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J Ó Z S E F  N Á D O R  M Ű S Z A K I ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

1937/38. TANÉVÉNEK MEGNYITÁSAKOR,
VALAMINT AZ 1936/37. TANÉV ÜNNEPÉLYEIN TARTOTT

BESZÉDEK
ÉS

AZ 1936/37. TANÉVI

ÉVKÖNYV.

JÓZSEF NÁDOR MŰEGYETEM, MECH. TECHNOLÓGIAI INTÉZET 1938

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
1936/37. tanévi Rector Magnificusa.

Dr. Szabó Gusztáv

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
1936 37. tanévi dékánjai.

Mérnöki és építészmérnöki kar Gépész és vegyészmérnöki kar
Dr. Romsauer Lajos vitéz Verebély László

Bánya-, kohó- és erdömérnöki kar
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Dr. Jármai Károly Közgazdaságtudományi kar 
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ELSŐ RÉSZ.

BESZÉDEK.
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I.

A M. K IR . J Ó Z S E F  N Á D O R  M Ű S Z A K I  
ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I  E G Y E T E M
1937/38. TANÉVÉNEK AZ 1937. ÉVI OKTÓBER HÓ 9-ÉN TARTOTT
M E G N Y IT Ó  Ü N N E P I  K Ö Z G Y Ű L É S É N  M O N D O T T

BESZÉDEK.
1.

DR. SZABÓ GUSZTÁV 1936/37. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS 

BESZÁMOLÓ BESZÉDE 

2.
DR GRÓF TELEKI PÁL 1937/38. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS

TANÉVMEGNYITÓ BESZÉDE
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1.

DR. SZABÓ GUSZTÁV 
1936/37. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS 

BESZÁMOLÓ BESZÉDE.

Királyi Fenségek!
Tekintetes Műegyetemi Tanács!

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!

Hódoló tisztelettel üdvözlöm dr. József kir. herceg, tábor
nagy Ür Ö Fenségét, valamint dr. József Ferenc kir. herceg 
és Anna kir. hercegnő Ö Fenségét. Legmélyebb tisztelettel 
üdvözlöm dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Ür Ő Nagyméltóságát és Bornemissza Géza ipar
ügyi miniszter Ür Ö Nagyméltóságát Mély tisztelettel köszön
tőm dr. Szily Kálmán államtitkár Úr 0  Nagyméltóságát, dr. 
Tasnády Nagy András államtitkár ÜrŐ Méltóságát, dr. Kara- 
fiáth Jenő ö  Nagyméltóságát, Budapest Székesfőváros fő
polgármesterét.

Tisztelettel üdvözlöm a testvéregyetemek és főiskolák 
küldöttségeit, a hatóságoknak, a Tudományos Akadémiának, 
a Szent István Akadémiának és a különböző tudományos és 
társadalní egyesületeknek képviselőit s melegen üdvözlöm 
minden kedves vendégünket.

Szeretettel köszöntőm professzor-társaimat és műegye
temünk ifjúságát, s a mai ünnepi közgyűlést megnyitom.

Az elmúlt 1936/37. tanévnek azokról a fontosabb esemé
nyeiről, amelyek a műegyetem működése szempontjából jelen
tőséggel bírnak és amelyekről a műegyetemi Szervezeti 
Szabályzat rendelkezése folytán a műegyetem igazgatásának 
éléről távozó rektornak meg kell emlékeznie, a következőkben 
teszek jelentést.

Mint a műegyetem és a magyarországi műszaki felső- 
oktatás további fejlődésére nézve legnagyobb jelentőségű
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eseményről, elsősorban két új tanszéknek a létesítéséről szá
molok be.

Ugyanis az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. sok 
évi tapasztalatai alapján meggyőződvén, hogy a korszerű 
világítási és villamossági ipar a természettudományok, külö
nösen pedig a rendkívüli fejlődési távlatokat feltáró elméleti 
és kísérleti atomfizika terén a tudományos kutatás legújabb 
eredményeinek behatóbb gyakorlati alkalmazását — ha valóban 
fejlődni akar — semmiképen sem nélkülözheti s a tudomány ál
landó támogatására szorul, a világítási és villamossági ipar he
lyesen felfogott érdekében, de a hazai tudományos és kultúrélet 
fejlesztésének vágyától is áthatva, a műegyetemen létesítendő 
atomfizikai tanszék, valamint annak kísérleti és kutató intézete 
felállításához és fenntartásához szükséges anyagi eszközök 
fedezésére alapítványt tett.

E nagyjelentőségű alapítványhoz hasonlóan a Goldberger 
Sám. és Fiai Rt., valamint dr. Buday-Goldberger Leo, az 
említett vállalat elnök-vezérigazgatója, a textilipar fejlesztése 
érdekében egy, a műegyetemen létesítendő textilkémiai tan
szék, valamint annak kísérleti és kutató intézete felállításához 
szükséges anyagi eszközök rendelkezésre bocsátásával szin
tén egy nagyobb alapítványt tett.

A megnevezett alapítók ezzel a magyar állam szolgála
tában — amelynek mai súlyos helyzetében nincs módja az 
említett egyetemi tanszékeket és intézeteket a saját anyagi 
erejéből létesíteni — közérdekű hivatást kívántak teljesíteni.

A két jelentős alapítványt, amelyeket a Kormányzó Ür 
Ő Főméltósága is jóváhagyott, a m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úr államilag kezeli s a két alapítólevél rendel
kezéseinek megfelelő felhasználásukról is ő gondoskodik.

Az így létesített atomfizikai tanszék a gépész- és vegyész
mérnöki kar gépészmérnöki osztályába, a textilkémiai tanszék 
pedig ugyanannak a karnak a vegyészmérnöki osztályába 
soroztatott be s mindkettőnek a betöltése és megszervezése 
a most kezdődő tanévben fog megtörténni.

Örömmel számolok be a műegyetem tanári karában az 
elmúlt tanévben történt azokról az előléptetésekről is, amelyek 
a műegyetem nyilvános rendes tanárainak a számát ismét 
gyarapították. Ugyanis a Kormányzó Ür Ő Főméltósága a m.
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kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a műegyetemi 
tanács javaslatára tett előterjesztésére dr. Stachó Tibor ny. 
rk. tanárt, a mérnöki osztályhoz tartozó I. számú matema
tikai tanszék vezetőjét, továbbá dr. Tárczy-Homoch Antal 
ny. rk. tanárt, a bánya- és kohómérnöki osztályhoz tartozó 
bányaméréstani és geodéziai tanszék vezetőjét, valamint 
Stasney Albert ny. rk. tanárt, az erdőmérnöki osztályhoz tar
tozó ábrázoló geometriai tanszék vezetőjét, és végül dr. Surá- 
nyi János ny. rk. tanárt, a mezőgazdasági osztályhoz tartozó 
növénytermesztéstani tanszék vezetőjét a folyó évi június 
30-án egyetemi ny. r. tanárokká nevezte ki.

Jelentem továbbá, hogy az 1936/37. tanév folyamán a 
Kormányzó Ür Ö Főméltósága az elhunyt Buday Barna felső
házi tag helyébe dr. Wellmann Oszkárt, a műegyetem nyilvá
nos rendes tanárát a magyar országgyűlés felsőházának tag
jává, dr. Heller Farkas ny. r. tanárt pedig a Kartellbizottság 
elnökévé nevezte ki.

Örömmel jelentem azt is, hogy a Kormányzó Ür Ő Fő
méltósága a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elő
terjesztésére dr. Szűcs Adolf és Laszgallner Oszkár szolgálat
tételre a műegyetemre beosztott középiskolai tanárt az állami 
középiskolai és a velük egy tekintet alá eső többi tanár részére 
megállapított és az állami rendszerű VI. fizetési osztály 3. 
fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba léptette elő.

Az illetékes szakminiszterek által a műegyetem tanárai 
közül a múlt tanévben Oltay Károly és Széki János ny. r. 
tanárok a Mérnöki Tanács tagjaivá;

dr. Búd János ny. r. tanár az Országos Iparügyi Tanács 
alelnökévé, dr. Heller Farkas, dr. Laky Dezső, dr. Varga 
József és Wälder Gyula ny. r. tanárok pedig ugyané 
tanács szakosztályi elnökeivé, alelnökeivé, illetőleg előadóivá, 
viszont Finkey József ny. r. tanár, Konkoly-Thege Sándor c. 
rk. tanár, Liska József c. rk. tanár, dr. Lóczy Lajos ny. r. ta
nár, Medgyaszay István magántanár, Mihailich Győző ny. r. 
tanár, Ratkovszky Ferenc magántanár, Sándy Gyula ny. r. ta
nár, Söpkéz Sándor ny. r. tanár, dr. Varsányi Emil c. ny. rk. 
tanár és vitéz Verebély László ny. r .tanár a szóbanforgó 
tanács tagjaivá:
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Wälder Gyula tiy. r. tanár a Fővárosi Közmunkák Taná
csának tagjává;

dr. Czettler Jenő ny. r. tanár az Országos Gazdasági 
Szakoktatási Tanács ügyvezető alelnökévé;

dr. Dengl János ny. r. tanár a műegyetemi Gazdasági 
Szaktanárképző Intézet igazgató-tanácsának ügyvezető al
elnökévé, dr. gróf Teleki Pál, dr. Egyed István, dr. Imre Sán
dor, dr. Kuntner Róbert, dr. Czettler Jenő, dr. Doby Géza, 
dr. Heller Farkas és dr. Pogány Béla ny. r. tanárok, valamint 
dr. Huszár Géza magántanár az említett igazgató-tanács 
tagjaivá;

dr. Imre Sándor ny. r. tanár a Gazdasági Szaktanárvizs
gáló Bizottság elnökévé, dr. Dengl János ny. r. tanár e bizott
ság alelnökévé, dr. Czettler Jenő, dr. Doby Géza, dr. Egyed 
István, dr. Erődi-Harrach Béla, dr. Fellner Frigyes, dr. Gros- 
schmid Lajos, dr. Kováts Ferenc, dr. Kuntner Róbert, dr. Nizsa- 
lovszky Endre, dr. gróf Teleki Pál, dr. Vonház István, dr. Búd 
János, dr. Heller Farkas, dr. Laky Dezső, dr. Misángyi Vilmos, 
dr. Pogány Béla, dr. Putnoky László ny. r. tanárok, valamint 
dr. Fodor Ferenc c. ny. rk. tanár és végül dr. Huszár Géza, dr. 
Luckhaub Gyula, dr. Száhlender Lajos és dr. Vincze Frigyes 
magántanárok az említett bizottság tagjaivá;

dr. Schandl József, dr. Szabó Zoltán, dr. ’Sigmond Elek 
és dr. Szabó Gusztáv ny. r. tanárok a Mezőgazdasági Kísér- 
letügyi Tanács tagjaivá;

dr. Czettler Jenő ny. r. tanár és dr. Varga Imre c. ny. r. 
tanár az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság 
elnökhelyetteseivé, dr. Egyed István, dr. Imre Sándor, dr. 
Márffy Ede és dr. Laky Dezső ny. r. tanárok viszont a vizsga- 
bizottság tagjaivá;

dr. Kuntner Róbert ny. r. tanár a Hites Könyvvizsgáló
kat Képesítő Bizottság társelnökévé;

dr. Konkoly-Thege Gyula c. rk. tanár a Statisztikai Vizs
gabizottság helyettes elnökévé;

dr. Laky Dezső ny. r. tanár az Arelemző Bizottság elnö
kévé, dr. Kuntner Róbert ny. r. tanár, továbbá dr. Varsányi 
Emil c. ny. rk. tanár, valamint dr. Surányi-Unger Tivadar és 
dr. Vér Tibor magántanárok a bizottság alelnökeivé, dr. Ihrig
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Károly, Vajda Ödön, dr. Varga József és dr. Vük Mihály ny. 
r. tanárok és dr. Andreich Jenő magántanár a szóbanforgó 
bizottság tagjaivá;

dr. ’Sigmond Elek ny. r. tanár az Állandó Központi Talaj
javító Bizottság elnökévé, dr. Lóczy Lajos, dr. Steinecker 
Ferenc, dr. Szabó Gusztáv ny. r. tanárok, valamint dr. Ballen- 
egger Róbert és dr. Réthly Antal c. ny. rk. tanárok az emlí
tett bizottság tagjaivá;

dr. ’Sigmond Elek, dr. Vük Mihály, dr. Steinecker Ferenc, 
dr. Wellmann Oszkár ny. r. tanárok az Állandó Felülbíráló
tanács rendes tagjaivá;

dr. Vér Tibor magántanár a Nemzeti Önállósítási Tanács 
tagjává;

dr. báró Kaas Albert ny. r. tanár a Pestvármegyei Duna- 
völgy-Lecsapoló és Öntöző Társulat, valamint a Tisza-Szamos- 
közi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat miniszteri 
biztosává;

dr. Hültl Dezső ny. r. tanár a Külföldi Magyar Intézetek 
Kuratóriumának tagjává;

dr. Szily Kálmán államtitkár, dr. Szabó Gusztáv és dr. 
Hültl Dezső ny. r. tanár pedig az Országos Ösztöndíjtanács 
intéző bizottságának tagjaivá;

dr. Czettler Jenő ny. r. tanár az Országos Közoktatási 
Tanács mezőgazdasági oktatási szakosztálya elnökévé;

Sváb Gyula ny. r. és dr. Lechner Jenő c. ny. rk. tanár 
az Országos M. Kir. Rajztanárvizsgáló Bizottság tagjaivá; 

dr. Deseő Dezső ny. r. tanár az Országos Testnevelő
Tanárvizsgáló Bizottság tagjává;

dr. Gimesi Nándor c. ny. rk. tanár az Országos Mozgókép
vizsgáló Bizottság tagjává;

Rohringer Sándor ny. r. tanár a budapesti Horthy Miklós 
Kollégium igazgatótanácsának elnökévé, dr. Dengl János, 
dr. Doby Géza, dr. Steinecker Ferenc, dr. Zimmermann Ágos
ton, dr. Hültl Dezső, dr. Misángyi Vilmos és Oltay Károly ny. 
r. tanárok pedig az igazgatótanács tagjaivá neveztettek ki.

E kinevezésekkel kapcsolatban emlékezem meg azokról 
a kitüntetésekről is, amelyekben a műegyetem tanárai az el
múlt tanévben részesültek s amely kitüntetések a következők.
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A Kormányzó Ür Ö Főméltósága vitéz Verebély László 
ny. r. tanárnak a bánhidai villamos erőmű építése, illetve a 
budapest-hegyeshalmi vasúlti fővonal villamosítása körül a m. 
kir. államvasutak szakértő tanácsadójaként kifejtett értékes és 
eredményes munkásságáért a Magyar Érdemrend közép- 
keresztjét adományozta, továbbá dr. Kossalka János ny. r. 
tanárt, a Budapesti Mérnöki Kamara volt elnökét, a kamara 
élén és a mérnöki társadalom érdekében sok éven át kifejtett 
kiváló szolgálataiért, Finkey József ny. r. tanárt pedig az érc
kutatás és ércbányatermelés terén kifejtett eredményes és érté
kes munkásságáért elismerésének kifejezésével tüntette ki.

A m. kir. iparügyi miniszter az Országos Ipari és Keres
kedelmi Oktatási Tanácsban kifejtett buzgó és értékes munkás
ságukért dr. Hültl Dezső, Sándy Gyula, dr. Szabó Gusztáv, 
dr. Dengl János és dr. Fellner Frigyes ny. r. tanároknak, 
valamint dr. Varsányi Emil c. ny. rk. tanárnak, dr. Szakáll 
Zsigmond és dr. Vincze Frigyes egyetemi magántanároknak 
köszönetét és elismerését fejezte ki.

De e hazai kitüntetések mellett nem hagyhatom említet- 
lenül azt a nemzetközi jelentőségű elismerést sem, amelyben 
dr. gróf Teleki Pál ny. r. tanár részesült a Szellemi Együtt
működés Nemzetközi Bizottsága részéről azáltal, hogy kivá
ló tudományos munkásságának és nagy tapasztalati tudásá
nak, valamint a szellemi együttműködés nemzetközi szervezete 
részére eddig is már több ízben tett értékes szolgálatainak el
ismeréséül az említett nemzetközi bizottság tagjává válasz
tatott meg.

Mindezek a kinevezések és kitüntetések a műegyetem 
különös örömére szolgálnak, mert a műegyetem tanárainak 
tudományos és közéleti sikerei a műegyetemnek, hazánk ez 
egyetlen műszaki és gazdaságtudományi egyetemének a tekin
télyét is gyarapítják.

Ez inkább közéleti vonatkozású kitüntetések után őszinte 
örömmel teszek jelentést azokról az elismerésekről, amelyek 
a műegyetem tanárait szorosan vett tudományos és irodalmi 
munkásságuk sikere folytán az elmúlt tanévben érték.

így elsősorban jelentem, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia az 1937. évi nagyjutalmát dr. Zechmeister László 
műegyetemi magántanárnak, az Akadémia III. osztálya leve-
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lező tagjának ítélte oda a carotinoidokra és polysaccharidokra 
vonatkozó dolgozataiért, a Marczibányi-mellékjutalommal pe
dig dr. Pogány Béla ny. r. tanárt, az Akadémia III. osztályá
nak rendes tagját tüntette ki „A Krypton I. színkép főleg ultra
vörös vonalainak Zeeman felbontásairól“ és „Az Argon I., 
Krypton I. és Xenon I. színkép vonalainak Zeeman felbontá
sairól“ című tanulmányaiért, a Weiss Fülöp-jutalommal vitéz 
dr. Surányi-Unger Tivadar magántanárnak a „Magyar nemzet- 
gazdaság és pénzügy“ című munkáját, a Budapest székesfő
város által alapított természettudományi jutalommal pedig dr. 
Papp Ferenc magántanárnak „A budapesti melegforrások“ 
című munkáját tüntette ki, továbbá dr. Rados Gusztáv nyug. 
műegyetemi ny. r. tanár, akadémiai rendes tagot az Akadémia 
III. osztályába tiszteleti taggá, dr. Hoór-Tempis Móric c. ny. 
rk. tanár, akadémiai levelező tagot pedig az Akadémia III. osz
tályába rendes taggá s végül vitéz Verebély László ny. r. 
tanárt ugyancsak az Akadémia III. osztályába levelező taggá 
választotta meg.

A Kir. Magyar Természettudományi Társulat a megürese
dett elnöki tisztségre dr. Zimmermann Ágoston egyetemi ny. 
r. tanárt választotta meg.

A műegyetemi tanács e kitüntetéseket is büszkén és a 
belőlük reásugárzó dicsőség folytán teljes elismeréssel jegyzi 
fel évkönyveiben.

A Kormányzó Ür ő  Főméltósága a m. kir. vallás- és köz
oktatásügyi miniszternek a műegyetemi tanács javaslata alapján 
tett előterjesztésére az elmúlt tanévben dr. Ballenegger Róbert, 
vitéz dr. Bittera Miklós, dr. Gimesi Nándor, dr. Konkoly-Thege 
Sándor, dr. Köves János, dr. Réthly Antal, dr. Schrodt István 
és dr. Szűcs Adolf műegyetemi magántanároknak az egyetemi 
rendkívüli tanári címet adományozta, a szakirodalom műve
lése és az egyetemi oktatás terén szerzett érdemeik elismeréséül.

Az 1936/37. tanévben a műegyetemen a következők nyer
tek magántanári képesítést:

a mérnöki osztályon dr. Álgyay-Hubert Pál, a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsának alelnöke, dr. Barta József miniszteri 
főmérnök és dr. Korányi Imre máv. főmérnök;

a vegyészmérnöki osztályon dr. lokodi Sándor Zoltán 
műegyetemi adjunktus, meghívott szakelőadó és dr. Sólyom
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Barna Zoltán a Hungária Guttapercha és Gumigyár műszaki 
igazgatója;

a mezőgazdasági osztályon dr. Bodor Antal az Országos 
Földhitelintézet nyug. főtitkára és a Faluszövetség volt igaz
gatója, dr. Húsz Béla m. kir. kertészeti tanintézeti rendes tanár 
és dr. Kadocsa Gyula m. kir. kísérletügyi igazgató;

az állatorvosi osztályon dr. Sályi Gyula az Ors'z. Állat
egészségügyi Intézethez beosztott m. kir. állatorvos és dr. 
Urbányi László műegyetemi tanársegéd;

a közigazgatási osztályon Buday Béla nyug. kereske
delemügyi államtitkár és dr. Theiss Ede miniszteri műszaki 
tanácsos.

A múlt tanévben avattuk fel egy külön ebből az alkalom
ból tartott ünnepi közgyűlés keretében dr. Swietoslawski Woj- 
ciech lengyel vallás- és közoktatásügyi minisztert is a mű
egyetem gépész- és vegyészmérnöki karán a műszaki tudo
mányok tiszteletbeli doktorává. Dr. Swietoslawski Wojciech, 
aki mint Lengyelország vallás- és közoktatásügyi minisztere, 
hazája művelődéspolitikai ügyeinek a legfőbb irányítója, a 
műszaki tudományoknak a lengyel határokon túl is ismert 
kiváló munkása és fejlesztője is. A nevezett annakidején mint 
a varsói műegyetem fizikai vegytani tanszékének vezetője, 
majdpedig az említett műegyetem rektora, jelenleg pedig mint 
a lengyel tudományos akadémia alelnöke, igen élénk részt 
vesz a nemzetközi tudományos munkálatokban.

Dr. Swietoslawski Wojciechnek a tiszteletbeli műszaki 
doktori címmel való kitüntetésével a Magyarország és Lengyel- 
ország között fennálló és sokszázados történelmi, valamint 
művelődési kapcsolatokon alapuló baráti viszony, illetőleg a 
nemrégiben sebből fakadt „kulturális egyezményében mind
két részről egységesen kifejezésre jutott szellem méginkább 
megerősítést nyert, illetőleg e szellem egyik előharcosának a 
kitüntetésével mintegy megpecsételtetett.

Az elmúlt tanév végén meg kellett válnunk Söpkéz Sándor 
műegyetemi ny. r. tanártól, a mérnöki osztályhoz tartozó II. 
sz. elektrotechnikai tanszék vezetőjétől, mert szolgálati idejét 
és 70. életévét is már betöltvén, az 1937. évi julius hó 1-én a 
saját kérelmére véglegeslen nyugalomba helyeztetett.
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A műegyetemi tanács őszinte sajnálattal vált meg Söpkéz 
Sándortól, aki három évtizeden át folytatott tanári munkássá
gával s a műegyetem átszervezését megelőző időben végzett 
dékáni, illetőleg rektori működése alatt mindig a műegyetem 
érdekében és a műszaki oktatás színvonalának az emeléséért 
fáradozott.

Sajnálattal kell e helyt jelentenem azt is, hogy Warga 
László egyetemi ny. r. tanár a múlt tanév kezdetével lemondott 
az építészmérnöki osztályhoz tartozó Városépítéstani Intézet 
vezetéséről, amelyet az egész műegyetemet lekötelező és ön
feláldozó fáradozással nyugdíjbavonulása után két tanéven 
át vezetett. A műegyetemi tanács a  legteljesebb mértékben 
értékeli Warga Lászlónak a Városépítéstani Intézet élén folyta
tott fáradhatatlan, kiváló munkásságát és őszinte meleg hálá
val gondol arra a  rendkívüli segítségre, amellyel lehetővé tette, 
hogy a műegyetemnek az 1934. évi X. t.-c.-kel történt átszer
vezése után is, az első évek átmeneti nehézségeit legyzőzve, az 
ideiglenesen megszüntetett városépítéstani tanszéknek a mű
egyetemi hallgatók képzése szempontjából nélkülözhetetlen 
munkásságát a Városépítéstani Intézet keretében lehetett 
tovább folytatni.

A műegyetemen működő segédtanerők közül az elmúlt 
tanévben Pocsubay János műegyetemi adjunktus, aki a bánya- 
és kohómérnöki osztályhoz tartozó bányaméréstani és geodé
ziai tanszéken teljesített szolgálatot, betegségéből folyó szol
gálatképtelensége folytán nyugalomba helyeztetett. Ez alka
lomból a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, a műegye
temi tanács előterjesztésére, a nevezettnek két évtizedet meg
haladó állami szolgálata alatt teljesített buzgó és eredményes 
működéséért elismerését fejezte ki.

Ezek bejelentése után meghatott szomorúsággal emlékezem 
meg arról a gyászról, amely a műegyetemet dr. Ilosvay Lajos
nak, a műegyetem ny. r. tanári címmel és jelleggel felruházott 
nyugalmazott tanárának és tiszteletbeli doktorának, az elmúlt 
tanév elején történt elhunytával érte.

Dr. Ilosvay Lajos rövid megszakítással közel öt évtizeden 
át szolgálta a műegyetemet, amelynek igazgatásában is csak
nem másfél évtizedig működött közre s nyugalomba vonulása
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után is lankadatlan erővel és nem csüggedő lélekkel továbbra is 
fáradhatatlanul résztvett a műegyetemi oktatásban.

Halála nemcsak a műegyetemet, hanem az egész magyar 
tudományos világot és a magyar társadalmat is mély gyászba 
borította. Legyen áldott az emlékezete.

E fájdalmas veszteségek után örömmel emlékezem meg 
arról, hogy a múlt tanév végén töltötte be vitéz dr. József kir. 
herceg, tábornagy úr ö  Fensége, aki a műegyetemen a műszaki 
tudományok tiszteletbeli doktora, életének 65. évét. Tartsa 
meg a Mindenható Ő Fenségét még sok hosszú éven át csor
bítatlan lelki és testi erőben, hogy az a lelkes szeretet, amellyel 
a kir. herceg magyar hazánk igazságáért és ezeréves szent 
jogainkért folytatott nehéz küzdelmeinkben is mindjárt elöljárt 
és a hazaszeretetben valamennyiünknek példát mutatott, a 
magyar nemzetnek igaz hasznára még nagyon sok sikert és 
gazdagon gyümölcsöző eredményeket teremhessen.

Jelentem továbbá, hogy a múlt tanévben ünnepelte meg 
a műegyetem állatorvosi osztálya — a rendelkezésre álló 
anyagi erők elégtelensége folytán csak szerény keretek között 
— a magyarországi állatorvosi felsőoktatás 150 éves jubileumát.

Az állatorvosi osztály ez évforduló alkalmából egy mono
grafikus emlékkönyvet is adott ki, továbbá megszervezte az 
állatorvosi osztály múzeumát, valamint az osztály Rotten- 
biller-utcai telepe kertjében néhai Tolnay Sándor volt egyetemi 
tanárnak, az állatorvosi oktatás megszervezőjének az emlé
kére egy emlékkutat építtetett s az említett jubileumkor rende
zett ünnepély keretében néhai dr. Hutyra Ferencnek, a volt m. 
kir. állatorvosi főiskola egykori rektorának a szobrát is lelep
lezte, amelynek az elkészítésére a magyar állatorvosok áldo
zatkészsége adott módot.

Minthogy pedig a hazai állatorvosi felsőoktatás tulajdon- 
képeni megalapítója II. József, az állatorvosi osztály az ő em
lékét is megfelelő módon akarván megörökíteni, a  hajdani ural
kodó korhű művészi arcképét kifüggesztette az állatorvosi osz
tály dísztermében. Erre a célra az Orsz. Magy. Szépművészeti 
Múzeumhoz tartozó Magyar Történelmi Arcképcsarnok tulaj
donában lévő és van der Puyl németalföldi festőtől származó 
nagyméretű olajfestésű arcképet engedte át letétként az emlí
tett múzeum igazgatósága az állatorvosi osztály részére.
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Megemlítem, hogy a hazai állatorvosi íélsőöktatás 150 
éves évfordulójának nemzetközi jelentőségé volt, mert Magyar- 
ország az állatorvosi felsőoktatásnak az 1787. évben történt 
megszervezésével megelőzte mind a müncheni, berlini és lon
doni állatorvosi főiskola megalapítását, mind pedig a jelen
legi utódállamok hasonló felsőoktatásügyi intézményei állat
orvosi fakultásainak a világháború után történt mégszerve- 
zését. Ennek a 150 éves évfordulónak megünneplése tehát 
ismét az egész nemzetközi tudományos világ előtt a leghatá
sosabban tett tanúbizonyságot hazánk nagy kulturális 
fölényéről.

Mint a műegyetem szervezetével kapcsolatos változásokat 
jelentem a következőket:

a múlt tanévben a mérnöki osztályhoz tartozó eddigi I. 
középítéstani tanszék elnevezése magasépítéstani tanszékre, az 
építészmérnöki osztályhoz tartozó eddigi II. középítéstani tan
szék elnevezése pedig épületszerkezettani tanszékre változtat- 
tatott meg s ezzel kapcsolatban a mérnöki, illetőleg az építész- 
mérnöki osztály tanrendeje is megfelelően módosíttatott:

a műegyetemen üresedésben levő tanszékek közül a múlt 
tanév végén a mérnöki osztályhoz tartozó s előbb említett 
magasépítéstani, valamint a vegyészmérnöki osztályhoz tartozó 
kémiai fizikai tanszék betöltésére íratott ki pályázat, s e pályá
zatoknak az elbírálása folyamatban van;

egy VII. fizetési osztályú adjunktusi állás az építészmérnö
ki osztályon VII. fizetési osztályúi intézeti tanári állássá szer- 
veztétett át s erre Lechner Lóránd műegyetemi adjunktus a VII. 
fizetési osztályba intézeti tanárrá neveztetett ki;

a lengyel kormány a magyar-lengyel kulturális egyezmény 
értelmében elősegíteni kívánván a magyar egyetemeken a len
gyel nyelv s irodalom fokozottabb mértékben való tanítását, 
a  műegyetemen tartandó lengyel nyelvi előadások céljára egy 
lengyel lektort küldött ki Zaleski Zbigniev személyében.

Örömmel jelentem, hogy az 1935/36. tanév végén megindí
tott előkészítő munkálatok eredményeképen a múlt hónapban 
tartottuk meg a műegyetem által Sopronban létesített Nyári 
Egyetem első tanfolyamát, amelynek augusztus hó 1-én a sop
roni városház dísztermében tartott ünnepélyes megnyitásán a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseletében dr.
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Szily Kálmán m. kir. titkos tanácsos, államtitkár, továbbá Sop
ron város nevében dr. Sopronyi Thumer Mihály polgármester, 
a műegyetem részéről pedig dr. Szabó Gusztáv rektor, vala
mint Széki János a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar dékánja 
mondott beszédet s az ünnepélyen jelenlevő nagy és előkelő 
közönség lelkesedése nyilvánvalóvá tette, hogy a Nyári Egye
tem első tanfolyama a siker jegyében kezdődött

Annak a tervnek megfelelően, hogy a Nyári Egyetem 
egyes tanfolyamain évenkint a műegyetemnek más és más 
karához tartozó szakelőadások foglalják el a főhelyet s az 
ezekhez szükséges előismereteket egyes népszerű előadások 
közöljék a hallgatósággal, a most lezajlott első tanfolyam 
középpontjában a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar szak
előadásai állottak, a hallgatóság érdeklődési körének kiisme
rése végett azonban ezen az első tanfolyamon a műegyetem 
valamennyi kara közreműködött, az említett előismereteket 
felölelő népszerű előadások helyett igen változatos tárgyú 
szakelőadások tartásával.

A bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar tanárai közül Fekete 
Zoltán, Röth Gyula, dr. Tárczy-Hornoch Antal és dr. Vitális 
István ny. r. tanárok, továbbá Sébor János ny. rk. tanár, vala
mint Esztó Péter és dr. Romwalter Alfréd ny. rk. tanári címmel 
felruházott intézeti tanárok, a műegyetem többi karának tanár
testülete részéről pedig Csányi Károly, dr. Pogány Béla, Rohrin- 
g*er Sándor, Schimanek Emil, dr. ’Sigmond Elek, dr. Deseő 
Dezső, dr. Erődi-Harrach Béla, dr. Fellner Frigyes, dr. Imre 
Sándor, dr. Kováts Ferenc, dr. Reichenbach Béla, dr. gróf 
Teleki Pál, Vajda Ödön ny. r. tanárok tartottak igen magas 
színvonalú előadásokat.

Ezeken kívül még vitéz Bartha Andor hadmérnök-alezredes, 
vitéz dr. Bokor Rezső műegyetemi magántanár, dr. Mártonffy 
Károly miniszteri tanácsos, egyetemi magántanár, dr. Schü
ler Dezső székesfővárosi alpolgármester, dr. Szádeczky- 
Kardoss Elemér egyetemi magántanár, műegyetemi meghívott 
szakelőadó, Szigeth Gábor a székesfővárosi gázművek igaz
gatója, műegyetemi magántanár, dr. Vargha Ferenc a MFTR. 
hajózási előadója, dr. Verő József műegyetemi magántanár, 
valamint dr. Viola Rezső és Voitsik Lipót székesfővárosi mű-
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szaki főtanácsosok voltak szívesek a tanfolyamon előadáso
kat tartani.

A tanfolyamon tartott szakelőadások száma összesen 64, 
az egyéb tárgykörökből tartott előadások pedig összesen 38 
órát vettek igénybe.

A tanfolyamra beiratkozott hallgatók száma 499 volt s 
ezeknek 81 %-a Sopronból és Sopron környékéről, 12%-a Buda
pestről, 7%-a pedig a távolabbi vidékről került ki.

A tanfolyam hallgatói igen szívesen vettek részt a Soproni 
Idegenforgalmi Iroda által rendezett kirándulásokon és a tan
folyam estélyein is.

A tanfolyam záróünnepélyét augusztus hó 17-én tartottuk 
meg, amelyen dr. Czettler Jenő prorektor, a Nyári Egyetem 
tanulmányi bizottságának elnöke mondott záróbeszédet, dr. 
Romwalter Alfréd egyetemi ny. rk. tanári címmel felruházott 
intézeti tanár, a tanfolyam igazgatója pedig beszámoló beszé
det tartott, a hallgatóság köszönetét viszont Szász Arisztid 
mérnök tolmácsolta.

A tanfolyam befejezése után augusztus hó 19-én a hallga
tóság egy csoportja a tanfolyam vezetőségével Nagycenkre 
utazott s ott gróf Széchenyi István sírjára dr. Czettler Jenő 
emlékbeszéde után koszorút helyezett.

A Nyári Egyetem ez első tanfolyamának szép sikeréért 
az előadók rendkívüli ügyszeretetén és a hallgatóság lelkes 
szorgalmán kívül főleg dr. Czettler Jenő prorektor úrnak, 
mint a Nyári Egyetem tanulmányi bizottsága elnökének, Széki 
János ny. r. tanár úrnak, mint a bánya-, kohó- és erdőmérnöki 
kar múlt tanévi dékánjának, továbbá dr. Márffy Ede és dr. 
Tárczy-Homoch Antal ny. r. tanár uraknak mondhatunk kö
szönetét, akik fáradságot nem kímélve működtek közre a tan
folyam megszervezésében, de teljes elismeréssel kell adóznunk 
a Soproni Idegenforgalmi Iroda igazgatójána. Pötschacher Ru
dolfnak is azért, hogy a tanfolyam előadóinak és hallgatóinak 
kifogástalan elszállásolásáról példás lelkiismeretességgel gon
doskodott s ezáltal nagy mértékben elősegítette a  tanfolyam 
rendezésének igen nehéz munkáját.

Mint a jövő szempontjából fontos eseményt említem meg 
azt, hogy a műegyetemi tanács az elmúlt tanévben a mérnöki, 
az építészmérnöki, a gépészmérnöki, a vegyészmérnöki, a
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bánya- és kohómérnöki, az erdőmérnöki, továbbá a közgazda- 
sági és kereskedelmi, valamint a közigazgatási osztály egy- 
egy kiküldöttéből bizottságot alakított, avégett, hogy ez az 
osztályközi bizottság tegyen javaslatot egyrészt a műszaki 
osztályok hallgatói gyakorlati kiképzésének, másrészt pedig 
a mérnöki továbbképzésnek a megszervezésére nézve.

Ugyancsak osztályközi bizottságot alakított a műegyetemi 
tanács a műegyetemen megszervezendő alkalmazott termé
szettudományi doktorátus létesítésének és e doktorátus 
szabályzata tervezetének az előkészítésére.

Ezekkel az eseményekkel kapcsolatban jelentem továbbá, 
hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a műegye
tem mezőgazdasági osztályán megszervezendő Mezőgazdaság
politikai Intézet Szabályzatát, amelyet a műegyetemi tanács 
a múlt tanév elején állapított meg, jóváhagyta.

S itt említem meg azt is, hogy mivel a műegyetemi Test- 
nevelési Szabályzatnak a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által való jóváhagyása, illetőleg megerősítése a mai 
napig még mindig nem történt meg, a műegyetemi karközi 
testnevelési bizottság javaslatára addig is, amíg az említett 
szabályzattervezet jóváhagyatik, illetőleg megerősítést nyer, a 
műegyetemen folyó kötelező testnevelés ügye a rektori ta
nács határozatával érvénybe léptetett ideiglenes szabályzat 
rendelkezései alapján intéztetik.

Örömmel jelentem, hogy a műegyetem gépészmérnöki 
osztályához tartozó aerodinamikai tanszékkel kapcsolatban 
létesített intézet építkezése az elmúlt tanévben annyira előre
haladt, hogy az intézet főépülete és a szükséges műhelyek 
egy része már mintegy félév óta tető alatt van s a légügyi 
kísérletek céljára szolgáló nagyszabású szélcsatorna és a 
műhelyek kiegészítő része is rövid idő alatt elkészül, úgyhogy 
az említett aerodinamikai intézet a repülésügy óriási fejlődése 
folytán napról-napra fontosabbá váló kísérleti munkásságát 
a közel jövőben már meg is kezdheti.

A műegyetem budapesti karai valamennyi osztályának 
egy központi telepen való elhelyezése érdekében kezdett s 
rendkívüli, főleg anyagi, illetőleg pénzügyi természetű nehéz
ségekkel küzdő törekvésünk is reményre bátorít, amely körül
mény főleg a szóbanforgó központosítással elválaszthatatlanul
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összekapcsolt új építkezések előkészítő munkálatainak meg
indítására és vezetésére alakított bizottság s különösen e 
bizottság elnöke, Rohringer Sándor műegyetemi ny. r. tanár 
úir fáradhatatlan buzgalmának és lelkes kitartásának köszönhető.

Mind neki, mind pedig a bizottság tagjainak fáradozásuk
ért a műegyetemi tanács nevében e helyt is hálás köszönetét 
mondok.

Minthogy a műegyetem mezőgazdasági osztályának mind- 
ezideig még nincs önálló kari könyvtára, amelyre pedig az 
említett osztálynak a műegyetemi karok, illetőleg osztályok 
szóbanforgó központosításának megvalósításáig feltétlenül 
szüksége van, mert sem az osztály tanárai, sem pedig hallgatói 
nem nélkülözhetik ezt a jelentős szellemi erőforrást, a mező- 
gazdasági osztály ^önálló könyvtárának megszervezésére és 
megfelelő elhelyezésére a múlt tanévben szintén megtettük 
a kezdő lépéseket.

A műegyetem központi telepének kertjében még a múlt 
év tavaszán megkezdett rendezési és átalakítási munkála
tok, amelyeknek az irányításáról Rohringer Sándor műegye
temi ny. r. tanár úr volt szíves gondoskodni, a fővárosi kerté
szet terve alapján és részben a fővárosi kertészet munkásai, 
részben pedig a műegyetemi gazdasági hivatal által elvégez
tettek s jelenleg a két év előtti gazos és meglehetősen elhanya
golt park rendbe van hozva és a fővárosi kertészet szerint is 
egyike a főváros legszebb nyilvános kertjeinek.

A székesfővárosi kertészet említett támogató közreműkö
déséről, valamint Rohringer Sándor tanár úrnak a szóbanforgó 
átalakítási és rendezési munkálatok ilyen sikeres befejezését 
eredményező lelkes és erélyes közreműködéséről itt is hálá
san emlékezem meg.

Megemlítem még, hogy a mezőgazdasági osztályra be
iratkozott hallgatók gyakorlati kiképzése, elsősorban a mű
egyetemi tangazdaság rendszeres látogatásának lehetővé 
tétele végett a Magyar Waggon- és Gépgyár Rt.-tól egy 32 
személyes Rába Krupp 03N típusú autóbuszt szereztünk be.

A műegyetem múlt tanévi karitativ munkásságát illetően 
jelentem, hogy a műegyetemi hallgatók szociális ügyeinek 
hivatalos központi vezetésére és mindennemű segélyezés 
nyilvántartására annakidején létesített Műegyetemi Diák-
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jóléti Iroda adatai szerint a múlt tanévben összesen 1080 hall
gató részesült 74,740 P 50 fillér összegű tandíjmentességben, 
243 hallgató pedig 7435 P összegű laboratóriumi díjmentes
ségben, továbbá 1257 hallgató 71,597 P 36 fillér összegű külön
féle segélyekben, valamint 303 hallgató 23,870 P  összegű ösz
töndíjban.

Ezenfelül a műegyetemi Diákjóléti Iroda útján a múlt tan
évben a mérnöki és építészmérnöki, valamint a gépész- és 
vegyészmérnöki kar hallgatóinak a segélyezésére együttesen 
20,144 P 43 fillért, a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar hall
gatói részére 8677 P 72 fillért, a  mezőgazdasági és állatorvosi 
kar hallgatói részére 11,872 P 70 fillért, a közgazdaságtudomá
nyi kar hallgatói részére pedig 15,745 P 90 f-t használtunk fel, 
amely összegek a segélyezésre érdemes szegénysorsú hallga
tóknak részint mint menza-segélyek, részint pedig mint tan
díj-, illetőleg szigorlati segélyek és kölcsönök utalványoz- 
tattak ki.

A Sopronban elhelyezett bánya-, kohó- és erdőmérnöki 
kar internátusában pedig az elmúlt tanévben 39 ottani hallgató 
nyert elhelyezést havi 6.50 P díjért.

A műegyetemi Diákjóléti Iroda munkásságának nagy 
körültekintést és hozzáértést igénylő vezetéséért részint Oltay 
Károly ny. r. tanár úrnak tartozunk teljes elismeréssel és 
hálás köszönettel, aki a műegyetem Budapesten elhelyezett 
karai hallgatóinak szociális ügyeit vezeti, ügyvezető alelnöki 
minőségben már évek óta működik, részint pedig Solt Béla ny. 
r. tanár úlmak, aki a soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar 
hallgatóinak ilyen természetű ügyeivel foglalkozik.

Teljes elismeréssel akarok megemlékezni a Műegyetemi 
Orvosi Rendelő-Intézet múlt tanévi működéséről is.

A múlt tanévi tapasztalatok szerint a gyógykezelés cél
jából jelentkezett beteg hallgatók az eddiginél fokozottabb 
mértékben foglalkoztatták orvosainkat, a testnevelés alól fel
mentést kérők viszont kisebb számban jelentkeztek. Ennek 
valószínűleg az az oka, hogy az ifjúság egyrészt a gazdasági 
körülmények folytán jobban rászorul az orvosi rendelő-inté
zetre, tehát a műegyetem egészségügyi támogatására, más
részt az ifjúságban fokozódott a bizalom az intézettel szemben 
s amint gyakran lehet hallani, csak hálával és büszkeséggel
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nyilatkoznak a műegyetem tanácsáról, mint az intézet fenn
tartójáról; hálával, hogy testi bántalmaikra gyógyírt kaphat
nak és büszkeséggel, mert ilyenben más egyetemeken nem 
részesülhetnének. Ez a hála és büszkeség bizonyosfokú köte
lességtudást és a saját egyéni jóvoltuk helyes felfogását 
termeli ki bennük.

Az általános vizsgálatra kötelezett hallgatók — figyelem- 
bevéve, hogy a nőhallgatók jelentkezése fakultativ — majd
nem 100%-bán eleget tettek megjelenési kötelezettségüknek.

Örvendetes jelenségnek kell tartanunk a kötelező test
nevelés alól felmentettek számának csökkenését, az előző 
évekhez viszonyítva. Háborús évfolyamokról van szó, amelyek
ről az az általános hiedelem, hogy izgalmas légkörben, rossz 
gazdasági viszonyok között születtek, tehát, mindezek nyomot 
kellett hogy hagyjanak fizikumukban; ha az általános fejlődés 
szempontjából e nyomok észlelhetők is, mégis testnevelési 
szempontból, még katonai szemüvegen át ítélve is, komolyan 
kóros állapotok, avagy fejlődési rendellenességek, amelyek 
a testedzés alól való felmentést vonták volna maguk után, a 
hallgatók csak nagyon kis százalékánál voltaik meg
állapíthatók.

Ennek okát abban lehet találni, hogy a háborút követő 
években erős sportszellem fejlődött ki, amely bizonyosfokú 
higiénikus követelményeket is támasztott, szélesebb körben 
terjedt el és magával hozta a higiénikus gondolkodást. A cse
csemőgondozás megreformálása, az elemi és középfokú isko
lák egészségvédelmi intézkedései ki kellett hogy termeljék a 
főiskolák és egyetemek mai fiataljait, akik előtt már nem 
újság a praeventio, és akik a kötelező orvosi vizsgálatokat 
már egészen természetesnek tartják, sőt annak értékét ön
magukra nézve felismerik és nagy megértéssel fogadják.

E szép eredmény elérésében nagy része van dr. Frey 
József főorvosnak, a Műegyetemi Orvosi Rendelő-Intéziet 
vezetőjének, aki a legnagyobb hozzáértéssel és szakszerűség
gel, valamint szeretettel irányítja az említett intézetben vele 
együtt valóban önfeláldozóan működő szakorvosok áldásos 
munkásságát.

Kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor a Buda
pesti Egyetemi Énekkarok sikereiről is beszámolok.
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Ez a zenei együttes az elmúlt évben töltötte be fenn
állásának 30. évét. Ez alatt az idő alatt kettős működést fej
tett ki: ápolta a magyar dalt, különösen az ősi magyar nép
dalt, művelte az énekkari előadóművészetet, de emellett min
dig ott lebegett előtte egy rendkívül fontos nemzeti cél is, a 
nemzeti propaganda szolgálata a külföldön, amelynek nagyon 
hatásos eszköze épen a magyar dal. Az egyetemi ifjúság ön
zetlen lelkesedése, párosulva a mi gyönyörű magyar dalunk
kal, mindenkor megtalálta az utat még a legelzárkózottabb 
külföldi hallgatóság szívéhez is.

Az említett zenei együttes a múltban számos külföldi hang
versenyen mutatta be a magyar zene klasszikus és modern 
mesterműveit, valamint a magyar népdalokat, katonadalokat és 
diákénekeket. Berlin, Róma, München, Bécs és Lipcse zeneked
velő közönsége ép oly elragadtatással hallgatta a magyar zenét, 
mint ahogyan Észtország, Finnország és a skandináv államok 
népei csodálattal adóztak az egyetemi és műegyetemi hallgatók
ból alakított énekkarok nagyszerű teljesítményeinek. Az 1925-ös 
római Szent Évnek egyik kimagasló magyar dicsősége volt, 
amikor a Budapesti Egyetemi Énekkarokra esett a választás, 
hogy a Pápai Mise alatt énekeljenek a világ minden részéből 
összesereglett zarándokok előtt. A pápai diploma és a Szent 
Évi Érdemkereszt volt ennek a hangversenynek a jutalma. 
Két évvel később megint Olaszországba utaztak, ahol a 
firenzei egyetemen és a római egyetem nagytermében adták 
elő a magyar zene remekeit. Ezt követően, mint Mussolini 
személyes vendégei, a miniszterelnöki palotában adtak hang
versenyt, majd az olasz rádióban énekeltek.

Amennyire népszerűek külföldön, annyira rajonganak értük 
Magyarországon. Nincs nagy magyar zenei ünnepély, amelyen 
ez a hatalmas zenei együttes meg ne szólaltatná a nemzet örö
mét, fájdalmát. A budapesti rádió gyakran szerepelteti őket és 
számos esetben filmre is felvették előadásaikat. 1936-ban Bécs- 
ben, Koppenhágában, Varsóban stb. énekeltek nagy sikerrel.

Ez a zenei együttes 1937. január és február havában Lon
donban és az Északamerikai Egyesült Államok nagyobb 
városaiban 20 hangversenyt rendezett. Ennek az amerikai út
nak egészen különös jelentősége volt általános magyar

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



25

szempontból is, hiszen Amerikában sok százezer magyar él, 
akiknek a magyarországi egyetemi ifjúság ajkán felcsendült 
magyar dal felejthetetlen élményt jelentett s ha ennek más 
eredménye nem volna, csak az, hogy megerősödött bennük 
a magyar nemzeti öntudat, amely parancsoló kötelességükké 
teszi azt, hogy új hazájukban se szűnjenek meg a magyarság 
érdekeit szolgálni, az amerikai hangverseny-kőrút a legszebb 
sikert könyvelheti el. A szóban forgó zenei együttes vezetősége 
beszámoló jelentésében örömmel állapította meg, hogy az ameri
kai magyarság mindenütt kifejezte a magyar nemzethez való 
őszinte ragaszkodását, sőt Magyarország utáni vágyakozá
sát is. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr szintén 
örömmel vette tudomásul az amerikai hangverseny-kőrút 
alkalmával elért sikereket s felkérte a Pázmány Péter-tudo- 
mányegyetem és József Nádor Műegyetem tanácsát, hogy 
elismerő iratát megfelelő ünnepélyes módon nyújtsa át a Buda
pesti Egyetemi Énekkarok karigazgatójának, Vaszy Viktor 
zeneművészeti főiskolai tanárnak, valamint Láng Elemér székes- 
fővárosi mérnök, énekkari elnöknek, s egyúttal tolmácsolja el
ismerését az Amerikában járt egész együttesének, különösen 
kiemelve dr. Goreczky Ferenc énekkari pénztáros fáradhatat
lan munkásságát.

Hálásan emlékezem meg azokról az adományokról is, 
amelyekben a műegyetemnek az elmúlt tanévben rész volt.

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bánya- 
igazgatósága a műegyetem bánya- és kohómérnöki osztályá
hoz tartozó bányagéptani tanszéknek a bányamérnökök ki
képzésénél egy eddig nélkülözött, igen értékes aknaszállítógép- 
modellt ajándékozott.

A megnevezett bányaigazgatóság az 1000 kg súlyú és 
alacsonyan értékelve legalább is 8000 P értékű gépmodellt 
tatabányai műhelyeiben több mint egy éves munkával a 
tanszék tervrajzai alapján készítette el és a tanszéki gyűjte
ményben saját szerelőivel állította fel.

Dr. Klein Pál, a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. vezér- 
igazgatója a műegyetem autóbuszához szükséges pneumati- 
kokat rendkívül jutányos áron volt szíves a műegyetemnek át
engedni s e nagylelkű intézkedésével a műegyetemet nem 
csekély anyagi támogatásban részesítette.
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A m. kir. vallás- és közoktatásügy miniszter a néhai Al- 
pár Ignác egyiptomi és kisázsiai utazásain beszerzett és az 
ottani építészeti műemlékekről készült diapozitív-lemezek, 
valamint fényképek gyűjteményét, amelyeket özv. Alpár 
Ignácné azzal a rendeltetéssel juttatott a miniszter úrhoz, hogy 
azok adományként használatra és megőrzésre valamely köz- 
intézménynek engedtessenek át, a műegyetem építészmérnöki 
osztályához tartozó ókori építéstani tanszéknek adta át, amely 
tanszék tárgykörénél fogva elsősorban hivatott az említett 
gyűjtemény megőrzésére.

Szendy Károly Budapest székesfőváros polgármestere 
a közigazgatási jogból kitűzendő pályatételekre 1000 pengőt 
adományozott a közgazdaságtudományi kar közigazgatási 
jogi tanszéke számára, s ezt az összeget a műegyetemen az 
1936/37. tanévben meghívott szakelőadói minőségben tartott 
előadásai tiszteletdíjának átengedésével 1200 pengőre egészí
tette ki. Ez adományból a pályatételeket az említett tanszék 
tanára fogja kitűzni a folyó tanév elején.

Ugyanígy a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete a 
közgazdaságtudományi kar hallgatói részére az 1936/37. tan
évre 1000 pengőt szavazott meg azzal a rendeltetéssel, hogy 
az a kar kiváló és érdemes hallgatói között ösztöndíj címén 
osztassák ki.

Fellner Pál, a Leipziger Vilmos-féle szesz- és cukorgyár 
vezérigazgatója pedig az említett cég nevében az 1937/38. tan
évtől kezdődőleg öt évre évi 2000 pengőt ajánlott fel azzal a 
rendeltetéssel, hogy ez az összeg ösztöndíjak formájában 
adassák ki a közgazdaságtudományi kar tehetséges, szorgal
mas és arra rászoruló hallgatóinak.

Dr. Nagy Emil volt igazságügyminiszter, országgyűlési 
képviselő, a Budapesti Rotary Club elnöke e club nevében 
200 pengőt ajánlott fel és utaltatott át a műegyetemi diákjóléti 
intézmények céljaira.

Jelentést teszek arról is, hogy a m. kir. kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter a vezetése alatt álló minisztérium 
költségvetési hitelkerete terhére a közgazdaságtudományi 
karon már az elmúlt tanévtől kezdve öt, egyenként és éven
ként 400 pengős ösztöndíjas helyet rendszeresített a közgaz
daságtudományi kar első évfolyamának kiváló előmenetel ű
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és szorgalmú s arra minden tekintetben érdemes hallgatói ré
szére. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az említett 
ösztöndíjakat az 1937/38. tanévben további öt, az ezt követő 
tanévek mindegyikében pedig ugyancsak további öt ugyan
ilyen ösztöndíjjal kívánja kiegészíteni, mindaddig, amíg ezek
nek az ösztöndíjaknak a száma a 20-at el nem éri.

Azokról az ösztöndíjakról és jutalom-díjakról, amelyeknek 
odaítélésére a múlt tanévben is kizárólag a műegyetem volt 
hivatott, a következőkben számolok be:

a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet vízépítési szak
osztálya által kitűzött 100 pengő jutalomdíjat, amely azoknak 
a műegyetemi hallgatóknak a jutalmazására szolgált, akik a 
Vízépítéstan című tantárgyból a legjobb eredményt érték el, 
felerészben Kovácsházy Frigyes és felerészben Berényi Gábor 
IX. féléves mérnökhallgató nyerte el;

a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége által a mű
egyetem közgazdaságtudományi kara kiváló előmenetelű hall
gatóinak jutalmazására felajánlott 2000 pengőnek még fel
használatlanul maradt és 400 pengőt kitevő részletéből a köz
gazdaságtudományi kar Fodor Mária felsőkereskedelmi iskolai 
tanárképző intézeti hallgatót, valamint Feldner László keres
kedelmi szakos hallgatót egyenként 133 pengő 33 filléres 
ösztöndíjban, továbbá az előbb említett Feldner Lászlót és 
Jellinek Pál felsőkereskedelmi iskolai tanárképző intézeti 
hallgatót, valamint Csányi Boriska kereskedelmi szakos hall
gatót egyenként 33 pengő 33 filléres jutalomdíjban részesítette;

a dr. Chorin Ferenc, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. el
nök-vezérigazgatója által a műegyetem közgazdaságtudomá
nyi karán édesatyja emlékére létesített alapítványból ki
adandó 2000 P ösztöndíj elnyerésére kiírt pályázat eredmé
nye alapján a közgazdaságtudományi kar egyenként 400 P 
ösztöndíjjal jutalmazta Kopácsy Judit, Szakasits György, 
Udvaros István kereskedelmi szakos, Kocsis Margit felső
kereskedelmi iskolai gyakorló tanárjelöltet és Koharek János
felsőkereskedelmi iskolai tanárképzőintézieti hallgatót;

a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, a mű
egyetem közgazdaságtudományi kara kiváló (előmenetelű 
hallgatóinak jutalmazására 2000 P  összeget bocsátván 
rendelkezésünkre, ez összegből a közgazdaságtudományi kar
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Jászai Béla oki. gépészmérnököt, az egyéves közgazdasági 
tanfolyam hallgatóját, dr. Maksa Ilona oki. felsőkereskedelmi 
iskolai tanárt, Ondrcska Elemér oki. közgazdát és Szabó Kál
mán felsőkereskedelmi iskolai tanárképzőintézeti hallgatót 
egyenként 400 P ösztöndíjjal jutalmazta, a fennmaradó 400 P 
részletösszeget pedig a kar pályatételek kiírására, illetőleg 
jutalmazására fogja felhasználni;

a néhai Deutsch Lajos okleveles gépészmérnöknek, Buda
pest Székesfőváros Elektromos Művei volt vezérigazgatójá
nak és a műegyetem egykori hallgatójának az emléke meg
örökítése végett létesített alapítvány jövedelméből kiadandó 
jutalomdíjat, amelynek az összege a múlt tanévben 544 pengő 
68 fillér volt Scholcz Géza V. éves gépészmémökhallgató 
nyerte el;

a Fábián-féle jutalomdíjat, amely mindig annak a hallgató
nak adandó, aki tanulmányait az előző tanévben legkitűnőbben 
végezte és oklevelét a naptári év végéig megszerezte, Weltz! 
János oki. építészmérnöknek ítéltük oda;

a Kormányzó Ür ő  Főméltósága kormányzóvá történt 
megválasztásának évfordulóján, március hó 1-én kiosztandó 
Horthy Miklós-jutalomdíjat, amelynek összegét a rektori ta
nács a múlt tanévben is 300 P-ben állapította meg, Pattantyús 
Dénesnek a gépészmérnöki osztály IV. évfolyama hallgatójá
nak adományoztuk;

a Műegyetemi Csendőrzászlóalj Jutalomdíj Alapítvány 
folyó évi jövedelméből Hevessy Béla szigorló gépészmérnök
nek 100 P-t, Bakoss Géza I. éves mérnökhallgatónak, Erdélyi 
István 1. éves gépészmérnökhallgatónak, Tóth László II. éves 
mérnökhallgatónak, Czégé Imre II. éves gépészmémökhíall- 
gatónak és Pfaffenhauser Ernő szigorló gépészmérnöknek 
pedig egyenként 40 P jutalomdíjat adományoztunk;

végül a Gerlóczy Gyula-féle alapítványból kiadandó ju
talom Szabó István IV. éves gépészmérnökhallgatónak, a 
Kauser-Eigel-féle alapítványból kiadandó két szorgalmi díj 
Sarkadi Szabó István I. éves mérnökhallgatónak és Pogány Ju
dit II. éves yegyészmémökhallgatónak, a Sztoczek-féle 
alapítványból kiadandó két jutalomdíj Hajdú József szigor
ló mérnökhallgatónak és Németh Gábor szigorló gépész- 
mérnökhallgatónak, a Nagy Virgil-féle alapítványból ki-
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adandó jutalomdíj Reischl Péter I. éves építészmérnökhállga- 
tónak, az llosvay—Daday-féle alapítványból kiadandó szigor
lati díj lengyel Sándor oki. vegyészmérnöknek a Szőnyi Pau- 
lina-féle alapítványból kiadandó jutalomdíj pedig báró Zech 
Konstantin III. éves vegyészmérnökhallgatónak adományoz- 
tatott.

E jutalomdíjak az említett alapítványoknál rendelkezésre 
álló összegek elégtelensége folytán egy másik iműegyetemi 
ifjúsági segélyalapból utalványoztalak ki, összegük egyen
ként 40—40 pengőben állapíttatván meg.

Beszámolok még a műegyetem tisztviselőkarában történt 
fontosabb változásokról is.

Nevezetesen a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr Varga János műegyetemi gazdasági hivatali igaz
gatót, mivel a beszámítható javadalmazással egyenlő összegű 
nyugdíjra igénytadó állami szolgálati idejét már betöltötte, a 
folyó évi július hó 1-étől kezdődő hatállyal véglegesen nyuga
lomba helyezte, egyúttal azonban a műegyetem gazdasági 
hivatalának vezetésével a folyó évi október hó 31-ig terjedő 
időre továbbra is megbízta.

Varga János igazgató úr személyében hűséges, példásan 
kötelességtudó tisztviselőt veszít el a műegyetem, akit az egész 
tanári karnak a becsülése kísér nyugalombavonulásakor.

Utódjává a miniszter úr Rostás Elemér egyetemi főmér
nök, szegedi egyetemi gazdasági hivatali megbízott igazgatót 
a VII. fizetési osztályba műegyetemi gazdasági hivatali igazga
tóvá nevezte ki. Niemetz Sándor műegyetemi gondnoksegédet a 
VIII. fizetési osztályba műegyetemi gazdasági hivatali gond
nokká, Kappel József műegyetemi gazdasági hivatali segéd
tisztet pedig a X. fizetési osztályba műegyetemi gazdasági 
tisztté, továbbá Mádi Antal műegyetemi I. osztályú könyvtári 
segédőrt a VIII. fizetési osztályba műegyetemi alkönyvtár- 
nokká, dr. Módos Gizella! műegyetemi díjnokot pedig a XI. fize
tési osztályba műegyetemi könyvtári segédtisztté nevezte ki és 
Végül Bóka László budapesti tudományegyetemi díjnokot 
további szolgálattételre a műegyetemre helyezte át.

E beszámolóm befejezéséül jelentem, hogy a műegyetem 
1937/38. tanévi rektorává dr. gróf Teleki Pál ny. r. tanár, a 
mérnöki és építészmérnöki kar dékánjává Méhes Zoltán ny. r.
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tanár, a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánjává dr. ’Sig- 
mond Elek ny. r. tanár, a  bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar 
dékánjává Róth Gyula ny. r. tanár, a mezőgazdasági és állat
orvosi kar dékánjává dr. Szabó Zoltán ny. r. tanár, a közgaz
daságtudományi kar dékánjává pedig dr. Imre Sándor ny. r. 
tanár választatott meg s a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr e választásokat megerősítette.

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!

A múlt tanév jelentősebb eseményeiről szóló beszámolóm 
végére érvén, úgy érzem, nem fog üres szóvirágként hatni, 
ha azt állítom, hogy a műegyetemnek, hazánk ez egyetlen 
műszaki és gazdaságtudományi felsőoktatási intézményének 
immár terebélyes fája, amely a három évvel ezelőtt történt 
átszervezéssel járó ojtások révén új, szépen hajtó ágakkal 
gyarapodott, az elmúlt tanévben sem maradt adós a várt ter
méssel. Azok az új rügyek pedig, amelyeknek fakadásáról az 
előbb részletesen is megemlékeztem, a jövő fejlődésre nézve 
a legszebb reményekre jogosítanak bennünket.

Ennélfogva tehát múlt tanévi munkánkat illetően teljes 
megelégedéssel adom át a műegyetem kormányzatát utódom
nak és teljes bizalommal hiszem, hogy neki és leendő munka
társainak nem lesz nehéz azon az úton tovább haladniok, 
amelyen, az ősi hagyományok szellemében, erőnkhöz mérten 
mi is őszinte lelkesedéssel és lankadatlan kitartással igyekez
tünk az állandóan előttünk lebegő távoli célok és eszmények 
felé.

Hálás köszönetét mondok mind dr. Czettler Jenő egye
temi ny. r. tanár úrnak, a múlt tanévi prorektornak, mind 
pedig a műegyetemi karok múlt tanévi dékánjainak, mint köz
vetlen munkatársaimnak, valamint az egész műegyetemi ta
nácsnak, hogy megértő és a közös cél érdekében mindig kész 
támogatásukkal nem csak hogy megkönnyítették felelősség- 
teljes és nehéz rektori munkámat, hanem lehetővé tették azt 
is, hogy a műegyetem élén eltöltött időre mindig a legkelle
mesebben gondolhassak vissza.

Köszönetét mondok és elismerésemet fejezem ki a mű
egyetemi igazgatásban működő tisztviselőkamak, különösen

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



31

pedig dr. Badics Aurél tanácsjegyző úrnak, nagy odaadással 
és lelkesedéssel végzett munkájukért.

Végül teljes elismeréssel és őszinte szeretettel búcsúzom, 
mint rektor, a műegyetemi ifjúságtól is, s kérem, hogy hig
gadtságát és komolyságát, amelyről a múlt tanévben is is
mételten tanúbizonyságot tett, továbbra is őrizze meg s ne 
engedje magát a mai zaklatott időkben hamis jelszavaktól félre
vezettetni s változatlanul tartson ki a jövőben is nagy nemzeti 
eszményeink mellett s lankadatlan szorgalommal igyekezzék 
az Alma Mater ölén megszerezni mindazokat a szellemi és lel
ki erőket és fegyvereket, amelyeknek birtokában remélhet csak 
a jövőben boldogulást és bízhat abban, hogy Nagymagyar- 
ország nemcsak volt, hanem lesz is!

Mindezek után pedig átadom a rektori tisztséget jelké
pező láncot a műegyetem új rektorának.

Magnifice Domine Rector!

Bár e lánc emberi érzések hordozására képtelen hideg és 
élettelen ércből készült, mégis úgy érzem, hogy e pillanatban, 
amikor Magnificentiád e jelvényt magára ölti s ezáltal mint
egy ünnepélyesen is kifejezést ad annak, hogy vállalja mind
azokat a kötelességeket is, amelyek a rektori tisztség viselé
séből folyó dísszel és méltósággal együttjárnak, mondom, e 
pillanatban érzem, hogy e lánc valamilyen csodálatos módon 
belsőleg mégis áttüzesedik azoktól a reménységektől, amelye
ket mi valamennyien Magnificentiád iránt táplálunk és izzani 
kezd attól a tiszteletteljes szeretettől és nagyrabecsüléstől, amit 
Magnificentiád, eddigi tudományos és közéleti munkásságának 
az eredményei és sikerei folytán méltán el is várhat tőlünk.

Kívánom Magnificentiádnak, hogy a hideg ércnek ezt a 
belső jelképes melegségét rektorságának egész ideje alatt min
dig érezze, valahányszor ezt a láncot, mint a műegyetem leg
főbb irányítója, magára ölti s e képzelt hősugárzás hangtala
nul is beszéljen Magnificentiádnak arról, hogy mi valameny- 
nyien mindig készen állunk a most felvállalt terhes munkájá
ban való lelkes segítésre s Magnificentiádat készségesen kö
vetjük a közös eszmények, nevezetesen a műegyetem, valamint
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a tudomány továbbfejlesztésére és közvetve hazánk felvirágoz
tatására irányuló törekvéseiben.

Végül kérem a Mindenható Istent, hogy Magnificentiád- 
nak a műegyetem élén folytatandó fáradozásait ugyanolyan 
áldással kísérje, mint eddigi közéleti munkásságát, amelynek 
tapasztalatait Magnificentiád ez új tisztségében a műegyetem 
érdekében bizonyára értékesíteni fogja.

Kiáltsuk egy lélekből fakadó közös szeretettel: éljen a 
Rektor!
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2.

DR. GRÓF TELEKI PÁL
1937/38. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS TANÉVMEGNYITÓ 

BESZÉDE.

Tisztelt Műegyetemi Közgyűlés!

Amidőn a rektori széket elfoglalom, elsősorban ahhoz 
akarom intézni szavaimat, akinek székébe ülök és akinek mun
káját folytatom, a lelépő rektor úr Öméltóságához. Igaz örö
mömre szolgál az, hogy professzortársaim bizalma, amely e 
székbe ültetett, nekem teszi lehetővé azt, hogy mindnyá
junknak, az egyetemi professzori karnak, de a munkatársain
kat és az ifjúságot felölelő egész universitasnak nevében is 
megköszönjem Méltóságodnak azt a munkát, amelyet e helyen 
végzett és amely a mai nappal egyetemünk annaleseibe örökre 
beíródott.

Amidőn rektorrá választottuk dr. Szabó Gusztávot, tud
tuk, hogy kit választunk, tudtuk, hogy a kötelesség teljesí
tésében éppen úgy, mint a jogok gyakorlatában és megvédé
sében egyaránt mint méltó vezetőnk fog előttünk járni és 
mint méltó képviselőnk fogja kifelé az Alma Mater tekintélyét 
representálni. Tudjuk, hogy ő mindezt a munkát, amelyet oly 
nagy odaadással, szeretetteljes szigorral, mindenre kiterjedő 
gondossággal és minden irányban az egyetem méltóságának 
öregbítésével végezett, csak kötelességének tekintette. Tudjuk, 
hogy mindez csak egyszerűen énjéből, természetéből, jelle
méből folyt. Mégis engedje meg, hogy itt is, ünnepi ülésünk
ben vendégeink, barátaink, munkatársaink és ifjúságunk színe 
előtt mindezt megköszönjem neki.

A mai világban az egyetemeknek — úgy gondolom egy 
időre és átmenetileg — megváltozott a helyzetük, összeszo- 
ríttatott autonómiájuk és a közvélemény felfogásának elseké-
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lyesedése folytán bizonyos mértékig megváltozott, csorbult 
tekintélyük és népszerűségük is.

Méltóságod azonban megmutatta azt, hogy hogyan kell 
ezen kritikus időkben is az autonom universitas viharo
kat, művelődési kríziseket átélt intézményeit megvédeni és 
azt az emberiség és a nemzet jövője számára megóvni.

Ezen általános feladat mellett, amely nemzedékek szűk 
időhatárain messze túlmenő feladatnak része, Méltóságod 
különös módon szolgálta azt az eszmét, amely különböző és 
részben nagy múltra visszatekintő intézményekből a tudo
mánynak ezt a közös eszmei házát, otthonát megteremtette, 
amelyet József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
temnek nevezünk. Két kiváló elődje után Méltóságod még 
mindig a megalapozásnak, az első szervezésnek egyik veze
tője volt. Egyetemünk szervezése, fejlődése Méltóságodnak 
hivatott vezetése alatt mindenekben különösen előrehaladt.

De Méltóságod nemcsak ésszel és eme intézmény alap- 
gondolatának átértésével szolgálta egyetemünk ügyeit, hanem 
szívével is, meleg szeretetével. Nemcsak az anyagi eszközök
ben és az igazgatásban, de az egyetem egységének, egységes 
szellemének mély átérzésével vezette azt. Ennek külső jele az 
a gyönyörű ezüst serleg is, amelyet Méltóságod olyan céllal 
adományozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemnek, hogy azzal minden év március 19-én, József nap
ján a Műegyetem valamennyi tanárának és a velünk kapcso
latban álló hivatalos és társadalmi előkelőségeknek részvéte
lével tartandó ebéden serlegbeszédet mondjon egyetemünknek 
valamelyik tanára, akit ezen ünnepi beszéd megtartására Mél
tóságod mindenkori hivatali utódja és gondolatainak letétemé
nyese, a mindenkori rektor fog felkérni. Ez a serleg egy lát
ható jele lesz mindenkor annak a nemcsak hivatali és functio- 
beli, hanem baráti és eszmei összetartásnak, amely már most 
is egyetemünknek karait és általában egyetemünket jellemzi. 
Ezt kívánja Méltóságod, amidőn a serlegre ezeket a szavakat 
vésette: „őrizze ez a serleg szent hagyományként a M. Kir. 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a 
testvéries egyetértés szellemét és névadó patrónusának dicső 
emlékét.“ Méltóságod nemes adománya és az a gondolat, amely 
alapjául szolgál és amelyet Méltóságod működésével szolgált,
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záloga lesz annak, hogy Méltóságod óhaja teljesülni fog, de 
egyben az utánunk jövők is mindenkor emlékezni fognak arra 
a rektorra, aki mindnyájunknak közös gondolatát és szándé
kát ércbe véste és az erre való emlékezést elrendelte.

*

Tisztelt Közgyűlés!

Az egyetemi életnek ily kimagasló ünnepén egy geográfus, 
úgy gondoltam, leghelyesebben arról beszélhet, azt nyújthatja 
közönségének, kartársainak, az ifjúságnak és az egyetem 
barátainak, amivel a földrajz bölcseleti világképünk és józan 
életrendünk kialakulásához hozzájárulhat.

De ezen elgondolás mellett még két különösebb ok is kész
tetett erre. Az egyik az, hogy Műszaki és Gazdasági Egye
temünk élő egységgé való kiforrásának éveit éljük. Ezeket 
éljük, nemcsak az egységesítés ténye következtében, amely 
szükségszerűen összeegyeztetést és ú|j kialakulást is von maga 
után. De kiforrás éveit éljük általános értelemben is. Azt élik a 
tudományok, amelyeket ezen az egyetemen művelünk és szol
gálunk. Sok ezen tudományok közül új, — az alakulóban levő 
új világforma követelményeiből, az ismeretek óriási differen- 
tiálódása, az új problémák nagy halmozódása folytán kelet
kezett, illetve vált ki a tudományos kutatás egységes törzsé
ből. Az ősi alaptudományok és a műszaki disciplinák is diffe- 
rentiálódnak, új ágakkal gazdagodnak az emberiség tudásának 
és igényei, érdeklődései változásának hatása alatt. Az alap- 
tudományok és a műszaki disciplinák mellett egyetemünk ott
hona az agrártudományoknak, amelyek a földnek az emberre 
és az embernek a földre és a maga földi munkás életére való 
hatásait egyaránt művelik, a geológiától a társadalom-tudo
mányokig. Egyeteme vagyunk a gazdasági élet és az ezzel oly 
szorosan kapcsolatos közigazgatás tudományainak, amelyekre 
oly nagy feladatok várnak századunk emberének segítő irá
nyításában, a közigazgatás leendő functionáriusainak egy 
részét nemcsak gazdasági ismeretekre tanítva, hanem őket 
gazdasági légkörben nevelve is.

De mindezekkel és egyáltalán az egyes tudományok mű
velésével, azoknak előbbrevitelével egyetemünknek, — miként

3*
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különben akármely más egyetemnek — feladata nincs kime
rítve. A valódi műveltség az egyes tudományok művelésén, 
az általuk feltárt ismeretek elsajátításán túl fekszik. A tudás
nak útján egy vagy több tudománynak csupán olyatén műve
lése, oly filozófiai elmélyedés segíthet a valódi műveltséghez, 
mely kiinduló pontjából felemelkedve, a tudományok széles kö
rének megértésére képesít. Ez különben az egyetemnek, 
a tudományok universitásának, mint intézménynek, magasabb 
értelme, célja és feladata, — azok részére, akiket Isten erre 
való ésszel és képességekkel áldott meg.

Egyetlen tudomány vagy tudománykör sem vezet el egy
maga a mélyebb megismeréshez és a valódi műveltséghez, — 
sem a fizikai, sem a biológiai, sem a történettudományok, sem 
más tudományok egymagukban, még a matematika sem. És 
ha a tudományokban kicsinyes és mindennapi célok, önzés és 
tudományos particularismus nélkül mélyedünk el, szükségét 
érezzük valaminek, ami áthidalja, valahogyan önmagunkban 
megnyugtatóan kiegyenlíti az ellentmondásokat, amelyek a 
különböző tudományok között támadnak, ha azokat csak jelen 
tapasztalatainkra építjük fel. Oly tudományok, amelyek kény
telenül az ismeretek nagyobb körének átfogására vezetnek, 
segítségünkre lehetnek ebben a törekvésünkben, vágyunkban.

Ebbe a gondolatmenetbe kapcsolódik a harmadik ok is, 
amiért ezt a themát választottam. Helyesnek találtam meg
magyarázni, hogy a tudományoknak abban a széles keretében, 
amelyeket egyetemünkön művelünk és ifjúságunkkal szemben, 
akinek érdeklődése oly sokágú, — mi a földrajznak szerepe 
és feladata —, mert hiszen a földrajz egyetemünkön nemcsak 
egy, de több facultásnak is tantárgya.

A földrajz ezen a helyen és egyáltalán az egyetemeken 
nem topográfia, nem helyismeret, nem is a politikai, gazda
sági, közigazgatási vagy társadalmi élettel összefüggő (annak 
öntudatos éléséhez alapvetően szükséges) területi ismeretek
nek szolgáltatója. Ezeket készen kell hozni a középiskolából, 
éppúgy, mint a megértésükhöz, értékelésükhöz szükséges törté
nelmi és természetrajzi ismereteket. Aki nem hozza ezeket 
magával, az nem művelt ember és nem egyetemre való. A föld
rajz nem is egyszerűen geomorfologiai, klimatológiai vagy más 
természeti avagy társadalmi földrajzi adatok, ismeretek szol
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gáltatója. A geomorfologiai ismeretek ugyan nagy fontossá
gúak lehetnek a mérnök látkörének és tudásának kibővítésére 
is, különösen ha őt Magyarország határain túl való vállalko
zásra, munkára is akarjuk képesíteni. A bécsi műszaki főis
kolán, valamint Amerikának sok műszaki főiskoláján vannak 
is geomorfologiai tanszékek. Az egyetemi mezőgazdasági, 
technicai és más disciplinákkal kapcsolatban a földrajz min
denkép gazdagítja az ismereteket az összefüggések terén. A 
közigazgatási és társadalomtudományokban való elmélyedés
sel párhuzamosan gazdagíthatjuk a politikai és gazdaságföld
rajzi ismereteket. Egyetemünkön a hallgatóság egyrészének 
didaktikai készséget is nyújtunk a földrajzi ismereteknek a 
középiskolákban való tárgyalására. Mindez érték és mindezek 
ismereti tégladarabok lesznek az átfogóan gondolkodó számára 
is, mégis a földrajz egyetemi feladatát, különösen épen a XX. 
században, másban is és főleg másban látom.

Mi a földrajz? A magyar szó, ha gondolkodva ejtjük ki, 
oly világosan megmondja. A földrajz a földfelszín leírása, rajza, 
amely képpé színesedik, ha a valóság felé törekedve szaba
dulni igyekszik a méretek és adatok rideg halmazából. Hosszú 
évekkel ezelőtt már a földfelszín élettanának, fiziológiájának 
neveztem a földrajzot egyetemünk katedrájáról. Ez persze 
hlasonlat. Márpedig minden hasonlat egyoldalú szemszögből 
való, reflektorszerűen éles, a természetnek kiegyensúlyozott, 
diffus világosságával szemben. Fiziológiának, élettannak azért 
neveztem, mert a fizikai tudományok tárgyainak egész nagy 
körére hiányzik az „élet“ szónak és fogalomnak aequivalense.

A földfelszín kérge sokféle anyag sokféle összetételéből 
áll, — anyagokból, elemekből, amelyekkel a föld belsejében, 
más bolygókon és égitesteken és az űrnek égitestrendszerünket 
körülvevő, tartalmazó, előttünk ismert részében találkozunk. 
A földkéreg a föld anyagaiból, a föld belsejéből és más égites
tekről vagy az űrből jövő hatások alatt keletkezett, alakul és 
változik. Kis, de talán nem lényegtelen részben íöldönkívüli 
anyagok is járulnak hozzá és befolyásolják az életet. A föld
felszínen biológiai és emberi élet folyik. Ez az élet földi és 
mégis mindenrendű földöntúli hatások nélkül létre nem jövő, 
továbbfolyni nem tudó élet. A földrajz tárgya, adatai földiek, 
de kérdései az egész mindenséget felölelőek. A földrajznak az
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analízis csak segédeszköze, a tárgykörökre bontás csak egyik 
módszere, mankója, — amely nem a földrajzi gondolkodás 
mivoltából fakad, hanem az emberi elme végességéből és a 
XIX. századbeli tudományok általános rendszerező módszeréből.

A földrajz a föld felszínének, gazdag, bonyolult, térben 
és időben változatos valóságát elemeire bontva vizsgálhatja 
ugyan, de nem elemeiben szemléli azt, hanem az egész föld- 
felszíni élet helyileg változó, jellegzetes egyéni megjelenési 
formáiban, képeiben, a tájakban.

Ez annyit jelent, hogy a földrajztudomány nem törvény- 
szerűségeket kereső, ilyeneket megállapító részeiben, az úgy
nevezett általános földrajzban a legvalódibb, hanem a regio
nális földrajz tájleírásaiban, tájmagyarázataiban. Elméleti 
önjellemzésében a földrajztudomány régóta, de a legutolsó 
évtizedekben különös nyomatékkai hangoztatta is, hogy ő 
nem analitikus, de szintetikus tudomány. Ez a megállapítás 
helyesen differenciál sok és különösen a földrajzzal kapcsolódó 
sokféle tudománnyal szemben, de mégsem fejezi ki a teljes 
valóságot. A szintézis emberi elmemunka. Tartalmát emberi 
ismeretünk határozza meg, az korlátozza. A földrajz tárgya 
a  táj, az emberi végesség által nem korlátolt teremtés.

Ez áll a föld felszínének bármely pontjára, részére és áll 
az egész föld felszínére, mint legnagyobb egységes életet élő 
tájegységre. A tájban vannak, benne érvényesülnek olyan ele
mek, jelenségek, erők, amelyeket ismerünk, melyeket részben 
meg is értünk, de vannak olyanok, amelyeket csak sejtünk, 
sőt olyanok is és nyilvánvalóig nem is olyan kevés, amelyek
ről még sejtelmünk sincs. Pedig a táj hozzánk nagyon közelálló 
valami, otthonunk, életszínterünk, miliőnk. Idegen tájak pedig 
más emberek otthonai.

Minden tudomány emberi, — időben és térben határolt, 
a végtelennel megbirkózni nem tudó —, sőt ennél is szűkebb, 
mert az ember mindenkori felfogóképességének kereteiben 
mozgó. Ha az általunk felismert világ tér- és időbeli méreteihez 
mérjük, egész tudományunk elenyészően fiatal és tapasz
talatlan. Ha az egyes tudományok, vagy egész tudománykörök 
a maguk eredményeit időnként lezárt logikai körbe is tudják 
foglalni, mégsem tudnak magunktól elvonatkoztatott, valódi 
valóságot megállapítani és nyújtani, — hanem csak viszony-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



39

lagos, véges valóságot, olyan valóságot, amely nekünk embe
reknek érthető okból az.

A mi tudományos valóságaink, munkahipotézisek, — 
olyan megállapítások, amelyek a korrekció szükségét, az 
ellenvetést, sőt esetleg már cáfolatukat is problémaként maguk
ban hordják. Egyes elméletek, miként Newtoné, hosszú ideig 
szolgálhatnak a tudományos meggyőződés és munka támasz
pontjaiként, — mégis végesek, múlandók, munkahipotézisek 
ők is. Az ismereteknek mai gyors halmozódása és áttekint
hetetlenül sokfelé való elágazása nem teszi biztosabbá a tudá
sunkat. Ellenkezőleg, az ismeretek halmozódása a hipotéziseket 
gyorsabban fpergeti. Tudásunk hipotetikusabbá, bizonytala
nabbá válik, nem jelenti régi megállapítások, elméletek, tudatok 
mindenestől összeomlását. Ezekből őrzünk értékeket, de amely 
értékeknek helye, egymáshoz való viszonylagos értéke az 
ismereteknek mind növekvő tömegében változik. Tudásunk 
részleteiben válik bizonytalanabbá, tömegében nemcsak növek
szik, de mélyül is. Maga a bizonytalanság, a hipotetikusság 
egy nagy, új érték, új tudás. Ez az új tudás szemléletünknek 
új formákat ad. Ezek a formák ellentétesek a XVIII. század 
logikájával és méginkább a XIX. század materializmusával. 
Egymás mellett futó és a jelenségek más-más csoportjait 
magyarázó elméletek, mint a fény magyarázatai a fizikai, 
biológiai és pszichikai világok és magyarázataik ellentétei, — 
pedig világos, hogy nem lehetnek valóban azok —, a szervesség 
jelentőségeinek növekvő felismerése minden téren, a biológia 
világán túl és kívül is, — a periodicitás és vibráció megisme
rése, a legnagyobb és a legkisebb, az élettelen és az élő, a testi 
és a lelki világában . . .  a „természet“ és a „természetes“ 
fogalmainak változására, bővülésére vezetnek. Ezek a fogalmak 
magukba ölelik, magukba kell, hogy öleljék ma az ismeretlent, 
az érthetetlent, a transcendentálisat is. A biológus Haldane, 
1927. évi Gifford lecturekben nem egyéni véleményt nyilvánít, 
hanem a tudomány magasabb szféráiban mindinkább uralkodó 
felfogást, amidőn azt mondja: „csak a természetnek és ter
mészetesnek szűk, hiányos meghatározása akadályozhat meg 
abban, hogy Isten jelenlétét mindenütt, mindenben, magunk 
közt és magunkban felismerjük“.

De nemcsak a hit és a tudomány ellentéteinek elsimulására
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vezet ismereteink meggazdagodása és vele végességünk be
látása. A tudományos kutatás részleteiben is, az egyes tudomá
nyok terén is alapvetően változnak a felfogások. Az ismeret
len kiküszöbölhetetlenül belekapcsolódik nemcsak világképünk
be, de környezetünkről és önmagunkról való fogalomalkotá
sunkba is. Nemcsak észrevesszük, hogy a logikai gondolkodás 
mellett vannak egész más képességeink, részben öntudatalattiak 
is, de kezdjük azokat újraértékelni is. A természettudományok 
terén való ezen felismeréseket előmozdítják és színesítik az 
emberrel foglalkozó tudományok, például az etimológia, a tár
sadalomtudomány, az összehasonlító vallástudomány, az ősré
gészet ismeretanyagának nagy bővülése és különösen elmé
lyülése, valamint eme tudományoknak és a természettudomá
nyoknak kapcsolata, pl. az ősrégészeté a paleontológiával.

Az utolsó tíz emberi nemzedék hirtelen épült logikus tudo
mányával szemben kezdjük sejteni a nemzedékek százai empi
rizmusának, tapasztalatának jelentőségét és értékét. Kezdünk 
értékelni és tisztelni képességeket, amelyekkel a természet 
lassú rendjén élő emberiség rendelkezett. Amint a költő mond
ja, — Reményik Sándor — „Cyclops“ című versében 1927-ben:

E gőgös, keserű ajk tudja már:
Meghalnak mind az Istenek, mesék 
Jönnek, kik két szürke szemmel látnak,
Kiszúrják kegyetlenül a csodáknak 
Titokzatos, tenger-mély egy-szemét.

A kevés, még ma is a természetben élő ember valamicskét 
megőrzött ezekből a képességekből, de ezek csak emlékek. 
Nem szakítottak velük teljesen a keleti bölcseleti kultúrák, de 
a mi okos, logikus kultúránk és főleg annak felületi civilizációjú 
embere, teljesen elvesztette ezeket a képességeket.

*
A táj fogalmát sem a tudomány teremtette. A modern 

földrajztudomány definiálja a tájat és le is írja szintézis for
májában, de ez még mindig mesterséges valami. Hiszen a szin
tézis nem más, mint az analitikus tudás összegezése. A dol
goknak egyben való felfogásához képest a szintézis is csak 
részletmeglátás, kivágat.

A tájat régtől fogva a benne élő ember érezte meg, külön
böztette meg és nevezte nevekkel. Nem határozza meg, nem
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definiálja, nem is tudná definiálni, bár sokszor egy-két jelleg
zetes vonásával nagyszerűen tudja jellemezni. A tájban élő 
ember nem bontja a tájat elemeire, nem rakja újra össze ebből 
a fogalmat Ismerete nemzedékek tapasztalatán, a mienknél 
összehasonlíthatatlanul finomabb, élesebb látó, halló, szagló, 
tapintó szerveken, élesebb, finomabb méret- és távolságérzéken, 
finomabb öntudatlan megérzésben, nagyobb nyugodtságon és 
a környezettel, a tájjal való benső együttélésen alapszik, ö  
maga része, eleme a tájnak.

Mi is azok vagyunk, de már nem érezzük meg igazán, — 
még öntudatosan is ritkán vesszük észre, még kevésbbé ön- 
tudatlanul.

A tájban a természet öntudatlanságával élő ember vala
hogyan közelebb van az egyetemes, osztatlan valósághoz. 
Logikai boncoló és rendszerező gondolkodásunkkal ezt el nem 
érhetjük. És fejlődésünknek mai fokán, amelyre a XVIII. szá
zadban felépített logikai alapokon és a XIX. század feltárta 
eszközökkel eljutottunk, úgy érzem, újra az ember mindenféle 
képességét igénybe kellene vennünk, az elsorvadtakat is fel
élesztenünk, hogy továbbjussunk.

Nem könnyű ez a civilizációban eltorlaszolt ember szá
mára, mégis ez látszik a fejlődés útjának és ha jól körül
nézünk, látjuk, hogy már rá is léptünk. Nemcsak a filozófusok, 
de teológusok, paleontológusok és asztrofizikusok, társadalom- 
kutatók és még egyes kiváló pénzügyi és gazdasági szak
emberek is ilyenszerű irányban gondolkodnak, beszélnek és 
írnak, és ezáltal nevelnek.

Régen tanítom azt, hogy a XIX. század egyoldalú fejlődés 
százada volt és ezáltal minden haladás mellett ismereteinket, 
ítéletünket, gondolkodásunkat és sajnos, ezeknek nyomában 
erkölcseinket is kiegyensúlyozatlanná tette. A XX. század fel
adata a kiegyensúlyozás, az ember belső, valamint társas 
életének alapos tanulmányozásával, tehát a társadalomtudo
mányoknak komolyabb művelésével, de mélyebb megértéssel 
és erkölcsi megújhodással is.

Ha a földrajz, — amely a természettudományok és a 
humaniciák között áll és ezen tudománykörök kapcsolója is — 
meg tudja értetni a civilizációnk emberével is a tájfogalom 
értelmét, ha meg tudja leírásának színességével és sokoldalú-
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ságával éreztetni a táj élő egyéniségét és ha főleg meg tudja 
értetni a tájnak, mint a földfelszíni élet megjelenési formájá
nak jelentőségét, — akkor a földrajz egy részecskével hozzá
járul ahhoz, hogy egyetemesebb világképet formálhassunk 
magunknak.

A tájfogalom megértésének tudniillik a kép, a színesség, 
a belső szintézis mellett egyéb haszna is van. A táj nemcsak 
kép, a képnek értelmében megjelenési forma, a táj típusos 
teremtő élet is, amely hegyet, növényzetet, embert, testet, 
lelket, gondolatot, érzést, munkát formál, — újat teremt, vilá
got gazdagít, életet egyéni vonalban visz tovább. A táj nem 
változatlan. Él saját maga tartalmának benső változásában, 
felszíne kopásában, növényei küzdelmében és sok-sok egyéb 
jelenségében. Az utolsó évezredekben és főleg századokban 
az ember tevékenysége is formálja. Ügy mondjuk ezt a föld
rajzban, hogy az ember, különösen a technikus ember, domi
náló tényezőjévé kezd válni.

De nemcsak kicsiben módosulnak, nagyban is változnak 
a tájak, kozmikus és fizikai változásoknak és ezek nyomán 
járó éghajlatváltozásoknak során a föld tájai lényegesen át
alakulnak, átcsoportosulnak, egyéniségükben megszűnnek és 
mások újrakeletkeznek. Nyilvánvaló kell ez legyen mindenki 
előtt, aki csak arra is gondol, hogy hosszú idők ritmusában 
az éghajlat szöge, éppúgy mint a föld tengelye, illetve a pólu
sok helyzete miképen változik.

A táj az emberi életet is formálja. Tőle függ lakójának 
életereje, anyagi, gazdasági életének jellege, törvényei; de 
lelkisége mindenütt a táj befolyása alatt is áll: a hangulatoktól 
a hitélet alapjául szolgáló diszpozíciókig. Ennek talán legszembe- 
szökőbb példája, hogy a mohamedán vallás elterjedése majd
nem pontosan összeesik az óvilág sivatag-steppe-övével. És 
meg fogjuk érteni, hogy a tájaknak, nevezetesen a föld nagy 
tájainak, —minők, — hogy csak pár példát említsek — a siva- 
tag-steppe-öv, a Földközi-tenger tájai, Nyugat-Európa, — szere
pe a történelemben miként változik korról-korra. Az emberi 
művelődés, szervezettség és civilizáció fejlődésének soráln, an
nak különböző fejlődési korszakaiban más-más tájak alkalma
sak a fejlődés továbbvitelére.

A táj egyéniségének is van kezdete, fennállása, elmúlása.
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Egyéni jellegének ereje, kifejezettsége is különböző, néha 
szembeszökő, avagy élesen határolt, néha elmosódó, de azért 
nem mindig kevésbbé állandó, kevésbbé ellenálló, kevésbbé 
egyéni. Néha egy-egy tényező dominálja a tájat, vagy való
ban, vagy emberi szemünkben, mint a sivatag a felszín taka- 
ratlan formái, az őserdőben a növényzet, a városban az ember 
alkotásai.

Mégis, a föld tájai mindig az egésznek, a földfelszínnek 
és a rajta és a szférájában folyó történésnek, az életnek vál
tozó és változatos kifejezői. A föld felszínének, mint a föld 
bolygórendszerünk és az egész világegyetem részének élete 
bennük, a tájak játékában folyik.

Ha csak kissé is bölcselkedve nézzük a világot, látjuk, 
hogy semmi sem magábanálló. Akár biológiai, akár pszichikai, 
akár bármely más téren alkosson az ember egyedülálló, éle
sen határolt képzeteket, fogalmakat, tárgyakat, ezek mindig 
irreálisak lesznek és maradnak — és csak kutatásaink céljára 
képzetünkben állanak meg egyedül.

A világ egyéniségekben, időben és térben, avagy időtér
ben, ugyanúgy, ugyanott vissza nem térő egyéni „koncentrá
ciókban“ folyik, történik, él, van . . .  Quanták, mindenféle jelen
ségeknek ritmikussága, a klímáknak, a föld kemény kérgén 
végbemenő revolucióknak, a napoknak, évszakoknak, a hold 
fázisainak és sok világürbeli jelenségnek, így a kozmikus 
sugárzásnak, éppen úgy, mint légzésünknek és egyéb bioló
giai jelenségeknek is periodicitása, a biológiai élet folytonos
ságának egyedeken át való lefolyása, a korok ritmusa az 
emberi gondolkodásban, — minden a mindenségnek kicsiben 
és nagyban való ilyen lüktető, quantaszerű életformájára mutat. 
Mindezek a jelenségek nem önmagukban visszatérők, de foly
ton egyénit újraalkotók, vagy önmagukat egyénileg újra
alkotók.

Némelyeket ezek közül a jelenségek közül rég ismerünk, 
míg a legtöbbet csak tegnap fedeztük fel, sokat csak éppen 
sejtünk. Tudásunk újdonsága, bizonytalansága és nemkülön
ben a folytonos új felfedezések, valamint végességünk tudata 
meg kell, hogy győzzenek bennünket arról, hogy a legtöbbet 
még nem is ismerjük.
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A táj egy kivágat, egy nagy példa a földfelszíni térből, 
a világ sokritmusú életéből, ahol egyszerre és együtt sok-sok 
ilyen ritmus van jelen, — a természetnek nevezett harmóniá
ban. A tájmegfigyelés, az ismertnek és ismeretlennek együttes 
kapcsolatban való érzékelése, a mindenség egy közvetlenebb, 
esetleg legközvetlenebb bennünket körülvevő részletén, tudá
sunknak értékes kiegészítője, problémák teremtője és gondol
kodásunk elmélyítésének útján vezetőnk lehet. De még ha el 
is tekintünk az ismeretlentől, egyedül az ismert jelenségeknek 
együttes megjelenésükben, földfelszíni életükben való szemlé
lete, megismerése érték marad és ellensúly a fogalomalkotás 
egyoldalúsága ellen. Erre pedig a mai világban különösen 
nagy szükség van. Mindenki specialista és többnyire igen szűk 
téren specialista, az egyes ember felfogó és szellemi meg
emésztő képességét rég meghaladott tudás- és probléma- 
tömeggel szemben.

De tovább megyek. Nemcsak immáron négy évtizedes 
tudományos foglalatoskodás, de politikai tapasztalatok és a 
szociális munkában való részvétel, valamint nem utolsó sorban 
az ifjú nemzedékek megismerése nálunk és egyebütt, arról 
győzött meg, hogy részben az elmúlt 2—3 század gondolko
dásának folytatása, kiépítéseként, de méginkább kiegyensúlyo
zásaként szükség van egész gondolkodási rendszerünk, az 
európai, a fehér ember egész gondolkodásának revíziójára. 
És az élet erdejében elveszett emberek tömegeinek izgalmas 
keresése új értékek után, arról győzött meg, hogy erre a szel
lemi és lelki revízióra vágyik is az emberiség. Elsősorban a 
fehér emberiség az, mely gondolkozásának és egész lelki mi
voltának oly forráskorszakát éli, melynek előzmény és múlt
ként kevés, csekély az utolsó két-három század.

Az anyagnak hosszú generációk tapasztalatától, hittől, 
érzéstől, képzelettől mentes, független kutatása és Descartes- 
nek ezt formába öntő rendszere archimedesi pontot adott az 
európai szellemnek, hogy önmagában logikus, mérhető, átlát
ható, okozati kapcsolataiban emberileg érthető, vitában és 
kritikában fejleszthető gondolkodást, — elsősorban ilyen tudo
mányos gondolkodást — kutató módszert építsen ki. Nagy
szerű dolgot produkált ezzel az emberi elme, de ne felejtsük 
el, hogy egyes igazságok, tények és jelenségek megállapítása
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céljából és a módszer okából izoláltuk a tárgyakat Azt mond
hatnám, hogy az elmúlt 2—3 század, de különösen a XIX. szá
zad második fele egyetlen nagy kísérlet, nagy kísérletezés volt 
egy emberileg határolt világban. A véges emberi elme számára 
nagyszerű ez az öntudatos módszer és nélkülözhetetlen. De 
egyedül csak így dolgozva és gondolkodva el kellett, hogy sor
vasszuk a természettel való öntudatlan, irracionális kapcsola
tot. El kellett sorvadjon bennünk sok arravaló készség, sőt 
szerv és szervi képesség is, és mert „két szürke szemmel lát
tunk“, ha mikroszkóppal és teleszkóppal felfegyverkezve is, 
el kellett bennünk sorvadjon „a csodáknak titokzatos, tenger
mély egy-szeme“.

így is történt. De az emberi elme határolta módszer végül 
maga kellett, hogy másképen való kiegészülésére vezessen. A 
valóságnak, amelynek keresését szolgálja a tudomány, a 
XIX. század tudományos módszereivel meg nem közelíthető 
oldalai, rejtélyei is vannak.

A racionális, elvontan emberi gondolkodás a tudományos 
térről és a tudományra támaszkodva az emberi élet egyéb 
terein is érvényesült: a társadalomfilozófia, a társadalmi, a 
gazdasági, a politikai élet terein. És itt is izolálta tárgyát, az 
embert és mind kifejezettebb és korlátlanabb individualizmusra 
vezetett. A XIX. század végére ezen gondolatirány és az ipari
forradalom következtében az európai ember mindjobban ki
szakad a család természetes egységéből. A városi ember mind
inkább elveszíti kapcsolatát a szülőfaluval, sőt a szülővárossal 
is. Az ember elveszti kapcsolatát a földdel. Hogy a földtől 
és a természettől való elszakadás a gazdasági élet terén mit 
jelent, azt a túlzottan mesterséges gazdálkodás és műtrágyázás 
legújabb németországi tapasztalatai mutatják. Az ember ese
tében sokrendű lelki értékek vesznek el; a nemesebb, termé
szetesebb társas érzés, amelynek helyébe talán legfeljebb 
érdekcsoportok lépnek. Elsorvad az élet esztétikája, a neme
sebb és lassúbb életstílus és még a művészetekben is a 
XIX. század végére másolás, különös eltévelyedések, racio
nalizmus és feltűnési vágy foglalják el a földi és földöntúli 
értékekben való valódi elmélyülés helyét. Az erkölcs terén a 
természettől fogva való sokoldalú kötelezettségek helyébe az 
egyéneknek egyedül önkényes ítéletén, egyéni szabadságon
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alapuló, szabadon változtatható erkölcse lép. Az egyénekre 
atomizált emberiség tömegekké válik, — az individualizmus 
természetszerűen vezet kommunizmusra.

Ha annak az óriási megrázkódtatásnak és forrongásnak, 
amelyben élünk és amelynek a világháború egyik epizódja és 
szimptómája volt, okait keressük, nem lesz nehéz egyebek kö
zött az említett fejlődésben is látni meg azokat. Ha pedig ennek 
a világváltozásnak természetét vizsgálom, arra a megállapí
tásra jutok, hogy az az európai civilizáció egyensúlyvesztése, 
— de látom benne az egyensúlykereső vágyat és az errevaló 
törekvést is, ha ez a törekvés egyes példáiban kétségbeesett 
és végletes kísérletekben is nyilvánul. És látom ugyanennek 
az egyensúlykeresésnek jelenségét a szellem és a tudomány 
birodalmában is, a szellemi eliteknél is, ahol persze tudatos, 
még akkor is, ha nem az értelem szülötte.

Az emberi társadalomnak ez a forrongása még soká fog 
tartani. Más formákban, mert más előfeltételekből kiindulva 
jelentkezik más társadalmakban is, mint a kínaiban és ez ismét 
technikai haladásunk eredménye egy földrajzi igazságon belül. 
Világunk, földfelszín, korlátolt, egyszeri, egyéni és a kapcso
latok sűrűsödésével emberileg is egyetlen nagy tájjá lesz. A 
XIX. század végétől kezdve s főleg ma, nem éljük már egyes 
nagy tájak világtörténelmét, hanem az egész földét.

Ebben a nagy forrongásban mindent meg kell tennünk, 
hogy magunkat és különösen az ifjú nemzedékeket segítsük 
a kiút felé. Abban a szerény keretben, amely e mindent átfogó 
munkában egy-egy tudományos disciplinának juthat, így fog
tam és fogom fel a földrajznak feladatát, így fogtam fel külö
nösen ezen az egyetemen, ahol a közélet oly sok ágának 
elméleti és gyakorlati munkásait és — úgy remélem — minél 
nagyobb számban valódi elitjét is neveljük. Abban az értelem
ben fogom fel, hogy a szakképzés, a magasabb képzésre érde
mesek nevelésének, oktatásának csak egyik oldala, — a másik 
oldalának súlypontja intuitív, mint Whitehead, a Harward- 
egyetem filozófusa mondja: „Without analytical divorce from 
the total environment,. . . “, azaz analízis által ki nem szakítva 
környezetének teljességéből.

Ezért helyeztem az előadásban mindig több súlyt a neve
lésre, megértésre, mint a tárgyi tanításra, a vizsgákon több

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



47

súlyt az általános képzettségre, az általános műveltségre és 
az elmélyülésre, mint a tárgyi tudásnak holt elemeire, élet
telenül megtanulható adatokra. A földrajz nekem nem ön
magáért való és nem is „hasznos tárgy“, hanem eszköz maga
sabb szellemi és erkölcsi célok elérésére.

*

A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem 1937/38. tanévét ezennel megnyitom és közgyűlésün
ket bezárom.
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A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
József Nádor serlege

Adományozta: dr. Szabó Gusztáv 1936/37. tanév rector magnificus.
Tervezte: Pál Lajos m. kir. iparművészeti iskolai tanár.
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II.

A BÁNYA-, KOHÓ- ÉS ERDŐMÉRNÖKI KARNAK 
SOPRONBAN AZ 1937. ÉVI OKTÓBER HÓ 16-ÁN KÜLÖN 

MEGTARTOTT TANÉVMEGNYITÓ ÜNNEPÉLYÉN MONDOTT

BESZÉDEK

1.
DR. GRÓF TELEKI PÁL RECTOR MAGNIFICUS

MEGNYITÓ BESZÉDE

2.
ROTH GYULÁNAK, A BÁNYA-, KOHÓ- ÉS ERDÖMÉRNÖKI KAR 

DÉKÁNJÁNAK

SZÉKFOGLALÓ BESZÉDE
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1.

DR. GRÓF TELEKI PÁL RECTOR MAGNIFICUS
MEGNYITÓ BESZÉDE. '

Méltóságos Dékán Ür!
Tekintetes Tanári Kar!

Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!

A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem a folyó évi október hó 9-én tartott tanévmegnyitó 
közgyűlésén az Egyetem rektorát és dékánjait tisztségükbe 
beiktatta.

Nagy örömömre szolgál, hogy a volt M. Kir. Bányamérnöki 
és Erdőmémöki Főiskola jogutódjaként működő bánya-, 
kohó- és erdőmérnöki karnak tanévmegnyitó ünnepélyét meg
nyithatom.

Mély tisztelettel köszöntőm dr. Glattfelder Gyula püspök 
Úr Önagyméltóságát, a nagyméltóságú m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr képviseletében megjelent dr. Molnár 
Andor miniszteri tanácsos urat, a nagyméltóságú m. kir. föld- 
mívelésügyi miniszter úr képviseletében megjelent Molcsány 
Gábor miniszteri tanácsos urat, a nagyméltóságú m. kir. ipar
ügyi miniszter úr képviseletében megjelent Alliquander Ödön 
miniszteri tanácsos urat, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem és a Királyi Magyar Természettudományi Társu
lat képviseletében megjelent dr. Varga Lajos egyetemi magán
tanár urat, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem képvise
letében megjelent dr. báró Podmaniczky Pál egyetemi ny. r. 
tanár urat, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem Sop
ronban székelő Evangélikus Hittudományi Kara képviseletében 
megjelent dr. Deák János egyetemi ny. r. tanár urat, dr. 
Högyészi Pál urat, Sopron sz. kir. város és Sopron vármegye

4*
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főispánját, dr. Gévay-Wolff Lajos alispán urat, Sopron sz. kir. 
város képviseletében megjelent dr. Farkas István városi fő
jegyző urat, a róm. kát. egyház képviseletében megjelent 
Papp Kálmán felsőházi tag, városplébános urat, az ágost. hitv. 
evangélikus egyház képviselőjét Ziermann Lajos kormány
főtanácsos urat, a ref. egyház képviselőjét Maller Kálmán 
lelkész urat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület és a Budapesti Mérnöki Kamara képviseletében 
megjelent Henrich Viktor bányaügyi főtanácsos urat és 
Emmerth Géza műszaki főtanácsos urat, az Országos Erdészeti 
Egyesület képviseletében megjelent Bíró Zoltán nyug. minisz
teri tanácsos, ügyvezető elnök urat, a katonai állomásparancs
nokság képviselőjét, vitéz Nemerey Márton ezredes urat, a 
soproni kir. törvényszék képviseletében megjelent Domokos 
Sándor törvényszéki elnök urat, a soproni kir. ügyészség 
képviselőjét dr. Bertalan Endre főügyész urat, a kir. járás- 
bíróság képviseletében megjelent dr. Éles Endre járásbírósági 
elnök urat, a m. kir. rendőrség képviseletében megjelent 
Zakariás Antal rendőrfőtanácsos urat, a m. kir. pénzügy- 
igazgatóság képviselőjét dr. Krutz Hugó pénzügyigazgató urat, 
a m. kir. postaigazgatóság képviseletében megjelent dr. Nyáry 
István postafőigazgató urat, a Győr—Sopron—Ebenfurti 
Vasút képviseletében megjelent Früwirth Károly műszaki fő
tanácsos urat, valamennyi állami hivatal és hatóság, a hely
beli középiskolák, társadalmi intézmények itt megjelent kép
viselőit és Sopron város társadalmának mindama tagjait, akik 
megjelenésükkel jelét adták Karunk iránti érdeklődésüknek. 
Üdvözlöm a Kar tanári testületét, adjunktusait, tanársegédeit 
és személyzetét, üdvözlöm Karunk ifjúságát.

Van szerencsém bejelenteni, hogy a Kart üdvözölték és 
távolmaradásukat kimentették József kir. herceg tábornagy 
úr Őfensége, Serédi Jusztinján bíboros hercegprímás, eszter
gomi érsek úr, dr. Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter úr 
őnagyméltósága, dr. Stolpa József államtitkár úr, dr. Csikesz 
Sándor, a debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetem 
rektora, dr. Sopronyi-Thurner Mihály Sopron város polgár- 
mestere, dr. telegdi Roth Károly miniszteri tanácsos és dr. 
Quirin Leó, a Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű Rt. központi 
műszaki igazgatója.. . . .
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Nagyméltóságú Püspök Úr!
Igen tisztelt Ünneplő Közönség!

Mélyen tisztelt Tanár ürak!

Ma reggel, amidőn az oltár előtt az ifjúsághoz szólott 
Glattfelder püspök úr Önagyméltósága, rámutatott arra, hogy 
milyen parányi az ember a nagy mindenséggel szemben és 
hogy mégis milyen önhitt ez az ember, ha csak saját alkotá
sainak szűk fogalomkörében mozog. Az utolsó században az 
ember ismeretszerzése, találmányai és alkotásai tekintetében 
nagy fejlődésen mentünk keresztül. De akármilyen nagyszerű 
volt ez a fejlődés, az, aki hozzá tudja mérni akármely talál
mányunkat, akármely ismeretünket, tudományunkat, teljesít
ményünket, vagy alkotásunkat a világegyetem végtelenségé
hez, vagy akárcsak földünknek tér- és időbeli mértékeihez, 
az el fogja veszteni önhittségét, magába fog szállni és ezzel 
ismét meg fogja találni az embert megillető és az emberhez 
méltó helyet életkörnyezetével, a világgal és Istenével szemben.

Talán egyetlen más karunk, illetve osztályunk ifjúsága 
sem áll oly közel ennek megértéséhez tudománya által, éppen 
úgy, mint a reá váró élet által, mint a bányászifjúság. A bányász 
tudja, hogy milyen munkába kerül 1500—2000 méterre le
aknáznunk és leszállnunk a föld mélyébe és mégis tudja, hogy 
ez az 1500—2000 méter, vagy az a 2500—3000 méter, amelyre 
kutatómunkánkban le tudunk fúrni, milyen csekélység földünk
nek, e magában véve is kicsiny égitestnek méreteihez képest. 
A bányász, akit foglalkozásához és annak történetéhez annyi 
szeretet fűzi, tudja, hogy mekkora fejlődésen, ezredévek mi
csoda nehéz és fokozatos munkáján kellett keresztülmennie 
az emberiségnek, hogy ilyen mélységekre lemehessen és ilyen 
mélységekre fúrhasson. Mégis tudja, hogy milyen távol vagyunk 
nemcsak attól, hogy a föld belsejét ismerjük, vagy annak 
csak halmazállapotáról is fogalmat alkossunk magunknak, de 
még attól is, hogy a felszíni földségek kialakulása szempont
jából oly közvetlenül fontos 20—30—40.000 méter mélységben 
levő sphaerákat megismerjük. A bányász az, aki ezt tudja és 
aki nemzedékről nemzedékre tovább adja hagyományként azt 
az alázatosságot, a természetnek azt a megértését és azt a 
hitet, amellyel a bánya mélyébe száll. Ezeket a tulajdonsá-
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gokat ápolhatja bányászifjúságunk egyetemünk ifjúságának 
egyetemességében.

Valahogyan a Püspök Úr Önagyméltósága gondolatmene
tével rokontémát pendítettem meg rektori székfoglaló beszé
demben, amikor a táj fogalmáról beszéltem. Beszéltem a föld
felszín tájairól, amelyek mindegyikében a földfelszíni élet 
egész bonyolultsága és elválaszthatatlan egysége tükröződik. 
Az a környezet, amelyben a földön élünk, a legkülönbözőbb 
földi és földönkívüli, a napról, más égitestekről és a világ
űrből, a földről és a föld mélyéből jövő hatások nyomán 
keletkezik, fejlődik és él. A legkülönbözőbb hatások, erők, élet- 
folyamatok, sugárzások ritmusai egyesülnek itt egy közös 
ritmusban. A föld kérgét kialakító geológiai folyamatoknak 
hatásai, a nap sugárzása az élőlények fejlődésének nagyszerű 
rendjével egy egységben egyesülnek, egységbe, amely ben
nünket körülvesz, amely az embernek élettere és amely által 
az ember mindenhez kapcsolódik. Beszéltem arról, hogy a 
természetet egész mivoltában kell megértenünk, ha az embe
rileg elérhető legmagasabb tudásig el akarunk jutni. Mondot
tam, hogy nem elég analyzálnunk, szétbontanunk, definiálnunk, 
vagy az analyzáltakat mesterségesen összeraknunk, syntheti- 
zálnunk, ha a valósághoz oly közel akarunk jutni, amennyire 
ember egyáltalán juthat.

Egyetemünk ifjúságában talán senki sincs, aki ezeket a 
gondolatokat jobban megértené, aki a nagy természethez 
közelebb állana és aki így el tudna mélyedni, mint erdész- 
osztályunk ifjúsága. Az erdő koronáinak és az égnek kettős 
dómja alatt élve és azt az életet figyelve, amely a növényzet
nek, a talajnak és az éghajlatnak elválaszthatatlan kölcsön
hatásaiból áll, egyedül járva az erdőt, az erdész az, akit érzé
sei, gondolatai, gondolatfűzése és tudománya is idevezetnek.

Az egyetemünket ma alkotó különböző intézmények egye
sítésének egyik fő hasznát abban látom, hogy azoknak ifjúsága 
egymáshoz közelebb, egy közös atmosphaerába jut és egymás 
gondolkodását megtermékenyítheti. Ne szakadjunk részekre 
foglalkozások, felfogások, külön érdekek szerint, hanem egye
sítsük erőinket és ami a fő, neveljünk egy olyan vezető osztályt, 
olyan elitet ifjúságunk javából, amely széles látókörrel a nem
zet egyetemes érdekét tudja szolgálni.
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És itt a szülőkhöz fordulok, hozzájuk kívánok szólni 
néhány szót. A szülők ne legyenek önzők. Súlyos ezt mon
dani és nehéz ezt kívánni, mégis szükséges erre rámutatni. 
Tudom, hogy minden szülő szemefényét adja oda, amikor 
fiát az egyetemre beíratja. Mégis necsak annak előmenetelét 
és érdekét lássa az egyetem munkájában, lássa meg mint hon
polgár a nemzeti feladatot is. Nekünk az egyetemen erős ki-i 
választást kell, vagy kellene végeznünk. Sajnos, vizsgarend- 
szerünkkel, amely a franciától különbözik, sokszor és sokkalta 
jobban engedünk szívünknek és az egyén érdekének, mint azt 
a nemzet érdeke engedné. Távolról sem vagyunk elég szigo
rúak. Szükségesnek és fontosnak találom azt, hogy a magyar 
társadalom meghallja és megértse, hogy a magyar szülők 
mint honpolgárok necsak saját gyerekeikkel, hanem mások
kal is törődjenek, annak értékét is megértsék, amint az igazi 
sportban a mérkőzés végeztével a legyőzött minden hátsó gon
dolat nélkül elsőként üdvözli a győztest. Szükségesnek tartom, 
hogy a magyar társadalom ezen gondolatokkal komolyan 
foglalkozzék, mert csak a közérdeknek helyes felfogásával 
fogunk műveltebb és jobb nemzedékeket nevelni és fogunk 
magunk is egyénenként ennek alapján jobban boldogulni.

Ezekkel a gondolatokkal üdvözlöm a bánya-, kohó- és 
erdőmérnöki kar ifjúságát és megnyitva az ünnepélyt, fel
kérem Roth Gyula dékán úr Öméltóságát, hogy székfoglaló 
beszédjét megtartani szíveskedjék.
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2.

ROTH GYULÁNAK, A BÁNYA-, KOHÓ- ÉS ERDÖMÉRNÖKI 
KAR DÉKÁNJÁNAK SZÉKFOGLALÓ BESZÉDE.

Nagyméltóságú Püspök Űr! Magnifice Domine Rector!
Méltóságos Uraim! Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség! 

Kedves Tanártársaim! Kedves Ifjú Barátaim!

A Rektor Úr Ő Magnificenciájának szavai után engedjék 
meg, hogy elsősorban hálásan megköszönjem azt a mélyen 
szántó, mélyen átérzett üdvözlést és intelmet, amelyet az ifjú
sághoz és a szülőkhöz intézett és azután a magam részéről 
is hálásan köszönjem minden egyes kedves vendégünknek, 
hogy megjelenésükkel emelték ünnepélyünk fényét és tanú
bizonyságot tettek a műegyetem soproni karához való rokon- 
szenvükről és barátságukról.

A hála és köszönet e szavaihoz hozzá kell még fűznöm 
hálás köszönetünket Sopron városával szemben, hogy a mű
egyetemi ifjúságnak 4210 pengőnyi anyagi segélyt nyújtott, 
hogy továbbá a műegyetemünk részéről az elmúlt évben első 
ízben megrendezett nyári egyetemnek is 3000 pengő segítséget 
szavazott meg.

Az ifjúság segélyezésére a fenti 4210 pengőn kívül még 
rendelkezésre állott 4907 P 12 f, amely összegből 2502 pengőt 
az ifjúság maga fizetett be a beiratkozások alkalmából, össze
sen 9117 pengőt fordíthattunk az ifjúság segélyezésére, amely 
összeget a Solt Béla egyetemi nyilvános rendes tanár úr veze
tése alatt álló diákjóléti bizottság osztott fel összesen 138 
hallgató között. Ha az összeggel szembe állítjuk a segélye
zett hallgatóink számát, szomorú szívvel láthatjuk, hogy 
nagyon kevés az, amit a hallgatóink jóléte érdekében tenni 
tudtunk.

Annál nagyobb súllyal esik latba, hogy fentieken kívül 
jószívű emberek más módon is segítséget nyújtottak szűköl
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ködő hallgatóinknak, így a soproni gróf Nádasdy Ferenc nevét 
viselő huszárezred tiszti étkezője 6, a Rákóczi Ferenc nevelő- 
intézet 5 hallgatónak nyújt egész éven át ingyenes étkezést. 
Ügy értesültem, még mások is hasonlóan cselekedtek, de ezek
ről közelebbi tudomásom nincsen. Fogadják mindannyian 
ezért a nagylelkű cselekedetükért hálás köszönetünk kifejezé
sét erről a helyről is.

A kar diákjóléti bizottságán kívül még a kari internátus 
is Solt Béla egyetemi nyilvános rendes tanár úr vezetése alatt 
áll, akinek fáradságos munkáját szintén tiszta szívből köszö
nöm. Az internátusbán 39 hallgató nyert lakást havi 6.50 P-ért, 
illetve a nagyon rászorultaknak ezt is részben vagy egészben 
elengedtük.

Hálás köszönettel beszámolok még az orvosi rendelő áldá
sos működéséről, amely dr. Tóth József és dr. Bognár Tibor 
orvos urak vezetése alatt áll, akik a két félévben nemcsak 
186 +  255 =  441 esetben nyújtottak orvosi segítséget 
111 +  159 =  270 hallgatónak, hanem félévenként az összes 
hallgatókat orvosi vizsgálat alá vették és adott esetben a vizs
gálat eredményéhez képest a további kezelés iránt is intézkedtek.

Röviden összefoglaltam fentiekben azt, amit a hallgatóink 
testi jóléte érdekében tettünk, természetes, hogy nem feled
keztünk meg a lelki táplálékról sem, a vallásgondozásról. Ezen 
a téren az eltávozott Koszterszitz József pápai kamarás, igaz
gató úr áldásos működését folytatta ugyanabban a szellemben 
dr. Gacs János igazgató úr és mellettük — a csak a napokban 
eltávozott — Élő Pál prefektus úr. A Szent Imre Kollégiumnak a 
vallásgondozás terén való munkáját különös hálával és elisme
réssel kell kiemelnem, munkájának és gondosságának külső 
jele az a meghitt és valóban áhítatra kényszerítő, gyönyörű 
házikápolna, amelyben a megyéspüspök úr Önagyméltósága 
ma tartotta meg az istentiszteletünket.

A protestáns ifjak lelki gondozását Budaker Oszkár evang. 
és Maller Kálmán ref. lelkész urak végezték önfeláldozó buzgó- 
sággal és áhítatos hittel.

Fogadják mindazok, akik ifjaink lelkét a vallás vigasz
talásában részesítették, hálás köszönetünket.

Ugyancsak a lelki élettel, az ifjúság szellemi vezetésével 
kapcsolatos Modrovich Ferenc nyilvános rendes egyetemi

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



58

tanár úr munkája, aki az ősrégi ifjúsági kör tanárelnöki tiszt
ségét töltötte be. Az ifjúságunknak józan és érett életfelfogása 
mellett az ő tapintatos és megértő vezetésének tulajdonítható, 
hogy intézetünktől távolmaradt minden helytelen kilengés és 
ifjúsági körünk minden alkalommal oly módon szerepelt, hogy 
nemcsak örömünk tellett benne, de jogos büszkeséggel is tölt 
el minket, az öreg tanárokat

A szellemi élet mellett a ma annyira előtérbe lépett spor
tokról is történt gondoskodás a műegyetemi ifjúsági sportkör 
útján, amelynek élén dr. Proszt János egyetemi tanár úr 
áll, aki minden alkalmat megragadott hogy a súlyos tanul
mányi teher mellett az ifjúság a testedző sportoknak is hódol
hasson. Sajnos, hogy az ugyanide vágó és az én tanszékemhez 
tartozó műegyetemi lövőházat hosszú vajúdás ellenére is még 
most sem tudtuk olyan állapotba hozni, hogy annak hivatalos 
használatára engedélyt kérhettünk volna. Remélem, hogy a 
jelen év folyamán ez is el fog készülni.

A karunk diákságának műegyetemi belső életére vonatkozó 
fenti adatokhoz még hozzáfűzök két statisztikai kimutatást, 
az egyik a létszámra vonatkozik, ebből felemlítem, hogy karun
kon az elmúlt tanévben be volt iratkozva 219 hallgató, éspedig: 
56 bányamérnök, 35 kohómémök, a régi rendszerből még fenn
maradt 10 fémkohómérnök és 17 vaskohómérnök, a bánya- 
és kohómérnöki osztálynak összesen tehát 118 hallgatója volt; 
az erdőmémöki osztálynak pedig 101 hallgatója.
B ányam érnök 14 (13) 10 (10) 11 (12) 21 (21) 56 (56)
Kohómérnök 21* (21) 14 (15) 35 (36)
Fém kohóm érnök 9 ’ (9) 1 " (1 ) 10 (10)
V askohóm érnök 14 (13) 3 (3) 17 (16)
Erdőm érnök 21 (20) 28 (24) 34**‘ (34) 18 (18) 101 (96)
ö ssze sen : 56 (54) 52 (49) 68 (68) 43 (43) 219 (214)

* 1 rendkívüli hallgató.
** 1 ném et cserediák.

*** A  zárójelbe foglalt szám  a m ásodik félév adata .

A másik kimutatás a tanulmányi előmenetelt mutatja, a 
két évvel ezelőtt életbe lépett új rendszerre vonatkozólag. 
Eszerint az 1935/36. tanévben beiratkozott összesen 45 első
éves hallgató: 9 bányamérnök, 12 kohómérnök, 24 erdőmémök, 
ezek közül az előírt időben szigorlatra jelentkezett 21, 6 bánya
mérnök, 6 kohómérnök, 9 erdőmémök, sikerrel levizsgáztak 
19-en, 5 bányamérnök, 5 kohómérnök, 9 erdőmérnök.
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Végül még felemlítem, hogy összesen 24 hallgatónk élvezett 
200—400 P között váltakozó különféle ösztöndíjat.

Annak felsorolása után, amit a hallgatóság egyetemi éle
téről kellett elmondanom, még felemlítem a tanári karban 
történt változásokat, elsősorban azt, hogy dr. Tárczy-Hornoch 
Antal és Stasney Albert rendkívüli tanárainkat a Kormányzó 
Ür Ö Főméltósága kinevezte nyilvános rendes egyetemi taná
rokká, viszont Pocsubay János adjunktus és dr. Mihályi Zoltán 
tanársegéd saját kérelmükre nyugdíjba vonultak és így kivál
tak a műegyetem kötelékéből; dr. Verő József, dr. Magyar Pál 
magántanáraink és dr. Kovács Ernő tanársegédünk külföldi 
ösztöndíjat kaptak, előbbi angol, utóbbiak német, illetőleg finn 
részről, Győrfi János tanársegéd pedig belföldi ösztöndíjat.

A halál ebben az évben sem kímélte meg karunkat, egy 
fiatal, reményteljes életet, ponori Balia István erdőmérnök
hallgató életét oltva ki, akinek emlékét kegyelettel fogjuk meg
őrizni.

Karunk belső élete köréből meg kell emlékeznem a soproni 
nyári egyetemről, amely mint az első ilynemű kísérlet a mű
egyetem összességét mutatta be a közönségnek.

A rendezés nehéz munkáját dr. Czettler Jenő elnöksége 
alatt dr. Márffy Ede, dr. Tárczy-Hornoch Antal egyetemi 
tanárokból és Széki János akkori dékánból összeállított bizott
ság végezte, amelynek lelke az eddig még nem említett 
dr. Romwalter Alfréd egyetemi tanár úr, a nyári egyetemnek 
soproni igazgatója volt, akinek munkája biztosította a nyári 
egyetem teljes sikerét.

Az adminisztratív intézkedés a soproni idegenforgalmi 
iroda igazgatójának, Pöttschacher Rudolfnak szakavatott 
kezeiben nyugodott, aki a sokféle és sokfelé elágazódó igénye
ket remek módon tudta kielégíteni és összeegyeztetni.

A nyári egyetem augusztus hó 1-étől augusztus hó 17-ig 
tartott, hozzácsatlakozott 19-én a nyári egyetem zarándokúba 
gróf Széchenyi István nagycenki sírjához, ahol méltó befeje
zésképen dr. Czettler Jenő nagyszabású beszéde tette a záró
követ a nyári egyetem végére.

Az előadásokból a műegyetem összes karai kivették részü
ket, összesen volt 64 előadási óra, ezek közül a bánya- és
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kohómérnöki osztályra esett 18, az erdőmérnökire 8, a többiekre 
összesen 38.

A hallgatók összlétszáma 499 volt, akik azonban nem vol
tak jelen elejétől végig. Általánosságban a délelőtti előadá
sokat — amelyek az általános műveltséget szolgálták inkább
— százon felül, a délutániakat, amelyek szakismereteket köz
vetítettek, átlagosan 50-en felül hallgatták.

A résztvevők zömét — 81 % — Sopron városa és Sopron 
vármegye adta, Budapest 12%-kai járult hozzá, a fennmaradó 
7% az egész országra oszlott meg.

Felemlítem továbbá, hogy az elmúlt tanév legelején a Mű
egyetemünkkel szoros kapcsolatot tartó m. kir. erdészeti kutató 
intézet rendezésében az erdészeti kutató intézetek nemzetközi 
szövetsége Műegyetemünk helyiségeiben kezdette meg a IX. 
kongresszusát, amelynek során több tanárunk előadást is tar
tott és többen végigkísérték a kongresszust magyarországi 
tanulmányútján, amely a Sopron — Balatonfüred — Bakony 
(Farkasgyepü) — Pécs — Baja — Szeged — Kecskemét — 
Budapest — Gödöllő — Mátra (Párád) — Püspökladány — 
Debrecen — Tolcsva — Kékestető (Bükk) — Lillafüred — Eger
— Budapest vonalon hazánkon végigvezetett, bemutatva az 
erdészetileg fontos vidékeinket és az erdészeti kutatás kísér
leti területeit. A kongresszuson 22 külföldi állam részéről 92 
idegen vett részt.

A múlt és a jelen tanév mesgyéjén az osztrák erdészeti 
egyesület látogatta meg soproni karunkat, ismét 80 főnyi ide
gen szaktársat hozva Műegyetemünk falai közé.

Nagy elégtételünkre szolgál, hogy mind a két esetben a 
magyar erdőgazdaság, annak tudományos kutatása és szak
oktatása a legnagyobb mértékű elismerésre talált külföldi szak
társaink előtt, sőt egyenesen lelkesedést váltott ki a magyar, 
munka.

A közölt statisztikai és adminisztratív adatok felsorolása 
után méltóztassék megengedni, hogy rátérjek a tulajdonképeni 
székfoglalómra, amelynek tárgyát, szokás szerint, az erdő
mérnöki tudományoknak abból a köréből választottam, amely 
úgy tanári, mint kutató munkámnak tulajdonképeni tere, a 
magyar erdőgazdaságnak erdőművelése és annak mai napi 
kérdései.
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Úgy gondolom, hogy éppen az erdőrnűvélésre áll az erdő- 
gazdaságnak az a régi panasza, amelynek legutóbb az osztrák 
erdészeti egyesület soproni látogatása alkalmával kifejezést 
adott a birodalmi német erdőgazdaság képviselője, dr. Wappes, 
aki jelenleg a német birodalmi erdészeti egyesületnek dísz
kurátora, miután évek hosszú során át annak első elnöke volt. 
Wappes a német birodalomra vonatkozólag íelpanaszolta azt, 
hogy az erdőmérnöknek tulajdonképeni munkakörét a nagy- 
közönség nem ismeri és ezért nem is méltatja érdeme szerint. 
Hogyha a német birodalomban okuk van erre a panaszra, ahol 
az erdőgazdaságnak igen nagy a szerepe, a társadalmi elisme
rése és megbecsülése, még inkább van arra ok nálunk, ahol 
még a közel rokon műszaki világban is nagyon gyakran oly 
véleményeket hallhatunk az erdömérnökökről, amelyek bán- 
tóak volnának, ha nem tudnánk azt, hogy csak az erdőgazdaság 
dolgainak nem-ismerése szülhette azokat

Talán van szerepe ebben annak is, hogy az erdőmémök 
név csak újabb időben terjedt el nagyobb mértékben és a 
műszaki világban még sokan új jövevényt látnak bennünk és 
azt a szívós küzdelmet, amit az erdőmérnökség a társadalmi 
elismerése és érvényesülése érdekében vívott, tartózkodás
sal, talán idegenkedéssel nézik és csak nehezen, vonakodva 
adják meg az elismerést. Pedig ha közelebbről vizsgáljuk, 
nem is olyan újkeletű az erdőmérnök neve, hiszen Selmec
bányán intézetünk — amely tudvalevőleg a  műszaki képzésnek 
a bányászat-kohászat terén már a legmagasabb fórumát jelen
tette akkor, amikor Európa-szerte még ilyen rajta kívül csak 
alig volt — már akadémia korában is az 1872-ik évtől kezdve, 
— tehát éppen 65 év óta — az erdészeti hároméves tanfolyam 
mellett négyéves erdőmérnöki tanfolyamot tartott fenn, vagyis 
már hivatalosan erdőmémököket képzett ki.

Kétségtelen, hogy az erdőmérnöknek szakmabeli munka
köre jórészt az őstermelés terére vág és a természet erőire 
van alapítva, egyrészt a talajra és annak tápláló erejére, más
részt az éghajlatra és annak tényezőire, a napra, esőre, 
levegőre.

Hogy mégis műszaki jellege lett a munkájának és a szak
képzésnek is, annak oka, hogy az a termény, ámít á talaj 
és az éghajlat tényezői kifejlesztenek, a fátörzs, oly nagy mére
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tekkel és oly nagy súllyal bír, hogy nagyobbszabású műszaki 
berendezésekre van szükség ahhoz, hogy azt a termelés helyé
ről elmozdíthassuk és eljuttathassuk az értékesítés, illetve a 
felhasználás helyére.

Igaz, hogy az erdőmérnök nem épít felhőkarcolókat; nem 
rak le góliátsíneket, melyeken százkilométerrel fut az expressz
vonat; nem ver hidat a Dunán át; de lakóházakat saját 
magunk, az altisztjeink és munkásaink számára magunknak 
kell kiterveznünk és építenünk; erdei vasutat, utat magunk 
kell, hogy építsünk és üzemben és jókarban tartsunk; víz
műveket, gátakat, duzzasztókat magunknak kell kiszámítanunk 
és elkészítenünk, nem is számítva a fűrésztelepeket és fa- 
feldolgozó műhelyeket, amelyek a közvetlen munkakörünkbe 
esnek és azt, hogy újabban az erdőmérnökség és az erdészeti 
kutatásügy mind nagyobb és nagyobb mértékben foglalkozik 
a faanyagnak úgy technológiájával, mint kémiájával, amely 
téren még át nem is tekinthető lehetőségekkel állunk szemben.

Nehezíti munkánkat úgy a termelés, mint a műszaki tel
jesítmények szempontjából az a tény, hogy az erdőgazdaság 
— nagyon kevés kivétellel — felette kedvezőtlen terepviszo
nyok közé szorult. A sík fekvésű, vagy gyengén lankás terepet, 
a jó termőföldet lefoglalja a mezőgazdaság, nekünk csak az 
marad, amivel a mezőgazdaság nem tud mit kezdeni, sőt 
nagyon gyakori eset és a mai erdőgazdaságra igen súlyos 
feladatokat ró, hogy reá szakad annak a területnek haszno- 
síthatóvá való tevése, amely a mezőgazdaság kezén elsilányo- 
dott, elpusztult, vagy egyenesen hasznavehetetlenné vált, vagy 
legalább is termő ereje és termelő értéke annyira lecsök
kent, hogy nem érdemes mezőgazdasági művelést tovább foly
tatni rajta. A kopárságok, a futóhomok, a talaj szikesedése 
az emberi kéz nyomán fejlődött, a „szanálás“, hogy közismert 
jelszót használjak, javarészben az erdőmémökre marad.

A felsorolt munkák azok, amelyek ma fokozott mértékben 
viszik az erdőgazdaságot a műszaki jelleg felé. Régebben az 
volt az uralkodó nézet, hogy minél belterjesebb lesz az erdő
művelés, annál nagyobb rész kell, hogy jusson a természet- 
tudományok terére vágó tárgyköröknek. Az újabb áramlatok 
ezzel ellentétben éppen a fokozódó belterjesség miatt mind na
gyobb és nagyobb mértékben a műszaki jellegű egyetemekbe
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osztják be az erdőmérnöki szakoktatást és hazánknak, hazánk 
erdőgazdaságának igen nagy elégtételül szolgál, egyenesen 
büszkeséggel tölt el, hogy oly országok, amelyek erdőgazda
sága a legfejlettebbek közé tartozik, mitőlünk kértek tanácsot 
és a magyar szakoktatási rendszert tanulmányozták, hogy 
mintát kapjanak a saját erdömérnöki szakoktatásuknak a mai 
időknek megfelelő kialakítására.

A régi görög „nmna <jeia, a folytonos mozgás, fejlődés tör
vénye az erdőgazdaságban is érvényesül és érdekes, hogy 
annak nyomán az erdőművelés törekvései sajátságos kör
forgást mutatnak, a fejlődés mai legmagasabb fokán vissza
térünk az erdőnek ősrégi alakjára és az erdőgazdaságnak 
ősrégi rendszerére, természetesen annak korszerű, céltudatos 
átalakítása mellett, de az alapelv a régi, az, amelynek el
hagyását régebben nagy diadalnak, haladásnak tekintettük: 
a szálaló erdő és annak természetes úton való felújítása.

Az erdőgazdaság tipikus munkái három nagy területet 
ölelnek fel, a használatnak, a rendezésnek és az erdőművelés
nek tereit, amelyek a  fejlődés során váltakozó módon jutottak 
-szerephez, váltakozó módon jutottak előtérbe.

A legrégibb, kezdetleges erdőgazdaságban a fa levágásá
nak és értékesítésének, az erdőhasználatnak munkája uralta a 
gazdaságot, nem is volt egyéb célkitűzése, mint a pillanatnyi 
faszükségletnek fedezése. Ez a használat a szálalás jellegével 
bírt, itt is, ott is kiszedtek egy-egy fát, azt, amire éppen szükség 
volt, illetve amely a szükséglet fedezésére legalkalmasabbnak 
látszott. Az ily gyér használatot az erdő maga pótolta minden 
nehézség és hiány nélkül.

Amint az igénybevétel, a használat nagyobbmérvű és gya
koribb lett, mindinkább érezhetővé vált az így nagy területen 
szétszórtan található fák kikeresésével, kivágásával és kihoza
talával járó nehézség, továbbá mindinkább fogytak a kívánt 
célra alkalmas fák és a természet már nem bírta pótolni a hiá
nyokat, mivel az Úristen malmai az erdőben nagyon is lassan 
őrölnek. Az így kezelt erdők képe felette kedvezőtlen, a jobban 
hozzáférhető részekről teljesen eltűnt a hasznavehető faanyag, 
a távolfekvő részekkel nem törődött senki; ha szórványos 
használat került is oda, az csak a legjavára szorítkozott, mert 
csak annak termelése fizetődött ki. Ennek a rendszertelenül
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szálalgató, mindig a javát válogató erdőgazdaságnak nyomait 
ma is láthatjuk még a Bükk és a Mátra egyes régi állományai
ban, amelyeket vizsgálva megértjük, hogy miért lett a szálaló 
gazdaságnak rossz híre és miért idegenkedik ma is szaktár
saink egyrésze attól, azok, akiknek szeme előtt az így szálalva 
kirabolt, kizsarolt és tönkretett erdők képe lebeg.

A vázolt két nehézségen — a nagyon szétszórt használaton 
és a természetes pótlásnak hiányán — segítettek úgy, hogy 
a használatokat összpontosították kis helyre, ami teljesen meg
felel a ma divatos jelszónak, a racionalizálásnak, sőt annak 
egyik alapvető kelléke; másrészt pedig pótolták azt, amit a 
természet már nem nyújtott, — a kivágott öreg fák helyébe 
szükséges csemetéket — mesterséges módon vetéssel vagy 
ültetéssel. Az erdőnek magvetés útján való megtelepítéséről 
hazánkban is nagyon régi adatunk van, 1222-ből a Csallóköz
ből. ahonnan egy perirat említi azt, hogy a per tárgyát képező 
erdőt emberi kézzel vetették. A fogalmazásból látszik, hogy 
ezt egészen rendes, szokott módnak tekintették, ami napirenden 
volt, mert csak úgy mellékesen érintik ezt a tanúvallomások. 
A sanct-galleni krónika — amelyben a magyarokról sok szó 
esik — régebbi vetésről is beszél, már a IlX. században. Az 
ültetésre jóval később került sor, a legrégibb adat 1356-ból 
való, Nürnberg mellett fenyőcsemetéket ültettek rendszeres 
erdőgazdaság során.

A fejlődésnek ez a korszaka az erdőrendezést hozta elő
térbe. Az erdőknek szemmel látható romlása és fogyása meg
követelte, hogy a rendetlen szálalások helyére kerülő tarvágá
sokat kellő mederbe kellett terelni, mert biztosítani kellett a 
hosszú termelési ciklusokkal dolgozó erdőgazdaság keretében 
a tartamosságot, a fatermelésnek és ezzel a használat lehető
ségének állandóságát. Ennek érdekében kidolgozták a gazda
sági terveket, amelyek számba vették a meglevő faállományo
kat, előre megállapították, mit lehet azok közül kihasználni, 
mit és hol kell újra telepíteni és mit kell fenntartani, hogy az 
erdő egész területe a megfelelő fatömeget állandóan adhassa. 
Mivel az erdő állapota nem elégített ki, szabálytalan eloszlást 
mutatott, hol hiányokat, hol Öreg, eddig érintetlen állományo
kat, a tervekben gondosan megállapították egyrészt a haszná
latok sorát, másrészt pedig azt az eszményi, elképzelt álla
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potot, amely uralkodni fog, hogyha a tervbevett intézkedések 
mind végre lesznek az évek folyamán hajtva. Ez volt az úgy
nevezett célbavett szabályos állapot, amely a papiroson gon
dosan ki volt dolgozva és amelynek, hogy mielőbb el lehessen 
érni, gyakran súlyos áldozatokat is hoztak, illetve a gazdasági 
tervben előírtak.

Ennek a korszaknak tipikus jellemzője a tiszta tarvágás, 
annak mesterséges beültetése egykorú, többnyire azonos fajú 
csemetékkel, a nagy területek gazdasága. A rendszernek igen 
nagy előnye: az egyszerűség, a térbeli és időbeli pontos rend, 
nagy területeknek könnyű és biztos áttekintése, évről-évre 
mennyiségben és minőségben azonos faanyagnak termelése, 
a fafajnak tetszés szerint való megválasztása.

A tarvágásos gazdaságnál igen nagy szerep jut az állo
mányok korának és a különböző korok és korosztályok arányá
nak és eloszlásának; alapelve, hogy egy-egy területen pontosan 
egyforma korú — ezzel egyforma méretű és alakú — fák 
sorakozzanak egymás mellé, minden egyes kor megfelelő 
nagyságú területtel képviselve van, a használatok a kor szerint 
haladnak végig a területen.

A tarvágásos gazdaságnak tipikus képe, egyúttal a vele 
kapcsolatos előnyöknek legjobb kialakulása, amikor az erdő 
nagy területét felosztjuk annyi részre, ahány éves faanyagot, 
illetve fákat akarunk használat alá bocsátani és minden esz
tendőben egy-egy ily területről levágunk mindent, ami ott 
az évek során át kifejlődött. A területnek az évi vágásterületen 
kívül eső részeivel azonban a tarvágásos gazdaság nem törő
dik, a letarolt területet átadta az erdőművelésnek, hogy ültesse 
be új csemetékkel. A tarvágásos rendszer azzal járt, hogy 
az így rendezett erdőgazdaság egykorú, elegyetlen állomá
nyokra törekedett, amely törekvés sok helyen ma is fennáll 
az erdőgazdaságban. Érdekes világosságot vetnek erre, a 
német erdőgazdaság egyik már elhúnyt nagy emberének, 
Schwappach Ádámnak szavai, amiket az erdészeti kutató inté
zetek nemzetközi szövetségének 1907. évi V. kongresszusán — 
éppen harminc évvel ezelőtt — hallottam tőle, és amelyeket a 
minap ugyancsak az említett nemzetközi szövetségnek folyó 
évi elnöki bizottsági gyűlése alkalmával Berlinben is idéztem: 
„úgy az erdészeti kutató intézetek, mint a tankönyvek mind
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az elegyes és vegyeskorú erdő mellett kardoskodnak és annak 
szükségességét és előnyös voltát hirdetik, a gyakorlati gazda
ságban mégis mindinkább terjed az elegyetlen és egykorú erdő“. 
Ez azt mutatja, hogy a régi és az új, a mai rendszer Német
országban is, de Európa-szerte is harcban áll egymással. 
Németországban, de Svájcban, Dániában és más erdőgazda- 
ságilag fejlett országokban is büszkeséggel mutatják éppen 
azokat az erdőgazdaságokat, amelyek diadalra juttatták az 
elegyes erdőt és a természetes felújítást, amint örömmel álla
píthatom meg általánosságban is, hogy a harc mindinkább az 
új rendszer javára dől el és ma már kétségtelen, hogy az 
elegyes, szálaié erdő a jövőnek gazdasági rendszere.

A tarvágásos rendszer a  mezőgazdaságtól vette a mintát, 
amely egy-egy területen teljesen azonos terményt szokott 
termelni. Hosszú időkön, évszázadokon keresztül fejlődött ki 
ez a rendszer, amely különösen akkor, amikor még fa bőven 
volt egész Európában és hegységeink igen nagy részéhez hozzá 
sem tudtunk férni, úgy látszott, hogy már a legtökéletesebb, 
amit az erdőgazdaság megteremthetett és nagyszerű, pontos 
keretet adott — legalább papíron — a tervszerű erdőgazdaság 
számára. Igen nagy vívmánynak tekintették azt, hogy az erdőt 
nem a  természet hozza létre, hanem az emberi beavatkozás, 
a mesterséges vetés vagy ültetés. Eleinte, amíg az így letarolt 
területek az egész erdőnek csak csekély töredékét alkották és 
amíg a fel nem tárt területeknek utakkal, víziutakkal, vasutak
kal vagy egyéb szállítóeszközökkel való megnyitása során 
mindig új és új, eddig érintetlen erdőterületeket lehetett hasz
nálatba venni, fejsze alá adni, addig nem is mutatkozott nagyobb 
nehézség. Hiszen hogyha százéves korokkal számolunk, akkor 
az évenként levágásra kerülő terület kiterjedése az egész erdő
nek csak egy-egy százalékát teszi. Amint azonban a régi tar
talékok, a fel nem tárt erdők fogytak — pedig az újabb idők
ben ijesztő gyorsasággal fogytak —, mert egyrészt mindig több 
és több területet szakítottak ki abból a mezőgazdaság céljaira, 
másrészt mindig több és több területet taroltak le, amelynek 
nagyrészén az ismételt felújítás és pótolgatás ellenére is az 
új erdő vagy egyáltalában nem települt meg, vagy ha igen, 
más fafajt kellett hozni oda, olyant, amelyik szerényebb igé
nyekkel lép fel a termőhellyel szemben és szívósabban állja a
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kedvezőtlenné vált viszonyokat vagy — hogyha lomberdőről 
volt szó — a sarjadzás útján odatelepedett új állomány fejlő
dése jóval alább szállott és nem érte el az előzőt sem minő
ségben, sem tömegben.

Nagy nehézség származik abból is, hogy az erdő árnyéka 
alatt a talajon gyom vagy egyáltalában nem vagy csak csekély 
mértékben, illetve csak bizonyos növényfajok léphetnek fel, 
ellenben hogyha megbontjuk a koronák záródását, akkor a 
talaj kizöldül, ami a bontás mértékével úgy mennyiségben, 
mint a fajok számában folyton emelkedő gyomtömegeket hoz 
a talajra, amelyekben szinte tükröződnek a koronákba szakított 
hézagok. A teljes tarolás a gyomoknak buja tömegét hozza, 
rengeteg fajt és egy-két méter magas zöld tömeget. Ha ebbe 
a zöld tömegbe beleültetjük a csemetéket vagy belevetjük a 
magot, a mag legnagyobb része ki sem csírázik, ami pedig 
a csírázásig eljut, annak legnagyobb része elfúl a gyomok 
tömegében; az ültetett csemetéknek — ha nagyon erőteljesek 
— egyrésze megél, de csak csekély hányada, zöme pár éven 
belül ezeknek is eltűnik, elpusztul.

Ha közvetlenül a tarolást nyomon követi a gondos ültetés, 
akkor az sikerülni szokott, különösen hogyha oly fafajt válasz
tunk, amely gyorsan fejlődik; de ha több év telik el az ültetés 
kiviteléig, akkor annak eredménye annál biztosabban hiúsul 
meg, minél több évvel késett az erdősítés a tarolás után; 
annyira, hogy gyakori eset, hogy tarvágás után ugyanazt a 
fafajt, amely előzőleg ott állott, nem tudjuk felhozni, csak 
különleges művelési és ápolási módokkal.

Ahol pedig a legeltetés is hozzájárult, ott a talajnak és 
az állománynak elsilányodása ugyancsak aggasztó mértéket 
öltött, sőt teljes pusztulásra vezetett Az erdőben való legel
tetés pedig hazánkban igen nagy mértékű volt, különösen a 
vágások buja füve csábított, a birtokosaink és kisgazdáink 
teljesen magától értetődőnek tekintették azt, hogy a marhát 
az erdőbe csapják ki, hiszen még mai nap is igen sok helyen 
ott találjuk a m arhát de egyéb háziállatot is az erdőben. A 
közfelfogás azt tartja, hogy a legeltetés a lábas erdőnek semmi 
kárára nem válik, legfeljebb azokban a fiatalosakban káros, 
amelyek még nem nőttek ki a marha szája alól.

5»
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Ez a rendszer juttatott minket oda, hogy még mai napon 
is elég bőven van hazánkban kopár terület, vízmosás a régi 
erdők helyén, a meglevő erdeink fatőkéje pedig lecsökkent 
annyira, hogy még az egy köbmétert is alig haladja meg az a 
fatömeg, amely évenként és hektáronként az ország erdősé
geiben fejlődik.

A sok nehézség, kár és veszteség, amit a tarvágásos rend
szer akkor is hozott, hogyha közvetlen mulasztás nem játszott 
közbe, természetesen megindította a kutatást annak kideríté
sére, hogy mi a sikertelenségnek oka és mikép lehetne azon 
segíteni. A kutatások annak felismerésére vezettek, hogy súlyos 
hibát jelent, hogyha az erdőre rá akarjuk húzni a mezőgazdaság 
módszerét, az erdőnek megvan a maga sajátos élete, a maga 
sajátos igényei és jellemzői, megvannak a sajátos természeti 
törvényei, amelyek kérlelhetetlenül uralkodnak és ha ellenük 
cselekszünk, akkor az erdő összeroppanását idézzük elő. Ezek 
a kutatások — ha távol is állunk még attól, hogy minden tekin
tetben tisztán lássunk — már sok világosságot vetettek az erdő 
életére, az abban uralkodó szövevényes összefüggésekre, ered
ményeik az erdőművelés érdekeit hozták előtérbe, amelyek a 
tarvágásos rendszernél figyelemben vagy egyáltalában nem, 
vagy csak alig részesültek. Ma már a vágást úgy vezetjük, 
hogy az az erdőművelés érdekeit szolgálja és megnyissa mun
kájának útját.

Az erdőnek nemcsak a faállománya, de a talaja is él, 
életük, életjelenségeik szorosan kapcsolódnak egymásba és 
nemcsak a fa nem lehet el a talaj nélkül, de a talaj sem nélkü
lözheti a faállományt, mert ha azt letakarítjuk róla, elveszti 
a talaj az erdőtalaj jellegeit és sajátságait.

Az erdő hatalmas életközösséget jelent, amelyben részt- 
vesz nemcsak a növényvilág, a fa, a cserjék, füvek, gyomok, 
mohák, de még az állatvilág is és különösen nagymértékben 
résztvesznek a legalsóbbrendű élőszervezetek, a gombák, a 
protozoák, algák, a baktériumok óriási tömege, amelyeket 
Francé, hazánk fia, a vízi „plankton“ név analógiájára „eda- 
phon“-nak nevezett el.

Az erdő életközösségét nem szabad megbontanunk, ez azt 
jelenti, hogy a talajról az erdőt soha leszedni nem szabad, 
hanem azon a faállományt állandóan fenn kell tartanunk,
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mert a fák nemcsak életet merítenek a talajból, de életet is 
visznek a talajba és nemcsak elvonják a talaj táplálóanyagait, 
hanem a lehulló lombbal, magvakkal, ágakkal, gallyakkal 
vissza is adják és újraalakítják a táplálóanyagokat, annyira, 
hogy a fafajok nagyrésze a már elrontott, elsilányodott sze
gény talajt az évek során fel is javítja újra.

A természetnek bölcs gondoskodása látszik abból a tény
ből, hogy a fának törzse — vagyis az a része, amely az ember 
számára a legfontosabb — sokkal kevesebb táplálóanyagot 
tartalmaz, mint a fiatal hajtások és levelek, amelyekben az 
ásványi anyagok 90—98%-a van felhalmozva, csak 2—10% 
jut a törzsre, vagyis a törzs hatalmas tömegének elvitelével 
kevesebb termőanyagot viszünk ki az erdőből, mint a sokkal 
csekélyebb tömegű levéllel és gallyal.

Faanyag csak meglevő élő faanyagon rakódhatik le, ha 
adott területen faanyagot akarok termelni, akkor azon a 
területen kell, hogy legyen egy bizonyos számú fatörzs, bizo
nyos fatőke, fatömeg, amelyre rárakódhat az évenként meg
újuló új fapalást.

A tarvágásos rendszer erre nem volt figyelemmel, hanem 
eltávolította egyszerre mindazt, amit a természet évek hosszú 
során át kifejlesztett. Még a legjobb esetben is, hogyha azon
nal beültették a tarra vágott területet és a csemeték kellő 
mennyisége meg is fogamzott és fejlődésnek is indult, akkor 
is évek hosszú sora kellett, hogy elteljék addig, amíg azon 
a területen annyi fatömeg fejlődik ki, amely köbméterekben 
már kifejezhető és amely elegendő törzsfelületet biztosít ahhoz, 
hogy a kellő fapalást évenként lerakódhassék. Érett erdőben 
hektáronként és évenként 10—15—20 m3 új fapalást lerakódá
sára számíthatunk, hogyha kb. 500—800 m3-nyi fatömeg áll a 
talajon. A fiatalosnál ellenben — kivéve a gyors növésű fa
fajokat, nyár, akác — 10—20 évig nem kapunk számbavehető 
fatömeget, amiért a fatermési tábláink — amelyek az erdőben 
átlagosan termelhető fatömegeket mutatják ki — rendesen 
csak 20—30 éves korral kezdődnek. Hozzá kell vennünk, hogy 
a fiatal erdőkben mindig csak vékony faanyagot kaphatunk, 
amelynek értéke lényegesen csekélyebb, viszont idősebb kor
ban a fatömeg gyarapodásával nemcsak a fatömegnek foko
zása, hanem az értéknek ugrásszerű emelkedése jár együtt.
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(10 ms 40 cm vastag törzs értéke jóval nagyobb, mint 10 ms 
a  10 cm vastag törzsekből.)

A faállomány állandó fenntartásának követelménye el
vezet a szálaié erdőhöz, amely kapcsolatos lehet akár termé
szetes, akár mesterséges felújítással, vagy pedig elvezet a 
hosszú felújítási időszakkal dolgozó természetes felújítás
módokhoz. Ma tényleg ezek az eljárások uralják az erdő- 
gazdaságot, kivitelük gazdag változatosságot mutat, a viszo
nyokhoz való alkalmazásnak bő lehetőségeit biztosítja. Hátrá
nya valamennyinek ugyanaz, hogy az erdő egész területén 
mindenütt állandóan folyó munkát, az erdő egész területére 
terjedő beható feltárást követelnek, kivitelük sokkal bonyo
lultabb, sokkal több munkát követel, az áttekinthetőségük 
messze elmarad a tarvágásos gazdaság mögött. A térbeli és 
időbeli rendnek fenntartása sokkal súlyosabb feladatot ró az 
erdőmérnök vállára és annak műszaki tudását is nehéz próba 
elé állítja.

Az egyes rendszerekre természetesen nem térek ki, csak 
kiemelem, hogy mindazok a rendszerek, amelyek egyes erdők
ben kifejlődtek és amelyek az erdészeti világnak búcsújáró 
helyeivé váltak — Baerenthoren, Langenbrand, Gaildorf, 
Couvet stb. — mind a szálaié erdőnek jellegeit mutatják, annak 
a rendszernek, amelyből az erdőgazdaság valaha régen ki
indult és amely minden akkori rendszertelensége mellett mégis 
jobban felelt meg az erdő sajátos igényeinek, mint a később 
annyira felmagasztalt, tervszerű keretekbe szorított tarvágásos 
gazdaság és kétségtelen, hogy ennek a szálaló erdőnek cél
tudatos kialakítása jelenti a jövő fejlődés útját.
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A M. K IR . J Ó Z S E F  N Á D O R  M Ű S Z A K I
ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I  E G Y E T E M

Á L L A T O R V O S I O S Z T Á L Y Á N A K

AZ ÁLLATORVOSI SZAKOKTATÁS MEGINDÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL 1937. ÉVI MÁRCIUS HÓ 20-ÁN TARTOTTJUBILEUMI ÜNNEPÉLYE.
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A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Állatorvosi Osztálya az állatorvosi szakoktatás 
megindításának 150. évfordulója alkalmából 1937. március hó 
20-án az osztály dísztermében jubileumi ünnepélyt tartott, 
melynek rendje a következő volt.

Az ünnepélyt a Magyar Hiszekegynek elhangzása után 
dr. Szabó Gusztáv rector magnificus a következő beszéddel 
nyitotta meg:

„Tisztelt Ünneplő Gyűlés!

Ha szabad a bennünket kitüntető nagyérdemű vendégein
ket rokonszenvünknél fogva lelkirokonainknak tekintenünk, 
mondhatnám szűk családi körben, a tudóshoz is szokatlan 
szerénységgel ünnepli egyetemünk állatorvosi osztálya 150 
esztendős múltját ez ülés keretében.

Emlékezetünkben szálljunk vissza egy pillanatra a kalapos 
király: II. József, a nagy újító uralkodásának kezdetére.

A gazdaságilag élesen látó, de alkotmányos érzéket nélkü
löző uralkodó csakhamar felismeri, hogy Magyarországon, 
ahol az előbbi századok háborúi és viszontagságai után a terü
leti viszonyok összezavarodtak, egész vidékek víz alatt és 
mocsarakban hevernek, a malmokhoz tartozó gátak több
nyire rosszul vannak építve, a nyilvános utak csaknem min
denütt elhanyagolva: kézzelfogható a mérnöki szak különös 
művelésének szükségessége — így mondja egyik rendeleté
ben. De felismeri azt is, hogy hazánkban, mint mezőgazdasági 
s elsőrangú állattenyésztő országban az állatjárványok okozta 
veszteségek csökkentése érdekében, de meg közgazdasági és 
közegészségi szempontból is szükség van az állatorvostudo
mányok tanítására. E kétirányú felismerés rögtöni cselekvésre 
készteti az uralkodót és még 1782-ben elrendeli, hogy a budai 
királyi tudományegyetem bölcsészeti kara mellett az institu-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



74

tum geometricum (mérnöki intézet), az orvosi kar mellett 
pedig az állatgyógyintézet felállíttassék. Az institutum geo
metricum még abban az évben megkezdi működését, míg az 
állatgyógyintézet csak a megfelelő egyetemi tanszék meg
szervezése és betöltése után, öt évvel később nyílik meg. így 
indul útjára úgyszólván ugyanabban az időben egymással 
párhuzamosan két nagyrahivatott magyar intézmény, a mér
nöki és állatorvosi tudományok művelésére.

A budai királyi tudományegyetem, vagyis a mai Pázmány 
Péter-Tudományegyetem két kara mellett fejlődik és virágzik 
hosszú időn át a magyar mérnökképzés és állatorvosképzés, 
amíg a viszonyok megokolttá nem teszik onnét való leválasz
tásukat. Alig egy év eltéréssel 1850-, illetve 1851-ben, mintegy 
68—64 éves múlt után, a két intézmény a pesti egyetemen 
megszűnik, s az institutum geometricum az időközben fel
állított királyi József-ipartanodába kerül át, míg az állat
orvosi szakiskola „Pesti állatgyógyintézet“ cím alatt önállóan 
kezdi meg működését. Ettől kezdve mindkét intézmény külön 
futja be szép fejlődését s a két testvérintézet, melyek bölcsőjét 
a budai tudományegyetem ringatta, csak a három esztendő
vel ezelőtt életre hívott József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem keretében talál újból egymásra. Most 
már a József Nádor Műegyetem kebeléről tekint vissza állat
orvosi osztályunk 150 éves múltjára, aminek dicsőségét, 
tradícióit és világszerte tudományos elismertségét hozta ma
gával. Állatorvosi osztályunk maga kívánta, hogy ez az 
ünnepség e szerényebb keretek között folyjon le, de az ünnep
ségben büszke együttérzéssel veszünk részt a többi karok 
és osztályok képviselői is. Mint a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ezidei rektora, a műegyetem 
tanácsa felhatalmazásából, de egyben az összes karok és 
osztályok névében is meleg szeretettel üdvözlöm jubiláló osz
tályunkat és szívből kívánom, hogy egyetemünk keretében 
is minél több dicsőséget szerezzen az állatorvosi tudomány 
fejlesztése és az állatorvosképzés terén hazánk és egyetemünk 
büszkeségére.“

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi és m. kir. földmívelés- 
ügyi miniszterek, valamint a tudományos intézmények, egye
temek és társulatok képviselőinek üdvözlése után az elnöklő
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rector magnificus felkérte dr. Jármai Károlyt, a mezőgazda- 
sági és állatorvosi kar dékánját, hogy ünnepi beszédét meg
tartani szíveskedjék.

Dr. Jármai Károly, a mezőgazdasági és állatorvosi kar 
dékánja a következő ünnepi beszédet mondotta:

„Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!

Hazánkban 150 évvel ezelőtt indult meg az állatorvosi 
szakoktatás, ami bennünket, akik elődeink feladatát a taní
tásban átvettük, arra kötelez, hogy az irántuk való hála és 
tisztelet kifejezéseképen hétköznapi munkánkban egy pilla
natra megállva, visszapillantsunk abba a ködös távlatba, 
melyben az állatorvosi tudomány forrásai európaszerte meg
indultak, hogy állandó és mindig mélyebb medret vágva ma
guknak azt a tekintélyes folyamot táplálják, amelyet ma az 
állatorvosi tudomány képvisel.

Ha a multat kutató tekintetünket végighordozzuk az állat
orvostan történelmén, azt látjuk, hogy az ókorban az állat
orvosi ismeretek az orvosiakkal egy színvonalban voltak, 
mert az orvosok is állatboncolásból merítették anatómiai tu
dásukat, egyéb ismeretekben pedig nem volt különbség a két 
tudományág között, mint azt Columella és Vegetius írásai 
igazolják. A középkor a szigorú és egyoldalú vallási szem
pontok miatt nem kedvezett az orvostudományok fejlődésének 
és a spekulatív irány felülkerekedve az objektív kutatási 
törekvéseken, századokon keresztül megbénította a haladást. 
A renaissance a természettudományokban fontos új megismeré
seket termelt ki és bár ez az orvostudomány rohamos fejlődését 
indította el, az állatorvosi ismeretek inkább feledésbe mentek, 
mintsem fejlődtek volna, úgyhogy amikor a XVIII. században 
az állatorvostudomány iránt érdeklődés mutatkozott, jóformán 
mindent elölről kellett kezdeni. A XVIII. század közepén 
ugyanis az egymást váltó háborúk nyomán nagy veszteségeket 
okozó állati járványok, mint a keleti marhavész, az anthrax, 
a ragadós tüdőlob, vonultak végig Európán és nemcsak a lakos
ság létét veszélyeztették, hanem az egyes államok gazdasági 
helyzetét is megingatták. Ezen betegségek ellen hatásos, vagy 
legalább rendszeres védekezésről ez időpontban szó sem lehe
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tett, mert a nagyon hiányos állatgyógyászati ismeretek annyira 
össze voltak fonódva babonás, misztikus elemekkel, hogy az 
alkalmazott eljárások inkább kuruzslásnak, mint orvosi gyógy
módnak voltak tekinthetők. Emellett az állatgyógyászat telje
sen tanulatlan, empirikus személyek, mint kovácsok, ápolók, 
pásztorok kezébe volt letéve, akik semmivel sem tudtak az 
általuk átvett ismeretekhez fejlesztőleg hozzájárulni, úgyhogy 
mindaddig, amíg e foglalkozás ily kevéssé művelt emberek 
kezében maradt, remény sem lehetett arra, hogy ez áldatlan 
helyzetben javulás álljon be. Ezt a felelős fórumok minde
nütt átérezték és ezért több államban történtek kísérletek 
és tervezgetések állatorvosi tanintézetek létesítésére, amire 
nézve Angliának, Franciaországnak és Németországnak egy
aránt voltak kezdeményezői, a végleges megoldást azonban 
Franciaország találta meg. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az 
állatorvosi tanintézetek felállítása mindenütt a szakemberek 
hiányának fedezésére történt és ez teszi érthetővé, hogy mi
helyt az egyik állam a példaadó kezdeményezést megtette, 
azonnal követte őt a többi is.

Az első állatorvosi tanintézet 1762-ben Lyonban nyílott 
meg és sajátságos, hogy megalapítója nem orvos, hanem 
jogtudós, nevezetesen Claude Bourgelat ügyvéd volt. Bourgelat 
otthagyván az ügyvédi pályát, szülővárosában a lovagló aka
démiának az igazgatója lett és miután szabadidejét hippológián 
kívül anatómiai és fiziológiai tanulmányoknak is szentelte, 
több figyelemre méltó szakkönyvében a lovak betegségeivel 
is foglalkozott. Ezzel nagy szaktekintélyre téve szert, az elő
kelő osztályban szerzett jóbarátainak segítségével megbízatást 
kapott egy állatorvosi tanintézet létesítésére. Ennek műkö
désével kezdettől fogva annyira kivívta a megelégedést, hogy 
XV. Lajos király az intézménynek a „királyi“ jelző haszná
latát adományozta, magát Bourgelat-t pedig a lyoni és a még 
alapítandó iskolák igazgatójává és felügyelőjévé nevezte ki. 
1766-ban Bourgelat megalapította az alforti „École vétéri- 
naire“-t is, melyben tanítói szerepet már nem vállalt ugyan, 
de szellemi irányítását 1779-ben bekövetkezett haláláig gya
korolta.

A lyoni iskola csakhamar világhírre tett szert, mert már 
az első években is sok külföldi növendék látogatta. Általában
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az a gyakorlat fejlődött ki, hogy amely állam hasonló intézet 
felállítását tervbe vette, az kiszemelt tanító személyeit elő
ször Lyonba küldte. Ilyen módon dán, svéd, porosz, osztrák 
és svájci fiatalemberek, javára orvosok, sebészek és gyógy
szerészek kerültek ki Bourgelathoz, akitől nemcsak az állat
orvosi ismereteket, hanem a tanítás módját is óhajtották el
sajátítani. Cigognini, a milánói orvosi fakultás igazgatója, 
aki az olasz állam részéről volt megbízva az állatorvosi 
iskola megszervezésével, szintén küldött két növendéket Lyon
ba és közölte Bourgelat-val, hogy mivel az állatorvosi foglal
kozás az orvosival teljesen rokon, célszerű volna fiatal orvo
sokat erre a pályára küldeni, hogy annál sikeresebben boldo
gulhassanak. Bourgelat azonban ezt a tervet élénken ellenezte 
és inkább amellett foglalt állást, hogy olyan egyéneket kell 
megnyerni az új pályára, akik jártasak a vasalás mesterségé
ben s akik nem vonják ki magukat a foglalkozáshoz tartozó 
különböző műveletek alól. Ezzel Bourgelat az űj pályát a  
kovácsmesterség nívójára szorította, ami Franciaországban 
sokáig nyomta az állatorvostan fellendülését, míg más orszá
gokban, ahol kevésbbé tartották szem előtt a katonaság igé
nyeit és nem helyeztek oly domináló súlyt a patkolástani isme
retekre, gyorsabban emelkedett a pályának társadalmi és 
tudományos helyzete. Egyébként már a kortársak is szemé
re vetették Bourgelatnak, hogy a lóbetegségek feltűnő előny
be helyezése mellett elhanyagolja a szarvasmarhák betegségeit, 
ami különösen éppen a külföldi érdeklődőknek tűnt fel, mert 
ezek a gazdaságilag fontosabb és járványos formában is gyak
rabban jelentkező szarvasmarha-betegségek ellen kerestek 
tanácsot és orvoslást. Nagy Frigyes, aki saját intenciójából 
követelte az école vétérinairenek (maga is így nevezte) orszá
gában való felállítását, külön kikötötte, hogy annak egy 
„Hornvieh-Arzneischule“-nek kell lennie. Ez a meglevő intéz
ményekkel ellentétben lett volna, mert utóbbiak elsősorban is 
a hadsereg részére nevelendő katonai szakemberek oktatására 
rendezkedtek be, sőt több helyen, mint például Bécsben is, 
egyenesen a hadügyminisztériumnak volt a tanintézet alá
rendelve.

Az új pályára való jelentkezéshez eleinte különleges elő
képzettséget nem kívántak, de még így is idegenkedést tapasz
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taltak a polgárság részéről, mint olyan foglalkozással szem
ben, mely állati hullákkal való gyakori tevékenykedéssel jár. 
Ezért pl. a drezdai tanintézet hallgatóit külön edictummal 
kellett törvényes védelembe venni, hogy foglalkozásuk miatt 
ne érjék őket sérelmek és Hannoverben a kurlandi herceg 
sajátkezűleg vett részt egy ló boncolásánál, hogy e jó példá
jával megváltoztassa a közfelfogásban uralkodó ellenszenvet 
ilyen műveletekkel szemben. Sajátságos, hogy nemcsak a köz
nép húzódozott az állati hullákkal való foglalkozástól, hanem 
az intelligens osztály is, ami kitűnik abból, hogy mikor Nagy 
Frigyes a berlini tudományos akadémia véleményét kikérte 
egy állatorvosi tanintézet felállítása tárgyában, a tudós tár
saság azt felelte, hogy nem tételezhető fel, hogy a professzo
rok vállalkozni fognak arra, hogy állati hullákban turkálja
nak. Ezen az ellenszenven Nagy Frigyes terve meg is bukott 
és csak utódjának sikerült később a berlini iskolát megalapí
tani. Szerencse, hogy voltak olyanok is, akik a kérdésről 
másképen vélekedtek, és számos bizonyíték van arra, hogy 
e kor emelkedett elméi mily jelentős haladásnak ítélték a 
szóbanlevő intézmény megalapítását. Errenézve elég Voltaire- 
re és Goethe-re hivatkozni, akik élénk érdeklődést tanúsítot
tak az új intézmény iránt, sőt a jénai iskolát Goethe egyenes 
kívánságára alapították és a nagy költő személyesen is hat
hatósan működött közre az iskola megszervezésében.

Európában az állatorvosi tanintézetek alapítása serényen 
továbbfolyt, úgyhogy az idők folyamán mintegy 60 iskola 
létesült, melyek közül azonban sokan csak igen rövid ideig 
töltötték be hivatásukat, mert rendszerint anyagi okok miatt 
megszűntek. Ez a sors érte a Goethe által annyira szorgalma
zott jénai iskolát is. A fennmaradó és a máig is működő 
intézetek közül, melyek azonban későbben vették eredetüket, 
mint a mienk, megemlíthető a londoni, a müncheni, a berlini, 
a giesseni iskola, mely utóbbiról érdemes megjegyezni, hogy 
ez már 1832-ben állatorvosdoktorokat promoveált, amivel 
messze megelőzte az összes európai tanintézeteket.

Általában véve megállapítható, hogy az állatorvosi isko
lák kezdetben csak igen fogyatékosán teljesíthették feladatukat, 
mert két tanerőnél többel alig rendelkeztek és ezek is javára 
emberorvosok voltak, akiknek inkább elméleti, mint gyakorlati
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felkészültségük volt és épp ezért mellettük rendszerint még 
egy-egy patkolómester is működött, hogy a növendékek pat- 
kolástani ismereteket is szerezhessenek. A szakemberek ki
képzése azért sem volt kielégítő, mert a tanidő igen rövidre 
volt szabva. A londoni iskolán például, melyet egy polgári 
személyekből alakult társaság alapított, azt javasolták ugyan 
a növendékeknek, hogy célszerű volna három évet fordítani 
a tanulmányokra, de rendszerint már egy év múlva kiszolgál
tatták a végbizonyítványt és volt olyan növendékük is 
(William Pick), aki négy hónap alatt fejezte be tanulmányait, 
hogy azután egy saját vezetése mellett működő iskolát ala
pítson Edinburghban. Ilyen körülmények között a számos tan
intézet ellenére sem mutatkozott az állatorvostanban a joggal 
várható fellendülés, aminek oka abban is rejlett, hogy az egyes 
iskolák nem álltak egymással semmiféle összeköttetésben és 
egymás működéséről sem szereztek tudomást. Ebben az idő
pontban ugyanis még nem voltak megfelelő folyóiratok és 
sajtóorgánumok a tudományos közlések terjesztésére, csak 
amikor a tudományos állatorvosi irodalom is megszerveződött, 
kezdett élénkebb lenni az egyes intézetek közti kapcsolat, 
amiből igen áldásos versengés támadt az egyes államok intéz
ményei között. Jóllehet már a XVIII. század 90-es éveiben is 
történtek kísérletek egyes országokban állatorvosi tárgyú köz
lések rendszeres publikálására, az első komoly kezdeménye
zés ebben a tekintetben Svájcban, a „Schweizer Archiv“ meg
indításával 1816-ban történt, mely lap mai napig is értékesen 
szolgálja nemcsak hazája, hanem a világ állategészségügyét 
is. Ezt követte 1824-ben a „Recueil de médecine vétérinaire“ 
című folyóirat, Angliában a „The Veterinarian“, Németország
ban pedig a „Magazin für die gesamte Tierheilkunde“ című 
lap megindítása, melyek vállvetve szolgálták a tudományos 
fejlődést bel- és külföldön egyaránt. E lapok hathatósan járul
tak ahhoz, hogy a természettudományokban ez időtájban elért 
eredmények az állatorvosi szakban is érvényre jussanak, külö
nösen pedig, hogy az orvosi tudomány megismerései az állat
orvostanban is értékesíttessenek. Kezdetben ugyan ezúton sok 
tévedés történt, mert minden, az orvostanban elfogadott elmé
letet, fiziológiai megállapítást, sőt anatómiai és szövettani 
ismeretet minden ellenőrzés nélkül az állatokra is alkalmaztak,
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amivel sok hibás adat került a szakmába és csak, mikor 
saját tanulmányok és tapasztalatok álltak rendelkezésre, bon
takozott ki az a tudomány, mely mint összehasonlító anató
mia, patológia és fiziológia, mind nagyobb jelentőséget nyert 
nemcsak az állatorvostan, de általában véve az egyetemes 
orvostan szempontjából is.

Bármily nehézkesen indult is az első állatorvosok kikép
zése, mihelyt a tanintézetekből néhány generáció szakember 
kikerült és ezek az életben az állatorvosi hivatás gyakorlását 
elkezdték, nyilvánvalóvá vált, hogy a nyújtott ismeretek nem 
elégítették ki az élet igényeit, ami az iskolák generális át
szervezését tette kívánatossá. Elsősorban arra törekedtek, 
hogy a hallgatók az egyes tantárgyakból intenzívebb elméleti 
oktatásban részesüljenek, továbbá, hogy csak hosszabb tanul
mányi idő után kapjanak végbizonyítványt és hogy nagyobb 
előképzettséggel lépjenek a pályára. Ez a periódus minden 
államban beállott és csak fokozatosan emelkedhettek az állat
orvosi tanintézetek a tudományos intézményeknek abba a 
magasságába, melyben nemcsak a tanítást, hanem a fejlesztő, 
kutató munkát is kifejthették, ami csak akkor vált lehetsé
gessé, mikor a hallgatók már nagyobb előkészültséggel, neve
zetesen a középiskolák legalább 5—6 osztályával jelentkeztek 
felvételre.

Ebben a tekintetben csak a giesseni iskola tett kivételt, 
melyre a hallgatók kezdettől fogva az egyetemen megkívánt 
előképzettséggel vétettek fel és ennek megfelelően, mint már 
említettem, a doktori címet is megszerezhették. Ennek a kivé
teles helyzetnek az volt a magyarázata, hogy a giesseni orvos
kar tekintélyes kórboncnok-tanára, dr. Nebel, Bécsben végez
vén orvosi tanulmányait, egyúttal állatorvosi kiképzést is 
nyert és nagy jelentőséget tulajdonított a testvértudomány
nak. Később egész befolyását latba vetette, hogy az egyete
men az állatorvosi fakultás felállíttassék, amit sikerült is el
érnie. A giesseni fakultást a hallgatók kicsiny száma miatt 
sokszor fenyegette a megszüntetés veszedelme, de az egyetemi 
karok pártfogó állásfoglalása és a fakultás bátor magatartása 
megküzdött minden nehézséggel és a mai napig is áldásos 
működést fejt ki.
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Általában véve azt kell látnunk, hogy az egyes államok 
•kormányhatóságai nehezen értették meg, hogy az állatorvosi 
pályára készülők alapképzettségét emelni volna szükséges, 
miért is mindenfelé élénk viták és súrlódások támadtak az 
érdekeltek és az illetékes hatóságok között. Az ellentét oka 
az volt, hogy a hatóságok attól tartottak, hogy ha az elő
képzettséget emelik, úgy a pálya el fog sorvadni, mert a 
tanulóifjúság inkább az általában jobban megbecsült pályákra 
fog áramlani, mint a még sok tekintetben társadalmilag kevéssé 
értékelt élethivatásra. Nagy hiba volt továbbá, hogy egyes 
államokban lassanként kétféle szakközeg alakult ki, úgymint 
a gyakorlati és főleg patkolásban begyakorolt katonai gyógy
kovács és a tudományos irányban kiképzett állatorvos, mely 
kétféle szakközegnek más és más igénye volt a társadalmi 
elhelyezkedés tekintetében. Amíg a gyógykovács a hadsereg
ben fejtette ki működését, addig a tudományosan képzett 
állatorvos a polgári léletben vetette meg a lábát, a kisebb 
műveltségű gyógykovács miatt azonban tekintélye sokszor 
szenvedett csorbát, mert végzettségét a gyógykovácséval 
tévesztették össze. Volt olyan német hadügyminiszter is, aki 
kijelentette, hogy a hadseregben csak gyógykovácsokra van 
szükség, ami bizony a polgári szakemberekre is lebecsülést 
jelentett. E viszonyok sok tekintetben hasonlítottak azokhoz, 
melyek ebben az időben az emberorvos és a felcserek vagy 
sebészek között fennállottak, amennyiben a sebészek is, mint 
empirikusok, különböző orvosi műveleteket végeztek betegei
ken, de egyébként orvosilag nem képzett és az orvosi rend
től műveltség dolgában távolálló emberek voltak.

Bár ilyen meddő küzdelmek sok időt foglaltak el az állat
orvosi kartól, lassankint tudományos működésének eredményei 
is kezdtek mutatkozni. A trichinák és borsókák az emberi 
egészségre veszélyes voltának a megismerése az emberi fo
gyasztásra szánt húsnak szükséges vizsgálatára irányította a 
figyelmet, ami a húshigienének vetette meg az alapját. Az 
első kötelező húsvizsgálatot Bádenben 1865-ben vezették be, 
aminek áldásos voltáról csakhamar meggyőződve, nemsokára 
általánosságban is kötelezővé tették. Nagyon jelentős esemény 
volt az állatorvostan történetében, hogy az egyes országok 
a  járványos betegségek elleni küzdelemre olyan kötelező ren-

5
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deleteket írtak elő, melyeknek végrehajtása az állatorvos be
vonásával történt, miáltal utóbbi egyszerre nagy hatáskörrel 
kapcsolódott bele az állam életébe. Ilyen állategészségügyi 
törvénnyel Ausztria és Németország egy időben (1880) kezdtek 
a fertőző betegségek ellen küzdeni, aminek meg is volt a 
sikeres eredménye, úgyhogy csakhamar követte ezt az eljárást 
a többi európai állam is, közöttük 1888-ban hazánk is. Ezzel 
a berendezkedéssel egyszerre nagy jelentőséget nyert az állat
orvosi hivatás, mert állatirtások, kártalanítások, fertőtlenítések 
és forgalmi korlátozások bevezetésével sikeresen lehetett beteg
ségeket körülírt területekre visszaszorítani, sőt teljesen kiirtani, 
ami az állatorvosi működés jelentőségét nagy fokban emelte. 
Bizonyára ezeknek az eredményeknek láttára nyilatkozott 
Virchow, korának legnagyobb, de egyúttal legkritikusabb 
orvoselméje is, hogy az állatorvostan 20 évvel előzte meg az 
orvostudományt azzal, hogy rendeleti úton állt szembe a beteg
ségek terjedésének, aminek gyors hatása mindenütt szembe
tűnő volt. Ily törvényes rendelkezések segítségével, aránylag 
mérsékelt áldozattal, rövid idő alatt szabadultak meg az egyes 
államok hosszas és sok veszteséget okozó betegségektől. így 
irtották ki az európai államokból a scabiest, a keleti marha
vészt, a ragadós tüdőlobot, a malleust és Angliában, szeren
csés izoláltságánál fogva, a veszettséget is.

Időközben az állatorvosi intézetek minden államban jeles 
férfiak vezetése alatt jelentős fejlődést értek el, ami különösen 
az önálló tanszékek számának gyarapodásában mutatkozott, 
úgyhogy csakhamar mindenütt anatómiai, élettani, kórbonc
tani tanszékek alakultak, melyek élére kitűnő szakemberek 
kerültek, akik nemcsak mint jeles tanítók, de mint kutatók is 
érdemekre tettek szert. A vezető férfiak javára emberorvosi 
végzettséggel vállalkoztak az állatorvosi tudomány művelé
sére és nagyobb orvosi látókörüknél fogva gyorsan felismer
ték, hogy hol állhatnak az ifjú tudományágnak értékes szolgá
latára és nagyrészben nekik köszönhető, hogy az állatorvos
tudomány erőteljes fejlődésnek indult és önálló tudomány
ággá kezdett alakulni. Mint ilyen, hathatósan résztvett a 
természettudományok kifejlesztésében és különösen a fertőző 
betegségek kóroktani kutatásában, amiáltal sikeres védekezési 
eljárások kidolgozása indult meg, melyek alkalmazása nagy
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gazdasági értékek megmentését tette lehetővé. Az állatorvosi 
hivatásnak és működési körnek mindinkább nagyobb kibővü
lésével, főleg pedig az állatorvosnak az állami gépezetbe való 
beiktatásával a szakkörökben mindinkább hangosabb lett a 
kívánság, hogy az állatorvos hasonló előképzettséggel lépjen 
pályájára, mint az orvos. Ebben az ügyben az első mozgal
mak Bajorországban indultak meg és, bár Voit kormánybiztos, 
a híres fiziológus orvosprofesszor, már 1863-ban teljes mérték
ben elismerte az állatorvosok igényének jogosságát az orvo
séhoz hasonló elbánás iránt, a kedvező döntésig még sokáig 
kellett a német állatorvosoknak ebben az ügyben küzdeniük. 
Közben kivívták, hogy a berlini iskolát 1887-ben főiskolává 
emelték, mely rangot a többi német állatorvosi intézet is csak
hamar elérte, míg nálunk az állatorvosi tanintézet 1890-ben 
állatorvosi akadémiává szerveztetett át. Az érettségi bizonyít
vány alapján való felvétel Németországban csak 1902-ben 
lépett életbe, amiben Lajos bajor királynak, volt döntő sze
repe, aki ebben az ügyben úgy nyilatkozott, hogy alig volt 
valamely reformajánlat annyira rokonszenves előtte, mint 
éppen ez, mert az állatorvos feladatai idővel a betegségek 
gyógyításában és felismerésében, az állategészségügyi rendé
szet és népélelmezés terén olyan fontosságot nyertek, hogy 
ily magas fontosságú feladatok teljesítése csak tökéletes alap- 
képzettségű szakemberektől várható.

Az előképzettségnek az egyetemi tanulmányokkal való 
összhangosítása mindenütt új irányt és szellemet szabott a 
főiskoláknak és mind külföldön, mind nálunk az egyetemek
hez való emelkedését tette lehetővé. Számos önálló főiskola 
egyetemi fakultássá kebeleztetett be, amint az a lipcsei, berni, 
zürichi, torinói, milánói, nápolyi, pisai, bolognai, messinai, 
utrechti, liverpooli, dublini főiskolákkal történt. Dániában a 
mező- és erdőgazdasági főiskola keretébe illesztették az állat
orvosi osztályt. Az újabban létesült sophiai, zágrábi, ankarai, 
nemkülönben a régebbi dorpati, rigai, kownoi, varsói, bukaresti 
iskolák' mint egyetemi fakultások szerveztettek meg, míg 
sokhelyütt önálló, de egyetemi jogokkal felruházott főiskolák 
működnek, mint pl. Hannoverben, Londonban, Bécsben, Pár
mában, Páduában, Brünnben stb.

A teljesség kedvéért legyen szabad itt felemlítenem, hogy
5*
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Amerikában csak nagyon későn mutatkoztak törekvések állat
orvosi iskolák létesítésére és ezek is magániskolák voltak kez
detben. így alakult 1853-ban a bostoni, 1857-ben pedig a new- 
yorki iskola. Hogy mennyire hiányoztak azonban az újvilág
ban az állatorvosok, azt igazolja az, hogy 1906-ban az Egye
sült Államoknak már 18 állatorvosiskolája volt, melyek vagy 
egyetemekhez, vagy mezőgazdasági college-ekhez voltak kap
csolva, melyek száma 1914-ben 31-re szaporodott. A rohamo
san fejlődő automobilizmus miatt azonban hirtelen hanyatlás 
mutatkozott, úgyhogy jelenleg mindössze 10 főiskola működik, 
melyek mindegyike vagy egyetemhez, vagy mezőgazdasági 
collegéhez, vagy pedig (pl. Alabamában) polytechnikai intézet
hez van csatolva. Argentína négy egyetemi városában mező
gazdasági-állatorvosi fakultás keretében történik az állatorvos- 
képzés.

Amint a vázlatosan megrajzolt képből látható, az állat
orvosi szakoktatás minden országban igen küzdelmes és 
göröngyös utakon érte el mai helyzetét, mely végre a legtöbb 
államban nyugodt munkálkodást biztosít az e célra szolgáló 
intézményeknek. Bár az állatorvosi pálya társadalmi elismeré
séért és tudományos megbecsüléséért sok energia veszett 
kárba, ma már nem tagadható azoknak a szolgálatoknak az 
értéke, melyeket az állatorvosi tudomány az egyetemes orvos- 
tudomány fejlődése javára is teljesített. A medicina humana 
fiatal húgának jó nevelést adott és megtanította önállóan gon
dolkodni, kutatni és saját problémáit megoldani és azért a 
medicina veterinaria mindig hálatelt szívvel fordult idősebb 
nővére felé és mindig arra fog törekedni, hogy adósságát mi
nél tökéletesebben letörlessze. Azt hiszem, hogy már most is 
nyugodtan nézhetünk a mérleg felállítása elé, mert az állat
orvostudomány a kapott szellemi kincsekért hasonló értékeket 
adott. Az állati betegségek tanulmányozása közben ugyanis 
annyi új ismeret jutott felszínre, hogy ezekből a human orvos
tan is bőven részesült, úgyhogy nem mondható elveszett fárad
ságnak az a munka, melyet az orvostudomány az állati pato
lógia fejlesztésére fordított. Legyen szabad ezt néhány példá
val megvilágítanom.

A legnagyobb fellendülést az orvostudományban kétség
kívül Koch és Pasteur búvárkodásai okozták, akik mindketten
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a fertőző betegségek kóroktanára vonatkozólag korszakalkotó 
megállapításokkal gyarapították ismereteinket Mindkét tudós 
állati betegségek tanulmányozásával kezdte el áldásos műkö
dését, amire az impulzust 1849-ben Pollender, egy állatorvos, 
adta, aki anthraxban elhullott állatok vérében először látta meg 
azokat a pálcikákat melyeket Kocftnak kitenyésztenie, Pas
teurnek pedig szelídítenie sikerült. Ez a két eredmény egymást 
kiegészítve megvetette a modem bakteriológiának és immun
biológiának az alapját

A legelterjedtebb emberi és állati betegségről, a gümökór- 
ról Villemin állapította meg először, hogy a betegség emberről 
állatra és állatról-állatra átoltható és ez a megismerés adta 
az idők során, sok kutató segítségével azt a gondolatot, hogy 
az állati gümőkór okozójával az embert immunizálni lehetne, 
amint az újabban a Calmette—Guerin-féle BCG nevű oltó
anyagban bizonyos mértékben meg is valósult Ugyancsak 
fontos volt B. Bang állatorvostanárnak az a megállapítása, 
hogy a gümőkóros tehenektől származó borjak, ha a születés 
után azonnal elválasztatnak, egészségesek maradnak. Ezzel 
nemcsak a tuberculosis örökléséről vallott tévtant döntötte 
meg, hanem módját mutatta meg annak is, hogy a tuberculo- 
sisos anyák gyermekeit miként lehetne kórmentesen felnevelni, 
ami Franciaországban az Oeuvre Barnard-nak nevezett eljárás 
bevezetésével meg is történt.

Igen fontos kihatású volt azoknak az állati betegségek
nek a tanulmányozása is, melyekről kiderült, hogy nem bakté
riumok, hanem láthatatlan, úgynevezett szűrhető vírusok által 
okoztatnak, amit először a száj- és körömfájásról, a ragadós 
tüdőlobról és a tyúkpestisről állapítottak meg. Eme ismeretek 
nyomán megindult kutatások egymásután derítettek ki újabb 
és újabb hasonló alapon fejlődött betegségeket az embernél is, 
úgyhogy ma száznál is több olyan bajt ismerünk, melyekben 
ily vírusok játszanak szerepet s valószerű, hogy a hírhedt 
influenza is ilyen eredetű.

Értékes volt Smith és Kilborne amerikai állatorvosoknak 
az a megállapítása, hogy a szarvasmarhák úgynevezett texasi 
lázát a vörösvérsejtekben élősködő piroplasmúk okozzák és 
hogy ezt a betegséget kullancsok viszik át állatról-állatra. E 
példa nyomán tisztázódott a maláriánál a szúnyogok kórtér-
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jesztő szerepe, mert kiderült, hogy a plasinódiumok éppen 
olyan ivaros szaporodást érnek az Anopheles-szúnyogokban, 
mint a piroplasmák az Ixodes-kullancsokban. Az állati trypano- 
somiásisok kóroktanának és fertőzési módjának Ewans és 
Bruce angol állatorvosok által való tisztázása viszont az em
beri álomkór mibenlétének megvilágítására vezetett, mert ki
derült, hogy ezt a betegséget a tsetselégy Szúrásával közvetíti 
emberről-emberre.

De nemcsak a fertőző betegségeknek, hanem egyéb kóros 
elváltozásoknak az állatokon való tanulmányozása is fontos 
eredményeket szolgáltatott az egyetemes orvostudomány ré
szére. így pl. a ma olyan kiterjedt rákkutatás annak köszön
heti eredetét, hogy Jensen, a koppenhágai főiskola állatorvos
tanára megállapította, hogy az egérnek spontán rákja állatról- 
állatra átoltható, amit Sticker, szintén egy állatorvos-kutató, 
azzal egészített ki, hogy a kutyáknak is vannak olyan daga
natai, melyek (inesterségesen továbbvihetők. Ezzel az állati 
daganatok egyszerre nagy jelentőségre tettek szert, mert igen 
alkalmas vizsgálati anyagot szolgáltattak olyan kutatásokhoz, 
melyekkel a daganatoknak igen fontos tulajdonságait lehet és 
sikerült is megismerni. Az állati daganatok tanulmányozásától 
várható a jövőben is az az irány, melyen a kutatásoknak 
haladniok kell, hogy megtalálhassuk azt az utat, mely a 
daganatprobléma megoldásához vezet. Itt elsősorban a Rous- 
féle tyúksarkomával végzett kutatásokra gondolok, melyek 
kiderítették, hogy a daganatkeltő anyag nem tartozik az élő
lények sorába és hogy sejtmentes szőrietek is kelthetnek 
rendellenes sejt- és szövetburjánzást. Ezzel az újszerű meg
ismeréssel új kutatási terület nyílt meg, mert úgy az emberi, 
mint az állati patológiában már most is több olyan beteg
séget ismerünk, melyeket nem élő mikroorganizmusok, hanem 
enzymaszerű anyagok váltanak ki s melyek lényegének köze
lebbi megismerése a további kutatások feladata lesz.

Mint látni való, vannak problémák, melyek át- és átszövik 
az egész orvostudományt és nem tesznek különbséget, hogy 
az állati vagy az emberi patológia van-e jobban érdekelve 
a kérdésben. A folyamatok központjában mindig az állati sejt 
áll, mely egyformán reagál akár az emberi, vagy az állati test 
alkatrésze volt.
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Az állatorvosi tudomány fejlődése épp olyan kívánatos, 
mint az orvostudományé, mert végeredményben mindkettő á 
közegészségügyet szolgálja és ebben hathatósan segíthetik és 
kiegészíthetik egymást. Az egymásrautaltságot Iegvelősebben 
Chauveau fejezte ki, mikor azt jelentette ki, hogy: „II n’y a 
qu’une médecine“.

Az a lendület, mely az állatorvostudományt főleg az utolsó 
50 év alatt a legmagasabb színvonalra emelte, még nem csök
kent s a mi korosztályunk feladata leend ezt továbbra is 
megtartani. Ez a feladat nagy felelősséggel jár, mert az utó
dok a visszaesésért minket fognak okolni, pedig nem minden 
múlik a személyeken, hanem azon is, hogy milyen mértékben 
teljesülnek azok a reformigények, melyek időről-időre minden 
haladó tudományágban felmerülnek. Az az egyetem, melynek 
keretében osztályunk most működését kifejteni hivatott, a 
gyakorlati tudományok terjesztője és maga is fontos felada
tának tartja, hogy a haladásban minden téren az elsők között 
legyen. így jogos reményt táplálunk a jövőre nézve, hogy a 
mi kultúrtörekvéseink is megértésre fognak találni és régi, jó
hírű Főiskolánk múltjához méltóan, osztályunk működésének 
színvonala továbbra is felfelé fog ívelni. Adja Isten, hogy úgy 
legyen!“

Az ünnepi beszéd elhangzása után az elnök felkérte 
dr. Kotlán Sándor egyetemi ny. r. tanárt, hogy „A magyar 
állatorvosi szakoktatás fejlődése" című előadását tartsa meg.

Dr. Kotlán Sándor egyetemi ny. r. tanár előadását a 
következőkben tartja meg:

„Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!

Azok a tényezők, melyek Európában s így hazánkban is 
az első állatorvosi iskolák létesítését eredményezték, kultúr
történeti mozzanatokban gyökereznek. Miként nyugati Euró
pában a harmincéves háború után, úgy hazánkban a török 
idők elmúltával alakult ki az a nyugodtabb légkör, mely a 
modern kultúreszmék felszínrejutásának kedvezett s ezek ter
jedését előmozdította. Hazánkban Mária Terézia u ra lkodását 
esik ez az idő. Ekkor kezd a nevelésnek, a modern szellemtőf
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vezérelt, intézményes iskolai tanításnak az állam nézőpontjá
ból való jelentősége csírájában kidomborodni. Az államiság 
keretei a múlthoz képest szélesedni kezdenek. Üj eszmeáramlat 
kap lábra, melynek értelmében az államnak nemcsak joga, de 
kötelessége is szabályozni az iskolát, az egészségügyet, az 
ipart, kereskedelmet s minden állampolgári tevékenységet, 
mely az állam érdekeit szolgálhatná.

Ez az új kultúráramlat hova-tovább az állattenyésztés 
jelentőségének felismerésével megérleli a helyzetet arra is, 
hogy az állatorvoslás és ennek tanítása is Intézményesen 
megszerveztessék, annyival inkább, mert időközben Francia- 
ország az első állatorvosi iskolák megalapításával erre példát 
is nyújtott már.

Hazánkban azonban, sajnos, ezidőtájban a viszonyok ke
véssé voltak alkalmasak arra, hogy a kultúrának ez a leg
ifjabb ága rövidesen felvirágozzék. Országunkban a török 
hódoltság, majd az azt követő politikai zavarok, nemzeti ön
állóságunkért folytatott évszázados küzdelem olyan sivár hely
zetet teremtettek, melynek közepette nemcsak a magyar tudo
mányos élet nehezen indulhatott fejlődésnek, hanem mindazok 
a törekvések, melyek külföldi példák nyomán nálunk is az állat- 
tenyésztés s közvetve a közegészségügy érdekeit szolgáló 
intézmények meghonosítását tűzték ki céljukul, terméketlen 
talajra találtak. Terméketlen volt a talaj hazánkban az állat
orvosi tudomány mívelésére a XVIII. század végén is, pedig 
ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy az államvagyon tekinté
lyes részét kitevő állatállomány egészségének megóvása köz- 
és állami érdek.

Egyelőre nem sokat változtatott e helyzeten a magyar 
állatorvosi szakoktatás történetében kétségtelenül igen neve
zetes az az esemény sem, hogy //. József császár 1782. szep
tember 14-én .kelt rendeletével az akkor még Budán székelő 
egyetem orvosi karához csatolandó állatgyógyintézet felállí
tását határozta el. Ez a legmagasabb elhatározás Tolnay 
Sándornak 1786. december 12-én az egyetemi állatgyógytani 
tanszékre nyilvános rendkívüli tanárrá történt kinevezésével 
látszólag testet is öltött. De csak látszólag. Mert igaz ugyan, 
hogy a magyar állatorvostudomány Tolnay Sándorban az első 
•magyar állatorvos-tanárt tiszteli, kinek 1787-ben megkezdett
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egyetemi előadásai elvitathatatlanul jogcímet adnak nekünk 
arra, hogy az állatorvosi szakoktatás megindulásának a folyó 
évben 150. évfordulóját megünnepeljük, de be kell ismernünk 
azt is, hogy hivatásuk magaslatán álló, természettudományos 
képzettséggel bíró állatorvosok nevelése csak jóval később 
vette kezdetét.

Tolnay Sándor minden bizonnyal tudatában volt a rá
bízott feladat jelentőségének s miként egész működéséből 
kitűnik, tisztán látta a követendő utat is, melynek végcélja 
nem lehetett más, mint a mai értelemben vett állatorvos
képzésnek hazánkban való megalapozása. Ha nem így lett 
volna, alig hihető, hogy éppen az ő erélyes ellenkezésén, melyet 
az egyetemi tanács is magáévá tett, hiúsult volna meg az 
akkori birodalmi kultúrpolitikát annyira jellemző terv, hogy 
az állatorvosképzés céljaira Bécsben közadakozásból s ter
mészetesen magyar anyagi hozzájárulással, új intézet épít
tessék. De Tolnay Sándornak nagy ügyszeretete s buzgósága 
egyelőre hiábavalónak bizonyult. Kinevezésétől kezdve tizen
két éven át ő nem állatorvosokat képzett ki, hanem orvos- 
és sebészhallgatóknak az állatjárványtant adta elő. Mező- 
gazdasági viszonyaink, állattenyésztési, állatkereskedelmi tö
rekvéseink még igen kezdetleges színvonalon állottak. Az 
extensivitás e korszakában még senki sem gondolt arra, hogy 
a régi római kor „veterinarius“-ának névörököse csak meg
felelő természettudományi és orvosi műveltséggel felruházva 
fog hivatásának magaslatán állhatni, ennek birtokában viszont 
joggal hasonló erkölcsi és anyagi elismerést érdemel ki, mint 
bármely más, vagy éppenséggel a rokon emberorvosi hivatást 
betöltő szakember.

Tolnay Sándor és tanszéki utódai csakhamar belátták, 
hogy ilyen színvonalon álló szakemberek képzésére hálunk 
még nem érkezett el az idő s általános kultúrviszonyaink 
gondos mérlegelése érlelte meg bennük azt az elhatározást, 
hogyha egyelőre a tudományos képzettség tekintetében tett 
engedmények árán is, olyan önálló intézmény létesítésére 
törekedjenek, melynek feladata legalább a kor igényeinek 
megfelelő szakemberek képzése.

E törekvés eredményeképen már 1799-ben az egyetem 
keretében külön állatorvosi tanfolyam létesül, melynek tar-
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tama előbb nyolc hónap, később egy év volt. Hogy az ily 
módon képzett szakemberek nem felelhettek meg az akkor 
már mind komolyabban értékelt országos állategészségügyi 
feladatoknak, kitűnik abból, hogy a hazai állatorvosi szak
oktatás úttörői: Tolnay, Brunkala, Hoffner és Zlamál, mini 
egyetemi tanárok nemcsak az említett tanfolyamot vezették, 
hanem egyben továbbra is az orvoskaron az állatjárványtant 
adták elő, jeléül annak, hogy állategészségügyünk irányítói 
továbbra is emberorvosok maradtak.

Ilyen volt a helyzet 1851-ig, amikor állatorvosi szakokta
tásunk fejlődésében az első progresszív lépés történt. A  szer
vezetileg az egyetemmel elég lazán, szellemileg pedig alig 
kapcsolatos állatorvosi iskola kivált az egyetem kötelékéből 
s Pesti állatgyógyintézet néven most már önállóan, a hely
tartótanács fennhatósága alatt folytatta működését. Túlzás 
lenne azt mondani, hogy ez a lépés csakhamar az állatorvosi 
hivatás elismerésére vagy éppen megbecsülésére vezetett volna. 
De, ha paradoxonnak is tűnik, úgy vélem, helyes azt állítani, 
hogy az állatorvosképzés céljából életre hívott intézménynek 
az egyetem kötelékéből való kiválása az első, bár szerény, 
lépés volt a fejlődés ama útján, mely az egyetemi rangú 
magyar állatorvosi szakoktatás felé vezetett.

Az új állatgyógyintézet működése tiszteletreméltó buzga
lommal indult meg, de sok csalódást is okozott a szervezők
nek. Hiába írta Zlamál Vilmos egyik, 1846-ban az egyetemi 
tanácshoz tett felterjesztésében, hogy „a közönség —  tudni
illik a hallgatóság — igen nagyon is megbarátkozott az állat- 
gyógytudománnyal s mondhatom, hogy olynémelyik is, ki 
csak néhány esztendővel ezelőtt még megvetéssel tekinte az 
állat gyógy tudományra, most annak legbuzgóbb tanítványa 
lett“. Tudományunk s követőinek elismertetése terén a helyzet 
ekkor még alig javult. Hiszen amikor 1857-ben a régebbi egy
éves tanfolyamot háromévessé emelték s magasabb előkép
zettség is megkívántatott, a hallgatóság száma annyira meg
csappant, hogy a tanfolyamot ismét rövidíteni s a felvételt 
szerényebb igényekhez kötni kellett.

Ennek ellenére a tanítás keretei mindinkább bővültek az 
állatorvostudomány fokozatos haladásának megfelelően, az 
oktatás anyagának bővülésével pedig lépésről-lépésre szüksé
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gessé vált a magasabb előképzettség is a tanfolyam látogatói 
részéről. Az intézet, mely létesítése óta ismételten hajlékot 
cserélt, 1854-ben a múzeumkörúti régi Kunewalder-házban 
nyert elhelyezést s 1867-től kezdve rövid ideig a vallás- és 
közoktatásügyi, majd 1869 óta a földmívelés-, ipar- és keres
kedelemügyi minisztérium fennhatósága alá került. Az oktatás 
munkáját előbb három tanár s két asszisztens, a hetvenes évek 
elején pedig már hat tanár, egy proszektor s hat tanársegéd 
látta el.

Az alatt a közel negyedszázados korszak alatt, melyet 
önállóvá vált intézményünk első szárnypróbálgatásának lehet 
tekinteni, mind a külföldi tudományos mozgalmak, mind a 
hazai kultúrviszonyok fellendülésével jelentős s intézményünk 
fejlődését kedvezően befolyásoló reformok voltak kialakuló
ban. Különösen a hazai ipar és mezőgazdaság, valamint állat- 
tenyésztés nézőpontjából nagyhorderejű volt a technikai tudo
mányok haladásának eredményeképen közlekedésügyünk fej
lődése. A vasutak kiépülése a szomszédos, de a távolabbi 
országokkal való közlekedést is fellendítette s ennek nyomán 
az állatforgalom útját is egyengette. Utóbbinak élénkülésével 
azonban fokozódtak az állatjárványok terjedésének lehetőségei 
is, ami viszont úgy külföldön, mint belföldön erélyes, de egy
ben szükségszerű védekezési rendszabályoknak életbelépte
tését tette indokolttá. S ilyen módon állattenyésztési és állat
kereskedelmi érdekek érlelték meg állategészségügyünknek 
korszerű színvonalra emelését, ami természetesen csak az 
állatorvosi szakoktatás fejlesztésével volt elérhető. A fejlesz
tés irányát és útjait a természettudományoknak e korban ha
talmas, főleg biológiai vonatkozásban való kibontakozása 
jelölte ki. Az empiriának kora letűnt s helyét az állati élet
jelenségek fiziko-kémiai magyarázaton alapuló megismerésé
vel, a kórokok kikutatására való törekvéssel a reális, exakt 
tudományosság foglalta el.

Ez a szellem hatotta át ebben az időben állatorvosi szak
oktatásunk kicsiny, de Tolnay és utódainak törekvését híven 
követő gárdáját, amikor az intézmény további fejlesztését 
sürgetik. Tormay Bélának, ki ekkor az intézmény élén állott, 
érdeme, hogy felettes hatóságát e fejlesztés szükségességéről 
meg tudta győzni s hogy a tanári kar javasolta reform valóra
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vált. Intézményünk 1875-ben akadémiai ranggal bíró állat - 
orvosi tanintézetté emelkedik. A tanfolyam hároméves lett, a 
tanfolyamrabocsátás feltételei szigorúbbak, a szaktárgyak 
tanítását természettudományi előkészítés előzi meg. Intézmé
nyünk most már valóban állatorvosokat nevel, akiknek a 
gyakorlatban való elismertetése térén különösen az 1874. évi 
XX., majd állategészségügyünk rendezését szabályozó 1888. 
évi VII. t.-c. életbeléptetése óta örvendetes javulás állott be. 
A tanítás színvonalát lényegesen emeli, hogy az intézmény 
már 1880-ban a mai helyén, a Rottenbiller-utcai telken, új 
helyiségekben, az akkori időkhöz mérten megfelelő berendezés 
birtokában nyert elhelyezést s hogy bár lassú, de mégis foko
zatos fejlődés tapasztalható a tanszemélyzet létszámának 
gyarapodásában is.

Azt, hogy intézményünk e korban hol tart a fejlődés 
útján, híven tükröztetik vissza volt jeles tanárunk, Thanhof fér 
Lajosnak sorai, melyek az állatorvosi szakoktatás százados 
emlékünnepe alkalmából, 1888-ban írott történeti munkájá
nak végén foglaltatnak s így hangzanak: „Intézetünk csak 
1872-től kezdve kezdett igazán oly egészséges kerékvágásba 
tereltetni, mely lassan-lassan az ígéret földjére veze t. . .  Hogy 
ezt azonban elérhesse, még sok tényező szükséges. . .  Mert ne 
higyjük, hogy már mi megállapodhatunk s elértük mindenben 
a tökély magas fokát; ellenkezőleg még semmiben sem értük 
azt el; se intézetünk helyiségeinek bőségében, se berendezésé
ben, se a személyzet számában, se intézetünk szervezetében, 
se intézetünk fokozatában. Tudom, hogy mindez nagyrészt 
csak pium desiderium; de nem soká lesz az; el fog az idő 
jőni, hogy e jobb korszakot még jobb fogja felváltani . . . "

Thanhoffer Lajos helyesen ítélte meg a korabeli viszo
nyokat s a jövőbe vetett bizodalma nem maradt puszta pium 
desiderium. Már két évvel azután, hogy a fenti sorokat írta. 
mindazok a reformok, melyeket a tanári kar 1885-ben java
solt, az állatorvostudomány nemzetközi haladása nyomán 
szinte szükségszerűen, mint látni fogjuk, megvalósulnak.

A magyar állatorvosi szakoktatás további fejlődésére s 
az intézménynek jövendő sorsára nagy jelentőségű volt az a 
körülmény, hogy bár szervezésileg az egyetemmel való kap
csolata megszűnt, ez a fokról-fokra való fejlődés e korai
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szakában szellemi téren újból helyreállt azáltal, hogy tanárai 
jórészt az egyetem kötelékéből származó, a legmagasabb 
természettudományi és orvosi műveltség birtokában levő 
férfiak voltak, akiket áthatott a törekvés, hogy azt a tudo
mányt, melynek szolgálatába szegődtek, főleg összehasonlító 
orvostudományi kutatásaik révén mind magasabbra fejlesztve 
arra a színvonalra emeljék, amelyen a testvér emberorvostan 
állt. Thanhof fér Lajos, Nádaskay Béta, Czakó Kálmán, Tormay 
Béla, Azary Ákos és különösen Hutyra Ferenc nevéhez fűző
dik hazai állatorvosi szakoktatásunk fellendítésének e kor
szaka.

Abban a korban, amikor Hutyra Ferenc az állatorvosi 
szakoktatás szolgálatába állott, orvostudományi mozgalmaink 
már magas színvonalat értek el. Természetesnek kell tehát 
mondanunk azt, hogy e kiváló férfiú, ki az orvosi kutatói 
munka légköréből lépett át a szakiskola termeibe, az itt talált 
viszonyokat, állatorvosi szakoktatásunk színvonalát, az inté
zet haladásának ütemét nem tartotta kielégítőnek, annyival 
kevésbbé, mert tudta, hogy időközben a külföld hasonló intéz
ményei jelentős újjászervezésen mentek át. S ezért nem 
csodálkozhatunk azon, hogy már röviddel az intézmény szol
gálatába állása után rámutat* azokra a tényezőkre, amelyek 
intézményünk fejlődésének és elismertetésének útjában állottak.

Hutyra Ferenc mindenekelőtt javaslatot tesz állatorvosi 
szakoktatásügyünk tehertételének, a gyógykovácsi intézmény
nek megszüntetésére, illetőleg e tanfolyamnak az állatorvosi 
tanfolyamtól való különválasztására s egyben a katonai állat
orvosok tanulmányainak a polgári hallgatókra nézve érvény
ben levő, szigorított feltételekhez szabott rendezésére, továbbá 
az állatorvosi tanulmányok idejének és rendjének úgy elmé
leti, mint gyakorlati irányban való módosítására. Javaslatait 
nyomós érvekkel támasztja alá. Kidomborítja, hogy az állat
orvosi tudomány 1875 óta óriási lépésekkel haladt előre, minek 
folyományaképen az 1883-ban tartott brüsszeli nemzetközi állat
orvosi kongresszus egyhangú határozattal az állatorvosi tanul
mányok idejét legalább négy évre kiterjesztendőnek mondta 
ki. A tanulmányi rend dolgában időszerűnek tartotta, hogy

* H utyra  F. dr.: Á llatorvosi szakoktatásunk  reform ja. V eterinarius, 
1890. 2—4. sz.
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némely alapvető, nálunk eddig figyelembe nem vett disciplinák 
(pl. a fejlődéstan) tanrendünkbe beállíttassanak, mások (bonc
tan, gyógyszertan, kórtan, kórszövettan, szemészet stb.) na
gyobb óraszámban s megfelelő sorrendben adassanak elő s 
végül felhívta a figyelmet a szőkébb tanszakmák szerinti 
specializálódás szükségességére is.

E javaslatok megvalósulását siettette a hallgatóság szá
mának rohamos növekedése is. Amíg az 1875/76. tanévtől 
kezdve az első öt esztendő alatt az állatorvosi, úgynevezett 
felső tanfolyam hallgatóinak létszáma 33-ról 82-re, a követ
kező öt év alatt 151-re emelkedett, addig újabb öt év alatt, 
azaz az 1889/90. tanévben már 221 volt a teljes létszám, jól
lehet 1888 óta a tanfolyamra való bocsátás kizárólag a hat
osztályú középiskolai végzettséghez köttetett. A Hutyra-féle 
javaslatok alapján 1890-ben történt meg intézményünknek 
négyéves tanfolyammal Állatorvosi Akadémiává való átszer
vezése.

Hutyra Ferencnek 1897-ben az akadémia élére való állí
tásával a magyar állatorvostudomány és az állatorvosi szak
oktatás ügye gondviselésszerűen olyan férfiú irányítása alá 
került, aki magas tudományos felkészültségével, széles látó
körű tájékozottságával, páratlan szervezőképességével, soha 
nem lankadó eréllyel s mindig szerencsés kézzel vezette a 
gondjaira bízott intézményt s azt rövidesen valóban egyetemi 
színvonalra emelte.

A legutóbbi reformok óta alig tíz esztendő múlt el ugyan, 
de már időközben is kedvezően alakultak a viszonyok intéz
ményünk további fejlesztésére. Mindenekelőtt említést érde
mel, hogy a hallgatóság számának gyarapodása a négyévessé 
vált akadémiai tanfolyamon is egyre tartott s a létszám 
az első decennium végén az 1890/91-i tanév hallgatósága 
számának (240) több, mint kétszeresére (485) emelkedett. Igen 
jelentős fejlődésen ment át országos állategészségrendésze- 
tünk is s küszöbön állott immár az állatorvosi közszolgálat 
államosítása is. A helyzet hova-tovább megérett arra, hogy a 
hallgatóság előképzettsége terén még fennálló hiányok meg- 
szüntettessenek. Ezirányú újabb reformok megvalósítására, a 
tanulmányi feltételek szigorítására s ezzel kapcsolatban az
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intézet újjászervezésére a tanári kar az 1890-es évek végén 
elérkezettnek látta az időt.

A történelmi Magyarország egyik legnagyobb földmívelés- 
ügyi miniszterének, Darányi Ignácnak nevéhez fűződik szak- 
oktatási intézményünknek ama fokra való emelése, melyet ez 
az intézmény az oktatás és tudományos búvárkodás kül- és 
belföldön elismert eredményei alapján méltán kiérdemelt, 
őfelsége, Ferenc József királyunk 1899-ben erősítette meg az 
újjászervezés iránt előterjesztett javaslatokat. Az új szabály
zattal az állatorvosi akadémia főiskolai rangra emelkedvén, 
felsőoktatásügyi intézményeink sorába lépett: élén a legfel
sőbb helyen kinevezett rektor áll, a tanfolyam négyéves, a tan- 
folyamrabocsátás feltétele a középiskolai érettség, tanügyek
ben az egyetemhez hasonló autonómiája s magántanári képe
sítési joga van.

Az önkormányzat elnyerésével állatorvosi szakoktatási 
intézményünk nem állt meg a fejlődés útján. Egymásután 
válik részesévé olyan kiváltságoknak, amelyek csak egyetemek 
attribútumai s amelyek intézményünk színvonalának emelé
sén kívül hathatósan hozzájárultak az állatorvosi pálya és 
hivatás kezdettől fogva aláásott tekintélyének növeléséhez. 
Már 1906-ban elnyerte a doktorráavatás jogát; 1923 óta a 
főiskola élén „rector magnificus“ áll, 1924 óta a tanfolyam 
egy gyakorlati félévvel meghosszabbítva, kilenc félévre terjed, 
ugyanez év óta a főiskola tanárai illetményeik tekintetében 
egyenlőkké válnak az egyetemek tanáraival, s 1926 óta a 
főiskola rektora a Felsőház tagja.

Mind e kiváltságok kifejezői voltak egyben annak a belső 
értéknek és tartalomnak, amellyel intézményünk már a múlt 
század végétől kezdve tanulmányi téren és alkotó munka, 
tudományos tevékenység nézőpontjából büszkélkedhetett. Az 
a széles alapokra fektetett oktatói munka, melyben a szorosan 
vett tanári karon kívül a magántanárok s megbízott előadók 
egész sora, valamennyien szakmájuknak elismert tekintélyei, 
serénykedtek, már nem csupán a nemzetközi állatorvosi vagy 
rokontudományok vívmányainak szolgai átültetésében merült 
ki. Ellenkezőleg, a laboratóriumokban folyó kutatás olyan 
értékeket termelt ki, melyek nemcsak országos állategészség
ügyi viszonyaink alakulására voltak döntő befolyással, hanem
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intézményünk nevét az ország határain túl is ismertté, sőt, 
szerénytelenség nélkül mondhatjuk, megbecsültté tették. Alig 
volt olyan nemzetközi állatorvostudományi mozgalom, amely
ben tanszékeink vezetői tevékenyen részt nem vettek volna, 
sőt hova-tovább odáig fejlődtek a viszonyok, hogy e mozgal
mak irányító szálai a budapesti állatorvosi főiskolában futottak 
össze.

E gyors fejlődés útjának egyengetésében Hutyra Ferenc 
igen hathatós támogatásban részesült kiváló tanár- és munka
társaitól. A már említetteken kívül részben mint azok tanszéki 
utódai Monostori Károly, Rátz István, Tangl Ferenc, Plósz 
Béla, Preisz Hugó, Magyary-Kossa Gyula, Marek József, 
Farkas Géza, Rhorer László, Bugarszky István, Aujeszky 
Aladár, Zimmermann Ágoston, Wellmann Oszkár vesznek 
részt ebben az alkotó és építő munkában. Nekik mindnyájuk
nak és szellemi vezérüknek, Hutyra Ferencnek, köszönhető 
elsősorban, hogy az az intézmény, amely oly mostoha viszo
nyok közt indult el pályáján, fokról-fokra gyarapodva, felső- 
oktatásügyi intézményeink első sorába küzdötte fel magát.

*
A külföld számos államában s így elsősorban Német

országban is már a múlt század második felében élénk eszme
csere folyt az állatorvostudománynak más tudományokhoz, 
nevezetesen egyrészt az emberorvostanhoz, másrészt a mező- 
gazdasági tudományokhoz való kapcsolatáról s azokról 
az irányelvekről, amelyek e kapcsolatokra való tekintet
tel az állatorvosi szakoktatás továbbfejlesztése érdekében 
követendők lennének. Virchow professzor, az összehasonlító 
kórtannak megalapítója s napjainkig egyik kimagasló képvi
selője e kérdésben így nyilatkozott: „Zwischen der Tierarznei
kunde und der Menschenheilkunde ist wissenschaftlich oder 
sollte wenigstens wissenschaftlich keine Scheidegrenze sein; 
die Erfahrungen der einen müssen verwertet werden für die 
Entwicklung der anderen. Das Objekt beider Wissenschaften 
ist ein verschiedenes, aber nicht die Lehrsätze, welche die 
Grundlagen der Doktrin bilden.“ S valóban nem kétséges, hogy 
az állatorvostudomány, a mezőgazdasággal való gyakorlati 
vonatkozásai ellenére, fundamentális disciplináinak (bonctan, 
élettan, kórtan, bakteriológia, gyógyszertan stb.) jellegében
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annyira testvértudománya az emberorvostannak, hogy vívmá
nyaik kölcsönösen kiegészítve egymást, gyakorlatilag is oku
lásul szolgálhatnak.

E rokoni szálak jelentőségének s úgy a tudományfejlesz
tés, mint az oktatás szempontjából való értékének megisme
rése vezetett arra, hogy a külföld számos egyeteme önálló 
fakultásként kebelébe fogadta az általános orvostudomány 
fiatalabb ágát is.

A hazai állatorvosi szakoktatás egy ily természetű kap
csolat helyett mindinkább a tág értelemben vett gazdaság- 
tudományi oktatás körébe sodródott s a közoktatásügyi kor
mányzat fennhatósága alá vonása után, mint ismeretes, az 
1934. évi X. t.-c. által a József-Műegyetemmel, a Közgazdaság- 
tudományi Karral és a Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolával 
együtt a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tembe olvasztatott.

*
A hazai állatorvosi szakoktatás fejlődésének főbb mozza

natait vázoló előadásom végére értem. Néhány ecsetvonással 
múltját iparkodtam megrajzolni egy ma 150 éves intézmény
nek, melyet az állami érdekek felismerése hozott ugyan létre, 
de amely az állatorvosi hivatásnak lebecsülése folytán alapí
tásától kezdve szinte 100 éven át jelentőségének megfelelően 
kibontakozni nem tudott. Szűkös, rögös volt az ösvény, 
melyen iskolánk elindult, de kitartó, szívós és céltudatos volt 
az építés munkája is, mely végül teljes sikerre vezetett.

S bennünket, kik Tolnay Sándor tanszékét továbbfejlesztő 
elődeink nyomdokain kívánunk haladni, az emlékezés e ben
sőséges ünnepén a hála érzése tölt el.

Hálánkat kívánjuk leróni szakoktatási intézményünk 
megalapítója, a fenkölt gondolkodású uralkodó, II. József 
császár iránt.

Hálás kegyelettel és egyben csodálattal adózunk állat
orvosi szakoktatásunk úttörőinek, hogy nem törődve elő
ítélettel, munkájukat tízszeresen megnehezítő mostoha viszo
nyokkal, ritka lelkesedéssel és önzetlenséggel szolgálták intéz
ményünk ügyét.

7
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Tanítványi ragaszkodással, nagyrabecsüléssel, de egyben 
jogos büszkeséggel tekintünk intézményünk nagyrafejlesztőire 
s közöttük különösen szepeshelyi Hutyra Ferencre és leg
szorosabb munkatársára, Marek Józsefre, akik a magyar 
állatorvosi szakoktatásnak mai színvonalra emelésével itthon 
örök hálára kötelezték a mai s jövő követőit az állatorvosi 
tudománynak s akik kimagasló szakirodalmi tevékenysé
gükkel külföldön ércnél maradandóbb emléket állítottak 
maguknak.

Tiszteletteljes köszönetünknek kívánunk kifejezést adni 
a mai emlékünnepen mindenkori felettes hatóságainknak 
s különösen a földmívelésügyi kormányoknak, melyek fenn
hatósága és bölcs vezetése alatt, megértő támogatásuk segít
ségével intézményünk a szerény állatgyógyintézetből a tan
intézeti és akadémiai fokozatokon át alig három évtized múl
tán a főiskolai rangot érte el.

Mély tiszteletünk illeti meg a vallás- és közoktatásügyi 
kormányzatot, melynek fennhatósága alatt jelenleg állunk. 
Intézményünk eddigi tudományos törekvéseinek ismételt 
alkalommal történt elismerése felbátorít bennünket arra, hogy 
bizalommal tekintsünk jövő fejlődésünk elé. Az orvosi tudo
mányban nincsen megállás. Minden vívmány újabb perspek
tívát nyit, újabb eszméket hoz felszínre s ezekhez képest az 
iskolának is, mely a gyakorlati élet szükségletei szerint neveli 
tanítványait, haladnia, módosulnia kell. Hisszük és bízva re
méljük, hogy az a támogatás, melyben intézményünknek a 
múltban oly bőséges része volt, a jövőben sem fog megvonatni 
tőlünk. Csak ennek birtoklása fogja diadalra juttatni elhatá
rozásunkat és ama szilárd törekvésünket, hogy volt főisko
lánk jó hírnevét, sok fáradság és áldozat árán kivívott elis
mertetését ne csak fenntartsuk, hanem öregbítsük is.“

Ezután a hazai tudományos intézmények képviselőinek 
üdvözlőbeszédei hangzottak el.

Elsőnek dr. Gróh Gyula egyet. ny. r. tanár, a Pázmány 
Péter-Tudományegyetem üdvözletét (a következő szavakkal 
tolmácsolta:
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„Magnifice Domine Rector!

A Kir. Magy. Pázmány Péter-Tudományegyetem Tanácsa 
azzal bízott meg, hogy Egyetemünket a mai jubileumi ünnep
ségen képviseljem.

Nem idegent jöttem üdvözölni, hanem a Pázmány-Egye- 
tem édes gyermekét, ki életének első 64 esztendejét a szülői 
háznál töltötte serény munkával. Édes gyermekét, kit ezután 
is mindenkor ezernyi szál kötött össze a szülői házzal. Az 
állatorvosi tanári kar az önállóság korszakában is jórészben 
a Pázmány-Egyetem neveltjeiből tevődött össze, másfelől az 
anyaegyetem nem ritkán töltötte be — főként általános 
természettudományi — tanszékeit állatorvos-tanárokkal.

Csekélységem is ezekhez tartozván, megadatott nekem 
a szerencse, hogy több, mint 20 éven át szemtől-szembe lát
hassam ennek a karnak elszánt, elernyedést nem ismerő erő
feszítését, hogy szüntelenül tökéletesítsen és újakat alkosson, 
a kari tagok áldozatos, szeretetteljes együttműködését, tisz
teletreméltó szerénységét, a szent ügynek mindenek fölé való 
helyezését és az autonómiával való komoly élnitudást.

Köztudomású, hogy a nemes erőfeszítés gyümölcsei nem 
maradtak el. Még az a két fayance-angyalka is, kiket e ház 
építőjének művész-keze a kapubejárat fölé helyezett, tanúja 
lehetett annak, milyen gyorsan ment a rangemelkedés: miként 
cserélték ki az épület homlokzatán az „Állatgyógyintézet“ 
felírást „Akadémiádra, majd pedig „Főiskoládra. Ez a két 
angyal bizonyára azt is megfigyelte, miként szedték le leg
utóbb az öreg házról a patinás, aranyozott betűket és tettek 
helyettük fehér táblákat a kapu jobb- és baloldalára annak 
jeléül, hogy a dicső múltú főiskola tizedmagával egy nagyobb 
intézmény tagjává lett.

Mikor a Pázmány Péter-Tudományegyetem 300 éves 
zászlaját tisztelettel hajtom meg az Ünnepelt 150 éves zász
laja előtt, nem kívánhatok nagyobbat, nem kívánhatok értéke
sebbet, mint azt, hogy éljenek és uralkodjanak itt továbbra is az 
aranybetűs ház bevált, nemes hagyományai, melyek ugyan
olyan sok dicsőséget hoztak a magyar tudományosságnak, 
mint amennyi előnyt teremtettek a magyar mezőgazdaságnak.“

7*
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Majd dr. Marek József nyug. egyetemi nyilv. r. tanár, a 
Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Állategészség
ügyi Tanács nevében a következő üdvözlő szavakat mondotta:

„A Magyar Tudományos Akadémia megtisztelő megbízá
sából és képviseletében, szintúgy képviselve az Országos 
Állategészségügyi Tanácsot, mély meghatottsággal és igaz 
nagyrabecsüléssel veszek részt a M. Kir. József Nádor Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Állatorvosi Osztályának 
díszes ünnepén a magyar állatorvosi szakoktatás megindításá
nak 150. évfordulója alkalmából. Megvallom, hogy hivatalos 
képviseleten felül belső meleg szeretet is vezetett ide, annak 
a bensőséges szeretetnek és büszkeségnek érzése, mellyel a 
gyermek ünnepelt édesanyjához siet, lévén jómagam is ennek 
az Alma Maternek fia, neveltje.

Az ünnepély során elhangzottakból megtudtuk, hogy a 
magyar állatorvosi szakoktatás megindítója, Tolnay Sándor 
és utódai mily lelkesedéssel, nagy tudással, megtörni nem 
akaró kitartással oktatták az akkori sok akadály és nehézség 
ellenére a tudomány iránt akkor és most is fogékony ifjúságot, 
fejlesztették az állatorvostant, majd az arra alkalmassá vált 
időtől kezdve későbbi utódaik mily eredményesen kapcsolód
tak bele a tudományos kutatás munkájába is. Ilyen módon az 
ünneplő egyetemi osztály alaposan kivette a részét a nemzet
közi tudományos versenyben, itthon és külföldön egyaránt 
elismert, kiváló szakembereket és tudósokat nevelt, az állat
orvosi főiskolák, illetve most már egyetemi fakultások sorában 
a legelsők közé küzdötte fel magát. Mindezekkel azután lénye
gesen hozzájárult a magyar tudományosság fejlesztéséhez, 
hazánkban s éppen úgy a többi kultúrállamokban észlelhető 
nagyraértékeléséhez. Ezt a közreműködését a Magyar Tudo
mányos Akadémia centenáris jubileuma alkalmából megfele
lően méltatta és már előbb, de meg azután is azzal is elismerte, 
hogy tekintélyes számú képviselőjét tagjai sorába iktatta.

Az osztály továbbá hivatalos és vezető állásokba került 
volt tanítványaival karöltve, alapos tudományos és gyakorlati 
felkészültséggel, mind magasabb fokra fejlesztette hazánk 
állategészségügyét és állategészségügyi rendészetét olyannyira, 
hogy azt a külföldi államok is általánosan elismerésben része
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sítik és némelyek hasonló intézményeik megszervezésében 
alapul választották.

Ezekkel a megállapításokkal köszöntőm az ünneplő osz
tályt a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Állat
egészségügyi Tanács nevében és úgy ezeknek, mint a magam 
nevében meleg szeretettel, igaz tisztelettel és nagy hálával 
kívánok a jövőre is az eddigiekhez hasonló lángoló tudomány- 
szeretetet, önzetlen munkakészséget és szép eredményeket, 
őszinte szívből kívánom a magyar állatorvosi szakoktatásnak 
és tudományos kutatásnak magas színvonalán megtartását és 
méltó elismerését.

Úgy legyen!“

Dr. Köves János m. kir. gazd. főtanácsos, a M. O. Á.-E. 
elnöke, a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület nevében a 
következőkben üdvözölte a jubiláló állatorvosi osztályt:

.,Méltóságos Rektor Ür! 
igen tisztelt Ünneplő Közönség!

A magyar állatorvosi kar a legbensőbb együttérzéssel 
vesz részt alma materének 150 éves ünnepélyén, annál is 
inkább, mert az állatorvosi szakoktatás elrendelésével egy
úttal elvetették a magyar állatorvosi kar magját is.

Az állatorvosképzés kezdetben, sőt még hosszú időn át 
azon túl is, nagyon szűk korlátok között mozgott, mígnem 
a múlt század utolsó negyedében kedvezőbb politikai viszo
nyok közepette új, tetterős férfiak léptek a küzdőtérre és 
szélesebb alapokon megindított, komoly tudományos munkás
sággal rövid időn belül nagy lépésekkel vitték előbbre a ma
gyar állatorvosképzést. A tanítással párhuzamosan széleskörű 
kutatómunka is indult meg, amelynek eredménye nemcsak 
belföldön, hanem külföldön is általános elismerést vívott ki 
magának.

E céltudatos munka közepette nevelkedett fel a mai állat
orvosi kar, amely a tudás fegyverével felszerelve áll a ma
gyar mezőgazdaság egyik tekintélyes részének, az állattenyész
tésnek és sok tekintetben az emberi egészség védelmének 
szolgálatában és hathatósan kiveszi részét a nemzeti vagyon 
gyarapodását célzó munkálatokban.
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Amidőn e szép ünnep alkalmából örömmel üdvözlöm egye
temünk állatorvosi osztályát, szerető szívvel kívánom, hogy 
további fejlődése meg ne akadjon, tekintélyének növekedése 
továbbra is éppoly felfelé ívelést mutasson, mint az utóbbi 
évtizedekben és hogy a magyar állatorvosi kar mindig büszke 
lehessen az ő alma materére.

Adja a Jó Isten, hogy így legyen!“

Dr. Reichenbach Béla egyetemi nyilv. r. tanár, prodékán 
a testvér mezőgazdasági osztály üdvözletét fejezte ki a követ
kező szavakkal:

„Méltóságos Rektor Úr!
Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!

A magyar gazdatársadalom egyik évtizedes vágya és 
törekvése volt egy budapesti közös mezőgazdasági és állat
orvostudományi főiskola vagy egyetem létesítése. A magyar 
gazdákat ebben az elgondolásban bizonyára az vezette, hogy 
mind a két tudomány az alkalmazott természettudomány leg
főbb képviselői közé tartozik és mind a két tudományág 
elsősorban a magyar mezőgazdaságot szolgálja. Ha formájá
ban nem is teljesen, de lényegében minden bizonnyal tökéle
tesen ugyanez a gondolat vezérelte a kultuszminisztert, midőn 
a Műegyetem kötelékében a két tudományágat egy karban 
egyesítette. A fiatal kar máris magáévá tette, magában egye
sítette és harmonikus egységben foglalta össze a Műegyetem 
nemes példáját, az állatorvosi osztály kiváló szellemét és a 
mezőgazdasági osztály küzdelmekben megedződött munka
bírását. Ezek a tulajdonságok adják meg a reményt arra, 
hogy a mezőgazdasági és állatorvostudományi szak együtte
sen a fejlődés útján fog haladni. A mai ünnepségen a mező- 
gazdasági osztály a fiatal testvér büszkeségével és szereteté- 
vel tekint idősebb testvérére.

Legyen szabad ama meggyőződésünknek és hitünknek 
kifejezést adni, hogy fog még az állatorvosi kar a mezőgazda- 
sági karral itt több közös jubileumot megérni, amidőn — adja 
a Mindenható — hasonló eredményes és sikeres múltra tekint
het majd vissza, mint amilyenre most a 150 éves jubileumát 
ünneplő állatorvosi osztály tekint.“
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Dr. Zimmermaiin Ágoston egyetemi ny. r. tanár, a Kir. 
Magyar Természettudományi Társulat elnöke, a Társulat 
üdvözletét és jókívánságait a következőképen tolmácsolta:

„Magnifice Domine Rector!
Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!

A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem tiszteletreméltó állatorvosi osztályának 
az állatorvosi felsőbb oktatás másfélszázados évfordulója 
alkalmával a Kir. Magyar Természettudományi Társulat öröm
teljes együttérzéssel a legmelegebb szerencsekívánatait fejezi ki.

Az orvosi tudományok alkalmazott természettudományok, 
a természettudományok művelése és terjesztése pedig a Kir. 
Magy. Természettudományi Társulat alapszabályszerű céljá
hoz tartozik, mely célkitűzésének megvalósításában érdek- 
közösségénél fogva, mindenkor maga mellett találta lelkes, 
tevékeny, bevált közreműködésével az érdemes állatorvosi 
osztály igen tisztelt tagjait.

A természettudományok hatalmas fejlődésével párhuzamo
san haladt előre az állatorvosi felsőbb oktatás és tudományos 
kutatás; a mi nagymultú Természettudományi Társulatunk 
őszinte nagyrabecsüléssel és rokonszenwel látta ez intéz
ménynek világviszonylatban is számottevő nagyszerű haladá
sát; hosszú és sikeres működésének a jubiláris évfordulója 
alkalmából igaz tisztelettel, bensőséges melegséggel üdvözli 
az ünneplő egyetemi osztályt és további működéséhez, kor
szerű fejlődéséhez és felvirágoztatásához legjobb kívánságait 
fejezi ki.

Ad multos annos!“

Végül Purgly Emil volt m. kir. földmívelésügyi miniszter, 
az OMGE alelnöke, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
nevében szólt:

„Méltóságos Rektor Ür!
Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület engem — egyik 
legrégibb tagját — bízott meg azzal, hogy itt az ő nevében
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őszinte tisztelettel és igaz meggyőződéssel mondjam el a 
következőket:

Nincs talán egyetlen egy foglalkozási ág sem, amely az 
állatorvosi tudománnyal elméletben és gyakorlatban olyan 
szoros összefüggésben lenne, mint éppen a mezőgazdaság. 
Az állatorvostudománynak a gyakorlati élettel való szoros 
összefüggése képezi és fogja képezni a jövőben is hazánk egyik 
legfontosabb foglalkozási ágának fellendülését.

Hazánk a tudományos fejlődés és előhaladás terén az 
állatorvostudománynak sokat köszönhet, de országunk a tudo
mányos előhaladáson kívül ettől a tudományágtól éppen 
a mezőgazdaság terén is igen sok jót lát. Ezért nemcsak az 
ünnepi szónok szavai, amit mondok, hanem őszinte érzésből 
fakadó jókívánság, midőn az állatorvostudományi szakosztályt 
tisztelettel arra kérem, folytassa továbbra is mentői sikereseb
ben működését a Haza és a tudomány javára.“

*
Az üdvözlések elhangzása után dr. Jármai Károly dékán 

jelenti, hogy átiratban és sürgönyileg a következő intézmények 
és személyek üdvözölték osztályunkat jubileuma alkalmából:

Dr. Marschall Ferenc földmívelésügyi államtitkár, dr. Kara- 
íiáth Jenő titkos tanácsos, Budapest főpolgármestere, a Páz
mány Péter-Tudományegyetem orvostudományi kara, a Ferenc 
József-Tudományegyetem orvostudományi kara, az Erzsébet- 
Tudományegyetem bölcsészettudományi kara, a Tisza István- 
Tudományegyetem tanácsa, a Tisza István-Tudományegyetem 
református hittudományi kara, a Tisza István-Tudományegye
tem orvostudományi kara, az Orvostovábbképzés Központi Bi
zottsága, a Keszthelyi Gazdasági Akadémia, a Meteorológiai 
és Földmágnességi Intézet, a M. Kir. Madártani Intézet, a Ma
gyar Cserkészszövetség, dr. Rhorer László egyetemi tanár, 
Tanka Sándor és Kardeván Ernő nyug. állategészségügyi fő
tanácsosok, dr. Imreh Miklós törzsállatorvos, prof. Staríg Ber
linből, továbbá a bécsi állatorvosi főiskola, a berlini egyetem 
mezőgazdasági és állatorvosi kara, a müncheni egyetem állat
orvosi kara, a lipcsei egyetem állatorvosi kara, a hannoveri 
állatorvosi főiskola, a bolognai egyetem állatorvosi kara, a 
camerinoi állatorvosi fakultás, a zürichi egyetem állatorvosi
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kara, a bruxellesi állatorvosi főiskola, a lwowi állatorvosi fő
iskola, a zágrábi egyetem állatorvosi kara, a bucaresti Archiva 
veterinara, a norvég állatorvosi főiskola.

Majd a következő szavakkal mondott köszönetét az ünne
pélyen elhangzott üdvözlésekért:

„Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!
Hálás szívvel köszönöm az állatorvosi osztály nevében 

azokat az üdvözléseket és jókívánságokat, melyeket a ható
ságok, a tudományos intézetek és egyesületek intéztek hoz' 
zánk, illetve azoknak itt megjelent nagyrabecsült képviselői 
itt kinyilatkoztattak. Mi, akik itt az ünnepély központjában 
érdemtelenül állunk és élvezzük azt a fényt, mely éppen az 
üdvözlésekből ránk áradt, meghatottan fogadjuk azt a tisztelet- 
adást, melyre intézményünket érdemesnek méltóztattak tartani. 
Az elődök munkáját csak az utókor tudja megbecsülni és az 
utódok feladata arról gondoskodni, hogy az elődök érdemei 
feledésbe ne merüljenek. Ezt a kötelességünket óhajtottuk tel
jesíteni, amikor az emlékünnep megrendezésére vállalkoztunk, 
mégpedig annál is inkább, mert ami itt az elmúlt 150 év alatt 
történt, az nemcsak a magyar állatorvostudományt, hanem a 
magyar kultúrát is szolgálta. A mély hála érzetével mondok 
köszönetét mindazoknak, akik hozzájárultak ünnepünk meg
tartásához és fényének emeléséhez.

Nagy áldozatot hozott az ünnepség sikerének érdekében 
a M. O. Á.-E., amikor a Hutyra- és Tohrny-emlékmüvek költ
ségeit előteremtette, amivel nemcsak a fakultáshoz való szo
ros összetartozást, hanem karunk nagyjai iránti kegyeletét és 
becsületét is fejezte ki. Fogadja a M. 0. Á.-E. az osztály leg
mélyebb háláját nemes áldozatkészségéért.

Értékes gyűjteménnyel tette emlékezetessé jubileumunkat 
dr. deési Daday András egyetemi magántanár és előadó, aki 
kitartó szorgalommal állította össze azt az anyagot, mely a ma 
megnyitandó állatorvostörténelmi múzeum állományát képezi. 
Ilyen múzeum még sehol sem létezik és így a prioritásnak 
részünkre való biztosításáért és a nagy fáradságért Daday 
tanár úr az osztályt igaz hálára kötelezte.

Végül nem mulaszthatom el megköszönni és az osztály 
őszinte háláját kifejezni Egyetemünk rektori tanácsának, az
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élén a Rector Magnificus-szal, hogy ünnepségünk sikere érde
kében teljes megértéssel és igaz odaadással fáradozott és ha
sonló hálával tartozunk dr. Czettler Jenő prorektor úr ő nagy
méltóságának is, hogy ünnepünk rendjében aktív részt vállalt 
Mindezek után tisztelettel kérem a Rektor úr ő magnificentiáját, 
hogy az ünnepély e részét berekeszteni méltóztassék.“

Az elnöklő rektor zárószavaival s a Himnusz eléneklésé- 
vel az ünnepély első része befejeződött.

*
Az állatorvosi osztály dísztermében lezajlott jubileumi 

ünnepélyhez szorosan kapcsolódott s annak egyik további 
programmpontja volt az osztály kertjében a magyar állat
orvosi kar áldozatkészségéből emelt két emlékműnek: szepes
helyi Hutyra Ferenc szobrának és a Tolnay-emlékkútnak le
leplezése, illetőleg megkoszorúzása.

A //ufyrű-szobomál dr. Manninger Rezső egyetemi ny. 
r. tanár a következő beszédben hódolt Hutyra Ferenc emlé
kének:

„Az a 150 esztendő, mely eltelt azóta, hogy hazánkban 
az állatorvosképzés megindult, a küzdelmek szakadatlan lán
colata volt. Hogy e küzdelmek célra vezettek és az állatorvos
képzés, az állatorvosi tudományok művelése és az állategész
ségügyi közigazgatás terén elértünk arra a színvonalra és 
azon meg is maradtunk, amelyre nálunk szerencsésebb nyu
gati országokban eljutottak, elsősorban a tudományok hivatott 
művelőinek önfeláldozó munkássága tette lehetővé. A leg
nagyobb kihatással e tekintetben szepeshelyi Hutyra Ferenc 
működése volt. Állatorvosképzésünk másfél századának egy 
harmadára terjedt ki itteni munkálkodása és egy emberöltőt 
meghaladó ideig az ő bölcsesége irányította állatorvosképzé
sünket és az ő egyénisége volt döntő befolyással állatorvosi 
rendünk fejlődésére.

Szomorú valóság, hogy nem adatott meg neki, hogy mai 
lélekemelő ünnepélyünket megérje. Teste elköltözött közülünk, 
de itt maradt szelleme, melyet tanítványaiba és munkatár
saiba átplántált.

Egyetemünk állatorvosi osztályának mai ünnepe méltó 
keret Hutyra Ferenc szobrának leleplezésére, mely méreteiben

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



107

szerény, művészi értékben azonban annál kiválóbb alkotása 
Maugsch Gyula kitűnő szobrászművészünknek.

Az ilyen alkalom, aminő a  mai, visszaemlékezésre és 
elmélkedésre késztet. Számot vetünk azzal, hogy azokat a szel
lemi javakat, amelyeknek szerencsés örökösei vagyunk, kinek, 
minő körülményeknek köszönhetjük s akkor önkénytelenül is 
bírálói leszünk elődeinknek. Nincs felemelőbb dolog azonban, 
mint visszaemlékezni az olyan tökéletesen zárt élet szellemi 
megnyilvánulásaira, aminő Hutyra Ferencé volt. Mérlegelhet
jük tehetségét, munkakészségét, munkabírását, jellemét a leg
szigorúbb mértékkel, minden vonatkozásban arra az eredmény
re jutunk, hogy nem találtatik könnyűnek.

Különös kegye volt a Gondviselésnek, hogy Hutyra Ferenc 
ezelőtt kereken félszázaddal, mint fiatal orvos, az állatorvos
képzés apostolává szegődött. Nem volt akkor rózsás itt a hely
zet. A hallgatóság ki nem elégítő előképzettsége, az intézetek 
szegényes viszonyai, a tanárok agyonhalmozása előadásokkal 
rendkívül megnehezítették az állatorvosnevelés munkáját s 
hogy a tanárok mégis figyelemreméltó kutató munkát végez
tek, csak annak volt köszönhető, hogy egészségük feláldozá
sával, az éjjelt nappallá téve serénykedtek laboratóriumaikban. 
A mai ember értetlenül áll e viszonyokkal szemben és várja 
annak kiderítését, hogy miért kellett a mezőgazdasággal és 
állattenyésztéssel foglalkozó Magyarországon az állatorvosi 
tudományok ápolását elhanyagolni abban az időben, amikor 
a jórészt már ipari államokká lett nyugati országokban Pas
teur és iskolájának munkássága révén éppen az állatorvosi 
tudományok indultak hallatlan iramban fejlődésnek és éreztet
ték közgazdasági téren hatásukat.

Hutyra Ferenc kezdettől fogva tisztában volt az állat
orvosi ismeretek és az állategészségügyi szakszolgálat fejleszté
sének elsőrendű köz- és mezőgazdasági jelentőségével, egyben 
felismerte fontos vonatkozásaikat a közegészségüggyel is. 
Törekvései ezért mindenekelőtt az állatorvosképzés színvona
lának emelésére irányultak, melynek két feltétele volt: a hall
gatóság előképzettségének javítása és a különféle tárgyak elő
adásával túlterhelt tanárok tehermentesítésével annak biz
tosítása, hogy kellő idejük maradjon kutatói tevékenység ki
fejtésére is. Szükségessé vált tehát az állatorvosi tanintézetet
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egyetemi jellegű intézménnyé átalakítani, vagyis mindazon 
jogok, valamint szellemi és anyagi eszközök birtokába jut
tatni, amelyekkel az egyetemek, illetőleg azok fakultásai 
rendelkeznek.

Ez a munkája sikerrel járt és ezirányú érdemei közismer
tek. Jellemző azonban szerénységére az a megjegyzése, hogy 
az egyetemi jellegű főiskola megalkotása nem az ő érdeme, 
hanem több tényező közrehatásának eredménye volt. Ter
mészetesen nem vitás és vétenénk az igazság és más lelkes 
férfiak emléke ellen, ha azt állítanánk, hogy Hutyra Ferenc
nek nem voltak segítőtársai. Voltak. Segítették törekvéseinek 
elérésében a korszellemen kívül a nemzetközi állatforgalom 
igényei. Lényeges feltétele volt munkája belső sikerének az, 
hogy Hutyra Ferenc reformtörekvéseinek idején nagyobb 
számban olyan kitűnő tudósok működtek intézményünkön, 
akik szerény intézeteikben a külföldtől is méltányolt tudo
mányos gócpontokat létesítettek. És mindenekelőtt biztosí
totta Hutyra Ferenc eszméinek diadalrajutását Darányi Ignác 
miniszter,, aki megértette a kor szellemét és készséggel párt
fogásába vette az állategészségügyi intézmények fejlesztését.

Ezek azonban mind csak feltételei voltak a volt Állat
orvosi Főiskola megszületésének. A szervezés érdeme Hutyráé 
volt. Ö volt az, aki páratlan bölcseséggel, finom diplomáciai 
érzékkel, eréllyel és kitartással össze tudta fogni a rendel
kezésre álló erőket és céltudatos munkával meg tudta terem
teni az állatorvosképzés méltó keretét, az egyetemi jelleggel 
felruházott és egyetemi szellemben működő főiskolát, és Ó 
volt az, aki mint rektor tovább is fejlesztette és rövid idő 
alatt olyan színvonalra emelte, hogy miben sem maradt el 
a hasonló külföldi intézmények mögött. Ebben a tekintetben 
elhatározó jelentősége volt nagy emberismeretének is. Kitűnő 
szemével felismerte a tudományos kutatásra és a tanításra 
termett fiatal erőket és minden befolyásával azon volt, hogy 
a nekik megfelelő helyre kerülve, teljes mértékben kifejleszt
hessék tehetségüket.

Az állatorvosképzés egyetemi színvonlaira emelésének 
logikai folyománya volt az állatorvosi szakszolgálat államosí
tása során annak mintaszerű kialakítása. Itt is érvényesült 
Hutyra Ferenc szerencsés szervező tehetsége és vele kapcso
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latos a Magyar Országos Állatorvos-Egyesületben kifejtett 
nagyértékű működése is az állatorvosi kar társadalmi hely
zetének a mai színvonalra emelésében.

De Hutyra Ferenc nemcsak szervező, hanem nagysikerű 
tanár is volt. Hallgatóit nemcsak magával ragadta előadá
sának világosságával, szabatosságával és nemes egyszerűsé
gével, hanem mindent elkövetett, hogy feddhetetlen jellemű, 
magyar hazafiakká nevelje őket. És csodálatos módon talált 
időt arra is, hogy a kitűnőbbnél kitűnőbb tankönyvekkel 
lássa el hallgatóságát. Közülük nagy belgyógyászatának 
megjelenése, melyet kongeniális tanártársával, Marek József
fé], írt, világviszonylatban páratlannak mondható eseménnyé 
vált. Ez a könyv német, angol, olasz, spanyol és orosz nyelven 
számos kiadásban az egész világon elterjedt, az állatorvosok 
kézikönyvévé lett és szerzőiknek olyan nemzetközi elismerést 
szerzett, amiben kevés magyar kutatónak volt része. De 
becsületet szerzett Hutyra Ferenc a magyar névnek azzal is, 
hogy a külföldi szakkörökkel való sűrű érintkezése nagyban 
hozzájárult Magyarország, különösképen az állatorvosi főisko
lán folyó tudományos munka, valamint a magyar állategész
ségügy színvonalának megismeréséhez és elismeréséhez. 
Hogy minő általánosan elismert tekintély volt ő hazánk 
határain kívül, annak talán legékesebb bizonysága az, hogy 
külföldi tudós testületek is tagjukká választották és hogy a 
nemzetközi állatorvosi kongresszusnak állandó bizottsága, 
szintúgy a nemzetközi állategészségügyi bizottság őt, a kis 
magyar nemzet képviselőjét, választották meg elnökükké.

Még sokáig folytathatnám beszédemet, hacsak vázlatos 
képét akarnám is megrajzolni tudományos kutató munkássá
gának és egyéb sokirányú tevékenységének, melyet a hazai 
állatorvosképzés, az állatorvosi tudomány és a magyar állat
orvosi rend fejlesztése céljából kifejtett. Ügy hiszem azonban, 
hogy már ez a rövid visszapillantás is elégséges ahhoz, hogy 
Hutyra Ferenc életében a tartalmas, kiegyensúlyozott, ered
ményekben és sikerekben gazdag élet mintaképét pillantsuk 
meg, hogy Hutyra Ferencien olyan magyar tudóst lássunk, 
aki páratlan eredménnyel szolgálta hazáját és dicsőséget szer
zett világszerte a magyar névnek.

Elmúlása nagy vesztesége volt a magyar tudománynak és
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közéletnek egyaránt. Neve azonban tovább él és szelleme itt 
marad közöttünk tanítványaiban és rajtuk keresztül biztosítja 
eszméinek fennmaradását. Hutyra Ferencnek nincsen szük
sége szoborra, hogy emléke fennmaradjon; élő valóság az és 
maradandóbb ennél az ércből készült képmásnál, mely ezen
túl kertünket díszíti. Egyetemi állatorvosi osztályunknak, 
szintúgy a Magyar Országos Állatorvos-Egyesületnek közös 
elhatározása, mely e szobor felállításában testet öltött, nem is 
Hutyra Ferenc emlékének e szentelt falak között való meg
örökítését célozta, hanem mindössze szerény jele akart lenni 
hálájuknak az iránt a férfiú iránt, akinek a magyar állatorvos
képzés, a magyar állatorvosi tudomány fejlődése, a magyar 
állategészségügy és a magyar állatorvosi rend a legtöbbet 
köszönheti.

Ne tekintsük ezért e szobrot puszta emléknek, hanem 
legyen az jelkép, jelképe annak, hogy Hutyra Ferenc szelleme 
múlandó testének eltávozása után is közöttünk maradt és 
közöttünk marad mindaddig, amíg az intézetben kutató munka 
és tanítás folyik és amíg a magyar állatorvosi rend betölti 
fontos kettős hivatását hazánk mezőgazdaságának és köz- 
egészségügyének szolgálatában. Úgy legyen!“

A szobrot dr. Köves János, a Magyar Országos Állat
orvos-Egyesület elnöke a következő szavak kíséretében koszo- 
rúzta meg:

„A magyar állatorvosi kar soha el nem múló hálával 
gondol az állatorvosi tudományok mesterére és ennek látható 
jeléül leteszem e koszorút a szobor talapzatára.“

*

A magyar állatorvosi szakoktatás megindulását jelképező 
ToZnűy-emlékművet dr, Quoth Gy. Endre egyetemi ny. r. tanár 
a következő beszéd kíséretében koszorúzta meg:

„Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!

Gondolatokba merülve, régmúlt idők elevenednek meg 
előttem. Másfél század távlatából a tudás fegyverével felvér
tezett, eszméért lelkesülő, nehézségeket és akadályokat nem
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ismerő, lángoló hazaszeretettől vezérelt férfi megdicsőült szel
leme jelenik meg lelki szemeim előtt, kinek földi alakját meg
ismerni nekünk nem adatott meg. A küzdelemmel teli, fárasztó 
munkában és eredményekben gazdag élet azonban megrajzolja 
a magyar állatorvosok szívében minden idők számára a leg
nagyobb művésznél is mesteribb alakban a magyar állatorvosi 
szakoktatás megindítójának és apostolának, dr. Tolnay Sándor
nak ércnél, márványnál maradandóbb emlékét.

Tolnay Sándor 150 évvel ezelőtt, nehéz időkben foglalta 
el a pesti egyetemen az állatorvoslás tanítására szervezett 
tanári állást. Magára hagyatva, sokaktól meg nem értve, 
fogott a nehéz munkához, hogy lerakja annak az épületnek 
szilárd alapjait, melyen a magyar állatorvosi szakoktatás 
nyugszik. A kezdet nehézségei között nemcsak iemberi ár
mánykodással találkozott, hanem a természet pusztító elemei 
is elpusztítással fenyegették munkája gyümölcsét. Tolnay 
mindkettővel megküzdött és győztesként került ki a harcból. 
Az árvízveszélynek kitett szerény intézete ismételt vándorlás 
után végre révbe jutott. Az alig néhány év óta létesült in
tézet fennmaradását veszélyeztető áramlat ellen pedig haza
fias érzülettől hevítve síkraszállt és neki köszönhetjük, hogy 
az első európai állatorvosi iskola alapítása után alig negyed 
század múlva már hazánkban is kezdetét vette az állatorvos
képzés és gyökeret vert az állatorvosi ismeretek fejlesztésére 
szolgáló intézmény. Ezzel hazánk számos hasonló külföldi 
intézményt megelőzött.

A szervezés nehéz munkája és az elismerésre méltó buz
galommal végzett tanítás mellett, mint a helytartótanács véle
ményező közegének, a marhavész elleni küzdelem irányítása 
is Tolnay Sándor vállaira nehezedett. Mindezeknek a felada
toknak nemcsak csodálatraméltóan és derekasan megfelelt, 
hanem különféle irányban több kezdeményező lépést is tett. 
Tanítómunkáját az akkori idők alapos szakismeretével meg
írt munkáival iparkodott eredményessé tenni és magyarul 
megjelent munkáin kívül latin és német nyelven megírt könyvei 
nevét külföldön is ismertté tették és velük elismerést aratott.

Ha tekintetbe vesszük, hogy Tolnay Sándor kezdetleges 
viszonyok között, szűkös anyagi eszközökkel kezdte meg alap
vető munkáját és hogy mennyi nehézséggel volt kénytelen
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megküzdeni, akkor csodálattal kell látnunk a minden aka
dályt leküzdő akaraterejét, ügyszeretetét, buzgalmát és lelke
sedését, melyeket a nemes ügy szolgálatába állított. A hazai 
állatorvosi szakoktatás megindulása, az állategészségügy 
Tolnay Sándor nevével elválaszthatatlanul, örökre összefor
rott. Eredményes és érdemekben gazdag munkásságáért már 
akkor elismerésben részesült. Mi, akik most alma materünk 
falai között összesereglettünk, újból elibénk idézzük és lel
kűnkbe véssük Tolnay Sándor fenkölt szellemét. Hódolattal 
áldozunk emlékének, melyet látható alakban e néma kövek, a 
kőbe vésett betűk és e kövek közül előtörő csergedező víz 
jelképeznek. E kövek legyenek hirdetői a tetterős, tántorít
hatatlan, sziklaszilárd, hazáját imádva szerető, a magyar állat
orvoslás történetében halhatatlan érdemeket szerzett férfi em
lékének. A csergedező víz pedig hirdesse a soha ki nem apadó, 
a magyar állatorvosi ügyért és az állatorvosi tudományokért 
folyó munkásságot. A magyar állatorvosi kar soha el nem 
múló hálával és azzal az ígérettel veszi ajkaira Tolnay Sándor 
nevét, hogy az általa megjelölt úton haladva, nemes törek
véseit, tanításait szem előtt tartva, iparkodik közreműködni 
az állatorvoslás, az állategészségügy és az állatorvosi tudo
mányok előbbrevitelében, hazánk jobb, szebb és boldogabb 
jövőjének előmozdítása érdekében. Ilyen gondolatokkal és 
érzelmekkel eltelve alma materünk és a magyar állatorvosi 
kar nevében leteszem az elismerés és hála koszorúját.“

A bensőséges ünnepély Liszt Ferenc „Ünnepi dalá“-val, 
melyet az állatorvostanhallgatók énekkara adott elő, fejező
dött be.

A jubileumi ünnepélyen megjelent előkelőségek és ven
dégek dr. Jármai Károly dékán kalauzolása mellett az újonnan 
megnyílt állatorvosi múzeumot, dr. deési Daday András egye
temi magántanár és előadónak nagy hozzáértéssel és kitar
tó, lelkes utánjárással létesített művét tekintették meg.
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A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Tanácsa 1937. évi június hó 5-én, déli 12 órakor 
a műegyetem dísztermében tartott ünnepi közgyűlésén dr. 
áwietoslawski Wojciech urat, Lengyelország vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterét, a műszaki tudományok tiszteletbeli 
doktorává avatta.

A fogadás és az ünnepi közgyűlés rendje a következő volt:
Dr. áwiQtoslawsky Wojciech miniszter úr a műegyetem 

előtt a Hungária M. T. E. díszszázadának tisztelgését fogadta.
A műegyetem főkapújában a miniszter urat dr. Szabó 

Gusztáv rector magnificus és vitéz Verebély László a gépész- 
és vegyészmérnöki kar dékánja (avató dékán) fogadta, s a 
műegyetemi zenekar által játszott Pilsudszky-mars hangjai 
mellett a rektori fogadóba kísérte fel.

A díszteremben az egyetemi és műegyetemi énekkarok 
által a Magyar Himnusznak eléneklése után dr. Szabó Gusztáv 
rector magnificus az ünnepi közgyűlést a következő szavakkal 
nyitotta meg:

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!

Hódoló tisztelettel üdvözlöm dr. József kir. herceg, tábor
nagy úr Ö Fenségét, mély tisztelettel és igaz magyar szeretettel 
üdvözlöm dr. Swietosíawski Wojciech ő  Excellentiáját, Len
gyelország vallás- és közoktatásügyi miniszterét, a tisztelet
beli doktorrá avatandó doktorjelölt urat. Mély tisztelettel 
üdvözlöm dr. Hóman Bálint m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr Ö Nagyméltóságát, Orlowski Leon lengyel követ 
és meghatalmazott miniszter úr Ö Excellentiáját, dr. Szily Kál
mán és dr. Tusnádi Nagy András államtitkár urakat, a Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudományegyetem magnificus rectorát és 
dékánjait, valamint a többi társegyetem, a hivatalok, kultúrális 
intézmények és egyesületek képviselőit, a műegyetem nagy-

8»
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tekintetű Tanácsát, tanári karát, az ünnepi közgyűlésünket 
megtisztelő díszes közönséget és az ifjúságot.

Legyen szabad illusztris tiszteletbeli doktorjelöltünket 
francia nyelven is üdvözölnöm.

J'adresse mes saluts les plus respectueux a Votre Ex- 
cellence, Dr. Wojciech áwiqtoslawski, au Ministre de l’Instruc- 
tion publique de la Pologne, au savant et ancien professeur, a 
notre candidat au grade de docteur honoris causa.

Az ünnepi közgyűlést ezennel megnyitom és jelentem, 
hogy a közgyűlés egyetlen tárgya nagyméltóságú dr. áwiqtos- 
lawski Wojciech úrnak, Lengyelország vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterének, a kémiai tudományok művelése terén 
szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül, a műszaki tudomá
nyok tiszteletbeli doktorává avatása.

Felkérem vitéz Verebély László műegyetemi nyilvános 
rendes tanár urat, a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánját, 
hogy a tiszteletbeli doktorráavatás előzményeit ismertetni 
szíveskedjék.

Vitéz Verebély László, a gépész- és vegyészmérnöki kar 
dékánja a tiszteletbeli doktorráavatás előzményeit a követ
kezőkben ismerteti: '

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!

A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gépész- és Vegyészmérnöki Kara, a Vegyészmérnöki 
Osztály javaslatára, f. évi május hó 13-án tartott rendkívüli 
ülésén egyhangú állásfoglalással úgy határozott, hogy nagy
méltóságú dr. Swietostawski Wojciech úrnak, Lengyelország 
vallás- és közoktatásügyi miniszterének, a varsói műegyetem 
tanárának, a műszaki tudományok tiszteletbeli doktorává való 
felavatásához szükséges lépéseket megteszi.

A Műegyetem Rektori Tanácsa és Tanácsa május hó 14-én 
tartott rendkívüli ülésén a Gépész- és Vegyészmérnöki Kar 
eme határozatához ugyancsak egyhangúan hozzájárult és azt a 
nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
elé terjesztette.

E felterjesztés alapján a Kormányzó Ür ő  Főméltósága 
folyó év május hó 31-én, Budapesten kelt legfelsőbb elhatáro
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zásával megengedni kegyeskedett, hogy a Műegyetem Tanácsa 
nagyméltóságú dr. Swietoslawski Wojciech urat, Lengyelország 
vallás- és közoktatásügyi miniszterét, a kémiai tudományok 
művelése során szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül 
a műszaki tudományok tiszteletbeli doktorává avassa és a 
tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltassa.

Ünnepi közgyűlésünk keretében rendelkezésünkre álló idő 
nem engedi meg, hogy részletesen méltassuk azt a vegyészet 
széles területeit felölelő, s mindig és mindenütt mélyenszántó 
tudományos munkásságot, amely a Műegyetem Gépész- és 
Vegyészmérnöki Karát arra késztette, hogy Swietoslawski 
Ö Nagyméltóságának tiszteletbeli doktorrá való avatását java
solja. Ezért meg kell elégednünk azzal, hogy életének és műkö
désének csak legkimagaslóbb eseményeire mutassunk rá, 
amelyek azonban elegendők ahhoz, hogy kellően megvilágítsák 
azt a nagy értéket, amelyet a Gépész- és Vegyészmérnöki Kar 
Műegyetemünk legnagyobb kitüntetésével elismerni kíván.

Egy, a korai ifjúság éveitől kezdve a tudományos kuta
tásnak szentelt és sikerekben gazdag élet áll előttünk.

Swietosíawski Ö Nagyméltósága 1906-ban a kievi műegye
temen szerezte meg mérnöki oklevelét; Moszkvában tette le a 
vegyészi doktorátust és ugyanott, alig harminc esztendős 
korában, a termokémia magántanára lett.

Lengyelország újjászületésekor azonnal elfoglalta a fizikai 
vegytan tanszékét. Már a következő tanévben a vegyészeti kar 
dékánja, majd 1928/29-ben a varsói műegyetem rektora lett.

Amidőn 1920-ban a szovjet-rém felemeli öklét Lengyel- 
ország ellen, a honvédelem szolgálatába állítja nagy munka
erejét, s az iparnak a hadi szállításra való átszervezése és 
főleg a gázoltalom kiépítése terén fejt ki sikeres tevékenységet. 
1926/27-ben a Katonai Gázvédelmi Intézet vezetője. Éveken 
keresztül irányítja a lengyel Vegyészeti Kutató Intézet szén
osztályát és tagja ezen intézet igazgatóságának.

A köztársaság elnöke 1935-ben kiszólítja laboratóriumának 
csendes világából a politikai élet mozgalmas porondjára és 
szenátorrá, majd december hó 5-én vallás- és közoktatásügyi 
miniszterré nevezi ki; amely díszes és minden ország szellemi 
életében oly fontos közjogi állást tölti be ma is.
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Negyedszázados tudományos munkásságának zöme a 
fizikai kémia terén mozog. Nem tisztán teoretikus, hanem a 
műegyetemi tanár hivatásához híven elméleti vizsgálatai is 
rendszerint a gyakorlati élet céljait szolgálják. Mintegy 300 
tanulmánya jelent meg lengyel, orosz, francia, angol és német 
nyelven, főleg a termakémia, a kalorimetria, a radioaktivitás 
és a szén technológiája köréből.

Foglalkozott a szén és hidrogén-kötések termokémiai 
vizsgálatával; szerves anyagok atomrefrakciójával; radioaktív 
jelenségekkel, izotropokkal és a neutron kilövelés feltételeivel.

Számos tanulmánya szól az azeotropikus elegyekről. Ide 
tartozik ama nagyjelentőségű kutatómunkája, amelyet az alko
holos elegyek fizikokémiai viselkedésére vonatkozóan végzett 
és amelyről többek között: az azeotropikus jelenségek polikom- 
ponens elegyekben, folyós tüzelőanyagok frakcionált desztillá- 
lása, alkoholtartalmú folyós tüzelőanyagok gőznyomásának 
mérése, benzin- és alkoholtartalmú tüzelőnyagok égéshője, 
elegyek elgőzölögtetése átbuborékoló levegővel, alkoholos ele
gyek elgőzölgési sebessége hevített fémes felületekről, alkohol- 
tartalmú tüzelőanyagok lobbanási és gyulladási hőfoka és 
még számos, hasonló tárgyú értekezésekben számolt be.

Ugyancsak behatóan tanulmányozta a gőzfázisban való 
eszterifikációt és a gőz és a folyadék rendszerekre vonatko
zólag új összefüggést ismert fel, amennyiben sikerült mindkét 
halmazállapotra érvényes olyan képletet felállítania, amelynek 
számlálójában a folyadék sűrűségének négyzete, nevezőjében 
pedig az abszolút hőfoknak s a folyadék és a gőzsűrűség 
hányadosa logaritmusának szorzata szerepel.

Úttörő tevékenységet fejtett ki a fiziko-kémiai kutatások 
ebulliometriának nevezett ágazata terén, ahol az általa szer
kesztett és tökéletesített készülékek segítségével a folyadékok 
forrásának, valamint megfagyásának hőfoka másképen el nem 
érhető, rendkívüli nagy pontossággal állapítható meg.

Precíziós ebullioszkópja, amely 25 atm. nyomásig használ
ható és a forráspont meghatározásánál 0.002°-ra érzékeny, 
továbbá differenciális ebullioszkópja, mely igen kis folyadék
mennyiségekkel való dolgozást tesz lehetővé, úgyszintén adia
batikus mikrokalorimétere, amelyet rádioaktivitási vizsgálatai
nál alkalmazott s amely 10-4—10~5 g kal/óra hőmennyiség
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mérését engedi meg, végül legújabban úgynevezett labirint- 
kalorimétere, amely hosszantartó folyamatok, mint pl. a cement 
megmerevedése alatt, vagy az élő szervezetek által fejlesztett 
meleg megvizsgálásra nyújt módot, arról tesznek tanúságot, 
hogy élesen látó kutatóelméje kivételes kísérletezői készséggel 
párosult.

E széleskörű fiziko-kémiai tanulmányai közben nem kerül
ték el figyelmét a gyakorlati élet korszerű nagy problémái sem. 
A gázharc és a gázoltalom terén kifejtett tevékenységeiről már 
megemlékeztem. Ezenkívül igen behatóan foglalkozott a szén 
technológiájával, s ez irányban különösen értékesek azok a 
munkái, amelyek a faszén, az aktíváit szenek, a koksz és a 
brikettek kezdő égési hőfokára, a szénporok brikettezésére és 
a lengyel szénféleségek kokszolására vonatkoznak.

Kivételes munkakészsége megnyilvánul irodalmi tevékeny
ségében is, amely nem merül ki kutatásainak eredményeiről 
szaklapok hasábjain beszámoló közleményekben, hanem több 
nagyszabású munkával is gazdagította a szakirodalmat. Külön 
említést érdemel „Fizikai kémia“ című négykötetes kézikönyve, 
továbbá „Ebulliometria és termokémia“ c. angol, illetve francia 
és német nyelvre is lefordított munkája, amely utóbbi nem 
szokásos összefoglaló mű, hanem a termokémia korszerű 
kérdéseinek szakavatott kutató eredeti szemszögéből való át
tekintése. Ennek megfelelően különös mélységgel tárgyalja 
azt a három területet, amelyen saját vizsgálatai mozognak, 
nevezetesen: a szerves vegyületek átalakulása melegének 
meghatározását, a termokémiai mérések egységesítését és az 
atomkötések hőviszonyainak számítását, mindig kiterjesztve 
ama következtetésekre nézve levonhatók.

E sokoldalú, nagyterjedelmű és mélyenszántó tudomá
nyos munkásság, amelynek lendülete számos bel- és külföldi 
tudományos társulatban éreztette termékenyítő hatását, nem 
maradt eddig sem elismerés nélkül, áwietoslawski Ő Nagymél
tósága a Lengyel Tudományos Akadémia rendes tagja és 
alelnöke. 1926-ban a Nemzetközi Vegyészeti Unió termokémiai 
bizottságának alelnökevé választották és 1930/34. években, 
majd 1936-tól kezdve napjainkig ezen Unió alelnöke. 1934-ben 
a Nemzetközi Fiziko-kémiai Bizottság elnöke lett.

Hazája és a nemzetközi világ tudósainak elismeréséből 
font eme koszorúhoz kíván egy babérlevelet fűzni Műegyetem
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műnk is akkor, amidőn dr. Swiqtoslawski professzornak, a 
vegyészet terén végzett kimagasló és sikeres munkásságáért 
a műszaki tudományok tiszteletbeli doktorává való avatását 
elhatározta. A Gépész- és Vegyészmérnöki Kar meg van 
győződve arról, hogy Swiqtoslawski professzor személyében 
oly kiváló tudósra és egyéniségre ruházza e ritka és nagy 
kitüntetést, aki minden tekintetben méltón foglal helyet 
Műegyetemünk eddigi tiszteletbeli doktorainak díszes sorában.

Honorable Assemblée!

La Faculté de Mécanique et de Chimie de l’Université 
Royale Hongroise Palatin Joseph des Sciences Techniques et 
Économiques a décidé a l’unanimité, sur la proposition de la 
Section de Chimie, dans sa séance extraordinaire du 13 mai 
demier, de conférer le doctorat honoris causa és Sciences 
techniques a Són Excellence le Docteur Wojciech Swiqtoslawski 
Ministre des Cultes et de l’Instruction publique de la Pologne, 
Professeur a l’Université des Sciences Techniques de Varsovie.

Le Conseil de Rectorat et le Conseil de notre Université 
ont, dans leur séance du 14 mai, approuvé ä l’unanimité cette 
décision de la Faculté de Mécanique et de Chimie, et Font sou- 
mise a Són Excellence le Ministre Royal Hongrois des Cultes 
et de l’Instruction publique.

Saisie d’une proposition en ce sens, Son Altesse Sérénis- 
sime le Régent de Hongrie a pris ä Budapest, le 31 mai de cette 
année, une résolution par laquelle Elle daigne autoriSer le 
Conseil de notre Université ä conférer ä Son Excellence le Dr 
Wojciech Swiqtoslawski, Ministre des Cultes et de l’Instruc
tion publique de la Pologne, le doctorat honoris causa és 
Sciences techniques, et ä lui délivrer le diplome de docteur 
honoris causa en reconnaissance de ses mérites exceptionnels 
dans le domaine de la Chimie tant théorique que pratique.

Le temps dönt nous disposons dans le cadre de cette ré- 
union ne nous permet pás d’exposer en détail les travaux 
profonds et variés qui ont motivé, aux yeux de la Faculté de 
Mécanique et de Chimie, la promotion de Son Excellence 
Swiqtoslawski au grade de docteur honoris causa. Nous devrons 
donc nous contenter de rappeier briévement les événements 
saillants de sa carriére et de son activité; ces événements suffi-
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ront amplement ä mettre en lumiére les mérites que la Faculté 
de Mécanique et de Chimie a voulu reconnaitre pár la plus 
haute distinction que notre Université peut décemer.

Nous avons devant nous une vie consacrée depuis les 
années de jeunesse aux travaux de la recherche, et riche 
en succés scientifiques.

Són Excellence Swietoslawski a obtenu le diplőme d’in- 
génieur en 1906 ä l’École Polytechnique de Kiev; il fut requ 
docteur en chimie ä Moscou et bientőt aprés, ä Tage de trente 
ans, chargé de cours de thermochimie.

Quand la Pologne fut renée de ses cendres, il s’empressa 
de lui offrir ses Services et, en 1918, il prit possession de la 
chaire de chimie physique ä l’Université des Sciences Techni- 
ques de Varsovie. L’année suivante, il devint doyen de la 
Faculté de Chimie et, en 1928/29, recteur de l’Université des 
Sciences Techniques de Varsovie.

Lorsque, en 1920, le monstre bolchevique leva le poing 
pour frapper la Pologne, il mit sa grande puissance de travail 
au service de la defense nationale, réorganisa l’industrie en 
vue des besoins de l’armée et déploya une activité trés heu- 
reuse sur le terrain de la défense contre les gaz. En 1926/27, 
il dirigeait l’Institut militaire de la Défense contre les gaz. Pen
dant des années, il inspirait les travaux, sur les charbons, de 
l’Institut polonais des Recherches chimiques, et il faisait partié 
du conseil d’administration de cet Institut.

En 1935, le President de la République le fit sortir du 
calme de son laboratoire, et lui désigna un poste de combat dans 
l’aréne de la politique en le nommant d’abord sénateur, puis, 
le 5 décembre, ministre des cultes et de l’instruction publique; 
aujourd’hui encore, il remplit ces hautes fonctions, si importan
tes pour la vie intellectuelle de son pays.

Le gros de son oeuvre scientifique, qui a coüté vingt-cinq 
années de travail, a trait ä la chimie physique. Fidéle ä la con- 
ception qui dóit présider ä l’activité d’un professeur d’Univer- 
sité des Sciences techniques, il donne mérne ä ses recherches 
théoriques une Orientation qui les rend utiles pour l’application. 
Il a publié environ 300 mémoires en polonais, russe, francais, 
anglais et allemand sur les questions de la thermochimie, de la 
calorimétrie, de la radio-activité et de la technologie du charbon.
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II s’est occupé de l’étude thermochimique des liaisons du 
carbone et de l’hydrogéne, de la réfraction atomique des corps 
organiques, des phénoménes de la radio-activité, des isotopes 
et des conditions de l’émission des neutrons.

Un grand nombre de ses mémoires se rapportent aux 
mélanges azéotropiques. C’est le sujet des recherches fonda
mentales qu’il a entreprises pour étudier le comportement 
physico-chimique des mélanges alcooliques et dönt il a rendű 
compte dans ses travaux intitulés: Phénoménes azéotropiques 
dans les mélanges polycomposés. Distillation fractionnée des 
combustibles liquides, Mesure de la tension de vapeur des 
combustibles liquides contenant de l’alcool. Pouvoir calorifique 
des combustibles contenant de la benziné et de Fal cool, Vapo
risation de mélanges au moyen de bulles d’air, Vitesse d’éva- 
poration des mélanges alcooliques sur surfaces métalliques, 
Température d’inflammation des combustibles alcooliques, etc.

II a approfondi aussi l’examen de l’estérification en phase 
de vapeur et trouvé, pour les composés de vapeur et de liquide, 
une lói nouvelle dönt la formule contient au numérateur le 
carré de la densité du liquide, et au dénominateur le produit de la 
température absolue et du logarithme du rapport de la den
sité du liquide ä celle de la vapeur.

II a fait oeuvre de précurseur dans le domaine de l’ébul- 
liométrie, et il a perfectionné l’ébullioscope ä tel point que cet 
appareil permet désormais la détermination des températures 
d’ébullition, de Vaporisation et de fusion avec une précision 
extraordinaire, impossible ä obtenir pár d’autres méthodes.

Són ébullioscope, applicable jusqu’ä une pression de 25 
atmosphéres et possédant une sensibilité de 2 milliémes de 
degré dans la mesure de la température d’ébullition; són ébul
lioscope différentiel, gräce auquel une quantité minime de li
quide suffit pour l’expérience; són microcalorimétre adiabatique 
dönt il a fait usage dans ses recherches sur la radió-activité 
et qui permet la mesure des quantités de chaleur de l’ordre de 
10-4—10“® g cal. ä l’heure, enfin són calorimétre ä labyrinthe, 
qui offre le moyen d’étudier les transformations de longue 
durée, comme la chaleur de la prise du ciment et la chaleur 
dégagée pár les organismes vivants, sont autant de preuves
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qu’il unit un esprit spéculatif et pénétrant ä une rare habileté 
d’expérimentateur.

En poursuivant avec ardeur la solution des problémes 
posés pár la chimie physique, il ne se montrait cependant pás 
indifférent aux grands problémes de la vie actuelle. Nous 
avons déjá mentionné són activité concernant la défense contre 
les gaz. II s’est occupé aussi, et d’une faqon approfondie, de la 
technologie du charbon et Fon considere comme trés préci- 
euses les recherches qu’il a menées ä bonne fin sur la tempéra- 
ture oü la combustion s’amorce pour le charbon de bois, les 
charbons activés, le coke et les briquettes, ainsi que sur l’ag- 
glomération de la poussiére de charbon en briquettes, et sur la 
transformation des houilles polonaises en coke.

Sa puissance de travail exceptionelle s’est manifestée non 
seulement sous forme de notes et articles résumant les résul- 
tats de ses recherches pour les lecteurs de revues spéciales; 
il a fait paraitre aussi plusieurs ouvrages volumineux, dönt il 
convient de citer en particulier le Traité de Chimie Physique, 
en quatre volumes; l’Ébulliométrie, traduite aussi en anglais; 
et la Thermochimie dönt une traduction francaise et une 
traduction allemande ont également paru. Le dernier de ces 
ouvrages n’est pás un simple manuel, mais l’exposé des problé
mes modernes de la Thermochimie, tels qu’un chercheur original 
les voit. On trouvera natúréi que l’auteur y a insisté particu- 
liérement sur les problémes des trois domaines de ses propres 
recherches: chaleur de formádon des composés organiques, 
introduction d’unités pour les jnesures thermochimiques, et 
calcul des chaleurs des liaisons atomiques, en s’efforqant de 
tirer des faits connus des conséquences propres ä éclaircir 
les rapports encore mystérieux.

Tant de travaux, variés, vastes et profonds, qui en ont 
suggéré beaucoup d’autres dans són pays et a l’étranger, ne 
restaient pás sans récompense. Són Excellence Swietoslawsky 
est membre ordinaire et vice-président de l’Académie Polonaise 
des Sciences. En 1926, il fut élű vice-président du Comité de 
Thermochimie de l’Union Internationale de Chimie; pendant 
les années 1930 a 34, il remplissait et depuis 1936 il remplit a 
nouveau les fonctions de vice-président de cette Union. En
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1934, il devint président de la Commission Internationale de 
Chimie Physique.

A cette couronne de laurier que les savants de la Pologne 
et du monde international ont tressée, notre Université désire 
ajouter une feuille lorsqu’elle confére au professeur Swietos- 
lawski le doctorat honoris causa és Sciences techniques en 
reconnaissance de ses mérites et de ses succés éclatants. La 
Faculté de Mécanique et de Chimie est convaincue qu’elle 
honore en la personne du professeur Swietosíawski un savant 
éminent qui prendra digment place dans le corps illustre des 
docteurs honoris causa de notre Université.

Ideo 'reverendissime oro rogoque Rectorem Magnificum 
et Senatum Academicarum Spectabilem ut Excellentissimum 
Dominum Doctorem Wojciech Swietosíawski Ministrum Re
rum Sacrarum et Instructionis Publicae in Polonia, Doctorem 
Scientiarum Technicarum honoris causa sollemniter creari 
ac pronuntiari Eidemque diploma inaugurale hanc promoti
onem contestans dari censeant.

Ezután dr. Szabó Gusztáv rector magnificus a következő 
szavakkal kérte fel dr. Swietosíawski Wojciechnek honoris 
causa doktorrá avatására a gépész- és vegyészmérnöki kar 
dékánját:

Rector Magnificus:

In nomine Senatus Universitatis nostrae alacritatem sin
ceram ex animo declarantes quod Celsissimus Dominus Gu
bernator Regni Hungáriáé devotae rogationi Facultatis Magis
trorum rerum mechanicarum et chemicarum Universitatis 
nostrae satisfacere se propitium ostendebat, obsecramus Do
minum Vitéz László de Verebély Professorem ordinarium 
publicum ac Decanum Spectabilem Facultatis Magistrorum 
rerum mechanicarum et chemicarum, ut Excellentissimum 
Dominum Doctorem Wojciech Swietosíawski Ministrum re
rum sacrarum et instructionis publicae in Polonia ad gradum 
Doctorum Scientiarum Technicarum honoris causa promoveat, 

vitéz Verebély László dékán avató beszéde:
Ego, vitéz László de Verebély, Professor ordinarius pub

licus Universitatis Regiae Hungaricae Scientiarum Technica-
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rum et Oeconomicarum „Palatinus Josephus“ atque hoc tem
pore Decanus Facultatis magistrorum rerum mechanicarum 
et chemicarum ex officio meo inhaerenti potestate Dominum 
Excellentissimum Doctorem Wojciech §wietostawski Ministrum 
rerum sacrarum et instructionis publicae in Polonia in aesti
matione meritorum singularium quae Ille scientiarum chemi
carum cultu acquirebat Doctorem Scientiarum Technica- 
rum honoris causa agnosco, pronuntio declaroque, dans et 
concedens Ei iura, honores, praerogativas ac privilegia, quae 
Doctoribus honoris causa de lege aut consuetudine competunt.

Nunc autem solemni hac occasione Deum Omnipotentem 
animi ex sententia precor utinam Excellentissimo Domino 
— ceterum per studia et disquisitiones quaestionum chemiam 
spectantium nomine egregio gloriaque prolixa gaudenti — 
etiam postero tempore concedat fructus opulentos investigati
onum scientificarum ad multos annos promulgari posse.

A rektor és a többi dékánok felállanak.

Rector Magnificus:

Rogo ergo Excellentissimum et nobis colendissimum do
minum dignetur ad Rectorem et Senatum accedere, ut per por
rectionem manuum in Doctorem honoris causa promoveatur.

Dr. Swietostawsiki Wojciech miniszter a rector magni
ficus elé megy. Először a rektor, majd vitéz Verebély László 
dékán és az elhelyezés sorrendjében a többi dékán fog vele 
kezet: „Doctorem Te saluto“ szavakkal.

A Rector Magnificus üdvözlő beszéde:

Excellence,

Maintenant, que la cérémonie de la promotion est terminée, 
j’adresse mes félicitations les plus cordiales au nouveau doc- 
teur honoris causa és Sciences techniques de notre Umiversité.

Monsieur le Doyen qui procédait á la promotion a exposé 
ici les hauts mérites seientifiques que Votre Excellence s’est 
acquis pár Ses recherches et Ses ouvrages sur le terrain de la 
Chimie; et le Conseil de notre Université, en conférant le grade 
de docteur honoris causa, a manifesté són estime particuliére
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pour les travaux de Votre Excellence. Tout cela me parait 
insuffisant. II faut que je dise publiquement que j’éprouve une 
joie vive et profonde ä savoir la personne, dönt les mérites vien- 
nent d’étre célébrés, appartenir ä la grande nation polonaise, 
notre proche parente par le sort et l’ame. Nos nations sont 
unies par des liens historiques nombreux. Aux quinziéme et 
seiziéme siécles, des milliers de jeunes gens hongrois allaient 
ä Cracovie pour se nourrir de Science a l’antique Université 
des Jagellons. La Hongrie et la Pologne se sont donné des rois. 
Les noms d’Étienne Báthory et du général Bem ont définiti- 
vement scellé I’amitié éternelle des deux nations.

Ce que fait grandir notre joie, c’est que nous honorons en 
la personne de Votre Excellence le gardien vigilant et le promo- 
teur attitré de la civilisation polonaise, le ministre de l’in- 
struction publique de la Pologne.

Le Conseil de notre Université a fait établir un diplőme 
attestant le décernement du doctorat honoris causa. Je me 
permets de vous en donner lecture:

NOS RECTOR ET SENATUS ACADEMICUS UNIVER
SITATIS REGIAE HUNGARICAE SCIENTIARUM TECH- 
NICARUM ET OECONOMICARUM „PALATINUS JOSE- 
PHUS“ FACULTATE MAGISTRORUM RERUM MECHA
NICARUM AC CHEMICARUM SIC COMMENDANTE IN 
CONSESSU SOLLEMNI, DIE QUINTA MENSIS /JUNII 
ANNO MILLESIMO NONGENTESIMO TRIGESIMO SEPTI
MO HABITO DOCTISSIMUM, ORNATISSIMUM ET EXCEL
LENTISSIMUM DOMINUM DOCTOREM WOJCIECH §WIE- 
TOSLAWSKI MINISTRUM RERUM SACRARUM ET IN
STRUCTIONIS PUBLICAE IN POLONIA, VIRUM DE 
REBUS CHEMICIS OPTIME MERITUM, DOCTOREM SCI
ENTIARUM TECHNICARUM HONORIS CAUSA CREAVI
MUS, PRONUNCIAVIMUS AC DECLARAVIMUS.

IN QUORUM OMNIUM FIDEM DIPLOMA HOC MAIO
RE UNIVERSITATIS SUPRADICTAE SIGILLO MUNITUM 
ET CONSUETIS SUBSCRIPTIONIBUS ROBORATUM EI 
DARI CURAVIMUS.

BUDAPESTINI IN HUNGÁRIA, DIE QUINTA MENSIS 
JUNII ANNO MILLESIMO NONGENTESIMO TRIGESIMO 
SFPTIM Oo cK iirau . RECTOR ET DECANI.
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Je prie Monsieur le Secrétaire de Rectorat de remettre 
le diplöme a Son Excellence.

Les rapports qui se sont noués aujourd’hui, gräce ä la 
Science, entre notre Université et Votre Excellence autorisent 
Fespérance que l’amitié de vieille date de nos deux nations se 
resserrera et s’affemrira encore.

Dr. Swietoslawski Wojciech miniszter úr beszéde:

Jego Królewska W ysokosc!
Ekscellencje!
Magnificencjo!

Szanowni Panstwo!

Jestem gleboko wzruszony i przejety wdziecznoscia za 
zaszczyt, który mnie spotyka ze strony tak zasluzonej uczelni 
technicznej na Wqgrzech.

Mam cala swiadomosc, ze przez zaszczycenie mnie nada- 
niem doktoratu honorowego, Panowie, jako reprezentanci 
nauki wqgierskiej Swojq sympatie i zyczliwosc dla uczonych 
polskich pragneli wykazac.

Tak sie zlozylo, ze moja praca naukowa rozwijala sie w 
dwóch kierunkach. Z zawodu inzynier-ohemik, przerzucilem 
sie do pracy nad zagadnieniami teoretycznymi z chemii fizycz- 
nej, aby w drugiej fazie rozwoju swej dzialalnosci naukowej 
podzielic swój czas pomiedzy pracownia teoretycznq i Insty- 
tutem Badawczym, powolanym do rozwiqzania zagadnien 
technicznych. Okolicznosc ta sprawila, ze z tego powodu 
przesiakniety jestem idea koniecznosci bezposredniej wspól- 
pracy nauki czystej i stosowanej.

Oba nasze narody — Wegry i Polska — maja wiele do 
zrobienia, wyzyskujqc w catej peini podstawy teoretyczne do 
maksymalnego ich wykorzystania w celu rozwoju gospodar- 
czego kraju przez podniesienie rolnictwa i podstawienie na 
najwyzszym poziomie techniki.

Chcialbym tu dodac jeszcze jednq uwage natury ogólnej. 
Wspóíczesny rozwój zycia narodów wktada na uczonych 
obowiqzek nie tylko pracy naukowej, ale równiez zaciesnienia 
i poglebienia stosunków kulturalnych przez utrzymywanie
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bliskiego kontaktu z uczonymi innych krajów. Ma to znaczenie 
szczególnie, gdy chodzi o narody, które íaczy wiekowa tra- 
dycja i wspólnota dziejów. Obecnie óba nasze narody dazyc 
powinny, aby przez zbizenie ludzi nauki, wiezy kulturalne 
staly sie blizsze dia pozytku obu narodów.

Wyrazafoc ráz jeszcze szczere podziekowanie za wielki 
zaszczyt, który mnie spotyka, skladam zyczenia wspaniatego 
rozkwitu nauki wegierskiej i tej stinnej uczelni, z krtÓR od 
dzis taczyc mnie bedzie duchowe pokrewienstwo na zawsze.

Rector Magnificus:

Mélyen Tisztelt Közönség!

őszinte hálás köszönetemet nyilvánítom szíves megjele
nésükért, amellyel ünnepélyünk fényét emelték, s ezzel dísz- 
doktoravató ünnepi közgyűlésünket bezárom.

Lengyel Himnusz: Előadják az Egyetemi és Műegyetemi 
Énekkarok.
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Dr. Świętosławski Wojciech lengyel közoktatásügyi miniszter 
tiszteletbeli műszaki doktori oklevele.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



V.

A M. K IR . J Ó Z S E F  N Á D O R  M Ű S Z A K I  
ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M  
S O P R O N I  N Y Á R I E G Y E T E M I  T A N F O 
L Y A M Á N A K  1 9 3 7 . É V I A U G U S Z T U S  HÓ 
1 - ÉN, V A S Á R N A P  D. E. Í O Ó R A K O R  S O P 
R O N B A N  A VÁROSHÁZA D Í S Z T E R M É B E N  
T A R T O T T  M E G N Y IT Ó  Ü N N E P É L Y É N  

M O N D O T T  BESZÉDEK
í.

DR. SZABÓ GUSZTÁV RECTOR MAGNIFICUS
MEGNYITÓ BESZÉDE

2.
DR. SZILY KÁLMÁN M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI ÁLLAM

TITKÁR 
BESZÉDE

3.
DR. SOPRONYI-THURNER MIHÁLY SOPRON SZ. KIR. VÁROS POLGÁR- 
MESTERE A VÁROS NEVÉBEN ÜDVÖZLI A NYÁRI EGYETEM RÉSZT

VEVŐIT

4.
SZÉKI JÁNOS, A BÁNYA-, KOHÓ- ÉS ERDŐMÉRNÖKI KAR DÉKÁNJÁNAK

BESZÉDE

9

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



131

DR. SZABÓ GUSZTÁV RECTOR MAGNIFICUS MEGNYITÓ 
BESZÉDE.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nyári egyetemi tanfolyamunk célját, hivatását és irányát 
kijelöli az a rohamos fejlődés, az a nagy átalakulás, ami tudo
mányos, gazdasági és társadalmi téren az utolsó évtizedek 
alatt szemünk előtt világszerte végbement.

A modern közlekedési eszközök a földkerekség összes 
államait egymás szomszédságába hozták, ami mindenfelé 
nemcsak új érdekösszeütközésekre vezetett, hanem az embe
riség sorsát intéző hatalmak régi érdekellentéteit is szinte a 
kirobbanásig megnövelte. A népesség szaporodása világszerte 
csak tovább élesíti a versengést és fokozza a feszültséget, 
jóllehet a föld elég nagy volna ahhoz, hogy rajta az összes 
emberek egymás mellett békésen élhessenek. De a mai világ
rendnek ebben a zivataros atmoszférájában sem élhet egyetlen 
állam vagy nemzet a többitől elszigetelt lelki és gazdasági 
életet. Az utóbbi két évtized túlhajtott önellátási törekvései 
is csupán átmeneti védekezésnek tekinthetők a nemzetek egy
mást legázolni akaró gazdasági harcában, amelynek takarójául 
használják még a „béke“ szent jelszavát is.

Ebben a szinte kaotikus világban csakis annak a közös
ségnek a fennmaradása és fejlődése nyugszik biztos alapokon, 
amelynél a jólétet előmozdító gazdasági rend, a munkában 
való szerepmegosztást szabályozó társadalmi rend, a lelki 
nemességet biztosító erkölcsi rend és a szellemet felüdítő mű
veltségi élet egymással teljes harmóniában vannak képviselve. 
Ennek a megteremtéséhez azonban nem elegendő a nemzeti kö
zösségbe tartozás átérzése. A nemzet önfenntartó tevékenysége 
valamennyi honpolgárnak a közös célért való összefogásából-

9*
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áll és ennek sikeréhez első lépés az egyéni és csoportérdekek
nek a közösség általános érdekei alá való rendelése. Ha őszin
ték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy a közösség nagy 
problémáinak helyes megoldása igen sok esetben ennek hiá
nyán dől meg és válik az ellentétes érdekek küzdelmeinek 
bizonytalan játékává. Az államhatalomnak a szerepe pedig 
ezzel szemben nem merülhet ki a puszta egyensúlyozásban, 
hanem igazi rendeltetése az, hogy kikényszerítse a közösség 
érdekében végrehajtandó hasznos munkákat, jóllehet a valósá
gos erőviszonyok éppen ennek a hivatásának eredményes gya
korlásában befolyásolják sokszor hátrányosan a működését.

Ám nem szabad mindent az államtól sem várnunk. A tár
sadalom tudásánál fogva felelős rétegeinek nemcsak a hatalom 
gyakorlását kell kézbe venniök és meg is tartaniok, hanem a 
helyes közvélemény irányítását a tárgyilagos felvilágosítás 
szerepét is. A nagyközönség érdeklődése sajnos általában a 
felszínen mozog. A napi politika pártharcai és személyi torzsal
kodásai figyelmét túlságosan magukra vonják, míg az elmélye
dést kívánó országos jelentőségű kultúrális és gazdasági kér
dések érdeklődését alig kötik le. A felületes gondolkodás pedig 
bizonyos káros hiszékenységet teremt, ami tömegeket vezethet 
félre azáltal, hogy megtévesztésre alkalmas hamis jelszavak 
után indulnak. Már báró Eötvös József mondja, hogy a nép 
bizonyos szavakat szokott felkapni, amelyeken a hit egész 
buzgalmával csüng s ha egyszer kimondott egy ilyen szót, 
bennfoglaltatik abban mindaz, amit jónak, igaznak tart, ahhoz 
csatlakozik minden reménye.

Még a társadalom műveltebb rétegeiben is gyakran talál
kozunk olyan fogyatékossággal, amelyek miatt ezek sok fon
tos közérdekű kérdésről képtelenek helyes véleményt alkotni. 
Ezen nem is csodálkozhatunk, ha figyelembe vesszük, hogy a 
műveltség belső értéke minőségre és mennyiségre nézve is 
nagyon eltérő a különböző foglalkozási ágak művelőinél, de 
ezeken belül még egyének szerint is. Pedig a műveltségben 
mutatkozó nagy eltérések akadályai a kölcsönös megértésnek, 
az egymáshoz való közeledésnek és a közös munkára való haj
landóságnak.

Ha már a mai kor embere igényeit minden irányban fel
csigázza a maga javáért, joggal támaszthatunk vele szemben
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is általános műveltségének terjedelme és szintje iránt fokozott 
követelményeket a közjó érdekében. A társasági ember művelt
sége általában csak az irodalom, művészet, nyelvismeret és 
történelmi szemlélet felé orientálódik, a közélet emberétől azon
ban már felelős szerepénél fogva is joggal várható bizonyos 
fokú természettudományi, gazdasági és technikai tájékozott
ság is.

A helyes munkamegosztásban és munkaegyesítésben 
rejlik a sikere minden céltudatos emberi tevékenységnek, akár 
kicsinyben, akár nagyban, a magán- vagy közgazdaságban 
egyaránt. Az irányítást végzőnek azonban épúgy kell ismernie 
a részleteket, amelyeket összefoglal, mint ahogyan a részmunka 
végzőjénél is meg kell lenni a céltudatosságnak, kell hogy tiszta 
fogalma legyen az egészről, amelynek érdekében dolgozik. 
De minden hiábavaló, ha nem ismeri azokat a mozgató erőket, 
amelyek a viszonyokat máról-holnapra gyökeresen megváltoz
tatják. Mennél nagyobb gazdasági egységről van szó, annál ne
hezebb annak átorientálódása, a megváltozott viszonyokhoz 
való alkalmazkodása, különösen akkor, ha ezt felelős vezetője 
idejekorán fel nem ismeri. Társadalmi .betegségeink és köz- 
igazgatási bajaink legtöbbje szintén abból ered, hogy a társada
lom átalakulása, illetve a közigazgatás átszervezése nem tudja 
elég gyors ütemben nyomon követni a gazdasági élet fejlő
dését. Mindennek pedig az igazi okozója az, hogy nem igyek
szünk eléggé szabályozni a fejlődésnek káros kinövéseit és 
megelőzni azok következményeit.

A gazdasági, közigazgatási és társadalmi profilaktikum 
alapos tájékozottságot és kiterjedt látókört kíván a felelős inté
zőktől. Nemzetünk jólétének emelése, gazdasági életünknek 
rázkódtatásoktól való kímélése minden jó hazafit az önmentés 
erejével arra serkent, hogy ismereteit az egyoldalúságtól men
tesítve gyarapítani és látókörét bővíteni törekedjék.

Egyetemünk szervezetében, öt karon belül tiz osztályban, 
képviselve vannak mindazok a tudományok, amelyek technikai 
alkotások létesítésénél, az okszerű gazdasági termelés, szer
vezés és igazgatás felelős és tudatos végrehajtásánál nem nél
külözhetők. Noha egyetemünk főhivatása tudományosan képzett 
műszaki és gazdasági szakemberek nevelése, de ezzel még nem 
merülhet ki működése, hiszen tanszékeinken, laboratóriumaink-
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bán és szemináriumainkban eredményes feltáró kutató munka 
is folyik. Üj szerepet vállalunk azonban, amikor a társegyete
mek példáját követve falainkon kívül is részt kívánunk venni az 
általános ismeretterjesztésben. Amit nyújtani óhajtunk, az nem 
szaktovábbképzés, hanem általános érdekű problémacsoportok 
átfogó megvilágítása, amelyek hallgatását nemcsak egyetemünk 
volt tanítványai számára szánjuk, hanem más foglalkozási ágak 
művelt érdeklődői számára is. Vajha elérhetnők idővel azt a 
kölcsönösséget, hogy egymás hivatása iránti megértés és meg
becsülés hasson át minden művelt magyar honpolgárt és, hogy 
a nemzet nagy problémáinak felismerésénél és előbbrevitelénél 
ellenmondás nélkül, vállvetve tudjunk együttdolgozni.

Őszinte örömünkre szolgál, hogy nyári egyetemi tanfolya
munk szinteréül a központi székhelyünktől távolfekvő bánya-, 
kohó- és erdőmérnöki karunknak otthont nyújtó Sopron városát 
választhattuk s ezzel egyben területileg különálló karunkkal 
való kapcsolatunkat is szorosabbá és bensőségesebbé tehetjük.

Mulasztást követnék el, ha nem emlékezném meg a nagy 
nyilvánosság előtt is azokról, akik nyári egyetemi tanfolyamunk 
létesítéséhez támogatást nyújtottak.
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DR. SZILY KÁLMÁN
M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI ÁLLAMTITKÁR 

BESZÉDE.

Magnifice Rector!
Méltóságos Polgármester Úr!

Tisztelt Ünnepi Közönség!

A mai nappal, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem soproni nyári egyetemének megnyitásával 
Magyarország közművelődésének birtokállománya egy új, 
sokat ígérő és nagyrahivatott intézménnyel gazdagodik. A ma
gyar közművelődésnek, a József Nádor Műegyetemnek és Sop
ron sz. kir. városnak minden barátja felvetheti azt a kérdést, 
vájjon mi lesz ennek az új intézménynek sorsa, vájjon az életre- 
hívói elgondolta fejlődés, izmosodás, állandósulás-e, avagy 
pedig a kezdeti siker fellobbanása után visszaesés, tengődés, 
az életerősnek vélt gondolat lassú sorvadása, majd halála-e? 
Vessük fel mi is most mindjárt, a születés pillanatában ezt a 
kérdést és kíséreljük meg erre minden elfogultság nélkül, egé
szen tárgyilagosan a válaszadást.

Ha valamely intézmény, vagy alkotás jövőjét és sors
alakulását akarjuk a józan emberi számítás határain belül meg
jósolni, akkor mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy megvannak 
és meglesznek-e az új intézménynek életfeltételei? Ezek az 
életfeltételek az intézmény természete szerint mások és mások 
lehetnek, de ha tisztán látjuk a szóbanforgó intézmény rendel
tetését és működési módját, akkor könnyen és kimerítően meg 
lehet azokat állapítani.

Nyári egyetemünk esetében én a következőkben látom 
ezeket az életfeltételeket.

Mindenekelőtt van-e jogosultsága, van-e szükség reá? Ezt 
a kérdést nagyon könnyen elintézhetném azzal, hogy reá

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



136

mutatva az ittlevő közönségre, azt mondhatnám, hogy ha az 
új intézmény iránt mindjárt kezdetben olyan meglepően nagy 
érdeklődés nyilvánul meg, akkor ez annak a biztos jele, hogy 
erre az intézményre valóban szükség is van, hogy ez régi 
hiányt pótol. Ezt azonban nem mondom, mert ez a nagy érdek
lődés lehet a kezdeti siker fellobbanása is, és lehet az újság 
ingerének következménye is. Mondhatnám azt is, hogy amely 
intézményt a nagy súlyú és felelősségérzettől áthatott Mű
egyetem és a pénzügyi politikájában bölcs óvatosságáról és 
józan megfontoltságáról közismert Sopron városa hív életre és 
vett szárnyai alá, annak csak igazán meg kell a jogosultságá
nak lennie. Meggyőződésem, hogy így is van, de bizonyítékul 
még se használom fel, mert elvégre még nincs kizárva, hogy 
egyszer a Műegyetem is és Sopron városa is tévedett és ebből 
kifolyólag csalódik. Azzal is érvelhetnék, hogy ha külföldön 
olyan sok helyen és hazánkban is Debrecenben, Esztergom
ban, Keszthelyen évek óta sikerrel működik az egyetem, miért 
ne sikerülne ugyanaz Sopronban is. Ezt az érvet se használom 
fel, mert közelebbi vizsgálat nélkül nyilván nem lehet arra 
az ítéletre építeni, hogy ami másnak sikerült, az nekem is fog 
sikerülni.

Ezért tehát figyelmen kívül hagyva ezeket a meggyő- 
zőeknek látszó, de mégis bizonyos elfogultságra és derűs fel
fogásra valló érveket, önmagában vizsgálom, hogy van-e jo
gosultsága a soproni nyári egyetemnek. Először is nem belső 
ellentmondást rejt-e magában a nyári egyetem? Lehet-e a 
nyárnak, a pihenésnek, az üdülésnek, a boldog szünidőnek, 
a szórakozásnak fogalmát és az egyetemnek, a komoly mun
kának, a tanulásnak fogalmát összeházasítani, hogy ebből a 
frigyből ne korcs, hanem valami életrevaló szülessen? Kétség
kívül lehet, mert azon fordul meg minden, hogy helyes 
egyensúlyban legyen a munka és a szórakozással egybe
kapcsolt üdülés. Az pedig, hogy a legfelsőbb iskola a nagy 
hivatással és a hosszú múlt tekintélyt parancsoló hagyomá
nyaival megszentelt egyetem vegye kezébe az úgynevezett 
nyári egyetem megszervezését, egészen természetes fejlődés 
eredménye. Az egyetem eredetileg zárt társaság volt, a ta
nároknak, a doktoroknak és a tanulóknak együttese. Ez he
lyén volt akkor, amikor a tudás és a műveltség, ha nem is
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kimondottan, de a valóságban a társadalom elenyészően ki
csiny részének, úgyszólván egy kasztnak volt a kiváltsága és 
amikor a tudás tartalma nagyjában lezártnak és befejezettnek 
volt tekinhető; olyan korszakban, amikor egyrészt a tudás 
demokratizálódik, vagyis a magasabb művelődésnek a társa
dalom legszélesebb rétegei is részesei akarnak lenni és más
részt a tudás tartalma folyton gazdagodik és átalakul, szük
ségszerűen jelentkezik az a kívánalom, hogy az a nagy szellemi 
tőke, amely egy egyetemben fel van halmozva, segítségül véve 
az egyetemen kívüli kiváló szakembereket a szabad egyetemi 
és nyári egyetemi tanfolyamok útján felhasználható legyen 
az egyetem kötelékén kívül állók számára is, akik vagy új 
tudást keresnek, vagy régi tudásuknak felfrissítését, illetőleg 
a tudás újabb tartalmi gazdagodásának megismerését kívánják.

Az eddig meglevő magyarországi nyári egyetemeket 
mind tudományegyetemek rendezik, és így előadásaik termé
szetszerűleg túlnyomórészt az úgynevezett szellemi tudomá
nyokra vonatkoznak, a soproni nyári egyetem azonban, mint 
a műegyetem intézménye megint természetszerűleg csaknem 
kizárólagosan műszaki és gazdaságtudományi tárgyú előadá
sokat fog tartani. Van-e szükség az ilyen nyári egyetemre? 
Egész határozottsággal mondhatjuk, hogy igen, sőt azt mond
hatjuk, hogy „debuisset pridem“, vagyis, hogy bárcsak már 
előbb meglett volna! Ámde ez az utóbbi megjegyzés korántsem 
akar szemrehányás lenni, mert gyakorlatilag véve lehetetlen 
lett volna egy műszaki és gazdasági tartalmú nyári egyetem, 
amíg közlésre szánt tudás-anyaga négy különálló, egymástól 
független főiskola illetékességéhez tartozott, amíg meg nem 
született az ezeket egységes szervezetbe összefogó József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Nagyon ör
vendetes, elismerésreméltó és hivatását teljes mértékben átérző 
jelenség, hogy az új Műegyetem már a megszervezése utáni 
harmadik évben megvalósította ezt a nyári egyetemet. Hogyne 
volna szükség a soproni nyári egyetemre, vagyis műszaki és 
gazdasági vonatkozású nyári egyetemre, amikor a világon 
mindenhol és Magyarországon is a műszaki és gazdasági ter
mészetű kérdések és feladatok az állami és társadalmi létnek, 
ennek a csodálatosan bonyolult gépezetnek sorsdöntő alkat
elemei, amikor ismételten felhangzik a legilletékesebbek aj
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káról a panasz, hogy a magyarországi közállapotoknak egyik 
nagy baja az, hogy éppen e kérdésekben az úgynevezett mű
velt közönségben egészen hihetetlen tájékozatlanság mutatko
zik, amely azután termékeny talaja a mind elméletileg, mind 
gyakorlatilag lehetetlen felfogásnak és ábrándozásoknak; 
hogyne volna tehát szükség arra, hogy a művelt közönségnek 
— sajnos, csak igen-igen kicsiny részének — módja legyen 
ezekről a kérdésekről a legelső és hivatásuknál fogva az igaz
ságot kereső szakemberektől összefoglaló ismertetést és fel
világosítást kapni, és hogy a már hozzáértőknek módjuk legyen 
tudásukat kiegészíteni és magukat továbbképezni. Minden meg- 
rázkódásnélküli nemzeti előhaladásnak alapfeltétele, hogy le
gyen a nemzeti lét főfontosságú kérdéseire vonatkozólag ki
alakult egységes közvélemény; műszaki és gazdasági vonat
kozásban ennek a közvéleménynek kialakítását segítheti elő 
a soproni nyári egyetem.

A mondottakkal — úgy hiszem — kielégítő választ kaptunk 
arra, hogy van-e jogosultsága a soproni nyári egyetemnek?

Az életfeltételt illetőleg további kérdés: megvannak-e 
a sikeres működésnek tárgyi feltételei?

Tárgyi feltétel alatt kettőt értek. Először is azt, hogy 
van-e, lesz-e számra és változatosságra elegendő előadástárgy? 
Ebben a tekintetben elég utalni az idei, első tanfolyamra, arra 
a sokra, ami benne van és arra a sokszorosan többre, ami be
lőle hiányzik. Attól igazán nem kell félni, hogy a következő 
tanfolyamok rendezőinek anyaghiány miatt legyen gondjuk.

Második tárgyi feltétel alatt azt értem, hogy vájjon meg- 
felelő-e a nyári egyetem székhelye, tehát esetünkben Sopron 
városa? A nyári egyetem sikeres működésének nagyon lénye
ges kelléke az, hogy a székhelye üdülési, méltó szórakozási 
lehetőségeket nyújtson, adjon természeti szépséget és legyen 
valami különös egyéni varázsa és vonzóereje. Sopron ebből 
a szempontból igazán eszményi székhely. Nem részletezem, 
hogy milyen üdülési és szórakozási lehetőségeket nyújt, sem 
azt, hogy minő természeti szépséget ad, azt azonban kiemelten 
hangoztatom, hogy mi az egyéni varázsa és mi a vonzóereje. 
Varázsa a kisugárzó magas történelmi kultúrája és különleges 
vonzóereje az, hogy ez a város a „civitas fidelissima“.
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Következő kérdés: megvannak-e a sikeres működésnek 
személyi feltételei? A nyári egyetemhez is — mint minden 
iskolához — kétfajta személy kell, előadó és hallgató. Lesz-e 
tehát elég és megfelelő előadó egyrészt és elég és megfelelő 
hallgató másrészt? A válasz nem kétséges, mert a Mű
egyetem tudós tanári karából és a gyakorlati életnek kiváló 
szakemberei közül mindig bőségesen állnak rendelkezésre ki
tűnő előadók, azt pedig alig lehet feltételezni, hogy az egyete
mi hallgatók és a legkülönbözőbb életpályákon működők kime
ríthetetlen és folyton felfrissülő sokaságából ne jelentkezzék 
elég hallgató, akár azért, hogy az addig tőle távolálló műszaki 
és gazdasági természetű dolgokról általános tájékoztatást sze
rezzen, akár azért, hogy mint szakmabeli ember egyes spe
ciális ágazatok területén megismerje a legújabb eredményeket 
és a korszerű feladatokat. Az életfeltételek közé tartozik még, 
hogy megvan-e a megfelelő, átgondolt, pontosan működő, gon
dos szervezet? Ezzel a kérdéssel nagyon röviden végezhetek. 
Az a szervezet, amelynek együttesen három tényező a meg
alkotója és végrehajtója, mint a Műegyetem budapesti központi 
rendezősége, a soproni bánya-, kohó- és erdőmémöki kar 
és Sopron városának idegenforgalmi irodája, az kell, hogy fel
tétlenül megfeleljen a követelményeknek.

Végül egy utolsó kérdés: megvannak-e az új intézmény 
zavartalan működésének anyagi feltételei? Egyáltalán nem 
vagyok beavatva a soproni nyári egyetem pénzügyi vonatko
zású dolgaiba. De úgy vélem, hogy — bármennyire is kívána
tos volna, hogy ez önmagát tartsa fenn, vagyis, hogy a hallga
tók részvételi díjai fedezzék az összes kiadásokat — ezt még
sem lehet teljes mértékben megkövetelni, mert közhasznú és 
főleg a közművelődés nemes céljait szolgáló intézmény fenn
tartására a közvetlenül érdekelt hatóságok is áldozhatnak a 
jogosult mértékig; nem kétlem, hogy ezt az anyagi áldozatot 
a minisztériumok és Sopron városa mindig készséggel meg
hozzák.

Tisztelt Ünnepi Közönség! Beszédemnek végére értem, 
már csak a mondottakból levont következtetés kimondása van 
hátra. De itt kissé zavarban vagyok. Beszédem elején azt a 
kérdést vetettem fel, hogy emberi számítás szerint mi lesz 
a soproni nyári egyetem sorsa és jövője. Igyekeztem hűvösen
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tárgyilagos lenni a kérdés taglalásában és a válasz, ami ebből 
eredményként leszűrődik — úgy gondolom, minden jelenlevő
nek megítélése szerint — nem lehet egyéb, mint a képzelhető 
legmegnyugtatóbb, vagyis az, hogy a soproni nyári egyetemre 
szükség, nagy szükség van, hogy ennek minden életfeltétele 
megvan, és hogy ezért élni, fejlődni, virulni fog. Visszagondol
va azonban arra, hogy miket mondottam, beszédem szinte olybá 
tűnhetik fel, mintha az propagandabeszéd lett volna a soproni 
nyári egyetem mellett. Ez nem volt és nem is lehetett szándé
kom. De erről a látszatról nem tehetek, mert tágyalásom belső 
igazsága és a logika szigorúsága kényszerítőén idézte azt elő. 
Beszédem legvégén már lehetek elfogult és így végeredmény
ben nem bánom, sőt örülök annak, hogy beszédem propaganda
beszédnek is felfogható, mert bensőségesen szeretem a József 
Nádor Műegyetemet, szeretem Sopron városát és ezért szeret
nem kell a soproni nyári egyetemet is.

Emiatt a szeretet miatt különös örömömre szolgál, hogy 
én képviselem a mai ünnepen Hóman Bálint vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr Önagyméltóságát, hogy én tolmácso
lom az ő köszönetét mindazoknak, akik a soproni nyári egyete
met létrehívták, tehát elsősorban Sopron sz. kir. városnak és 
a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek, 
hogy nevében én kívánom a soproni nyári egyetemnek: vivat, 
crescat, floreat!
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DR. SOPRONYI-THURNER MIHÁLY, SOPRON SZ. KIR. 
VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ÜDVÖZLŐ BESZÉDE.

Magnifice Domine Rector!
Nagyméltóságú Államtitkár Úr!

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A városháza előtt levő teret elődeink főtérnek nevezték. 
Ezen a téren a mohácsi vészt megelőző években Kalmár Pál
nak háza volt, amelyet a város meg akart venni és lebontani, 
hogy megnagyobbíthassa a teret. II. Lajos király, a levéltárunk
ban őrzött levele szerint, 1525. április 21-én arra intette elődein
ket, ne bántsák a főteret, a tér elég tágas és a ház lebontása 
árthatna a tér szépségének. Azt ajánlotta a király, inkább en
gedjék meg, hogy Boltos Mátyás alharmincados vehesse meg 
a házat.

II. Lajos királynak ezt a levelét Sopron első városszabá
lyozó tervének tekintjük. Ha a főtérről elindulunk és végigjár
juk belvárosunk utcáit, a régi házak arról beszélnek a ma em
berének, hogy Sopron régi polgárai, iparosai, kereskedői és 
földművesei úgy gazdálkodtak, hogy gyakorlati tapasztalataik 
felhasználásával jómódot tudtak biztosítani maguknak és ez 
a jómód tükröződött lakóházaik szépségén. Nekünk, mai sopro
niaknak meg úgy rémlik, mintha II. Lajos király szelleme őr
ködött volna évszázadokon át belvárosunk szépségén.

Ha ódon belvárosunkat elhagyva, újabb utcáinkban nézünk 
körül, a régi kézműipar, kereskedelem és mezőgazdaság 
tapasztalatai alapján műszaki és gazdasági tudománnyá nőtt 
ismereteknek és a közigazgatásnak érvényesülését észlelhetjük 
az utcák képén, lakóházak és közintézmények épületein, mű
helyek, boltok és gyárak külsején és belsejében, és mező
gazdáink okszerű gazdálkodásán.
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Hölgyeim és Uraim! Ma Sopronnak ünnepe van, mert a mű
szaki és gazdasági tudományok jeles művelői egyetemünk sop
roni karának kapuját tárják, hogy nyáron is fogadhassák a 
tudományukra Szomjúhozókat, akik a hűség városának ősi 
falai közé sereglettek szomjuk kielégítése végett. A tudomá- 
nyok tiszta forrásából az új városépítők és fenntartók erőt 
meríthetnek, amely erő az ország, a városok és községek ja
vára fog szolgálni. Itt Sopronban a múlt tanulságai nyomán 
megértjük azt az igazságot, amelyet a német közíró úgy feje
zett ki: „Die Wirtschaft ist das Schicksal“ ; megértjük, de 
kiegészítjük Sopron neveltjének intő tanításával, hogy „minden 
ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs“. Mivel tudjuk, hogy 
a soproni nyári egyetemen a gazdaság és erkölcs törvényeinek 
összhangja fog felcsendülni, nekem illenék a város nevében 
hálaéneket zengenem a Mindenhatónak és mindazoknak, akik 
az ő eszközeiként buzgólkodva létrehozták a nyári egyetemet 
és azon munkát vállaltak. Mivel azonban megbomlott, meg
lazult hangszalagokkal énekelnem nem lehet, csendes fohásszal 
rebegek hálaimádságot az Egek Urának és halk szóval mondok 
a soproni hűség melegével hálás köszönetét mindazoknak az 
uraknak és intézeteknek, akik Szabó Gusztáv dr. rektor úi 
jelentése szerint nyári egyetemünk szervezésének terhét vál
lalni szívesek voltak és nyári egyetemünk alapköveit kifejtet
ték, megfaragták és összehordták; falait megépítették és tető 
alá hozták. Köszönetét mondok az előadó uraknak is, mert 
működésük Sopron érdekeit is szolgálja. Végül a nyári egye
tem mélyen tisztelt hallgatóit soproni hűségből fakadó magyar 
testvéri szeretettel üdvözlöm és kívánom, hogy a magyarok 
Istene áldja meg őket itt, Sopronban jókedvvel és a tudás 
bőségével.
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SZÉKI JÁNOS, A BÁNYA-, KOHÓ- ÉS ERDÖMÉRNÖKI KAR 
DÉKÁNJÁNAK BESZÉDE.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Méltóztassanak megengedni, hogy szíves türelmüket né
hány percre a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karának 
a dékánja is igénybe vegye. Ahhoz, hogy az előttem szóló 
illusztris szónokok után az említett kar nevében még én is 
szót emeljek, jogcímet ad nekem az a rendkívüli megtisztelte
tés, hogy a Soproni Nyári Egyetemet, Egyetemünk eme leg
fiatalabb sarját gondozásba vegye.

És pedig legyen szabad mindenekelőtt eme legfiatalabb 
kultúrintézményünknek, amelynek ünnepi bölcsőjét ma körül- 
álljuk, születési körülményeit néhány szóval vázolnom. Az az 
elgondolás, hogy Sopronban Nyári Egyetem létesüljön, nem 
mai keletű. Ugyanis — értesüléseim szerint — már mintegy 
12 évvel ezelőtt dr. Heimler Károly, Sopron város akkori ér
demes főjegyzője és idegenforgalmi érdekeinek élharcosa ve
tette fel először azt az eszmét, hogy itt a Bányamémöki és 
Erdőmérnöki Főiskolának és a pécsi Erzsébet-Tudományegye- 
tem hittudományi fakultásának közreműködésével, az idegen- 
forgalom fellendítése érdekében Nyári Egyetem, vagy ehhez 
hasonló intézmény létesíttessék. Azonban akkoriban még koc
kázatosnak látszott az idegenforgalom érdekében nagyobb ál
dozatot hozni és emiatt a Soproni Nyári Egyetem eszméje 
egészen a múlt esztendőig szunnyadt, amikor dr. Vargha Fe
renc, Sopronnak hű és lelkes fia azzal akart szülővárosának 
szolgálatot tenni, hogy az eszmét újból felébresztette azzal, 
hogy egy, a múlt év április 22-én kelt beadványában dr. Czett- 
ler Jenő Őexcellenciájának, Egyetemünk akkori Rector Magni- 
ficusának a figyelmét a sokat ígérő kultúrlehetőségre felhívta.
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Czettler Őexcellenciájának minden nemes törekvés iránt fogé
kony, alkotni vágyó lelkét a felvetett eszme, amely alkalmas
nak látszott arra, hogy a nemrégen létrehozott József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tekintélyét öregbítse, 
annyira megihlette, hogy közismert agilitását és energiáját 
azonnal a megvalósítás szolgálatába állította. Ennek köszön
hető, hogy miután Egyetemünk fakultásai a Soproni Nyári 
Egyetem gondolatát szintén nagy örömmel karolták fel és 
Sopron város elvi hozzájárulása is biztosítottnak látszott, 
Egyetemünk tanácsa a Soproni Nyári Egyetem létesítését már 
1936. évi június hó 22-én tartott ülésében egyhangúlag elhatá
rozta. Ugyanekkor a tanács a Nyári Egyetem tanulmányi bi
zottságának elnöki tisztjével öt év tartamára dr. Czettler Jenőt 
bízta meg, aki azután is éber lélekkel és nem lankadó energiá
val úgy irányította az előkészítéssel járó ügyeket, hogy a mai 
ünnepnapot sikerült programmszerűen megérnünk.

Elkészült tehát a szépen, bölcsen átgondolt mű. Egyete
münk fiatal fájának legfrissebb hajtását látva, fakultásunk 
joggal megtisztelve érezheti magát, hogy ennek a sokat ígérő 
egyetemi intézménynek a bölcsőjét ringathatja és további éle
tében a házigazdái szerepet betöltheti. Ez a szerep bár meg
tisztelő, mégis jóval terhesebb és kevésbbé hálás lesz, mint az 
a — csupán tudományok propagálására szorítkozó — szerep, 
amelyet Egyetemünk többi fakultása a Soproni Nyári Egyetem 
keretében betölt. Míg tehát a többi karnak — a mai elgon
dolás szerint karonként minden ötödik évben ismétlődő — 
munkája csak a szellemi kincsek közlésére szorítkozik, addig 
ezen a működésen kívül a mi karunkra hárul a megrendezéssel, 
a házigazdái szereppel járó, évenkint megismétlődő munka rs. 
Igaz, hogy a megrendezéssel járó munkák jelentékeny részé
nél a budapesti központi rendezőség nagy segítségünkre van 
és ezt nagy köszönettel vesszük, de azért mégis úgy érzem, 
hogy karunk a megrendezés ráeső részének és a házigazdái 
szerepnek vállalásával súlyos kötelességeket és nagy felelős
séget vesz magára.

Ennek tudatában karunk nevében mégis kijelentem, hogy 
a Soproni Nyári Egyetem megrendezéséből kifolyólag ránk 
háruló kötelességeket és házigazdái szerepet szívesen és öröm
mel vállaljuk és iparkodni fogunk az elvállalt kötelességeknek
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minden erőnkből eleget tenni mindaddig, amíg úgy látjuk, hogy 
munkánkkal Egyetemünk és Városunk javát szolgáljuk. Egyet 
azonban már most kérnem kell bárkitől, aki ebbe az intézmény
be akár mint intéző, akár mint szellemi kincseit élvező ténye
ző bekapcsolódik, hogy kritikáját — mert hiszen erre szá
mítunk, sőt kérjük is — szíveskedjék a jóindulatú objektivi
tás alapján megtenni.

Senki se vegye tőlünk rossznéven, ha pl. házigazdái sze
repünkben nem tudunk annyit, olyan környezetet, akkora ké
nyelmet nyújtani, mint amennyihez vendégeink nagyrésze a 
budapesti egyetemeken hozzászokott. Az elbírálásnál méltóz- 
tassék figyelemmel lenni arra, hogy a mi karunk a Selmec
bányáról elmenekült Bányászati és Erdészeti Főiskolának 
utódja, amely úgyszólván csak a 200 éves multat hozta magá
val Sopronba, felszerelésének nagyobb részét országunk szű
kös anyagi viszonyaihoz mérten, szintén eléggé szűkösen itt 
szerezte össze és még ma is sok hiánnyal küzd. Csak ennyit 
kérek karunk nevében és számára akkor, amikor munkáját el 
méltóztatik bírálni. Ennek reményében, mint a házigazdának 
— a Bánya-, Kohó- és Erdőmémöki Karnak — jelenlegi kép
viselője, tisztelettel és szeretettel köszöntőm Önöket.

19
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J E L E N T É S

a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
1937. évi soproni nyári tanfolyamának (Nyári Egyetem) 

I. évéről.

Egyetemünk Tanácsa 1936. évi június hó 22-én tartott 
tanácsülésén Czettler Jenő dr. Rector Magnificus előterjesz
tésére elhatározta, hogy Sopronban az 1937. évtől kezdve 
nyári tanfolyamokat (Nyári Egyetem) fog tartani, amelyeknek 
céljuk lesz a műszaki és gazdasági tudományok legújabb 
vívmányait az Egyetemen kívülálló művelt közönség számára 
is hozzáférhetővé tenni. Már ez alkalommal is leszögezte azon
ban Egyetemünk Tanácsa azt az álláspontját, hogy a szóban- 
forgó szünidei nyári tanfolyamok színvonalának minden tekin
tetben meg kell felelnie a József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem magas színvonalú tradícióinak.

Az Egyetem Tanácsa a tervbevett Nyári Egyetem elő
készítésére ugyanekkor öt év tartamára tanulmányi bizott
ságot küldött ki, amelynek elnökévé Czettler Jenő dr. egyetemi 
ny. r. tanárt, budapesti előadójául Márffy Ede dr. egyetemi 
ny. r. tanárt, soproni igazgatójául Romwalter Alfréd dr. c.. 
egyetemi ny. rk. tanárt, tagjaiul pedig Imre Sándor dr., 
Modrovich Ferenc, Rohringer Sándor, Roth Gyula, Szabó 
Zoltán dr., Széki János, Tárczy-Hornoch Antal dr. és vitéz 
Verebély László műegyetemi, illetve egyetemi ny. r. tanárokat 
választotta meg. Ez a bizottság az Egyetem Tanácsától meg
bízást kapott a Nyári Egyetem előkészítésével kapcsolatos 
összes teendők önálló hatáskörben való megtételére és admi
nisztrálására is. Természetesen azzal a kötelezettséggel, hogy 
eljárásáról, valamint a pénzügyek vezetéséről az Egyetem; 
Tanácsának annakidején részletesen számoljon be.
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A bizottság az Egyetem Tanácsától nyert felhatalmazás 
alapján több ízben megtartott ülésein részletesen leszögezvén 
a Nyári Egyetem szervezésének alapelveit, az ügymenet gyor
sítása érdekében felkérte az elnököt, az előadót és a soproni 
igazgatót, hogy a bizottság által elvileg megbeszélt intézke
déseket rövid úton, a saját hatáskörükben valósítsák meg.

A Nyári Egyetem előkészítésének, illetőleg adminisztrálá
sának három súlyos kérdése volt. Az első az adminisztráció
hoz elkerülhetetlenül szükséges anyagi eszközök előteremtése; 
a második a tanrend megfelelő kidolgozása, illetőleg a szüksé
ges számú előadók megnyerése; végül pedig a harmadik: a 
Sopronban való előkészítés. (Előadások helyének megállapítása 
és előkészítése, a hallgatóság elszállásolása, élelmezése, tanul
mányi és egyéb kirándulásai stb.)

Az első feladat sikeres megoldását, vagyis a Nyári Egye
tem adminisztrációs költségeinek fedezésére szánt összegek 
előteremtését mindenekelőtt a m. kir. Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Miniszter Úrnak, Sopron sz. kir. városnak, Budapest 
Székesfővárosnak, a m. kir. Miniszterelnök Úrnak, a Külkeres
kedelmi Hivatalnak, a M. Kir. Állami Vas-, Acél- és Gépgyárnak,, 
továbbá a magánérdekeltségeknek és vállalatoknak áldozat- 
készsége tette lehetővé. A Nyári Egyetem céljaira ilymódon 
összegyűlt mintegy 9.000 P-t kitevő összeg a megoldandó 
nagy feladatokhoz képest mindenesetre nagyon korlátolt volt 
ugyan, azonban a Nyári Egyetem előadóinak önzetlen szerény
sége az előadói tiszteletdíjak tekintetében, továbbá az adminisz
trációnak a lehetőség határáig való lecsökkentése, illetőleg 
racionalizálása, lehetővé tették azt, hogy a Soproni Nyári 
Egyetem számadásai hiány nélkül záruljanak. Az előkészítő 
tanulmányi bizottság az idevonatkozó részletes számadásokat 
jóváhagyás végett Egyetemünk Tanácsának is előterjesztette. 
Továbbá külön elszámolásokat küldött egyenként mindazok
nak, akik a fentiek értelmében a Nyári Egyetem céljaira 
nagyobb összegeket utaltak ki.

A második feladat megvalósítását, vagyis a Nyári Egye
tem tanrendjének összeállítását, különösen az könnyítette meg, 
hogy Egyetemünk összes fakultásainak tanárai a legnagyobb 
áldozatkészséggel siettek a Nyári Egyetem támogatására* 
illetve rendkívül magas nívójú és értékű előadások megtartá-

10*
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sara vállalkoztak. A tanrend változatosságát és gyakorlati 
értékét nagyban emelte az is, hogy előadások tartására több, 
az Egyetemen kívülálló műszaki és gazdasági, illetve köz- 
igazgatási vezető állásban levő külső szakember is vállalkozott.

A megtartott előadások magas színvonalának igazolására 
elegendőnek tartjuk, ha részletesen felsoroljuk (időrendi sor
rendben) a Nyári Egyetem előadóit, valamint az azok által 
megtartott előadásokat.

Ez a felsorolás a következő: Schüler Dezső dr.: Városigaz
gatás és a technika; Mártonffy Károly dr.: A közigazgatás 
racionalizálásának eszközei és eredményei Magyarországon; 
Vajda Ödön: Üjabb készülékek a kémiai iparban; Rohringer 
Sándor: Magyarország vízgazdasága; Fellner Frigyes dr.: 
Adótehermegoszlás Magyarországon; Schimanek Emil: A kor
szerű közlekedés eszközei; Viola Rezső dr.: A székesfővárosi 
útépítésekről; Vargha Ferenc dr.: A Dunamedence geopoliti
kája és a magyar hajózás; v. Bartha Andor: A mérges gázok 
és az ellenük való védekezés; Kováts Ferenc dr.: A magyar 
gazdaságtörténet korszakai; Roth Gyula: A szik- és homok
talajok erdőművelése; Imre Sándor dr.: A magyar közművelt
ség hézagai; Szádeczky-Kardoss Elemér dr.: A folyásirány 
meghatározása üledékes kőzetekben; Pogány Béla dr.: A 
bányakutatás szeizmikus módszerei; Romwalter Alfréd dr.: 
A recski érc kén- és arzénproblémája; Romwalter Alfréd dr: 
A szenek kémiája; Esztó Péter: A tudományos üzemvezetés 
a bányászatban; Vitális István dr.: Csonkamagyarország új 
ásványkincsei; Romwalter Alfréd dr.: A bányalevegő oxigén- 
■gáztartahnának meghatározása; Finkey József: A szénelőké
szítés és brikettezés legújabb fejlődése; Verő József dr.: Az 
ötvözési technika újabb eredményei; Voitsik Lipót: A Székes- 
főváros és környékének vízellátása; Tárczy-Hornoch Antal dr.: 
Új lejtaknamérő műszer és többsúlyú aknafüggélyező; Szigeth 
Gábor: A hazai szénnek a gázgyártásban való felhasználása; 
Sébor János: A vektoriális kiegyenlítés; v. Bokor Rezső dr.: 
Az épületfa gombásodása és az ellene való védekezés; Szabó- 
Zoltán dr.: Az örökléstudomány mai kérdései; ’Sigmond 
Elek dr.: A talajtan; Csányi Károly: Középkori építészet; 
Roth Gyula: Vadászat és vadgazdaság; gróf Teleki Pál dr.: 
Európai nagyhatalmak világpolitikai helyzete; Fekete Zoltán:
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Erdőbecslés és rendezés; Erődi-Harrach Béla dr.: Szociál
politikai szervezés; Deseő Dezső dr.: A magasabbrendű szer
vezetek megfiatalításának kérdése; Reichenbach Béla dr.: 
A kisbirtok üzemgazdasági problémái Magyarországon.

Amint az ismertetett programmból is kitűnik, a Nyári 
Egyetem tanulmányi anyagában az Egyetem összes fakultásai 
megfelelő képviseletet nyertek. Az előkészítő bizottság ugyanis 
Egyetemünk Tanácsának jóváhagyásával arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy a Nyári Egyetem első, illetőleg megnyitó 
évének munkájában az Egyetem összes fakultásainak egy
formán részt kell venniük. Az Egyetem Tanácsa továbbá úgy 
határozott, hogy a következő nyári tanfolyamokon, minden 
esztendőben az Egyetem más és más fakultása vigye az elő
adások megtartásában a döntő szerepet.

Az előadások programmjának összeállításánál tekintettel 
kellett lenni arra is, hogy a Nyári Egyetem hallgatósága nem
csak hivatásos műszaki és gazdasági szakemberekből fog állani, 
hanem hogy a hallgatók között nagyszámban lesznek olyanok is, 
akik a műszaki és gazdasági tudományok iránt csak általános 
keretek között érdeklődnek, illetve az előadásokat csak ilyen 
keretek között képesek megérteni és követni. Éppen ezért elő
adásainkat két csoportra osztottuk. A délelőtti órákban tartott 
előadások inkább általános irányúak voltak, színvonaluk olyan 
volt, hogy azt minden művelt ember könnyűszerrel megérthette. 
Ezzel szemben a szigorú értelemben vett s kizárólag műszaki és 
gazdasági szakemberek részére szervezett előadásokat a lehe
tőségig a délutáni órákra osztottuk be. A programra össze
állításánál azt is szem előtt tartottuk, hogy tekintettel a folyó 
évi tanfolyam általános jellegére, az egyes előadók előadásai 
legfeljebb csak két órára terjedjenek ki. Különös tekintettel 
voltunk a tanrend összeállításánál arra is, hogy az egy cso
portba tartozó szakelőadások lehetőleg egymást követő napok
ra szoríttassanak össze, abból a célból, hogy azok a rendszerint 
nagyon elfoglalt szakemberek, akik ezeket az előadásokat 
hallgatni óhajtották, egyhuzamban vehessenek részt az elő
adásokon. A tapasztalat azt mutatta, hogy ez az intézkedés 
nagyon jól bevált s a Nyári Egyetem hallgatóságát sok igen 
kiváló szakemberrel gyarapította. A tanfolyamon megtartott 
előadások összes óraszáma 64 volt, ebből 2 órás előadás 28, 
1 órás pedig 8 volt.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



153

Egyetemünk Tanácsa a külföldi propaganda céljaira ren
delkezésre álló idő rövidsége miatt úgy határozott, hogy ezen 
első nyári tanfolyamunkon csakis magyarnyelvű előadások tar
tassanak. Egyetemünk Tanácsa ez alkalommal is leszögezte azt 
az álláspontját, hogy a Nyári Egyetem hallgatójául külföldről 
is csak igen komoly elemeket kíván vendégül látni, tehát ebből 
a szempontból a külföldi propaganda a jövőben is nem minél 
nagyobb idegenforgalom megszerzése érdekében fog folyni, 
hanem kizárólag abból a célból, hogy a Nyári Egyetemen 
külföldről is komoly és érett hallgatóság vegyen részt.

A nyári tanfolyam tanrendjének sikerét mi sem igazolja 
jobban, mint az, hogy a tanfolyamon tartott előadásokon ele
jétől fogva mindvégig igen előkelő, komoly és érett hallgatóság 
volt jelen, néha a 300-at is meghaladó számban.

A hallgatóság száma még a legszigorúbb szakelőadásokon 
is mindig legalább 50—60 volt.

Ami a Soproni Nyári Egyetem előkészítésével kapcsolat
ban a harmadik feladatot, vagyis a Nyári Egyetemnek Sopron
ban való előkészítését illeti, e részben Egyetemünk hálás 
köszönettel tartozik mindenekelőtt Sopron sz. kir. város kiváló, 
a kultúráért és a tudományért lelkesedő polgármestere, 
Sopronyi-Thurner Mihály dr. iránt, aki hozzájárult ahhoz, hogy 
az előkészítés nagy munkájában Sopron sz. kir. város Idegen- 
forgalmi Irodája is közreműködhessék. Az említett iroda 
kiváló vezetője, Pöttschacher Rudolf igazgató, az előkészítés 
nehéz munkáját páratlan odaadással és szorgalommal végezte 
el. A vidékről nagyszámban érkező hallgatóság kivétel nélkül 
kitűnő és olcsó elszállásolást nyert, a vendéglőkben és az 
intézetekben kapott étkezéssel teljesen meg volt elégedve, 
valamint nagy elismeréssel nyilatkozott a Soproni Nyári 
Egyetemmel kapcsolatban rendezett kirándulásokról és egyéb 
szórakozásokról.

De ugyancsak ilyen nagy része volt a Nyári Egyetem 
sikerében annak a kollégiális vendégszeretetnek is, amellyel 
Egyetemünknek Sopronban székelő Bánya-, Kohó- és Erdő
mérnöki Kara a Nyári Egyetem intézményét részesítette. 
A Kar által rendelkezésünkre bocsátott kitűnő helyiségekben 
úgy az előadó tanárok, mint a hallgatók megfelelő elhelyezést 
nyertek és a Kar dékánja, Széki János, vendégszerető barát
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sággal fogadta nemcsak az előadó tanárokat, hanem az egész 
hallgatóságot is.

A hallgatóságra nézve a következő érdekes statisztikai 
adatokat jelenthetjük:

Összesen 499 hallgató iratkozott be. Ezek közül volt:

soproni és sopronmegyei lakos . . . 404 81%
budapesti l a k o s .......................................60 12%
egyéb vidéki la k o s .................................. 35 7%

A foglalkazás szerinti megoszlás a következő volt:

Sopron város és vármegye tisztikara . 181
katona- és rendőrtisztek ................... 32
közigazgatási tisz tv ise lők ................  213 42.7%
mérnök, építész- és vegyészmérnök 55
bánya- és kohóm érnök........................28
erdőm érnök ........................................  6
mérnökök összesen ............................. 89 17.8%
egyetemi hallga tó ................................. 89 17.8%
m agán tisz tv ise lő ............................... 47 9.4%
tanár és tanító . . . . . . . .  19 3.8%
oki. gazda, birtokos, kisbirtokos . . 17 3.4%
orvos, állatorvos, gyógyszerész . . .  11 2.3%
m ag án zó .............................................. 7 1.4%
iparos . ................................................. 3 0.6%
író, hírlapíró........................................  2 0.4%
ügyvéd . x.............................................  1 0.2%
kereskedő.............................................  1 0.2%

A Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitása 1937. augusztus 
1-én történt. A megnyitó ünnepélyen a Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Miniszter képviseletében Szily Kálmán dr. államtitkár 
vett részt. A megnyitó beszédet az Egyetem : Rektora, 
Szabó Gusztáv dr. mondotta. Ezután Szily Kálmán dr. állam
titkárnak magas számyalású beszéde következett, amelyben 
az államtitkár a Nyári Egyetemek nagy tudományos és közvé
leményt alakító jelentőségét méltatta. Utána a Nyári Egye
temet Sopronyi-Thurner Mihály dr., Sopron sz. kir. város
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polgármestere üdvözölte, majd pedig Széki János dékán a 
Nyári Egyetem előkészítésének történetét mondotta el. A meg
nyitó ünnepélyen, amely Sopron sz. kir. város városházának 
dísztermében zajlott le, megjelentek a város összes hatóságai
nak képviselői, valamint a város egész előkelő társadalma is.

A Nyári Egyetem bezárása 1937. évi augusztus hó 17-én 
történt a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar helyiségeiben. 
A záróbeszédet Czettler Jenő dr. Prorektor úr tartotta. Ugyanez 
alkalommal a hallgatóság nevében Szász Arisztid mondott 
lendületes köszönő beszédet. Másnap, azaz augusztus 18-án 
a tanfolyam résztvevői Nagycenkre utaztak, ahol koszorút 
helyeztek el gr. Széchenyi István sírjára. Az ünnepi beszédet 
a sírnál Czettler Jenő dr. tartotta.

Az előadottakból örömmel állapíthatjuk meg, hogy Egye
temünk nyári tanfolyamának első éve várakozáson felüli siker
rel járt. Ezt a nagy sikert nemcsak a tanfolyamra jelentkezett 
hallgatók nagy számában látjuk, hanem elsősorban is a be
iratkozott hallgatóság előképzettségének magas szívonalában, 
valamint abban a nagy szorgalomban, amellyel a hallgatóság 
a mindvégig igen magas színvonalú előadásokat látogatta. 
Sopron sz. kir. város előkelő és művelt társadalma a leg
nagyobb szeretettel karolta fel az intézményt és őszinte 
magyaros vendégszeretettel üdvözölte a városban az ország 
többi részéből összesereglett hallgatóságot. A Soproni Nyári 
Egyetem intézményében tehát örvendetes módon jutott kife
jezésre az a kölcsönös szeretet, hazafias érzés és a magyar
ság jobb jövőjébe vetett mélységes bizalom és reménység, 
amely Magyarország Civitas Fidelissimáját, a kies és szép 
Sopron városát a magyar nemzettel mindörökre és elválaszt
hatatlanul összeforrasztja.

Czettler Jenő dr. s. k.
egyetem i ny. r. tanár, 

a Soproni N yári E gyetem  
Tanulm ányi B izo ttságának  elnöke.

Romwalter Alfréd dr. s. k. 
c. egyetem i ny. rk. tanár, 
a Soproni N yári Egyetem

soproni igazgatója.

Márffy Ede dr. s. k.
egyetem i ny. r. tanár, 

a Soproni N yári Egyetem
budapesti előadója.
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Rektorok és dékánok névsora a M. Kir. József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

megszervezéséig.
1.

A m. kir. József-Műegyetem volt rektorainak és dékánjainak 
névsora a műegyetem egyetemi szervezetének elnyerése óta: 

a) Rektorok névsora.

Tanév N é v Tanév N é v

1871—1872. f  Dr. Sztoczek József 1902—1903. f  Dr. Ilosvay Lajos
1872—1873. f  Conlegner Károly 1903—1904. + Hauszmann Alajos
1873—1874. f  Dr. Nendtvich Károly 1904—1905. n
1874-1875. f  Vész János Ármin 1905-1906. f  K. Jónás Ödön
1875—1876. + Dr. Sztoczek József 1906—1907. »
1876—1877. tf 1907-1908. f  Dr. Wartha Vince
1877—1878. n 1908-1909. »
1878—1879. n 1909-1910. »
1879-1880. f  Id. dr. Szily Kálmán 1910-1911. f  K. Jónás Ödön
1880—1881. » 1911—1912. Dr. Rados Gusztáv
1881—1882. w 1912—1913.
1882—1883. 1913—1914. »
1883—1884. w 1914—1915. f  Kovács S. Aladár
1884—1885/ f  Dr. Kriesch János 1915—1916. n
1885—1886. 1916-1917. f  Dr. Kürschák József
1886—1887? f  K. Lipthay Sándor 1917—1918.
1887—1888. » 1918—1919. Czakó Adolf
1888-1889. 1919—1920. »
1889—1890. f  Klimm Mihály 1920—1921. f  Rejtő Sándor
1890-1891. » 1921—1922. f  Zelovich Kornél
1891—1892. t  Dr. König Gyula 1922-1923. n
1892-1893. 1923—1924. Schimanek Emil
1893—1894. J » 1924—1925. n
1894-1895. f  Id. dr. Entz Géza 1925-1926. Dr. Szarvasy Imre
1895— 1896. » 1926—1927.
1896—1897. f  Dr. Wartha Vince 1927—1928. Dr. Szily Kálmán
1897—1898. n 1928-1929. n
1898—1899. f  K. Lipthay Sándor 1929-1930. n
1899-1900. 1930—1931. Dr. Hültl Dezső
1900—1901. t  Dr. Ilosvay Lajos 1931—1932.
1901 —1902. n 1932— 1/33.

1933— 1934.
Söpkéz Sándor 

Herrmann Miksa
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b) Dékánok névsora, 156

T anév Mérnöki és építészi 
osztály Gépészmérnöki osztály Vegyészmérnöki 

és egyetemes osztály Közgazdasági osztály

1871—1872. f  Kruspér István f  Bielek Miksa + Id. dr. Szily Kálmán _
1872—1873. tf —
1873—1874. n f  Dr. Kriesch János —
1874—1875. f  Dr. KherndI Antal n tf —
1875—1876. f  Dr. Wartha Vince ff —
1876-1877. » ff —
1877—1878. f  Dr. Gerlóczy Gyula + Nagy Dezső ff —
1878—1879. ff —
1879—1880. f  Hauszmann Alajos » tf —
1880—1881. n n ff —
1881 — 1882. n n ff —
1882—1883. t  Schwarzcl (K. Lipthay) Sándor f  Dr. Ghyczy Géza f  Fölser István —
1883—1884. i n » ff —
1884-1885. f  Klimm Mihály » f  Dr. Krenner József —
1885—1886. n f  Dr. Schüller Alajos ft —
1886—1887. + Dr. König Gyula f  Dr. Ilosvay Lajos —
1887—1888. n f  Fölser István tf —
1888—1889. n » ff —
1889—1890. i n ft ff —
1890—1891. f  Czigler Győző ft ff —
1891 — 1892. w f  Asbóth Emil ff —
1892—1893. n ft f  Id. dr. Entz Géza —
1893-1894. f  Dr. Ilosvay Lajos ff ff —
1894—1895. ft f  Dr. Klein Gyula —
1895-1896. » ff ff —
1896—1897. n ff ff —
1897—1898. n ff ff —
1898—1899. + Pecz Samu t  K. Jónás Ödön f  Dr. Réthy Mór —
1899—1900. n ff —
1900—1901. Dr. Rados Gusztáv ■l f  Dr. Schmidt Sándor |1 —
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T an év Mérnöki és építészi
osztály Gépészmérnöki osztály Vegyészmérnöki

és egyetemes osztály Közgazdasági osztály

1901—1902. Dr. Rados Gusztáv f  Rejtő Sándor f  Dr. Schmidt Sándor —
1902—1903. ff —
1903—1904. n ff —
1904—1905. f  Dr. Bodola Lajos + Lázár Pál f  Dr. Klein Gyula —
1905—1906. ft ff —
1906— 1907. f  Dr. Tőtössy Béla ff f  Dr. Kürschák József —
1907—1908. f  Dr. Wittmann Ferenc ff —
1908—1909. tf ff —
1909—1910. f  Kovács S. Aladár ft t  Dr. Daday Jenő —
1910—1911. » Zipernowsky Károly ff —
1911—1912. f  Nagy Virgil ff ft —
1912—1913. Czakó Adolf t  Dr. Schafarzik Ferenc —
1913—1914. Söpkéz Sándor tf ft —
1914-1915. n f  Bánki Donát D r .  Szarvasy Imre f  Zelovich Kornél
1915—1916. » ft ft
1916—1917. Czakó Adolf Schimanek Emil »»
1917—1918. Dr. Hültl Dezső ff Dr. ’Sigmond Elek Dr. Rados Gusztáv
1918—1919. n Herrmann Miksa ft tf
1919—1920. Ifj. dr. Szily Kálmán ff Dr. Tangl Károly tf
1920—1921. n Dr. Bresztovszky Béla tf D r .  Heller Farkas
1921—1922. tf ff f  Dr. Istvánffi Gyula ft
1922—1923. Sándy Gyula Dr. Szabó Gusztáv ff ff
1923—1924. » ff Dr. Zemplén Géza f  Dr. Buday László
1924—1925. Dr. Kossalka János tf ff ff
1925-1926. Dr. Bresztovszky Béla ff Dr. Heller Farkas
1926—1927. Oltay Károly ff Dr. Putnoky László tt
1927—1928. jp Dr. Heller Farkas ff Dr. Laky Dezső
1928—1929. Dr. Mihailich Győző ff Dr. Vük Mihály ft
1929—1930. Dr. Misángyi Vilmos Dr. ’Sigmond Elek >f
1930—1931. Wälder Gyula tf Dr. Varga József f  Zelovich Kornél
1931—1932. Pöschl Imre tf ))
1932-1933. Rohringer Sándor ft ft
1933—1934. Dr. Pogány Béla Dr. Vendl Aladár Dr. Búd János

157
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2.
A M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 

volt rektorainak névsora
a főiskolának főiskolai rangra történt emelése óta:

T a n é v N é v T a n é v N é v

1904—1905. f  Dr. Fodor László 1919—1920. Dr. Vitális István és Láng Károly
1905-1906. n 1920-1921. Jankó Sándor
1906—1907. Herrmann Miksa 1921—1922. n
1907—1908. 1922—1923. Boleman Géza
1908— 1909. f  Vadas Jenő 1923—1924. Dr. Mihalovits János
1909—1910. u 1924-1925. Tettamanti Jenő
1910-1911. f  Dr. Fodor László 1925—1926. n
1911—1912. a 1926—1927. Fekete Zoltán
1912—1913. f  Dr. Barlai Béla 1927—1928. n
1913—1914. n 1928—1929. Boleman Géza
1914—1915. Krippel Móric 1929-1930. n
1915—1916. a 1930—1931. Cotel Ernő
1916—1917. Kövesi Antal 1931-1932.
1917—1918. a 1932—1933. Fekete Zoltán
1918—1919. f  Réz Géza 1933—1934. »

3.
A M. Kir. Állatorvosi Főiskola volt rektorainak névsora 

a főiskola önkormányzati szervezetének elnyerése óta:
T a n é v N é v T a n é v N é v

1899—1931.
1931-1932.

f  Dr. Hutyra Ferenc
Dr. Wellmann Oszkár

1932- 1933.
1933— 1934.

Dr. Wellmann Oszkár 
Dr. Zimmermann Ágoston

4.
A budapesti Kir. M. Tudományegyetemi Közgazdaságtudo
mányi Kar volt dékánjainak névsora a kar alapítása óta:

T a n é v N é v T a n é v N é v

1919— 1920.
1920— 1921.
1921— 1922.
1922— 1923.
1923— 1924.
1924— 1925.
1925— 1926.
1926— 1927.

Dr. Bernát István
n

Dr. Fellner Frigyes
Dr. gr. Teleki Pál

Dr. Steinecker Ferenc 
Dr. Czettler Jenő 

f  Dr. Krolopp Hugó
Ifj. dr. Erődi-Harrach Béla

1927— 1928.
1928— 1929.
1929— 1930.
1930— 1931.
1931— 1932.
1932— 1933.
1933— 1934.

Dr. Karch Kristóf
Dr. Doby Géza

Dr. gr. Teleki Pál
Dr. Schandl József
Dr. gr. Teleki Pál

Dr. Grosschmid Lajos 
Dr. Vonház István
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Ii.
A M. Kir. József Nádor 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
rektorai és dékánjai:

a) Rektorok.

T a n é v N é v

1934-1935 Rohringer Sándor
1935—1936 Dr. Czettler Jenő
1936-1937 Dr. Szabó Gusztáv
1937—1938 Dr. gróf. Teleki Pál

b) Dékánok névsora.

Tanév Mérnöki és 
építészmérnöki 

kar

Gépész- és 
vegyészmérnöki 

kar

Bánya-, kohó- 
és erdömérnöki 

kar

Mezőgazdasági 
és állatorvosi 

kar
Közgazdaság- 

tudományi kar

1934/35
t  Zelovich

Kornél
és

Oltay Károly
Dr. Pogány Béla Finkey József Dr. Zimmermann 

Ágoston
Dr. Heller

Farkas

1935/36 Dr. Romsauer 
Lajos

Dr. Vendl
Aladár

Dr. Walek
Károly

Dr. Reichenbach 
Béla Dr. Dengl János

1936/37 Dr. Romsauer 
Lajos

vitéz Verebély 
László Széki János Dr. Jármai

Károly Dr. Laky Dezső

1937/38 Méhes Zoltán Dr. ’Sigmond 
Flek Roth Gyula Dr. Szabó

Zoltán
Dr. Imre

Sándor
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III.
Tiszteletbeli doktorok

(Doctores honoris causa)
a M. K ir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

megszervezéséig.

1.
A M. Kir. József-Műegyetemen

a) a műszaki tudományok tiszteletbeli doktorai:
Jó zse f főherceg Ö k irá ly i Fensége (1909). 
t  Schulek F rigyes, volt m űegyetem i ny. r. tan á r (1914). 
f  K herndl A ntal, volt m űegyetem i ny. r. tan á r (1915).
B lá thy  O ttó T itu sz , a G anz-féle elektro technikai g y á r r. t. osztály-

igazgató ja  és igazga tó-tanácsosa, a M agyar Tudom ányos Akadém ia tisz
teletbeli tag ja  (1917).

t  P uszta szék i F örster G yula báró, v. b. t. t., a Műemlékek O rszágos 
B izottságának volt elnöke (1917).

t  Lóczi L ó czy  Lajos, a Földtani Intézet volt igazgató ja  (1917). 
f  N agyszigeth i S z ily  Kálm án, volt m űegyetem i ny. r. tan á r (1917). 
f  D unaszen tgyörgyi T o lnay Lajos, v. b. t. t., a M agyar Á llam vasutak

volt elnök-igazgatója  (1917).
t  Zágoni Bodola Lajos, nyug. m űegyetem i ny. r. tanár (1922).
Gállik István, kereskedelem ügyi ny. h. á llam titkár (1922). 
t  Kandó Kálmán, a G anz és T á rsa  Danubius gép-, vágón- és

h a jógyár r. t. volt vezérigazgató ja , a M. Tud. A kadém ia volt lev. tag ja , 
az O rszágos Középítési T anács volt alelnöke (1922).

t  Velencei H auszm ann Alajos, volt m űegyetem i ny. r. tan á r (1922). 
t  N agyilosva i llo svay  Lajos, nyug. állam titkár, m űegyetem i ny. r.

tan á r (1922).
b) a közgazdaságtudományok tisz te le tbe li doktora :

f  G ávai Gaal Jenő, vo lt m űegyetem i ny. r. tan á r (1922).

2.
A M. Kir. Állatorvosi Főiskolán

a) az á llatorvostudom ányok tiszte le tbe li dok to ra i:

t  Dr. Schü tz V ilm os titkos korm ánytanácsos, a berlini állatorvosi 
főiskola volt ny. r. tan á ra  (1910).
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t  Dr. N ádaskay Béla, a m. kir. álla to rvosi főiskola volt ny. r. tan ára  
<1918).

t  Dr. D arányi Ignác v. b. t. t ,  volt m. kir. földm ívelésügyi 
m iniszter (1924).

t  Dr. Breuer A lbert volt m. kir. á llatorvosi főiskolai c. ny. rk. 
tanár, a Székesfővárosi K özvágóhidak volt igazgató ja  (1924).

t  Dr. C selkó István, a m agyaróvári gazdaság i akadém ia volt r. 
tan á ra  (1924).

Dr. F okányi László, m. kir. állato rvosi főiskolai c. ny. rk. tanár, 
m. kir. á llategészségügyi fő tanácsos (1924).

Dr. P lósz Béla, m. kir. udvari tanácsos, földm ívelésügyi m iniszté
riumi h. állam titkár, a m. kir. á lla to rvosi főiskola nyug. ny. r. tanára  
(1924).

Dr. U hlyarik T itus, nyug. m. kir. á llategészségügyi fő tanácsos (1924). 
t  Dr. Bang Bernát, a kopenhágai m ezőgazdasági és állato rvosi fő

iskola volt ny. r. tan á ra  (1924).
t  Dr. B ayer József, császári és k irá ly i udvari tanácsos, a bécsi 

állatorvosi főiskola volt ny. r. tan á ra  (1924).
t  Dr. D rexler Hermann, a p rágai ném et egyetem  volt ny. r. tanára  

<1924).
Sir John M cFadyean, a londoni V eterinary  College ny. igazgatója 

<1924).
Dr. K itt T ivadar, a müncheni egyetem  ny. r. tan á ra  (1924).
Dr. Mohler John, a w ashingtoni B ureau of Animal Industry  igaz

gató ja  (1924).
Dr. Schm alz Reinhold, a berlini állatorvosi főiskola nyug. ny. r. 

ta n á ra  (1924).
t  Dr. Sm ith  Teobald, a new yorki R ockefeller-Institut volt osztály- 

igazgató ja  (1924).
t  Dr. Zschokke Ervin, a zürichi egyetem  volt ny. r. tan á ra  (1924).

3.
A budapesti Kir. M. Tudományegyetemi 

Közgazdaságtudományi Karon
a) a közgazdaságtudományok tiszteletbeli doktorai:

Zichi és vásonkeői gr. Z ichy János, nyug. m. kir. vallás- és köz- 
ok ta tásü g y i m iniszter (1925).

t  T ó th  Lajos, volt m. kir. va llás- és közoktatásügyi á llam titkár 

41925).
Balogh Elem ér, a H angya-S zövetkezet vezérigazgató ja  (1925).
V itéz nagybányai H orthy M iklós, M agyarország  korm ányzója  (1930)

b) a mezőgazdaságtudományok tiszteletbeli doktora:
Lovag krassai K erpely Kálm án, nyug. egyetem i ny. r. tan á r (1925).

í i
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IV.
Tiszteletbeli doktorok

a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen

a bányamérnöki tudományok tiszteletbeli doktora:
dr. H óm an Bálint m. kir. va llás- és közok ta tásügy i m iniszter (1935);

a műszaki tudományok tiszteletbeli doktora: 
dr. Sw i& oslaw ski W ojciech  lengyel va llás- és közoktatásügyi m iniszter
(1937).
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V.
A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem nyilvános rendes, nyilvános rendkívüli címzetes 
(tiszteletbeli) és helyettes tanárainak bejelentett irodalmi 

és egyéb szakszerű működése az 1936/37. tanévben.

L Mérnöki és építészmérnöki kar.

A ) M érnöki osztá ly .

O ltay K ároly  ny. r. ta n á r : 1. V izsgála tok a régi budapesti tr igono
m etriai hálózat rendszeradataira és pontosságára. (G eodéziai K özlöny, 
1937. évi 1—4. szám , 1— 11. oldal). 2. A  hosszúságnak és a középhibának  
összefüggése invar-tárótokkal vég ze tt m érésekben. (G eodéziai K özlöny, 
1937. évi 1—4. szám , 33—39. oldal). 3. A leolvasás hibáinak hatása invar - 
drótokkal vég ze tt hosszm érések eredm ényeire. (G eodéziai Közlöny, 1937. 
évi 5—8. szám , 61—80. oldal). 4. Üj teodolit-típus v ízszin tes  részle tm éré
sek  részére. (G eodéziai Közlöny, 1937. évi 5—8. szám , 86— 89. oldal).. 
5. Geodézia II. kö tet. A  v ízszin tes  m érés alapm űveletei és m ódszerei. 
Második teljesen á tdo lgozott és bővíte tt k iadás (Németh József techik 
könyvkiadóvállalat, 202 oldal, 192 ábra). 6. S zerkesztette  a G eodéziai 
K özlöny  című tudom ányos fo lyóirato t, m ely évente m integy 13 ív te r
jedelemben, négy alkalom m al jelenik meg.

Dr. K ossalka János ny. r. ta n á r : folyam atban van „Tartók sz ta tiká ja  
és kinem atikája"  című m unkája, m elynek első kilenc íve m ár m egjelent.

Dr. Mihailich G yőző  ny. r. ta n á r : M érnöktovábbképzés. (Az országom 
felsőoktatási kongresszuson ta r to tt  előadás. F elsőoktatás III. köt.)

Rohringer Sándor ny. r. ta n á r : A ) Irodalm i m űködése: 1. Az ön tözés- 
ről. (Köztelek.) — B ) Előadások: 1. A z elm életi és gyakorla ti hidrodina
m ika m ódszerei. (Székfoglaló előadás a M. Tud. A kadém iában). 2. Ma
gyarország  'vízgazdálkodása. (Soproni n y ári egyetem .) C) S za kszerű  
m űködés: 1. Működött, m int az O rszágos K özépítési T anács és K ikötő
ügyi T anács tag ja . 2. A Köztelek cím ű szaklap ta la j jav ítási rovatának  
vezetője. 3. T alajv íztanulm ányok a D una-T isza közén és a borsodi ny ílt 
ártéren , adatok  gyűjtése, azoknak feldolgozása. 4. M eteorológiai m eg
figyelőállom ás felállítása a M űegyetem kertjében. 5. Szakértő i működés 
és irány ítás, a Székesfőváros so roksári-ú ti szennyvíz-szivattyú telepén  
a Duna m edrébe építe tt nyom ócső ügyében. 6. Szakvélem ény a K örösön 
tervezett békésszen tandrási duzzasztógát csillapító m edencéjének és u tó
fenekének biztosítása  kérdésében.

íi*
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Dr. S tachó Tibor ny. r. ta n á r : 1. M ennyisé gtani m agyar nyelvünk. 
(Technika, 1937.) 2. Ism ertetések, referátum ok különböző szaklapokban.

Dr. J á ky  Jó zse f ny. rk. ta n á r : A ) Irodalm i m űködése: 1. A beton- 
burkolat m éretezése. (A M agyar Mérnök- és É pítész-E gylet Közlönye, 
1937. 9— 10. szám.) 2. A  földm unka töm örségéről. (V állalkozók Lapja, 1937. 
10. szám ának „É pítő ipari Szem le“ szakm elléklete.) 3. Talajm echanika  
m últja  és jelene. (V állalkozás, Építkezés. 1937. 51—52. szám .) 4. A  nagy  
vasúti sebességek feltételei. (M agyar V asút és Közlekedés, 1937. jubi
leumi szám .) B ) Előadás: Talajm echanikai továbbképző tanfolyam  a m. 
kir. kereskedelem ügyi m inisztérium  m űszaki szem élyzete szám ára (1937. 
jan u á r 13—23.).

Dr. B arta Józse f egyetem i m agán- és helyettes tan á r: 1. Über die 
Randw ertaufgabe der gleichm ässig belasteten K reisplatte, (Zeitschr. für 
angew. Math. u. Mech., Bd. 16, 1936.). 2. Változó  keresztm etsze tű  n y o 
m o tt rúd rugalm as kihajlásáról, (M. Tud. A kadém ia M atem atikai és T er
m észettudom ányi É rtesítő je, 55. kötet, 1937.) 3. Sur la Vibration fonda- 
m entale d ’une m em bráné, (Com ptes rendus des séances de l’Académie des 
Sciences, P aris , törne 204, 1937.). 4. Uber die elastische Grundschwingung  
eingespannter Stäbe, (Ingenieurarchiv, Bd. 8, 1937.). 5. Uber die nähe
rungsw eise Lösung einiger zw eidim ensionaler E lastizitätsaufgaben, (Zeit
schr. für angew . Math. u. Mech., Bd. 17, 1937.). 6. A rugalm asságtan  
sa já t ért ékfeladatai, (Technika, m agyar m érnök lapja, 18. évf. 1937.). 7. 
A z egyenletesen  m egterhelt körlem ez kerületértékfeladatáról, (előadás 
Eötvös L óránd Mát. és Fiz. T árs. ülésén). 8. K özépértéktétel a d iffe 
renciálegyenletek első saját ért ékér öl, (előadás Eötvös L óránd Mát. és 
Fiz. T árs. ülésén).

Bauer M ihály c. ny. rk. ta n á r : B em erkungen über die Galoissche 
Gruppe einer Gleichung. (M athem atische Annalen, 114. kötet).

B ) É pítészm érnöki osztá ly .

C sányi K ároly  ny. r. ta n á r : 1. E lőadásokat ta r to tt F ranciaország  
m űvészeti em lékeiről (a kis A kadém iában). 2. F o ly ta tta  M agyarország 
rom ánkori emlékeinek fe lku ta tásá t és feldolgozását. 3. H allgatóival fel
m érte, a Műemlékek O rsz. B izo ttsága részére, Lébény rom ánkori tem p
lom át.

Dr. C sonka Pál ny. rk. ta n á r : 1. Az érvényben levő budapesti É pítés
ügyi S zabályzat k iegészítéseként k iado tt Légoltalm i R endelkezések  te r
vezete. 2. A budapesti új É pítésügyi S zabá lyza t Építés és B ontás című 
részeinek tervezete. 3. A budapesti új É pítésügyi S zabályzat É pületszer
ke ze tek  című részének tervezete. 4. Az Alapok Erőtani Szám ítása  című 
(MOSz 532. szám ú) szabvány  előadói tervezete. 5. A Kő- és T ég laszer
keze tek  Erőtani Szám ítása  című (MOSz 544. szám ú) szabvány  előadói 
tervezete. 6. A Tám falak Erőtani Szám ítása  című (MOSz 576. számú) 
szabvány  előadói tervezete. 7. A F okozottan  T űzb iztos S zerkeze tek  című 
(M OSz 595. szám ú) szabvány  előadói tervezete. 8. A K özepesen Tüzbiz-
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tos S zerkeze tek  című (MOSz 596. szám ú) szabvány előadói tervezete. 9. 
A M érsékelten T űzb iztos S ze rkeze tek  című (MOSz 597. szám ú) szabvány 
előadói tervezete. 10. A Lángbiztos S zerkeze tek  című  (MOSz 598. szám ú) 
szabvány előadói tervezete. 11. A L ángm entesített S zerkeze tek  című 
(MOSz 599. szám ú) szabvány előadói tervezete. 12. Az Ó vóhelyek N yílás  
zárószerkezetei című (MOSz 800. szám ú) szabvány előadói tervezete.

Dr. Lechner Jenő  c. rk. és m ag án tan á r: B efejezte és rendeltetésének 
á tad ta  a Szent F erencrendi Mária M isszionáriusnők H erm ina-úti zá rd a 
tem plom át. E lkészítette a pesth idegkút-rem etekertvárosi Szentlélek tem p
lom terveit. Az álta la  te rveze tt Ferenc József fogadalm i tem plom ban kü
lönböző berendezési tá rg y a k a t te rvezett. E lkészítette J. V irágh B éla s ír
emlékét. K özrem űködött a K épzőm űvészeti Főiskola á tépítési m unká
lataiban. R észtvett a  K épzőm űvészeti Főiskola jubiláris k iá llításá
nak rendezésében. A Nemzetközi Eucharisztikus K ongresszus o ltá rpá
lyázatán  tervével első díja t és m egbízatást nyert. Több cikket ír t város- 
rendezési kérdésekről különböző napi és m űszaki lapokba. Egyházm űvó- 
szeti e lőadást ta r to tt a Szociális M isszió társulat m eghívására  stb.

II. Gépész- és vegyészmérnöki kar.

A ) G épészm érnöki osztá ly .

Dr. G rosschm id Lajos ny. r. ta n á r : E gy általános egyenlőtlenség. 
(M egjelent a „M atem atikai és F izikai Lapok“ 1937. évi XLIV. kötetében).

Dr. M isángyi V ilm os ny. r. ta n á r : a) „A lisztfeldolgozó ipar fe jlesz
tése.“ E lőadás a M agyar Molnár Céh közgyűlésén 1936. XI. 16-án.) b) 
„M űegyetemi okta tás és külső gyakorla t.“ (E lőadás az O rszágos Felső
oktatásügyi K ongresszuson 1936 decem ber 16-án.) c) B eszám olóelőadás 
az 1936. VIII. 31-től, 1936. IX. 12-ig B udapesten m eg tarto tt ISA konferen
ciáról. d) Főelőadó-szakértő i e lő terjesztés B udapest Székesfőváros G áz
müveinek gépi berendezéséről. E lőadás a főváros üzem politikai b izo ttsá
gának ülésén, e) A F elsőoktatásügyi E gyesület Közlem ényeinek szerkesz
tése. f)  A M agyar O rszágos Szabványosító  B izottság  osztályelnökségei
vel járó  szakszerű  m űködés, g) A M. Kir. K úriánál k ifejte tt szabadalm i 
ülnöki m űködés, h) A Nemzeti M unkaközpont O ktatásügyi B izo ttságának  
elnökeként a szövőipari továbbképző tanfolyam ok ellenőrzése, f) Szak- 
vélem ények adása  hatóságok és m agánosok szám ára.

Pöschl Im re (selm eczi) ny. r. ta n á r : 1. Elnöke, illetve tag ja  volt a 
„M agyar E lektrotechnikai E gyesü let“ több szabványbizo ttságának  és a 
„M agyar R acionalizálási B izo ttság“ 58. sz. szakbizottságának. 2. Műkö
dött, m int a M. Kir. Kúria szabadalm i ülnöke.

V itéz V erebély László  ny. r. ta n á r : A ) Irodalm i m űködés: Jövő  teen 
dőink a vasútvillam ositás terén. (M agyar V asút és Közlekedés.) National 
and Regional P laning and their R elation to  the C onservation of National 
Resources. Regional Integration of E lectric U tility  Facilities. (Az Energia-
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V ilágkonferencia IM. egyetem es ülésén bem utato tt tanulm ány, 1936.) — B ) 
Előadások: A m erikai tapaszta la tok. (M agyar M érnök- és Építészegylet.) 
A vatóbeszéd  Kandó Kálmán sírem léke fölött. (M agyar Mérnök- és Épí
tészegylet.) — C) S za kszerű  m űködés: T anulm ányút az Amerikai E gye
sült Állam okban. — Az E nergia-V ilágkonferencia M agyar Nemzeti B izo tt
ságának  irán y ítá sa  — m int annak elnöke. — A M agyar E lektrotechnikai 
E gyesületben és a R acionalizálási B izottságban szabványok és szabály 
zatok  elkészítése, m int az illetékes b izottságok elnöke. — Szakértő i 
tevékenység  a Székesfőváros Ü zem politikai B izottságában, az E lektrom os
művek, a Gázművek, a Vízművek és a BSzKRt. kérdéseit illetően.

Dr. P a ttan tyús Á. G éza  ny. r. ta n á r : 1. A kétkötetes „G épészeti 
Zsebkönyv“ főszerkesztő je és főm unkatársa. 2. A „T echnika“, a m agyar 
m érnök lapja főszerkesztője.

Vajda Ödön ny. r. ta n á r : E lőadás a M olnárcéhben „A malom  m ellék
üzem ei"  címen. Közlem ény a Technika c. fo lyóiratban „G yárak értékének  
becslése"  címen.

Dr. A nderlik Előd ny. r. ta n á r : Az aerodinam ikai intézet berende
zésével kapcso latos tervezések és a felszerelés irány ítása . Instacionárius 
áram lási jelenségek elm életi és kísérleti v izsgálata .

Dr. S zűcs A dolf c. ny. rk. ta n á r : A vekto rszám ítá s elemei.

B ) V egyészm érnöki o sztá ly .

Dr. 'S igm ond Elek  ny. r. ta n á r : 1. A talajtan és a laboratóriumok 
gyakorla ti jelentősége, (Köztelek, 1937. 1—2. szám ). 2. A  talajtípusok és 
gazdasági jelentőségük, (Köztelek, 1937. 13— 14. szám ). 3. Újabb s z ikkép 
ződési e lm életek és m egjavitási tanácsok, (Föld tan i Közlöny, LXVII. kötet 
7—9. szám ). 4. „The Principies of Soil Science", az 1934-ben m egjelent 
„Á ltalános T a la jtan “ című m unkának angol k iadása. (Th. Murby and Co. 
London, nyom ás a la tt) . 5. M űködött, m int a m. kir. földm ívelésügyi mi
nisztérium  kebelében m űködő T alajjav ító  B izo ttság  elnöke, m int a K ísér
letügyi T anács és a Felülbíráló T anács tag ja , m int a M. Kir. Kúria S za
badalm i T anácsának  ülnöke, m int a „K öztelek“ című szaklap  rovatveze
tője.

Zem plén G éza  ny. r. ta n á r : 1. A „neolinarin"-ról, a Linaria Vulgáris
nak új g lükozidjáról. (Mát. és Term . É rtesítő  55., 651. 1937.) 2. A treha- 
lóznak eg y  egyszerű  előállítási módja. (U gyanott. 55., 659. 1937.) 3. A  
lusitanicosid-nak, a Cerasus lusitanica g lükozid jának szin tézise . (U gyan
o tt sa jtó  alatt.) 4. Ilosvay  Lajos. (T erm észettudom ányi Közlöny 1936. nov. 
szám .) 5. Syn th ese  des Lusitanicosids (C havicol —  ß  —  rutinosids), des 
G lycosids aus Cerasus lusitanica Lois. (Ber. d. D eutsch. Chem. Ges. 70, 
1098/1937.) 6. Über benzylierte  D erivate des Lävoglucosane und der 
Glucose. (U gyanott 70, 1848. 1937.)

Dr. P u tnoky  László  ny. r. ta n á r : B eitrag  zur U ntersuchung der S te in 
chen-Fehler im  Glas. (Dr. B obest Béla társszerzővel.) Megjelenés a la tt 
a Sprechsaal für K eram ik, Glas, Email c. fo lyóiratban.
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Dr. Varga Józse f ny. r. ta n á r : 1. A szénbenzingyártás ü g ye  M agyar- 
országon. E lőadás a Carbon C arburan t K ongresszus 1936. szept. lfr-i 
ülésén. (M egjelent az Á sványo la j 1936. 18. szám ában és a Szénkísérle ti 
K özlem ények  III. 1936. (1937) kötetében.) 2. Die Frage der K ohlenbenzin
fabrikation in Ungarn. (M ontanistische R undschau, 1936. 22. sz.) 3. A  m a
gyar tüzelőszeripar. (Dr. Nyul G yula társszerzővel, Technika 1937.
1. és 2. sz.) 4. Die ungarische B rennsto ff industrie. (Dr. Nyul G yula tá rssz e r
zővel, B rennstoffchem ie, 1937. 10. sz.) 5. B enzingyártás szénből. E lőadás 
1937. jan. 27-én az O rszágos Nemzeti Klubban. (M egjelent a Term . Tud. 
Közlöny 1937. 1070. füzetében.) 6. A széno la j gyártás technikai és gazda
sági jelentősége. E lőadás a M agyar Mérnök- és É pítészegylet 1937. ápr. 
20-i közgyűlésén. (M egjelent a K özlöny  1937. 21—22. füzetében.) A Ma
gyar S zabványügyi Intézetben m int a  kenőanyagok, m oto rhajtóanyagok  
és tűzálló ép ítőanyagok szakb izo ttságának  elnöke m űködött. A m agyar 
kir. Kúria szabadalm i ülnökeként szám os per tá rg y a lásán  v e tt rész t és 
nyú jto tt szakvélem ényt. Mint a S zékesfőváros Ü zem politikai B izo ttsá
gának szakértő  tag ja  állandóan közrem űködik az odatartozó  szakkér
dések m egvitatásában.

Dr. Vénái A ladár ny. r. ta n á r : 1. N. S teno  halálának három száz éves  
évfordulója a lkalm ával ta r to tt m egem lékezés. Elnöki m egnyitó a  M agyar
honi Földtani T ársu la t 1937. évi LXXXVII. közgyűlésén. (Föld tan i Köz
löny LXVII. 1937. p. 76—85.) 2. A M agyarhoni F ö ldtani T á rsu la t ügyeit 
irány íto tta  m int elnök.

Dr. P iánk Jenő  c. ny. rk. és he lyettes ta n á r : 1. „Kémia" (az előadások 
rövid kivonata) 96 oldal. 2. S zerkeszte tte  a M agyar Chémiai F o ly ó ira to t.

Dr. Goll G yörgy  m űegyetem i adjunktus és helyettes ta n á r : 1. A datok  
a különböző ta la jok napsugárelnyelő képességének vizsgálatához. (Mező- 
gazd. Kút. IX. évf.) 2. B akos T ibor  tá rsszerzővel eg y ü tt: A z ezüstszu lfid  
kristá lyos szerkeze tének  rön tgenografikus vizsgálata. (M agyar Chemiai 
F o lyó irat XLII. évf.)

Bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar.

A ) B ánya- és kohóm érnöki osztá ly .

C otel Ernő  ny. r. tan á r: „Uber die Vorausbestim m ung des K okssa tzes  
im  H ochofenbetrieb", a k a r „M itteilungen“ című k iadványának  1936. évi 
kötetében. „A M artin-acélgyártás"  című könyv a kari könyvkiadó-alap  
k iadásában, Sopron, 1937. T ag ja  volt a  W ehrlit-pá lyáza t b írá ló -b izo tt
ságának . Az „Üj Idők Lexikona"  vaskohászati m unkatársa .

K övesi A ntal ny. r. tan á r: „Die rechnerische und graphische B estim 
m ung der D eviationsm om ente."  M egjelent a m. kir. József N ádor M űszaki 
és G azdaság tudom ányi E gyetem  B ánya- és K ohómérnöki o sz tá lyának  
Közleményeiben 1937. D olgozott a „H idrom echanika“ című m unkáján. 
Mint a soproni kir. T örvényszék hites szakértő je  közlekedési és gépészeti
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kérdésekben, továbbá m int tö rvényhatóság i bizottsági tag  Sopron szab. 
kir. városnak  vélem ényes jelentéseket k é sz íte tt E lőadást ta r to tt a „m oto
rok gazdaság i h a tá s fo k á é ró l a M. M. és É. E gylet soproni osztályában.

Dr. V itális István  ny. r. ta n á r : a) Irodalm i közlem ények: 1. A csonka- 
m agyarországi fö ldgáz- és földi o la j-katatás ereám ényei és kilátásai. 
(B ányászati és Koh. Lapok, LXX. évf. B udapest, 1936.) 2. A lispei és 
bükkszéki fö lágáz és fölái olaj. (T erm észettudom ányi Közlöny, 69. k. 5. sz. 
B udapest, 1937.) 3. A soproni V irágvölgy bagliviái és kortársaik. (Mate
m atikai és T erm észettudom ányi É rtesítő , LVL k. B udapest, 1937.) 
4. Die kgl. ung. Erzgrube bei R ecsk. (M itteilungen der berg- und hütten
m ännischen Abteilung, Sopron, 1936.) 5. Ein neuer B aglivien-Fundort in  
den sarm atisch-pontischen „Übergangsschichten“ des B lum entales (V irág
vö lg y ) bei Sopron. (M itteilungen der berg- und hüttenm ännischen Ab
teilung, Sopron, 1937.) b) E lőadás: a M. Tud. A kadém ia III. o sz tá lyában : 
A soproni V irágvölgy fossilis bagliviái, a Soproni N yári E gyetem en: 
C sonkam agyaro rszág  új ásványkincsei, c) Szakértő i m unkásság : mint 
bányageológus foglalkozott az o rszág  ha tá rán  belül és kívül a haszno
sítható  ásványkincsek felku tatásával és szak tanácsoka t ado tt azok fel
tá rá sá ra .

Dr. M ihalovits János  ny. r. ta n á r : Delius K ristóf T raugott, a sel- 
meci B ányászati Akadém ia első (1770) bányam üveléstani p rofesszorának 
vázla tos é le tra jza  és kisebb m unkái. (K iadta a soproni bánya-, kohó- 
és erdőm érnöki egyetem i k a r „K önyvkiadó A lapja“.)

F inkey  Jó zse f ny. r. ta n á r : 1. A flotációs ásvány  e lőkészítő  eljárás. 
(Könyv. Sopron, 1937.) 2. A z  adszorpciós m axim um . (A M agyar Tudo
m ányos A kadém ia M atem atikai és T erm észettudom ányi É rtesítője, LVI. 
kötet.) 3. Über das M aximum  der Adsorption. (A B ánya- és Kohómérnöki 
O sztály  Közleményei. 1937. IX. kötet.) 4. B ányásza ttudom ányi c ím szavak  
az „Új Idők L exikona“ V—VIII. kötetében. (1937.) 5. A M. Kir. Iparügyi 
M inisztérium m egbízásából: a) Felü lv izsgálta a kibővített és újból üzem 
behelyezett recski ércelőkészítőm űvet, b) M egvizsgálta a gyöngyösoroszi 
bányát és laboratórium i kísérletekkel m egállap íto tta  a gyöngyösoroszi 
ólom-, cinkércek szelektív  do tá lásáva l elérhető eredm ényeket, c) M egter
vezte a gyöngyösoroszi ércekkel végzendő nagybani k ísérletekhez szük
séges flotáló készüléket, d) Felü lv izsgálta a kom lói szénelőkészítőm ű 
á ta lak ításának  tervét.

Dr. Vendl M iklós ny. r. ta n á r : Kallóföld (bentonit) a fertőrákosi la jta - 
mészkőből. M agyar Tudom ányos A kadém ia III. o sz tá lyának  1937. évi 
június hó 7-i felolvasó üléséből. — Újabb adatok  a té tény i csapóföld ism e
retéhez. A M agyar T udom ányos A kadém ia III. o sz tá lyának  1937. évi 
június 7-i felolvasó üléséből.

Dr. T árczy-H ornoch  A nta l ny. r. ta n á r : a) „M ikoviny Sám uel.“ 
(T érképészeti Közlöny, IV. kö tet 64—82. oldal.) b) E lőadást ta r to tt:  1. a 
M agyar M érnök- és É pítész-E gylet bányászati és kohásztai, valam int 
geodéziai szakosztá lyaiban  1937. évi m árcius hó 20-án „Sokszögelésű 
alagútkitűzések pontossági v izsgá la ta“ címen (m egjelenés előtt a MMÉE
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Közlönyében), 2. a Soproni N yári Egyetem  bányászati irányú  tovább
képző előadásainak keretében a W ilski—H ornoch-rendszerű  Zeiss-féle 
aknafüggélyezőről és a soproni lejtaknam érő  készülékről „Üj le jtakna- 
m érő m űszer és többsúlyú aknafüggélyező“ címen, 3. a leobeni 1937. 
évi bányászati kongresszus keretében m eg tarto tt IV. o sz trák  bányam érői 
ülésén „Ein S te ilschach tgerä t“ címen.

Dr. R om w alter A lfréd  c. ny. rk. és intézeti ta n á r : Széki János és 
dr. Vendl Miklós ny. r. tanárokkal együ tt „A Sopron környékén  elő
forduló lekophyllit értékesítése  ügyében vég ze tt v izsgá la tok", a Széche
nyi Tudom ányos T ársaság  m űködéséről szóló jelentés, 76, 1937., „Római 
korú sajto lt üveg  Sopronból" (Soproni Szemle, 1. 120, 1937.), „Schw efel
kohlensto ff aus Su lfiderzen"  (M etall-W irtschaft-W issenschaft-T echnik , 
16, 1037, 1937.), „Készülék a levegő oxigéntartalm ának m egálla
pítására", (B ányászati és K ohászati Lapok, 70, 304, 1937.), „A recski 
érc kén- és arzénproblém ája"  (ugyanott, 71, 11, 1938.), „Vorrichtung zur 
B estim m ung des Sauersto ff geholtes der L u ft", „Therm ochem ie und B rennsto ff- 
eigenschaften d es Schw efe lkoh lensto ffs" , Abgas einer durch Binnenfeuer im  
um laufenden Spülgas fortdauernd bew irkten  Schw elung", m egjelentek a József 
Nádor M űegyetem B ányászati és K ohászati O sztályának  1937. évi Közlemé
nyeiben; a József N ádor M űegyetem Soproni N yári Egyetem ének sze r
vezésében, valam int 1937. évi első tanfolyam ának igazga tásában  közre
m űködött és ennek keretében „A recski érc kén- és arzénproblém ája",  
„A bányalevegő oxigéntarta lm ának meghatáPozásaV, „A szenek  kém iá
ja"  és „Néhány róm ai korú soproni lelet technológiai tanulsága"  cím en 
előadásokat ta r to tt;  a M. Kir. Iparügyi M inisztérium m egbízásából va la 
m int vállalatok  részére  szakvélem ényeket adott.

E sztó  P éter  c. ny. rk. és intézeti ta n á r : a) E lőadások: T udom ányos  
üzem vezetés a bányászatban. T öm edékelhelyező  gépek. (N yári E gyetem ) 
b) S zakszerű  m űködés: A bányahatóság  és kir. ügyészség részére  szak- 
vélem ényeket adott.

Balázs István  nyug. főiskolai, c. egyet. ny. r. és helyettes ta n á r : 
Az ok tatással kapcsolatos teendőkön kívül a tanszék anyagvizsgáló  
intézetében több esetben szakértő i v izsgála tokat végzett.

B ) E rdőm érnöki osztá ly .

Dr. W alek  K ároly  ny. r. ta n á r : „Zur Aufgabe über die B estim m ung  
der kürzesten  geradlinigen Verbindung dreier w indschiefer R aum geraden". 
(M egjelent a B ánya- és K ohóm érnöki O sztály  Közlem ényeinek 1937. évi 
kötetében.)

Fekete Zoltán  ny. r. tan á r: a m. kir. földm ívelésügyi m iniszter m eg
bízásából 64 napon á t p róbatereket k erese tt és jelölt ki a készülő hazai 
tö lgy-faterm ési táblák  céljaira az Eperjes-T okaji-H egyláncban, a Bükk- 
hegységben és a M átrában. E lőadásokat ta r to tt a soproni nyári egyetem en 
az erdőbecslés köréből: 1. A hazai fa term ési táblák ügyének  állása.
2. A m agyar akác-fa term ési táblák készítése . Irodalm i m unkássága:
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1. A kác-fa term elési táblák a M agyar A lfölá szám ára. (Német nyelven is.) 
Sopron, 1937. (A földm ívelésügyi m iniszter megbízásából.) 2. A haszná
la tok elnevezése. (E rdészeti Lapok, 1937.) 3. N éhány m űszavunk helyes  
értelm ezése. (U gyanott.) 4. T isztítá s , Hisztit óv ágás, tisztázóvágás. 
(U gyanott.) 5. M agyar eráészeti szakk ife jezések . (U gyanott.)

R oth G yula  ny. r. ta n á r : a) A z  eráészeti ku ta tó in téze tek  nem zetközi 
szövetségének  IX . kongresszusa  hazánkban. (E rdészeti K ísérletek XXXVIII. 
évf. 3—4. szám ), b) A vaávédelm i szerekről. (E rdészeti Lapok, 1937. 
HL füzet), c) A  go lyós csövekrő l és lövedékeiről. (E rdészeti Lapok 1937. 
V. füzet), d ) A  n yú lvé sz  (T ularaem ia). (E rdészeti Lapok 1937. VI. füzet). 
e) E rdőbirtokosoknak több ízben szakvélem ényt ado tt különböző szak
kérdésekben.

Kelle A rthur  ny. r. ta n á r : 1. „A tö lg y  g o lyva  okozója."  (E rdészeti 
Lapok, LXXVI. évf. 1937. év, I. füzet.) 2. E rdővédelm i ügyekben több 
Ízben szakvélem ényt ado tt a m ag y ar erdőbirtokosoknak.

Vági István  ny. r. ta n á r : A z erdei ta la jok kálium - és fo szforháztar
tása különböző fö ldra jzi szélességek  és éghajlatok alatt. (E rdészeti L a
pok 1937. decem beri szám .)

Dr. Fehér Dániel ny. r. ta n á r : 1. Die biologische Lebensvorgänge  
des W aldbodens in ihrem  kausalen Zusam m enhänge m it den K lim afak
toren. (V erhandlungen des IX. Int. K ongresses F orstl. V ersuchsanstalten, 
B udapest, 1936.) 2. Die biologische P roblem e der Sandaufforstung. (IL 
Nem zetközi E rdőgazdaság i K ongresszus k iadványa , B udapest, 1937. 3. 
kö te t 73—87.) 3. W esen  und B edeutung der biologischen A k tiv itä t der 
Ackerböden für die praktische Landw irtschaft. (L andw irte T agung des 
A grikulturvereines, B ra tislava , 1937. S. 28—43.) 4. Untersuchungen über 
die biodinam ische G rundlagen der Bodenatm ung. (Zeitschrift f. F o rst- 
u. Jagdw esen, 1937.) 5. Der periodische K reislauf des P hosphors und  
des K alium s in den W aldböden. (Silva, 1937.) Fehér, D., G. A. Mannin- 
ger és M. Frank. 6. Der A ckerboden als biodinam ische S ys tem . (Boden
kunde und Pflanzenernährung , 4, S. 243—276. 1937.) Fehér, D., E. Ma- 
ró thy  és J. K ovács: 7. U ntersuchungen über den E influss der verschie
denen Reinigungs-, D urchforstungs- und V erjüngungsm ethoden auf den 
biologischen Bodenzustand. (V erhandlungen des IX. Int. K ongresses 
Forstl. V ersuchsanstalten , B udapest, 1936.)

Sébor János  ny. rk. ta n á r : a nyári egyetem en kétó rás előadásban 
tá rg y a lta  a vektoriális kiegyenlítő  szám ítást.

Krippel Móric nyug. főiskolai, c. egyetem i ny. r. és helyettes tanár, 
az erdőhasznála ttan i tanszék  vezetője, foglalkozott tan tá rg y a i korszerű  
kiegészítéséhez szükséges tanulm ányokkal és egyéb kisebb-nagyobb 
szakvélem ény összeállításán  kívül, m int a M agyar S zabványügyi Inté
zet XXXII. szakb izo ttságának  tag ja , m egtette  terjedelm es észrevételeit 
a MOSz 44. és 45. sz. szabványtervezetekre, a MOSz 43. szám ú, a MOSz 
46. és a MOSz 685—692. szám ú szabványtervezetekre.
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IV. Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

A ) M ezőgazdasági osztá ly .

Dr. S teinecker Ferenc ny. r. ta n á r : E lőadásokat ta r to tt a T anítók 
Szabadegyetem én, a Széchenyi Szövetségben és a K özigazgatási T isz t
viselők Továbbképző T anfolyam án. A tanévben ta r to tt előadásai közül 
különlenyom atként m egjelent m unkái: „A falu népe*', „Az orosz cári 
család bukásának okai", „A falu veze tése". (T isza István E gyetem  É v
könyve.) Mint a földm ívelésügyi m inisztérium ban m űködő Állandó Felül
bíráló T anács tag ja  rész tvett ennek ülésein és a tanács m unkálataiban, 
ö sszeá llíto tta  a legújabb m ezőgazdaság i közigazgatási jogszabályok 
gyűjtem ényét 1931— 1937-ig (jelenleg nyom ás a la tt) .

Dr. C zettler Jenő  ny. r. ta n á r : 1. A szö ve tkeze tek . E lőadás a B elügy
minisztérium  álta l rendezett II. közigazgatási továbbképző tanfolyam on. 
Megjelenik a Mai M agyar Község 1937. évi kötetében. 2. A z  orvostudo
m ány és a népélelm ezés kérdése agrárszem pontból. E lőadás a M agyar O r
vosi K önyvkiadó T ársu latban . (M egjelenik a T á rsu la t évkönyvében.)
3. A kínai— japán háború gazdasági vonatkozásai. E lőadás az E gyesült 
K eresztény Nemzeti Ligában. (M egjelenik a L iga Értesítőjében.) 4. A k is 
háztartások boldogulása egyed i és nem zeti szem pontból. E lőadás a Kat- 
holikus Női Szociális Iskola e lőadássorozatában . 5. A z időszerű  agrár
kérdésekről. (E lőadás a szegedi ifjúsági kongresszuson.) 6. A Soproni 
N yári E gyetem  záróbeszéde.

Dr. D oby G éza  ny. r. ta n á r : 1. M ezőgazdasági kém iai gyakorla tok  
laboratóriumi könyve . 2. á tdo lgozo tt k iadás (E ggenberger B udapest), 28 
ív, nyolcadrét, 272 oldal. 2. E n zym ek  és en zym es g yó g yszerek . E lőadás 
a M agyar G yógyszerésztudom ányi T ársaságban . (E T ársaság  É rtes ítő 
jének 1937. évi 1. szám ában 1—38.) 3. H ozzászó lás az 1937138. évi költség- 
vetés felsőházi tárgyalásához  (az egyetem i tanársegédek  helyzetérő l), (a 
Felsőház N aplója 1937. 175. 176. o ldal).

Dr. Schandl Józse f ny. r. ta n á r : 1. A növendék-kosok m ásodik boni- 
tálása. (Köztelek, 1936. 807. oldal.) D r. C sukás Z oltán: A tehén tak a rm á
nyozása. (K önyvism ertetés. K öztelek. 1936. 844 oldal.) 3. B árányhizla- 
lási kísérlet a Józse f Nádor M űegyetem  pá ty i tangazdaságában. (Köztelek.
1936. 957.) 4. V izsgálatok a gyap jú fürt-hosszúság  növekedésének az  
év fo lyam án m uta tkozó  erélyére vonatkozólag. (Á llattenyésztők Lapja. 
1936. 260. oldal.) 5. É szszerűen értékeljük a ten yé szko so k  tulajdonságait! 
(Á llattenyésztők Lapja. 1937. 72. oldal.) 6. A m agyar fésüs-m erinó gya p jú 
term elő értéke. (Á llattenyésztők L apja. 1937. 150. oldal.) 7. A g ya p jú 
értékesítés szerveze tének  sikere. (Köztelek. 1937. 13. oldal.) 8. A z orsz. 
m ezőg. kiá llítás és vásár II. Juhok. (Köztelek. 1937. 13. oldal.) 9. K os
árverés Halléban. (Köztelek. 1937. 336. oldal.) 10. A z 1937. évi első gyap- 
júárverés. (Köztelek. 1937. 612. oldal.)
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Dr. Reichenbach Béla  ny. r. ta n á r : 1. G azdasági szakokta tási k i
állítás. (Köztelek, 1937. IV. 29.) 2. Dr. Jankó József tanársegéddel együ tt: 
Alföldi k is- és középüzem ek vagyon i h e lyze te  és jövedelm i eredm ényei 
az 1935. évben. (M agyar G azdák Szem léje, 1937. április.) 3. A kisbirtok  
üzem gazdasági problémái M agyarországon. (E lőadás a Soproni N yári 
Egyetem en, 1937. aug.) 4. A népies gazdálkodás fejlesztése. (E lőadás az 
OMGE-ben 1937. novem ber 16-án.)

Dr. Szabó Zoltán  ny. r. tan á r: 1. A z  á töröklés és a nevelés kapcsolata. 
(A nya- és csecsem ővédelem . X. 6. sz. 1937. VE 16.) 2. A lka t és átöröklés. 
(G yógyászat 77. évf. 1937. 22/23. 342—344 és 24. 357—359. old.) 3. A test 
szim m etriá jának biológiai alapjai. (M agyar G yógypedagógia, XXV. 1937.
1.—4. szám .) 4. V ererbungsw issenschaftliche B estim m ung des K onstitu
tionsbegriffes. (Zeitschrift für m enschliche V ererbungs- und K onstitutions
lehre Bd. 21. 2. 208—288.) 5. A fejlődési rendellenességek és az átöröklés. 
(S tom atológiai Közlöny. I. 1937. jul.) 6. A z  örökléstan kö telező  tanításáról. 
(M agyar F elsőoktatás III. k. Bölcsészeti, orvosi és műsz. szakoszt. pp. 
80—81.) 7. K ertésztanárok képzéséről. (M agyar F elsőoktatás Ilii. k. Bölcs., 
orvosi, műsz. szakoszt. pp. 384—385.) 8. S zerkesztő i je lentés a Botan. 
K özlem ények  1936. évi X X X III. évfo lyam áról. (Bot. Közi. XXXIV. 1937. 
1/2 f. 8Ó. oldal.) 9. Tim oféeff—R essovszky: E xperim entelle M utations
forschung. Ism ertetés. (Bot. Közi. XXXIV. 1937. 3/4 f. 154. old.) 10. T roli 
W ilh.: Vergl. Morphologie der höheren P flanzen. Ism ertetés. (Bot. Közi. 
XXXIV. 1937. 3/4 f. 157. old.)

Dr. K övessi Ferenc ny. r. ta n á r : Erläuterungen der G esetzm ässigkeiten  
im  Ablaufe der Lebenserscheinungen Lebender W esen. VII. Mitteilung: 
In der E ntw icklung der G ärungspilze (Saccharom yces spec.) herrscht 
G esetzm ässigkeit. K onstruktion  der ausdrückenden W ellenkurven auf 
Grund der Versuchsangaben. (Math. u. N aturw iss. Anzeiger. M agyar Tud. 
Akadém ia k iadása. LVI. kötet.) Ennek m agyar nyelvű k ivonata: Az élő
lények fejlődése szabályosságának  a m ag y a ráza ta . VII. közlem ény ösz- 
szefog lalása: Az erjesz tő  sejtek  (Saccharom yces spec.) fejlődésében 
uralkodó tö rvényszerűségeket kifejező hullám görbék m egszerkesz
tése a kísérleti adatokból. A hullám görbék aperiódusos és perió
dusos kom ponensei. (M atem atikai és T erm észettudom ányi É rtesítő  LVI. 
kötet.) Erläuterungen der G esetzm ässigkeiten  im Ablaufe der Lebenser
scheinungen Lebender W esen. VIII. M itteilung: U ntersuchung und B erech
nung der K oefficienten der aperiodischen A chse der W ellenlinie, welche 
die E ntw icklung der G ärungspilze (Saccharom yces spec.) beschreibt und 
ihre G esetzm ässigkeit darstellt. (Math, und N aturw iss. Anzeiger. Ma
g y a r Tud. A kadém ia k iadása  LVI. kötet.) Ennek a m agyar nyelvű ki
v o na ta : Az élőlények fejlődése szabályosságának  m agyaráza ta . VIII. 
közlem ény összefog lalása: Az erjesztő  sejtek  (Saccharom yces spec.) 
fejlődésében uralkodó tö rvényszerűségeket kifejező hullám görbéknél 
szerepelő aperiodusos tengely  tanu lm ányozása és koefficienseinek k iszá
m ítása. (M atem atikai és T erm észettudom ányi É rtesítő  LVI. kötet.) — 
S zakértő i m űködés különféle növényéle ttan i és növénykórtani kérdé
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sekben. — D olgozott a növényélettan  és novénykórtan , valam int a Mező- 
gazdasági B akterio lógia újabb irodalm ának és előadási anyagának  
összeállításán.

Dr. Ihrig K ároly  ny. r. ta n á r : R észt vett az In ternational Conference 
of A gricultural Econom ists kongresszusán  Skóciában 1936. szeptem beré
ben és o tt két hosszabb felszóla lást ta r to tt (lásd : P rocedings of the
1. C. A. E., Oxford, U niversity  P ress, 119— 122. és 495—6. oldal.) Ren
dezte az Association In ternational des É tudes C oopératives budapesti 
kongresszusát 1936. októberében. E tanácskozásokon  részben elnökölt 
és e lőadást ta r to tt a Szövetkezetek és a tervgazdálkodás címen (lásd : 
a Revue des É tudes C oopératives 1936. évi IV. sz.). A róm ai N em zet
közi M ezőgazdasági Intézet részére  helyzetje len tést kész íte tt a m agyar 
m ezőgazdaság 1935—36. évéről, (m egjelent az Intézet álta l a N em zet
közi M ezőgazdasági S ta tisz tika i É vkönyvhöz csatlakozó és Commen- 
taire Économique című kötetben). Mint fő titkár ez évben is vezette a 
D arányi Ignác A grártudom ányos T ársaság  ügyvitelét. S zerkesztette  a 
M agyar G azdák Szem léje című tudom ányos havi fo lyóirato t. A szegedi 
róm ai katolikus lelkészképző főiskolán két e lőadást ta r to tt a szövet
kezetekről.

Dr. Surányi János ny. r. ta n á r : 1. F ajtakísérletek búzaterm esztésünk  
egységesítésének szolgálatában. (M ezőgazdasági Közlöny, 1936. 8—9. sz.)
2. A szó ja term esztés fontosabb kérdései. (M ezőgazdasági Közlöny, 1937.
I. sz.) 3. V álasz a „Milyen búzát term esszen  a kisgazda"  című cikkre. 
(Köztelek, 1936. 61. sz.) 4. N éhány gondolat a korszerű  búza term esz
tésről. (Köztelek, 1936. 66. sz.) 5. M egjegyzések a m űtrágyahatás k i
szám ításához. (Köztelek, 1937. 1. sz.) 6. Négerm ag term esztése. (Köztelek,
1937. 5. sz.) 7. T akarm ányterm esz tés szá raz v iszo n yo k  közö tt. (C ukorrépa,
1936. 10. sz.) 8. A szó ja term esztés lehetőségei és kilátásai hazánkban. 
(M ezőgazdaság, 1937. 5. sz.) 9. Fontosabb tudnivalók a kukorica te rm esz
téséről. (R ádióelőadás, 1937. III. 7.) E lőadást ta r to tt a T erm észettudo
m ányi T ársu la t m ezőgazdasági szakosztá lyában  a szó jaterm esztés fonto
sabb kérdéseiről.

B ) Á lla torvosi o sztá ly .

Dr. Zim m erm ann Á goston  ny. r. ta n á r : 1. Über die L u ftsäcke des Huhnes. 
(Kócsag, Vilii. k. 1—4. f. Jubileumi kötet.) 2. Zum  histologischen Bau  
der Katzenniere. (Deutsche T ierä rztliche W ochenschrift, 44. évf. 34. sz.)
3. A m ellhártya üregeinek közlekedéseiről. (Á llatorvosi Lapok, 59. k. 11. sz.)
4. A honfoglaló m agyarok lovairól. (Á llatorvosi Közlöny, 33. k. 7. sz.)
5. A házinyú l talppárnáiról. (Á llatorvosi Lapok, 39. k. 15. sz.) 6. A func
tionalis anatóm ia köréből. (Á llatorvosi Lapok, 59. k. 18. sz.) 7. Nomina  
anatomica. H atodik közlem ény. (Á llatorvosi Lapok, 59. k. 20. sz.) 8. 
A kétfe jű  com bizom  összehasonlító  anatóm iájához. (Á llattani Közlemények, 
33. k. 3—4. f.) 9. A nem ze tközi anatóm iai nom enklatúráról. (Á llattani 
Közlemények, 33. k. 3—4. f.) 10. A z epiphysisről. (Á llatorvosi Lapok, 59.
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k. 24. sz.) 11. Dr. Ilo svay  Lajos ravatalánál. (B úcsúztató beszéd. T erm észet- 
tudom ányi Közlöny, 68. k. 19—20. sz.) 12. Ballagókhoz. B úcsúztató beszéd 
a valetánsokhoz. (Á llatorvosi Lapok, 59. k. 11. sz.) 13. Visszapillantás. 
(Á llatorvosi Lapok, 59. k. 13. sz.) 14. A biológia felosztása. (Á llatorvosi 
Lapok, 59. k. 17. sz.) 15. //. Jó zse f arcképe az egye tem i állatorvosi osztá lyon . 
(Á llatorvosi Lapok, 59. k. 22. sz.) 16. A z egye tem i állatorvosi o sztá ly  
segédszem élyze térő l. (Á llatorvosi Lapok 59. k. 22. sz.) 17. Ezen kívül 
szám os ism ertető  közlem ény az Á llatorvosi Lapok, Term észettudom ányi 
Közlöny és Pótfüzetei, A natom ischer B ericht, B erliner T ierärztliche 
W ochenschrift, B erichte über die w issenschaftliche Biologie és Jah res
bericht über V eterinärm edizin című tudom ányos folyóiratokban. 18. S zer
kesztőségi tag ja  az Á llatorvosi Lapok, a B erliner T ierärztliche W ochen
schrift és a T erm észettudom ányi Közlöny című folyóiratoknak. 19. Mint 
ai Kir. M agyar T erm észettudom ányi T ársu la t elnöke, úgyszintén m int 
a T á rsu la t egyetem es szakosztá lyának  is elnöke, intézi azok ügyeit, 
utóbbinak első ülésén elnöki m egnyitó jában szélesebb körű program m ot 
adott. 20. A Jacobsop-féle szerv  összehasonlító  anatóm iájáró l szóló dol
gozatával rész tvett az 1937. augusztus havában Königsbergben (i. P r.) 
ta r to tt anatóm iai kongresszuson. Több dolgozatot m u ta to tt be a M agyar 
T udom ányos A kadém ián és a Kir. M agyar T erm észettudom ányi T ársu la t 
á lla ttan i szakülésein és továbbképző előadásokat ta r to tt a fejlődéstan 
köréből a középiskolai tanárok  részére 1937. június—július havában a 
budapesti M. kir. K özépiskolai T anárképzőin tézet álta l rendezett bioló
giai és ásvány tan i továbbképző tanfolyam on, továbbá m agántanári elő
adásokat az összehasonlító  anatóm ia és a G erincesek fejlődéstana köré
ből a Kir. Magy. P ázm ány  P éter-T udom ányegyetem  bölcsészeti karán .

Dr. W ellm ann O szkár  ny. r. tan á r: 1. A datok  az ásványi anyag- 
forgalom  zavarainak chem iai diagnostizálásához. Dr. U rbányi L ászlóval 
együtt. Közlemények az összehasonlító  élet- és kórtan  Köréből, 28, 
247, 1937.) 2. H ozzászó lás a tehenek előkészítésének  kérdéséhez. 
(Köztelek, 47, 117, 1937.) 3. Mire legyünk figyelem m el a tenyészb ikák  
bevásárlásakor. (Á llattenyésztők Lapja, 14, 71, 1937.) 4. Die B edeutung  
der K nochenanalysen bei der D iagnose von K nochenerkrankungen der 
Tiere. (Dr. M arek Józseffel és dr. U rbányi Lászlóval együtt, Archiv für 
Tierheilkunde, 72, 1, 1937.) 5. A z új ném et á lla ttenyésztési tö rvény . 
(Köztelek, 47, 230, 1937.) 6. A csontelem zések értéke az állati csontbeteg
ségek diagnostizálásánál. (Dr. Marek Józseffel és dr. U rbányi Lászlóval 
együtt, M ezőgazdasági K utatások 10, 149, 1937.) 7. A nyugati szárm a
zású szarvasm arhák az országos m ezőgazdasági kiállításon. (K öztelek, 
47, 238, 1937.) 8. Le role des vitam ines dans l’alim entation de nos ani- 
m aux dom estiques. (R apport Principal, XVII.-e Congres international 
d’A griculture de la H aye. Publié pár Comité d’O rganisation, La H aye, 
1937.) 9. Beiträge zum  M ineralstoff gehalt der Kuh- und S tu tenm ilch . 
(XL M ilchw irtschaftlicher W eltkongress. Mitteilung zu Sektion II. Berlin.)

Dr. Járm ai K ároly  ny. r. ta n á r : 1. A háziállatok kórbonctana. (T an
könyv. B udapest, 1936.) 2. A lipoidosisokról eg y  eset kapcsán. (K öziem é-
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nyék az összehasonlító  élet- és kó rtan  köréből, XXVIII. k.) 3. Leukäm ie  
des G eflügels. (S tang-W irth : T ierheilkunde und T ierzucht, 11. 3.) 4. Ün
nepi beszéd az állatorvosi sza ko k ta tá s 150 éves jubileum án. (Á llatorvosi 
Lapok 1937. 7. sz. és ez a m űegyetem i évkönyv.)

Dr. H etzel H enrik  ny. r. ta n á r : 1. Ein B eitrag zu  den Ursachen des 
abakteriellen Verw erfens der S tu te . (T ierärztl. Rsch. 1936. 41—42. sz.)
2. A kryp torch id  kosbárányok és kanm alacok kasztrálása . (Á llatorvosi 
Lapok, 1936. 190. old.) 3. A tejm irigy  kialakulása és a te je lvá lasztás m eg
indulása. (Közi. az összehasonlító  élet- és kó rtan  köréből, XXVIII. k.
1937.)

Dr. M anninger R ezső  ny. r. ta n á r : 1. A sugárgom babetegség o k 
tanáról. (Á llatorvosi Lapok, 1937. 8. sz.) 2. A syn the tiku s tuberkulinról. 
(Á llatorvosi Lapok, 1937. 8. sz.) 3. A ragá lyanyaggazdák és szerepük a 
fertőző  betegségek terjesztésében. (K özlem ények az összehasonlító  élet- 
és kórtan  köréből, 1937. 28. k. 156. 1.) 4. A vérvizsgá la t szerepe a sertés  
u. n. já rványos elvetélésének m egelőzésében. (Köztelek, 1937. 43—44. sz.) 
5. A m. kir. O rszágos Á lla tegészségügyi In téze t m űködése az 1936. évben. 
(Á llatorvosi Lapok 1937. 16. sz.) 6. Versuche m it dem  Erreger der A u jesz
kyschen  K rankheit. (Zeitschrift für Infektionskrankheiten, 1937. 51. k. 25.1.)

Dr. Deseő D ezső  ny. r. ta n á r : 1. A m ozgatóidegek izgalm ának kém iai 
átvitele. (Á llatorvosi Lapok, 1937. 6. sz.) 2. A z élettani és orvostudom ányi 
Nobel-díj nyertesei. (T erm észettudom ányi Közlöny, 1937. 6. sz.) 3. Fehér- 
patkányok rendszeres testm ozgásának befolyása m ellékveséjükre. (Dr. 
Széky Antallal eg y ü tt; K özlem ények az összehasonlító  élet- és kó rtan  
köréből, 28. k.) 4. Több fejezet „Az Emberi T est"  című m unkában. (M agy. 
Kir. Term észettudom ányi T ársu la t k iadványa.) 5. A z em beri élet szakai. 
(T erm észettudom ányi Közlöny, 16. sz.) 6. Szám os referátum  a B udapesti 
Orvosi Ú jságban.

Dr. Guoth G y. Endre ny. r. ta n á r : 1. A seborvoslásról. (Közlem é
nyek az összehasonlító  élet- és kórtan  köréből, XXVIII. kötet.)
2. Akropáchia lóban. (Á llatorvosi Lapok, 1937. 10. sz.) 3. A szem beteg 
ségek és hibák elbírálása szava tosság  szem pontjából, különös te k in te t
tel az u. n. havivakságra. (Á llatorvosi Lapok, 1937. 6. sz.)

Dr. Kotlán Sándor ny. r. ta n á r : 1. A m agyar állatorvosi szakok ta tá s  
fejlődése. (E lőadás a m agyar álla to rvosi szakok ta tás m egindulásának 
150. évfordulója alkalm ából. Á llatorvosi Lapok, 1937. évf. 7. sz.) 2. K í
sérleti v izsgá la tok a házinyú l m ájcoccidiosisáról. Hl. A z  E. stiedai o ko z
ta elváltozások kórfejlődése. (Dr. P e llé rdy  Lászlóval együtt. Közlemé
nyek az összehasonlító  élet- és kó rtan  köréből XXVIII. k.) 3. A juhok  
tüdőférgességéről és annak orvoslásáról. (Dr. V ajda T ódorra l együtt. 
Á llatorvosi Lapok, 1937. 14. sz.) 4. S zerkeszti az „Á llatorvosi Lapok“ és 
a „Közlem ények az összehasonlító  élet- és kórtan  köréből“ című folyó
iratokat.

Dr. M ócsy János ny. rk. ta n á r : 1. Rhachitis, O steom alacie, Osteo- 
prose. (S tang-W irth  Enzyklopaedie XL k. W ien, 1937.) 2. A lovak káli-
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kás betegségeinek d iagnosztikája  és terápiája. (Á llatorvosi Közlöny, 
XXXIV. 3. 1937.) 3. A nem  specifikus terápiáról. (Á llatorvosi Lapok, 
LX. 55. 1937.) 4. Á lla torvosi Főiskola. (Búvár, 1937. 301.) 5. A ve sze tt
ség  ellenes o ltások után ke le tkező  agy- és gerincvelőgyulladásokról. 
(K özlem ények az összehasonlító  élet- és kórtan  köréből. XXVIII. 171. 
1937.) 6. Über die W uíscku tzim p fkrankheit der Hunde. (Archiv, für w is
senschaftliche und prak tische Tierheilkunde, 72. 15. 1937.) 7. A z intra- 
kután tuber kulin próbáról. (Á llatorvosi Lapok LX. 215. 1937.)

Dr. H asskó Sándor  egyet, m agán- és helyettes ta n á r : 1. Állatorvosi 
g yó g yszer- és m éregtan. (344 old., 50 képpel és 2 táb lázatta l. Budapest,
1936. ) 2. E xpr im ént eller Beitrag zur F unktion der reticulo endothelialen  
Zellen bei dem  C hem otherapeutischen H eilungsvorgang. (Cong. D erm at. 
Delib. Vol. II. 355. o.) 3. A z olcsó gyógyszerrendelésrő l. (Á llatorvosi 
Közlöny, 3. sz. 35. o. 1937.) 4. A physostigm in  hatása a szem  belső 
nyom ására. (Á llatorvosi Lapok, 11. sz. 191. o. 1937.) 5. Die W irkung  des 
P hysostigm ins auf den intraokulären Druck. (T ierärztl. Rsch. Nr. 33. 1937.)
6. A physostigm in  hatása a szem bogárra. (Á llatorvosi Lapok, 3. sz. 1937.)
7. Die W irkung  des P hysostigm in  auf die Pupille. (T ierärztl. Rsch. Nr. 
26. 1937.) 8. V ersuche zur Toxiko log ie  des Senfgases. (T ierärztl. Rsch. 
Nr. 31. 1937.) 9. A fehéregér használhatósága alkaloidák k is  m ennyisé
gének kim utatására. (Közi. élet. kórt. 28. kötet. 58. o. 1937.) 10. A datok  
a strychnin  m éregtanához. (Á llatorvosi Lapok, 15 sz. 1937.) 11. Über 
tierische H autkrankheiten. (M agyar B őripar, 20. sz. 1937.) 12. A szívre  
és az erekre ható g yó g yszerek  á ttekin tése. (Á llatorvosi Közlöny, 7. sz.
1937. )

V. Közgazdaságtudományi kar.

A ) K özgazdasági és kereskedelm i osztá ly .

Dr. ném etvö lgyi Fellner F rigyes  ny. r. ta n á r : 1. A m unka és a töke  
részesedése a nem zeti jövedelem ben és közterhekben M agyarországon. 
(K ülönlenyom at a B udapesti Szemle 1937. évi m árciusi füzetéből.) 2. Par- 
ticipation du travail e t du capital au revenu national et aux charges fis 
cales en Hongrie. (Revue des travaux  de l’Académie des Sciences M ora
les et Politiques et com ptes rendus de ses seances. Janvier—F evrier 1937. 
P a ris , 1937.) 3. Das Problem  der S teuerlastenverteilung und der Über 
besteuerung. (U ngarisches W irtschaftsjahrbuch , 1937.)

Dr. Erődi-Harrach Béla  ny. r. ta n á r : 1. A strukturális szem lélet 
alkalm azása a társadalm i gazdaságtanban. (M egjelent az „Ünnepi dol
g o z a to k é b a n  és különlenyom atban. G ergely  R. könyvkereskedésének 
kiadása.) 2. Mint az O rszágos Szociálpolitikai Intézet igazgató ja  az 
Intézet tudom ányos, ku tató  és gyakorla ti m űködésének irány ító ja  és 
ennek keretén  belül a szociális képzés ügyének előkészítője.

Dr. Dengl János ny. r. ta n á r : M agyar nyelvhelyesség és m agyar stílus. 
(B udapest, 1937. G rill-kiadás, XI. és 468 lap.)

Dr. lóczi L ó czy  Lajos  ny. r. tan á r: a) szakirodalm i m űködés: 1. Die 
tekton ischen  und hidrologischen V erhältnisse der Gegend zw ischen Bala-
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tonfüred und A szófő . (Jah resberich te  d. k. Ung. Geol. Anst. 1936.)
2. Das M ineralölvorkom m en von B ü kkszék  und die staatlichen geolo
gischen Forschungen in den nördlichen Randgebirgen der G rossen U nga
rischen Tiefebene. (Petroleum  Zeitschrift, 1937.) 3. Les Conditions géo- 
logiques de la prospection du pétrole en H ongrie Septentrionale. (La revue 
petrolifere P aris , 1937. No. 741.) 4. A b ükkszéki ásványola j-fe ltárás és 
az A lföld északi perem hegységeiben fo lyó  kincstári geológiai kuta tások. 
(Á sványolaj, 13— 14. szám  1937.) 5. T he geological conditions and prin
cipies of the S ta te ’s oil investigations in the Hungárián Piain and its  
Northern Ranges. (Á sványolaj, 1937.) b) szakm űködés, e lőadások:
1. Újabb m ikro tekton ika i ku ta tások  a B alatontelvidéken. B em utatta a 
Szent István Akadém ia IV. o sz tá lyának  1937. április 9-én ta r to tt ülésén. 
(Székfoglaló előadás.) 2. Ecuador délnyugati partvidékének geológiai és 
tektonikai v iszonyai. (A M agyarhoni Földtani T ársu la t 1936. decem ber 
2-án ta r to tt szakülésén.) 3. A balatonkör n yék i v ízellá tás geológiai 
problémái. (A Földtani T ársu la t hidrogeológiai szakosztjályának szak
ülésén 1936. m ájus 29.) 4. Ecuadori és perui 1936. évi utazásom  ism er
tetése. (A Földrajzi T ársaságban .) 5. G isem ent petrolifere productif dans 
la region du bord nordouest de la Grande Plaine Hongroise (A lfö ld ) 
ei són Interpretation géologique. (II. C ongres m ondial de P etro le  P aris. 
1937. júniusi ülésén.) Irány ítá sa  m ellet fo ly ta tta  a m. kir. Földtani Intézet 
a  m átra- és bükkvidék kincstári petro leum -kutatásokat, am elyek nag y 
fontosságú jelentős eredm énnyel já rtak , am ennyiben B ükkszéken sike
rü lt az első csonkam agyaro rszág i produktiv  petróleum -m ezőt feltárni. 
Az Intézet tudom ányos m unkásságát, valam int a felvételeket a hely
színen többszörösen ellenőrizte. Az elm últ esztendőben összesen 6739 km - 
nyi u ta t te tt meg az o rszág  területén. A m. kir. Földm ívelésügyi Minisz
térium  m egbízásából a m. kir. F ö ldtani Intézet képviseletében rész tvett 
a  Párisban  1937. júniusában m eg tarto tt II. nem zetközi petroleum kongresz- 
szuson és e lőadást ta r to tt a bükkszéki petró leum -feltárásról, valam int a 
m átra- és bükkvidéki geológiai ku ta tások  eredm ényeiről. A petroleum - 
kongresszussal kapcsolatban m eg lá togatta  az elzászi pechelbronni pet- 
roleumm ezőt és tanu lm ányozta  annak geológiai v iszo n y a it

Dr. Imre Sándor ny. r. ta n á r : a) szakirodalm i m űködés: 1. A z iskola  
küzdelm e a felületesség ellen. (Pedagógiai Szem inárium , B udapest, 
1936/37. 3. sz.) 2. A m últ és a jövő  a nevelői gondolkodásban. (A M agyar 
Tanítók K önyvtára  I. 1936.) 3. A hivatal hatása a közönségre. (A Mai 
M agyar K özigazgatás, Budapest, 1936. c. kötetben.) 4. A nevelés alakjai. 
(N evelésügyi Szemle, Szeged, 1937.. 1. szám .) 5. A tan ítóképzés és az  
egyetem . (M agyar Tanítóképző, B udapest, 1937. január és A M agyar 
Felsőoktatás III. Bpest, 1937. c. kötetben.) 6. A büntetés szerepe a neve
lésben. (A Jövő U tjain, B udapest, 1937.) 7. A z egyetem  nevelési feladatai. 
(A M agyar F elsőoktatás I. B udapest, 1937. c. kötetben.) 8. Tanultság  és 
jellem . (C saládi Kör, B udapest 1937 szept.) 9. Több kisebb cikk és könyv
bírálat. b) szakm űködés: e lőadásokat ta r to tt:  a F ővárosi Pedagógiai Szem i
nárium  állandó tanfolyam án s tan ító i és óvónői továbbképző tan fo lya
mokon, a M agyar T anítók  Szabad E gyetem én, a vitézi rend budapesti
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társadalm i b izottságában, a belügym inisztérium  közigazgatási tovább
képző tanfolyam án, a fe lsőoktatási kongresszuson, a Tanítóképző Intézeti 
T anárok  O rszágos Egyesületében, a Psycholog iai T ársaság  öröklés
tudom ányi szakosztályában , a tanítóképzőintézeti tanárok  szakértekez
letén, a soproni N yári E gyetem en s több m ás alkalom m al Budapesten 
és vidéken.

Dr. N izsa lo vszky  Endre  ny. r. ta n á r : 1: A részvénytársaság  tárgya . 
(K ereskedelm i Jog XXXIII. évf. 153— 156. 1.) 2. A földbirtokpolitika
eredm ényeinek biztosítása. (E lőadás az O rszágos Nemzeti Klubban. Meg
jelent a M agyar G azdák Szem léjében is XLI. évf. 441—459. 1.) 3. Újabb
agrárjogi in tézkedések. (M agyar G azdák Szem léje, XLI. évf. 14—32. 1.) 
4. Die neue A grarrechtsgesetzgebung. (S truk tu r und V erfassung d e r 
ungarischen L andw irtschaft c. kötet 253—272. 1.) 5. A rendkívüli törvényes  
öröklési rendek. (Kir. K özjegyzők Közlönye, 1936. nov. és dec. szám . 
K ülönlenyom at 46 1.) 6. Zsarolás és v issza tartási jog. (B üntetőjog T ára  
LXXXIX. k. 11—20. 1.) 7. A dósvédelm i in tézkedések  a válságjogban. 
(Az 1937. évi hágai jogösszehasonlító  konferencia szám ára kidolgozott 
jelentés, kb. m ásfél ív.) 8. M egjegyzések a z  egyetem leges jelzá logjog  
utáni h ite lezők jogállásához. (M agyar T akarékpénztárak  és Bankok 
Évkönyve II. évf. 124— 136. 1. Tébe k önyv tár 83. sz.) 9. Az 1936. évi 
decem ber 10-én m egnyílt felsőoktatási kongresszuson írásbeli hozzá
szólás a közgazdaság i és közigazgatási képzés kérdéséhez. 10. A negativ  
részvény jog i reform . (A M agyar Jogászegy le t hiteljogi szakosztályában 
1937. m árcius 16-án ta r to tt előadás. 37 1.) 11. G rosschm id és a kereske
delm i jog. (M agyar Jogászegy le t teljes ülésében 1937. m ájus 8-án ta r to tt 
előadás, 44 lap.) 12. H izlalási hitel és állatjelzálog. (E lőadás az OMGE 
közgazdaság i és jogi osz tályában  1937. júniusában.) 13. A kereskedelm i 
tö rvény  és joggyakorla ta . (Kuncz Ödön egyetem i tanár társszerzőségével.. 
Grill K ároly könyvkiadó válla la ta  1937. XV -F 894 1.) 14. A G rill-féle új 
dön tvény tár XXIX. kötetének egyik szerkesztő je  volt. 15. A földmívelés- 
ügyi m iniszter m egbízásából előkészítette a telepítési tö rvény  hatá lyba
léptetése és vég reha jtása  tárgyában  k iadott 100.000/1937. F. M. sz. 
rendeletet. 16. Mint a M agyar Jogászegy let m agánjogi szakosztályának  
és hiteljogi szakosztá lyának  alelnöke több ülést vezetett.

Dr. K untner R óbert ny. r. ta n á r : 1. B eveze tés  a kö n yvv ite li ism eretekbe  
bírák, ügyvédek , m érnökök, vállalatok vezető i, igazgatósági és fe lügyelő 
b izottsági tagjai, valam int kö n yvv izsg á ló k  szám ára. (2. kiadás.) 2. K ö n yv
viteltan /. rész. (8. kiadás.) 3. A m ezőgazdasági üzem ek szám viteléről. 
(M agyar Könyvviteli F o lyó ira t 26. évf. 1. sz.) 4. A zárószám adás és 
annak felü lvizsgálata  az új ném et részvény tö rvényben . (A M agyar Hites 
K önyvvizsgálók E gyesülete szakértekezletén  m eg tarto tt előadás és külön
len y o m at)

Dr. Neumann K ároly  egyet. tb. r. ta n á r : A mai világ képe  című 
gyűjtem ényes m unkában: A közlekedés problémái.

Dr. Bernát István  tb. ny. r. tan á r: 1. A C obdenizm us bukása. (M agyar 
G azdák Szem léje.) 2. Szabadelvű  konzerva tiv izm us. (M agyar G azdák 
Szem léje.)
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Dr. Fodor Ferenc c. és jeli. ny. rk. tan á r: 1. N em zeti légüres térben. 
(M agyar Szemle, 1936. dec. 1. sz. 328—334. 1.) 2. A tanyarendszer k ia la
kulása Jászságban. (M agyar G azdák Szemléje, 1937. évf. 32—42. 1.)
3. K alandozó fo lyó ink. (Búvár, 1937. febr. sz. 88—92. 1.) 4. A m agyar—  
jugoszláv közeledés gazdaságfö ldra jzi alapjai. (K atolikus Szemle, 1937. 
évf. m árc. sz. 139— 151. 1.) 5. A fa lukutató  m ozgalom  kritikája. (M agyar 
Szemle, 1937. máj. sz. 23—33. 1.) 6. M agyar föld, m agyar történelem . 
(C serkész Vezetők Lapja, 1937. jún. sz. 200—205. 1.) 7. S ta tis tik  der  
Redem ption Jazyg iens i. J. 1745. (Journal de la Société H ongroise de S ta 
tistique. Numero du jubilé de M. de G ustave T hirring. B udapest, 1937. 
nov. 1—2, p. 80— 100) 8. Ifjúság és diploma. (Nemzeti Ú jság, 1936. dec. 13.) 
9. S zerkesztő je a m agyar cserkészférfiak  F iatal M agyarság című havi 
folyóiratának. 10. Kisebb cikkei, könyvism ertetései és tanulm ányai jelen
tek meg a Nemzeti Ú jság, F iatal M agyarság, Katolikus Szem le és Föld
rajzi Közleményekben.

B ) K özigazgatási osztá ly .

Dr. Heller Farkas n y .r . ta n á r : K özgazdasági Lexikon. (Bp. 1937.449 p.>
Dr. gróf Teleki Pál ny. r. ta n á r : 1. M agyar Föld, M agyar Faj. II. kö te t:  

Magyar Földrajz. (Dr. P rinz  G yula egy. ny. r. tan á rra l közösen. Kir. 
Magy. Egyetem i Nyomda, B udapest.) 2. Nacionalism us és In terna tiona
lismus. (K atolikus Szemle, 1937.) 3. Frontieres politiques et frontieres  
nationales en Europe centrale. (Nouvelle Revue de Hongrie, 1937. C oncer- 
ning an Ethnie Map. és Egy néprajzi térképről. Földrajzi Közlemények,. 
1937.) 4. M emorandum on the D ifferent T yp es  of Ethnic M ixture of P opu
lation. (Dr. R ónay A ndrással együtt. Budapest, 1937.)

Dr. L aky  D ezső  ny. r. ta n á r : 1. A közgazdasági és közigazga tási 
képzés. E lőadás az 1936. évi F elsőoktatási K ongresszuson. (M egjelent; 
M agyar F elsőoktatás. 1937. 159— 189. o. II. k.) 2. A fő iskolai testnevelés  
és sport. E lőadás az 1936. évi F elsőoktatási K ongresszuson. (M egjelent; 
M agyar F elsőoktatás, 1937. 309—313 o. II. k.) 3. H ozzászó lás az 1936. évi 
O rszágos Felsőoktatási K ongresszus jogi és közgazdasági szakosztá lyán  
tarto tt előadásokhoz. (M egjelent: M agyar Felsőoktatás, 1937. II. k. 317— 
318. o.) 4. Jelentés a Chor in Ferenc A lap ítvány 1936. évi kam atainak oda
ítéléséről. (M egjelent: Akadémiai É rtesítő , 1937. V—VI. sz.) 5. A m agyar  
sta tisztika  nagy korszakának akadém ikus képviselői. Em lékbeszéd, a M agyar 
Tudom ányos Akadémia II. o sz tá lyának  ülésén. (M egjelenés alatt.) 6. La 
Statistique Criminelle de Hongrie. Tanulm ány a Revue In ternational 
de S tatistique felkérésére és szám ára. (M egjelenés a la t t )  7. A z ifjúság  
és a gazdasági pályák. R ádióelőadás, 1937. június. — 8. Mint az  O rszágos 
S tatisztikai T anács T udom ányos szakbizo ttságának  elnöke ebben az 
évben is fo ly ta tta  a M. Kir. Központi S ta tisztikai H ivatalon kívül folyó 
adatgyűjtések  felülvizsgálatát. 9. Mint az Á relem ző B izo ttság  elnöke 
szám os fontos kérdésben te r jesz te tt nagyobbszabású vélem ényt az illeté
kes hatóságok elé. Fontosabbak a növényvédőszerek, a tűzifa, az á svány 
olaj, a bőráruk, az építőanyagok árá ró l készíte tt vélem ények. 10. M int
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az  Iparosok O rszágos Központi Szövetkezetének elnöke előkészítette az 
IOKSz lejáró h itelkeretszerződésének a m egújítását. N agyobbszabású 
m em orandum ot te r jesz te tt a korm ány elé a hosszabb le jára tú  kisipari 
kölcsönakció kiépítéséről. 11. Mint a S zénbányákat a Szénadó szem pont
jából O sztályba Sorozó B izo ttság  elnöke közrem űködött a szénadó ki
vetésében és szám os esetben kész íte tt nagyobb szakvélem ényt a pénz
ügyi korm ány részére  a kivetés ellen beadott fellebbezésekkel kapcsolatban.

Dr. E gyed  István  ny. r. tan á r nagyobb m unkái a tanév folyam án: 
1. Budapest önkorm ányza ta  (S tatisztikai Közlem ények 78. kötet 3. sz. 111 
lap és té rk é p ); 2. A közigazga tási tisz tv ise lők  képzése  és képesítése. (B uda
pest, 127 lap ); 3. K özjogi alapism eretek  (M ásodik átdolgozott kiadás. 
VI +  183 lap. B udapest, G rill). Ezeken a nagyobb m unkákon felül ism étel
ten foglalkozott az aktuális alkotm ányjogi reform okkal. Ebbe a tárgykörbe 
ta rto z ik : É szrevéte lek  a felsőház jogköre kérdésében tarto tt vitához 
(M agyar Jogászegyleti É rtekezések és Egyéb T anulm ányok IV. évf. 
302—311. lapok); V álasztó jogi reform  (Korunk S zava VII. évf. 1. szám ); 
A korm ányzó i in tézm ény  (M agyar Szemle, 30. kötet 16—22. 1.); K özjogi 
téve szm ék  (Nemzeti Ú jság, 1937. június 16); A felsőház jogköre  (M agyar 
Szemle, 30. kötet 201—206. 1.); Der E ntw urf zum  neuen R eichsverw eser
g e se tz  (P es te r L loyd, 1937. jún. 10. reggeli vezércikk). Ebben a tanévben 
is fo ly ta tta  a m agyar alkotm ány külföldi ism ertetésére vonat
kozó tevékenységét. Ebből a körből em lítendő: Die ungarische 
Staatsbürgerschaft (Zeitschrift der A kademie für Deutsches Recht, 
III. Jahrg . S. 662—669.); La Constitution hongroise, són évolution  
et són caractere (T örvényhozók Lapja, V. évf. 139— 144); The m o
dern corporative System  and hungarian Constitution (The H ungá
rián Q uarterly , Vol. II. 74—83. lap). E lőadást ta r to tt a F elsőoktatásügyi 
kongresszuson a közigazgatási képzés kérdéséről, valam int a főiskolai 
testnevelési közigazgatás p roblém ájáról; a közigazgatási továbbképző 
tanfolyam on a községi szabály rendeletekrő l; a győri tisztviselői tovább
képző tanfolyam on a városi törvényhatóságok  jogállásáró l; a D eák Ferenc 
T ársaságban  D eák F erenc em lékezetéről; a N em zetpolitikai T ársaságban  
a korm ányzói jogkörrő l; a M agyar Nemzeti D iákszövetség emlékünne
pélyén a vértanúk em lékezetéről. Ezenfelül em léksorokat írt W lassics 
G yuláró l (Jogállam , 1937. m ájus). Ism ételten ny ila tkozo tt a háborús 
k ivételes rendeletek érvényéről. (8 Ó rai Ú jság ); a  m agyar a lkotm ány 
m últjáró l és jövőjéről (Pesti Napló). C ikkeket ír t a V árosi Szemlébe, 
a M agyar Kultúrába, a G yógyszerészi Közlönybe, az Üj Idők Lexiko- 
nába. Megjelent az Iparjog  újabb fejlődéséről régebben ta r to tt e lőadá
sának, továbbá a P ro  P a tr ia  serlegbeszéd szövege.

Dr. báró Kaas A lbert ny. r. tan á r: A sajtó jogró l és annak aktuális 
kérdéseirő l ta r to tt e lőadást a M agyar Jogászegyletben.

Dr. M árffy Ede ny. r. ta n á r : 1. A közháztartások  gazdálkodása. 
B udapest, 1937. 2. Bécs város pénzügyei. B udapest, 1937. 3. A község i 
háztartásró l jogi vonatkozásaiban. B udapest, 1937. 4. E lőadást ta r to tt 
a  közigazgatási továbbképző tanfolyam on a községi közigazgatásról. 
5. Működött, m int a gyakorla ti közigazgatási v izsgálóbizottság tagja.
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VI.
A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem tanszékeinek és intézeteinek tudományos és

kutató működése az 1936/37. tanévben.

I. Mérnöki és építészmérnöki kar.

Geodéziai tanszék. T an á r: O ltay K ároly  ny. r. tanár.

A m űegyetem i geodéziai intézet az o k ta tássa l kapcsolatos teendőkön 
kívül, megfelelő állandó dotáció h iányában külső m éréseket ez évben sem 
végezhetett. A faltest-m ozgások tanu lm ányozása céljából, a tanszéken, 
lévő pillérek m agasságkülönbségeinek v á lto zására  végeztünk állandóan 
szabatos szintezéseket, továbbá a tanszék szabatos ingaóráinak já rá sá t 
figyeltük a ritm ikus rádió-időjelek felhasználásával. Ezenkívül a buda
pesti új városm éréssel kapcsolatosan m űszerv izsgálatokat és kom parálá- 
sokat végeztünk. R endszeres k ísérle teket fo ly tattunk a szabatos prizm ás 
tahim éterrel és m ódszert dolgoztunk ki annak, a nagy  pontosságot igénylő 
városi sokszögelésekben való haszná la tá ra . Előkészületben van egy invar- 
d ró t kom parátor elkészítése.

I. sz. hidépítéstani tanszék. T an á r: dr. K ossalka János ny. r. tanár.

A tanszék laboratórium ában az 1936/37. tanévben m egkezdett, ív
szerkezetekre vonatkozó k ihajlási k ísérletek  tovább folytak. A kísérletek  
még nincsenek befejezve.

//. sz. hidépítéstani tanszék . T an á r: dr. Mihailich G yőző  ny. r. tanár.

A beton- és vasbetonépítési laboratórium  tudom ányos és kutató  m ű
ködése.

1. Tudom ányos m űködés: a) T églavizsgálatok 25 különböző g y á rt
m ánnyal a tég la-szabvány  céljából. A v izsgálat k iterjed t a portlandce- 
m enttel és bauxitcem enttel falazo tt téglatestek , valam int a téglák hajlító 
szilárdságának  m egállap ítására , b) N agyobb m éretű téglapillérek sz ilá rd 
sági v izsgálata  a Rákóczi-úti házbeom lással kapcsolatban, c) K ísérletek 
bauxitcem ent-habarcsnak és betontesteknek vízben és a nagy melegben 
való viselkedésének tanu lm ányozására .

2. O ktató m űködés: a) A II. éves m érnök- és ép ítészm érnök-hallga
tóknak a fa, a kő, a tégla, a cement, a beton és a vas m inőségi v izs
gálatának bem utatása, b) A IX. félévben a B tagoza t m érnökhallgató ival
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különböző v izsgálatok elvégzése, am elyek nagyszilárdságú  beton (útbeton) 
e lőállítására , vasbeton-oszlopok és vasbeton-gerendák alakváltozásainak 
és belső feszültségeinek m érésére  vonatkoznak.

V izépitéstani tanszék . T a n á r: Rohringer Sándor ny. r. tanár.

A vízépítési laboratórium  m űködése: 1. a vízm ozgások jelenségeinek 
és az előadásokban tá rg y a lt h idraulikai tételeknek szem léltetése labora
tórium i m odelleken. 2. A Körösön tervezett békésszen tandrási duzzasztó
mű csillapítóm edencéjének k ia lak ítása  és az utófenék b iztosítását tanu l
m ányozó m odellkísérlet a földm ívelésügyi m inisztérium  szám ára. 3. A 
Székesfőváros so roksári-ú ti szennyvíz-szivattyú telepén  a Duna medrébe 
ép íte tt nyom ócső k ito rko lásának  v izsgálata  m odellkísérletekkel.

K özlekedésügyi és vasútépítési tanszék. T a n á r : dr. J á k y  Józse f ny. rk. tanár.

A tanszék talajm echanikai laboratórium ának  m űködése: a) A ta la j
m inta nagyságának  befolyása a töm örségi v izsgála tra , b) A talajok  belső 
sú rlódásának  és kohéziójának m egállap ítása  a nyom ó- és húzókísérletek 
alap ján  (előző évi kísérletek  fo ly ta tása).

A m. kir. kereskedelem ügyi m inisztérium  m űszaki útügyi szak
osz tá lyának  m egbízása a lap ján : c) 8. sz. Székesfehérvár—gráci állami 
közút veszprém m egyei szakaszának  talajm echanikai v izsgálata, d) 4. sz. 
budapest—püspökladány—kolozsvári állam i közút hajdú- és biharm egyei 
szakaszának  tá jékozta tó  a lta la j-v izsgála ta , e) 41. sz. cegléd—kecskem éti 
állam i közút a lta la j-v izsgála ta , f)  esztergom —pilisszentlélek—dobogókői 
vicinális úton bekövetkezett csúszások v izsgálata.

R ajzi és tervezési tanszék. T an á r: Sváb  G yula  ny. r. tanár.

LaszgaUner O szkár  beoszto tt középiskolai tan á r: G yakorla ti per
spektíva , II. kiadás. (B udapest, 1936. Németh J. k iadása.)

II. Gépész- és vegyészmérnöki kar.

A ) G épészm érnöki osz tá ly .

F izikai tanszék . T an á r: dr. P ogány Béla  ny. r. tanár.

A tanszék  szem é lyze tén ek  irodalm i m űködése: 1. Über die R otations
konstan ten  der IV. pos. CO B anden. R. Schmid und L. Gero, ZS. f. 
P hys. 101. 343. 1936. — Über den Zeem an-Effekt der atm osphärischen 
Sauerstoffbandlinien. R. Schmid, A. Budó und J. Zemplén, ZS. f. Phys. 
103., 250. 1936. — 3. Az atm oszférikus oxigénsávok Zeem an-jelenségéről. 
Zemplén J., Mat. és Term . Tud. É rt. LV. 373. 1937. — 4. R otations
analyse  von 0a+ , B anden. L. von B ozóky, ZS. f. Phys. 104.,
275. 1937. — 5. A szénoxidm olekula energiaállapo tairó l. E Schmid R. és
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G erő L., M at és Term . Tud. É rt. LV. 691. 1937. — 6. K orszerű nézetek 
a kémiai kötésről. Schmid R., Term . Tud. Közlöny, 1936. novem ber. — 
7. Zur V ervollständigung des T erm schem as Von K ohlenoxyd. 1. R. 
Schm id und L. Gero, ZS. f. P hys. 105., 36. 1937. — 8. Uber die G ren z
kurve der D issoziation auf bandenspektroskopischer G rundlage. jR. 
Schmid und L. Gero, ZS. f. P hys. 104., 724. 1937. — 9. B roadcasting  
on 546 Ke. V. B abits, E lectronics, january  1937. — 10. M easurem ent of 
the plate resistance of high-frequency d a s s  B and C am plifiers. V. B a
bits, Com m unications and B roadcast Enginering, jan u ary  1937. — 11. 
Messung schneller F requenzänderungen. V. B abits, E lektrotechnik und 
Maschinenbau, Heft 9. 1937. — 12. L ich tstarke Em issionsaufnahm en der

(C am eron) Interkom binationsbanden des CO, un ter hoher 
D ispersion. R. Schmid und L. G ero, Die N aturw issenschaften, Januar 
1937. — 13. R otabschattierte  Banden des CO in der G egend von 2670— 
3310 A. R. Schmid und L. Gero, Januar, 1937. — 14. R o tationsstruk tu r 
von 43 -> 4rr B anden. A. Budó, ZS. f. P hys. 105. 73. 1937. — 15. Inten
sitätsform eln für die T rip lettbanden, A. Budó, 105., 579. 1937. — 16. 
Újabb v izsgálatok a nem esgázok színképvonalainak Zeem an-jelenségéről. 
Lőrinczi K., Mat. és Term . Tud. É rt. LVI. 1937. — 17. A kétatom os 
m olekulaterm ek állandóinak m eghatá rozására  a perturbáció  alapján. 
Kovács I., Mát. és Term . Tud. É rt. LVI. 1937. — 18. Zur V ervollständi
gung des T erm schem as von K ohlenoxyd. I. R. Schmid und L. Gero, ZS. 
f. Phys. 106., 205. 1937. — 19. R otational A nalysis of the „3A“ Bands 
of CO. R. Schmid and L. Gero, N ature, 139., 928. 1937. — 20. D issozia
tionsenergie des Kohlenoxyds, R. Schmid und L. Gero, ZS. f. P hys. 
Chemie 36. 105. 1937.

M echanikai technológiai tanszék. T a n á r: dr. M isángyi V ilm os ny. r. tanár.

A tanszék segédszem élyzetének irodalm i m űködése: dr. Vér Tibor 
egyetem i m. tanár, ad junktus: S zerke ze ti anyagok vizsgálata. (G épé
szeti Zsebkönyv I. kötetében 85 oldal.) K orrózióról, korrózióvédelem ről 
és korrózióvizsgálatról. (Technika 1937. évi 5. szám ában.) A m érnökök  
elhelyezkedése az iparban. (Honi ipar 1937. évi június 5-én m egjelent 
szám ában.) M érnökök az iparban. (A Műszaki Világ 1937. évi 4. szám a.)

Dr. M onostori Antal ad junk tus: A festés hatása gyapjú  fonalak és 
szö ve tek  szilárdsági tulajdonságaira. (A nyagvizsgálók Közlönye, 1937. 
évi 3. szám .)

W aigand Ferenc tanársegéd : Újabb állati eredetű m esterséges anya- 
gok a textiliparban. (M agyar Textiltechnológusok Lapja, 1936. évi 11. 
szám .) E gységes á tszám ítás a fonalszám ozásban és szabványosíto tt fo 
nalszám ok. (M agyar Textiltechnológusok Lapja, 1936. évi 12. szám .) A  
zsírtartalom  hatása a bőr m echanikai tulajdonságaira. (A nyagvizsgálók 
Közlönye, 1937. évi 3. szám .) Einfluss des F ettgehaltes auf die m echa
nischen Eigenschaften des Leders. (Collegium, Z eitschrift des IVLIC. 
1937. évi 6. szám .)
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Pávó E lem ér nyom davezető, oki. gépészm érnök: A nyom ta tó ipar  
gépei. (G épészeti Zsebkönyv II. kötetében.) M űszaki m agyar nyelvünk*  
(Technika 1937. évi 1. és 3. szám ában.) A m agyar kön yvn yo m ta tó  ipar 
története  és Die G eschichte des ungarischen B uchdrucks. (Die L inotype 
P o st Nr. 80—81.) N yom tatóipar. (K erékgyártó  dr.: A szabványok hazánk
ban és külföldön, alkalm azásuk a  közszállításban. XX. fejezete.)

A tanszék vezető tan árán ak  szem élyes közben já rására  az 1937. év 
július és augusztus havában a következő g yárak  alkalm aztak  gépész
m érnök-hallgatókat gyakornokként m unkásfizetéssel:

Első M agyar G yapjúm osó és F inom posztógyár rt. . . .
H azai Fésüsfonó és S zövőgyár rt. ..........................................
Pam uttextilm üvek rt. ..................................................................
T runkhahn P o sz tó g y ár rt. .......................................................
B rust Dávid Első B udapesti S z ö v ö t tá ru g y á r ................................
H ungária Jacquardszövőgyár rt. ...........................................
P ap ír- és N yersfedéllem ezgyár rt. ..........................................
M agyar P am utipar r t .  ........................... ...............................
M agyar P o sz tó g y ár r t .  .....................................................
G oldberger Sám. F. és F iai R t. ..........................................
Kammer T estvérek  T extilipar r t .  ..........................................
G uttm ann és Fekete K ö tö ttárugyár ................................ .
Linum T aussig  Sám uel és fiai rt. Lenfonó és szövőgyár . .
M agyar G yapjú- és P am u táru g y ár ...........................................
M agyar Kender-, Len- és Ju ta ipar r t ...............................................
K ispesti T ex tilgyár r t .  .....................................................
Selyem - és G yap júárugyár ................................................

2 hallgató t 
2 „
1 „
2 „
2
1 „
1
1 „
1 „
2 „
2 „
1
1 „
1
1
1
1 „

Ezek szerin t a lka lm azást n y ert összesen 23 hallgató.
A tanszékhez ta rtozó  nyom daipari m űhelyben az 1936. évi augusztus 

hó 31-től, 1937. augusztus hó 31-ig terjedő időközben az alábbi kim uta
tásban felsorolt gyakornokok részesültek kiképzésben, illetőleg tovább
képzésben. E k im utatás feltünteti az t is, hogy az egyes m unkakörökben 
kiki m ilyen m értékben, azaz anny ira  nyert-e  kiképzést, hogy az illető 
m unkakört önállóan lá tja  el, vagy  pedig benne még csak kezdő, illető
leg haladónak megfelelő m unkakört tölt be.

T ekintettel a rra , hogy a kiképzés kom olysága szükségessé teszi 
azt, hogy a nyom dában hasznos és kom oly m unka folyjék, fennállott 
annak lehetősége, hogy a végzett m unkáért m űegyetem ünk h ivatalai
tól, tanszékeitő l és egyesületeitő l az önköltségi árak  m egtérítését kér
hessük, ami v iszont lehetővé te tte  a gyakornokoknak érdem eik a rá 
nyában való segélyezését.

K im utatás
a M űegyetem M echanikai Technológiai Intézetének Sokszorosító  és P a 
pirosfeldolgozó L aboratórium ában az 1936. évi szeptem ber hó 1-től az 
1937. évi augusztus hó 31-ig k iképzettekről és kiképzés a la tt állókról, 
a kiképzés fokának és ágának  m egjelölésével:
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1. A scher Jenő szün. h. . .
2. T anay  Béla szig. gm. . ,
3. Orbán József oki. gm. . .
4. Kovács Iván oki. m. . .
5. Kis T ivadar szün. h. . .
6. P etőházi József szig. ép.
7. G erlai István szün. h.
8. Juhari Mihály szün. h. 

B ezenyi B éla szün. h.
10. Keve József szig. ép. . . ,
11. Dési István szig. gm. . .
12. C sa tá ry  István szün. h.
13. Szebeni D ezső gm. h. . ,
14. Benedek S ándor szün. h.
15. Selényi E ndre gm. h. . .
16. M akránszky Andor gm. h.
17. N yisztor G yörgy  szün. h.
18. Koren Jenő gm. h. . . .
19. T isza G yula szün. h. . .
20. Szalai G éza gm. h. . . .
21. Desődi István szig. gm.
22. Zöld Ádám szün. h. . .
23. D obrovolny N ándor szün. h.
24. M adarász Béla b. h. . .
25. Boda G ergely j. h. . .
26. Babos Ferenc b. h. . . .
27. Tóth K ároly szün. h.
28. D olhay Im re szün. h.
29. Szirb Antal szig. gm.
30. N yáry  Dezső szig. j. . .
31. Búza Miklós szig. j. . .

kézi gép gép könyv
szedés szedés m ester kötő

önálló haladó — önálló
önálló haladó önálló —
önálló haladó — —
önálló kezdő — kezdő
haladó önálló önálló —
önálló — — önálló
önálló önálló ------- - —
haladó önálló önálló —
önálló önálló önálló —
ö n á l l ó ------- ------------ ------------

h a l a d ó ------- ------------ -------------
ö n á l l ó ------- h a l a d ó ------------
ö n á l l ó ------- ------------ ------------
------- ------------ ------------ kezdő

h a l a d ó ------- ------------ ------------
------- ------------ haladó kezdő
k e z d ő ------- ----- ------ haladó

h a l a d ó ------- ------------ ------------
--------h a l a d ó ----------- ------------
h a l a d ó ------- ------------ ------------
ö n á l l ó ------- ------------ ------------
------- ------------ ------------ kezdő

h a l a d ó ------- ------------ ------------
h a l a d ó ------- ------------ ------------
k e z d ő -------------------- ------------

h a l a d ó ------- ------------ ------------
-------  -------- kezdő -------

kezdő —  — --------------------
------- ------------ ------------ kezdő
k e z d ő ------- ------------ ;------------
k e z d ő -------------------- ------------

V illam osgépek és v illam osm érések tanszéke. T a n á r : Pöschl Im re ny. r. tanár.

A tanszék  az ok ta tássa l kapcso latos teendőkön kívül a v illam os
gépek és készülékek (m otorok, transzform átorok , stb.), m érőberendezések 
(szám lálók, reduktorok stb.) v izsgála tával és hitelesítésével, villam os 
és m ágneses anyagv izsgála tta l, valam int objektiv és szubjektív foto
m etriai kérdésekkel foglalkozott.

E lőadások: „A légvédelem m el kapcsolatos fénytechnikai kérdések .“ 
1937. HL 4-én, a M agyar E lektro technikai E gyesület e lőadásai keretében 
ta r to tta : U rbanek János. — „L’industrie hongroise.“ E lőadás a debreceni 
nyári egyetem  „Pesti hete“ keretében, 1937. T a rto tta : U rbanek János.
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Külföldi kultúr propaganda: a „Revue des revues litéraires et seien- 
tifiques hongroises“ szám ára  a M agyarországon m egjelent fizikai, m ate
m atikai és m űszaki tá rg y ú  szakcikkeket francia nyelven re fe rá lta : U rba- 
nek János.

E gyéb szakm űködés:  a M. Kir. Iparügyi m iniszter 16465/XI.— 1937. 
sz. rendeletével K arsa B élát m egbízta A bauj-Torna várm egyében 5 köz
ség, Zemplén várm egyében 6 község v illam osítási m unkálatainak elő
készítése alkalm ából e községek közvilág ításával kapcsolatos szakértő i 
teendők e llá tásával. — A „M agyar E lektrotechnikai E gyesület“ több 
szabványbizo ttságának  tagja, illetve előadója volt: K arsa Béla, Ferencz 
Imre és U rbanek János.

V illam osm üvek tanszéke. T an á r: vitéz V erebély László  ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó  új nagyfeszültségű laboratórium ban villamos 
erő terek  és szigetelő olajok v izsgála ta  folyt. E lőkészítette a tanszék 
a nagyfeszültségű laboratórium nak egy különleges váltóáram ú m érő- 
híddal való k iegészítését.

H alácsy Endre adjunktus a M agyar E lektro technikai Egyesületben, 
mint több b izottság  előadója, rész tvett a szabványosítási m unkálatokban. 
U gyanannak m érnöki szakosztá lyában  két e lőadást ta r to tt a budapesti 
Nemzeti Színház m űszaki berendezéseiről.

III. G épszerkezettan i tanszék. T an á r: dr. P a ttan tyús Á. G éza  ny. r. tanár.

A H idrogépek és Szállítóberendezések laboratórium ának  tudom ányos 
és ku tató  m űködése: tu rb inaszivattyú , v ízsugársz ivattyú  és szellőző
gép elm életi és k ísérleti v izsgálata .

A erodinam ikai tanszék. T an á r: Anderlik Előd ny. r. tanár.

K ísérleti berendezések tervezése és elkészítése, kábelellenállások 
k ísérle ti v izsgálata . A erodinam ikai m érlegek tervezése. Szélcsatornák  fel
fogótölcséreinek elm életi és k ísérleti v izsgálata. V itorláshajók aerod ina
mikai problém áinak elm életi v izsgálata.

B ) V egyészm érnöki o sztá ly .

S zervetlen  kém iai tanszék . T an á r: dr. P u tnoky  László  ny. r. tanár.

A tanszék a hazai bauxit és egyes kaolin előfordulások hazai ipari 
a lka lm azását célzó ku tató  k ísérle tsorozatokkal foglalkozott. — Megelőző 
ez irányú  beható k ísérle tso rozata inak  eredm ényeképen, sikerrel végzett 
üzemi k ísérle teket a tanszék fehérüvegnek hazai kvarchom okból való 
című közlem ényében. (M egjelent a Földtani É rtesítő  1936. évi 3. sz.-ban.) 
e lőá llítására , hogy ezálta l a külföldi hom okbehozatal csökkenthető legyen. 
A tanszék  ez irányú  m unkásságának  egy részérő l szám olt be dr. Bobest 
Béla adjunktus „Hazai hom okjaink m int üveggyártási nyersanyagok "
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Foglalkozott továbbá a tanszék az üzemi üveggyártásban  előforduló 
egyes hibák v izsgálati m ódszereivel is.

É lelm iszerkém iai tanszék. T a n á r: dr. Vak M ihály ny. r. tanár.

Dr. Vük—dr. S ándor: A különböző em lősállatok te jének nátrium - 
tartalm a. (M ezőgazd. Kút. 1937.) D r. Vük—dr. S ándor: A z anya- és 
tehéntej nátrium tartalm ának vá ltozása  a laktációs periódus alatt. Dr: 
G öm öry: Zsirm eghatározás a sü tem ényekben . (K íséri. Közi. 1937.) S zé n 
hidrátok és liszt sütőképessége. (K íséri. Közi.)

Kémiai technológiai tanszék. T an á r: dr. Varga Józse f ny. r. tanár.

A tanszék  és in tézet tudom ányos és ku ta tó  m űködése: A tanszék fő- z 
leg a tüzelőszerek kémiai technológiájával s ezek között elsősorban á  
folyós m otorhajtóanyagok  problém áival foglalkozott.

Irodalmi m űködés: Dr. N yú l G yula  ad junktus: A m agyar tü ze lő szer
ipar (Technika, 1937. 1—2. sz.) és a Die ungarische B rennsto ffindustrie  
(Brennstoffchem ie, 1937. 10. sz.) című cikkek társszerző je . — B enzin 
gyártás szénből című cikkében (Technika, 1937. 3. sz.) dr. V arga József 
e lőadását ism ertette  részletesen. Mint a S zabványügyi Intézet folyós 
m otorhajtóanyagok szakb izo ttságának  előadója elkészíte tte  a MOSz 
795. sz. szabvány előadói tervezetét. — Dr. Bognár Aurél tan árseg éd : 
K énterm elés m agyar barnaszenekből. (Technika, 1936. 10. sz.) Szén  hid- 
rogénezése különböző o ldószerek jelenlétében. (M agyar Chemiai F o lyó
irat, 1936. 10— 12. f.)

Á svány- és földtani tanszék. T an á r: dr. Vendl A ladár ny. r. tanár.

A tanár vezetése a la tt több hazai andezit, bazalt, grán it, m észkő 
és bauxit v izsgálatán  kívül ta la jcsúszások , lejtő-víztelenítések és m ély
fúrások anyagának részletes geológiai és kőzettani feldolgozását, továbbá 
források hidrológiai m egfigyelését végezték. Az építkezés szem pontjából 
fontos talajv íz ag ressz iv itására  vonatkozó vizsgálatok, továbbá gyógy- 
iszapok teljes kémiai és m echanikai analízise, bauxitelem zések, 
tűzálló ipari célokra h idrokvarcit, va lam in t ü v eg g y ártá sra  alkalm as 
kőzetek felkeresése és v izsgála ta  volt a kutatóm unka tá rg y a .

E v izsgálatok eredm ényeit összefoglaló dolgozatok a következők:
1. Papp F erenc: A budapesti m elegforrások. (Pályam unka.) 2. Papp 
Ferenc: A budapesti gyógyfo rrások . (P esti V árosháza, V. évf. 6. sz.)
3. Földvári A ladár: Über die W irkung  einiger Tonstabilizatoren. (Kolloid 
Beihefte B. 44. H. 1—4. 1936. p. 125— 170.) 4. Földvári A ladár: A badeni 
agyag  előfordulása Budapesten. (Földtani Közlöny, LVI. 1936.)
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Bánya-, kohó- és erdömérnöki kar.

A ) B ánya- és kohóm érnöki osztá ly .

V askohásza ti tanszék. T an á r: C otel Ernő ny. r. tanár.

A vaskohásza ti in téze t vaso lvasztás és redukálás cé lja ira  a tanszéken 
szerkeszte tt és u g yano tt elkészíte tt kem encét szere lt fel s azt sikerrel 
használatba is vette.

B ányagéptani tanszék. T an á r: T ettam anti Jenő  ny. r. tanár.

A tanszék fo ly ta tta  az 1935/36. évkönyvben jelzett kutatóm unkákat. 
E lőkészítés és tanu lm ányozás a la tt áll a hazai bányásza t részére új 
b iztonsági szab á ly za t k idolgozása, ^m ellyel az  aknaszállítógépekre és 
szállítókötelekre vonatkozó bányaliatósági előírások az Ipartanács 
bányászati o sz tá lya  elé terjesz tendő  javaslatunkkal helyes és korszerű  
alapokra lennének fektetve.

F öldtan-telepism erettani tanszék. T an á r: dr. V itális István  ny. r. tanár.

A tanszék laboratórium ában bakonyi vasércek, bauxitok, keszthely- 
és ^sümegvidéki kénkovandok, hazai szénkutatófúrások  m in taanyagai 
és kövületei, szlovenszkói m agnezit és zsírkő, m átravidéki kovaföld, 
balatonvidéki kvarchom okkő és homok, pestkörnyéki fullerföld és sop- 
ronvidéki szarm ata  és pontusi kövületek v izsgála ta  és m eghatározása 
volt folyam atban. A publikált közlem ények címei Vitális István  irodalm i 
működése a la tt vannak felsorolva.

F ém kohászati tanszék. T an á r: S zék i János ny. r. tanár.

A tanszék  m etallográfiái laboratórium ában dr. Verő Józse f m agán
tanár, adjunktus a londoni „írón  and Steel Institu t“ C arnegie-alap ítvá- 
nyának  anyagi tám ogatásával az  acélöntvények szövetének és sz ilá rd 
sági tu lajdonságainak  részletes tanu lm ányozásával foglalkozott, továbbá 
v izsgálatokat végzett az aluminium és az ön tö ttvas ko rrózió já ra  nézve.

K ru tko vszky  K ároly  adjunktus a gyöngyösoroszi ólom -cink-ércek- 
kel az ércelőkészítési laboratórium ban lefo ly ta to tt flotálási k ísérletek
nél n y e rt term ékek vegyelem zési m unkálatait végezte a tanszék fém- 
kém lészeti laboratórium ában.

Dr. Verő Jó zse f m agán tanár, adjunktus 1936/37. évi irodalm i m űkö
dése: 1. Über den M echanism us der B lockseigerung. (B ánya- és Kohó
mérnöki O sztá ly  Közleményei, 1936. év, VIII. kötet 194—218. lap.)
2. A m ai technika m ágneses anyagai. (T erm észettudom ányi Közlöny, 
Pótfüzet, 1936. év, okt.—dec. füzet.) 3. A lehülési sebesség hatása a 
proeutektoidos ferrit m ennyiségére. (B ányászati és K ohászati Lapok, 
1937. év, 14— 15. szám .)
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Ere- és szénelőkészitéstan i in tézet. T an á r: F inkey Józse f ny. r. tanár.

Az érc- és szénelőkészitéstani intézetben a bányam érnöki tagoza t 
hallgatóinak laboratórium i ok ta tásán  kívül a következő m unkálatok 
fo ly tak : 1. Komlói dió- dara - és porszén m osási d iagram m jainak k ísé r
leti felvétele. 2. F lotációs k ísérle tek  gyöngyösoroszi és recski ércekkel.
3. F lotációs k ísérletek  tö rökország i (Kilimli Kömür M adenleri, Koslu 
Kömür Isteri) kőszenekkel. 4. M ágneses szeparációs k ísérletek  bagom ér- 
nagylétai gyepvasérccel. — Az intézetben folyó m unkáknak a tan á r á ltal 
publikált eredm ényei F inkey Józse f irodalm i m űködése a la tt vannak 
felsorolva.

Tarján G usztáv  tanársegéd  a recski ércek szelektiv flo tálásának 
kísérleti v izsgálatával foglalkozott. U gyancsak  tőle m egjelent: B eitrag  
zur Fehlerrechnung in der A ufbereitungskunde, hinsichtlich des G ewichts-, 
bzw. M etallausbringens und des Trennungsgrades. (B ánya- és Kohó
mérnöki O sztály  Közleményei, 1937. évi IX. kötet.)

Á svány-fö ld tan i tanszék. T an á r: dr. Vendl M iklós ny. r. tanár.

Dr. S zádeczky-K ardoss E lem ér egyetem i m agántanár, adjunktus 
irodalmi m űködése az 1936/37. tanévben: A datok a fuchsitek optikai 
ism eretéhez. (M agyar T udom ányos A kadém ia Mat. Term . tud. É rtesítő je, 
LVI. 1937. pp. 346—352.) — B eiträge zur K enntnis des C hrom glim m ers. 
(Mitt. d. berg- u. hüttenm . Abt. Sopron, IX. 1937.) — A Lajta fo lyó  k i
alakulásáról. (Földrajzi K özlem ények, LXV. 1937.) — Über die E n tw icke
lungsgeschichte des Leithafflusses. (U. o.) — A ferde m egvilágítás néhány  
hatásáról párhuzam os poláros fényben. A M. Tud. A kadém ia III. o sz tá 
lyának 1937. évi jún. 7-i felolvasó üléséből. — N épszerű cikkek.

G eodéziai és bányam éréstani tanszék.
T an ár: dr. T árczy-H ornoch  A ntal ny. r. tanár.

A tanszék a tan rendszerin ti gyakorlatokon  kívül a soproni le jtakna- 
m érő m űszer, valam int a W ilsk—H ornoch rendszerű  Zeiss-féle aknafüggé- 
lyező kísérletezésével és pontossági v izsgálataival foglalkozott.

Konrád Ödön tanársegéd , a  M agyar Állami Földm érés szabadságolt 
mérnöke az Eötvös-féle to rz iós ingam érések elm életét tanulm ányozta, 
valam int július és augusztus hónapban rész tvett a B áró  Eötvös L óránd 
Geofizikai In tézet á ltal a M átrában és a Bükkben vezetett kutató  
expedíción.

B ódy Ödön teodolitok alhidáde külpontossági hibáinak v izsgálatával 
foglalkozott.

E lem zővegytan i tanszék.
T an ár: dr. R om w alter A lfréd  c. ny. rk. és intézeti tanár. * • -

Az elem zővegytani, szénvegytan i és kém iai technológiai előadások és 
gyakorlatok  ellá tása  m ellett és a tanárok  irodalm i és egyéb szakszerű
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m űködése címe jelen évkönyv V. fejezetében k im utato ttakon kívül a 
tanszék  laboratórium aiban Mika Jó zse f m eghívott előadó és egyetem i 
adjunktus, Komló Központi Igazgatósága részére  ellenőrző szénelem zé
seket, a  S algó-T arján i K öszénbánya Rt. nem esgázkutatása részére  gáz
elem zéseket, a G yőr—Sopron—Ebenfurti V asút részére  o lajv izsgálatokat, 
a Petőházi C ukorgyár részére  szénvizsgálatokat, a B udapesti M. Kir. 
B ányakap itányság  részére  bauxitelem zéseket, a B ánya-, Kohó- és E rdő
m érnöki Kar Érc- és Szénelőkészítéstani Intézete részére  gyepvasércelem 
zéseket, a H organylem ez Rt. Vác részére  cinkelem zéseket és m agánosok 
részére  m agnezit- és bauxitv izsgálatokat végzett.

T üzeléstan i és anyagvizsgá la ti tanszék.
T an ár: B alázs István  nyug. főiskolai, c. egyet. ny. r. és helyettes tanár.

A tanszék anyagvizsgáló  intézetében dr. v itéz B okor R ezső  m agán
tanár, adjunktus és dr. P allay Nándor tanársegéd  részéről szilárdsági 
favizsgálati kísérletek  folytak.

Kohógéptani tanszék.
V ezető: Ulbrich Hugó  nyug. m űszaki főtanácsos, m eghívott szakelőadó.

A Q uarto és Sexo hideghengerállványok összehasonlító  v izsgálata. 
A m ótornélküli repülés tanu lm ányozására  h ivatalos felsőbb helyről ki
kü ldetett N ém etországba, a W asserkuppera és H ummerichba. U gyanezen 
célból rész tvett a Holland Jam boreen, m int a m agyar delegáció tagja. 
Mint m eghívott szakértő  többször m ű ködö tt A hollandiai Zuider See el
zárógá t építkezéseit a helyszínén tanulm ányozta. A R im am urány-Salgó- 
ta rján i Vasmű Rt. gyárában  a meleg- és hidegform ázási e ljá rásokat 
tanulm ányozta.

B ) Erdőm érnöki osztá ly .

E rdőrendezéstani tanszék. T an á r: F ekete Zoltán  ny. r. tanár.

Fekete Zoltán tan á r és segédszem élyzete az akác-faterm ési táblák 
befejezésén dolgozott, azután  m egkezdte a tö lgy-faterm ési táblák készí
tésének helyszíni m unkálatait. Dr. K ovács Ernő  tanársegéd  külön dolgo
za ta i: 1. Unkarin m etsäta lous —  A m agyar erdőgazdaság. (Y lioppilas- 
lehden m etsänum ero 5c, 1937. Helsinki.) 2. A term észetes felújítás alatt 
álló erdőrészletek. (E rdészeti Lapok, 1936. IX—X. fü ze t) 3. A z akác
faállom ány összetétele . (Fekete Z. akácfaterm ési tábláinak függeléke.)

E rdőm űvelés-, vad- és halgazdaságtani tanszék.
T an á r: R oth G yula  ny. r. tanár.

A tanszéken a különböző fafajok szárm azási tu lajdonságai, valam int 
a fenyőfélék egyes válfajainak  keresztezés útján  történő szaporítása
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tekintetében fo ly tak  tudom ányos m egfigyelések, valam int az erdők te r
m észetes felú jítása tekin tetében különböző kísérleti terü leteken k ísé r
letek és m egfigyelések.

Erdővédelem tani tanszék . T an á r: Kelle A rthur ny. r. tanár.

A tanszék laboratórium ában a felm erült erdővédelm i kérdések m eg
oldásához szükségessé vá lt kórtan i és rovartan i v izsgálatok és ku tatások  
folytak. A tanszék tanársegédje , G yőrfi János erdőm érnök a kutatóm un
kában segédkezett és erdészeti rovarok, főleg pedig fü rkészdarazsak  
gyűjtésével, k itenyésztésével és ökológiájuk tanu lm ányozásával foglal
kozott. G yőrfi János tanársegéd  1936/37. évi irodalm i m űködése: „Erdő- 
gazdaságilag fontosabb d iszbogarak.“ (E rdészeti Lapok, LXXV1. évf. 1937. 
év, VII*—V ili. és IX. füzet.)

A tanszék laboratórium ában az 1936/37. tanév folyam án dolgozott: 
Haracsi Lajos m. kir. segéderdőm érnök, aki a folyó kutatóm unkában 
segédkezett és a levéltetvek táp lálkozási biológiáját és fejlődését tanu l
m ányozta. A pt Ödön hitb. erdőm érnök az erdészetileg fontos d íszbogarak 
m eghatározásával foglalkozott.

E rdészeti vegytan i tanszék. T an á r: Vági István  ny. r. tanár.

V itéz B o tva y  K ároly  egyetem i adjunktusnak m egjelent: A z ülepedés 
zavarainak elhárítása az O dén-féle eljárás alapján történő m echanikai 
elem zésnél cím ű  értekezése. (E rdészeti K ísérletek, XXXI'X. évf. 1—2. sz.)

N övénytani in téze t és botanikus kert. Igazg.: dr. Fehér Dániel ny. r. tanár.

Az intézet m unkássága ebben az évben a következő fontosabb kuta-, 
tási irányokra  terjed t ki. T alajbiológiai ku ta tása inkat a Földm ívelésügyi 
Minisztérium m egbízásából és tám ogatásával az erdő talajok  és a kötöt- 
tebb m ezőgazdasági m űvelés a la tt álló talajok  v izsgálatán  kívül k ite r
jesztettük a homokos m ezőgazdaság i ta la jok ra  is. Sok évi v izsgálati 
eredm ényeink alapján m egállapíto ttuk  a talaj víz- és hőenergiája és a 
talaj élete közötti m atem atikai összefüggést. Ennek alapján  azután, 
hogy a két fontos tényezőnek: a hőnek és a víznek a m agasabbrendü 
növényzetre gyakoro lt befolyását, valam int egyes gazdaság i növényeink 
vízigényét m egállapíthassuk, üvegházi és laboratórium i k ísérletekkel 
párhuzam osan egy alsóausztria i uradalom ban szabadföldi k ísérle teket is 
kezdettünk, ahol az uradalom  tökéletes berendezése lehetővé tette, hogy 
m esterséges esőzéssel nagyobb terü leten  fo ly tassuk le k ísé rle te in k e t 
V izsgáltuk a talajban élő algák asszim ilációs tevékenységét u ltravörös 
sugarak ha tására .

A Földm ívelésügyi M inisztérium E rdészeti F őosztá lyának  m egbízá
sából nagyobbszabású szikfásítási k ísérle teket kezdettünk meg, am elyek
nek a folyam án egy m agyaro rszág i uradalom  területén  a következő 
három  évben részletes növényszociológiai és ta la janalitikai előm unká
latok alapján kb. 300 kát. hold kerül befásításra.
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Az intézet egyik m unkatársa  részéről a következő dolgozat jelent 
m eg: dr. Varga Lajos egyetem i m ag án tan ár: A z erdőtalajban élő állati 
vég lények  (pro tozoák) biológiája. (Érd. Lapok, 1937. 76. k. 5. sz. 14. old.)

Az in tézet laboratórium aiban dolgozott: dr. Varga Lajos egyetem i 
m agán tanár (hidrobiológia), dr. S zen te  Kornél áll. reálisk. tan ár (növény- 
rendszertan), K irály Sándor keresk. isk. tan á r (biokém ia), dr. Frischmann  
Ferenc (szövettan  és biokém ia), E rnst Brachtel (talajbiológiai és ta la jtan i 
tanulm ányok), Paul Ganse F orstasseso r, ném et cserediák  (általános ta la j
biológia). U gyancsak az intézetben dolgozott a Földm ívelésügyi Minisz
térium  m egbízásából dr. V ára llyay G yörgy  vegyészm érnök is.

Az intézet m unkásságát a Földm ívelésügyi M inisztérium Term elési 
F őosztá lya  tám ogatta , am ely tám ogatásnak  köszönhető, hogy az intézet 
m unkássága az eddigi keretek  között fo ly tatható  volt.

A botanikus kertben bővítettük az arborétum ot lomb- és fenyőfákkal. 
Egy új növényföldrajzi csoporto t létesítettünk japán és kínai fákkal és 
cserjékkel, valam int egy új alpineum ot a M agas-Tauern növényeivel. 
B ővítettük a gyógynövények csoportjá t és nagym értékben fejlesztettük 
a lágyszárú-növények  csoportjá t, csere ú tján  szerze tt különleges kül
földi m agvakból nevelve őket.

A botanikus kert á llom ányának gy arap o d ásá t a következő össze
állítás tünteti fel:

1918. évben 1923. évben 1936. évben 1937. évben

fa cseije l á g y 
s z á r ú fa cserje lá g y 

s z á r ú fa cseije lá g y 
s z á r ú

külföldi
magvet. fa cserje lá g y 

s z á r ú
külföldi
raagvet.

Selmecbányán 377 275

Sopronban — — — 88 55 — 432 401 1.761 2463 440 412 1.775 382

E rdészeti fö ldm éréstani tanszék. T an á r: Sébor János ny. rk. tanár.

A tanszéknél az 1936/37. évben szabályszerűen elő írt ó rák  és gyakor
latok ta r ta tta k  meg.

A tanszék vezető je mint nem kötelező tá rg y a t, e lőadta a birtok- 
rendezést a téli félévben heti 2 ó ra  előadással és a nyári félévben heti 
4 óra gyakorla tta l.

Erdöhasználattani tanszék. T an á r: Krippel Móric nyug. főiskolai, c. egy. 
ny. r. és helyettes tanár.

Az o k ta tássa l já ró  m unkákon kívül a fav izsgála tta l foglalkozott és a 
hozzáfordult h ivatalok és m agánosok kérdéseire  végzett k ísérletek alapján 
m egadta  a kért fe lv ilágosításoka t N evezetesen a tanszék szem élyzetének 
ilyen m unkássága a következő:

Dr. v itéz B okor R ezső  egyetem i adjunktus, egyetem i m agántanár 
irodalm i m űködése: „A fagáz m int energiaforrás járóm üvek hajtására"
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c. dolgozat (m egjelent az „E rdészeti L apok“ 1937. évf. 9. és 10. füzeté
ben). Az „Akácoltásról“ c. do lgozat (beküldve az „E rdészeti L apok“ 
szerk.-hez).

Egyéb szakszerű  m űködése: D olgozott a hazai erdeifenyő-fajták  te r 
m őhelyi és szárm azási kérdésének és a különböző term őhelyeken nő tt 
erdeifenyő-fajták  m űszaki tu la jdonságai közötti összefüggések k u ta tá 
sá ra  irányuló nagyobbszabású tanulm ányán . Dr. P a llay  N ándor ta n á r
segéddel együ tt bevezette a Populus canadensis és robusta nyárfafélék  
álgesztképződésének m egakadályozására  irányuló  k ísérleteket. Kidol
gozta a következő, a gyako rla ti életből adódott közgazdaság i fon tosság
gal is bíró kérdéseket: A vám tarifa  egyes (a fára  vonatkozó) tételeinek 
m agy aráza ta  és helyes értelm ezése. (M. Kir. Központi V ám igazgatóság
nak). „L ignosan“ nevű új vegy iszer fungicid hatásának  v izsgála ta  a fa, 
különösen az erdeifenyő kékülését okozó organizm usokkal szemben. 
(Dr. H elvey vegyészeti gyárnak). E nyvezett lemez sz ínváltozása és gom 
básodása épületekben. (A ndráskay  cég Szom bathely). Üzemi teherautók 
fagázra való á ta lak ítá sá ra  vonatkozó szak tanács. (E sterházy  P á l herceg 
Rábaközi H úsárugyárának). E rdeifenyőm ag csírázószázalékának  m eg
állapítása. (E rdőfelügyelőség Lenti). A sárd ipusztai vadászkasté ly  gom 
básodása és az ellene való védekezés. (H ercegi Erdőfelügyelőség Lenti). 
P eresíte tt, kész lom bosfaprofil fá jának  m ikroszkópiái m egállapítása. (Lé
vai kir. törv. hites szakértő  ú tján). Nem enyvezett nyers cellulózlapok 
(pap írgyártás nyersanyaga) gom básodása és vele kapcsolatos kérdések. 
(Csepeli pap írgyár). B ányafa telítése  áz ta tás  ú tján  fluornátrium vegyü- 
letekkel. (B evezetett k ísérletek, B rennbergbánya). Soproni Ev. Lyceum i 
D iákotthon épületében fellépett gom básodás és vele kapcsolatos k ijav í
tási m unkák és felelősség kérdésének m egállap ítása  körüli közrem űkö
dés. Egy bérház elgom básodása és a gomba szárm azási helyének kiku
ta tása  (B udapest). T etőszerkezet elgom básodása és a ta rtó sság  kérdése. 
(Szolnoki pap írgyár). E rjedéstechnikai szakvélem ény a sonka és hús p á
co lására  vonatkozólag. (R ábaközi H úsárugyár K apuvár). Ezenkívül 11 
esetben adott, illetőleg dolgozott ki kisebb terjedelm ű szakvélem ényt a fa 
és az épületek gom básodására és az ellene való védekezésre vonatkozólag

A m. kir. József N ádor M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetem  
Soproni N yári Egyetem én e lőadást ta r to tt, „Az épületek elgom básodása 
és az ellene való védekezés“ cím en 2 órában.

Dr. P allay Nándor egyetem i tanársegéd  irodalm i m űködése: „A sop
roni tüzifarőzsekö tegekrő l és azok  gazdasági jelentőségéről“ (m egjelent 
az „E rdészeti Lapok“ 1937. évi IL füzetében). N yom ás a la tt vannak a 
következő m unkák: „Erdőhasználati időtanulm ányok IV. A különböző  
iogszerkeze tü  kézi döntőiürészek és a Rinco m otorfűrész te ljesítm énye  
erdeifenyő bányafa keresztirányú  fűrészelésénél“. H ozzászó lás a fa ke 
m énység  vizsgá la ti m ódszerének kérdéséhez. Egyéb szakszerű  m űködése: 
dr. vitéz B okor Rezső egyetem i m agántanár, ad junktussal együ tt be
vezette a Populus canadensis és robusta nyárfafélék  álgesztképződésé- 
nek m egakadályozására  irányuló  k ísérleteket. B efejezte a miskolci veres-
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és erdeifenyő fontosabb m űszaki tu lajdonságainak  m egállap ítására  m eg
kezdett v izsgá la tá t és azonkívül foglalkozott az alföldi nyárfafajok  (Po
pulus canadensis és robusta) m űszaki értékének vizsgálatával.

IV. Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

A ) M ezőgazdasági O sztá ly .

M ezőgazdasági közigazgatási tanszék.
T an á r: ár. S teinecker Ferenc ny. r. tanár.

A tanszéket vezető tan á r a tanszékkel kapcso latos szem inárium ban 
az alföldi tanyav ilág  kérdéseivel foglalkozott. A szem inárium i tagok 
állandóan referátum ot ta r to ttak  a falupolitika és a tanyakérdés legújabb 
irodalm áról. F oglalkoztak  az öntöző és v iz itársu latok  jogviszonyaival, 
a m ezőgazdasági cselédség jog- és életv iszonyaival. A szem inárium  nyil
v án ta rtja  a m agyar m ezőgazdasági közigazgatás és a falupolitika iro
dalm ának jegyzékét és felvilágosítást, gyakorla ti ú tm u ta tást ad azoknak, 
akik a  szem inárium  céljával kapcsolatos kérdésekkel behatóan foglal
kozni akarnak.

A tanszék  tanársegéde H évey László  dr. ö sszeállíto tta  a m. k ir. 
földm ívelésügyi m inisztérium  m egbízására  a m. kir. m ezőgazdasági mú
zeum tö rténetét, m ely a K ísérletügyi K özlem ények c. szakfo lyó iratban  
(1938. évf.) jelenleg közlés a la tt áll, s ezenkívül a következő tanulm ányo
k a t te tte  közzé: „A francia agrárvidék népsűrűségének falupolitikai vo 
na tkozása i“ (1936.), „A kisbir tokpolitika  válsága Franciaországban“ 
(1936.), „A spanyol birtokreform  tanulságai“ (1937.), A datok a belga fa l
vak elnéptelenedéséhez“ (1937.).

A grárpolitikai és gazdaságtörténeti tanszék.
T an á r: dr. C zettler Jenő  ny. r. tanár.

Az ag rárpo litika i és gazdaság tö rténeti szem inárium ban az első fél
évben 36 tag  11 ülésen 26 előadást, a m ásodik félévben 30 tag  14 ülésen 
23 e lőadást ta r to tt. Az agrárpo litika  köréből a tagok többek között tö r
téneti vonatkozású fejezetekkel, a földbirtokpolitika köréből a kis- és 
nagybirtok  kérdésével, az újabb ag rá r irán y za tta l kapcsolatban Német
o rszág  és a Szovjet ag rárpo litikájával, továbbá az egyes országok m e
zőgazdasági term elésével, valam int a te rm ényértékesítés, illetve a mező- 
gazdaság i piac- és kon junk tú raku tatás körébe vágó kérdésekkel, úgy
szintén az újabb bel- és külföldi ag rá rtö rvényhozássa l és az ezzel kap
csolatos eredm ények ism ertetésével foglalkoztak, de tá rg y a lás  alá ke
rült, jav arész t könyvism ertetés form ájában, az újabb szakirodalom  is. 
A gazdaság tö rténe t köréből a tagok többek között az Anjou-korbeli 
M agyarországról, a középkori városgazdálkodásró l, a régi kereskedelm i 
útvonalakról, a céhek életéről, a török hódoltság  ala tti gazdaság i vi
szonyokról, Mária T erézia  gazdaság i politikájáról, a jobbágyság hely
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zetéről és a jobbágyfelszabadításró l ta r to ttak  e lőadást és itt is tá rg y a lá s  
alá került az újabb szakirodalom . A haladó tagok közül a szem inárium i 
munka keretében többen doktori értekezésüket m uta tták  be s néhány  
kiválóbb tanulm ány a M agyar G azdák Szem léjében is m eg je len t

A tanszéken m űködő dr. Szabó Miklós tanársegéd  többek közö tt az 
1936. évi telepítési tö rvény  és hitbizom ányi reform  jelentőségével, O lasz
ország ag rárpo litikájával, illetve m ezőgazdasági szociálpolitikájával, v a la 
m int az egyes külföldi országok m ezőgazdasági védelm ét és önellátási 
törekvéseinek fejlesztését célzó intézkedések ism ertetésével foglalkozott.

M ezőgazdasági kém iai tanszék. T an á r: dr. D oby Géza  ny. r. tanár.

A vezető professzor előadásai (kétféle, összesen heti 8 ó rás kollé
gium), 3 m agán tanár kollégium a, kétféle gyakorla t m ezőgazdasági hall
gatóknak, kétféle gyak o rla t kereskedelm i C -szakos tanárjelö lteknek. T a
lajv izsgálatok az ország különböző helyeiről. Az In tézet a következő 
tudom ányos kérdésekkel foglalkozott: N övényfiziológiai-kém iai, enzi- 
mológiai és talajkém iai ku tatások. Az Intézetben 4 doktoráns, néhány be
járó  ex tern ista  (Zólyom i Bálint egy. m agán tanár, P ekáry  Pál keresk. isk . 
tanár), kezdő és haladó m ezőgazdaság i-szakos hallgatók, keresk. isk . 
tanárjelö ltek  gyakorlatokon  az előadási k ísérletezéshez és ha lado tt Év
szakos tanárképzői hallgatók dolgoztak.

Dr. E perjessy G yörgy  egyetem i m agántanár, adjunktus m egjelent 
m unkái: 1. M ezőgazdasági kém ia II. rész. S zerves kém ia és technológia. 
(A ndrasovszky társszerzőségével.) M iniszterileg jóváhagyo tt tankönyv 
a felsőm ezőgazdasági iskolák II'. o sz tá lya  részére. (A Kir. Magy. E gyetem i 
Nyomda kiadása.) 2. A víz- és hom okkultúrák m ezőgazdasági jelentősége. 
(A T erm észettudom ányi K özlöny Pótfüzeteinek 1937. évi jan.-m árc. sz.)

Á lla ttenyésztéstan i és tejgazdaságtani tanszék.
T an ár: dr. Schandl Jó zse f ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó  in tézet főleg juhtejv izsgálatokkal és a 
következő kérdésekkel foglalkozott: 1. A fésűsm erinó szopósbárá
nyok korm eghatározása. 2. A herélés és m iskárolás idejének befolyása 
a m angalica fejlődésére, m éreteire, h ízására , fehéráru jának  százalékára  
és a hús m inőségére. Dr. M árkus Józse f tanársegéd  irodalm i m űködése: 
„B efolyásolhatja-e a szü lők kö zö tti korkülönbség az ivadékok ivari 
arányát?” (Á llattenyésztők L apja, 1937. 2. szám .) „Konstitució és á t
öröklés”. (Á llattenyésztés, 1937. III. sz.) Juhtejböl készü lő  sa jt
ja ink”. (Búvár, 1937. 4. sz.)

M ezőgazdasági üzem tani tanszék.
T an á r: dr. Reichenbach Béla  ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó  m ezőgazdasági üzem tani in tézet m űködésének 
két fő iránya vo lt: 1. A m űegyetem i tangazdaság  igazga tási teen~
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dőinek ellátása, adm in isztrálása, szám tartásának  vezetése és üzletvitele, 
amivel kapcsolatban több elm életi és gyakorla ti üzem tani problém a 
m erült fel, am elyek m egoldása és feldolgozása még m ost is folyam atban 
van. A duna-tiszaközi m ezőgazdasági kam arával karö ltve az 1934. 
év ó ta  fo ly ta to tt k isgazdaszám tartási akció továbbfejlesztése, a be
küldött szám tartások  lezárása, üzem statisztikai alapon tanáccsal való 
e llá tása  ado tt sok m unkát.

A m űegyetem i tangazdaság ism ertetése.
Igazgató : dr. Reichenbach Béla  ny. r. tanár.

A pá ty i tangazdaság  a hallgatók szem léltető  gyakorla ti irányú 
o k ta tá sá ra  szolgál, egyben a m ezőgazdasági o sz tá ly  intézeteinek k ísér
leti gazdasága.

A tangazdaság  P á ty  község h atárában  terül el. V asútállom ása és 
rakodója  T orbágy. A szem élyforgalom  lebonyolítására  a budapest—zsám - 
béki autóbusz szolgál.

A birtok terü lete  771 kát. hold.
Művelési ágak : szántóföld 720, kert 10, szőlő 2, ré t 4, legelő 2, erdő 3, 

beltelek, út, árok 30 kát. hold.
A tangazdaság  átm eneti forgókban szabad váltógazdálkodást fo ly tat 

addig, amig a k izsaro lt részek trág y ázássa l és pillangóvirágú ta k a r
m ányok term esztésével jókarba kerülnek. A kalászosok közül ősziekben 
a búza, tavasziakban  az árpa  van túlsúlyban. A kapás és ipari növények 
közül a jobb földeken cukor- és takarm ányrépát, valam int korai burgo
n y á t és kukoricát term elnek, a hüvelyesek közül főként borsót, szeges
bükkönyt és lencsét. A takarm ányterm elésben  a lucernának jut döntő 
szerep. Az em lített növényeken kívül egyéb növények nagyobb szám ban, 
de csak kisebb területen, a szem léltető ok ta tás m iatt term eltetnek.

A kertészek  bolgár rendszerű, á rasz tásos szabadföldi term elés mel
le tt üvegházban és m elegágyban jól értékesíthető  „prim őr“-öket á llítanak elő.

Az igásálla t-állom ány kizáró lag  32 drb. hidegvérű ló.
A tehenészet tehénállom ánya m agyar p iro s ta rk a ; a törzsbika telivér 

szim entáli. Az átlagos tehénlétszám  800 darab. A tehenek csak kb. % 
része kerül beüzetésre, míg a többi lefejő. A tehenek pó tlása főleg neve
lés ú tján  történik. A term elt tej a leggondosabb higiénikus kezelés után 
szanatórium okban és B udapesten tejüzletek révén kerül fogyasztásra .

A juhállom ány 200 drb. fésűsm erinó anya. A hasznosítás hárm as 
irán y ú : tej, hús és gyapjú. A juhtejet csem egejuhtúróvá dolgozzák fel. 
A bárányfelesleg  intenzív fiatalkori h izlalás u tán  a  budapesti szállodák 
konyháiban kerül értékesítésre .

S ertésá llom ány : 32 drb. szőke m angalica koca. A m alacok expressz- 
h ízlalás útján  értékesítte tnek .

Az álla ttenyésztési ágazatok  keretében eladás céljából is nevelnek 
tenyészálla tokat.

A tangazdaság  gépekkel és eszközökkel jól fel van szerelve, a többi
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között 1 drb. H ofherr-S ch ran tz-trak to r és 1 drb. M ÁVAG-traktor szol
gálja a belterjes talajm űvelést.

A tangazdaság  jövedelm e a tangazdaság  további fejlesztésére és 
a tudom ányos kísérle tezés költségeinek fedezésére szolgál.

M ezőgazdasági növénytan i és növény nem esít éstani tanszék.
T an ár: dr. Szabó Zoltán  ny. r. tanár.

A tan á r a tanrend  szerin ti előadásokon kívül három  örökléstudo
m ányi e lőadásso rozato t ta rto tt, m égpedig 1. az iskolaorvosi és egészség
tan -tanári tanfolyam on 1937. m ájus havában, 2. a budapesti m. kir. 
Középiskolai T anárképző  Intézet ásvány tan i és biológiai továbbképző 
tanfolyam án 1937. június havában, 3. a soproni n y ári egyetem en 1937. 
augusztus havában. Ezen kívül e lőadást ta r to tt  még a Kir. M. T erm észet- 
tudom ányi T ársu la t M ezőgazdasági S zakosztályában  1936. október 15-én 
„Gazdasági növénytan  és növénynem esítés néhány kü lfö ld i in tézete", 
a budapesti K irályi O rvos E gyesü let O rthopédiai S zakosztályában  1937. 
január 28-án, „Fejlődési rendellenességek és az átöröklés", a budapesti 
T anári Körben 1937. február 15-én, „Az örökléstudom ány eredm ényei és 
a nevelés", a L evélbélyeg-gyüjtők Első H azai E gyesülete közgyűlésén 
1937. m árcius 18-án, „A vá ltoza tosság  tö rvénye i és a filatelia", a M agyar 
Pszichológiai T á rsaság  Ö rökléstudom ányi S zakosztályában  1937. április 
6-án, „A test szim m etriá jának biológiai alapjai" címmel. 1936. decem ber 
hóban ta r to tt O rszágos F elsőoktatási K ongresszus B ölcsészettudom ányi 
Szakosztályában  „Az örökléstudom ány kö telező  tanitásá"-xö\, a  Műszaki 
Szakosztályban  pedig „A kertésze ti szaktanárképzésrő l ta r to tt hozzá
szólást. Feldolgozta a lundi svéd egyetem  herbárium ának, valam int több 
osztrák , ném et és francia gyűjtő  K nautiáit és C ephalariait, am elyeket e 
célból hozzá küldöttek. E m unkájáról a M agyar T udom ányos A kadém ia 
III. osztályának  június hó 7-én ta r to tt ülésén szám olt be. A londoni Kir. 
Múzeum afrikai C ephalariai között felfedezett új fajt le írta  és ezt ugyan 
csak a M agyar T udom ányos A kadém ia III. o sz tá lyán  az 1937. 
április hó 26-án ta r to tt ülésén m u ta tta  be. A tan á r a tanév fo lya
mán írta  meg „Az á töröklés"  című 28 íves művét, am ely a Kir. Magy. 
T erm észettudom ányi T ársu la t k iadásában  sajtó  a la tt van.

Az in tézet m unkásságával kapcso latosan  a következő irányú  k u ta 
tások fo ly tak : „A fű félék g yö kérze tének  fejlődése, kapcsolatban a táplálék  
összetételével". (G ruber F erenc értekezése a m agyaróvári növény- 
term esztéstani tanszékkel kapcsolatban.) „A búzaszem  higroszkópossága". 
(P á te r B alázs), „A gyom m agállom ány időszakos változásai"  (Sam u 
István), „A kukorica-fa jták csiranövényeinek összehasonlító  v izsgálata"  
(O blatt G ábor), „A gabonafélék ka lászainak párologtató képessége"  
(R adák Á gnes). Az intézet gyűjtem ényének jelentős gyarapodása  volt 
dr. K ováts Ferenc p rofesszor á lta l adom ányozott herbárium , am ely 60 
csom agban több ezer drb. szá r íto tt növényt ta rta lm az. Mivel a tan á r a 
„Köztelek“ című folyó irat gazdaság i növénytani rovatának  vezetője, 
szám os esetben ado tt szakvélem ényt gazdaság i növénytani kérdésekben.
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H asonló szakvélem ényekkel szerepelt az in tézet m ás h ivatalok és m agán- 
szem élyek kérdéseiben is.

N övényélettan i és növénykórtan i tanszék.
T an á r: dr. K övessi Ferenc ny. r. tanár.

Az intézetben a következő kérdésekkel foglalkoztak: Dr. K övessi 
Ferenc: Különféle táp lálkozás fiziológiai, patológiai és fejlődés
m echanikai problém ák v izsgálatán . — A se jtosztódás lefo lyásának bio
fizikai, kémiai, energetikai alapokon, a m echanikai elm élet eszközeivel 
való  m egvilágításán  és leírásán . Azután egy gazdaság i növénybetegségek 
m eg h atá ro zására  alkalm as, a hallgatóság  gyakorla ta inál .is használható  
tankönyv  k ido lgozásával foglalkozott, Dr. K adocsa G yula  egyetem i m. 
tan á r, m eghívott e lőadó: Mint a M. kir. N övényegészségügyi Intézetben 
szo lgála to t teljesítő  kir. k ísérle tügyi igazgató , hivatalból állandóan 
foglalkozik növényvédelm i kérdésekkel, különlegesen pedig az állati 
kártevőkkel. Az elm últ évben speciálisan tanu lm ányozta : a lucernabimbő- 
legye t, a gabonapoloskát, a vetési bagolypillét, és a malom ipari kártevőket. 
Dr. H úsz Béla  egyetem i m agán tanár: a M. kir. Földm ívelésügyi Minisz
térium  tám ogatásával rendszeres m egfigyeléseket végzett a búza rozsda- 
gom b á ivá , csonthéjas gyüm ölcsiák  betegségeivel, (monilia, levéllikasztó 
betegség, a kajszínbarackfa gutaütése), továbbá a lencse fusarium beteg- 
ségével kapcsolatban. — Dr. O lgyay M iklós tan árseg éd : F ekete gabona
rozsda  (Puccinia gram inis) aecidium ának és sperm gonium ának  fejlődé
sével, a ha llgatóság  N övénykórtani gyakorla tához és v izsgáztatásához 
szükséges kórtan i herbárium nak p repará lásáva l és biológiai összeállítá
sával foglalkozott. — Dr. B aranyovits  Ferenc tanársegéd  tanu lm ányokat 
végzett a m agtári kártevők , drótférgek, káposztapille  és repcedarázs 
életm ódjának  és irtásának  m egállapításaival kapcsolatban k ísérletek  útján. 
A tanszék gyűjtem énye szám ára  új rovarbiológiai m odelleket, továbbá a 
különféle á lla ti (rovar) kártevőkrő l és kárté telekrő l fényképgyüjtem ényt 
készített.

Az in tézettel kapcso latosan  készült do lgozatok : Dr. H úsz Béla: 
P erm etezési k ísérletek a kajszinbarack- és m eggyfa  moníliás virág- és 
hajtásszáradása ellen, 1931— 1936. (A M. K. K ertészeti T anin tézet Közle
m ényei, II. évf. 1936. 14—31. old.) K önyvism ertetés: W ollenw eber-Rein- 
king: Die Fusarien. (B otanikai Közlemények, 1936. XXXIII. k. 1—6. fűz.) 
A datok  az a lm am oly, a varasodás és a lisztharm at leküzdéséhez. (A M. 
Kir. K ertészeti T an in tézet Közleményei, III. évf. 1937. 32—49. oldal.) 
M egem lékezés S ch ilberszky  K árolyról. (Folia C ryptogam ica, 1936. IL kötet 
2. sz.) E lőadás: a K. M. T erm észettudom ányi T ársu la t M ezőgazdasági 
S zakosztá lyában  1936. nov. 19.: A búzarozsda hat évi m egfigye lés alapján. 
Szerkeszti a „K öztelek“ szaklapban a N övénykórtani rovatot. S zaktanács- 
adó ja  G yüm ölcsterm elők O rszágos E gyesületének és ezen egyesület szak
lapjában „A M agyar G yüm ölcsében  szám os szakcikket írt. — Dr. Ol
g y a y  M iklós: B eizungsuntersuchungen m it W assersto ffsuperoxid  im
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Laboratorium . (Zeitschrift f. P flanzenkrankheiten  etc. 46. B. Jhg. 1936. H. 1.) 
Dr. B aranyovits  Ferenc: L evé lte tvek  különféle kártételei. (N övény- 
védelem, XIII. évf. 4. sz.) B orsótripsz. (Növényvédelem , XIII. évf. 6. sz.) 
A  barackm oly. (Növényvédelem , XIII. évf. 7. sz.) A gyapjaspille. (N övény- 
védelem, XIII. évf. 9. sz.) V etési bagolypille. (M ezőgazdaság, XIII. 6. sz.) 
Készülő, részben kész tanu lm ányok : a borsózsizsik biológiájáról, a 
lucernacincér és a R hynchites cupreus orm ányosbogár életm ódjáról.

S zö ve tke ze ti politikai tanszék.
T an á r: dr. Ihrig K ároly  ny. r. tanár.

A tanszékkel kapcsolatos szövetkezeti szem inárium ban az első fél
évben 17 tag  11 ülésen 17 előadást, a  m ásodik félévben 25 tag  14 ülésen 
25 előadást ta rto tt. Az előadások részben könyvism ertetés form ájában 
bevezetésül szolgáltak  a tudom ányos m unkába, részben a megfelelő 
forrásm unkák felhasználása alap ján  többek között a szövetkezeti m ozga
lom tö rténeti fejlődéséről, egyes külföldi o rszágok szövetkezeti életének 
fontosabb jelenségeiről, a m ezőgazdasági szövetkezetek különböző fa jtá i
ról, a szövetkezeti term ényértékesítés újabb rendszereiről, valam int a 
szövetkezetek és az irány íto tt gazdálkodás, illetve az exportügy  kérdé
séről szóltak. Az ag rárszövetkezeti kérdések m ellett a fogyasztási és 
ipari szövetkezetek időszerű kérdései, valam int az újabb szakirodalom  
is tá rg y a lás  a lá  kerültek.

N övényterm esztéstan i tanszék. T a n á r: dr. Surányi János ny. r. tanár.

A tanszék tudom ányos m űködése: V izsgálatok annak m egállap ítására , 
m ennyire befolyásolja a vetőm agkeverék összeállítása  a keverék -takar
m ányok növényzetének összetéte lét. K ísérleti adatok  gyűjtése búza- és 
kukoricafajták term esztési értékéről. Az intézet gyűjtem ényének kiegé
szítése és felújítása rajzokkal, n ag y íto tt fényképekkel és vetőm agvakkal.

B ) Á lla torvosi o sztá ly .

Anatóm iai tanszék. T an á r: dr. Z im m erm ann Á goston  ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó  intézetben az álla to rvosi o sztályon  h irde te tt 
előadásokon kívül a m ezőgazdasági osz tá ly  hallgatói részére  a házi
állatok  bonctanát és é le ttanát ad ják  elő bem utatások kíséretében, továbbá 
a Kir. M agyar P ázm ány  P éter-T udom ányegyetem  bölcsészetkari hallgató i 
részére  az összehasonlító  anatóm ia és a G erincesek fejlődéstana köréből 
folynak előadások és gyakorlatok.

Az intézet tudom ányos kutatóm unkája  az összehasonlító , functiona
lis és constitutios anatóm iai v izsgála tok ra  irányul, főképen Húsevőkön, 
R ágcsálókon és M adarakon. Az in tézet h ivatalos szem élyzetén kívül ö t 
doktorjelölt, egy pályam unkán dolgozó és tizenkét d íjta lan  dem onstrator 
foglalkozott anatóm iai v izsgálatokkal, részben az in tézet gyűjtem ény
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tá rán ak  és tanulógyüjtem ényének karb an ta rtá sáv a l és kiegészítésével.
Az intézetben készült és sa jtó  alá kerü lt dolgozatok: Dr. K erényi 

Zoltán: A  kanárim adár (Serinus canarius L.) em észtőkészü léke. (12 kép
pel, 1—40 o. Á llatorvosdoktori értekezés.) — Dr. Szabó A lbert: A  házi 
m acska  (Felis dom estica B riss.) lé lekzőkészü léke. (7 képpel, 1—38 o. 
Á llatorvosdoktori értekezés.) — Dr. A m tste tter  Im re: összehason lító  v iz s 
gálatok a háziállatok nervus radiálisának, m edianusának és ulnarisának 
idegrostjairól. (4 táb láza tta l és 10 képpel. 1—23 o. Á llatorvosdoktori 
értekezés.) — Dr. K ő fa lvy  R óbert: A  kanárim adár (Serinus canarius L.) 
izm ai. (6 képpel, 1—75. o. Á llatorvosdoktori értekezés.) — Dr. Péterdi István: 
A kanárim adár (Serinus canarius L.) szive. (10 képpel, 1—46 o. Á llat
orvosdoktori értekezés.) — Dr. Zim m erm ann G usztáv: E gy elm aradt 
csontról. (2 képpel. Á llatorvosi Lapok, 59. k. 14. sz.) — U gyanaz: Über die 
Dura m ater encephali und die Sinus der Schädelhöhle des Hundes. (9 kép
pel. Z eitschrift f. A natom ie und Entw icklungsgeschichte, 106. k. 1. f.) 
— U gyanaz: A m andolák jelentőségéről. Ö sszefoglaló ism ertetés. (Á llat
orvosi Lapok, 59. k. 19. sz.) — Dr. E lek Pál: A  csánk erei. ( 'Pályadíja t 
n y e rt dolgozat.) — A dolgozatok jórésze b em u ta tta to k  a M agyar Tudom á
nyos Akadémia, a  Kir. M agy. T erm észettudom ányi T ársu la t és a M agyar 
O rszágos Á llatorvosi E gyesület szakülésén.

Á lla ttenyésztéstan i tanszék. T an á r: dr. W ellm ann O szkár  ny. r. tanár.

Az in tézet biokém iai laboratórium a a fiatal, fejlődő állatok ásványi 
anyagellá tásának  k ísérleti tanu lm ányozásával foglalkozott. Tanulm á
nyozta  a  tehén-, illetőleg a kancatej összetételének változásá t fiziológiás 
körülm ények közpítt, a lak táció  különböző szakaszaiban. M etodikai 
tanu lm ányokat végzett a véralkalózis, illetőleg acidozis közvetlen m eg
ha tá rozása  céljából.

Az év folyam án 383 anyag  került v izsgálat alá. Ennek legnagyobb 
része (61.6%-a) vidékről, illetőleg m ás intézetektől beküldött m inta volt. 
A v izsgált m inták 85.38%-a állati eredetű anyag, 14.36%-a takarm ány  és 
0.26%-a  egyéb anyag  volt. A 383 anyagon végze tt összes vizsgálatok 
szám a 2031. Az álla ti szervezet ásványi anyage llá tásáva l kapcsolatos 
kérdésekkel összefüggésben 38 írásbeli m egkeresés érkezett az intézetbe.

Az intézetben készült dolgozatok: Dr. U rbányi L ászló: M egjegyzések  
a háziállatok ásványi anyagellátásához. (Á llatorvosi Közlöny, 33, 187, 
1936.) A datok  az á svány i anyagforgalom  zavarainak kém iai diagnostizá- 
lásához. (Dr. W ellm ann O szkárra l együ tt Közi. az összehasonlító  élet- 
és kórtan  köréből, XXVIII. 247. 1937.) A csontok sóinak kém iai szerke
zete. (Á llatorvosi Lapok, 60, 204, 1937.) Die B edeutung der K nochenana
lysen  bei der D iagnose von K nochenerkrankungen der Tiere. (Dr. Marek 
Józseffel és dr. W ellm ann O szkárra l együtt. Archiv, f. Tierheilk. 72. 
1. 1937.) — A cson telem zések értéke az állati csontbetegségek diagnos- 
tizálásánál. (Dr. Marek Józseffel és dr. W ellm ann O szkárra l együtt. 
M ezőgazdasági K utatások, 10, 149. 1937.)
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Kórbonctani tanszék. T an á r: dr. Járm ai K ároly  ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó  kórbonctani intézetben összesen 1270 álla t 
került boncolásra, ezenkívül m egv izsgálta to tt 50 hu llarész és szám os 
esetben ado tt az in tézet szak tanácso t felek írásbeli és szóbeli m eg
keresésére.

Az in tézet a következő tudom ányos kérdésekkel foglalkozott: A sa já t, 
im m ár 7 éves tyúkleucosis-törzs é le tben tartásával kapcso latban  fo ly ta 
tólagosan k u ta tta  a betegség aetiologiai és pathologial v iszonyait, a 
boncolások során  ta lá lt á lla ti d agana toka t szövettan ilag  feldolgozta, 
továbbá k ísérletes v izsgála tokat végzett á to ltható  egércarcinom ával, 
valam int a szarvasm arhák  és a ku tyák  papillom atosisával, végül szövet
tani v izsgálatnak  vetette  alá a m akroszkóposán el nem bírálható  kórosan 
elváltozott szerveket.

Az intézetben készült dolgozatok : dr. B akos K ároly: B élcsavarodás  
és obstipatio ritka  esete baromfiban. (Á llatorvosi Lapok, 1936. 4. sz.) 
Dr. B akos K ároly: L ovak m elanoblastom áiról. (Á llatorvosi Lapok, 1937. 
14. sz.) Dr. Örs Tibor és dr. K arátson D ezső: R itka  borjútorz. (Á llat
orvosi Lapok, 1936. 16. sz.) Dr. L andy László: R ekesz-szivburoksérv  eg y  
esete. (Á llatorvosi Lapok, 1937. 17. sz.) Dr. L andy L ászló: U tóbél fe jlő 
dése rendellenesség csikókban. (Á llatorvosi Lapok, 1937. 18. sz.) Dr. Lan
d y  L ászló: A da tok  a fogolym adarak aspergillosisához. (K özlem ények 
az összehasonlító  élet- és kó rtan  köréből. XXVII. k. Á llatorvosdoktori 
értekezés.) ő s z  G yula: Lovak gyom orrepedésének kór szövettana . (Közle
mények az összehasonlító  élet- és kó rtan  köréből. XXVII. k. Á llatorvos
doktori értekezés.)

S zü lésze ti tanszék. T an á r: dr. H etzel H enrik  ny. r. tanár.

A tanszékkel kapcsolatos intézetben a következő v izsgálatok  fo ly tak : 
A kanca vérének és vizeletének lu teohorm ontartalm a. A tehén vizeletének 
praehypophysin és lu teohorm ontartalm a. A kancák nem fertőző elveté
lésének oka. O ndóvizsgálatok.

Járványtan i és tö rvén yszék i állatorvostani tanszék.
T an ár: dr. M anninger R ezső  ny. r. tanár.

A tanszékkel kapcsolatos Já rv án y tan i és B akterio lógiai In tézet a 
tudom ányos m unka terén különlegesen a szűrhető  ragá lyanyagok  (u ltra- 
virusok) tu lajdonságainak k u ta tásáva l és szövettenyészetekben való  el- 
szaporításuk kérdésével foglalkozott. Azonfelül az intézetben tanu lm á
nyozták  a se rtés- a szarvasm arhagüm őkórt előidéző bacillustípusok 
tu lajdonságait. V izsgálatok fo ly tak  végül a sugárgom babetegségek ok
tanáról, a bartonellosis kórfejlődéséről, synthetikus tuberkulin előállítá
sáról és paratyphusbacillusoknak egészséges állatokban való k im uta
tásáról.
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Élettani és szöve ttan i tanszék. T an á r: dr. Deseő D ezső  ny. r. tanár.

A tanszékhez ta rtozó  intézetben a testm ozgás és bizonyos vitam in- 
h iány összefüggését, továbbá a szívm űködést szabályozó kém iai anyagok 
h a tá sá t tanulm ányoztuk. Ezenkívül foglalkoztak a szív elek trokard iogra- 
^iájávajl, gyüm ölcsök aszkorb insav-tarta lm ával, 'a  borjúfaggyú fizikái 
állandóinak m eghatározásával, szarvasm arhav ize le t kén-tarta lm ának  
ingadozásával, a belső e lválasztású  m irigyeknek összehasonlító  szövet
tani szerkezetével, m indezeknek alapján  10 á lla to rvosdoktori értekezés 
készült el.

Sebészeti és szem észe ti tanszék.
T an á r: dr. G uoth G y. Endre ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó  sebészeti és szem észeti klinika tudom ányos és 
ku tató  m űködése különösen a következő v izsgála tokra  te rjed t k i: A se r
tés fogainak rendellenességei, a házim adarak  szem tükri képének v izsgá
lata, a spondylitis, carpitis, podotrochlitis v izsgála ta  lóban, kutyában, 
k ryp to rch id  herék v izsgálata , té rdkalács tö rése  kutyában, röntgenrelief- 
képek készítése , ó riásse jtű  cson tdaganat röntgenkórjelzése.

Á llattani és parasitologiai tanszék .
T an á r: dr. Kotlán Sándor ny. r. tanár.

A tanszékhez ta rtozó  intézetben v izsgá la tra  kerü lt: 489 szerv, 28 
egész hulla, 331 anyag  petev izsgálatra , 19 esetben különféle élősködők 
m eghatározásra  és 34 élő á lla t v izsgála tra .

Az in tézet kutatóm unkája  k ite rjed t: a  háziá lla tok  tüdőférgességének, 
a szarvasm arhák  T richom onas-fertőzöttségének, továbbá a T richinella 
sp iralis-sal kapcso latos im munbiológiai kérdéseknek tanu lm ányozására .

Az intézetben önálló v izsgála tokat végzett: Sim a Im re, Reinisch M ik
lós, K o rzen szky  L ászló  és Fórizs G yörgy  állatorvos. D oktori értekezésük 
cím e: A Taenia és C ysticercus pisilorm is elleni im m unitás (S im a Im re). 
A datok a Sarcoptes suis m orphologiájához (K o rzen szky  László). K ísér
letes v izsgá la tok  az Ascarid ia-peték dúsíthat óságának megállapítására  
(F órizs G yörgy). Coprologiai vizsgá la tok a székesfővárosi állatkerti 
állatok parasitás fertőzö ttségének  kiderítésére (R einisch  M iklós).

B elorvostani tanszék. T a n á r: dr. M ócsy János  ny. rk. tanár.

Az intézetben és klinikán feldolgozás alá  kerültek  ez évben nagyobb 
szám ban észlelt bénulási esetek a veszettség  ellenes o ltások után. 
N agyobbarányú k ísérletek  és v izsgálatok  fo ly tak  (részben a földmívelés- 
ügyi m inisztérium  anyag i tám ogatásával) a lovak fertőző kevésvérű- 
ségének ok tanára  vonatkozólag. V izsgálatok fo ly tak  továbbá a vérnek a 
bélsárban való k im utatásáró l, a tuberkulózis kórfejlődéséről, valam int 
e lek trokard iografos v izsgálatok  a lovak különböző szívbántalm ainál.
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G yógyszertan i és m éregtani tanszék.
V ezető: dr. H asskó Sándor egyet, helyettes- és m agán tanár.

A tanszékhez ta rtozó  gyógyszertan i és m éregtani in tézet a tanév 
folyam án k iegészítette fe lszerelését és berendezkedett a m érgek m ikro- 
kém iai k im utatására .
'  Az in tézet tudom ányos m unkássága a harcgázok  hatásm echanizm u
sának felderítése, a m ustárgáz  élelm iszerekre való hatásának , újabb 
chem otherápiai gyógyszereknek, az anyarozs m éhre való hatásának , a 
gyűszűvirág  hatóanyagai m éreg tanának , a tejm irigyre és a szem re ható 
gyógyszerek  hatásának , valam int a m érgek biológiai úton való k im uta
tásának  v izsg á la tá ra  vonatkozott.

Az intézet több m érgezésre gyanús tünetek között elpusztult á lla t 
hu llá ját v izsgálta  meg m éregtani szem pontokból.

H úshygienei és te jhyg ienei laboratórium.
T an á r: dr. Sem sey  G éza  egyet, m agántanár.

A laboratórium  tudom ányos m unkálkodását főképen a következő 
vizsgálatok képezték: a yoghurtcsírák  tenyésztési m ódjai és a juh-sajtok  
bak térium tartalm ának  m egism erése az érés a la tt. Ezen v izsgálatokkal 
kapcsolatban 11 á lla to rvosdoktori értekezés készült. A laboratórium  
működése k iterjed t még a beküldött tej és tejterm ékek kém ai és bak terio 
lógiai v izsgála tára , m elyek a lap ján  tanácsokkal is szolgált.

V. Közgazdaságtudományi kar.

A ) K özgazdasági és K ereskedelm i O sztá ly .

K özgazdaság- és pénzügypolitika i tanszék.
T an á r: dr. Fellner F rigyes  ny. r. tanár.

A K özgazdaság- és Pénzügypolitikai szem inárium ban a következő 
dolgozatok kerültek e lőadásra : A z áralakulás útja a term előtől a fo 
gyasztó ig . A m unkanélküliség kérdése. A Francia B ank á tszervezése . A  
frank leértékelése. A nem ze tközi gazdasági in tézm ények  és azok  m űkö
dése. A  pénzérték  csökken tésének  hatásai. A z  adóátháritás pénzügyi el
m élete. A pénzértékrögzítés kérdése. A leértékelés az egyes á llam ok
ban. A közgazdasági politika új fejlődési irányai. A z  aranyérték  jövője. 
A csehkorona devalvációja 1934-ben és 1936-ban. A z aranyvalu ta  bu-, 
kása. A  francia leértékelési tö rvény . A nem ze tközi ya lu táris h e ly ze t, 
fé lévi mérlege. A z  angol jövedelm iadó kodifikálása. A  fo g ya sztá s  adó
zási képessége. A  tőkepiac és ipari válla lkozás v iszonya  Franciaország- 
bark A frank leértékelése és a Francia Bank új szerveze te . A za va r
talan pénzterem tés elm életének alapgondolatai. A z  E gyesü lt Á llam ok  
legújabb kereskedelm i politikája. A z  arany hatása az áralakulásra. A
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pénzelértéktelenedés elm élete. K eynes pénz-vásárlóerő elm élete. A z  an
gol gazdasági külpolitika. A z  1930— 1936. évek  pénzügyi problémái Fran
ciaországban. A  nem ze tközi tőkem ozgalom  kö tö tt és szabad valuta m el
lett. A  ném et bankok a világválságban. Ezenkívül dr. vitéz F áb ry  Dániel 
vkszt. ezredes, a szem inárium  régi tag ja  „A ném et m unkaközössé gr ő r  
ta r to tt előadást. Dr. Gundel Endre egyetem i tanársegédnek  az „Idegen- 
forgalm i k ö n y v tá r“ so rozatában  m egjelent „Az idegenforgalom  elm élete  
és gyakorla ta"  című m unkája.

K özgazdaságtani és szociálpolitikai tanszék.
T an á r: dr. Erődi-Harrach Béla  ny. r. tanár.

A )  A szem inárium i csoportban az év folyam án a következő tá rgyak  
kerültek  m egbeszélésre: C arlyle 'szociálizm usa. A társadalm i nevelés 
rendszere a fasisz ta  O laszországban. A z  áralakulás a brit iskola köz- 
gazdasági rendszerében. A  szabadverseny szerepe a gazdasági liberáliz- 
m us rendszerében. A  m unkabér elm életek. H egel filozófiájának hatása a 
m ateriálizm usra. A  hegeli állam eszm e. A szabadság kérdése a kö zg a z
dasági rendszerekben. B udapest székesfőváros szociá lis lakáspolitikája. 
P rohászka O ttokár szociá lpolitikai elvei.

B )  A gyako rla ti szociálpolitika csoportja, vezette : dr. H ilscher R e
zső  adjunktus, m agán tanár.

C) K özgazdaságtani proszem inárium , v eze tte : dr. M ihálffy A ntal 
egy. tanársegéd , belügym in. titkár.

Francianyelvű  kereskedelm i enciklopédia és francia kereskedelm i 
n ye lv i tanszék.

T an á r: dr. V onház István  ny. r. tanár.

„Az Egyetem i F rancia  T á rsa ság “ keretében ta r to tt szem inárium i heti 
összejöveteleken francianyelvű előadásokat ta r to ttak  a hallgatók szabadon 
v á lasz to tt vagy  kijelölt tételekről a  francia közgazdasági, társadalm i, 
politikai és irodalm i élet köréből. Főbb előadások vo ltak : T ájékozta tó  a 
franciaországi nyári egye tem ek  in tézm ényéről. Franciaország főbb k ikö 
tő inek kereskedelm i forgalm a. A  m agyar m unkásság kivándorlása és el
he lyezkedése  a francia gyáriparban. A francia politikai pártok egym ás
kö zti viszonyáró l. A  m agyar diákság és a francia egyetem i ifjúság közö tt 
m egindítandó levelezés fontosságáról.

G azdasággeológiai tanszék. T an á r: dr. L ó czy  Lajos ny. r. tanár.

I. A tanszék  elsősorban a geológiai szakok ta tássa l kapcsolatos te 
endők elvégzésére tö rekedett és a tan ításhoz szükséges felszerelés foko
zatos kiépítését, m egszervezését fo ly ta tta . A tan ítá s  a szétágazó  gazda
ság-geológiai kérdések és az egyes szakosztályok  eltérő  igényeinek m eg
felelően, külön-külön kollégium ok keretében tö rtén t. Az elm életi e lőadá
sokat m egfelelő gyakorla tok  és tanulm ányi k irándulások tám aszto tták  
alá.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



205

I'I. A tanszéken  vég ze tt geológiai ku ta tások és az in téze t tagjainak  
szakm üködése: dr. Jugovics Lajos egyet. m. ta n á r : Az északm agyaro r
szági salgó tarjánv idék i bazaltos kőzetek v izsgá la tá t végzi. N yári vakáció 
idején a m. kir. Földtani Intézet m egbízásából ugyanezen bazaltok  vul- 
kanológiai v iszonyait ku ta tja  és térképezi. M egvizsgálta azokat a kő
zeteket, am elyeket dr. Lóczy L ajos egyetem i ny. r. tan á r 1928. évi kelet- 
celebeszi expedíciója alkalm ával gyűjtö tt. Szakirodalm i m űködése 1936—  
1937. tanévben: 1. A Sághegy felépítése és vulkanológiai v iszonyai. 
(Math, és Term . Tud. É rtesítő , 1937.) 2. Der Ságberg im Ungarn und 
seine Ergussgesteine. (M ineralog. und P etrographische Mitteilungen, 1937.) 
A z intézetben készü lt egyéb tudom ányos dolgozatok. Dr. S zen tes Fe
renc  egyet, tanársegéd : 1. A tlan tisz. (Földtani É rtesítő  1937.) 2. A né
m etországi petróleum  kutatása  és feltárása. (Á sványolaj, 1937.) 3. F el
vételi jelentés 1934—35. évben a M átrában végzett földtani té rképezés
ről. M. Kir. Földtani In tézet Évi Jelentései (nyom ás a la tt) . 4. ő s fö ld 
rajzi és hegyszerkezeti térképek, részletszelvények kéziratban.

K ereskedelm i jogi tanszék. T an á r: dr. N izsa lo vszky  Endre ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó  polgári jogi szem inárium  résztvevői a követ
kező tá rg y ak  kifejtésével foglalkoztak : 1. A z érdekkutató  jogtudom ány. 2. 
A z új jogszabá lyok  visszaható  ereje általában, az intertem porális m a
gánjog. 3. A z angol m agánjog kife jlődésének története. 4. B irtok a m a
gyar jogban. 5. A ko llek tív  m unkaszerződések. 6. A gazdavédelm i ren
delkezések  és az együ ttkö te le ze ttek  jogviszonyai. 7. A z  uzsora törvény  
fejlődése. 8. A m agánjog és a kereskedelm i jog általános kö telm i jogi 
része  közö tti különbség. 9. A kereskedelm i és a m agánjogi véte l jo g 
szabályainak különbségei. 10. A z üzle tá tvevő  felelőssége a m agyar, o sz t
rák, ném et és francia jogban. 11. A tőzsdebizom ányos jogállása. 12. A  
bányaadom ányozás. 13. A részvény tá rsaság  igazgatósága a K t-ban és 
a novellatervezetben. 14. Párhuzam  a cég és a véd jegy  közö tt. 15. A z  
apport, m int betét a rt-nál és a kft-ná l. 16. A villam os energia jogi te r 
m észete  és jogi szabályozása  hazánkban. 17. A z angol és m agyar rt. 
összehasonlítása. 18. Idegen pénznem ben kö tö tt szerződések  te ljesítésére  
vonatkozó jogszabályok az 1931. évi bankzárlat óta. 19. A szö ve tke ze 
tekre vonatkozó  bírói gyakorla t. 20. A csendes társaság és a kér. tá r
saságok kö zö tti különbségek. 21. A ném et véd jegyjog . 22. A lkalm i eg ye 
sülés. 23. A b iztosítási á llom ány átruházásának hatása a b iztosítási s z e r 
ződésekre és a b iztosíto ttak helyzetére. 24. A safe szerződés. 25. A keres
kedelm i zálog és m egtartási jog. 26. A cégjog és bírói gyakorla ta . 
27. A részvénytársaság i reform  és erkölcs. 28. A z ipari m inták védelm e. 
29. K orlátolt felelősségű társaság. 30. Já tékügyle tek . 31. A csendestár
saság. Az egyes kérdések k idolgozásának kiindulási pontjául rendsze
rin t valam ely  újkeletű, elsősorban idegennyelvű m onográfia szolgált, 
am elyek á ttanu lm ányozása u tán  a hallgatók m ás m unkák figyelem be
vételével fejtették ki a problém a jelenlegi á llását. Az elm últ tanévben,
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illetőleg félévben elkészült sikerültebb do lgozatokat szerzőik a szem i
nárium i órákon előadták. Az előadásokat a felvetett kérdések beható 
m egvitatása követte. A szem inárium  résztvevői ezen felül Jogesetek meg
beszélésével és m egoldásával, továbbá a vezető tan á r előadásai nyo
mán, az aktuális jogi problém ák m egism erésével és m egvitatásával fog
lalkoztak.

Ü zem gazdaságtani tanszék. T an á r: dr. K untner R óbert ny. r. tanár.

A Szem inárium  proszem inárium ra és üzem gazdasági szem inárium ra 
oszlott. A proszem inárium  tag jai Schranz A ndrás dr. adjunktus vezeté
sével szakkönyveket ism ertettek  és v ita ttak  m eg és gyakoro lták  a tudo
m ányos ku ta tás m ódszereit. Az üzem gazdaság tan i szem inárium  Jancsár 
Józse f dr. és K em ény János dr. közrem űködésével kettős irányban mű
ködött. Foglalkozott az egész üzem gazdaság tan  egyes részleteivel, m ás
felől külkereskedelm ünk lehetőségeit, technikáját a jelenlegi kö tö tt gaz
dálkodásban k ísérte  figyelem mel. Ennek nagy  fon tosságára való tekin
tettel, a szem inárium  az 1937—38. tanévben m ár külön célú két sze
m inárium ra osz ta to tt.

B ) K özigazgatási o sz tá ly .

K özgazdasági és pénzügytan i tanszék.
T an á r: dr. Heller Farkas ny. r. tanár.

A K özgazdasági Szem inárium  1936—37. tanévben is a szokott kettős 
csoportosításban  fo ly ta tta  m unkásságát. Azi első csoportba beoszto tt 
kezdők a hazai és idegennyelvü közgazdaság i irodalom ban nyertek  k i
m erítő tá jék o z ta tá st és egyszersm ind alapvető közgazdasági problém ák 
helyes tá rg y a lás i m ódszerében. A m ásodik csoportban dolgozó haladók 
és doktori fokra készülők a következő tárgykörökből ta r to ttak  előadá
sokat, m elyek azután  beható m egbeszélésben részesü ltek : Piaci ártör
vén y  szerűségek kiism erése  (fo ly tató lagos e lőadás). N ém etalföldi búza
árszabályozás fe jlem ényei (fo ly tató lagos előadás). Valuták leértékelé
sének nem zetgazdasági és nem ze tközi kö ve tkezm én ye i. Franciaország  
intervenciós agrárpolitikájának mérlege. Giralis pénzforgalom  k ite rje sz
tésének és m egszorításának m onetárius hatásai (fo ly tató lagos előadás). 
M agyarország m ezőgazdasági term eléséből szárm azó  rész nem zeti jö 
vedelem nek szám ítása . N em zetközi pénz- és tőkepiacok jellegzetes ese
m ényei az utolsó évben. A jövedelm i adó újszerű, igazságosabb m érve  
(fo ly tató lagos előadás). E lektrom os áram ellátást végző  közüzem ek  ár
politikájának bírálata. Családi m unkabér m egoldása. M ezőgazdasági 
üzem nagyság  és népsűrűség problem atikája. A  fasiszta  O laszország  
földm eliorációs m unkálatainak eddigi eredm ényei. A  felsorolt előadáso
kon kívül dr. Andreich Jenő  m űegyetem i m agán tanár ism ertette  Halla- 
D obrovicsnak, a „M agyarország története, különös tek in te tte l iparra és 
kereskedelem re"  című m unkáját, m ajd dr. Kádas Kálm án  m üegy. adjunk
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tus ta r to tt e lőadást: „Verseny- és m onopolárak jelentősége", valam int 
„A racionális töm egterm elés előfeltételei"  címen. A szem inárium i könyv
tárnak  és fo lyó irat-gyűjtem énynek lá toga to ttsága  további örvendetes 
fejlődést m utato tt.

G azdasági fö ldrajzi tanszék. T a n á r: dr. gr. T elek i Pál ny. r. tanár.

Földrajzi szem inárium  /. fok. a) K özigazgatási szakos hallgatók 
részére az I. félévben 24, a m ásodikban 13 hallgatóval dolgozott. T á r
gya a földrajz azon segédeszközeivel való m egism erkedés volt, am e
lyekre a közigazgatási tisztv iselőknek m unkájuk so rán  szükségük van. 
Nevezetesen m egism erkedtek a hallgatók a legfontosabb kézikönyvek, 
lexikonok, helységnévtárak , sta tisz tikák , a tlaszok és elsősorban a külön
böző tá rgyú  térképek használatával. Ezt a szem inárium ot dr. Kádár 
László  tanársegéd  vezette.

Földrajzi szem inárium  I. fok. b) C szakos tanárképzős hallgatók 
részére az I. félévben 13, a m ásodikban 10 hallgatóval dolgozott. T árg y a  
az I. félévben a glóbusz-gyakorlatok, a m ásodikban vetü lettan  volt. Ve
zette Kádár László  tanársegéd .

Földrajzi szem inárium  II. fok. Az I. félévben 11, a m ásodikban 12 
hallgatóval dolgozott. T á rg y a  fö ldrajzi irodalom  m egism ertetése olvas- 
ta tás  és a hallgatók álta l kész íte tt ism ertetések útján. V ezette  dr. Fodor 
Ferenc egy. rk. tanár.

Földrajzi szem inárium  III. fok. Mindkét féléven á t 10 hallgatóval 
dolgozott. A hallgatók egy-egy  összefoglaló földrajzi kérdést dolgoztak 
ki részben hazai, részben világ-vonatkozásban. V ezette  m aga a tanár.

A z in téze t tudom ányos m űködése: dr. Kádár László  tanársegéd  
előadást ta r to tt 1936. nov. 22-én a M agyar Földrajzi T á rsaság  G azda
ságföldrajzi S zakosztályában  „A hom okterületek kapcsolata a klím ával 
és a te rm e lé sse r  címen. M egjelent do lgozatai: F ejeze tek F ejérvárm egye  
földrajzából. M agyar V árosok és V árm egyék  M onográfiája  (XXII. kötet, 
Budapest, 1937.). H om okterü letek szerepe a m ezőgazdasági term elésben. 
(M agyar G azdák Szem léje, XLII. évf. 1937.). La m orfológia deli'Alti* 
piano dél Gilt Kebir. Bolletine della R. Societa G eografica Italiana. 
(Ser. VII. Vol. II. 1937. Róma.) Elek Péter  gyakornok 1937. február 18-án 
előadást ta r to tt a M agyar F ö ldrajzi T ársaság  G azdaságfö ldrajzi S zak
osztályában „G azdaságföldrajzi ku ta tások  Szarvas és S zen tes  kö rnyékén"  
címen.

207

S ta tisz tika i tanszék. T an á r: dr. L aky  D ezső  ny. r. tanár.

S ta tisztika i Szem inárium  I. A szem inárium  a „S ta tisz tika“ című 
kollégium m ódszertani részének a repetitórium a v o lt  Szám példák ki
dolgozása m egism ertette a ha llga tókat a tá rg y a lt fontosabb és egysze
rűbb szám olási és ábrázolási eljárásokkal. T ervszerű  bem utatások ism er
tették a legfontosabb m agyar és külföldi sta tisz tika i forrásm unkákat. A
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szám olási és ábrázo lási m ódszerek begyako rlására  a hallgatók rendsze
resen szám példákat dolgoztak ki és adtak  be. A szem inárium  m unkájában 
a hangsúly  a fo rrásanyag  ism ertetésén és kezelésének, valam int a s ta tisz 
tikai munka m esterségbeli részének a begyakoro lta tásán  volt. A kritikai 
készség fejlesztésére szolgált a gyakoribb m ódszertani hibák megbeszélése.

S ta tisztika i Szem inárium  II. A Szem inárium  I.-ben szerze tt ism eretek 
alap ján  és ezeket továbbfejlesztve m egbeszélésre kerültek az elemi 
sta tisz tika i m ódszer nehezebb fejezetei. S ta tisz tika i jellegű tanulm ányok 
m egbeszélése kapcsán különös gonddal folyt a m ódszertani hibák elem
zése és ennek kapcsán a kritikai készség fejlesztése. H avonkint egyszer 
külső előadók konkrét kérdések sta tisztikai m egoldását ism ertették  első
sorban a m ódszer szem pontjából. S zerzett ism ereteiket a hallgatók egy 
közösen v á lasz to tt tém a sta tisz tika i anyagának  az összegyűjtésén  és 
fe ldo lgozásra  való előkészítésén próbálták  ki. A szem inárium okat 
Schw eng Loránd m űegyetem i adjunktus veze tte .

A szem inárium i seg éd szem élyze t tudom ányos m űködése: Schw eng  
Lóránd  ad junktus e lőadást ta r to tt a Székesfővárosi Népművelési B izott
ság  szociális tanfo lyam án B alatonlellén: A z önellátás elve a settlem entben  
címmel. A P ia r is ta  D iákszövetség K özépcsoportjában: Mi a m odern  
sta tisz tika  és M agyar m ezőgazdasági problém ák  címmel. A közigazgatás
iam  szem inárium ban: A közigazga tás területi és népességi alapja címmel. 
D inam ikus m ezőgazdasági politika című tanulm ánya m egjelent a B alás- 
H eller Ünnepi D olgozatokban. Mint szám os m inim ális m unkabér m egálla
pító b izottság  tag ja  rész tve tt a bútorszállító  ipar, a géperejű és állati 
erővel fuvarozó ipar m inim ális m unkabéreinek m egállapításában. Mint 
az  Á relem ző B izo ttság  tag ja  vélem ényt dolgozott ki a csarnoki rakodó- 
m unkások bérviszonyairó l. T ervei szerin t és vezetése a la tt do lgoztato tt 
fel egy nagyobb sta tisz tika i felvétel a V allás- és K özoktatásügyi Minisz
térium  IV. o sz tá lya  részére.

K özigazgatási jogi tanszék  és szem inárium .
T an á r: dr. E gyed  István  ny. r. tanár.

Dr. P olzovics Iván  tanársegéd  a tanév fo lyam án a következő tudo
m ányos m űködést fe jte tt k i: Megjelentek a következő önálló tanulm á
n y a i: A z új ipari novella  (B udapest, 1936.); A nem zetiszocia lizm us állam 
fője  (Budapest, 1936. A M agyar K özigazgatás K önyvtára  6. szám ). T a
nulm ányt ír t a Külügyi Szemlében (1937. 1. sz.) „Területi revíziónk jog 
alapjai" címmel, nemkülönben szám os könyvism ertetést. Ünnepi beszédet 
m ondott a B écsi Collégium H ungaricum  volt tag jainak  VI. évi össze
jövetelén 1936. decem ber 8-án (lenyom ata is m egjelent Ünnepi beszéd 
a revízióról címmel) és e lőadást ta r to tt a M agyar Jogászegyletben a 
B olsevizm us és a nem zetközi jog címmel 1937. m árcius 9-én.

A közigazgatási jogi szem inárium ban m integy 70 hallgató részvé
telével a tanév folyam án a következő tém ák kerültek k idolgozásra és 
m egbeszélésre: A z építőipari jogszabá lyok  ism ertetése. A háziipar. Igaz
ságszo lgá lta tás a közigazgatásban. A  locarnoi szerződés diplomáciai
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előzm ényei. B iztosító  m agánvállalatok állami felügyelete. A kém ényseprő 
kódex  (1000/1935. K. M. sz. r.) Z. §-ának ism ertetése. A közüzem ek  pro
blémái közigazgatási jogi szem pontból. A gépkocsin való szállítással 
foglalkozó iparok. A közigazga tási bíróság fejlődése. A z orosz bolseviz- 
mus n em zetközi joga. M agyar városok idegenforgalm i közigazgatása .
A locarnoi értekezle t és a .lo ca rn o i szerződések  jogi tartalm a. A Duna- 
akta. A hágai nem ze tközi bíróságok. A parlam enti m úzeum  közjog i és 
közigazgatási vonatkozásai. A M agyar P osta szerveze te . A z  önkorm ány
zati háztartások gazdálkodásának hatályosabb ellenőrzése.

K özjogi és összehasonlító  állam jogi tanszék.
T an ár: dr. báró Kaas A lbert ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó  Közjogi és Ö sszehasonlító  Állam jogi Szem i
nárium  tag jai a következő kérdésekkel foglalkoztak: Szokásjog , T örvény, 
Rendeletek. Tripartitum . Vallásszabadság. A katolikus egy  ház viszonya  
az állam hoz a m agyar közjogban. A m agyar közjog  fejlődése. Állam- 
polgárság. A szem é lyes  szabadság korlátozásai. A ké t ház érin tkezése. 
Ö sszeférhetetlenség. M agyar és külfö ld i m entelm i jog. A  korm ányzó i 
jogkör. A szem inárium  tag ja i ezenkívül az aktuális közjogi problém ák 
m egvitatásával is foglalkoztak a vezető tan ár előadásai nyom án.

M agyar gazdaságtörténeti tanszék.
T an ár: dr. K ováts Ferenc ny. r. tanár.

A szem inárium ba beiratkozott hallgatók a tan á r és a g y ako r
nokok vezetésével bevezetést nyertek  a gazdaság tö rténeti ku ta tás a lap
elemeibe. Ezenkívül előm unkálatok iindultak meg a XVIII. század  urbá
rium ainak részletes feldolgozására.

K özigazgatási és pénzügyi jogi tanszék.
T an á r: dr. M árffy Ede ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó  szem inárium ban a vezető tan á r ú tbaigazítá
saival és tanácsaival tám ogatta  azokat, akik a tanszékhez tartozó  
tudom ányok köréből óhajto tták  doktori értekezésüket elkészíteni. A 
közigazgatástanból és a pénzügyi jogból készült doktori értekezések 
szám a állandóan emelkedik. B ehatóan m egbeszélték a rendőri közigaz
gatás fontos problém áit is.

A szem inárium i m unkában állandóan m integy 30 hallgató  v e tt részt, 
akik közül szám osán értékes dolgozatokat készítettek  s különösen a 
következő kérdéseket tanu lm ányozták : A közigazgatás racionalizálá
sának aktuális kérdései. A község i közigazgatás m odern problémái. A  
közigazgatási bíráskodás reform ja. A z  olasz közigazgatás egyes fon to 
sabb kérdései. A m agyar adókezelés reform jának irányelvei. A m agyar  
hitelélet pénzügyi igazgatásának fontosabb problémái stb.

14
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VII.
Kirándulások és mérőgyakorlatok az 1936/37. tanév folyamán,

I. •fcrnöki és építészmérnöki kar.

A ) M érnöki osztá ly .

O ltay K ároly  ny. r. tan á r a III. éves m érnök-hallgatókkal N ógrád- 
verőce község határában  ta r to tta  a kötelező geodéziai külső m érőgya
korlatokat. E gyakorla tok  k iterjed tek  alappont m eghatározásokra (há
rom szögelés, pontkapcsolások, sokszögelés, továbbá szintezés) és rész
letm érésekre (derékszögű és poláris koordinátam érés, tahim etria, m érö- 
asztal-felvétel). A m agasság i részletm érés begyako rlására  hossz- és ke
resztszelvényeket vettek  fel, különböző redukáló tahim éterekkel ré teg 
vonalas térképeket készítettek , továbbá barom éteres m agasságm éréseket 
végeztek. A vízszintes m érés eredm ényeit, valam int a hossz- és kereszt- 
szelvényeket grafikusan is feldolgozták.

U gyancsak N ógrádverőcén a geodéziai tagoza t IV. éves m érnök- 
hallgatói szabatos lécm érő berendezéssel 6 pontból álló sokszögm enetet 
m értek, tö résszögeket norm álteodolitta l ha tá roz tak  meg. A m enet kezdő 
és végpontját pontkapcsolásokkal ha tározták  meg a nógrádverőcei helyi 
rendszerben. U gyancsak  végigm érték ezt a poligont a szabatos prizm ás 
tahim éterrel is. Továbbá egy kisebb területen k ísérleteket végeztek az 
optikai koord inátam érés pon tosságára.

N ógrádverőcén az önként jelentkező II. éves építész és IV. éves 
gépészm érnök-hallgatók részére  is ta rto ttunk  külső m érőgyakorlatokat, 
am elyeken kedvezőtlen terepen fekvő, szabály talan  alakú terü leteket m ér
tek fel különböző m ódszerekkel, kiterjeszkedve a tereppontok m agassá
gának m egállap ítására  és a felvétel grafikus feldolgozására is. Az általuk 
kész íte tt térképbe bejegyezték a m agasságokat és m egszerkesztették  a 
rétegvonalakat. A telkek terü le té t a koordinátákból szám ítással, a ra jz  
u tán pedig m éréssel (planim éterekkel) á llap íto tták  meg.

Dr. K ossalka János ny. r. tan ár szem élyes vezetésével, illetőleg a 
tanszék segédtanszem élyzetének vezetésével a IV. éves m érnök-hallgatók 
m egtekintették az összekötő  vasúti hidat, a H orthy Miklós híd hely
színi szerelését, az állam i gépgyár hídm uhelyét és a G anz és T ársa  RL 
hajógyárában  végzett hegesztési m unkákat. E tanulm ányi k iránduláso
kon a hallgatók közvetlenül m egism erték a h ídszerkezeteket, a m unka
gépeket, a különböző m egm unkálási m ódokat, az összeszerelést, a hely
színi szerelést és a vasszerkezetek  hegesztési munkáit.
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Dr. K ossalka János és dr. Mihailich G yőző  m űegyetem i ny.. r. ta 
nárok vezetésével a HI., IV. és V. éves m érnök-hallgatók tanu lm ányoz
ták a veszprém i közúti vasbeton-völgyáth idalás építését. Ezenkívül m eg
tekintették  a budapesti F iat-m űvek H ungária-körúti szerelőcsarnoka vo
nóvasas tetőszerkezetének építését.

Rohringer Sándor ny. r. tan á r vezetésével a C) tagoza tos m érnök
hallgatók június 28—29-én kétnapos tanulm ányi u tazás keretében m eg
tekintették  a herceg E sterházy  hitbizom ány kapuvári uradalm ának  v íz - 
rendezési m unkálatait, az ikervári a lacsonynyom ású vízierőtelepet, m ajd 
a Rábán, Nick m ellett lé tesíte tt duzzasztóm űvet.

A IV. éves m érnök-hallgatók m eglátogatták  a Székesfővárosi Víz
művek káposztásm egyeri telepét, a soroksári-ú ti szennyvíztelepet, a  
K vassay hajózózsilipet, a földm ívelésügyi m inisztérium  V ízrajzi Intéze
tének ta rá ló  állom ását, a B udapesti O rszágos K ereskedelm i és Ipari 
Kikötőt és a nyergesújfalusi E ternit-m űvek ipartelepét.

A III., IV. és V. éves m érnök-hallgatók m egtekintették a Szent István 
városi reform átus tem plom alapozási m unkáit és a soroksári-ú ti szenny
víztelep Duna ala tti nyom ócső-építését.

A III. éves m érnök-hallgatók külső gyako rla tokat végeztek. 1937. 
április 13— 14-én vízsebességm érési m űszergyakorla to t a Dunán, a Mű
egyetem  elő tt; m ájus 7-én m ederfelvételt szondirtachigráffal a M űegyetem 
előtti D unaszakaszon ; m ájus 25., 26., 28. és 29-én v ízm ennyiségm érést 
az óbudai D unaágban és patakfelvételt az A ranyhegyi pa takon ; m ájus 
31-én és június 1-én m ederszelvényfelvételt és v ízm ennyiségm érést N agy
m aroson.

Méhes Zoltán  ny. r. tan á r a IV. éves m érnök-hallgatókkal 1937. évi 
május és június hónapokban a gödöllői határban  fekvő S zárító -puszta  
mellett, út- és vasútnyom ozó gyako rla toka t ta rto tt. E gyakorlatok  
tá rg y á t az utak és vasu tak  nyom ozásánál alkalm azott eljárások  ism er
tetése és a m ár m egállapíto tt vonal nyom jelzési m unkálatainak gy ak o r
lati végrehajtása  alkották.

A III., IV. éves m érnök-hallgatók június 23-án tanulm ányi k irándu
lás keretében m egtekintették az esztergom —dobogókői tö rv én y h a tó ság i 
közút építkezéseit.

Dr. J á k y  Józse f ny. rk. tan á r vezetésével IX. féléves D tagozatos 
m érnök-hallgatók m egtekintették a m. kir. á llam vasutak  esztergom i vo
nalán az óbudai hosszúsines k ísérleti szakaszt, továbbá az északi fűtő
ház- és von tatási telepet. A IV. éves és szigorló m érnök-hallgatók tanu l
m ányi k iránduláson m egism erték a budapest—hatvani vonal gödöllő— 
isaszegi vonalszakaszán  a folyam atban lévő felépítm énycserélési és Isa- 
szeg állom ásának bővítési m unkálatait. M eglátogatták a IV. éves m ér
nök-hallgatók a m. kir. K özlekedésügyi Múzeumot és m egtekintették  a 
ferencvárosi rendezőpályaudvart és annak üzemi berendezését.

14*
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B ) É pítészm érnöki osztá ly .

Sándy G yula  ny. r. tan á r vezetésével a III. és IV. éves építészm ér
nök-hallgatók 1937. m ájus hó 15-én m egtekintették az „Eternit-m űvek“ 
nyergesújfalusi gyártelepét. (Födéllem ez, cső- és egyéb szerelvények 
gyártásá t.)

W älder G yula  ny. r. tan á r vezetésével 1937. évi július havában 1 
tanársegéd  és 8 hallgató  tanulm ányi k irándulás keretében felm érte Tatán  
a plébániatem plom ot, a Szent János Kápolnát, a kapucinus tem plom hom
lokzatát, a gróf E sterházy-féle  k iskastély t, a p iarista  rendház homlok
z a tá t és a Nepomuki Szent János emléket.

Sváb G yula  ny. r. tan á r vezetésével Lechner Lóránd  intézeti tanár 
a  hallgatóság  részvételével öt tanulm ányi k irándu lást ta rto tt, m égpedig: 
1. a budapesti nem zetközi vásár, 2. a budafoki pezsgőgyár, 3. a M agyar 
R u g g yan taárugyár Rt., 4. az O rszágos M agyar T ejszövetkezeti Központ 
telepe, 5. az Első M agyar Serfőzde Rt. m egtekintésére.

Dr. C sonka Pál ny. rk. tan á r vezetésével a IL, III. és IV. éves építész
m érnök-hallgatók m egtek in tették : a H unnia-film gyár új stúdiójának építke
zését, a budaörsi repülőtér felvételi épületének és nagy  hangárjának  épí
tését, a budai F lórián-kápolna felemelési m unkálatait, valam int a Kossuth 
L ajos-téren , a Váci- és a B aross-u tcában  több bérház építését, illetőleg 
á ta lak ításá t. E kirándulásokon az építészm érnök-hallgatóknak többek 
között az alábbi szerkezeteket volt alkalm uk tanulm ányozni: acél- és 
vasbetonvázas épületek szerelése, zsaluzása és betonozása; hegesztett, 
illetőleg szegecselt acéloszlopok és rácsostartók  szerelése; vasbeton ki
váltógerendák  készítése ; acélgerendák közti boltozott téglafödém ek és 
vasbetonfödém ek készítése az építés különböző szakaszaiban.

Dr. Vendl Aladár, a vegyészm érnöki osz tá ly  ásvány- és földtani 
tanszéke ny. r. tanárának  vezetésével az I. éves m érn ö k -és építészm érnök
hallgatók a következő k iránduláson vettek rész t: 1. C sikövár és O szoly 
környékén andezitok, m észégetésre és építkezésre a lkalm as m észkövek, 
valam in t tengeri, „bánya“-hom ok tanu lm ányozása; 2. A T estvérhegy  és 
T áborhegy  környékén ta la jcsúszások  és víztelenítő  m unkálatok helyszí
nen való m egtekintése, hogy a suvadásra  hajlam os lejtőket felismerni 
tudják és a védekezés fontosabb eseteit m egism erhessék; 3. A G ellért
hegy kőzeteinek és egykori fo rrásjá ra ta inak  felkeresése, a  hőforrások 
feltörésének (m agyarázata, hegyszerkezettan i alapfogalm ak: törések és 
gyűrődések közvetlen m egfigyelése; 4. T étény  ha tárában  B udapest egyik 
legfontosabb építőkőzetének, az u. n. durva m észkőnek földalatti és kül
színi kőfejtőit, továbbá a fullerföld b án y ásza tá t tekin tették  meg. 5. A 
Velencei hegység g rán it vidékének bejárása, a kontakt-palák , andezit
á ttö rések , baritte lérek  felkeresésével; 6. A M űegyetem épületében fel
használt term éskövek és azok időállóságának helyszínen való m egfigye
lése; 7. Kunszentm iklós közelében levő szikesek helyszínen való tanul
m ányozása.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



213

A ) G épészm érnöki osztá ly ,

Dr. M isángyi V ilm os ny. r. tan á r vezetésével a III. éves gépészm ér
nök-hallgatók az 1936/37. tanév I. és II. félévében az alább feltün tetett 
gyártelepeket tekin tették  meg, illetve az 1937. június 21. és 24. között 
a következő tanulm ányi k irándulásokon vettek rész t:

a) G yárlá togatások:
/. félév.

Szept. 24. Ganz és Tsa. V illam ossági, Gép-, Vagon- és H ajógyár rt. 
(B udapest), okt. 1. W eiss Manfréd V as- és Acélművek rt. (Csepel), okt. 8. 
Donath József f. G épgyár (Ú jpest), okt. 15. Schüler József A célírótoll- 
gyár rt. (B udapest), okt. 22. Szlezák László H arangöntőde (B udapest), 
okt. 29. G am m a M űszerárugyár r t  (B udapest), nov. 5. Első M agyar Be
tűöntődé rt. (B udapest), nov. 12. Z solnay f. Porcellán- és F ayencegyár 
rt. (B udapest), nov. 19. M agyar Állami G épgyár (B udapest), nov. 26. 
Neményi T estvérek  P ap írg y á ra  rt. (C sepel), dec. 3. M agyar Állami P énz
verő Üzem (B udapest), dec. 10. O etl Antal V asöntöde (B udapest).

//. félév.
Febr. 3. M agyar R u ggyan taárugyár rt. (B udapest), febr. 17. Mauth- 

ner T estvérek  B őrgyár (Ú jpest), febr. 24. M etallochemia rt. (N agytétény), 
márc. 3. H aas és Som ogyi „Ü veg-V asszerkezetek“ cég (B udapest), m árc. 
10. Első M agyar G yapjúm osó és F ínom posztógyár rt. (B udapest), m árc. 
17. M agyar P am utipar rt. (Ú jpest), ápr. 7. Linum T aussig  Sám uel és 
Fiai Lenfonó és Szövőipari rt. (B udapest), ápr. 14. Lőwy D ávid és Fiai 
F aárugyár (Ú jpest), ápr. 21. F iltex  rt. B udapest (Óbuda), ápr. 28. Hun
gária G um itextil- és K ö tszergyár (B udapest), máj. 5. K irály G őzm osóda 
(B udapest), máj. 12. E ternit Müvek (N yergesújfalu), máj. 13. F u tura  gyap
jú rak tára i (Csepel).

b) Tanulm ányi kirándulások:
Jún. 21. M. Kir. Székesfehérvári R epülőgép-javító Üzem (Székesfe

hérvár), Unió bányászati és ipari rt. várpalo tai bányatelepe (V árpalo ta), 
jún. 22. P éti N itrogén- és M űtrágyagyár rt. (Pétfürdő), jún. 23. H erendi 
P orcellángyár rt. (H erend), V ároslődi K őedénygyár rt. (V ároslőd), jún. 
24. Ajkai Ü veggyár rt. (A jka), Ajkai T ég lagyár rt. (A jka), Ajkai B ánya
telep (A jka), Ü rkuti M angánérctelep (Ú rkút).

V itéz V erebély László  ny. r. tan á r 1937. m ájus 26-án ha llga tóságá
nak 36 tag já t tanulm ányi k irándu lásra  vezette B ánhidára, az o rszágos 
állam i villam os erőm ű és az Á llam vasutak villam os üzemének m egtekin
tésére.

Vajda Ödön ny. r. tan ár vezetésével a hallgatók tanulm ányi k irán 
dulás keretében m egtekintették a selypi cu ko rgyára t és m alm ot, valam int 
a gabona- és lisztk ísérleti állom ást.

II. Gépész- és vegyészmérnöki kar.
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B ) V egyészm érnöki osztá ly .

Dr. ’Sigm ond Elek  ny. r. tan ár az „Á ltalános T a la jtan “ című e lő 
ad ásra  beiratkozott hallgatók részére  tanulm ányi k irándulást rendezett 
a budai hegyek lösz- és rendzina-tálajainak  tanu lm ányozására .

Dr. Vük M ihály ny. r. tanár, illetve az adjunktus vezetésével tanul
m ányi k irándulások keretében az alábbi üzem eket tekin tették  m eg: a Köz
ségi Élelm iszerüzem et, a Központi T ejcsarnokot, a D réher-M aul kakaó- 
és csoko ládégyárat, a székesfővárosi sertés- és m arhaközvágóhidat, va la 
m int Kecskem ét város központi szeszfőzdéjét és városi hütőházát.

Dr. Varga Józse f ny. r. tan á r vezetésével a III. és IV. éves vegyész
m érnök-hallgatók 1937. június 22-én a M agyar Á ltalános K őszénbánya 
felsőgallai szénlepároló telepét és cem entgyárát, valam int a ta tabányai 
szénfeldolgozó üzem eket tekin tették  meg.

Dr. Vénái Aladár ny. r. tan á r vezetésével az „Á sványtan“ és „Telep
tan “ című e lőadásokra beiratkozo tt I. és III. éves vegyészm érnök-hallga
tók 5 kiránduláson a Budai hegyek, a V isegrádi hegység és Velencei 
hegység legfontosabb ásvány-lelőhelyeit és érdekesebb kőzet-előfordulá
sa it keresték  fel, hogy a m agm atikus és üledékes képződés különböző 
eseteit a helyszínen m egism erhessék. Külön k iránduláson tanulm ányozták 
Kunszentm iklós ha tárában  a szikesek előfordulását is.

Dr. B inder-Kotrba G éza  c. ny. rk. tan á r vezetésével a III. éves 
vegyészm érnök-hallgatók  gyárlá togatásokon  vettek  rész t: m egtekintették 
a Leipziger Vilmos Szesz- és C ukorgyárat, a  Szent István T ápszer
művek Rt. és a K őbányai P o lgári Serfőzö ipartelepeit.

Bánya-, kohó- és erdömérnöki kar.

A ) B ánya- és kohóm érnöki osz tá ly .

Bolem an G éza  ny. r. tan á r vezetésével a 10. éves bányam érnök- 
hallgatók  az év végén ta r to tt tan u lm án y ú ju k  alkalm ával a Ganz és 
T á rsa  v illam ossági gy á ra t, az Egyesült Izzólám pa és V illam ossági Rt. 
újpesti gyárte lepét és a Székesfőváros kelenföldi villam os központját 
tekin tették  meg.

Cotel Ernő  ny. r. tan á r vezetése m ellett a III. és IV. éves vaskohó- 
m érnök-hallgatók tanulm ányi k iránduláson voltak a R im am urány-Salgó- 
ta r já n i Vasmű Rt, salgótarjáni acélgyárában, a B udapest-S algó tarján l 
V asöntőm ű Rt. ugyano ttan i vasöntőm űvében, a salgó tarján i üveggyárban, 
a  csepeli W eiss M anfréd-m űvekben, a H ofherr-féle pestszentlőrinci vas
öntőm űben  és gépgyárban, a L áng-gépgyár váci-úti műveiben,
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K övesi Antal ny. r. tan á r a III; és IV. éves fém kohóm érnök-hallgatók- 
ka l m egtekintette az E gyesü lt Izzólám pa és V illam ossági Rt. újpesti 
ipartelepét, a m. kir. Állami V as-, Acél- és G épgyárak  kőbányai-ú ti 
vasszerkezeti m űhelyét és a H idroxigén-gyár Rt. budafoki-úti ip a r te lep é t

T ettam anti Jenő  ny. r. tan á r a IV. éves bányam érnök-hallgatókkal 
ta r to tt  tanu lm ányutat vezette  a ta ta i, nagym ányok i-szászvári és dorogi 
bányam űvekhez. A IV. éves bánya- és kohóm érnök-hallgatókkal egy n a 
pos kazán-gőzturb ina-generátor k ísérle tet ta r ta to tt a  városi v illam os-köz
pontban és ennek alap ján  a részletes kiértékelés és a teljes m elegm érleg 
felállítása elvégeztetett.

Dr. V itális István  ny. r. tan á r a II. éves bányam érnök-hallgatókat 
Sopron-Felsőrákos vidékén bevezette a kövületek gyűjtésébe; a III. éves 
bányam érnök-hallgatókat tanulm ányi k irándu lásra  vezette 1. Sopron-Bán- 
ialva  vidékén a k ristá lyos palák, 2. B ala tonalm ádi— V örösberény— V eszp 
rém  vidékén a perm i homokkő, az alsó, a középső és a felső tr iász  kő
zeteinek és kövületeinek, 3. (Jrkút és A jka  környékén a jú ra  és a k ré ta  
kőzeteinek és kövületeinek, továbbá a m angánérc- és a kőszéntelepek, 
4. Tatabánya  vidékén az eocén és az oligocén kőzetek és kövületek, 
valam int a barnaszéntelepek, és 5. Sopron  vidékén a m iocén-pliocén kő
zeteinek és kövületeinek tanu lm ányozása végett.

A nagy tanulm ányúton  (m ájus hó 18—27.) a III. éves bányam érnök
hallgatók R ecsken  az arany-, ezüst- és rézércbányát, Salgótarján, K istere- 
n y e , Ózd, Som sá ly fö , O rm ospuszta , Pereces vidékén a barnaszén
bányákat, R udabányán  a v asércbányá t tekin tették  meg és az őslény-, 
föld- és teleptani v iszonyokat tanulm ányozták . Budapesten  a Földtani 
intézet m úzeum át tekin tették  meg.

Szék i János ny. r. tan á r vezetése m ellett az 1937. évi m ájus 2 1 -2 8 -  
ig terjedő időben a III. és IV. éves fém kohóm érnök-hallgatók fém kohá
szati, fém technológiai és kém iai technológiai tanulm ányútjuk so rán  a 
következő üzemeket tanu lm ányozták : 1. M. Kir. Főfém jelző- és Fém 
beváltó H ivatal, 2. M. Kir. Főkém lelőhivatal, 3. W eiss Manfréd fémművei, 
Csepel, 4. H irm an Ferenc fém árugyára, B udapest, 5. U lrich B. J. ólom- 
árugyára , B udapest, 6. E gyesült Izzólám pa és V illam ossági Rt. Ú jpest, 
7. Kummer és Székely fém- és b ronzárugyára , B udapest, 8. H ubert és 
Sigmund acél- és fém árugyára, B udapest, 9. M agyar K erám iai G yár 
Rt., Budapest, 10. M agnezitipar Rt., B udapest. — A tanulm ányúton dr. 
R om w alter Alfréd egyetem i rk. tanár, dr. Verő József m agán tanár, ad 
junktus és K rutkovszky K ároly adjunktus is részt vettek.

U gyancsak a III. és IV. éves fém kohóm érnök-hallgatók 1937. június 
28-án, az utóbb em lített tanár és adjunktusok kíséretében Bécsbe rándul- 
tak ki és o tt az állam i pénzverő üzem ét tanulm ányozták , továbbá m eg
tekintették a T echnisches Museum-ot.
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F inkey Józse f ny. r. tan á r vezetésével és Tarján G usztáv  tanársegéd 
részvétele m ellett a IV. éves bányam érnök-hallgatók  1937. m ájus havában 
m egtekintették  a dorogi széneiőkészítőm űvet, szénlepárló t és brikett- 
gyárat,; a ta tabánya i szénosztá lyozó t; a felsőgallai szénosztályozót, 
szénlepárlót, b rik e ttg y á ra t és cem en tgyára t; valam in t a nagym ányoki 
szénelőkészítőm űvet és b rike ttgyára t.

Dr. Vénái M iklós ny. r. tan á r többizben vezette a m ásod- és harm ad
éves bánya-, a  m ásod- és negyedéves kohó- és az elsőéves erdőm érnök
hallga tókat ásvány-, kőzettani és földtani tanulm ányi kirándulásokon 
Sopron és Szalónak vidékére.

Dr. T árczy-H ornoch  A ntal ny. r. tan á r geodéziai külső gyako rla 
tokat és egyhetes záró g y ak o rla to t ta r to tt  Sopron határában , továbbá 
hatnapos bányam éréstan i zá rógyako rla to t Komlón. T anulm ányozta B uda
pest székesfőváros fölm érését és rész tvett a IV. osztrák  bányam érői 
kongresszuson Leobenben.

Dr. R om w alter A lfréd  c. ny. rk. és intézeti tan ár a fém kohászat- 
tani tanszék részéről rendezett fém kohászati, fém technológiai és kémiai 
technológiai tanulm ányúihoz csatlakozott.

E sztó  Péter  c. ny. rk. és intézeti tanár vezetésével a IV. éves bánya
m érnök-hallgatók m egtekintették  a dorogi, ta tabányai, nagym ányoki és 
szászvári bányák üzemi berendezéseit.

B alázs István  nyug. főisk., c. egyet. ny. r. és helyettes tan ár rész t
vett a III. és IV. éves vaskohóm érnök-hallgatók tanulm ányútján , m ely 
alkalom m al m egtekintették  a W eiss Manfréd Rt. csepeli vas- és fém
m űveit, a H ofherr-S chran tz  gépgyár és vasöntőm ü telepét, valam int a 
Láng L. gépgyár és vasöntőm ű telepét.

Ulbrich Hugó nyug. m űszaki főtanácsos, m eghívott szakelőadó rész t
v e tt a III. és IV. éves kohóm érnök-hallgatók évvégi tanulm ányútján . (W eiss 
Manfréd, S algó tarján , H ofherr és Schrantz.)

Dr. S zádeczky-K ardoss Elem ér egyetem i m agán tanár, m eghívott szak
előadó vezette  a m ásodéves kohóm érnök-hallgatókat ásvány- és kőzettani 
k irándu lásra  Sopron környékén.

B ) Erdőm érnöki osz tá ly .

Fekete Zoltán  ny. r. tan á r vezette  a IV. éves erdőm érnök-hallgatók 
bükkhegységi tanu lm ányú tjá t és rész tv e tt a  III. évesek puszta-csepel- 
esztergom -környéki tanulm ányútján . A sopron-környéki kisebb g yako r
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latok tanrendszerűen folytak. Dr. K ovács Ernő tanársegéd  az 1936/37. 
tanévet F innországban tö ltö tte  és a helsinkii egyetem  erdőrendezéstan i 
intézetében végzett faállom ányszerkezettan i tanulm ányokat.

Roíh G yula  ny. r. tan á r az első félévben a hallgatók részére  minden 
szom baton v adászattan i g y ako rla toka t ta rto tt.

A II. félévben a hallgatók részére  ugyancsak  minden szom baton erdő- 
m űveléstani gyako rla tokat ta r to tt a tanulm ányi erdőgazdaságban , v a la 
mint Sopron város erdeiben. Minden pénteken délután pedig lövészeti 
gyakorla tokat ta r to tt a hallgatókkal, ennek befejezéseként pedig a félév 
végén lövészversenyt, m ely alkalom m al a legjobb eredm ényt e lérőket 
sportbarátok  adom ányaiból tiszteletd íjakkal ju talm azta. Május hó végén 
8 napos tanu lm ányú tra  vezette a hallgatókat, m ely alkalom m al m egtekin
tették a gödöllői József főherceg arborétum ot, a N agykovácsi és S o ly
m ár körül végzett k incstári kopárfásításokat, a k irály i család ráckevei 
erdőbirtokát, a Coburg hercegi erdőbirtokot Pusztavacson , az esz te r
gomi székes főkáptalan esztergom vidéki erdőbirtokát, továbbá a buda
pesti M ezőgazdasági Múzeum erdészeti és vadászati osz tá lyát.

Kelle A rthur  ny. r. tan á r és G yőrfi János tanársegéd  a környékbeli 
erdőkben kórtani és rovartan i tanulm ányi és gyűjtő  k irándulásoka t te tt 
és m indketten résztvettek  a III. éves erdőm érnök-hallgatók m ájus végi
június elejei tan u lm án y ú ján , m ely alkalom m al a gödöllői „József fő
herceg liget“ m. kir. fenyőkísérleti telepet; a so lym ári és nagykovácsi 
kopárfásításokat, továbbá Coburg herceg pusztavacsi, a k irály i család  
ráckevei, Esztergom  város vaskapui és hadzsi-i, a kir. közalap ítvány  
pilism aróthi és az esztergom i székes főkáptalan kecöli és csévi erdő- 
gazdaságát já rták  be.

Kelle Arthur  ny. r. tan á r és Haracsi Lajos in. kir. segéderdőm ér- 
nök a m. kir. Földm ívelésiigyi M iniszter úr rendeletére és tám ogatásával 
június hó m ásodik felében D ebrecen és K ecskem ét vidékén a csere
bogár ökológiáját és k á ro s ítá sá t tanulm ányozta.

Vági István  ny. r. tan á r és v ité z  B o tva y  K ároly  egyetem i adjunktus 
résztvettek  a J1I. éves erdőm énök-hallgatók nyári, erdőm űveléstani 
tan u lm án y ú ján  az Alföldön.

Dr. Fehér Dániel ny. r. tan á r az 1936/37. tanév folyam án a növény
tani gyako rla tokat a sopron-környéki erdőkben ta r to tta  meg. A m agas
hegységi flóra tanu lm ányozására  a M agas-Tauern hegységben a G ross- 
glockner vidékére vezetett tanu lm ányutat.

M odrovich Ferenc ny. r. tan á r a nyári félévben külső nyom jelző 
gyakorla tokat vezete tt a tanulm ányi erdőben, am elyeket egy rövidebb 
erdei vasúti vonalnak összefüggő nyom jelzése fejezett be, (III. éves 
erdőm érnök-hallgatókkal).
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T anulm ányutat vezetett az erdőhasznála ttan i tanszékkel együttesen 
a IV. éves erdőm érnök-hallgatókkal A usztriába, am elynek során m eg
tekintésre került a B ondy-féle puhafahordógyár Kohlenben és a Schrö- 
ter-féle fagyapotlgyár M ürzzuschlagban, m ajd jLicht'enstein herceg 
deutschlandsbergi erdőgazdaságának  feltáró berendezései, m int erdei vas
útja, sodronykötjélpályája stb., a M ayr-M elnhof-féle gössi tnechanizált 
fűrésztelep, a nik lasdorfi cellu lóze-gyár és végül Lanckoronsky gróf 
steinhausi érdekes és különleges erdei szállító  berendezései.

Sébor János ny. rk. tan á r a nyári félév folyam án ta r to tt egy 10 
napos nagy  gyakorla to t, am elyen a Sopron m elletti lővérek egy részé
nek a teljes felvételét és térképezését készíte tték  el a hallgatók.

Krippel Móric nyug. főisk., c. egy. ny. r. és helyettes tanár, dr. v itéz  
B okor R ezső  egyetem i adjunktus és dr. P allay Nándor egyetem i tan á r
segéd vezetésével a IV. éves erdőm érnök-hallgatók a következő erdő
használa ttan i és erdészeti iparm ütani tanulm ányi k irándulásokat tették  
m eg: a) Sopron város tanulm ányi és egyéb erdeje erdőhasználati mun
káinak és a soproni fa- és agyagfeldolgozó m űhelyek tanulm ányozása 
egész éven át, szükség szerin t, b) 1936. novem ber 5—8-án az u. n. kis- 
gyako rla t keretében az újpesti Löwy-féle faá rugyár tanulm ányozása, 
a ta ta i E sterházy  uradalom  erdeinek és vágásainak , erdei vasútjának, 
rakodóinak, a tóvárosi vízifűrészének és pezsgőgyárának , valam int a 
tóvárosi Fatelep és É pítőválla lat Rt. parkettdeszka- és cipőszeggyárának 
m egtekintése, c) 1937. m árcius 13-án B rennbergben a bánya gőzfűré
szének, aszt^losm űhelyének, szénporfűtésü kazán jának , örvénygépjének 
(turbinájának) m egtekintése, d) 1937. április 17-én Kőszegen a Müller- 
féle telep fűrészelő és bükkhordógyártó  üzem einek tanulm ányozása, 
a W áchter-féle  m agpergető  és Kőszeg városi erdejének és ebben 3-féle 
szénégetési m ódnak, útépítésnek m egtekintése, e) 1937. m ájus hó 2 4 -2 9 -  
én az u. n. nag y g y ak o rla t keretében az ausztria i Kohlebenben B ondy- 
féle fenyőfahordó- és ládagyárnak , M ürzzuschlagban a Schröter-féle 
fagyapo tgyárnak , D eutschlandsbergben Lichtenstein-féle uradalom  erdei 
vasutainak, d ró tvon ta tó jának  és d ró tkö té lpályájának  és a „Solo“ gyufa
gyárnak , B rigl-féle pap írgyárnak , Gössben M ayr-M elnhof uradaíom  
gépesített fűrésztelepének, N iklasdorfban a cellulózé- és fahorzsalék- 
gyárnak , S teinhausban a L anckoronsky uradalom  erdei vasútjának, sines 
felvonójának és siklójának, valam int a közvasú t m elletti rakodójának 
tanulm ányozása.

IV. Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

A ) M ezőgazdasági osz tá ly .

Dr. D oby G éza  ny. r. tan á r vezetésével k irándulások és külső gya
korla tok : A pá ty i m űegyetem i tangazdaságban  rendszeres m ezőgazda

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



219

sági kémiai gyakorlatok . A H ungária Kénsav- és M űtrágyagyár, a buda
pesti hűtőház, a péti N itrogén- és M űtrágyagyár, az O rsz. M. Kir. Chemiai 
Intézet, a M. Kir. Á llatélettani és T akarm ányozási K ísérleti Állomás, a 
M. Kir. G abona- és L isztk ísérleti Állomás m egtekintése.

Dr. Schandl Jó zse f ny. r. tan á r vezetésével a hallgatók m egtek in tet
ték a B udapesti Á ltalános Központi T ejcsarnok R ottenbiller-utcai telepét, 
ahol te jgazdaság tan i ism ereteik g y a rap ítá sá ra  nyílt alkalm uk. Az Első 
M agyar G yapjúm osó és F ínom posztógyár kárpát-u tca i üzemében a gyap 
jú ipari feldolgozása került bem utatásra . Az O rszágos M. Kir. G yapjú- 
és Selyem m inősítő Intézetben az egyetem i előadások során  m egism ert 
gyapjúv izsgálati eszközöket és e ljá rá so k a t a gyakorla tban  szem lélhették 
meg a hallgatók, Gödöllőn a M. Kir. B arom fitenyésztési Telepen eme 
üzem ágak aktuálisabb problém áiról tá jékoz ta tták  a hallgatóságot. A P hy- 
laxia Szérum term elő Rt. és a M agyar M ezőgazdák Szövetkezete kőbányai 
szállásainak m egtekintése során  a szérum term eléssel és az ipari se r té s
hizlalással ism erkedhettek meg a hallgatók. Az „Á llattenyésztéstan i g y a 
korlatok“ című kollégium dem onstrá lást igénylő anyagának  e lsa já títá sá t 
az időnként a páty i tangazdaságba rendezett kirándulások könnyítették  
meg.

Dr. Reichenbach Béla  ny. r. tan ár vezetésével az 1936/37. tanév fo
lyam án a tan rend  szerin t az I. féléves, m ajd VIII. féléves hallgatók több 
kirándulást rendeztek a m űegyetem i páty i tangazdaságba.

Dr. Szabó Zoltán  ny. r. tan á r m ezőgazdasági növénytani intézetének 
k irándulása i: 1. N övényism ereti kirándulások dr. Boros Á dám  m agán
tanár vezetésével. Szept. 26-án Kelenföld, az ősszel v irító  gyom ok, főleg 
fészkesek ism ertetése; okt. 17-én F arkasvölgy , az őszi gyom ok, erdőal
kotó fák, erdei cserjék ; okt. 24-én Róm aifürdő, rétek  őszi növényei, a 
savanyú rét káros és hasznos növényei, gyom ok, máj. 29-én Kelenföld, 
a rét pázsitfűféléi, tavasz i gyom ok, a gyom szám ba menő pázsitfűfélék. 
Édes és savanyú füvek. A ré t p illangósvirágú növényei. 2. A tangazdaság  
botanikai m egism erése a III. féléves hallgatókkal, három  kiránduláson.

Dr. K övessi Ferenc ny. r. tan á r a II. félév folyam án minden héten 
szom baton, a m ezőgazdasági osz tá ly  tu lajdonát képező 32 szem élyes 
autóbuszon k irándulásokra vitte a m ezőgazdasági o sz tá ly  II. és ILI. éves 
hallgatóit. M egtekintettek több B udapesten levő m ezőgazdasági vonatko
zású tudom ányos és gyakorlati célt szolgáló intézm ényt. Azután több 
B udapest környékén levő m ezőgazdasági, kertészeti és szőlészeti telepet, 
gazdaságot, u radalm at stb. Közöttük a m űegyetem  páty i tan g azd aság á t 
a tavasz folyam án többször is m eglátogatták , hogy a növények fejlődésé
nek élettani fo lyam atait, fontosabb fejlődési fázisait, az esetleg fellépő 
betegségek jellegét tanulm ányozhassák . Fontosabb k irándulások a követ
kezők vo ltak : febr. 20-án a pá ty i tangazdaság , m árcius 6-án a M. Kir.
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G abona- és L isztk ísérleti Állom ás m egtekintése, m árc. 13-án a M. Kir. 
M ezőgazdasági Múzeum, m árc. 17-én a B udapesti M. Kir. K ertészeti T an
intézet „E rzsébet“ törzsgyüm ölcsösének és k ísérleti telepének m egtekin
tése, m árc. 19-én a tavaszi ten yészá lla tvásár és m ezőgazdasági kiállítás, 
április 3-án a pá ty i tangazdaság , ápr. 10-én a budapesti Szt. M argit
sziget fáinak, cserjéinek és egyéb növényeinek tanulm ányozása, ápr. 17-én a  
budapesti M. Kir. V etőm agvizsgáló Állomás, a budapesti M. Kir. Mező- 
gazdaság i Múzeum növényterm esztéstani, növénytani, növényélet- és 
kórtan i vonatkozású tá rgya inak  a tanulm ányozása. Ápr. 24-én a buda
pesti székesfővárosi községi kertészképző iskola gyüm ölcsfa, konyhaker
tészeti és v irágkertészeti telepeinek tanulm ányozása, azután a szom széd
ságban fekvő B udapest székesfővárosi községi felső m ezőgazdasági iskola 
m egtekintése. (B udapest XIV.. E gressy -ú t 73. és Kövér L ajos-út 5.) Máj. 
1-én a páty i tangazdaság , m áj. 8-án dr. Éber A ntal söregpusztai gazda
ságának m egtekintése, máj. 15-én a budapesti M. Kir. K ertészeti T an 
intézet, m áj. 22-én a budapesti M. Kir. K ertészeti T anintézet „E rzsébet“ 
törzsgyüm ölcsösének és kísérleti telepének újabb m egtekintése.

Dr. Surányi János  ny. r. tan á r vezetésével a téli hónapok kivételé
vel a hallgatók minden m ásodik héten tanulm ányi szem lét ta r to ttak  a 
páty i tangazdaságban , egy ízben egész napra k iterjedően a söregpusztai 
uradalom ban, m eg látogatták  és tanu lm ányozták  a m. kir. G abona- és 
L isztkísérleti Á llom ást, valam int a m. kir. V etőm agvizsgáló Á llom ást és 
ez intézm ények m űködését, továbbá a m. kir. M ezőgazdasági Múzeum 
növényterm esztési gyűjtem ényeit.

B ) Á lla torvosi o sztá ly .

Dr. H etzel H enrik  ny. r. tan ár intézetének k irándulása i: 1936. szep
tem ber 17-én 20 IV. éves hallgató  részvételével tanulm ányi k irándulás 
a gödöllői koronauradalom  C sákó-m ajorjába, 230 darab  sertéskan  ivar- 
ta lan ítása  végett, szept. 18-án és 19-én 16— 16 IV. éves álla to rvostanhall
gató részvételével 250 darab  sertéskoca iv arta lan ítása  a gödöllői korona
uradalom  C sákó-m ajorjában; 1937. máj. 10-én a koronauradalom  Szent- 
G yörgy  m ajorjában  155 darab  sertéskan  ivarta lan ítása , 15 IV. éves hall
gató, máj. 11. és 12-én a koronauradalom  S zen t-G yörgy  m ajorjában 86— 
86 sertéskoca petefészekeltávolítása, 12—12 hallgató , m áj. 12-én a korona
uradalom  H osszú tisztás-m ajorjában  18 bikaborjú kasz trác ió ja , 6 hallgató 
és máj. 13-án a koronauradalom  S zárító -m ajorjában  18 darab  éves csikó 
kasztráció ja , 6 IV. éves hallgató  részvételével.

Dr. S em sey  G éza  egyetem i m agán tanár vezetésével a III. éves hall
gatók m eglátogatták  H erz Ármin sza lám igyárá t a sza lám igyártás tanu l
m ányozására , dr. A ndor Ernő tanársegéd  vezetésével pedig a B udapesti 
Központi Á ltalános T ejcsarnokot tekin tették  meg.
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V. Közgazdaságtudományi kar.

A ) K özgazdasági és K ereskedelm i osztá ly .

Dr. L óczy  Lajos ny. r. tan á r vezetése m ellett a tanszéken működő 
dr. Jugovics Lajos egyetem i m agán tanár közrem űködésével az elm últ tan 
évben a hallgatók a következő tanulm ányi k iránduláson vettek  ré sz t: 1. 
V isegrád—D unabogdány környéki andezitbányákat ism erték meg. 2. Csil
laghegy és tágabb környékének fo rrása it, illetve a vidék hidrológiai vi
szonyait tanulm ányozták . 3. A budapesti, főleg m arg itszigeti hő forrásokat 
v izsgálták  meg. 4. Nagyobb kirándulás keretében, a veszprém i B alaton 
vidékét, a kjenesei földcsuszam lásokat, Almádi és A rács között a, B alaton- 
felvidéket felépítő képződm ényeket ism erték meg. R észletesen bejárták  
és tanulm ányozták  a balatonfüredi savanyú-fo rrásokat, T ihany vulkáni 
képződm ényeit.

B ) K özigazgatási o sztá ly .

Dr. E gyed  István  ny. r. tan á r közigazgatási jogi szem inárium ának 
hallgatói a tanszék felügyelete a la tt álló és S zen d y  K ároly  polgárm ester 
m eghívott szakelőadó vezetése m ellett működő „Városi közigazgatási 
praktikum "  a tanév folyam án a következő helyekre te tt tanulm ányi ki
rándulásokat: E lektrom os Művek kelenföldi telepe, a G ázm űvek óbudai 
telepe, az É lelm iszer-N agyvásártelep , a Közvágóhíd, a F ővárosi Élelmi
szerüzem .

Dr. M árffy Ede ny. r. tan á r vezetésével a hallgatók m egtekintették 
a székesfővárosi m. kir. rendőrséget, az ahhoz tartozó  összes intézm é
nyeket, továbbá a pénzügym inisztérium m al kapcsolatos m. kir. Központi 
Illetm ényhivatal m űködését. A pénzügyi jogot tanuló hallgatókkal pedig 
a vezető tan ár tanulm ányi k irándu lást te tt Ó budára, ahol a Leipziger 
gyártelepen a szeszgyártás t, valam in t az azzal kapcsolatos é lesz tőgyár
tá s t tanulm ányozták, különös tekin tette l a fogyasztási adók lerovásának  
tételesjogi szem pontjaira. M egtekintették a hallgatók a Leipziger-teleppel 
kapcsolatos cukorgyártelepet s a cukoradó beszedésének kérdését tették  
különös tanulm ány tárgyává.
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VIII.
Kim utatás azokról az értékesebb, 100 pengő vagy ennél nagyobb 

értékű a jándékokró l amelyeket a M. K ir. József Nádor Műegyetem egyes 
tanszékei» szertárai vagy intézetei az 1936/37. tanév folyamán kaptak.

Az érdekelt tan
szék, szertár 
vagy intézet

Az, ajándék tárgya Az ajándékozó 
neve

Az aján
dék érté
ke P-ben

Ókori építéstani 595 drb fénykép Alpár Ignác hagyatéká 297.50 P
tanszék 483 drb diapozitív ból özv. Alpár Ignácné 241.50 P

Villamos művek 
tanszéke

Magyar Mérnök- és Építész- 
Egylet Közlönyéből 13 kötet és 
az Elektrotechnische Zeitschrift- 
ből 15 kötet, továbbá diapozi- 
tivok, nagyfeszültségű minta
szigetelők, a laboratóriumban 
használható szerszámok, 
könyvszekrények

Dr. Hoór-Tempis 
Móric műegyetemi 
c. ny. rk. tanár

200 P

III. gépszerkezettani 
tanszék

Többfokú
turbinaszivattyú

Mazalán Pál 
főmérnök 300 P

IV. gépszerkezettani 
tanszék

„Csepel“
mótoralkatrészek

Weisz Manfréd acél-és 
fémművei r. t. Csepel 400 P

Aerodinamikai
intézet

500 q cement Magyar Általános 
Köszénbánya r. t. 3700 P

80 q betongömbvas az intézet 
most épülő nagy szélcsatorná
ja részére

Rimamurány-Salgótar- 
jáni vasmű r. t. 2766.78 P

Fémkohászati
tanszék

Weiss Manfréd-féle csepeli 
fémmű hengerelt és sajtolt alu
minium-, réz-, és sárgarézgyárt
mányait felölelő fémtechnologiai 
gyűjtemény falra szerelhető táb
lán összeállítva

Weiss Manfréd 
acél-és fémmüvei rt. 

Csepel
150 P

Mezőg. növénytani és 
növényterm. tanszék

60 csomagban több ezer drb. 
szárított növényt tartalmazó 

„h erbárium  r
Dr. Kováts Ferenc 
egyet. ny. r. tanár

3000 P

Szülészeti
klinika

A kancák elvetélésének 
tanulmányozására

M. kir. Földmivelésügyi
minisztérium 1000 P

Belorvosiam
A klinika az összes szérum 
szükségletét díjtalanul kapta

Phylaxia
szérumtermelő r.t.

több 100 
pengő

klinika
Nagyobb mennyiségű gyógy

szer és vegyszer
Chinoin és Richter Ge
deon vegyészeti gyár

több 100 
pengő

Gyógyszertani és 
méregtani intézet

A tanév folyamán az intézet 
felszerelési es tatarozási költ
ségek fedezésére több ízben

Richter Gedeon gyógy
szervegyészeti gyár

100-100
pengő

Gazdasági 
földrajzi intézet

idb. Kopkoly-Thege Miklós és 
Mocsáry Béláné által a világ 
minden részén felvett több 
száz negatív és diapozitív fel
vételek gyűjteménye

Országos Meteorológiai 
Intézet Igazgatósága 150 P
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IX.
Kimutatás

a M. K ir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem könyvtára i 
részére az 1936/37. tanévben beérkezett, 100 P-s vagy ennél nagyobb értékű 

könyv- és fo lyó ira t-adom ányokró l.

Központi könyvtár.
Az 1936/37. tanévben a könyvtár részére 150 ajándékozó által adományo

zott összes könyvek és folyóiratok értéke összesen 5.273 P és 64 fillért tett ki

A j á n d é k o z ó Önálló
művek Kötet Folyó

iratok Kötet Az ajándék ér
téke pengőben

Magyar Tud. Akadémia, Budapest 15 20 13 13 375.50
M. kir. Állami nyomda, Budapest 5 12 3 6 111.70
Országos Könyvforgalmi és

Bibliográfiai Központ, Bpest. 13 13 7 15 180.90
Pázmány Péter Tud.- egy., Bpest 91 91 270.10
Nagy Virgil hagyatéka 118 134 724.80
M. kir. Pénzügyminisztérium 15 1 9 9 .-
Technische Hochschule, Dresden 65 65 216.80
Technische Hochschule, Aachen 45 45 127.50
Technische Hochschule, Zürich 58 58 289.—
Technische Hochschule, Berlin 77 77 290.—
Technische Hochschule, München 33 35 170.50
Techn. Hochschule, Braunschweig 32 32 132.50
Központi Statisztikai Hivatal 4 4 5 124.—
Kürschák József hagyatéka 60 84 1 3 247.10

A bánya-, kohó- és erdőm érnöki kar könyvtára.
Az 1936/37. tanévben a könyvtár részére ajándékozott könyvek és folyó

iratok értéke összesen 1947.90 pengőt tett ki.

A közgazdaságtudományi ka r könyvtára.
Az 1936/37. tanévben a könyvtár részére adományozott összes könyvek 

és folyóiratok értéke összesen 314.—P.

A j á n d é k o z ó Kötet Az ajándék ér
téke pengőben

Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala 27 2 4 4 .-
M. kir. Állami nyomda, Budapest 13 7 0 . -
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X,
A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem könyvtárainak állománya az 1938/37. tanév végén.

Központi könyvtár.

A munkák minősége A művek száma A kötetek száma

Önálló munkák......................... 52.946 115.747
F o ly ó ira to k ............................. 1.379 36.397

Együtt . . 54.325 152.144
Néhai Hieronymi Károly 

könyvhagyatéka................................. 5.773 10.061
Összesen: . . 60.098 162.205

A könyvtár gyarapodása az 1936/37. tanévben 1.625 mű 2.536 kötetben.

Az olvasótermeket az 1936/37. tanévben 35.883-an látogatták, akik összesen 
31.182 kötet könyvet használtak és 5.936 kölcsönző 7.146 kötet könyvet vett 
kölcsön házi használatra.

A bánya-, kohó- és erdőm érnöki kar könyvtára.

Könyvek
Té

rk
ép

ek
Folyóiratok

s3£
5
S fü

ze
t

kö
te

t

fü
ze

t
Állomány az 1935/36. tanév végén 28.974 39.034 2.597 562 13.110 9.952

Szaporulat:
a) új beszerzésekből......................... 259 346 229
b) csere ú tjá n ..................................... 541 560 — — 367 —
c) egyes tanszékektől leltári átvétel 16 18 — — 3 —
d) saját kiadványokból.................... — — — — 25 —
e) ajándékok r é v é n ......................... 98 107 — — 60 —

Összes gyarapodás: . . 914 1.031 — — 684 —

A könyvtár állománya az 1936/37. év 
végén: . . 29.888 40.034 2.597 562 13.794 9.952

Csereviszony.

A kiadvány címe

H
az

ai

K ü l f ö ld

Eg
yü

tt

Eu
ró

pa

Á
zs

ia

A
fr

ik
a

A
m

er
ik

a

Au
szt

rál
ia

a) Bányászati és Kohászati
Közlemények...................... 22 135 6 __ 22 1 186

b) Erdészeti K ísérletek............................. 9 66 12 1 22 — 110

Összesen:. . 31 201 13 1 44 1 296

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A bánya-, kohó- és erdőm érnöki ka r könyvtárának használata az 
1936/37. tanévben:

K ölcsönképen 701 hallgató  896 könyvet ve tt igénybe.
Az olvasóterem ben 3996 hallgató  4511 könyvet használt. A hallgatók

egy  része sa já t jegyzeteit használta .
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A mezőgazdasági és á lla to rvosi ka r á lla to rvosi osztályának könyvtára.

Könyvállomány Művek szám a Kötetek száma

Álladók az 1935/36. tanév végén: 21.084 27.404
Gyarapodás az 1936/37. tanév folyam án: . 1.388 1.671

Álladók az 1936/37. tanév végén: 22.472 29.075
1

A közgazdaságtudományi kar könyvtára.

A m u n k á k  m i n ő s é g e Kötetek száma

Önálló munkák és bekötött folyóiratok 16.677

A könyv tár gyarapodása  az 1936/37. tanévben 445 kötet.
Az o lvasóterm eket az 1936/37. tanévben 14.123-an lá togatták , akik

összesen 13.879 kö tet könyvet használtak  az olvasóterm ekben, illetve 
3.247 kö tetet vettek  kölcsön házi használa tra .

15
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XI.
K IM U T A T Á S

az 1936/37. tanévben kiosztott különböző ösztöndíjakról, 
pálya- és jutalomdíjakról, valamint tanulmányi segélyekről.

I. Be lfö ld i tudományos kutatási ösztöndíjak.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter úr az O rszágos Ö sztön
d íjtanács jav as la ta  alapján  belföldi tudom ányos  ku ta tási ösztöndíja t az 
1936/37. tanévre  a következőknek adom ányozott:

1. 800 pengős ösztöndíja t kap tak:

D r. Gerő L óránd oki. gépészm érnök, m űegyetem i tanársegéd  és 
G yőrfi János oki. erdőm érnök, egyetem i szakdíjnok.

2. 400 pengős ösztöndíja t kap tak:

Siklósi Szabolcs oki. m érnök, m űegyetem i tanársegéd ; V ásárhelyi 
D ezső oki. m érnök; Benedek P á l oki. m érnök, kir. m érnök; dr. Czeider 
István egyetem i fizetéstelen tanársegéd ; K ovács L ászló oki. felsőkereske
delmi iskolai ta n á r ; Elek Emil P é te r szigorló közgazdász és dr. M átrai 
Lászlóné dr. Zemplén Jolán oki. középiskolai tanár, foglalkoztato tt dip
lom ás.

II. K ü lfö ld i tudományos ösztöndíjak.

A m. kir. va llás- és közok ta tásügy i m iniszter úr az O rszágos ö sz tö n 
d íjtanács jav as la tá ra  a következőknek adom ányozott egy-egy  állam i 
ö sztönd íja t:

b) az 1936137 tanév egész tartam ára:

a berlini Collegium H ungaricum ban dr. Tuzson János oki. m ezőgazda, 
egyetem i tanársegédnek .

b) az 1936/37. tanév 1. fé lévére:

1. a bécsi Collegium H ungaricum ban A laksza Kálmán és Szendrői Jenő 
oki. építészm érnöknek.

c) az 1936/37 tanév egy  félévére:

1. P árizsban  végzendő tanu lm ányokra W eltzl János oki. építészm érnök
nek,
2. Angliában végzendő tanu lm ányokra O lgyay  A ladár oki. építészm ér
nöknek és dr. S chran tz  A ndrás egyetem i adjunktusnak.
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3. Az A. Carnagie Research Fund-ből dr. Verő József oki. vaskohóm ér
nök, m űegyetem i m agán tanár, adjunktus 100 angol font ö sz töndíja t k a
pott tudom ányos ku ta tásokra .
4. Végül a Sm ith  Jerem iás-féle a lapítvány jövedelm éből az 1936/37. tan 
évben A m erikában fo ly tatandó  m agasabb tanu lm ányokra adom ányozott 
ösztöndíjak közül 6000—6000 pengős ösztöndíjat ifj. selmeczi Pöschl 
Imre, ifj. Szendy K ároly és H ajdú Elem ér oki. gépészm érnökök nyerték  eb

II I. Különböző ösztön-, pálya- és tanulm ányi díjak.

a) A  bánya-, kohó- és erdőm érnöki karon:

400 pengős állami ösztöndíjban részesü ltek: H antos Rezső, P reid l 
Mihály, Szász István és Szűcs E ndre kohóm érnök-hallgatók; G aray  László 
és H arsányi István fém kohóm érnök-hallgatók; és F arkas Vilmos erdő
m érnök-hallgató.

300 pengős állami ösztöndíjban részesü ltek: Seyfried G yula bánya
m érnök-hallgató ; V olena-K oczor T ibor és Szovják Hugó kohóm érnök
hallgatók; U iberacker K ároly erdőm érnök-hallgató ;

270 pengős állami ösztöndíjban részesü lt: Komlósy A ntal vaskohó- 
m érnök-hallgató ;

250 pengős állami ösztöndíjban részesü ltek: dr. A lliquander Ödön,, 
K rátky Jenő és T ettam anti T ibor bányam érnök-hallgatók, valam int W iedner 
János kohóm érnök-hallgató ;

C sereösztöndíjak: Az 1936/37. tanévre m agyar-ném et ösztöndíjban 
részesült G anse P á l erdőm érnök-gyakornok;

A Salgótarjáni K őszénbánya R t. 300 pengős ösztöndíjá t H ansági Im re 
bányam érnök-hallgató kapta.

b) M ezőgazdasági és állatorvosi karon.

150 pengős állami pá lyadíja t n yertek:  dr. B alla A ndrás IV. éves 
álla to rvostan-hallgató  belorvostani pályam unkáért, továbbá dr. Elek P á l
II. éves álla to rvostan-hallgató  anatóm iai pályam unkáért.

60 pengős állami ösztöndíja t n yertek:
Dr. Elek P á l II. éves, F azekas Jenő III. éves, B am berger K ároly, Bod- 

rossy  Leó, Fábián László, M urányi Ferenc, Ikotits Jenő, S zakm áry  G éza, 
W inkler Vilmos IV. éves á lla to rvostan -ha llga tók ;

50 pengős állami ösztöndíja t n yertek:  A racs Zoltán, B ódai József, 
Csek János, Domán Imre, Hegedűs József, R om vári József, T akács 
Lajos, Tóth Béla, Vida Elem ér II. éves, B aksa K ároly, B alla G yörgy, 
B árdos Leo, Cseh Sándor, Németh János, P á l Sándor, Svéda B éla, 
W allner G yörgy  III. éves és M enczigár István IV. éves á lla to rvostan 
hallgatók;

15*
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30 pengős állam i ösz töndíja t n yertek:  R ozsnyay  János, Szera,fin 
János I. éves á lla to rvostan-hallgatók  az 1936/37. tanév II. félévére; Os
w ald E ndre IV. éves álla to rvostan -hallga tó  az 1936/37. tanév 1. félévére;

25 pengős állam i ösztöndíja t n yer tek :  B érdi G yula és H ornstein 
K ároly I. éves álla to rvostan -hallgatók  az 1936/37. tanév I. félévére; 
M olnár Mihály I. éves álla to rvostan -hallga tó  az 1936/37. tanév  II. fél
évére ; B án Ferenc és K om játhy Kálmán II. éves állatorvostan-hallgatók  
az 1936/37. tanév P. félévére; Készéi G yula II. éves álla to rvostan-hallgató  
az 1936/37. tanév II. félévére, végül Schw artz  E rzsébet IV. éves álla to r- 
vostan-hallgató  az 1936/37. tanév  I. félévére.

20 pengős állam i tanulm ányi jutalom dijban részesü ltek  a következő  
álla torvostan-hallgatók:

S zentistványi Miklós I. éves növénytani ra jzo k ért; D utkay L óránt
III. é. kórszövettan i ra jzo k ért; Búza László IV. éves sebészeti ko rtö rté 
n e té r t; Ikotits Jenő IV. éves belorvostani ko rtö rtén e té rt és Kelemen István
IV. éves kórboncolási jegyzőkönyvért;

15 pengős állami tanulm ányi jutalom dijban részesü ltek  a kö vetkező  
álla torvostan-hallgatók:

T óth Kálm án II. éves kórszövettan i ra jzo k ért; S zakm áry  Géza IV. 
éves belorvostani k o rtö rtén e té rt; Ikotits Jenő IV. éves kórboncolási jegy
zőkönyvért; B am berger K ároly IV. éves sebészeti k o rtö rténe té rt;

12.50 pengős állami jutalom dijban részesü ltek  a köve tkező  állatorvos
tan-hallgatók:

Szigethy Miklós I. éves és T óth János I. éves növénytani ra jzokért;

10 pengős állami jutalom díjban részesü ltek  a köve tkező  álla torvostan
hallgatók:

B elányi W alte r III. éves kórszövettani ra jzokért; Fodor P á l IV. éves 
kórboncolási jegyzőkönyvért; Serényi Antal IV. éves sebészeti k o rtö r
tén e té rt és B am berger K ároly IV. éves belorvostani ko rtö rténe tért.

c ) A  közgazdaságtudom ányi karon:

A  m. kir. kereskedelem - és közlekedésügyi m in iszter úrtól 400 pengős 
ösz töndíja t kap tak:

Ifj. vitéz Feleky  Ferenc, G reiner B éla és ifj. M érey G yula a köz- 
gazdaság i és kereskedelm i o sz tá ly  hallgatói, továbbá Kiss E ndre és Kovács 
L ajos a közigazgatási o sz tá ly  hallgatói.

A  dr. Chor in tanulm ányiösztöndijból 400 pengős ösztöndíja t kaptak:
K opácsy Judit, S zakasits  G yörgy  és U dvaros István a közgazdasági 

és kereskedelm i osz tá ly  hallgatói, Kocsis M argit a gazdaság i szak tanár
képző intézet gyakorló  tanárje lö ltje  és K oharek János a gazdaság i szak
tanárképző  in tézet hallgató ja.
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A M agyar G yáriparosok O rszágos S zövetségének  ösztöndíjából 400 
pengős ösztöndíja t kap tak:

Jászai Béla oki. gépészm érnök, az  egyéves közgazdaság i tanfolyam  
hallgatója, O ndrcska Elem ér oki. közgazda, Szabó K álm án a gazdaság i 
szak tanárképző  intézet ha llgató ja  és dr. M aksa Ilona oki. felsőkereske
delmi iskolai tanár.

133 pengő 33 fillér pá lyadíja t kap tak:
Feldner László a közgazdaság i és kereskedelm i osztály  hallgató ja, 

valam int Fodor M ária a gazdaság i szak tanárképző  in tézet hallgató ja.

IV. Különböző ju ta lom - és segélydíjak.

a) a m érnöki és ép ítészm érnöki, valam int a gépész- és v eg yészm ér
nöki karon:

a G er/ó tzy-féle  ju talom díjat Szabó István I)V. éves gépészm érnök
hallgató ;

a S zö n y i Paulina-ié\e ju talom díjat Zech K onstantin báró  III. éves ve
gyészm érnök-hallgató ;

a N agy V irgil-iéie  ju talom díjat Szörényi Reischl P é te r I. éves ép ítész
m érnök-hallgató ;

az llo svay-D aday-íé \e  sz igorlati díja t Lengyel S ándor V. éves ve
gyészm érnök-hallgató  ;

a K auser-Eigel-ié\e  szorgalm i d íja t Sarkad i Szabó István I. éves 
m érnök- és P ogány  Judit II. éves vegyészm érnök-hallgató ;

a S ztoczek-íé \e  szigorlati d íja t H ajdú József szigorló m érnök és Né
meth G ábor szigorló gépészm érnök;

a H orthy M iklós M agyarország K orm ányzója  ő  Főm éltósága  10 éves 
korm ányzói jubileum ának em lékezetére a lap íto tt 300 pengő összegű ju ta 
lom díját P a ttan ty ú s Dénes IV. éves gépészm érnök-hallgató ;

a H auszm ann A lajos-ié\e  ju talom díjat pedig Szörényi Reischl Antal 
H'I. éves építészm érnök-hallgató  nyerte  el, mig P av lovszky  István III. 
éves építészm érnök-hallgató dicséretben ré sze s ítte te tt;

a Fábián-ié\e jutalom díj az 1936. évre W eltzl János oki. ép ítészm ér
nöknek ;

a Szabó T eréz-ié \e  ösztöndíjak  pedig K irály B éla III. éves m érnök- 
és Szrogh G yörgy  III. éves építészm érnök-hallgatóknak ítéltettek  oda ;

a M űegyetem i C sendőrzászlóalj ju ta lom dijalapitványából a követke
zők részesültek ju talom díjban: H evessy Béla és P faffenhauser E rnő szi
gorló gépészm érnökök, Bakos G éza, E rdélyi István I. éves és Czégé Im re
II. éves gépészm érnök-hallgatók, továbbá T óth László IP. éves m érnök-
hallgató végül

a néhai D eutsch Lajos oki. gépészm érnök, B udapest Székesfővá
ros E lektrom os Művei volt vezérigazgató jának  és a M űegyetem 
egykori hallgató jának  az emléke m egörökítése végett lé tesíte tt a lap ítvány
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jövedelm éből az 1936/37. tanévben k iadásra  került 544 pengő 68 fillér ösz- 
szegű jutalom díj Scholz Géza V. éves vegyészm érnök-hallgatónak íté lte te tt 
oda.

b) a bánya-, kohó- és erdőm érnöki karon:

A z  Ipariigyi M inisztérium  által adom ányozo tt 1600 pengős bánya
hatósági segélyd ija t fo ly tató lag  ebben az tanévben is dr. Alliquander 
E ndre és dr. Major G ábor bányam érnök-hallgatók kap ták ;

a M agyar T udom ányos A kadém iától Kaán K árolynak a „Term észet- 
védelem  és term észeti em lékek“ című könyvét Muck A ndrás II1. éves erdő- 
m érnök-hallgató  kapta.

c) a m ezőgazdasági és állatorvosi karon:

a dr. T ó szeg h y  Albert-ióXt a lapítványból 300—300 pengős jutalom 
díjban részesültek  M agyar G éza és F arsang  József IL éves m ezőgazdasági 
szakos hallga tók ;

a  „Sera“ R t. 30 pengős tanulm ányi jutalom díjában Fekete Lajos, 
G yarm ati Ernő, Szegi F erenc III. éves, B am berger K ároly, Ikotits Jenő, 
W inkler Vilmos IV. éves á lla to rvostan-hallgatók , míg a 20 pengős ju ta 
lom díjában T akács Lajos, Vida Elemér, S za lay  János, Domán Im re II. 
éves, Cseh Sándor, F azekas Jenő, P ál S ándor ITI. éves álla to rvostan 
hallgatók részesültek.

d) a közgazdaság tudom ányi karon:

A M agyar G yáriparosok O rszágos S zövetségének  ösztöndíjából 50 
pengő szorgalm i ju ta lm at kap tak:

F eldner László, a közgazdaság i és kereskedelm i osztály  hallgató ja  és 
Jellinek P á l a gazdaság i szak tanárképző  in tézet hallga tó ja ; míg

33 pengő 33 fillér szorgalm i ju ta lm at kapott:
C sányi B oriska a  közgazdaság i és kereskedelm i o sz tá ly  hallgatója,
A T. É. B. E. 1000 pengős ösztöndíjából 166 P 66 fillér szorgalm i d í

ja t kap tak:  H alm ágyi K ároly és K opácsy Judit a közgazdaság i és ke
reskedelm i osz tá ly  hallgatói, továbbá Cotel Kornél, L ostorfer Vilmos és 
Iványi József a közigazgatási o sz tá ly  hallgatói, valam int Válóczi László 
a gazdaság i szak tanárképző  intézet hallgató ja.

V. Közalkalm azottak gyermekei részére k iu ta lt tanulmányi segélyek.

a) a m érnöki- és ép ítészm érnöki karon:

250 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
K opácsy József, K ócsvay László, K ovácsházy F rigyes, V. éves m ér

nök-hallgatók ; Lechner Ödön III. éves, S zoyka Pál, W ieszner Géza IV. 
éves és R adnai L ó rán t V. éves ép ítészm érnök-hallgatók;

200 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Im re Géza, Mitók Béla, P e tú r Alajos, R ajczy  Ervin II'I. éves, H alácsy
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László, K ürti János ÍV. éves m érnök-hallgatók ; A rányi István  IV. éves 
építészm érnök-hallgató ;

150 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Lehel Jenő I. éves, B ölcskei Elem ér, K hloyber W alter, T óth  László,

II. éves, K arafiáth  László IV. éves m érnök-hallgatók ;
Kovács A ndrás I. éves, G ilyén József III éves, v itéz B ene G ábor IV. 

éves, Kemény István, P allós G yörgy , székelyhidasi Sebestyén Im re V. 
éves ép ítészm érnök-hallgatók ;

100 pengős tanulm ányi segélyben  részesü lt: 
vitéz Papp  Zoltán III. éves m érnök-hallgató ;
T om ory L ászló III. éves építészm érnök-hallgató ;
90 pengős tanulm ányi segélyben  részesü lt:
T óth Kálm án I. éves építészm érnök-hallgató.

b) a gépész- és vegyészm érnök i karon:

400 pengős tanulm ányi segélyben  részesü lt:
Bella A ndor és N agy Ernő II. éves gépészm érnök-hallgató ;
284 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Gombos Imre, M óczár János II. éves, V örös Im re III. éves és S zarvas 

Béla V. éves gépészm érnök-hallgató ;
200 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Zech K onstantin br. III. éves vegyészm érnök-hallgató ;
180 pengős tanulm ányi segélyben  részesü lt:
P alágy i János és Szondy G yörgy  I. éves, G yarm ati József, Kövesdi 

László, Mlinkó Géza, P allós L órán t és P ongor B arna  II. éves, B edő A ladár
III. éves, K erekes P ál és Pelcz József V. éves gépészm érnök-hallgatók;

132 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Domonkos József és G áspár Ernő II. éves vegyészm érnök-hallgató ;
100 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
C sortán József, Jacoby G yörgy , K ántor Zoltán, N agy L ászló József 

és U dvarhelyi József I. éves, B ozzay  Zoltán, H orváth  K ároly, Kiss T iva
dar, Mérki Andor, Moletz N ándor, S ándor Miklós és T á tra a lja i Endre II. 
éves, H ajdó Kálmán III. éves, H alász László és P á lo s G usztáv IV. éves 
gépészm érnök-hallgatók, valam int Szilágyi A ntal és T óth  B éla I. éves, 
F loderer S ándor és G ribács L ajos III. éves, végül P robst T am ás és T e tta - 
m anti Albin V. éves vegyészm érnök-hallgatók.

c) a bánya-, kohó- és eráőm érnöki karon:

400 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Éles László kohóm érnök-hallgató ;
Muck A ndrás és M uttnyanszky Zoltán erdőm érnök-hallgatók;
300 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Fekete S ándor bányam érnök-hallgató .

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



232

d) m ezőgazdasági és állatorvosi karon:

200 pengő tanulm ányi segélyben részesü lt:
B odrossy  Leó IV. éves á lla to rvostan -hallga tó ;
175 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
ifj. Kovács S ándor III. éves m ezőgazdaság tan -hallga tó ;
150 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Mudin G abriella, T angelm ayer Ede III. éves m ezőgazdaság tan-hall

g a tó ;
125 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Fodor G yörgy  IV. éves m ezőgazdaság tan -hallga tó ;
100 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
S zakm áry  Géza, W inkler Vilmos IV. éves, Csek János, R om vári Jó

zsef, Tóth B éla II. éves és V arga István I. éves álla to rvostan -hallga tó ;
85 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Réti B éla L éves m ezőgazdaság tan -hallga tó ;
75 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Török Im re oki. gazda, m ezőgazdaság tan -hallga tó ;
50 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Simon G yula, M agyar G éza I. éves m ezőgazdaság tan-hallga tó , va la 

m int Balogh István I. éves és Oswald Endre IV. éves á lla to rvostan
hallga tó ;

40 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
K rausz G yula I. éves m ezőgazdaság tan-hallga tó .

e) a közgazdaság tudom ányi karon:

300 pengős tanulm ányi segélyben részesült:
B orlai L ászló és Tóth G yula IIP. éves közigazgatási szakos hallgató, 

továbbá K oharek János és Komlósi E rzsébet ML éves, valam int T ajti 
K ároly IV. éves gazdaság i szak tanárképző  intézeti hallgató  és Füleky 
G yörgy  tanárje lö lt;

250 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
M erész László és Sipőtz István IV. éves közgazdaság i és keresk. 

szakos hallgató, továbbá Válóczi L ászló II. éves, Pecznik János IPI. éves, 
S a ta  L aura és Szabó Kálmán IV. éves gazdaság i szak tanárképző  intézeti 
hallgató, valam int F odor M ária tanárje lö lt;

200 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Erődi Ferenc, Iványi József és S éra  Lajos II. éves, L anger Lajos és 

Mitók D ezső IV. éves közigazgatási szakos hallgató, továbbá B artha  Ág
nes, Domonkos A ntal és Szendrei L ajos I. éves, B acskay  Sándor, G röber 
G yula, P é te rfy  Stam pf S ára  és P uskás L ajos II. éves, valam int Sárközy  
M ária és Zsilkó E telka IV. éves gazdaság i szak tanárképző  intézeti ha ll
g a tó ;
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150 pengős tanulm ányi segélyben részesü lt:
Pollerm ann G yörgyi I. éves és M agyar K ároly II. éves közgazdaság i 

és kereskedelm i szakos hallgató, valam int G onda József II. éves gazda
sági szak tanárképző  intézeti ha llga tó ;

100 pengős tanulm ányi segélyben  részesü lt:
C saba Gábor, ifj. v. Feleki Ferenc, O rbán József és Szabó E ndre I. 

éves közgazdaság i és kereskedelm i szakos hallgató, továbbá O rkonyi 
A ttila, S án tha Zoltán, T ihanyi József II. éves, V argha D ezső III. éves 
és Sö tér János IV. éves közigazgatási szakos hallgató, valam int B arabás 
Irén, Nágel Edit és Szépfy O szkár II. éves gazdaság i szak tanárképző  
intézeti hallgató.
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XII.
Kimutatás azokról a hallgatókról, akik az 1936/37. tanév
ben kitűnő szigorlatot, kitűnő előszigorlatot vagy kitűnő 

alapvizsgát tettek.

Az I. szigorlatot kitünően tették le:

a m érnöki és építészm érnöki karon  
a) m érnöki o sztá lyon:

K irály  Béla, B ölcskei E lem ér;

a gépész- és vegyészm érnök i karon
a) a gépészm érnöki osztá lyon :

Sim onyi K ároly, T óbiás Kornél, V alatin János;

b) a vegyészm érnök i osztá lyon :
P ogány  Judit, P o rges Axel R ichárd ;

a bánya-, kohó- és erdőm érnöki karon  
a bánya- és kohóm érnöki o sz tá lyon :

K om lósy A ntal vaskohóm érnök-hallgató , R om w alter Alfréd fémkohó- 
m érnök-hallgató ;

a m ezőgazdasági és állatorvosi karon  
álla torvosi o sztá lyon:

dr. Elek A ndrás ;

a közgazdaság tudom ányi karon  
a közgazdasági és kereskedelm i o sztá lyon:

Zwick József, K oloszár A ndrás, Szántó L ászló .

A 11. szigorlatot kitűnően tették le:

a m érnöki és ép ítészm érnöki karon  
az ép ítészm érnöki osztá lyon :

Szörényi Reischl A ntal;

a m ezőgazdasági és á lla torvosi karon  
a) a m ezőgazdasági osztá lyon :

B encze K lára, Fái István, v itéz N agy Béla, Schw eiger Julianna, Szabó 
F erenc;
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b) az állatorvosi osztá lyon:
B am berger K ároly, B odrossy  Leó, B úza L ászló ;

a közgazdaság tudom ányi karon  
a) a közgazdasági és kereskedelm i osz tá lyon :

G oldberger M argit, H irschfeld K ároly, L áng Éva, L igeti M argit, 
U dvaros István, V ázsonyi Elek, W eisz I'stván;

b) a közigazga tási osztá lyon:
E rődi-H arrach  Vilmos, T óth  G yu la ,

A III. szigorlatot kitünően tették le:

a gépész- és vegyészm érnök i karon  
a) a gépészm érnöki o sztá lyon:

Búd P ál, Csekme Endre, P a rti  István, Scholcz Géza, S tein T am ás, 
Záborszky János;

b) a veg yészm érn ö k i osztá lyon :
Lengyel Sándor, P e tri Is tván ;

a m ezőgazdasági és állatorvosi karon  
az álla torvosi o sztá lyon:

dr. B alla A ndrás, B úza László, Ikotits Jenő;

a közgazdaságtudom ányi karon  
a közigazga tási o sztá lyon :

f. B alogh Elem ér, E rődi-H arrach  Béla, báró  K em ény B oldizsár, L an
ger Lajos, Mitók D ezső.

A IV. szigorlatot kitünően tették le:

a közgazdaság tudom ányi karon  
a közigazga tási o sztá lyon:

f. B alogh Elemér, E rőd i-H arrach  Béla, báró  Kemény B oldizsár, 
Krumpholz Zoltán, Mitók D ezső.

Az előszigorlatot kitünően tette le:

a m ezőgazdasági és állatorvosi karon  
az állatorvosi osztá lyon:

Szerafin  János.
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XIII.
Az 1936/37. tanév folyamán kitűnő oklevelet nyertek:

Búd P ál, P a rti István és Záborszky János oki. gépészm érnökök, va
lam int Lengyel Sándor oki. vegyészm érnök.

Az 1936/37. tanév folyamán kitűnő doktori oklevelet nyertek:

P alo tás  László L ajos oki. m érnök; M észáros L ászló oki. építészm ér
nök; M onostori A ntal oki. gépészm érnök; G ruber F erenc és K etter László 
oki. m ezőgazdák; H ajdú G usztáv és L andy  László oki. állatorvosok, 
továbbá Ambrus Ferenc, Á goston Béla, B ánhegyi József, B író K ároly, 
Ernőd G yörgy , Fernbach Mária, G unda Béla, Gundel Endre, G urka M ár
ton, H alpern Róbert, Hűnek József, Kalix Zoltán, K ádas Kálmán, Kovács 
László, M otován Mihály, Münich K ároly, Ö stör János, R aáb A ndrás, Rich
te r  A ndrás, Szenes lístván, Székelyi Ferenc és V árally  Lenke oki. köz
gazdák.
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XIV.
Névjegyzéke

azoknak, akik az 1936/37. tanévben a M. Kir. József Nádor Műszaki és  
Gazdaságtudományi Egyetemen doktorokká avattattak.

Sor
szám N é v

Születési A
doktorrá
avatás

éve

Az
oklevél
számahely év

1
I. Műszaki tud. doktorok.
Mészáros László oki. építészmérnök Veszprém 1909 1937 15

2 Monostori Antal oki. gépészmérnök Soroksár 19G6 1937 17
3 Palotás László Lajos oki. mérnök Érsekújvár 1905 1937 16

1

II. Mezőgazdaságtud. 
doktorok.

Auspitz Tamás Budapest 1914 1937 40
2 Barta Ferenc Budapest 1905 1937 33
3 gróf Batthyány Iván János Köpcsény 1910 1937 41
4 Csillag Lajos N é m e t c s e r n y e 1911 1937 37
5 Eck Kálmán Temesvár 1910 1937 36
6 Fischer Andor Sopron 1912 1936 30
7 Gruber Ferenc S z é k e s f e h é r v á r 1905 1937 42
8 György István Kolozsvár 1908 1937 43
9 Hartstein Péter Debrecen 1913 1937 44

10 Kaczián Viktor Csorvás 1908 1936 31
11 Ketter László Szeged 1912 1937 38
12 Magassy András Kolozsvár 1912 1937 34
13 Magyari Beck Vladimir Taskent 1911 1937 39
14 Missák Géza Zsitvabessenyő 1902 1937 35
15 Vásárhelyi Andor Hódmezővásárhely 1914 1937 45
16 Zámbó Ernő Topolovác 1900 1936 32

1

III. Állatorvostudományi doktorok.

Amstetter Imre Léva 1906 1936 55
2 Bencze Tibor Újpest 1910 1936 57
3 Bélyi Lajos Farnad 1900 1936 56
4 Biber Miklós Budapest 1887 1937 73
5 Csöglei Gyula Pozsony 1903 1937 81
6 Ejury Ferenc Magyaróvár 1909 1936 58
7 Ekker Vilmos Budapest 1910 1937 82
8 Gerő János Tapolca 1910 1937 83
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S or
szám N é v

Születési A
doktorrá

avatás
éve

Az
oklevél
számahely év

9 Géczy Ferenc Budapest 1907 1936 59
10 Gyenes Gyula Besenyszög 1900 1936 60
11 Hajdú Gusztáv Temesvár 1911 1936 61
12 Horváth József Budapest 1912 1937 84
13 Ináncsy Andor Nagybánya 1901 1937 85
14 Jáky Jenő Budapest 1912 1936 62
15 Juhász Miklós M ezőtúr 1902 1937 74
16 Karády Vendel Berzence 1890 1936 63
17 Kaszab Mihály Palin 1910 1936 64
18 Katona József Alsódabas 1908 1937 76
19 Kálos Ferenc Csolnok 1908 1937 75
20 Kemény Lóránt Abony 1913 1937 86
21 vitéz balázsfalvi Kiss Ernő Szigetszentmiklós 1905 1937 87
22 Kókai M árton Csongrád 1911 1936 65
23 Korzenszky József Pécel 1912 1936 66
24 Kőfalvy Róbert Pinkafő 1892 1936 67
25 Landy László Pacsa 1913 1937 88
26 M agyar Miklós Tata 1887 1936 68
27 M éhes György Budapest 1906 1937 89
28 nemes Mihály Sándor Gábor Miklós Nagydém 1909 1937 90
29 Ősz Gyula Kiikiillőpócsfalva 1907 1937 91
30 Péterdi István Orsóvá 1911 1936 69
31 Sashegyi Károly Budapest 1908 1936 70
32 Sárosdi Jenő Budapest 1909 1937 92
33 Sásdy T ibor Bácsalmás 1911 1937 77
34 Szabó Albert Perecseny 1910 1937 78
35 Törzsök Pál Székesfehérvár 1904 1937 79
36 vitéz Vaday Ferenc Jászberény 1894 1936 71
37 Veress György Osgyán 1906 1937 80
38 Veress Mihály Szászrégen 1902 1937 93
39 Verzsenyi Vilmos József Debrecen 1894 1936 72
40 W eltner Sándor

IV. Közgazdaságtudományi 
doktorok.

Nyárád 1912 1937 94

*1 Ambrus Ferenc Budapest 1911 1937 206
*2 Auer József Budapest 1909 1937 222

3 Ágoston Béla Nagykároly 1902 1936 175
4 Baran Emília Budapest 1909 1936 166
5 Bán T ivadar Budapest 1900 1937 224
6 Bánhegyi József M ezőberény 1914 1937 223

*7 Bánhidi István Budapest 1904 1937 239
*-gal megjelöltek a közigazgatási, a többiek a közgazdasági és kereskedelmi osztályon végeztek*
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Sor
szám

N é v
Születési A

doktorrá
avatás

éve

Az
oklevél
szám ahely év

*8 Básthy Béla Budapest 1911 1937 185
9 Bede Frigyes Budapest 1911 1937 191

10 Bene László Ajka 1908 1937 240
11 Besse Lajos Budapest 1903 1936 176
12 Béres István Nyirpazony 1910 1937 241
13 Biró Károly Szombathely 1905 1937 225
14 esztelneki Biró Pál Kunágota 1910 1937 242
15 Bornyi József Debrecen 1909 1936 183
16 Büky József Budapest 1895 1937 192
17 Davidovics Ernő Sátoraljaújhely 1910 1937 226
18 Eller T ibor Budapest 1906 1937 243
19 Ernőd György Újpest 1908 1936 167

*20 Endersz Ervin Dobsina 1902 1937 194
*21 Esze G ábor Soroksár 1912 1937 244
22 Fernbach Mária Budapest 1912 1937 213
23 Filip János Komárom 1911 1936 172
24 G aradnai Imre Munkács 1911 1937 195

*25 G áspár-B acher Kálmán Budapest 1901 1937 245
*26 G ittinger Ferenc Budapest 1909 1937 212
27 G oldberger András Budapest 1910 1936 168
28 Goldschm ied Vilma Szárföld 1911 1936 177
29 Gunda Béla Temesfüves 1911 1936 173
30 Gundel Endre János Budapest 1912 1936 169

*31 Gurka Márton Apatin 1903 1937 246
32 dabasi Halász Pál Csány 1912 1937 193
33 Halpern Róbert Budapest 1914 1937 214

*34 Harai László Győr 1910 1937 215
35 Hartner Géza Újpest 1911 1937 227
36 Hatvanger Béla Kürt 1913 1937 228
37 Herczenik Viktor Budapest 1910 1937 196

*38 Hovány Pál Simonmajor(Szemcséd) 1911 1937 229
39 Hűnek József Szatmárnémeti 1913 1937 216
40 báró Inkey Péter Budapest 1911 1937 247

*41 Kalix Zoltán Pécel 1909 1937 217
42 Kaszás Miklós Szekszárd 1913 1937 248
43 Kászli Dezső Pórszom bat 1906 1937 249
44 Keiner Mátyás Gara 1912 1937 207
45 Kiss Sándor Kövágóörs 1903 1937 250

*46 Kovács Kelemen Balatonberény 1911 1937 251
47 Kovács László Polgár 1908 1937 252
48 Kovács Viktor Tiszafüred 1906 1937 197
49 Königsthal István Budapest 1910 1937 253

-gal megjelöltek a közigazgatási, a többiek a közgazdasági és kereskedelmi osztályon végeztek.
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Sor
szám

N é v
Születési A

doktorrá
avatás

éve

Az
oklevél
számahely év

50 Köves Ferenc Veszprém 1912 1937 230
51 Krámer József Marcali 1906 1937 254

*52 Kroner Gyula Budapest 1906 1936 178
*53 lovag Kühnelt-Leddihn Erik Tobelbad (Ausztria) 1909 1937 184
*54 Lengyel István Budapest 1912 1937 198
55 Lukáts Borbála Pécel 1912 1936 170
56 Markovits Lajos Szatmárnémeti 1911 1937 238
57 Motován Mihály Kőszeg 1911 1937 255

*58 Nagel István Temesberény 1910 1937 218
*59 Németh Pál Kiskamond 1909 1936 179
60 Novák László Budapest 1910 1937 199
61 Nyerges György Zágráb 1914 1937 231
62 Oberhammer Géza Szombathely 1905 1936 180
63 Ország László Budapest 1911 1937 256

*64 Otrok Pál Eger 1902 1936 181
65 Östör János Budapest 1910 1937 200

*66 vitéz Passa József Babocsa 1910 1937 219
67 Pártos István Nyíregyháza 1912 1937 220
68 Petrik Béla Budapest 1910 1937 232
69 Pintér Zoltán Budapest 1910 1937 186
70 Raab Andor Pécs 1897 1936 174
71 Ratkóczy Ferenc László Dombóvár 1907 1937 257
72 Renner Ármin Budapest 1912 1937 233
73 Révay Zoltán Budapest 1910 1937 208
74 Richter Endre Budapest 1911 1936 171
75 Roboz Ottó Szászváros 1907 1937 209
76 Rubinyi György Budapest 1907 1937 210
77 nádasdi Sárközy Géza Nagyvárad 1912 1937 187
78 Sárosi Olivér Kolozsvár 1901 1936 182
79 Simon Endre Budapest 1912 1937 258

*80 Somló Tibor Budapest 1913 1937 201
81 Stein Gusztáv Budapest 1909 193Z 259
82 Steiner László Budapest 1913 1937 234
83 Szenes István Zsombolya 1910 1937 261

*84 Székely Sándor Budapest 1913 1937 260
85 Székhelyi Ferenc Budapest 1909 1937 235
86 Tamasi József Makó 1907 1937 202
87 Tatai József Budaörs 1905 1937 236

♦88 Tényi Vilmos Temerin 1908 1937 211
89 Török Zoltán Resicabánya 1914 1937 262
90 Varga István Szombathely 1907 1937 237
91 Várally Lenke Perlak 1910 1937 203

-gal megjelöltek a közigazgatási, a többiek a közgazdasági és kereskedelmi osztályon végeztek.
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Sor
szám

N é v
Születési A

doktorrá
avatás

éve

Az
oklevél
számahely év

*92 Veszprémy Lóránd Pozsony 1911 1937 221
*93 Vigh Gyula Debrecen 1902 1937 188
94 Vizsolyi Dániel Hejőpapi 1910 1937 204
95 Vozáry Judit Lőcse 1912 1937 205
96 Walter Rózsa Budapest 1914 1937 189
97 Weisz László Békéscsaba 1901 1937 263

*98 Zimonyi Péter Pál

V. Közgazdaságtud. doktorok.
(Az egyéves közgazdasági tanfolyamot végezték.)

Stájerlak 1909 1937 190

1 Borbás Salamon Ernő Döbrököz 1899 1937 19
2 Darvas Pál Nagyszalonta 1909 1937 17
3 Hahn László Ferenc Budapest 1899 1937 15
4 Kanovics László Budapest 1897 1937 20
5 Kádas Kálmán Kisoroszi 1908 1936 12
6 Mikolay András Budapest 1899 1936 14
7 Mocsáry György Kőszeg 1902 1937 16
8 Mórotz Kálmán Magyarkeresztur 1909 1936 13
9 Münních Károly Merény 1908 1937 21

10 Szentendrey Gyula Nagykanizsa 1898 1937 18

16
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XV.
Névjegyzéke

ama végzett hallgatóknak, akik az 1936/37. tanévben a M. Kir. József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mérnöki, építészmérnöki, gépész- 
mérnöki, vegyészmérnöki, hányamérnöki, vaskohómérnöki, fémkohómérnöki> 
erdőmérnöki, mezőgazdasági, állatorvosi vagy közgazdaságtudományi 

oklevelet szereztek.

Sor
szám

Név
Születési Az oklevél

hely év keltének
éve száma

1
1. Mérnökök.

Bánhegyi Zoltán Szered 1910 1937 202
2 Bárány Ákos Budapest 1913 1937 236
3 Bátay István Fiume 1912 1937 235
4 Bázár Elemér Vác 1912 1937 221
5 Berényi Gábor Budapest 1905 1937 198
6 Czipó Sándor Budapest 1913 1936 191
7 Erdmann Gyula Budapest 1910 1937 237
8 Eszéky Imre Újpest 1901 1937 222
9 Förster László Budapest 1912 1937 207

10 Gábor István Budapest 1914 1936 178
11 Gábri Mihály Budapest 1915 1937 223
12 Gyulai Géza István Budapest 1914 1936 183
13 Hartmann Pál Budapest 1913 1936 179
14 Hiesz Dénes Budapest 1913 1936 184
15 Hitzelberger László Győr 1903 1937 238
16 Hollós András Szeged 1914 1937 224
17 Horgos Miklós Nyíregyháza 1909 1936 192
18 Horvát László Budapest 1912 1937 197
19 lndrikovits Olivér Nagybecskerek 1908 1937 220
20 Jáky Miklós Pozsony 1912 1937 239
21 Jóry Iván Diósgyőr 1912 1937 243
22 Kail Sándor Varannó 1905 1936 194
23 Kócsvay László Munkács 1912 1937 208
24 Kopácsy József Székesfehérvár 1914 1937 209

25 Kovács Béla Pesterzsébet 1908 1937 199

26 Kovács Iván Pápa 1906 1936 185

27 Kovács Vilmos Budapest 1914 1937 210

28 Kovácsházy Frigyes Budapest 1914 1937 200
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Sor
szám

Név
Születési Az oklevél

hely év keltének
éve száma

29 Labore János Bőszénfa 1906 1936 180
30 László György Budapest 1914 1937 225
31 Lugosy István Béla Bana 1905 1937 201
32 Mátrai István Budapest 1914 1937 226
33 Medgyesi -Mitschang Miklós Sarajevo 1903 1937 227
34 Moldán Ferenc Ujarad 1911 1937 228
35 Muskovszky István Nagyenyed 1909 1936 193
36 Nyiredi Richárd Jenő Bozovics 1908 1936 186
37 Paphal my György Budapest 1914 1937 219
38 Pántyik Vilmos Resicabánya 1908 1936 195
39 Pignitzky Károly Budapest 1911 1937 229
40 Pillér Antal Budapest 1909 1937 212
41 Pirovich József Budapest 1902 1937 244
42 Plósz György Kolozsvár 1908 1937 213
43 Prpic Péter Hrtkovci 1887 1937 245
44 Rabong Frigyes Eszék 1912 1936 187
45 Rózsa Jenő Törökkanizsa 1911 1937 214
46 Ruttner Dénes Csene 1908 1937 230 !
47 Schuster Ferenc Debrecen 1912 1937 203
48 Solymos János Budapest 1906 1936 196
49 Stern Endre Budapest 1914 1937 231
50 Szabó Dezső Budapest 1912 1936 188
51 fogarasi Szabó Imre Marosvásárhely 1912 1937 204 ('
52 ♦ Szabó Sándor Orosháza 1900 1937 240
53 Szakács László Budapest 1910 1937 211
54 Száraz György Kaposvár 1901 1936 190
55 Szeleczky Alfréd Putnok 1909 1937 241
56 Szeleczky László Apatin 1910 1937 215
57 Szenes József Veszprém 1913 1937 216
58 Szepesházy Ágoston Disznóshorvát 1914 1937 232
59 Szombathy Sándor Mosnica 1906 1937 242
60 Szöcsik Dezső Budapest 1912 1937 205 i;
61 Tarján Iván Kocsárd Budapest 1913 1937 233
62 nemes Uhlyarik Róbert Eger 1904 1937 217
63 Vajda Zoltán Újpest 1914 1937 218
64 Váradi László Trencsén 1912 1936 181
65 Vincze József Zsombolya 1912 1936 189
66 Vogl Henrik Budapest 1910 1937 206
67 Wesniczky Ferenc Vajdahonyad 1903 1937 246
68 de Zassenko Anatole Kiev 1899 1936 182
69 Záhonyi Győző Budapest 1913 1937 234

16*
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Sor
szám

N é v
Születési Az oklevél

hely év keltének
éve száma

1

II. É p íté szm érn ö k ö k .

Arányi István Budapest 1915 1937 95
2 Bandi Ferenc Budapest 1912 1937 102
3 Berényi Endre Budapest 1908 1937 82
4 Békássy Vilmos Szatmárnémeti 1909 1936 75
5 Deák Ernő Kolozsvár 1910 1936 76
6 Dölle László Budapest 1913 1936 77
7 Erdős László Szombathely 1914 1937 96
8 Éhn József Kapuvár 1913 1937 83
9 Fabinyi Emil Budapest 1911 1937 103

10 Fejér János Ferenc Budapest 1914 1937 97
11 Ferenczi Lajos Nyíregyháza 1910 1936 72
12 Gyöngyösi Imre Gergely Majsajakiibszállás 1909 1937 84
13 Hisz Attila Budapest 1903 1937 85
14 Horti Pál Budapest 1910 1937 98
15 Janecsek Károly Körmöcbánya 1897 1936 78
16 Juhász József Budapest 1910 1936 79
17 K appéter Iván Budapest 1912 1937 86
18 Kemény István Budapest 1914 1937 87
19 Kolosy Imre Besztercebánya 1903 1937 89
20 Komoróczy Lajos Nagykároly 1907 1936 73
21 Kuliffay Kálmán Nagyigmánd 1905 1936 74
22 Málnai László Budapest 1914 1937 90
23 Németh Pál Nagykikinda 1912 1936 80
24 Pallós György Budapest 1914 1937 88
25 Papp Endre Szatmárnémeti 1908 1937 91
26 P etráss László Varannó 1903 1937 99
27 Radnai Lóránt Budapest 1914 1937 92
28 Schall József Budapest 1913 1937 93
29 székelyhidasi Sebestyén Imre Budapest 1914 1937 94
30 Simoncsics József Késmárk 1908 1936 81
31 Szőnyi László Solt 1913 1937 100
32 Vákár T ibor Gyergyószentmiklós 1908 1937 101

1

III. G ép észm érn ö k ö k .

Andrási Lajos. Budapest 1904 1936 205
2 Aschner Kálmán Szigetvár 1911 1936 210
3 Bagossy Pál B udapest 1913 1937 275
4 Bán István Miskolc 1912 1937 276
5 Bárkán Miklós Kecskemét 1902 1936 213
6 Boros Gyula Budapest 1903 1937 283
7 B rucker Pál Budapest 19i2 1936 197
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Sor
szám

Név
Születési Az oklevél

hely év keltének
éve száma

8 Búd Pál Budapest 1912 1936 214
9 Buzna Vilmos Újpest 1912 1937 247

10 Csekme Endre Torda 1901 1937 284
11 Csép Lajos Budapest 1903 1927 193
12 Csicsátka Antal Budapest 19il 1937 263
13 Csurgó Béla Nyíregyháza 1912 1937 264
14 Csűrös László Budapest 1914 1937 265
15 Detrich Barna Pankota 1911 1936 202
16 Divényi Andor Bácsbokod 1911 1936 208
17 Dobay Imre Gyula 1897 1937 285
18 Egyedi Andor Nagyvárad 1912 1937 266
19 Ekker Antal Máramarossziget 1908 1937 254
20 Éder Ernő Géza Vác 1909 1936 215
21 Fehér György Budapest 1913 1936 198
22 Fekete László Budapest 1913 1937 267
23 Fésűs Tibor Budapest 1914 1937 268
24 Fürst László Kassa 1914 1937 269
25 G y im e s i  I s t v á n  M ik ló s  O t t ó Budapest 1904 1937 270
26 Halász Gábor Kolozsvár 1910 1936 195
27 Hauser György László Budapest 1914 1937 277
28 Havas Zsigmond Budapest 1910 1937 221
29 Hermán Konrád Budapest 1914 1937 222
30 Hubert Gyula Budapest 1912 1937 278
31 Jancsó Endre Budapest 1912 1936 209
32 Jancsó Gyula Budapest 1893 1937 223
33 Kálmán György Debrecen 1912 1936 199
34 Kemény Pál Győr 1911 1937 248
35 Kerekes Pál Ónod 1914 1937 255
36 csikbánkfaki Keresztes György Antal Budapest 1912 1937 235
37 Király György Budapest 1914 1937 236
38 Kisfaludy - Péter Elemér Nagyszeben 1907 1937 237
39 Klembala Géza G ö l n i c z b á n y a 1911 1937 238
40 Kohuth Gyula R i m a s z o m b a t 1904 1928 220
41 Kollár Kálmán Budapest 1902 1936 216
42 Kordoss József Szeged 1913 1937 249
43 Kormos Kálmán Küküllővár 1912 1937 224
44 Koroknai Jenő Szentes 1907 1937 250
45 Kőrössy Sándor Homonna 1906 1937 225
46 Kővári Vince Tóváros 1903 1937 226
47 Kurucz József Budapest 1909 1937 227
48 Lajos Pál Csákigorbó 1914 1937 271
49 Lakatos Sándor Budapest 1911 1936 196
50 Láng László Budapest 1909 1936 217
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Sor
szám

N é v
Születési Az oklevél

hely év keltének
éve száma

51 László Ferenc Csíkszereda 1903 1936 206
52 Liptay Pál Salgótarján 1913 1937 251
53 Lukovits László Budapest 1912 1937 252
54 Malcz Ervin Lőcse 1900 1937 256
55 Márki László Arad 1905 1937 282
56 Menning Ferenc Márton Szentes 1899 1925 194
57 Muncz László Budapest 1905 1937 286
58 Müller Károly Budapest 1912 1937 228
59 Nagy István Dombóvár 1898 1937 287
60 Némedy István Budapest 1896 1937 229
61 Németh Gábor Lébény 1914 1937 289
62 Nyári Tibor Nagykereki 1913 1937 279
63 váradi Oláh Tibor Budapest 1906 1937 257
64 Otrok László KukujeYci-Erdővég 1903 1930 262
65 Papp Pál Budapest 1910 1937 230
66 Parti István Lipbiszentmiklós 1915 1937 239
67 Paulikovics Imre Budapest 1914 1936 203
68 Pavlovié Iván Dinyás 1907 1936 211
69 Pelcz József Dombóvár 1914 1937 258
70 Pongrácz Albert Kassa 1910 1937 253
71 Pór László Budapest 1910 1937 231
72 Püspöky Pál Kolozsvár 1909 1937 259
73 Reichart Géza Budapest 1911 1937 240
74 Sajgó Győző Gusztáv Budapest 1913 1936 200
75 Sarudy Ákos S áto ra ljaú jhely 1901 1936 207
76 Scharbert Gyula Fiume 1913 1937 280
77 Scholcz Géza Miskolc 1914 1937 272
78 Schubert Gyula Budapest 1911 1937 241
79 m ecsek ján o si S tein  T am ás Pécs 1914 1937 242
80 Sterpka József Kassa 1909 1937 260
81 Suda László E rzséb c tfa lv a 1900 1937 288
82 Primőr Csik-Szent-Mártoni Szabó István (’sikszentgyórgy 1902 1937 232
83 Szarvas Béla Budapest 1914 1937 261
84 Szász Ferenc Sándor S zom bathely 1912 1937 273
85 Szilvay Géza Tar 1902 1932 219
86 Szemere Frigyes Vilmos Budapest 1914 1937 243
87 Szenes László Budapest 1913 1937 244
88 Szente László Budapest 1914 1937 281
89 vitéz Szilvási Gergely Budapest 1912 1936 212
90 Szúnyog Béla Ujszász 1909 1936 218
91 Takács István Kelembér 1905 1936 204
92 Tarpataki István Zseliz 1910 1937 245
93 Varga János Soroksár 1911 1936 201
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Sor
szám

N é v
Születési Az oklevél

hely év keltének
éve száma

94 Vágó Tamás Budapest 1911 1937 233
95 Várady Géza Nláramarossziget 1895 1937 234
96 Weidlich Géza Budapest 1905 1937 274
97 Záborszky János

IV. Vegyészmérnökök.

Budapest 1914 1937 246

1 Bagi Endre Budapest 1913 1936 23
2 Balkányi Pál Beregszász 1911 1937 37
3 Bognár Rezső Hódmezővásárhely 1913 1936 24
4 Bokor István Szeged 1914 1937 38
5 nemes Demeczky Mihály Budapest 1913 1937 42
6 Drexler Árpád Pancsova 1912 1936 25
7 Faludi Pál Budapest 1914 1936 26
8 Fekete Imre Medve 1912 1937 39
9 Forbát Róbert Budapest 1913 1937 40

10 Gürtler János Budapest 1913 1936 27
11 Heintz Károly Henrik Lajos Budapest 1914 1936 30
12 Hertelendi László Budapest 1914 1936 29
13 Lengyel Sándor Budapest 1914 1936 28
14 Novek István Zlatnó 1913 1937 43
15 Petri István Budapest 1914 1936 31
16 Pozsonyi Frigyes Gusztáv Zólyombrézó 1913 1937 35
17 Probst Tamás Makó 1914 1936 32
18 Sásdi István Budapest 1913 1937 41
19 Tettamanti Albin Makó 1912 1936 33
20 Tusa Barnabás Sepsiszentgyörgy 1915 1937 36
21 Wihs Antal Miklós

V. Bányamérnökök.

Szeged 1914 1936 34

1 Angyal Ferenc Vulkán 1901 1936 22
2 Bódy Ödön Kelemér 1914 1937 24
3 Gerencsér László Sopron 1914 1937 27
4 Halász Béla Sajóecseg 1903 1936 20
5 Majerszky Béla Árvaváralja 1910 1936 23
6 Markovich Pál Oroszvég 1902 1937 25
7 Ruzsinszky László Gyón 1909 1937 26
8 Véssey Antal

VI. Vaskohómérnök.

Tatabánya 1914 1936 21

1 Hajtó Nándor Sopron 1914 1936 4
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Sor
szám

N é v
Születési Az oklevél

hely év keltének
éve száma

1

VII. Erdőmérnökök.

Bohun Miklós Dédes 1909 1937 55
2 Csordás Miklós Zólyom 1911 1936 43
3 Danczkay Dezső Reformátusko* ácsháza 1906 1937 48
4 Gróf Eszterházy József Pozsony 1911 1937 49
5 Forgó László Csongrád 1913 1936 44
6 Gereben János Budapest 1910 1937 60
7 Jakóts László Csáktornya 1912 1937 56
8 Lajos bajor kir. herceg München 1913 1936 45
9 Láng László Korompa 1910 1937 50

10 Lukácsffy Péter Pál Szckelykereszfur 1912 1937 57
11 Mátyás Vilmos Arad 1911 1937 51
12 Mikolás Kálmán Gyúró 1909 1936 47
13 Party István Dusnok 1908 193/ 54
14 Pohl Béla Lipót 1908 1937 59
15 Roller Kálmán Borsodnádasd 1913 1937 58
16 Szabó József Somogy sárd 1912 1937 52
17 Szederjei Ákos Szeletyehatáu 1911 1937 53
18 Tuskó Ferenc Diósjenő 1913 1936 46

1

VIII. Mezőgazdák.

Auspitz Tamás Dénes Budapest 1914 1937 72
2 Bence Klára Budapest 1915 1937 73
3 Bensőn Lajos Budapest 1906 1936 51
4 Csizinszky László Miskolc 1910 1936 52
5 Fái István Budapest 1913 1937 75
6 Fessl Róbert Mihály Dunacsun 1912 1937 68
7 Fleischmann Rudolf Rúna 1914 1936 56
8 Fodor György Novska 1912 1936 58
9 Fülöp Károly Aldoboly 1900 1936 64

10 Hartstein Péter Debrecen 1913 1937 69
11 Kiár Gábor Nyíregyháza 1914 1936 62
12 Kocsondi Németh Lajos Orosháza 1912 1937 66
13 Krafcsik Ödön Szolyva 1909 1936 55
14 Kriska Mihály Pitvaros 1910 1936 57
15 Kruspach Zoltán Újpest 1899 1936 53
16 Matolcsy Zoltán Budapest 1896 1936 61
17 Meggyesy Konrád Eperjes 1911 1936 63
18 Radványi Andor Fót 1911 1937 70
19 Sebő József Béla Budapest 1909 1937 67
20 Soltész Sándor Budapest 1902 1936 60
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21 Sommer Géza Nagybodolya 1910 1937 74
22 Szalay Antal Békéscsaba 1912 1935 59
23 Tóth Ferenc Szany 1912 1937 65
24 Wingert Fülöp Nagytószeg 1905 1936 54
25 Zalay Géza

IX. Mezőgazdaságtudományi 
oklevelesek.

Mezőberény 1910 1937 71

1 György István Kolozsvár 1908 1936 3
2 Pöhl Andor Nagykároly 1915 1937 5
3 Sipos Gábor Vác 1903 1937 6
4 Török Imre

X. Állatorvosok.

Tarnaszentnüklós 1913 1937 4

1 Balázs Károly Körmend 1913 1936 106
2 Dr. Balla András Nyíregyháza 1907 1937 116
3 Bánóczky Antal Kiskunhalas 1907 1936 101
4 Czitronyi Tibor Nagybánya 1913 1937 125
5 Dési Albert György Dés 1914 1936 110
6 vitéz Faragó Albert Csongrád 1912 1936 94
7 Fáncsi Ferenc Kiskunhalas 1908 1936 95
8 Fodróczy Ernő Fertőszentmiklós 1912 1936 91
9 Fórizs György Sándor Sarkad 1914 1936 111

10 Gaál Ernő Kaposvár 1914 1937 133
11 Ginner Albert Alpár 1910 1937 120
12 Gyenizse Lajos Dunapataj 1913 1937 121
13 Hitsch Ede Tóváros 1904 1936 112
14 Holló Sándor Cegléd 1915 1937 128
15 Kemény Armand Taktaharkány 1914 1936 90
16 Korzenszky László Pécel 1914 1936 97
17 Kubinszky Ernő Balassagyarmat 1913 1936 99
18 Laub Ernő Budapest 1911 1936 103
19 László Albert Periasz 1908 1937 131
20 Madaras Géza Rimaszombat 1911 1936 113
21 Márkus Elek Nagyvárad 1913 1936 114
22 Márkus Kálmán Budapest 1914 1936 109
23 Mestyán András Rakamaz 1913 1936 96
24 Mikes Tivadar Kaposvár 1912 1936 89
25 Nagypál Imre Jászladány 1913 1936 102
26 Paál Sándor Sopron 1912 1937 122
27 Pálfi János Budapest 1912 1937 126
28 Pálinkás Pál József Kistelek 1911 1937 123
29 Pénzváltó István Székesfehérvár 1912 1936 105
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30 Pomóthy Gyula Esztergom 1907 1937 127
31 Poór Lajos Kiskunfélegyháza 1912 1937 118
32 Portschy Ödön Szombathely 1912 1936 93
33 Róna László Károly Budapest 1914 1936 100
34 Sánta Lajos Karcag 1912 1937 132
35 Somlyai Lajos Znióváralja 1913 1937 124
36 Szabó János Felsőczecze 1907 1936 104
37 Szakáll Imre Szeghalom 1914 1936 88
38 Szép Ferenc Szentes 1909 1937 134
39 Szörényi Ferenc Komna 1912 1937 130
40 Szundy László Budapest 1911 1937 119
41 Thész József Dombóvár 1912 1937 129
42 Tóth Baranyi István Kiskunhalas 1910 1936 92
43 Vezényi Géza Budapest 1911 1936 107
44 Veszprémi Lajos Pál Veszprém 1910 1936 115
45 Vigh Ferenc Marosfelfalu 1896 1937 117
46 Winiczai Géza Székesfehérvár 1913 1936 98
47 Zónay Mátyás

XI. Közgazdák.

Kunszentmárton 1898 1936 108

1 Ajtony István Németlövő 1907 1936 158
*2 Ambrus Ferenc Rezső Budapest 1911 1937 185
3 Apor Magdolna Budapest 1912 1935 166

*4 Auer József Budapest 1909 1937 186
♦5 Dr. Babnigg Lajos Nagykanizsa 1903 1937 207
♦6 fertősalmási Balogh Elemér Budapest 1913 1937 214
7 Bán Tivadar Budapest 1900 1936 173
8 Bede Frigyes^ Budapest 1911 1936 160
9 Besse Lajos Budapest 1903 1936 156

10 dezseri Bielek László Budapest 1904 1931 165
11 esztelneki Biró Pál Kunágota 1910 1937 183

•12 Dr. nemes Borsos Béla Tamaszentmária 1903 1937 236
13 Bőhm Gyula Érd 1909 1937 184
14 Burai Margit Módos 1910 1936 174
15 Damjanovits Elek Cséke 1908 1937 232
16 Domonkos Angela Budapest 1912 1937 235
17 Drótos János Ózd 1909 1937 233

•18 Dr. Duka László Budapest 1903 1936 170
*19 Dr. Egri Kálmán Hódmezővásárhely 1902 1937 229

20 Engel Klára Budapest 1913 1937 198
21 Erdély Éva Budapest 1 1912 1936 147

*-gal megjelöltek a közigazgatási, a többiek a közgazdasági és kereskedelmi osztályon végeztek.
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22 Fernbach Mária Budapest 1912 1937 193
23 Friedman Olga Sárospatak 1913 1936 190
24 Furdek Mátyás Trsztena 1895 1924 196
25 Füle László Budapest 1910 1937 189
26 Gál Sándor Érsekújvár 1911 1936 191

*27 Gáspár Bacher Kálmán Budapest 1901 1936 148
28 Gáspár Rozália Szilágysoinlyó 1913 1937 178

*29 Gittinger Ferenc Budapest 1909 1937 188
30 Grósz Ákos Budapest 1912 1937 231

*31 Gurka Márton Apatin 1903 1936 192
32 Hartmann Vilmos Budapest 1909 1937 209

♦33 Dr. Hatala László Béla Budapest 1906 1937 224
34 Hatvanger Béla Kürt 1913 1936 172
35 Hidi Gyula Békéscsaba 1907 1936 195

♦36 Horváth Ferenc PestszentlŐrinc 1914 1937 213
*37 Hovány Pál Simonmajor(Szemcséd) 1911 1936 164

38 Jakobovits János Budapest 1912 1936 155
39 Juhász Gyula GyŐrszentirán 1909 1937 180

*40 Kalix Aladár Budapest 1912 1936 168
*41 Kalix Zoltán Pécel 1909 1937 177
42 Karsay Gyula Fa rád 1913 1937 176
43 Kaufman Etel Ungvár 1912 1935 230

*44 magyargyerőmonoslori dr. báró Kemény Boldizsár Budapest 1908 1936 171
45 Komlósi János István Budapest 1908 1937 234
46 Kovács István Budapest 1912 1937 228

*47 Kovács Kelemen Balatonberény 1911 1937 204
48 Köves Ferenc Imre Veszprém 1912 1936 150
49 Ladányi Lóránt Elemér Újpest 1904 1937 201
50 Lázár Elvira Budapest 1894 1937 202

*51 Lengyel István Budapest 1912 1936 162
52 Lengyel Zsuzsanna Budapest 1910 1937 219
53 Lihovay Zoltán Arad 1911 1937 222
54 Malasits Gyula Győr 1908 1936 163
55 Markovits Lajos Szatmárnémeti 1911 1937 199

*56 Mitók Dezső Bártfa 1915 1937 215
♦57 Nagel István Temesberény 1910 1936 153

58 Nagy Viola Gabriella Szatmárnémeti 1912 1936 206
*59 Nádasi Jenő Losonc 1910 1937 187
60 Nemes György Debrecen 1910 1937 227
61 Németh József Csáktornya 1906 1937 211
62 Nyerges György Ivor Zágráb 1914 1937 197

*63 Öllé Lajos Danaszerdahely 1902 1936 205
*-gal megjelöltek a közigazgatási, a többiek a közgazdasági és kereskedelmi osztályon végeztek.
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64 Ondrcska Elemér Komárváros 1913 1936 179
65 Ország László Budapest 1911 1937 181

*66 Otrok Pál Eger 1902 1936 149
67 Patyi Rózsa Toron tálkeresztes 1911 1935 161
68 Pártos István Nyíregyháza 1912 1936 167
69 Petrik Béla Budapest 1910 1937 182
70 Reich Alice Budapest 1914 1937 221
71 Schmogrovits Ernő Kecskemét 1912 1937 175

*72 Somló Tibor Budapest 1913 1936 169
*73 Stanzel György Mihály Budapest 1911 1937 216
74 Steiner László Budapest 1913 1936 151
75 Sulyok István Budapest 1906 1937 208
76 Szabó István Zalaegerszeg 1908 1937 223
77 Szauder Gyula Újpest 1903 1937 226

*78 Dr. Szeibert János Sárvár 1903 1928 145
79 Szenes István Zsombolya 1910 1937 200

*80 Székely Sándor Budapest 1913 1937 194
*81 Dr. Szijj László József Budapest 1902 1937 210
82 Szilágyi Miklós Várgesztes 1910 1936 203
83 Tasnádi József Budapest 1903 1937 220
84 Tatai József Budaörs 1905 1936 152
85 Vadász Sándor Miklós Budapest 1913 1937 212
86 Vajda Andor Budapest 1911 1936 146
87 Varga István Szombathely 1907 1936 157

*88 Vida Zoltán Pádé 1906 1937 217
*89 Vigh Gyula Gábor Debrecen 1902 1936 159
90 Vita Sándor Budapest 1909 1937 225
91 Worisek Ernő Kornél Bécs 1904 1937 218
92 Zöld Ferenc

XII. Közgazdaságtudományi oklevelesek.
(Ái egyéves közgazdasági tanfolyamot végezték.)

Győr 1912 1936 154

1 Batta Ottó Dezső Szigetvár 1905 1937 16
2 Csécsi Nagy László Szeged 1899 1936 12
3 Kanovics László Budapest 1897 1937 17
4 Kühn László Budapest 1900 1936 11
5 ifj. Reischl Ágoston Budapest 1912 1937 14
6 Sarudy Béla Eperjes 1901 1937 13
7 Thullner József Moson 1907 1937 15

-gal megjelöltek a közigazgatási, a többiek a közgazdasági és kereskedelmi osztályon végeztek
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XVI.
Névjegyzéke

azoknak, akiknek külföldi oklevele az 1936/37. tanévben a M. Kir. József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen honosíttatott.

Sor- N é v
Születési Külföldi oklevelét <Z> <U<3 >Ä *4>

mely műegyetemeii| melyik
szám hely év

vagy főiskolán | évben =— C2 '5
szerezte ? < 2

1. Mérnök.

1 Czölder Frigyes

2. Építészmérnökök.

Pancsova 1908 München 1932 1936

1 Érdi Lajos Daruvár 1909 Zürich 1931 1937
2 Freund Tibor Budapest 1910 Zürich 1932 1937
3 Gescheit Hermann Putnok 1902 Stuttgart 1927 1937
4 Lübke Roland Gyula Budapest 1900 Darmstadt 1927 1937
5 gróf Széchenyi Gyula Achau 1910 Zürich 1932 1937

3. Gépészmérnökök.

1 Eőry Miklós Szombathely 1913 Zürich 1935 1937
2 Mihályfi Pál Budapest 1912 Zürich 1936 1937

4. Vegyészmérnökök.

1 Ányos Antal Sopron 1897 Braunschiveig 1934 1937
2 Berczely Harry Budapest 1909 Karlsruhe 1933 1937
3 Pólya János Budapest 1914 Zürich 1935 1936
4 Sándor György Budapest 1902 Berlin 1926 1936
5 Simó Sándor Tasnád 1904 Stuttgart 1926 1937
6 Ungár Endre

5. Mezőgazdák.

Debrecen 1902 Braunschweig 1925 1937

1 Jakabffy László Budapest 1901 Wien 1924 1937
2 ifj. Szigeti Pál Budapest 1908 Zürich 1929 1937
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XVII.
Névjegyzéke

azoknak, ak iknek kü lfö ld i dok to ri oklevele az 1936/37. tanévben a M. k in  
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen b o n s itta to tt

Sor
szám

N é v
Születési A műegye

tem, ame
lyen doktor
rá avattatott
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vehely év

1

Mezőgazdaságtudományi
doktorok.

Jakabffy László Budapest 1901 Wien 1926 1937
2 ifj. Szigeti Pál Budapest 1908 Zürich 1933 1937
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XVÍÍL

Névjegyzéke
a m. kir. József Nádor M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemre az 

1936/37. tanévben beiratkozott hallgatóknak.

M érnöki és építészmérnöki kar.

A ) M érnöki osztá ly , 
a) R endes hallgatók:

Ábrahám István 1. II. 
Abzinger Miklós L 
Aradi János I. II.
Á rkay Rudolf I. II.

5. Bajó István L 
Bakoss Géza I. II. 
Ballagi-Sömjén Zoltán I. 11. 
Bán Béla II.
Bányay József L II.

10. Bárány Ákos I.
Barry Jenő I.
Barta Ferenc I.
Bázár Elemér I.
Békeffy Zoltán I.

15. Bellmond Egon I.
Bellosevich Sándor I. II. 
Berényi Gábor I.
Berg Artur I. II.
Bikfalvy András I.

20. Bodor László I. IL 
Bonyhády Jenő I. II. 
Bölcskei Elemér I. II. 
Burger László I. II. 
Capdebo Dezső I. II.

25. Csáky Aladár I. II.
Csapó Gyula I.
Cseppentő Zsigmond 1. 
Cseuz László I. II.
Czakó János I. II.

30. Czike Albert L
Czitronyi István I. II. 
Dános Valér I. II.
Deák József I.
Dénes György I. II.

35. Deutsch István I. II.

Dévai György II. 
Dienes-Oehm Egon II. 
Ditmayer József I. 
Dobos István I. II.

40. Dologh Ervin II. 
Dómján Jenő L II. 
Dörre Pál I. II. 
Erdélyi Albert L II. 
Fábián József I. II.

45. Falussy Ferenc I. II. 
Fazekas József I. II. 
Fenes Ferenc I. IL 
Forstner István I. IL 
Földvári László I. II.

50. Führer István I. II. 
Füves István L II. 
Gábri Mihály I.
Gémes Endre I. 
Gentcheff Petko I.

55. Gerber Ferenc I.
Gilde László I. II. 
Gombás Lukács I. IL 
Gonda József II. 
Goszleth István I.

60. Greschik László I. II. 
Hais Bertalan I.
Hajdú József I. 
Halácsy László I. II. 
Haraszti László II.

65. Hargitai Béla I. II. 
Hasch Gyula I. II. 
Havadi Erik I. II. 
Herczog Ferenc I. 
Hoffmann András I.

70. Hollódi Károly I. II.
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Honti G yula I. II.
Imre Géza I. II.
Ivanoff Ivan Stoim enoff I. II. 
Janó A lbert I. II.

75. Jánosi János I. II.
Já ray  Zoltán I.
Jäger P á l I. II.
Jurth  F erenc I. II.
K áldor István I. II.

80. K araíiá th  László I. II.
K arsay  S ándor I. II.
Kehrling Béla I. II.
Khloyber W alte r I. II.
Kinczel Ede I. II.

85. K irály Béla I. II.
K irály Lajos I. II.
Kiss János I. II.
Klement K ároly I. II.
Kneffel Sándor I. II.

90. Knut Béla I. II.
K ócsvay László I.
K onyáry  P á l I.
K opácsy József I.
Koren István I.

95. K ossá József I.
K ostiala S ándor I. II.
Kovács Vilmos I.
K ovácsházy F rigyes L 
K üster T ibor I. II.

100. Kümmel T ibor I.
Kürti István I. II.
Kürti János I. II.
Lád K ároly I. II.
Lám B éla I. II.

105. Láng G ábor I. II.
kászonjakabfalv i László Endre II I  
László G yörgy  I.
Legeza István I. II.
Lehel Jenő I. II.

110. Lengyel József 1.
L erchner Jenő I. II.
Lesenczey Rezső I. II.
Leveleki László I. II.
L ipták János I.

115. Lublóy László I. II.
L ugosy István B éla I.
M adas Im re I.
M áday László I. II.
Maetz E rvin I. II.

120. Mágel Lajos I. III.
M alonyay Zoltán I. IL 
M arcsa Miklós I. II.
M árkus Hugó I.
M arosy István I. II.

125. M arót G yula I. II.
M átrai István I.
M attyasovszky  T am ás I. II. 
M edgyesi-M itschang Miklós I. 
Melegh G yula I. II.

130. M észáros János I. II.

M ilasovszky Géza I. II.
M isnay József 1. II.
Mitók Béla I. II.
M orava Endre I.

135. Murai G yula I. II.
M uszély Imre I. II.
N agy Béla I.
N agypál S ándor I. 
v itéz N agyselm eczy László I. II. 

140. Németh A lajos I. IL 
Németh Á rpád I.
Nikoloff T zvetan  L 
N yilas Miklós I.
O roszlány  István I. II.

145. O szetzky Egon I.
P ad án y i Mihály I. II.
P ap  Zsigm ond I.
P apazoff O breten I. II. 
P aphalm y  G yörgy  I.

150. Papp  Endre I. II.
vitéz P app  Zoltán I. II.
P ász ti Miklós I. II.
P á tk a y  Im re I.
Pavuk G yula I. II.

155. P erneczky  Béla I. II.
P e tu r A lajos I. II.
P ing icer József I.
Potzm ann M átyás I.
P our Ernő I.

160. Rácz Iván I.
Radó Béla I.
R adványi Jenő I. II.
R ajczy Ervin I. II.
R átky  István I.

165. Regdon A ttila I. II.
R ossm ann Frigyes I. II.
R uszkay Endre I. II.
Sáfrán G usztáv I. II.
Sági P á l I. II.

170. Salam in P ál I. II.
S allay  Im re I.
S arkad i Szabó István I. II. 
Schindler P á l I. II.
Schram ek István I.

175. Schultz László I.
Schw arcz K ároly  I. II.
Sebestyén László I.
S iska M ihály I. II.
Spitz Miklós I. II.

180. S tern  Endre I.
ta rcsa lige ti S tráner Lajos I. II, 
Szabó Béla I. II.
Szabó F erenc I.
Szalay  T ibor I. II.

185. S zászhelyi P é te r P á l I. II. 
Szenes József I.
Szepesházy Ágoston I.
Szepesi János I. II.
S zepessy  Zoltán I. II.

190. S zepesy Á rpád L II.
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S zerdahelyi Zoltán I. 205. T óth Tibor I. II.
vitéz Szilágyi József I. II. U hlyarik  R óbert I.
Szilágyi Lajos I. II. Vámos T ibor I. II.
Szita M ihály I. V arga B éla I. II.

195. Szkalka József I. II. Vasek László II.
S zlachányi Ákos B éla I. II. 210. V aszilievits-Söm jén G yörgy
érsekujvári Szokolay  A ndrás I. II. V éssey F erenc I. II.
Szokoll F rigyes I. V itályos László I.
V. Szűcs Dénes I. II. V ozáry  István I. II.

200. T arján  Iván K ocsárd I. W agner József I. II.
Tham ó G ábor I. II. 215. W ekerle József II.
T huránszky  Miklós I. II. W orsch itz  E rnő I.
T óth K ároly I. Zem ann G yőző I.
T óth László (O rosháza) I. II. Zier László I. II.

B ) É pítészm érnöki osztá ly .

a) R endes hallgatók:

Á brahám  F erenc I. II. Ilonczai N ándor I. ISI.
A ltenstein Iván I. II. Izsák S ándor I. II.
A rányi István I. a rdai Janka Jenő I. II.
Auer S ándor I. II. • 45. Juhász Jenő I. II.

5. Bandi F erenc I. K arnay A lajos I. II.
Bélteki József I. II. K árász G yörgy  I. II.
vitéz Bene G ábor I. II. Kelen T ibor I. II.
B erey János I. II. Kemény István I.
B író Ferenc I. II. 50. nem es Kewiczky Sam u László

10. Boda Im re I. II. Kiss Ferenc I. II.
Böhm Anna I. II. K lenovits P ál I. II.
B róz B éla I. II. Knitl Jenő I. II.
Csaba A ttila I. II. Kolos F erenc I. II.
Cseh Béla I. II. 55. Korik Lajos I.

15. Czigler Endre I. IL Kosa L ajos Iván I. II.
Dezső G yörgy  I. II. uhrini Kovách K ocsárd I. II.
Diebold Kálmán I. Kovács A ndrás I. II.
Egyed Zoltán I. II. Kováts G yula I.
Éhn József I. 60. Lam ping O ttó I. II.

20. E perjessy  Béla I. II. Lantos A ndrás I. II.
Erdős L ászló  I. L ázár László L II.
Feczkó István I. II. Lechner Ödön I. II.
Fejér János Ferenc I. Legány Zoltán I. II.
Feiner Tibor N ándor I. II. 65. Lengyel József IL

25. F ilkorn G yula I. II. Málnai L ászló I.
Folly  Irén I. II. Mangel János I. II.
Fülep Sándor I. II. Mann P é te r I. II.
Füspök Zoltán I. II. Marek Ervin I. II.
G eiger Ferenc I. 70. N agy P ál IL II.

30. G eiger István I. II. N évery T ibor I. II.
G ilyén József I. II. N ovotny Rezső I. II.
Göröm bey G yörgy  I. O szvaldik G yula I. .
G rantcharoff B oris I. IL Paldauf István I. II.
Hack G yőző I. II. 75. Pallós G yörgy  I.

35. H ajós P ál I. II. P app G yula IL II.
dabasi H alász Ervin I. II. P ász ti K ároly  I. II.
H arm at Iímre I. II. P av lovszky  István I. II.
H erberth János I. R adnai L órán t I.
Hoffmann Alfréd I. II. 80. R ainer G ábor I. II.

40. H ubay Jenő I. Szörényi Reischl A ntal I. 11.
H uszár Im re I. II. Szörényi Reischl P é te r I. II.
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85.

90.

95.

100.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Rohrböck József I. II.
R ohringer László I. II. 105.
S allay  Im re IE.
Schall József I.
Schauschek János I.
Schneider Lehel I.
Schram ek István I. II. 110.
Schuszter G yörgy  I. 
székelyhidasi Sebestyén Im re I. II. 
székelyhidasi Sebestyén T. I. II. 
Sim kó K ároly I. II.
Sipos Albin I. II. 115.
S techauner F erenc I. II.
Stum pf F erenc I. II.
S turm  G yula I. El.
Szabó Á rpád I. IE.
Szabó T ibor I. II. 120.
S zaszovszky  István I. II. 
S zen tirm ay  Á rpád I. II.
Szőnyi László I.
S zoyka P á l I. II.

Szrogh G yörgy  I. II.
Szüszner Géza Zoltán I. II. 
T akács G yula I. EL 
T akács Sándor I. II.
T antos F erenc I. II.
T a r Kálmán I.
T arján  László I. II.
T elepy Miklós E. II.
Thier-Szabó Felicia I. II. 
T om ory  L ászló I. II.
T óth  Kálmán I. II.
T óth  S ándor I. IIL 
T riltsch  Vilmos II.
V ajda G yörgy  I. II.
V alentiny K ároly II.
V arga P á l I. IE.
W ieszner Géza I. II.
W isolith  János I. II.
W ollm ann K ároly F rigyes I. II. 
Z ilahy István I. II.

Gépész- és vegyészmérnöki kar.

A ) G épészm érnöki osztá ly , 
a) R endes hallgatók:

Agner Zoltán I. II. 
A lbert László I. II. 
Alapi G ábor I. II. 
A m brózy József I. 
A ndrási János I. 
A ngster József I. II. 
A ntal János I. II.
A rató  F rigyes I. II. 
A ttl Béla I. II.
Auer M ihály I.
B agossy  P á l I.
B ajáki Bán László I. 
B alássy  L ászló I. IE 
B aláza A ndor I. II. 
B alázs Iván I. II. 
B aliga István I.
B álint G ábor I. II. 
B álin t János I. II. 
B alogh A ndrás I. II. 
Balogh P é te r I. 
B altovics László I. II. 
Bán István I.
B aneth László I. II. 
B ánhalm i P ál I. II. 
B ánhegyi Ferenc II. 
B arcza  József I. II. 
B arcza  Miklós E. II. 
B árd  E ndre I. II. 
v itéz B arkay  József I. 
B arva  István I. II. 
B átori F erenc I. II.

B á to ry  József E.
Bedő A ladár I. II.
Bella A ndor I. II.

35. B enkovits István I. II. 
B ényei G yörgy  I. EL 
B eöthy Andor I. II. 
B eran Lajos I. EL 
B ertalan  G yörgy I. II.

40. B ertin Lajos I.
B esenyői M átyás II. 
Bezerédj Lajos I.
B ihari István I. II).
B leyer F erenc I. II.

45. Bobák Kornél I. EL 
Boér József I. II. 
Bollm ann Béla II. 
B orbély T ibor I. II. 
B ozzay  Zoltán I. II.

50. Bőhm Ernő I. EL
B resztovszky  Lajos I. II, 
B urandik István I. II. 
B úzás Lajos I. II.
C zégé Iímre I. II.

55. Czillinger István I. II. 
C ziriák Béla I.
C sák Ervin I. II.
Cseh K ároly  I. II. 
C sepreghi Ferenc II. II.

60. C siky K ároly I. II. 
Csillag Endre I. II. 
Csim ma S ándor I. II.
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65.

70.

75.

80.

85.

90.

95.

100.

105.

110.

115.

120.

C sortán József I. II.
C sűrös László I.
D ankanits Géza József I. 
D eák K ároly I. II.
D ékány János I. II.
Denke L ászló I. Iil. 
Derekoff V ladim ir II.
Dési István I.
Dóm ján A ndrás I. II.
D opsa István I. II,
D orogi István I.
D ósa Béla II.
D őry-B oronkay  A ntal I. II. 
D robnits B álint I. II. 
Ehrlich László I. II. 
Ellenbogen O szkár I. II. 
E lsasz Rezső I.
E ltér Kornél I. II. 
E ngelschalt József I, II. 
E rdélyi István I. II.
E rdős G yörgy  I. II.
E reky  Vilmos I. II.
E rhard t G yula I.
F áb ry  István I. II.
F arkas Dénes I. II.
F arkas G ábor I. II.
F arkas István I III.
F arkas László I. II.
F ejér A ntal I. II.
F ejér G yula IL II.
Fekete László I.
Fekete Zoltán I.
Felter Jenő I.
Felter K ároly I. II.
Fenyves István I.
Ferencz László I 
Ferenczy  Tibor I. II,
Fésűs Tibor I.
Filló József I. II.
F iaszik Jenő I. II.
F orgács Béla I. II.
Forgó Ferenc I. II.
F rá te r P ál I.
Frei E ndre I. II.
Freund Pál I. II.
Fűlt Ödön I. II.
F ürst János I. II.
F ürst László I.
F üzy Vilmos I, II.
Gábor Dénes I. II.
G ábor G yörgy  I. II.
Gál István I. II.
Gallus G éza I. II.
G árdosi B éla I. II.
Gebauer Erich I.
G ellert Ferenc I. II. 
G eönczy P ál I. II. 
Germ adics Vilmos I. II. 
G iesser G yörgy  I, II. 
Gombos Im re I. II.

Gödi Géza I. II.
G önczy S ándor II.

125. G reguss László I. II.
Gróf G yörgy  I. II.
G röber A ndor I.
G ruber József I. II.
£ y arm ati B éla (sz. K irályh.) I. II.

130. G yarm ati B éla (sz. Szeged) I.IL 
G yarm ati József I. II. 
v itéz Gyim esi János I. II. 
G yopári G yula I. II, 
G yöngyössi G yula I. II.

135. G yülvészi Lajos I.
H aas A ndrás I. II.
H adházy S ándor I. II.
H adnagy D om okos I. II.
H ajas Jenő I.

140. H ajdó Kálmán I. II.
H ajós Im re I. II.
H ajós László I. II.
H alász Jenő I. II.
H alász László I. II.

145. H alász Zoltán I. II.
H alm os Ferenc I. II.
H alm os Géza I.
H am za M usztafa I. II.
H arza István I.

150. H asenbeck László I. II. 
H ausenblasz E ndre I. II.
H auser G yörgy  I.
H ausvater József I. II.
Hegedűs G yula I. II.

155. H egedűs M átyás II.
Hegedűs T ibor I. II.
Hell Miksa II.
H ennyey Zoltán I. II.
H erm án Jenő I. II.

160. H erzog F erenc I. II.
H erzog P ál I. II.
H evessy  B éla I.
H ollerung G ábor I. II.
Holló Tibor I.

165. Homoki István II 
H onti O ttó I.
H ornung József I.
H orváth  E lem ér I.
H orváth  Endre I. II.

170. H orváth K ároly  I. II.
H orváth Zoltán I. II.
H ubert G usztáv I. II.
H unyor C saba I.
H uszka K ároly I. II.

175. Iklódy Ervin II.
Mkovits Iván I. II.
Ivánfi Ignác I. II.
Ivanoff Iván I.
Jacoby G yörgy  I. II.

180. Jobbágy Kálmán I. II.
Juvancz Endre I.
Kálmán László I. II.
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K alm ár János I. II.
Kanosik M ihály I. II.

185. K ántor Géza I. III.
K ántor Zoltán I. II.
K aplanek Kornél I. II.
K arai S ándor I. II.
K ari O szkár I.

190. K árpáti Zoltán II II.
K atona B éla I.
K atona P á l I. II.
Keller G yörgy  I. II.
Keller István I. II.

195. K engyel Miklós Ii. II.
K erekes P á l I.
K erékgyártó  B éla I. IL 
K eresztes G yörgy  I. 
K eresztyén László I. II.

200. K ertesi Rezső I.
K ertész Ferenc I. II.
Király* G yörgy  I.
K irály S ándor I. II.
Kisbocskói László I. I'IL

205. K isfaludy P é te r E lem ér I.
Kiss Ernő I. II.
Kiss G yula I. II.
Kiss K ároly I. IL 
Kiss T ivadar I. II.

210. Kaludinyi B éla I.
Klein B éla I.
K napecz H erbert I. II.
Knoll István L II.
Koiss István I. II.

215. Kollmann F erenc I.
K om lóssy A lbert I. II.
K onráth János I. IL 
K orponay P á l I.
K ótay Lajos L II.

220. Kovács István I. II.
Kovács János I. IL 
K ovács László L II.
Kovács P á l I. II.
Kovács P á l László I. II.

225. Kovács P ál T am ás I.
Kovács Sándor L II. 
K ovács-Sebestény István I. IL 
K ovásznay László I. II.
K ováts G yörgy  I.

230. Kováts L óránd I. II.
Kövesdi László L II.
Kromcsik János I. II.
Kurusz G yula I.
K ürtös L oránd I. II.

235. L akatos István I. II.
Lakos A ndor Ií.
László Jenő I. II.
L ázár Dezső I. II.
L ázár Lajos I. II.

240. Lebovics József I.
Lehöcz József I. II.

L énárd F rigyes I. II.
Lengyel G usztáv I. II.
L ettner Ferenc I. H.

245. Lévai Á goston I. II.
L iptay  P ál I.
L orenz Tibor I. IL 
Lőrinczy S ándor L II. 
Lukácsfalvi Tibor I. II.

250. M agassy László I.
Maier A ndrás I. II.
M ajor László L II.
Mann Kamill I. IL 
Markó Endre I. II.

255. M arosújvári G yula I.
M aróti László I. II.
M art József I. II.
M arton János L II.
M arton Lajos I. II.

260. M arton T am ás I. II.
M arton Vilmos I. IL 
M aszlag Géza I.
M átéffy S ándor I. 11.
Máthé G yörgy  I. II.

265. M attyasovszky-Z solnai
Tam ás I. II.

M auritz S ándor I. IL 
Mehmet László M uhtár I. II. 
Mérki A ndor I. II.
Mester István I. II.

270. Mike G éza L II.
M ikolay Miklós I.
Milch Endre I. II.
M itcsenkov Dimitrij I. IL 
Mittl Ferenc I.

275. Mlinkó G éza I. II.
M óczár János L II.
Moletz N ándor I. IL 
Molnár János I.
Molnár Zoltán I. II.

280. M. Mórocz Sándor I.
M orvay G yörgy  I. II.
Mosonyi Im re I. II.
N agy Ernő I. II.
N agy F erenc I.

285. N agy G yörgy  I. IL 
N agy Im re I.
N agy Lajos I.
N agy László L II.
N agy László József I. II.

290. N agy P á l I. II.
N ánássy  G yörgy  I. II.
N ándorfy  O szkár I. II.
N áray  István I.
Németh G ábor I.

295. Németh Lajos I. II.
N ém ethy L oránd I. IL 
Neu O 'ö r g y  I. II.
Nikola F rigyes I. IL 
Nits K ároly I. II.
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300. N yárády  P á l I. 15.
N yári T ibor I.
Offenm üller K ároly II.
Oláh S ándor I. II.
O rcsik G éza I. II.

305. O rdódy János I. 11.
O rosz Antal I. II.
O rosz László I.
P aá l Á rpád I. II.
P ál István I. II.

310. P a lágy i Géza I.
P alágy i János I. II.
P álfy  Roland I. II.
Pallós L ó rán t I. II.
Pálos G usztáv I. II.

315. Papp Sándor I. II.
P a rti István I.
P ártosfa lv i G yula I. II. 
P a tak i Emil I. II.
P a tak i E rnő I. II.

320. P a ttan ty ú s  Á. Dénes I. II. 
P ázm ándy  László 1. II. 
P azsiczky  Jenő I. II.
P a y r  Zoltán I. II.
Pelcz József 1.

325. Péntek  László I. II.
P erény i T ibor I. II. 
Perlste in  Jenő I.
P e trán y i G yörgy  I. II. 
P e trován  A rtur I. II.

330. P faffenhauser E rnő I. 
Pflaum e A lbert I.
P ichler G yörgy  I. II. 
P okorny  L ászló I. II. 
Pollok F erenc I.

335. P ongor B arna  I. II. 
Purm an János I. II.
P uszta  O szkár I. II.
Ráhel G yörgy  I. II.
Rácz István I.

340. R adványi Imre I. II.
Raffaj A ndrás I. IL 
R ajos B éla I. II.
R echnitzer Ferenc I. II. 
Rédey G yula P.

345. Regula G yörgy  I. II.
Renner János I.
Renner Zoltán I. II.
Reisz A ndor I. II.
Reznicsek József I. II.

350. R óbert Lajos I.
R uzsinszky T ibor I. II. 
Sági István I. IL 
Sándor F erenc I. II.
S ándor G yörgy  I. II.

355. Sándor István I.
Sándor Miklós I. II. 
S arkady  László I. IL 
Schäfer Lajos I. II. 
Scharbert G yula I.

360. Schätz  A ntal I. II.
Schm idt Elek I. II.
Scholtz G éza I.
Schon László I. II.
Schönborn János I. II.

365. Schultz K ároly I. II.
Sebeő József I. II.
Seereiner O szkár I. II.
S erényi István I.
Siklósi L ajos L II.

370. Sim onyi K ároly I. II.
S inger István I. II.
Siposs Zoltán I. II. 
v itéz Skublics V iktor I. II. 
S kultéty  Ferenc I. II.

375. Som kuti Emil I.
Sopronyi T hurner Ferenc I. II. 
Soros G éza I. II.
S óváry  Emil L II.
S tagl G usztáv I. II.

380. S tanga József I. II.
S tark  József I. II.
S techer Arno I. II.
Stein Tam ás I.
S tépán László I. II.

385. S ternád  László P. II.
S tevka János I. IL 
S trausz  G yula I.
S turm ann G yörgy  I. II.
S ury  Lajos I. IL

390. Süm eghy F erenc I.
Sükös Ede I. II.
Szabados Dezső I. II.
Szabó G yörgy  I. II.
Szabó István I. II.

395. Szabó József I. II.
Szabó László I. II.
Szabó Loránd I. II.
S zalay  A dorján I. II.
S zalm ássy  A ladár I. IL

400. S zalontai K ároly I. II.
Szam etz Tibor I. II.
Szántó  János I. II.
S zántó  Miklós L II.
S zarvas Béla I.

405. Szász T am ás I. II.
Szávai G yula I. II.
S zederkényi F erenc I. II.
Székely István

(sz. M áram arossziget) I. II. 
Székely István (sz. O rosháza) I.

410. Székely  János I. II.
Szele Tibor I.
Szelényi István 1.
Szem an László I. II.
Szem ere F rigyes L

415. Szem ere István I.
Szente László I.
Szentes Zsolt I.
Szentk irály i Ede I. II.
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Szentpéteri L ászló I. II.
120. Szenzenstein A ntal I. IL 

Szepes T ivadar I. II. 
v itéz S zeredy  Vilmos K II. 
Szieber E lem ér II. 
Szigetvári József I.

425. Szikla P é te r I. Iil.
Sziklai Miklós I. II. 
S zikszay  G ergely I. IL 
Szirm ai Kornél I. II. 
S zondy G yörgy  I. IL

430. Szőcs Ádám I.
Szödényi N agy K álm án I. 
Szőke János I.
Sztaics István I.
Szűcs A ndrás I. II.

435. T agány i G yörgy  I. IL 
T ah jthy  József I. II. 
T akács József I. II. 
T asnádi László I. II. 
T á traa lja i Endre Ii. II.

440. T escher Á rpád I. II. 
T eszár T ibor I. II.
T illy  Hugó I. II.
T ím ár Miklós I. II.
T irpák László I. II.

445. Szűcs A ndrás I. II. 
Tóbiás Kornél I. II. 
Tom aschek P ál I. II.
Tóth B éla I. II.
Tóth Jenő I. II.

450. Tóth K álm án I. II.
T örök István I. II. 
T urcsány i T ibor I. II. 
Tzoloff P etro ff B oris I. II.

U dvarhelyi József I. II.
455. V adas László I. II.

Vági A ndrás I. II.
Vági A ntal I.
V alatin János I. II.
Vankó R ichárd I. II.

460. V arga László I. II. 
V árkonyi H unor I. II.
Vas István I. II.
Véber F erenc I. II.
V erebély Géza I.

465. V értessy  Kornél I. II.
Vig István I. II.

V irág Lapos I.
V isky Gy. László I. II. 
Vörös Im re I. II.

470. W agner W alter IL II.
szigethi W arg a  János I. IL 
W eidlich Géza I.
W eigel O ttó I. II.
W erkner Jenő I. II.

475. W illoner János I. II. 
W inkler G yörgy  I. II. 
W ittinger Kálmán I. II. 
W olf F rigyes I. II. 
Z áborszky  János I.

480. Z ajánkovszky M árton I. IL 
Zám olyi F erenc I. II. 
Zim onyi Józset I. II.
Zoltán István I. II.
Zólyom i L ajos I. II.

485. Zöld G ábor II.
Zöldi M árton dr. I.
Zupka L ajos I. II.
Z sótér B ertalan  I. II.

B ) V egyészm érnöki osztá ly .
a) R endes hallgatók:

Abos Brúnó I. II. 
A ixinger István I. II. 
Almási László I. II. 
A lm ásy A ndor I. II.

5. A ltoray  Erich I. II. 
Apor O szkár I. II. 
Á rtándi K ároly L II. 
B agi Endre I.
B alkányi P á l I.

10. B alla G yörgy  I. II. 
B árdos T am ás I. II. 
B a rta  B éla II.
B artók  Dénes I. IL 
Bencze G ábor I. II.

15. B odánszky  Miklós I. II. 
B odrogközy B éla I. II. 
B oglár Géza I. IL 
B ognár Rezső I.
B okor István I.

20. Bozó János I. II.

B urgyán A ladár I. II. 
B ürger F erenc I. 
Czillinger László L II. 
C ságoly  Endre I. II.

25. C sizm azia Im re I. II. 
D ely G yula I. II. 
D étshy János I. II. 
Domonkos József I. II. 
D rex ler Á rpád I.

30. E rdős Elem ér I. II. 
E rnyei G ábor I. II. 
Faludi P ál L 
F aragó  János I. II. 
F arkas L órán t I. II.

35. Fekete Im re I.
F ischer L órán t I. II. 
F loderer S ándor I. II. 
Fodor Im re I. II. 
Fodor István I. II.

40. F o rbát R óbert I.
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Földesi Kálmán I. II1.
Galitzin Muravlin D em eter

herceg L
G áspár Ernő I. II.
Géczi L ászló II.

45. G renczer B éla I. II.
G reszing L ajos I. II.
G ribács L ajos I. II.
G usztáv A ndrás I. II.
G ürtler János I. III.

50. nemes H alm ay Jenő I. II. 
Heintz K ároly  I.
H erczog T ibor I. II. 
H ertelendy L ászló I.
H erczog A ntal I.

55. H itter G yörgy  I. Pl.
H orváth  Ervin I.
Hűvös József I. I'í.
Ibrányi G yőző I.
Jám bor B éla II.

60. K állay B éla I. IL 
Kálmán Im re I. IL 
Kálmán T ivadar I. II. 
K am arás G yörgy  I. IL 
Kampf G yula II.

65. Kell P é te r L II.
K ertész G ábor I. II.
Kiss G yörgy  I. IL 
Klein E ndre I. II.
Klein Tibor I. IL

70. Leiner Zoltán I. II.
Lehel P ál I. IL 
L ehr Miklós II.
Lengyel Irén I. II.
Lengyel S ándor I.

75. Lentz N ándor I. II.
Lévai Mór I. II.
Lőrentei T ivadar I. II.
Lukác József I. II.
Makai János I. II.

80. Marek H. G ábor I. IL 
v itéz M aróthy Géza I. IL 
M arton E ndre I. II.
M aurer Antal L II.
Meller P é te r I. II.

85. M ester László I. II. 
N agym ihály Ferenc II.
Néber E lem ér L II.

N edeczky-G riebsch Zoltán I. II. 
Novek István I.

II. 90. Papp  G yörgy  I. II.
báji P a ta y  G yula I. II. 
péchujfalusi P échy  László I. II. 
P e tri István I.
P ogány  Judit L II.

95. P orges Axel R ichárd I. II. 
P ozsonyi F rigyes I.
P reisich  Miklós I. II.
P robsz t T am ás I.
Rachl T ibor I. II.

100. R avasz L ászló I. II.
R ozgonyi K álm án I. II. 
Salusinszky A ndor I. II.
Sándor János I. II.
Sásdi István I.

105. Segner P ál I. II.
Selényi László I. II.
Simek Rezső I. II.
Sipos János I. II.
Solt A ntal I. II.

110. Soós K ároly  I. II.
S traub P á l I.
Suppan-K ollerich T ibor I. II. 
Szabó Zoltán I. IL 
Székely A ndrás I. II.

115. szigeti S zilágyi A ntal I. II. 
S zilágyi Miklós I. II.
Szőke S ándor L 
T echet Zénó I. II.
T ettam an ti Albin I.

120. T óth  Béla I. II.
T óth Jenő I. II.
T riska  Ernő I.
T usa B arnabás L 
T ükrössy  R ichárd I. II.

125. V arga Ernő L II.
V écsey B éla II.
Viehs A ntal I.
Vincze A ndrás I. IP.
W einrich Bódog I. II.

130. W eisz K ároly I. II.
Z akar P á l I. II.
Z alay  Endre L II.
Zech K onstantin báró  I. II. 
Z iegler Vilmos I. II.

B ányászok.
Alberti S ándor I. IL
dr. A lliquander Endre I. II.
dr. A lliquander Ödön I. II.

Bánya-, kohó- és erdőm érnöki kar.

A ) B ánya- és kohóm érnöki osztá ly , 
a) R endes hallgatók:

Apostol T am ás L II. 
5. B ácska K ároly I. II.

B ányai B álin t I. II. 
Benedek Dénes I. II.
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B lankenberg P á l I. II.
B urghard t Zoltán I. II.

10. B urró  Béla II.
C saba K ároly I. II.
Csigó József I. II.
C zilchert-M ayr A urél I. 
D raskovits G éza I. II.

15. D zsida László I. II.
F agyas G éza I. II.
Fekete Sándor L II.
G allov A lbert I. II.
H ansági Im re I. II.

20. H egybíró L ászló I.
H uszti M ihály I. II.
Kálmán G yörgy  I. II.
Kazi József I. II.
K orom pay V iktor I. II.

25. K raker Alfréd I. II.
K rasztjo  D raganov M arinov I. II. 
K rátky  Jenő I. II. 
v itéz L itvay  Sándor I. II. 
dr. Major G ábor I. II.

30. M arikovszky K ároly I. II.
M olnár S ándor I. II. 
id. M olnár S ándor I. II.
M oskát L ászló I. II.
M unkácsi Zoltán I. IL 

35. N agy K ároly I. II.
Ö tvös József I. II.
P erla i János I. II.
P e trov  D im itrov Iván I. II. 
Reinisch L ászló I. II.

40. S arto ris  Kálm án I. II.
Schm idt Lajos I. II.
Serafin  Aurél I. II.
Seyfried Ernő I. II.
Seyfried  G yula I. II.

45. Stancz-K lopotovics V iktor I. II. 
dr. S tefkovits G yula I. II.
Sümegi Emil I. II.
S uszták  A ndrás I. II.
S zilágyi G ábor I. II.

50. Szolvik János I. II.
Sztelik R ezső I. II.
T ettam an ti T ibor I. II.
T rieber László II.
V adász Zoltán I. II.

55. V arga Im re I. II.
V örös L ajos I. II.
Zahorecz János I. II.
Zem plényi L ászló I. II. 

K ohászok.

B arsi Im re I. II.
60. B ignio Im re I. II.

C serny László I. II.
Czékus Zoltán I. II.
Éles L ászló I. II.
F a rk as F rigyes I. II.

65. G ajdátsy  Ferenc I. II. 
Gápel P á l I. II.
G erencsér József I. II. 
H antos Rezső I. II. 
H encsey László I. II.

70. Ináncsi Zoltán I. II.
Kakas Ferenc I. II. 
K ishegyi Géza I. II.
Kovács Ernő I. II. 
K ovalszky G yőző I. II.

75. Kő Miklós I. II.
Lakos István I. PL 
Lang F rigyes I. II. 
L ipovetz Iván I. II. 
Lom niczy Dezső I. II.

80. Máté Zoltán I. II.
Mikulecz László I. II. 
P reid l M ihály I. II.
R afai F rigyes II.
R affay B éla I. II.

85. Süm egi József I. II.
Szász István I. II.
Szovják Hugó I. IL 
Szűcs Endre I. II.
T örzsök P á l I. II.

90. T óth Zoltán II.
V arga József I. II.
Vida F erenc I. II. 
V olena-K oczor Tibor I. II. 
W iedner János I. II. 

F ém kohászok.

95. G aray  László I. II.
vitéz G yulay Gyula I. II. 
H arsány i István I. II. 
M edgyesy Imre I. II. 
R om w alter Alfréd I. II. 

100. S ári Vince I. II.
Selm eczy B éla I. II. 
Szlávik József I. II. 
Szm olka L ajos I. II.
Török F rigyes I. II. 

V askohászok.

105. Fazekas Ferenc I. II. 
F ischer Ferenc I. II.
G ayer Endre I. II.
H arday  G usztáv I. II. 
H olzschuster G yula I. II.

110. K omlósy Antal I. II. 
K ovács B éla I. II.
Kovács S ándor I. II.
Kund Tibor I. II.
Lam m  R óbert I. II.

115. L ántzky  József I. II. 
Latinák István I. II.
M átrai L ászló I. 
ó v á r i Antal I. II.
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S áfár L ászló I. II. 
120. T rieber Elek I. II.

T roska  Emil I. II.

b) R endkívüli hallgató:

Bakos Jenő I.

B} Erdömérnöki osztály, 

a) R endes hallgatók:

50.Adom ány István I. II. 
B álványossy  Ernő I. II. 
Bándi Dezső I.
Benedek A ttila I. II.

5. B erényi Ödön I. II.
Bezzegh L ászló I. II.
B irck O szkár I. II.
B ogyay  L ászló I. II.
B orbély László I. II.

10. Bubb G yula I. II.
B ugledits József ii. II. 
C sutkái Jenő I. II.
Czuppon K ároly I. II. 
Dérföldi László I. II.

15. Domby Kálmán I. II. 
D reisziger G yula I. II. 
E gyházy  József I. II.
E rős Rezső I. II.
É rsek G ábor I. II'.

20. F arkas Vilmos I. II.
F iedler G yula I. II. 
F ranciscy  P ál I. II.

,G ábor János I.
G anse P á l I. II.

25. G árdonyi N agy László I. 
G yöm örey Im re I. II. 
H auser Béla I. II.
Hibbey Albert I. II.
H ladonik István I. II'.

30. H olpár Gábor I. II.
H orváth  Zoltán I. II.
Iby G ábor I. II.
Jandó László I. II.
Janzsó László I. II.

35. Józsa S ándor I. II. 
Kachelm ann G yőző I. II. 
K arácsonyi G yula I. II. 
K assai Jenő L II.
K autsky Emil I. II.

40. K elecsényi Lajos I. II.
K éry Ernő I. II.
K irály G áspár I. II.
Kiss Elem ér I. II. 
nem eskéri Kiss Miklós I. II. 

45. Kollányi Antal I. II.
Kostein Ferenc I. II.
Kovács K ároly I. II.
Kurz F rigyes I. II.
Lenkey László I. II.

L ipták G éza I. II.
L otterhof O ttó I. II.
L ovászy P é te r I. II. 
nemes Mindéi Alfonz I. II. 
M oldován A ntal I. II.

55. Muck A ndrás I. II.
M uttnyánszky Zoltán I. II. 
N ádudvary  Jenő I. II.
N iszler József I. II.
P áris  János I. II.

60. P á rto s  B éla I. II.
Paul E rnő I. II.
P aulin  István I. II.
P fandler Mihály I. II.
P ócza Ernő I. II.

65. P ró k ay  G yula I. II.
R ász L ajos I.
R ápolti István I. II.
R évay István I.
Riedl G yula I. II.

70. Riha Miklós I. II.
R ihay János I. II.
Sági István I. II.
Schm idt János II.
Sitkéi János I. II.

75. Stubna V alér I. II.
S zathm áry-K irá ly  Ádám I. II, 
S zilvássy  Sándor I.
S zörényi B éla I. II.
Szűcs F erenc I. II.

80. T akács Lajos I. II.
T akács Zoltán I. II.
T ilesch G yörgy  I. II.
T okaji G ábor I. II.
T orda József I. II.

85. Török Endre I. II.
U iberacker K ároly I. II. 
V arga Ákos I. II.
V arga B éla I. II.
V árnai T am ás I. II.

90. V éssey R óbert I. II.
V éssey Tibor I. II.
V ilághy A ndrás I. II.
V irágh B éla I. II.
W agner L ajos I. II.

95. W eber József I. II.
W einberger G yörgy  I. II. 
Z akariás A ndor I. II.
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Mezőgazdasági és á lla to rvosi kar.

A ) M ezőgazdasági osztá ly , 
a) R endes hallgatók:

B ajai János I. II.
B aka K ároly  II.
B alog János I. II. 
B arthodeiszky  A ndrás I. II.

5. Bedő Ferenc II.
B élák M ária I. II.
B enacsek B éla I. II.
B iber K ároly I. II. 
B lanckenstein Miklós gróf I. II.

10. B ojtos Zoltán I. II.
Csiki József P. II.
C sokonyay  P ál I. II.
D énes Jolán  I. II.
D évényi Kálm án I. II.

15. E csedy F erencz I. II.
E rdődy János I. II.
F a rk as  Ferenc I. II.
F arsang  József I. II.
F erencz G éza I. II.

20. Fodor T ibor I. IP.
F o rra i L ászló I. II.
F reud Lili II.
Fuchs Anna I. II.
Fuchs F erenc I*. II.

25. Fuchs P á l dr. I.
H alász G yörgy  I. II.
H alász Miklós dr. I. II. 
Hegedűs G erzson I. II.
H ensch Á rpád P. II.

30. H orváth  F erenc I. IL 
Huber M átyás I. II.
K ajcsos F erenc I. II. 
K arakasevich  E ndre IP.
K ardos G yörgy  dr. I. II.

35. Kelemen Mihály I. II.
Kékes E lem ér I. II.
Kindlovics Tstván I. II.
Kiss E lem ér I. II.
Kovács Éva I.

40. K loosterhnis János I. Pl. 
K olossváry  Sándor I. II. 
Kovács P á l I. II.
K ovács Sándor I. II.
K ram m er János I.

45. K rausz G yula I. II.
Kurnik Ernő I. PL 
Landesm ann A ndor I. II.
L évay István I. II.
M agyar G éza I. IP.

50. Mansfeld Ágnes I. II.

M artos V era I. II.
Mánik Ilona I. Pl.
M enser Iván I. II.
Moór G yörgy  I. II.

55. Mudin G abriella I. II.
N agy Ferenc I. II.
N agy Ibolya I. II. 
v. N agy L ajos II.
De N ardini T itusz I. II.

60. Novák G éza I.
N yitó P á l I. II.
O blatt G ábor I. II.
P aá l K álm án I. II.
P allavicin i K ároly őrgróf L IL

65. P a tak y  G éza I. II.
P erém i M argit II. 
b. P erén y i K atalin II.
P u sz t János I. II.
R affensperger József L

70. Réti B éla I. II.
Rippel János I. II.
R isztánovics János I. II. 
S ajóhegyi E rzsébet II.
Ság G yörgy  P. II.

75. Seres Im re I. II.
Simon G yula I. II.
S im onyi Emil I. II.
Som ssich József gróf I. Pl. 
Schrikker Sándor I. II.

80. Sövér Elem ér I.
Szabó József I. II.
Szeleczky G yula dr. I. II. 
Szentm iklósy István I.
T agányi István I.

85. Tam ás Vince I. II.
T angelm ayer Ede I. II.
T ia lras A thanasios IP.
Tim kó B éla I. II.
T operczer Jenő I.

90. T örök István I. II.
T uka T ibor I. II.
U rbanyetz  István I. II.
V eress Zoltán I. II.
Vécsei P á l I. IL

95. V értessy  K ároly I. II.
Vincze G yörgy  I. II.
W olf T am ás I. II.
Z achár Antal dr. I. II.
Z ierotin László gróf I.

b) R endkívüli hallgatók:
H ollaender K atalin I. II. P erén y i K atalin báró I.
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G azdasági A kadém iát vég ze tt oki. gazdák, 
a) Rendes hallgatók:

B alás G éza I II.
B arabás Ilona I. II.
Czirjék Im re I.
Förhécz P á l I. II.

5. G iczy G ábor I.
G özsy G éza I. IL 
G rasselli Miklós I.
G róh Kornél I.
H erm ann L ajos I. II.

10. H orváth Jud it I. II.
Im reh Miklós I.
Lelkes B éla I.
M aróti G ábor I. II. 
M attyasovszky Zsolnay E ndre I.

15. M észáros Ferencz I.
N agy Mihály II.
O rosz Ádám II.
P erczel B erta lan  I. II.
Pöhl A ndor I.

20. Siegl G usztáv  I.
Sipos G ábor I.
Székely  T ibor I. II.
Szilágyi Im re I. II.
T öreki S ándor II.

25. T örök Im re I.
Tüdős László II.
V áczy Hübsch K álm án I. II. 
Zseni István  I.

B ) Á lla torvosi osztá ly , 

a) R endes hallgatók:

Albel A ndor I. II. 
A ndrássy  László I. II. 
A racs Zoltán I. II. 
A thanasin P á l I. II.

5. B ajor G yörgy  I. II. 
B aksá K ároly  I. II. 
B alafoutas K onstantin II. 
B alla A ndrás dr. I.
B alla G yörgy  I. II.

10. B alogh István I. II. 
B alom enos P é te r I. II. 
B am berger K ároly I. II. 
B arabás Lajos I. II. 
B ayerle  G áspár II.

15. Bán Ferenc II II.
B ánya László I. II. 
B ányai B éla I. II.
B ányai László I.
B árdos László I. II.

20. Becze János I. IL 
Bedenek Ferenc I. II. 
B elányi W alte r I. II. 
B ellaagh L ajos I. II. 
Bellán G yula I. II.

25. Benedek Rezső I. II. 
B erde Jenő I. IL 
B erente A ndrás I. II. 
B esnyő G ábor I. II. 
B érdy  G yula I. IL

30. B ihari B álin t I. II. 
B lazsovics István II. 
B leier Sándor I. II,
B ódai József I. II. 
B odnár S ándor I. II.

35. B odrossy  Leó I. II. 
B ogdándy László L II.

Boldog István I. II. 
Bollok József I. II.
B uday  László I. II.

40. B ujdosó István I. II. 
B ukoveczki G yörgy  I. II. 
B uran tas C hristos II. 
B úza László I. II.
Cercem  Celó I. IL

45. Cseh Sándor I. II.
Csek János I. II.
Csikós M ihály I.
Csonki János I. II. 
Czébán P á l II.

50. D ala Lajos I. II. 
D arlassis D em eter II. 
D ecsi Á rpád I. II.
D erzsy  D om okos I. II. 
D iam ant Jenő I. II.

55. Dienes Á rpád I. II. 
Domán Im re I. II.
Douvis Vazul II.
D ózsa István I. IL 
D ra tsay  G yula I. II.

60. D utkay L órán t I. II. 
E ckert B éla I. Ií.
Elek P á l dr. L II. 
E ndrédy  József II. 
E ndrődy  T ivadar I. II.

65. E rdődi János I. II. 
Éberling Dezső I.
Ebner Zoltán I. IL 
F a rán k y  G yula I. II. 
F arkas G yörgy  I. II.

70. F arkas B éla II.
F arkas K ároly I. IL 
F arkas M ihály I. II.
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F a th  A ntal I. II.
F azekas Jenő I. II.

75. Fábián Jenő I. III.
Fábián  L ászló I. II. 
F ehérvári A dorján I. II. 
Fejes Zoltán I. II.
Fekete L ajos I. 1*1.

80. F iedler László I. II. 
Fodor István I. II.
Fodor P á l I. II.
F orró  G yörgy  I. II.
Földi N ándor I. II.

85. Fördös István II. 
F reiszm uth  János I.
Fülöp Im re I. II.
G aal A ndrás II.
G ebauer B éla I.

90. G ellai Miklós I. II. 
Gencseff P e tro  II. 
G eorgulis Elias I. II. 
G eszler M ihály I. IL 
G esztesi Rezső I. II.

95. Gémes László I. II.
Gödé István I.
G örgényi Kálmán I. II. 
G rabner A ndrás I. II. 
G ulekas G regor I. II.

100. Guoth Endre I. li. 
G yarm ati Ernő I. II. 
G yenizse Lajos I.
G yócsy F erenc I. II. 
G yőry  József I. II.

•105. G yőző Miklós L II. 
G yurkó Miklós I. II. 
G yurkovits G yörgy  I. II. 
H ajdú Im re I. II.
H ajdú István II.

110. H aracsi Sándor I. II. 
H arbeit T am ás I. II. 
H arsány i Béla I. II. 
H atvani S ándor I. II. 
Hegedűs József I. II.

115. Hegedűs S ándor I. II. 
H egyesi Elem ér I. II. 
H inger Sándor I. II. 
H oléczy Iván I. II. 
H ornstein K ároly I. II.

120. H orváth  B éla I. II. 
H orváth  G yörgy  IL II. 
H orváth  István I. II. 
H orváth  József I. II. 
H orváth  L ajos I. II.

125. H orváth  S ándor I. II. 
H orváth  Zoltán I. II. 
Huber József II.
Hűm János I. II.
H unyadi G yula I. II.

130. Ikotits Jenő I. II.
Im reh Vince I. II.
Janka G yörgy  I. II.

Jannakopulos Lukács II. 
Jarab in  János II.

135. Jánvári László I. II.
J á ray  János I. II.
Jenovay Jenő I. II. 
J irkovszky  M argit I. II. 
Jorgo P encso I.

140. Juhász B alázs I. II.
Juhász B ertalan  I. II. 
Jurenák Im re IL II.
K aluzsa Kálmán II. 
Kamenoff K onstantin I.

145. K ardeván László I. II. 
K aránsebesy Lukács I. II. 
K ardos B éla IL II.
K assai József I. II.
K azár G yula I. II.

150. Kádas Zoltán I. II.
K átay  P á l László I. IIL 
Kelemen István I. II.
Kelen E ndre 1. II. 
K ellerm ann S ándor I. II.

155. Kellner Jenő I. II. 
K erecsényi Sándor II. 
K eresztes Im re I. II.
Kerécz G éza II.
K ertész G yörgy  I. II.

160. Készéi G yula I. II.
Kégl Elem ér I. II.
K éry Zoltán 1. HL
ifj. K irály F erenc I. II.
Kis P é te r I. II.

165. Kiss F erenc I. IL 
Kiss G ábor I. II.
Kiss j. L ászló I. II.
Kis József II.
Kiss Miklós I. II.

170. Kiss P ál I. II.
Kiss Sándor IL II.
Kiss S ándor Benedek I. II. 
Klein Miklós II.
Kliegl Dénes I. II.

175. Kliment Z. G yörgy  II. 
Kolias H aralam bos I. II. 
Kolter Jenő II.
K om játhy Kálmán I. II. 
K orchm áros P ál I. II.

180. K oronthály  Ferenc I. II. 
K orponay Gábor I. II1. 
K osturos János II.
Kosa G yörgy  I. II. 
K osztadinoff P é te r I. II.

185. Kovács G yula II.
K öröskényi G yula I. II. 
Kulla János I. II.
K ulcsár P é te r I. II.
Kupecz S ándor I. II.

190. Kürti Ervin I. II.
L aczfy  K urt II. 
L adom érszky Sándor I. II.
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L akatos Sándor I. II. 
L anga István I. II.

195. Langsfeld Dezső dr. I. 
Láng Miklós I. II.
L ányi Im re I. II.
Lengyel József I. II. 
Lelkes Rudolf II.

200. Leopold Ödön I. Ili 
L isznai János II.
L ónyay  S ándor I. II. 
Lucza F erenc II.
Lukács István I. II.

205. Luz G yula I. II.
M adaras T am ás I. II. 
M ajor Jenő I. II.
Makoldi S ándor I. II. 
Maloschik József I. II.

210. M argittay László I. II. 
M arkovits P á l I. II.
Marosi M ihály I. II.
Mátis K ároly I. IL 
Mázor Zsigm ond I. II.

215. Megele József I. II. 
M encigár István I. II. 
M észáros K ároly I. II. 
Milfaith Ferenc L II. 
Miller Lajos I. IL

220. Milliós Theofilos I. II. 
M ocsári László II.
Molnár Mihály I. II. 
Mozsgai József I. II. 
M urányi Ferenc I. II.

225. N agy Emil I. II.
N agy F rigyes I. II.
N agy Lajos I. II.
N agy László I. II.
Nemoda A lajos I. II.

230. Németh János I. II. 
Nikiforoff S tefán I. II. 
Nikoloff Szvetán II.
N yitrai József II. 
O rm ándlaky Antal I. II.

235. O swald Endre I. II. 
ő rh eg y i G yula I. II.
Ötvös M ihály I. II. 
Pancseff S tojcsó I. II. 
P apaioannu D em eter II.

240. P apajo rg iji Yorgi II.
Papp Ákos I. II.

. Papp G yula I. II.
Papp  Lajos I. II.
P app László I. II.

245. P arlassis  D em eter I.
P aschaleris G yörgy  I. II. 
P a ta y  Lajos II.
P ál Sándor I. II.
P ápai G yörgy  I. II.

250. P erneczky  T ivadar I. II. 
P esti B alázs I. II.
Petroff T ódor I. II.

Petrov ics Dezső I. II.
' v. P écsy  B éla I. II.
255. P é te rd y  József I. II.

P in té r S ándor I. II.
Polich Miklós I. II.
Pollerm ann K ároly I. II.
P uszta i O szkár I. II.

260. Raile János II.
v. R ácz Miklós I. II.
Räde Vilmos I. IL
R egényi József I. II.
Regős G yula I. II.

265. Reich Jenő II.
Rencz Szilárd  I. II. 
v. Részegh Ferenc I. II. 
Rézm ann Ede I. II.
R igler Sándor I. II.

270. R om vári József I. II.
R ozsnyay  János I. II.
Ruszkov D em eter I. II.
R uzsonyi B éla I. II.
S ápy  Béla I. II.

275. S egesdy S ándor II.
Selm eczy Iván II.
S erényi Antal I. II.
Sinkovicz G yörgy  I. II.
S law tcheff T odor II.

280. Sotiropoulos K onstantin I. IL
S ugár István I. II.
Svéda B éla I. IL
Schäffer Iván I. II.
Schimpl M ihály I. II.

285. Schirling János I. PL
Schnautigel Antal L II.
Schneem eier M ihály I. II.
Schöfl N orbert I. II.
Schw artz  E rzsébet I. II.

290. Szabó Dániel I.
Szabó István I.
Gy. Szabó István I.
Szabó János I.
Szabó L ászló I. II.

295. Szabó László I. II.
Szabó P ál I. II.
S zakm áry  G éza I. II.
S zalay  János I. II.
S za lay  József I. II.

300. Szani Ferencz I. IL
S zántó  János I. II.
Szecsődy Béla I. II.
Szegi F erenc I. II.
Szegeres G yula I. II.

305. Szentirm ai József I. II.
S zent-Iványi Miklós I. II.
S zepesvári László I. II.
Szerafin  János L II. 
ifj. Szerbith  István I. II.

310. Szécsényi István I. II.
S zigethy Miklós I. II.
Sziky László L II.
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S zilágyi László I. II.
Dr. Szilágyi Lászlóné II.

315. Szo lár Sándor I. II. 
Szom bati P á l I. II.
Szűcs Iinre I. II.
T akács József I. II.
T akács L ajos I. II.

320. T am ási K ároly  I.
T anczer D ezső I. II.
Telek G yőző I. II.
Teli Vilmos I. II.
T huróczy  Kornél I. II.

325. T ialios P arm enion II. 
T orm a Miklós I. IL 
T óth B éla I. II.
T óth  János I. II.
Tóth Kálm án I. II.

330. R. T óth P é te r I, II.
T óth S ándor I. II.
T óth T ibor I. II.
T rack l G yörgy  I. II. 
V alavanidis P araschos I. II.

335. V arga István I. II.
V arga S ándor I. II.

V arga János I. II. 
V asborosi A ntal I. II. 
Vass S ándor I. II.

340. Vági Vilmos I. II. 
Vellidis János L 
Velin István I. II. 
V ereckei István I. II. 
Végh Benedek I. II.

345. Végh L ászló I. II. 
Vida E lem ér I. II. 
Vincze Ábel II.
Vincze Vilmos I. II. 
V inkler Vilmos I. II.

350. Vinkó F erenc I. II. 
V isnyei János I. II. 
W allner G yörgy  I. II. 
W erner F erenc I. II. 
W erner K ároly I. IL

355. W éber István I. II. 
W inkler Zoltán I. II. 
W olf Ferenc I. II. 
Zana János I. II. 
Záboji E lem ér II.

360. Z issis D rossidis I. II.

b) R endkívüli hallgató:

B lazsovics István T.

Közgazdaságtudományi kar.

A ) K özgazdasági és kereskedelm i osztá ly , 
a) R endes hallgatók:

Abonyi Béla II.
Abonyi Emil I. II.
Adler Éva I. II.
Ákos B éla I. II.

5. Ákos Sándor I. II.
A lgőver Jenő I.
A ltm ann Lucia I. II.
Ambrus Ernő I. II.
Ambrus István I. II.

10. Ancsó Zoltán I. II.
A ndriska István I. II. 
A páthy G usztáv I. II.
A rató L ászló I. II.
A rgay  G yörgy  I. II.

15. A ry István I. IL
Aszódi Éva Á gota I. II. 
A tlasz Éva Z suzsánna I. II. 
B abcsák B éla I.
B alázs László I. IL

20. B alogh G yörgy  I.
B alogh Im re I. II.
B alogh Jenő I. II.
B alogh József I. II.
B álin t István II.

25. Bánhalm i Béla I. II.
Bánkuti Szilárd  I. II.
B arta l Béla II.
B auer László I. II.
B ekker Ádám I.

30. Békési G yörgy  II.
Benedek István I.
B enesoczky Elek II. 
B eregszászi Mihály I. 
B eregszászy  N agy G éza I. II.

35. B erkovits G yörgy  II.
B erlász István I. II.
B em ard  G yula II.
B ertha László II.
Beviz L ászló I. II.

40. B iró E rzsébet I. II.
B iró Pál I. I'I.
B laskó T ibor I. II.
B oda János I. IL 
B odnár Dezső I. II.

45. B odnár Kálmán ifj. L II. 
Bogen B éla II.
B ogyó István I. II.
B olgár Éva I. II.
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B onta G yörgy  I. II.
50. B onyai László I.

B ory  M argit I.
B orsányi János I.
B óta S ándor I. II.
B randl A lfréd I. II.

55. B reitner János I. II.
B rogli E rzsébet I. II.
B rügler Béla I. II.
Budai G yula I. II.
Budai Ödön I.

60. B udaspitz G yörgy  I. II. 
B udinszky A ndor I. II. 
Bouglef S tojanof Ivan I. 
B ukovár István I. II.
B urg László I. II.

65. B urján Lajos I. II.
Busztin Lipót I. TI.
Büchler A ndrás I. II.
Camhi Móric I. II.
C ilcer Miklós I. II.

70. C lém ent M ária I. TI.
Csaba G ábor I. II.
C sáky S ándor II.
C sányi B oriska I. II.
C sarnai K atalin II.

75. Csató József T. II.
Csepregi István ifj. I. II. 
Csillag A lbert I. II.
Csillag Tibor I. II.
Csollán L ajos ifj. II.

80. C zinczár F erenc I. II. 
C zöndör János I. II.
D ancsák István I. II. 
D anhauser Béla II.
D ankó F ranciska I. II.

85. Dávid F erenc I. II.
Deák Ferenc I. TI.
D eltái K ároly I.
Dénes Ferenc I. II.
Dénes István II.

90. D éri Kornél I. II.
D éri R ózsa T. II.
D iker K ároly Ferenc II. 
D oktor László I. II. 
D oleviczényi Ferenc I. II.

95. Domonkos Angela II.
D oór Lajos László I. II. 
D öm ötör K ároly II.
D razsán  F rigyes I.
D rótos János II.

100. Dudits Dénes I. II.
Dunás V arga G abriella I. II. 
Egly Tibor I. II.
Egri Zoltán I.
Eisenberg A ndrás I. II.

105. Eleőd Józsa P ál I.
E lsner S ándor II.
Ember Gizella I. II.
Engel K lára I.

E öry  Miklós I.
110. Epstein Miklós I. II.

F aragó  S ándor I. IT.
F arkas L ászló I. II.
F a rk as Sándor I. II.
F ehér B éla I. II.

115. Fehér G yörgy  I. II.
Fehér József II.
Fehér O ttó I. II.
Feigl Ede I. II.
F ejér L ászló I. II.

120. Fekete Zoltán I. II.
Felde Im re I.
F eldner L ászló I. II. 
v. Feleki F erenc ifj. I. II. 
F erenczy  Ferenc ifj. I. II.

125. F iáth  P á l báró I. II.
F iczere L ászló I. II.
F ischer A ladár II.
F ischer A ndrás I.
F ischer V eronika I. II.

130. F loderer Kálmán I.
Fórizs Irén I. II.
Fórizs M argit I. II.
F ö ldváry  Miklós I. II. 
F re iberger E ndre II.

135. F re iságer László Géza I. IT. 
Füle László I.
F ü rs t István I. II.
G aál K ároly  II.
G ábor N inette I.

140. Gál Tibor II.
Gál Tibor II.
G alla Éva Z suzsanna I. II. 
G allai A ntal II.
G árdos G éza I. II.

145. Gaul Jenő T. II.
G ebauer Miklós II.
Gedeon Marcell I. II. 
G ergely G yörgy  I. II.
G erő Miklós I. II.

150. Gerő S ándor I.
G esztesi János I. II. 
G oldberger M argit II. 
G ottesm ann Endre PL 
G ottlieb József I. II.

155. G örög Illés I. Pl.
G reiner Anna I. II. 
G re inerB éla  I. II.
Grób Gedeon II.
G ürtler T ivadar I. II.

160. G yenes István I.
G yöngyösi F erenc I.
G yőri S ándor P á l I. II. 
G yulai Rezső I.
H aás Lajos I. II.

165. Hábel P ál I. II.
H ackspacher M ihály I. II. 
H ajdú Tibor I. II.
H ajós F erenc II.
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Haluf B éla II.
170. H ám ori A ntal I. II.

Háncs László I.
H arasz ti M átyás I. II. 
H artm ann Vilmos I.
H atvanger József I. II.

175. H avasi G ábor I. II.
Hegedűs Ernő A ntal I. II. 
H egedűs G yörgy  István I. II. 
H egedűs L ajos I.
H egym egi Kiss K atalin I. II.

180. H erczka László I.
H erm ann G yula I.
H erm ann Jenő I. II.
H erm ann N ándor I.
H ernádi Béla I. II.

185. H erskovics S ándor I. II. 
H erskovics Miklós II.
H exner K lára I.
H irschfeld K ároly I. II. 
H óbérczesi Rezső ifj. I. II.

190. Hoffmann Endre I. II. 
Hoffm ann Jenő I.
H ollerung P iro ska  I. II. 
H om nitzky G izella I. II.
H onti János ifj. I. II.

195. H orváth D ezső I. II.
H orváth  F erenc I. II.
H orváth  G yula I. II.
H orváth János II.
H orváth János T am ás I.

200. H orváth  Jenő G yula I. II. 
H orváth  József I. II.
H orváth  P ap  János I. II. 
H orváth  S ándor I. IR 
H orváth G. T am ás II.

205. H osszú K ároly I. II.
H u táry  Ferenc I. II.
Ibrányi G yula L II.
Ignácz G yula I. II.
Illa István I. II.

210. Illovszky László I. II. 
Im grund István I.
Ivanovszky Endre I. II.
J. Ameró László II'.
Já rd án y  Kálm án II.

215. Ja rin ay  G izella I.
Jeczis Jenő I. II.
Jelentsik  Miklós I. II.
Jenei Ferenc II.
Jóházi B éla I. II.

220. Josefovics Alfréd II.
Józan Im re II.
Juhász Lajos I. II'.
Kadlecsik Rudolf I. II.
Kajdi Lajos I. II.

225. Kálmán G yörgy  Szilvius I. II. 
Kálmán István I. II.
Kámán József I.
K ántor A ntal I.

K arácsonyi Sándor I. II.
230. K ardkovács T ivadar dr. 1. II. 

K ardon Ferenc II.
K ardos Im re I. II.
K árm án G yörgy  I. II.
K arsai G éza I. II.

235. K atona L aura I. II.
Käufer Ödön I. II.
Kecskés József II.
Keleti M árta II.
Kemény István I. II.

240. K em ény Zoltán I.
Keményfi G ábor II.
Kenedi Géza I. II.
K enézy G ábor I.
K ertész Tibor I. II.

245. Kéri István I. II.
Kéri László I. II.
K ernács Sándor I.
K irály Sándor I. II.
Kis M argit I.

250. Kis T ibor II.
Kis T ivadar László I. II.
Kiss B éla II.
Kiss K lára Magdolna II. 
Kispál József I. II.

255. K lacansky G yörgy  I. II. 
K lauber László I.
Klein G yörgy  II.
Klein Noémi I. II.
Klitsch István I.

260. Klupp K ároly II.
Knoblauch Miksa I. II.
Kóbor János I. II.
Kocsis László I. II.
K oloszár A ndrás István I. II.

265. Komlósi János István R II. 
Kompánek János I. II. 
K ongorácz G yőző II.
Kónya Lajos I. II.
K opácsy Judith  I. II.

270. Kössél Im re Ferenc I. II. 
Kovács B éla Lajos ifj. II. 
Kovács G yörgy  R 
Kovács István I.
Kovács József I. II.

275. Kovács L ászló R II.
Kovács P ál I. II.
Kovács T ibor I. II.
Kőmives István I. II.
K örner R ózsa I. II.

280. K ővári G ábor I. II.
K ővári K ároly Im re R II. 
Kövesi A ndrás II.
K reszta Ferenc I. II.
K reutzer Sándor II.

285. K ristóf József János I. II. 
Kruck János R II.
K ulcsár Ernő II.
Kulin S ándor I.
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Kürti Dezső II.
290. L acza István dr. I. II. 

L adányi Antal I. 
L adom érszky T am ás II. 
Lajos M argit I. II.
L akatos G yörgy  I. II.

295. L akner Marion I. II.
L. Lam os F ló ra  I. II.
Láng Éva I. II.
Láng Ferenc I.
Láng Lajos báró I. II.

300. László A ttila II.
L ázár Béla II.
L ázár Ilona I. II.
Lévór Béla II.
Lehner László I.

305. Lehoczky A ndrás L II. 
Lem berg Tibor I. II. 
Lencsés István II.
Lerner József II.
L iebscher Sándor I. II.

310. L ichter G éza I. II.
Ligeti M argit II.
L ihovay Zoltán I. II.
L ippay Judit I. II. 
L ippovitz G yörgy  I.

315. Lohász János I.
Lovrek Tstván I. II.
Lőcsei Ernő I. II.
Lőrincz G ábor I. II.
Lőte P ál I. II.

320. Lőwensohn Ernő II.
Lukács Ferenc I. II.
M agyar K ároly I. II.
Major Im re I. II.
Malecz N ándor Béla I. II.

325. Malek József L
Mandel E rzsébet I. II. 
Mandel Józsa I. II.
Máhr Dezső II.
Márfai József I. II.

330. M arkovits Lajos I.
Márkus István I. II.
Marton K ároly I. II.
Márton Sándor I. II.
Máté László I.

335. M átyás G yörgy  I. II. 
M ayerhof G yörgy  I.
Madek Á rpád I. II.
M edgyesi K ázm ér István II. 
Mende Sándor II.

340. Merész László I. II.
Mérei Ferenc I.
Mérey G yula ifj. II. 
M észáros László I.
M észáros László I. II.

345. Mihalik G usztáv I. II.
Millen József I. II.
M ititzky A ndrás I.
Mittler Ármin A rthur I.

Mohay József I.
350. M oldványi János I. II.

M oldvay László I. II.
Molnár Ferenc I.
Molnár Lajos Ferenc I. II.
M orvái László E. II.

355. M orvay P á l G yörgy  I. II.
Murin László I.
M urmann Á rpád L II.
N ádas István I. II.
N agy Anna I. II.

360. N agy József I. Ií.
N agy K ároly I.
N aszádi B éla I. II.
Nemess István I. II.
Németh József I.

365. Németh József I.
N eszm élyi Dezső I.
Neuber E szter I. II.
N ey E ndre I. II.
N iederkirchner János L II.

370. N ikléczy József I. II.
N ovák József II.
O cskay  M ihály I.
O láh István I.
O rbán József I. II.

375. O rm ai K ároly I.
O rszág  László I.
P alina i F erenc II.
P á ll ísván  I.
P áll Zoltán II.

380. P álfy  Erzsébet I. II.
Pálfi L ászló I. II.
Páncél Tibor I. II.
P andur B éla I. II.
P ap  János I. II.

385. P app  M ária II.
P ap sz t Alfréd I. II.
P a tak i László II.
P ász to r József Zoltán I. II.
Pelz Vilmos I. II.

390. P én tek  István E. II.
P e red y  István I. II.
P e trik  B éla I.
P ichler P á l I.
P in té r G yula I. II.

395. P in tér P á l I.
P ischl József II.
P iszer M agdolna II.
P ollák  Ágnes Éva I. II. 
P ollerm an G yörgyi I. Ií.

400. P o lgár János I. II.
Popovics A lexandra I. II. 
P orpáczi Miklós I.
Rácz G yörgy  I. II.

405. R ácz János I. II.
R agányi János I. II.
R ajkai M argit I.
R ausnitz H indenburg Endre I. IL 
Rédl F erenc L II.
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410. Regős G yula II.
Reich Alisz I. II.
Rein László I. II.
Reitm ann László I.
Rellényi G ábor I. II.

415. Rencz József I.
R ényi D oro ttya  I. II.
R évay Endre I. II.
Révész István I. II'.
R ing József I. II.

420. R itter Ida I. II.
R itzky K atalin I.
Róna Miklós I. II.
Róth István I. TI.
R óthstein M árton I.

425. R osta  István I. II.
Rudas F erenc I.
Salam on István Iván I. II. 
Salgó Elem ér II.
Salzberger L ipót II.

430. S ándor P á l I. Ili 
S arlós G yörgy  I. II.
S as Á rpád I. II.
S charl M ária I. II.
Scheiber K álm án II.

435. Schm ideg E dit I. II. 
Schm ogrovits Ernő I. 
Schnäbel László I. II. 
Schöplin E ndre A ladár I. II. 
S chreyer G abriella I. II.

440. Schw arz Ervin I. II. 
Schw arcz István I. II. 
Schw arcz József II.
Schw arz József I. 
Schw endtner M agda I. II.

445. Sebestyén M árta I.
Serédi Lajos I.
S ilberger Miklós II.
Simon A ndrás G yörgy  I. II. 
S inger István I. II.

450. S inka L ászló I. II.
S ipőtz Emilia I. II.
S ipőtz István I. II.
Skublics B éla I. II.
Somló Ernő I.

455. Somló L ászló I.
Som ossy László I.
Soós A ndor I. II.
Soós S ándor I.
Sólyom  László I. II.

460. S perr Antal ifj. I.
Spiegler Ernő I.
Spitz Tibor I. II.
S tad ler László I. II.
S tark  F rigyes I. II.

465. S teiner János I. II.
S teiner Zoltán I. II.
Steinitz István II.
S teller Éva I. II.
S ter Jenő I. II.

470. S tern  E rzsébet I. II.
S tern  K ároly I.
S tig ler E rzsébet I. II.
S to its K ároly I. II.
S rasse r G yula I. II.

475. S zabadka István I. II.
Szabó A ladár I.
Szabó Anna I. II.
Szabó Emil I. II.
Szabó E ndre Ferenc I. II.

480. Szabó István II.
Szabó István II.
Szabó Miklós I. II.
Szabó Vilmos Tibor I. II. 
S zakasits  G yörgy  I. II.

485. S za lay  János ifj. I. II.
S zántó  A ndor I. II.
Szántó  G yörgy István I. II. 
S zántó  József I. II.
Szán tó  László I. II.

490. S zatm ári Endre I. II.
Szekeres Ferenc I. II.
Szekeres Dániel I.
Székely  István I. II.
Szél T am ás I. II.

495. Szem ere László I. II.
Szendrényi Béla I. II.
Szenes István I.
Szenes Magdolna Edit I. II. 
Szenthelyi Tibor I.

500. S zen tpétery  G yula L II.
Szigeti László I.
S zinay  István II.
Szőke Rudolf K ároly I.
Szöllőssy  Kornél II.

505. Szőnyi Elem ér I.
Szőnyi József I.
Szőts-D om by László I. II. 
Sztankovits Ernő I. II. 
Sztankovits István I. II.

510. Szto janovits Jenő I. II.
Szűcs István I. II.
Tábori M. Mihály I. II.
T akács Zoltán I. II.
T allér István I.

515. T álas István I. II.
T a rn ay  G yörgy  I. II.
T a tá r B éla I. II.
T á tra a lja i Forberger G abriella L 
Tekes Á rpád G ábor I. II.

520. Teles G yörgy  I. II.
T huróczy Miklós I. II.
T hür István I. II.
T ibor László I.
T im ár K ároly L

525. T ininszky János I. II.
Tolnai Antal I. II.
Tolnai O szkár K ároly I.
Tornai B álint I. II.
T oronyi Emma I.
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530. Tóth A ndrás Zoltán I. 
T óth F erenc I. II.
T óth Géza I. II.
T óth Ignác I. II.
T óth László S ándor I. II.

535. T öm ösváry  B éla I.
Török P á l I. II.
T reihaft Miklós I. II.
T úrái Á rpád Itnre I. II. 
T urek Kálmán I. II.

540. U diczky S tevan II. 
U dvaros István I. II. 
U jfalusi István Lajos II. 
Ú jvári F erenc I. II.
U ngár Miklós I.

545. U tczás István II. 
V ágvölgyi B éla I. 
Vámbéri Miklós II.
Vámos A lajos I. II. 
V ányolos János ifj. I. II.

550. V arga Elek II.
V arga G yula I. II.
V arga G yula I. II.
V arga László I. II.
V arjú Kálm án ifj. I.

555. V árkonyi G yörgy  I. II. 
V árnai Jenő I. II.
V áró G yörgy  II.
V áróczi István II. 
V ázsonyi Elek I. II.

560. Vech József I. II.

V elkey Géza I. II. 
V értes István I. II.
Vida Zoltán I. II.
V izer József I. II.

565. V ölgyi Ferenc I. II. 
V örös József I. II.
Vörös K ároly I. II. 
V rabély A ndrás I. 
W acha Kálmán I. II,

570. W eltzl S ándor I. II. 
W einberger Anna II. 
W eisz István I. II.
W eisz Julianna I.
W eisz P ál I.

575. W eisz S ándor I.
W ézel Sám uel I. II. 
W eitzner István P ál II. 
W inkler G yörgy  I. II1. 
W ultschner F erenc I.

580. Z achár G yula I.
Zajzon M ária I. II. 
Z akar János II.
Zala G yörgy  I. II.
Zalai Antal I.

585. Zalán K ároly I. II.
Zalka János I. II. 
Z arándy  Zoltán I. 
Z ávodszky Miklós I. II. 
Zoltán Elem ér I. II.

590. Zwick József I. II.
Z sám bokréthy A ladár II.

b) Rendkívüli hallgatók:

B agyinka P ál Dániel I. 
B ayer István I. II. 
B arta l Géza I.
C sányi M árton I. II.

5. Chikán Lőrinc P á l I. II. 
D imitroff A ndrás I. II. 
D rexler G yula I. II. 
F aragó  L ajos II. 
Gömbös László I. II.

10. Gvoth Béla I. II.
H ajós Ferenc I.
H ilvert G yörgy  I. II. 
Hollós József I. II.
Ilyés Im re I. II.

15. Jankó G yula I. II. 
Kardon F erenc I.
Kathó Antal I. II. 
Kelemen László II. 
K erpely Vince I. II.

20. Kiss K ároly TI.
Kövecses László I. II. 
Kövesi János II.
Leitner Ferenc I. II.

Lipóczi István I. II.
25. Meleghy G yula II.

Minder S ándor I. II.
Mokos S ándor I. II.
Nemes Ferenc I.
Németh Rezső I. II.

30. N yári Rudolf II.
P á tzau e r R ezső I. II.
R osta Zoltán I. II. 
S ághy-R uszek Mihály I. II. 
Sebestyén L ászló I.

35. Szakái G yörgy  II.
Szigeti B éla II.
Szöczi Á rpád I. II.
Tuzson József I.
U ntreu G yula I. II.

40. V ajk S ándor I.
V áróczi István I.
Vincze Andor II.
W ach  F rigyes I. II.
W irth  László I. II.

45. W ölbling L énárt I. II.
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B) Közigazgatási osztály, 

a) Renáes

A brahám  S ándor L II.
Aczél A ndrás II.
A dler Stoffa János II.
Aichorn Antal I.

5. A jkay Rajm und H arald  I. 
A llodiatoris K ároly I. II.
Almási K ároly I. II.
A scher Kálm án I.
A scher László II.

10. A vem ária K álm án I. II.
Auer József I.
Babnigg L ajos dr. I.
B acsy  F erenc I. II.
B arta  G ábor II.

15. B artha  Miklós I.
B asilides Ábris I. II.
B a tth y án y  B álint gróf I. II.
Bedő Im re I. II.
B eerm ann E rvin I. II.

20. B essenyői Szabó Zsigm ond I. II. 
Bódis Ferenc József I. II.
B odó T ibor József I. II.
B ognár G éza I. II. 
B ogoszavlyevits G yörgy  I.

25. B óna István I. II.
B onyhai M ihály dr. I.
B orbély László I. II.
B orlai László I. II. 
nemes B orsos B éla dr. I.

30. Buda E ndre II.
B udaházi István Mihály I. II. 
Buzna László II.
C avalloni S ándor I.
Cotel Kornél I. II.

35. Czakó János I. II.
C siszér József I. II.
Deák Béla I. II.
D eák Zoltán I. II.
D elm ár G yörgy  I. II.

40. Dénes Géza I. II.
D ietzgen Im re ifj. II.
D iószilágyi József I. II.
Dömök János I. II.
É liás Lajos dr. I. II.

45. Élő A ndor II.
Élő F erenc II.
E rdélyi Ferenc I. II.
Erdődi F erenc I. II. 
E rőd i-H arrach  Vilmos I. II.

50. F ajth  József I. II.
F aragó  Ödön G ergely  dr. Il 
Feik T ibor I. II.
Fekete István I.
Fekete K ároly ifj. I. II.

55. Felde Im re II.
F ent István I. II.

hallgatók:

Festő  Szabó Lajos I. II. 
Foldina József I. II.
F üstöss László II.

60. Gál S ándor I. II.
G enerál Miklós I.
G ittinger Ferenc I.
G nandt I'stván II.
G onda István I. II.

65. G ödény József I. II. 
G resznáryk  Tibor I. II. 
H ajicsek Tibor I. II.
H arkányi Béla I. II.
H ata la  László dr. I. II.

70. H avas László I. II.
H azafi Ödön I. II. 
H egedűs-É tele László I. II. 
H esz K urt I. II.
Honti László I.

75. H ortáver József I. II.
H unyadi László I. II.
Ivanits László I. II.
Iványi József T ibor I. II. 
Jaczkó Ernő I. II.

80. Jónitz Lajos II.
K atona József I.
K atona G yula II.
K azinczy N agy Sámuel II. 
Keglevich József gr. I. II.

85. Kelecsényi Tibor Nándor I. II. 
Kelényi Alfréd dr. I.
Keleti Ödön I. II.
Kemény Béla I. II.
Kenézy Miklós II.

90. Kerekes A ndrás Antal I. 
K eresztes Dániel I.
K éry Ferenc I.
K éry István I. II.
Késm árki L ászló I. II.

95. Kézdi P á l I. II.
Kiss Endre L II.
Kis G yörgy  I. II.
Kis Szölgyéni Ferenc I. 
K isvári G yula I. II.

100. Knapp G éza I. II.
K olossá B éla I. II.
K orom pay T ibor I. II.
Kovács E ndre I.
K ovács G yula l.

105. Kovács L ajos II.
Kovacsik István I. II.
K ováts Vendel I. II.
Kőszegi Zoltán I. II.
Kühn László I. II.

110. L anger K ároly I. II.
Legeza O ttó I.
Lenkei Á rpád I.
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115.

120.

125.

130.

135.

140.

145.

150.

155.

160.

L évay Dénes I. II.
Lontai T ibor I. II’.
Loparits P ál II.
L ostorfer Vilmos I. II.
Löki F erenc I. 
vitéz Lukács Béla I. II. 
M acsuha Vladim ir I.
M agyar István I. II. 
M einhardt A ndor I. II. 
Mélykúti F erenc dr. I. II. 
M erényi L órán t I. II.
Mezei Ferenc I. II.
Mezei József II.
Mikeházi István dr. I. II. 
Mikes Kornél I.
Mitók Dezső I. II.
M ohácsy József I. II.
Mohr Endre I.
Moizer Ferenc Imre dr. I. II. 
N agy János I. II. 
gesztelyi N agy Zoltán I. II. 
Néder István II.
O rkonyi A ttila I. II.
O sm an Ertogul I. II.
Pálfi László I.
P anajo th  F ejér László I. II. 
P á rta y  Zoltán II.
P asz terkó  S ándor II.
Pécsi István II.
Pfeiffer István I. II.
Pfeiffer Jenő I. II.
P in tér S ándor I. II.
P isap ia  Domenicó dr. I. 
R adák A lbert II.
Radnóti László Kálmán I. II. 
Róbert O ttó I. II.
Rónai Zoltán I. II.
Sághy G yula I. II.
Sam sonow  S. Mihály I. II. 
S ándor G yörgy I. II.
S ántha Zoltán I. II. 
m egyeri Schw artz Ignác I. 
Sebestyén Lajos I. II.
Seötér János I. II.
Séra Lajos I. II.
Sim onyi M ihály II.
Sipőtz Ágoston Imre I. II. 
Sokti Tibor I. II.

Somló Tibor I.
Som orjay  Ernő ifj. I. II. 
S tanzel G yörgy  I.

165. S trozzi V idáts István I. II. 
Szabady  Egon I. II.
Szabó István I. II.
Szabó K ároly I.
Szabó P á l L ászló I. II.

170. Szászi F erenc László I. II. 
Székely B éla I. II.
Szem ere István I. 
Szentiványi Zoltán dr. I. II. 
Szijj László József dr. I.

175. Szikora Zoltán I. II.
Szita Ferenc I. II.
Szödényi A ndrás I. II. 
Szőnyi László I. II. 
v itéz T akács István I. II.

180. T arczali Béla I. II.
T ésy  István I. II.
T ihanyi József I. II.
T oldy Im re I. II.
Tom csányi Tibor I.

185. Tőke János I. II.
Török Zoltán I. II.
Török János I. II.
T óth G yula I. II.
H. Tóth M ihály I. II.

190. Tóth P ál I. II.
T regele A ndrás I. II.
V áczy István I.
V aday L órán t II.
V árady  S ándor Im re I. II.

195. V argha Dezső I. II.
V arga István I. II.
V árhegyi Vilmos II.
V ári Lajos I. II.
Veisz József I. II.

200. V éssey Ede I. II.
Viniczai Tibor I. II. 
Vinkovich Dénes I. II.
V irág Lajos István I. II. 
W estw alew icz M arjan 1.

205. W ölfinger Lajos I. II. 
W rabel Jenő I. II. 
W rublovszky A ndrás I. II. 
Zajcz L ászló I. II.

C) G azdasági szaktanárképző  in tézet, 
a) R endes hallgatók:

5.

Albrecht Kálmán dr. II. 
Almási Irm a Julianna I. II. 
A szalay E rzsébet I. II. 
B abarczy  Im re I. II.
Bács Ferenc I. II.
B acskay  S ándor I. II. 
B áder Dezső dr. I. II.

B ajkó Ilona I. II. 
B alázs Jenő I.

10. B arabás Irén I. II. 
B arcza Gabriella I. II, 
B artha  Ágnes I. II. 
B áti László II.
Béki Ernő I. II.
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15. Bekő Jenő I. II.
B ékési István I. II.
B érezik Á rpád dr. I.
B erend István dr. I. II.
B ezsák Miklós I. II.

20. B irnbauer Anna I. II.
B lázy  László I. II.
B rüll Z suzsa I. II.
B uthem uth E rzsébet H edvig I. II. 
B úzás József I. II.

25. C lem entis L ajos I. II.
C sapó László I. II.
Cseh Jenő I. II.
C sicsely M átyás II.
Czakó M ária I. II.

30. C zéhm eister István I.
Czipf A ntal II.
D ancs K ornélia I. II.
D lustus B éla I. II.
D oby István I. II.

35. Domonkos A ntal I. II.
D ózsa Jolán I.
Döm jén Éva II.
Elek E. P é te r I.
E nyvvári T ekla I. II.

40. E rdély  A mália dr. I.
F aragó  Éva I. II.
F arkas József I. II.
F arkas Zoltán I. II.
Fejér-D om onkos I. II.

45. F igura K álm án I. II.
F ilipovits M ária I. II.
F odor G yörgy  II.
F odor József I. II.
Fodor M argit I. II.

50. Fuchs M arian E rzsébet I.
Gál F erenc I.
G aram i D ezső I. II.
G árdonyi Jenő I. II.
G ergely  E rzsébet I. II.

55. G onda József I. II.
G orka Jenő I. II.
Govrik Elem ér II.
G örgényi F rigyes I. II.
G röber G yula I. II.

60. Guth K árolyné I. II.
G yáni G éza I. II.
G yörgydeák  Jenő dr. I. II. 
H avas G abriella I. II.
H erczog József I.

65. H erencsényi Béla II.
H ering János I. II.
H ernádi P ál I. II.
H illebrand K ároly I.
Illyevölgyi János II.

70. Institoris A ranka I. II.
Jakab B álint dr. I. II.
Jakab  Rezső II.
Janecsek K ároly  I. II.
Jánky  Anna I. II.

75. Jankó József dr. I. II. 
Jelűnek P ál I. II.
Jónás Éva I. II.
K anizslai Ilona nővér I. II. 
K ántás Vilma I. II.

80. K arácsony  Lajos II.
K arbach Mária T erézia I. II. 
K ardos A ntal I. II.
Kelemen László I. II.
Kéri B orbála I. II.

85. K eszthelyi Jenő I. II.
Kicker G yula I.
Kilb G yula I. II.
K im er Dezső II.
Kis S ándor I. II.

90. Kiss A ranka I. II.
Kiss E rzsébet I. II.
Kiss L ászló I. II.
Kocsis János G yula I. II. 
K oharek János I. II.

95. K om árom i Ilona II.
Komlósi E rzsébet I. II.
Konda Katalin I. II.
Köröndi K onrád I.
K orzsinek G yörgy  ifj. I.

100. Kovách M argit I. II.
Kovács E rzsébet I. II. 
Kovács Lajos I. II.
Kovács P é te r I. II. 
Kőszegfalvi Miklós I. II.

105. K rassói K ajetán Ferenc I. II. 
K ravár G izella I. II.
K riska M ihály II.
Kuntner Ernő I. II.
Kuszkó Béla I. II.

110. L áda B álint I. II.
L akatos István I.
Lakner K ároly II.
Letenyei P iro ska  I. II.
Levin T am ás I. II.

115. Loschdorfer Anna II.
Lovász László I. II.
M agassy A ndrás II.
M akay A ttila I.
M eyer A ttila II.

120. Mezőfalvi S tefánia I. 
M ichnay Zsófia I. II.
Mile László II.
Mlinkó Im re I. II. 
M ogyorósy G yula I. II.

125. Molnár Vilma I. II.
M onostori Lajos G yula I. 
Morik G ábor I. II.
N agy József II.
Nágel Edit I. II.

130. N yakas János I. II.
N yilas V era dr. I. II.
O lgyai Miklós dr. I. II. 
P a lánk  István I.
P a tak  E rzsébet I. II.
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135.

140.

145.

150.

155.

160.

Pecznik János I. II.
P eh r S ándor I. II.
P é te rfy  Stam pf S á ra  I.
P ócsi F erenc II.
P rinz  G yula I. II.
P uskás Lajos I. II.
R advány Judit I. II. ___
R ánerné dr. O ravecz E leonóra II. 
Rejtő Ilona I. II.
Révész Zoltán dr. I. II.
Rigó Anna I.
Rosival Zoltán I. II. 175.
S ásdy  Béla I. II.
S ata  L aura I. II.
S árközy  Mária I. II.
Schindler B albina I. II.
Schlögl József I. II. 180.
Som lyói Anna dr. I.
S teiner A ndor I.
Stum pf Erzsébet I.
Szabó Kálmán I. II.
Szabó M argit I. II. 185.
Szabó Zoltán II.
Szalai János I. II.
S zalay  László I. II.
Szászabonyi S aro lta  I. II.
S zauer F ranciska I. II. 190.
Szelepcsényi Lajos I. II.
Szem m áry László I. II.

II.
165.

170.

Szendrei Lajos I. II.
Szép János I. II.
Szépfy O szkár I. II.
Szeri M átyás I. II.
Szijj József ifj. I. II.
Szilas László II.
Sztély  Éva I. II.
S ztély  K lára I. II.
T ajti K ároly  I. II.
T am ási József I. II.
Ticz Im re I. II.
Tóth Kálm án I. II.
T óth M agdolna I. II.
Valentik Zoltán I. II.
Válóczi László Ervin L II. 
V ály F erenc dr. I. II.
V arga István Á rpád I. II. 
V arga János I. II.
V árnagy  G yörgy  dr. I. II. 
V ass E rzsébet M argit I. IL 
V ass Ferenc I. II.
V ákássy  Alajos I. II.
V ieszt G yula I. II.
V irág József I. II.
W itkovszky  E ndre I. II. 
Z echm eister Alisz M ária I. II. 
Zemplén Ilona II.
Zöld K ároly  I.
Zsilkó E telka I. II.

Á svány József II.
C zári József I. II.
Csécsi N agy László I. II. 
F arkas Béla I.

5. Fehér István I.
Gerl Rezső Miklós I. II. 
Jászai Béla I. II.
Kanovics László I. II. 
K enedy Béla I.

10. Kleiner József Miklós I. II. 
K opácsy József II.

D) E gyéves közgazdasági tanfolyam , 
a) Rendes hallgatók:

E) Társadalom biztosítási

Lovass G éza II. 
M arczell Ernő I. 
M ikolay Miklós II.

15. M uhoray G yörgy  II. 
N ém edy István II. 
P ró k ay  László II. 
Roboz József I. II. 
R ödönyi K ároly  II.

20. Sim oncsics Miklós I. II. 
Soltész János I. II. 
T úrái László I.

szak tan fo lyam .

Aknai Béla I. II.
A rgényi G yula dr. I. II. 
Babó László I. II.
B ajor Rudolf dr. I. II.

5. Bakos E ndre I. II.
B ánás A rtur dr. I. II. 
B eöthy Ákos I. II.
B éres János dr. I. II. 
B oros O szkár Kálmán I.

10. Budai Ferenc Ádám I. II. 
Csaba László dr. II. 
C sa tá ry  Rezső dr. II.

D alm y Tibor dr. I. II. 
Edvi Illés István dr. I. II'.

15. Fekete Béla dr. I.
Folly  József dr. I. II. 
F onyódy  János dr. I. II. 
H orváth  Zoltán dr. I. II. 
Jan icsák  János dr. I.

20. Jausz T ibor I. II.
II. Joó G éza dr. II.

K ádár A ndor dr. I.
Kézdi Juliánná I. II.
Kiss Lajos I.
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25. Kiss T ivadar dr. I. II. 
Kondor Lajos I. II.
K opári János dr. I. II. 
K osinsky Im re dr. L II. 
Köncse Jenő dr. I. II.

30. K roner G yula I. II.
L ányi István dr. I. II.
L ászló A ndor I. II.
L énárd  Miklós I. II.
Lendvai M ihály dr. I.

35. L iptófalvi L ajos dr. I. II. 
L ovcsányi W alte r dr. I. 
M arócsy G yörgy  I. II. 
N ádujfalvi B éla I. II. 
kövendi N agy L ajos dr. II.

40. Ő rt János M ihály dr. II.
P ap  József II.
P o tó tzky  B éla I. II.
P u lszky  G yula dr. I. II. 
R ákosy  G abriella dr. I. II.

45. Rónai Elek dr. I. II.

R ónay Elem ér dr. I. II*.
Seeberg Zoltán I. II.
S y lvester E rzsébet I. II. 
S zen tm ariay  Tibor dr. I. II.

50. S zen tpétery  János dr. I. II. 
Szundy István I. II.
Szűcs P é te r dr. I. II.
T a tá r B éla dr. I. II.
T auszer Antal dr. I. II.

55. T im ár A ladár dr. I. II.
T iszai Fülöp I. IL
görzsönyi V argha E ndre dr. I. IL
Velez István I. II.
V eress L óránd dr. I. II'.

60. Vida József ifj. I. II.
Viola Ferenc I. II.
V isnyovszky M argit II.
W eninger József I.
v. Z. Z am aróczy  Miklós dr. I. II.

65. Ziegler Udó I. II.
Zsigm ond G yula dr. I. II.
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XIX.
Adatok a M. Kir. József Nádor Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem 1936/37. tanévéről.
1. Személyzet.

Az osztály 
megnevezése
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Tanári személyzet (a segédszemélyzettel)
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1. Mérnöki
2. Építészmérnöki
3. Gépészmérnöki
4. Vegyészmérnöki 
ö.Bánya- és

kohómérnöki
6. Erdőmérnöki
7. Mezőgazdasági
8. Állatorvosi
9. Közgazdasági és

kereskedelmi
10. Közigazgatási
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Összesen 87
i )

5 9
2.)

32
3.)

9
4.)

109
5.)

91
6.)

8
7.)

7
8.)

2
9.)

51
10.)

83
n.)

16 9 7
12.)

10

Ebből a létszámból 1.) 1 helyettes tanár, lásd ott is .—2.) 2 helyettes tanár és 3 meghívott szak
előadó,lásd ott is. —3.) 28 magántanár, 5 meghívott szakelőadó, 4 intézeti tanár, 1 beosztott kö
zépiskolai tanár, 1 laboratóriumvezető és 1 adjunktus, lásd ott is.—4.) 1 nyilvános rendes tanár, 
2 címzetes nyilvános rendes tanár, 2 magántanár, 1 meghívott szakelőadó, 4 adjunktus és 1 
tanársegéd, lásd ottis. — 5.) 28 címzetes rendkívüli tanár, 2 helyettes tanár, 18 meghívott szak
előadó, 9 adjunktus és 1 tanársegéd, lásd ott is. — 6.) 3 tiszteletbeli, illetőleg címzetes nyilvános 
rendes tanár, 5 címzetes rendkívüli tanár, 1 helyettes tanár, 18 magántanár, 9 adjunktus, 4 
tanársegéd és 1 lektor, lásd ott is. — 7.) 4 címzetes rendkívüli tanár, lásd ott is. — 8.) 1 címzetes 
rendkívüli tanár, lásd ott is .— 9.) 1 címzetes rendkívüli tanár, lásd o ttis .— 10.) 1 címzetes rend
kívüli tanár, 4 helyettes tanár, 9 magántanár, 9 meghívott szakelőadó, lásd ott is. — 11.) 1 
helyettes tanár, 1 magántanár és 4 meghívott szakelőadó, lásd ott is. — 12.) 1 meghívott 
szakelőadó, lásd ott is.
• Mind a 9 egyúttal a mezőgazdasági és állatorvosi kar, valamint a közgazdaságtudományi kar 
testnevelési vezetője is.

2. Hallgatók.

Félév Mérnöki
Építész
mérnöki

Gépész
mérnöki

Vegyész-
mérnöki

Bánya-és
kohóm.-i

Erdő-
mérnöki

Mező-
gazdasági

Állat
orvosi

Közgazd.és
keresked.

Közigaz
gatási Összesen

I. 211 119 480 128 118 101 176 320 724 182 2559
II. 144 1G0 377 107 118 96 160 343 705 174 2324

Közép- 
érték

177.5 109.5 428.5 117.5 118 98.5 168 331.5 714.5 178 2441.5

°/o-ban 7.27 4.49 17.55 4.81 4.83 4.03 6.88 13.58 29.27 7.29 10 0 .-
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XX. A hallgatókra vonatkozó statisztikai adatok. (1936/37.) 
a) A hallgatók száma.

A hallgatók összes szám a A hallgatók
A II. félév elejen (valamennyi évfolyamban) közül

rendkívüli
Az osztály megnevezése az a a a

az i. d ii. hallgató
I. II. 1)1. IV. f p  1 p  v  h  p  n VOll

37 l 1 n  II

évfolyam hallgatója volt férfi nö | férfi nő félévben

Mérnöki 28 35 36 45 211 — 144 — — —

Építészm érnöki 31 18 24 27 116 3 97 3 — —

Gépészm érnöki 118 91 81 87 480 — 377 — — —

Vegyészmérnöki 33 35 26 13 126 2 105 2 — —

Bánya- és kohómérnöki 34 25 34 25 118 — 118 — 1 —

Erdőm érnöki 20 24 34 18 101 — 96 — — —

M ezőgazdasági 60 10 19 71 160 16 140 20 2 4

Állatorvosi 131 99 62 51 318 2 340 3 — —

Közgazdasági és kereskedelm i 249 115 74 250 582 128 564 124 47 48

Közigazgatási 48 39 21 66 182 — 174 — — —

Egyéves közgazdasági tanfolyam 17 — - - — 14 — 17 — — —
Ö sszesen j

769 491 411 653 2408 151 2172 152 50 49

28
2
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b) Vallás,

Félév
Valamennyi osztályban volt

rom.
kát.

gör.
kát.

gör.
kel. ref. ág. h. 

ev.
uni

tárius izr. moha
medán egyéb felekezet

nélküli összesen
I. 1585 25 40 384 228 9 284 4 — — 2559
II. 1421 26 44 346 212 10 261 4 — — 2324

Közép
érték

1503 25.5 42 365 220 9.5 272.5 4 — — 2441.5

°/o- bán 61.56 1.04 1.72 14.95 9.01 0.39 11.16 0.17 — — 100.—

c) Anyanyelv.

Fé
lé

v

Valamennyi osztályban volt

magyar

né
m

et

ho
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nd

-o sz
er

b

bo
lg
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an
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l
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os

z

gö
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l

tö
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k
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n S
g
«O

I. 2487 26 1 — 1 20 1 3 5 13 1 — 1 2559
II. 2250 25 1 — 1 17 1 3 4 20 — — 2 2324

Közép
érték

2368.5 25.5 1 — 1 18.5 1 3 4.5 16.5 0.5 — 1.5 2441.5

°/o -bán 97.01 1.05 0.04 — 0.04 0.76
1
0.04 0.12 0.18 0.68 0.02 0.06 1 0 0 .-

d) Születési hely.

Fé
lé

v

Valamennyi osztályban volt

ös
sz

es
en

helybeli
Csonka- 

magyarország- 
ról vab)

csehszlovák román | jugoszláv | osztrák egyéb
külföldről

valóuralom alatt levő elszakított területről vaió

I.
II.

954
854

1176
1067

118
118

165
151

63
55

5
3

78
76

2559
2324

Közép
érték

o/o-ban

904
37.03

1121.5
45.94

118
4.83

158
6.47

59
2.42

4
0.16

77
3.15

2441.5
100

e) A szülők po lgári állása.
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I.

II.

99

105

37

29

221

204

31

28

151

135

185

164

139

110

277

243

24

16

48

39

194

165

25

19

92

87

289

287

237

248

490

435

20

30

2559

2324

Közép
érték

°/o-ban

102

4.18

33

1.35

212.5

8.70

29.5

1.21

143

5.86

174.5

7.15

124.5

5.10

260

10.65

20

0.82

43.5

1.78

179.5

7.35

22

0.90

89.5

3.67

278

11.39

242.5

9.93

462.5

18.94

25

1.02

2441.5

100,-
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f) Államvizsgák és szigorlatok,

Az osztály

megnevezése

Állam
vizsga
vagy

szigorlat

Állam
vizsga

Elö-
szigor-

lat

I. 11. 111. IV.
Kiegészítő

Doktori
szigor

lat

Szigorlat
összesenI. II. III.

s z i g o r l a t szigorlat

c<uJON
-O
’S

■cT

• S s

cd CS -r  cn - c  —
* s
cl

c<UX5N
iOjz>
CL»

*>
S S
t ó i
cd E  ~ 05 -o  —

CL

ccuX

Ocz>
’S

3
i b

s ? l
•— tn HO —

cl

c<UXN
*O

2̂’S

■
*  2

fc/j £
ÓSx
X ü  CL >

ccuXN
to
ó2fU

Cú 2
b? É rt cn 
x  ~ X  X  x  ti O. >

c<u
X

X
Ó2<u

2

• S <

3 .5 2
-oCL

c<UX

xjw
’S

*> _ 
S SJ3S ao =Cd3 —
3O.

cu
X
.Ü
x

2̂CU

•ó
>  _  
S S

-3öX)e n gj 
<> —
3CL

ccuXN
xco
<U

*2 
*> ed >—

ed £
3.52
3CL

ccuXkn
X

2̂’S

■o

S s
s ? l

— cn <3 —
3CL

ccu
X

Xjg
cu

w> £
x  ”1 
X  XX ÜCL >

Mérnöki
tartatott — — — — 38 25 60 34 65 22 1 — 164 81

elfogadta
tott — — — 17 19 31 26 49 20 1 — 98 65

Építészmérnöki
tartatott — — — — 16 11 22 8 25 15 1 — 64 34

elfogadta
tott — — — — 8 10 17 6 19 13 1 — 45 29

Gépészmérnöki
tartatott — — — — 69 47 98 50 90 24 1 — 258 121

elfogadta
tott — — - - 35 40 53 38 72 20 1 — 161 98

Vegyészmérnöki
tartatott — — — — 27 6 15 1 22 6 1 — 65 13

elfogadta
tott — — — — 20 4 14 1 15 6 1 — 50 11
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B á n y a m é r n ö k i
tartatott — — — — 12 5 6 10 1 18 15

elfogadtatott - — - — 8 3 2 5 10 8

V a s k o h ó - tartatott — — — — 3 1 1 1 - 4 1

m é r n ö k i elfogadtatott - - - - 1 1 1 2 1

F é m k o h ó - tartatott — — — — 4 1 4 1

m é r n ö k i elfogadtatott — — - 3 1 - - — - - - - - — - - - - - 3 1

E r d ő m é r n ö k i
tartatott — — — — 16 12 19 11 35 23

elfogadtatott - — - - 5 8 10 8 15 16

M e z ő g a z d a s á g i
tartatott 4 — — - 41 34 42 21 31 15 — — — — 4 — — — 18 - 140 70

elfogadtatott 4 — — - 18 28 27 15 17 14 — - - — 4 - - — 18 - 88 57

Á lla to rv o s i tartatott - — 83 82 88 54 33 26 28 47 — — — ' — — - - — 31 9 263 218

elfogadtatott - - 33 47 23 34 26 20 16 31 - - - — - - - — 31 9 129 141

K ö z g a z d a s á g i  
é s  k e r e s k e d .

tartatott 16 7 59 12 49 53 102 26 56 21 - — 36 4 — — - — 65 — 383 123

elfogadtatott 14 4 37 12 22 33 74 24 41 17 - - 27 4 - - - — 61 - 276 94

K ö z ig a z g a tá s i
tartatott 11 6 18 8 19 14 27 16 50 13 42 4 - — - 1 - — 25 1 192 62

elfogadtatott 8 4 9 7 8 9 17 12 38 10 30 4 - - - - - — 24 1 134 47

E g y é v e s  k ö z g .  
ta n fo ly a m

tartatott — — — — 6 — - — — — — - — - — - — 7 1 13 1

elfogadtatott — - - — 5 — - — — — — - - - - - - - — 6 1 11 1

T a n á r k é p z ő i
tír látott — 12 — 12 -

elfogadtatott 12 — 12 -

Összesen tartatott 31 13 160 102 388 263 425 203 367 163 42 I 4 36 4 4 — -  1 — 162 11 1615 763
elfogadtatott 26 8 79 66 173 190 272 155 267 131 30 1 4 27 4 4 - - 1 - 156 11 1034 569
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286g) Oklevelek.Az oklevelet nyert egyének, illetve azok száma, akik részére honosított oklevéladatott ki
Az 1936/37. tanévben oklevelet nyert összes egyének közül

><u>
külföldi honosságú, mégpedigAz oklevél kát. 1 "!T! keleti CZ5 crt cnOcmegnevezése

<u
V)
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N
w

római görög reform
; Söb

-cd görög unitárit izraelit
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egyéb agyar 
ho

-cd5—
"n ehszlov
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c
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E

>-CdNtßOÖZ) 5—
-ed OE NCßO :Ou, -<u>>

:O -<D v a 11 á s ú S CZ5O C/)ü o
u .H, w -<Dc KhO 2 fcfl

Mérnöki oklevél hazaioklevél 69 69 — 43 1 6 8 1 — 10 — 66 — — 1 1 — — 1 —honosítottoklevél 1 1
Építészmérnöki hazaioklevél 32 32 — 17 — 7 1 — — 7 — 32 — — — — — — — —oklevél honosítottoklevél 5 5 — 1 — 1 1 — — 2 5 — — — — — - — —
Gépészmérnöki hazaioklevél 97 97 — 58 2 15 11 1 — 10 — 95 — — 1 1 — — — —oklevél honosítottoklevél 2 2 — 2
Vegyészmérnöki hazaioklevél 21 21 — 11 — 6 2 — — 2 — 18 — 2 1 — — — — —oklevél honosítottoklevél 6 6 - 1 3 — 1 1 — 1 6 — - — — —

- 1 — —
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Bányamérnöki hazai öklévé 8 8 1 - 6 1 1 — — — 8 — — —
I -

— — — — —oklevél honosított o.Fémkohómérnöki hazai öklévéoklevél honosított o. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —Vaskohómérnöki hazai oklevél 1 1 — 1oklevél honosított o.Erdőmérnöki hazai oklevél 18 18 — 15 — 2 1 — — — — 16 — — 1 — — 1 — — —oklevél honosított o. —Mezőgazdasági ‘ hazai oklevél 29 28 1 17 1 3 4 — 1 3 — 28 1 — — — — — — — —oklevél honosított o. 2 2 — — — 1 — — — 1 — 2 — — — — — — — — —Állatorvosi hazai oklevél 47 47 — 35 — 7 4 — — 1 — 47 — — — — — — — — —oklevél honosított o. —Oki. közgazda hazai oklevél 62 48 14 33 1 3 5 — — 20 — 58 — — 3 1 — — — — —
(Közgazd. és kereske

delmi osztályon végzett; honosított o. —Oki. közgazda hazai oklevél 30 30 — 21 — 5 3 — — 1 — 30 — — — — — — — — —
(Közigazgatási osztályon 

végzett) honosított o.Közgazdaságtudo- mányi oklevél
(Egyéves közgazd. tan

folyamon végzett)

hazai oklevél 7 7 — 4 — 2 '1 — — — — 7 — — __ — — — — — —honosított o. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Összesen hazai oklevél 421 406 15 261 6 57 40 2 1 54 — 408 1 2 7 3 — 1 1 — —honosított o. 16 16 — 6 — 3 3 — — 4 — 16 j

— — — — — — — —
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288h) D okto ri oklevelek,

Az oklevél

megnevezése

A doktori oklevelet
nyert egyének, illetve 
azok száma, akik 
részére honosított 

doktori oklevél ada
tott ki

Az 1936/37. tanévben doktori oklevelet nyert összes egyének közül
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Mérnöki
hazai oklevél 1 1 — 1

honosított
oklevél

Építészmérnöki
hazai oklevél * 1 — 1

honosított
oklevél

Gépészmérnöki
hazai oklevél 1 1 — 1

honosított
oklevél

Vegyészmérnöki
hazai oklevél —

honosított
oklevél

- 1
-
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Bányamérnök
tudományi doktori

hazai oklevél - -
honosított

oklevél

Kohómérnök- hazai oklevél

tudományi doktori honosított
oklevél

Erdőmérnök- hazai oklevél

tudományi doktori honosított
oklevél

Mezőgazdaság
tudományi doktori

hazai oklevél 16 16 — 9 — 1 — 1 1 4 — 16 — — — — — — — — —
honosított

oklevél 2 2 — — — 1 — — — 1 - 2

Állatorvos hazai oklevél 40 40 — 26 — 7 3 — — 4 — 40 — — — — — — — — —

tudományi doktori honosított
oklevél

Közgazdaság- 
tudományi doktori 
(közgazdasági és keres- 
ked. osztályon végzett)

hazai oklevél 72 65 7 34 1 10 7 — — 19 1 69 -r — l 1 — — — — 1
honosított

oklevél
Közgazdaság- 
tudományi doktori 
(közigazgatási

osztályon végzett)

hazai oklevél 26 26 — 17 — 5 3 — — 1 — 25 1 — — — — — — -r —
honosított

oklevél
Közgazdaság- 
tudományi doktori 
(egyéves közgazdasági 

tanfolyamon végzett)

hazai oklevél 10 10 — 4 — 1 4 — — 1 — 10 — — — — — — — — —
honosított

oklevél

Összesen
hazai oklevél 167 160 7 93 1 24 17 1 1 29 11 163 11 l l — — — — l

honosított
oklevél 2 2 — — — 1 — — — 1 — 1 2 — — — — — — — — —
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XXI.
M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Orvosi Rendelőintézetének működése az 1936/37. tanévben.

Az Intézet a lefolyt tanévben is eleget téve kettős fe ladatának: 
a prevenciót szolgáló á lta lános orvosi v izsgála tokat végezte és a betegként 
jelentkező hallga tókat gyógykezelte.

Á ltalános vizsgálatban  (m inden osztályon és ezenfelül az első és 
nyolcad féléveseknél: an tropom etriás felvétel — vércsoport-m eghatározás, 
vérsernm vizsgálat — röntgenátv ilág ítás és e lektrokardiografia) 4582 hall
gató  részesült, akiknek 47% -a jól, 42% -a közepesen és 11%-a gyengén 
fejlettnek és táp lá ltnak  ta lá lta to tt. A testnevelésre  kötelezettek szám a 
2052 volt, akik közül 212-őt különböző testi bántalm ak vagy  fogyatkozások 
m iatt felm entésre a ján lo ttak . A m egvizsgáltak  létszám ának, a testnevelésre 
kötelezetteknek és az az alól felm entetteknek karokszerin ti m egoszlását 
a következő táb lázat szem lélteti:

K a r o k : Megvizs
gáltatott

Testnevelés
kötelesek alól felment, 

száma
M érnök-építészm érnöki
Gépész-vegyészmérnöki

1882 815 68

Bánya-kohó-erdömérnöki 415 226 13

M ezőgazd.-állatorvosi 999 322 38

Közgazdaságtudományi 1203 689 93

Összesen 4499 2052 212

G yógykeze lés  céljából 2865 hallgató  kereste  fel az Intézetet, akik 
9538 kezelési napot vettek  igénybe. A jelen tkezett beteg hallgatóknak szak- 
rendelések szerin ti m egoszlása a következő vo lt:

Szakoszt. bel seb bőr
hugy
ivar fog

orr fül 
gége szem Röntg. lab. összesen

Uj beteg 547 349 390 112 199 415 269 319 265 2865

Kéz. nap. 1943 664 1443 756 2530 1024 185 143 850 9538
Ö sszesen 2490 1013 1833 868 2729 1439 454 462 1115 12403

Figyelem rem éltó, hogy a jelentkezettek  közül 36 szív-, 70 ideg-, 
35 különböző fajtá jú  tuberkulotikus és 137 nem i-betegségben szenvedett.

Az O rvosi R endelőintézet ö sszforgalm a a múlt (1936/37) egyetem i 
évben: 16902.
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XXII.
A műegyetemi menzák működése az 1936/37. tanévben.

/. M érnöki és építészm érnöki, valam int gépész- és vegyészm érnök i karon.

a) Á llam segély. A m. kir. va llás- és közoktatásügyi m inisz
térium  álta l a „Technikus Ebéd“ 1935/36. tanévi élelm ezési
segélye címén engedélyezett összeg .....................................  8.885.80 P

b) A hallgatók által az 1936/37. tanévre fizetett közjótékony
sági díjakból befolyt összeg ........................................... 5.013.— „
A D iákjóléti Alapból m enzasegélyek m egtérítésére  engedé
lyezett összeg ...................................................................... 5.934.20 „

Ö sszesen: 19.833.— ,.

A z 1936/37. tanévben kiszo lgá lta to tt ebédek szám a:
1936. szeptem ber 14-től 1937. január 31-ig . . . 33.242
1937. január. 4-től 1937. június 2 7 - i g .....................  34.668

Ö sszesen : 87.930
Ezekből 12.936 egész ingyenes, 16.527 féldíjas volt.

//. M ezőgazdasági és állatorvosi karon.

M ezőgazdasági o sz tá ly :

Az osztá ly  az 1936/37. tanév folyam án összesen 11.606 féldíjas vacso 
rá t engedélyezett, e kedvezm ény összesen 1.072 pengő 50 fillért te tt ki.

Á llatorvosi o sztá ly .

a) Á llam segély ........................................................................ 2.470.— P
b) Egyéb bevételek:

K am atjövedelem  ........................................ ...............................  129.81 „

Ö sszesen: 2.599.81 P

A z 1936/37. tanévben kiszo lgá lta to tt ebédek szám a:

100%-os ingyenes ..................................... —.—
75% -bán „  3.574
50% -bán „  5.342
25% -bán „  4.632

Ö sszesen: 13.548

III. K özgazdaságtudom ányi karon.

A kar az 1936/37. tanév folyam án összesen 26.936 féldíjas vacso rá t 
engedélyezett, e kedvezm ény összesen 4.810 pengőt te tt ki.

J9*
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