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A műegyetemi tanács az 1941/42 tanévben.

Rector Magnificus:

Imre Sándor dr.

Prorector:

Vendl Aladár dr.

Dékánok:

Csányi Károly, a mérnöki és építészmérnöki karon. 
Náray-Szabó István dr., a gépész- és vegyészmérnöki karon. 
Modrovich Ferenc, a bánya-, kohó- és erdőmérnöki karon. 
Ihrig Károly dr., a mezőgazdasági és állatorvosi karon. 
Fülei-Szántó Endre dr., a közgazdaságtudományi karon.

Prodékánok:
Stachó Tibor dr., a mérnöki és építészmérnöki karon.
Vajda Ödön, a gépész- és vegyészmérnöki karon.
Proszt János dr., a bánya-, kohó- és erdőmémöki karon. 
Manninger Rezső dr., a mezőgazdasági és állatorvosi karon. 
Báró Kaas Albert dr., a közgazdaságtudományi karon.

Tanács jegyző :

Badics Aurél dr., m. kir. kormányfőtanácsos, c. m iniszteri osztály- 
tanácsos.
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I I

Az 1941/42. tanévben működött 
nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanárok.

Mérnöki és Építészmérnöki Kar.
Dékán : Csányi Károly. (1. alább.)

Mérnöki Osztály.
Nyilvános rendes tanárok :
Szily Kálmán (nagyszigeti), bölcsészettudományi doktor, m. kir. tit

kos tanácsos, volt vallás- és közoktatásügyi minisztériumi államtitkár, a 
berlini műegyetemen a mérnöki tudományok tiszteletbeli doktora, a me
chanika ny. r. tanára, a M. Kir. József-Műegyetemnek az 1927/28—1929/30. 
tanévekben volt rektora, mérnöki és építészi osztályának az 1919/20—1921/22. 
tanévekben volt dékánja, az országgyűlés felsőházának volt tagja, a Ma
gyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Országos Felsőoktatási Ta
nács elnöke, a „Horthy Miklós jubileumi alapítvány** kuratóriumának 
tagja, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság elnökhelyet
tese és tagja, az Országos Közoktatási Tanács tagja, az Országos ösztön
díjtanácsnak, valamint a Tanács intézőbizottságának tagja, az Országos 
Természettudományi Tanácsnak, valamint a Tanács intézőbizottságának 
tagja, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének és a Ma
gyar Paedagogiai Társaságnak tiszteleti tagja; a Magyar-Német Társaság 
társelnöke, a berlini Német-Magyar Társaság tiszteleti tagja, a „Hun
gária** Magyar Technikusok Egyesületének örökös tiszteletbeli magisztere, 
a magyar Corvin-koszorúnak, a kormányzói teljes elismeréssel járó nagy 
arany érdeméremnek, a Magyar Érdemrend nagykeresztjének és közép- 
keresztjének a csillaggal, a kormányzói elismerésnek, a német Sasrend 
nagykeresztjének a csillaggal, az osztrák Érdemrend nagykeresztjének, 
a lengyel Polonia Restituta rend nagykeresztjének, az észt Fehércsil- 
lag-rend nagy kérész tjének, az olasz Koronarend nagykeresztjének és nagy 
tiszti keresztjének a csillaggal, a finn Fehér Rózsa-rend parancsnoki ke
resztjének a csillaggal, az észt Sasrend parancsnoki keresztjének a csillag
gal, a jugoszláv Szent Száva-rend nagykeresztjének, a bolgár Érdemrend 
nagykeresztjének, valamint a német Vöröskereszt I. o. érdemcsillagának és 
az észt Vöröskereszt I. o. díszjelvényének a csillaggal tulajdonosa. Mű
egyetemi ny. rk. tanári címet kapott 1906 november 2-án, ny. r. tanárrá 
kineveztetett 1913 július 28-án, államtitkári címet kapott 1930 július 28-án, 
vallás- és közoktatásügyi államtitkárrá kineveztetett 1932 december 30-án, 
a II. fizetési osztály jellegével felruháztatott 1935 június 23-án.
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Oltay Károly, oki. mérnök, a geodézia ny. r. tanára, a M. Kir. József- 
Műegyetem mérnöki és építészi osztályának az 1926/27—1927/28. tanévekben 
volt dékánja, továbbá a M. Kir. József Nádor Műegyetem mérnöki és épí
tészmérnöki karának az 1934/35. tanévben volt dékánja, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja, a 
Mérnöki Tanács, az Országos Középítési Tanács, az Országos Felsőoktatási 
Tanács, az Országos Természettudományi Tanács, az Igazságügyi Műszaki 
Tanács tagja, a Budapesten szervezett Földmérő Vizsgáló Bizottság tagja 
és elnökhelyettese, a Földmérő Magánmérnökök Egyesületének tisztelet
beli tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Nem
zeti Bizottságának elnöke, a Magyar Fotogrammetriai Társaság elnöke 
és tiszteletbeli tagja, a Műegyetemi Diákjóléti Tanári Bizottság ügy
vezető alelnöke, a Műegyetemi Segélyegylet tanárelnöke, a Horthy Miklós- 
Kollégium igazgatótanácsának tagja, a polgári Signum Laudis és a Ma
gyar Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa. Ny. r. tanárrá kinevez
tetett 1913. augusztus 13-án.

Mihailich Győző, oki. mérnök, műszaki doktor, a hídépítéstan ny. r. 
tanára, a M. Kir. József-Műegyetem mérnöki és építészi osztályának az 
1928/29—1929/30. tanévekben volt dékánja, az Országgyűlés Felsőházának 
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Mérnöki Kamara 
elnöke, a M. Kir. Kúria szabadalmi ülnöke, az Országos Középítési Tanács 
alelnöke, az Országos Iparügyi Tanács építésügyi szakosztályának tagja, 
az Országos Természettudományi Tanács alelnöke, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet út-, vasút- és hídépítési osztályának volt elnöke, a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet vasbetonbizottságának elnöke, a Magyar 
Anyagvizsgálók Egyesületének volt elnöke, a Műegyetemi Mérnöki Tovább
képző Intézet igazgatója, az Internationale Vereinigung für Brückenbau 
und Hochbau állandó bizottságának tagja, magyarországi csoportjának 
elnöke, a „Hungária” Magyar Technikusok Egyesületének örökös tisztelet
beli magisztere, a Műegyetemi Lövészegylet védnöke, a Magyar Érdemrend 
középkersztjének, valamint a polgári Signum Laudis érdemrendnek a tu
lajdonosa. Ny. rk. tanári címet kapott 1916. október 6-án, ny. r. tanárrá ki
neveztetett 1920. ápriils 20-án.

Stachó Tibor, bölcsészettudományi doktor, a matematika ny. r. tanára, 
a M. Kir. József Nádor Műegyetem mérnöki és építészmérnöki karának 
1939/40. és 1940/41. tanévi dékánja, az Országos M. Kir. Gazdasági Szak
tanárvizsgáló Bizottságnak és a Biztosítás-matematikai Szakértői Szak
bizottságnak tagja, a Jahrbuch ü. d. Fortschritte d. Mathematik és 
a Zentralblatt für Mathematik állandó munkatársa, a „Hungária” Ma
gyar Technikusok Egyesületének magisztere. Egyetemi ny. rk. tanárrá ki
neveztetett 1935. július 6-án, ny. r. tanárrá 1937. június 30-án.

♦
Liska József, oki. gépész- és elektromérnök, műszaki doktor, az 

elektrotechnika ny. r. tanára, m. kir. kormányfőtanácsos, a villamos mű
vek ügyeiben a M. Kir. Kúrián eljáró különbíróság ülnök-tagja, valamint 
az Országos Iparügyi Tanács tagja, a hadiékítményes és kardos Signum 
Laudis és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a Magyar Elektrotechnikai
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Egyesület jubileumi érmének nyertese. Egyetemi ny. r. tanárrá kinevezte
tett 1939. június 30-án.

Jáky József, oki. mérnök, műszaki doktor, a vasútépítéstan, talajme
chanika és alapozás ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia leve
lező tagja, az Országos Közlekedési Bizottság tagja, a Közlekedéstudományi 
Társaság közlekedéstechnikai szakosztályának elnöke, a budapesti Horthy 
Miklós-Kollégium igazgatótanácsának tagja, az Anyagvizsgálók Egyesü
letének választmányi tagja, az American Society of Civil Engineers Soil 
Mechanics and Foundations Division Advisory Boardjának tagja, az Inter
national Conference on Soil Mechanics magyar csoportjának elnöke, a 
Haditechnikai Tanács és az Igazságügyi Műszaki Tanács tagja. Egyetemi 
ny. rk. tanárrá kineveztetett 1936. július 28-án, ny. r. tanárrá 1939. szep
tember 23-án.

Kotsis Endre, oki. építészmérnök, műszaki doktor, a magasépítéstan 
ny. r. tanára. Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1938. július 28-án, 
egyetemi ny. r. tanárrá 1940. október 19-én.

Németh Endre, oki. mérnök, a vízépítéstan ny. r. tanára, a Magyar 
Közlekedéstudományi Társaság Közlekedéstechnikai osztályának alelnöke, 
a „Darányi Ignác” Agrártudományos Társaság és a Magyar Mérnök- és 
Epítész-Egylet választmányi tagja, a M. Kir. Országos öntözésügyi Hiva
tal Öntözési szaktanácsadója, az Öntözésügyi Közlemények szerkesztője, 
a hadiékítményes bronz Signum Laudis, a 2. oszt. ezüst vitézségi érem és 
a Károly-csapatkereszt tulajdonosa. Egyetemi ny. rk. tanárrá kinevezte
tett 1940. január 13-án, egyetemi ny. r. tanárrá 1940. december 30-án.

Nemesdy József, oki. mérnök, műszaki doktor, az út-, vasútépítés és 
közlekedésügy ny. r. tanára, a m. Kir. Államvasutak volt műszaki főtaná
csosa, a M. Mérnök- és Epítész-Egylet választmányának rendes tagja, a 
hadiékítményes bronz Signum Laudis, a Károly-csapatkereszt, a magyar, 
osztrák és bajor hadiékítményes háborús emlékérem tulajdonosa. Ny. r. ta
nárrá kineveztetett 1942. január 24-én.

Nyilvános rendkívüli tan ár:
Szily József (nagyszigeti), oki. mérnök, műszaki doktor, a II. sz. víz- 

építéstani tanszék ny. rk. tanára. Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1942. 
június 30-án.

Építészmérnöki Osztály:
Nyilvános rendes tanárok s
Wälder Gyula, oki. építész, az ókori építéstan ny. r. tanára, a M. Kir. 

József-Műegyetem mérnöki és építészi osztályának az 1930/31—1931/32. tan
években volt dékánja, a M. Kir. József Nádor Műegyetemnek az 1938/39. 
tanévben volt rektora, miniszteri tanácsos, országgyűlési képviselő, a II. 
osztályú Magyar Erdemkereszt és a Corvin-koszorú tulajdonosa, Vas vár
megye törvényhatósági bizottságának örökös tagja, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, az Országos Iparügyi Tanács építészi szakosztá
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lyának elnöke, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának, az Országos Irodalmi 
és Művészeti Tanácsnak, a Műemlékek Országos Bizottságának, az Orszá
gos Középítési Tanácsnak, az Országos Felsőoktatási Tanácsnak, az Egy
házművészeti Tanácsnak, az Országos Ösztöndíjtanácsnak és az egri egy
házmegye egyházművészeti bizottságának tagja, a Magyar Mérnök- és Epí- 
tész-Egyletnek és a Magyar Képzőművészek Egyesületének volt elnöke, a 
Képzőművészeti Társulatnak, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti 
Szövetségének, az Országos Magyar Iparművészeti Társulatnak választ
mányi tagja, a Steindl-céh céhmestere és alelnöke, a Magyar Tégla- és 
Agyagárugyárosok Országos Egyesületének örökös tiszteleti tagja. Ny. r. 
tanárrá kineveztetett 1923. június 2-án.

Romsauer Lajos, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
az ábrázoló geometria ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem 
mérnöki és építészmérnöki karának az 1935/36—1936/37. tanévekben volt 
dékánja, a Budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja. 
Ny. rk. tanári címet kapott 1922. május 16-án, ny. r. tanárrá kineveztetett 
1924. július 29-én.

Kotsis Iván, oki. épitész, műszaki doktor, az épülettervezés ny. r. ta
nára. Ny. rk. tanári címet kapott 1923. március 31-én, ny. rk. tanárrá kine
veztetett 1926. július 27-én, ny. r. tanárrá 1928. január 3-án.

Csányi Károly, oki. építész, a középkori építészet ny. r. tanára, a M. 
Kir. József Nádor Műegyetem mérnöki és építészmérnöki karának 1941/42. 
tanévi dékánja, az 1938/39. tanévben volt dékánja, az Országos Irodalmi és 
Művészeti Tanács, az Országos Felsőoktatási Tanács, az Országos Ösztön
díjtanács, az Egyházművészeti Tanács, a budapesti Horthy Miklós Kollé
gium igazgatótanácsának és a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának tagja, 
az Országos M. Kir. Rajztanárvizsgáló Bizottság kültagja, a katonai és 
polgári Signum Laudis tulajdonosa. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1932. szep
tember 17-én.

z
Csonka Pál, oki. építész, műszaki doktor, az alkalmazott szilárdságtan 

ny. r. tanára. Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1936. július 28-án, ny. 
r. tanárrá 1940. október 19-én.

Arvé Károly, oki. építész, az épületszerkezettan ny. r. tanára és az 
épületszerkezetek elemei meghívott előadója, tart. főhajónagy, az Építő- 
mesteri Képzettség Megvizsgálására Szervezett Bizottság kinevezett tagja, 
a M. Kir. Kúria szabadalmi ülnöke, a Magyar Képzőművészek Egyesületé
nek tagja. Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1939. június 30-án, ny. r. 
tanárrá 1940. október 19-én«

Friedrich Lóránd, oki. építész, műszaki doktor, az újkori építéstan 
ny. r. tanára. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1942. június 30-án.

Nyilvános rendkívüli tanár:
Korompay György, oki. építészmérnök, műszaki doktor, a városépí

téstan ny. rk. tanára. Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1942. június 30-án.
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Gépész- és Vegyészmérnöki Kar.

Dékán: Dr. Náray-Ssabó István. (1. alább.)

Gépészmérnöki Osztály.

Nyilvános rendes tanárok :
Schimanek Emil, oki. gépészmérnök, a gépészmérnöki tudományok 

tiszteletbeli doktora, a gépszerkezettan ny. r. tanára, a M. K3r. 
József-Műegyetemnek az 1923/24—1924/25. tanévekben volt rektora, gépész^ 
mérnöki osztályának pedig az 1916/17—1917/18. tanévekben volt dékánja, az 
Országos Ösztöndíjtanács, az Országos Felsőoktatási Tanács, az Országos 
Természettudományi Tanács intézőbizottságának tagja, a Felső Oktatás
ügyi Egyesület elnöke, az Igazságügyi Műszaki Tanács tagja, a M. Kir. 
Kúria szabadalmi ülnöke, a Kir. Magyar Automobil Club alelnöke, az 
Országos Közlekedésrendészeti Bizottság elnöke, a Corvin-koszorú tulaj
donosa. Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1900. október 16-án, ny. r. tanárrá 
1902. december 4-én.

Szabó Gusztáv, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, a mezőgazdasági 
géptan ny. r. tanára, a gépkisérleti intézet vezetője, a M. Kir. József-Mű- 
egyetem gépészmérnöki osztályának az 1922/23—1924/25. tanévekben volt dé
kánja, a M. Kir. József Nádor Műegyetemnek az 1936/37. tanévben volt rek
tora, országgyűlési képviselő, a Műegyetem Építési Bizottságának elnöke, 
a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság rendes tagja, a M. Kir. Kúria 
szabadalmi ülnöke, az Országos Felsőoktatási Tanács, az Országos Termé
szettudományi Tanács, az Országos Ösztöndíjtanács, a Mezőgazdasági Kí
sérletügyi Tanács, az Állandó Központi Talajjavító Bizottság, az Energia- 
Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, a Budapesten szer
vezett vezetőgépészi vizsgáló bizottság tagja, a Széchenyi Tudományos Tár
saság szenátusának tagja, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöki 
tanácsának és igazgató-választmányának tagja, valamint műszaki szakosz
tályának elnöke, a Magyar Szabványügyi Egyesület elnöke, az Országos 
Gőzkazánvizsgáló Egyesület alelnöke, a Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet 
tanácsának tagja, a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete, a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat és a Magyar Meteorológiai Társaság választ
mányának tagja, a Magyar Kinotechnikai Társaság elnöke, a Magyar Ér
demrend középkeresztjének tulajdonosa. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1918. 
június 5-én.

Pogány Béla, oki. középiskolai tanár, a göttingai Georgia Augusta- 
egyetem bölcsészettudományi doktora, a fizika ;ny. r. tanára, felsőházi tag, 
a M. Kir. József-Műegyetem gépészmérnöki osztályának az 1933/34. tanév
ben, a M. Kir. József Nádor Műegyetem gépész- és vegyészmérnöki kará
nak pedig az 1934/35. tanévben volt dékánja, a Magyar Tudományos Aka
démia rendes tagja, az Országos Felsőoktatási Tanács, az Országos Ösztön
díjtanács, az Országos Természettudományi Tanács, az Országos M. Kir. 
Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság és a Gazdasági Szaktanárképző 
Intézet igazgatótanácsának tagja, a M. Kir. Kúria szabadalmi ülnöke, a
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Matematikai és Fizikai Társulat elnöke, a Deutsche Physikalische Gesell
schaft tagja, az Országos Világítástechnikai Bizottság elnöke, a magyar 
Corvin-koszorú tulajdonosa. Ny. rk. tanárrá kineveztetett a kolozsvári 
M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetemre 1918. május 8-án, ny. r. tanárrá 
1920. november 19-én, műegyetemi ny. r. tanárrá 1923. augusztus 25-én.

Misángyi Vilmos, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, a mechanikai 
technológia ny. r. tanára, a M. Kir. József-Műegyetem gépészmérnöki osz
tályának az 1929/30—1930/31. tanévekben volt dékánja, a M. Kir. Kúria sza
badalmi ülnöke, az Országos Felsőoktatási Tanács, az Országos Közoktatási 
Tanács és az Országos Természettudományi Tanács, valamint a Magyar 
Szabványügyi Intézet elnöki tanácsának tagja és több szakbizottságnak 
elnöke, a Budapest Belvárosi Római Kát. Egyházközség világi alelnöke, 
az Országos M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja, az 
Országos Közoktatási Tanács iparoktatási szakosztályának elnöke, az Ipari 
Documentatio Bizottság elnöke, a budapesti Horthy Miklós-Kollégium 
igazgatótanácsának tagja, a Magyar Textiltechnológusok Egyesületének 
tiszteletbeli elnöke, a Magyar Psychológiai Társaság, a Magyar Adria 
Egyesület és a Kir. Magyar Természettudományi Társulat választmányi 
tagja, a „Hungária” Magyar Technikusok Egyesületének dominus-tanács- 
tagja, a Magyar Értelmiségi Szervezetek Központi Bizottságának mérnök- 
elnöke, a Magyar-Német Társaság nagyválasztmányának tagja, az Általá
nos Háztartási Szövetkezet igazgatóságának tagja, a Magyarországi Vas-, 
utasok Országos Gazdasági Egyesületének tiszteletbeli elnöke, a Magyar 
Molnár-Céh tiszteleti tagja, a Deutscher Verband für die Materialprüfun
gen der Technik, az Anyagvizsgálók Üj Nemzetközi Szövetségének rendes 
tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület főtitkára. Ny. r. tanárrá kinevezte
tett 1924. december 13-án.

Pöschl Imre (selmeczi) oki. gépészmérnök, a gyakorlati elektrotech
nika ny. r. tanára, a M. Kir. József-Műegyetem gépészmérnöki osztályá
nak az 1931/32—1932/33. tanévekben volt dékánja, az Országos Középítési 
Tanács, az Országos Természettudományi Tanács, a Kir. Magyar Termé
szettudományi Társulat választmányi és a budapesti Horthy Miklós Kol
légium igazgatótanácsának tagja, a M. Kir. Kúria szabadalmi ülnöke, az 
Országos Világítástechnikai Bizottság alelnöke, a Magyar Elektrotechni
kai Egyesület társelnöke, a műegyetem „Technikus Ebéd” elnevezésű 
jótékony-intézményének tanárelnöke. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925. 
április 7-én. Nyugalombavonult 1942. augusztus 31-én, XI., Horthy Miklós- 
körtér 4.

Vitéz Ver ebé lif László (verebélyi), oki. gépészmérnök, a villamosmű
vek és vasutak ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem gépész- 
és vegyészmérnöki karának az 1936/37. tanévben volt dékánja, gépészmér
nöki osztályának az 1937/38. tanévben volt osztályelnöke, a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező tagja, az Országos Felsőoktatási Tanács tagja 
s természet- és műszaki tudományi szakosztályának állandó előadója, a 
Mérnöki Továbbképző Intézet igazgató-helyettese, a Magyar Szabványügyi
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Egyesület alelnöke, az Országos Természettudományi Tanács tagja, az 
Országos Iparügyi Tanács energiagazdasági szakosztályának tagja, az 
Igazságügyi Mérnöki Tanács és á villamos művek ügyében a M. Kir. 
Kúrián eljáró különbíróság, valamint a Mérnöki Tanács tagja, a M. Kir. 
Államvasutak villamosítási szaktanácsadója, a Budapesten szervezett vezető- 
gépészi és villamos-kezelői vizsgáló bizottságok tagja, a Magyar Elektro
technikai Egyesület választmányának és szabványbizottsága elnöki taná
csának tagja, a Magyar Közlekedéstudományi Társaság választmányi 
tagja, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Hollán-pályadíjának és 1935. 
évi aranyérmének, valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület jubi
leumi érmének nyertese, az Energia-Világkonferencia alelnöke és az 
Energia-Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a Ver
band Deutscher Elektrotechniker tagja, az Elektrische Bahnen c. folyó
irat nemzetközi szerkesztőbizottságának tagja, e. 1. tüzérőrnagy, a hadi- 
ékítményes és kardos III. oszt. katonai érdemkereszt, az ezüst és bronz 
Signum Laudis, a Károly-csapatkerészt, a magyar, osztrák és bolgár 
háborús emlékérem, á Magyar Érdemrend középkeresztje, a Signum Laudis 
Gubernatoris, a Nemzetvédelmi Kereszt és az Országos Vitézi Szék Dicsérő 
Elismerésének tulajdonosa. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1929. augusz
tus 21-én.

Pattantyús Á. Géza, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, a gépszerke- 
zettan ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem gépész- és vegyész- 
mérnöki karának az 1938/39. tanévben volt dékánja, a „Technika“ cimű 
folyóirat főszerkesztője. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 1937. évi 
ezüst érmének nyertese, valamint gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari 
szakosztályának elnöke. A Műegyetemi Sportrepülő Egyesület és a Mű
egyetemi Zenekar tanárelnöke. Ny. rk. tanári címet kapott 1926 október 
6-án, ny. r. tanárrá kineveztetett 1930 szeptember 30-án.

Vajda Ödön, oki. gépészmérnök, a mezőgazdasági iparok ny. r. tanára, 
a M. Kir. József Nádor Műegyetem gépész- és vegyészmérnöki karának 
1940/41. tanévi dékánja, e. i. prodékánja, emléklapos mérnök-főhadnagy, a 
Műegyetemi Rádió-Club tanárelnöke, a Magyar Molnárcéh elnöke. Egye
temi ny. r. tanárrá kineveztetett 1935 július 29-én.

Abody (Anderlik) Előd, oki. mérnök, műszaki doktor, az aerodina
mika ny. r. tanára, a Budapesti Mérnöki Kamara tagja, a Magyar Közle
kedéstudományi Társaság tagja, a német mérnökegylet (V. D. I.) tagja. 
Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án, ny. r. tanárrá 
1936. július 2-án.

Bay Zoltán, okleveles középiskolai tanár, bölcsészettudományi dok
tor „sub auspiciis Gubernatoris“, az atomfizika ny. r. tanára, a szegedi m. 
kir. Ferenc József Tudományegyetem volt ny. r. tanára, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, az Országos Természettudományi Tanács tagja, 
az Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat, a Kir. Magyar Tér-
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mészettudományi Társulat választmányi tagja. A szegedi m. kir. Ferenc 
József Tudományegyetemen ny. rk. tanárrá kineveztetett 1930. szeptember 
2-án; ugyanott ny. r. tanárrá 1935. július 1-én. A m. kir. József Nádor Mű
egyetemen ny. r. tanárrá kineveztetett 1938. július 28-án.

Kund Ede, oki. gépészmérnök, a IV. sz. gépszerkezettani tanszék 
ny. r. tanára, az Állandó Központi Talajjavító Bizottság tagja. Egyetemi 
rk. tanári elmet kapott 1939. április 12-én; egyetemi ny. r. tanárrá kinevez
tetett 1940. október 19-én.

Egerváry Jenő, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
a II. sz. matematikai tanszék ny, r. tanára, a budapesti kir. m. Páz
mány Péter Tudományegyetem magántanára, az Eötvös Lóránd Matema
tikai és Fizikai Társulat választmányi tagja, a Jahrbuch u. d. Fortschritte 
d. Mathematik és a Zentralblatt für Mathematik munkatársa. Ny. r. ta
nárrá kineveztetett 1941. szeptember 13-án.

Nyilvános rendkívüli tanár:

Vörös Imre, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, a II. számú gépszer
kezettani tanszék ny. rk. tanára. Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 
1940. október 19-én.

Vegyészmérnöki Osztály.

Nyilvános rendes tanárok:

Szarvasi} Imre, oki. vegyész, bölcsészettudományi doktor, az elektro 
kémia ny. r. tanára, a M. Kir. József-Műegyetemnek az 1925/26—1926/27. 
tanévekben volt rektora, vegyészmérnöki és egyetemes osztályának az 
1914/15—1916/17. tanévekben volt dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja. Nyilvános rendkívüli 
tanári címet és jelleget kapott 1902. december 5-én, nyilvános rendes 
tanárrá kineveztetett 1905. augusztus 14-én. Meghalt 1942. május 15.

Zemplén Géza, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
az organikus kémia ny. r. tanára, a M. Kir. József Műegyetem vegyész
mérnöki és egyetemes osztályának az 1923/24—1925/26. tanévekben volt dé
kánja, a M. Kir. József Nádor Műegyetem gépész- és vegyészmérnöki kará
nak az 1939/40. tanévben volt dékánja, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter 
Tudományegyetem magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja és 1928. évi nagyjutalmának tulajdonosa, az Országos Természettu
dományi Tanács tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat kémiai 
szakosztályának volt elnöke, a M. Kir. Honvéd Haditechnikai Tanács tagja, 
a Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Kultur levelező tagja, a 
Kaiserlich Deutsche Akademie der Naturforscher zu Halle rendes tagja*, 
a Deutsche Chemische Gesellschaft rendes és aranyéremmel kitüntetett 
tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1913. 
augusztus 20-án.
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Putnoky László (putnoki), oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, az 
anorganikus kémia ny. r. tanára, a M. Kir. József Műegyetem vegyészmér
nöki és egyetemes osztályának az 1926/27—1927/28. tanévekben volt dékánja, 
a M. Kir. Kúria szabadalmi ülnöke, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság 
tagja, az Országos M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja, 
a Deutsche Bunsen-Gesellschaft és Deutsche Chemische Gesellschaft ren
des tagja, a Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesülete levelező 
tagja, a kolozsvári unitárius püspöki főtanács egyházi tanácsosa, a ma
gyarországi unitárius egyházi igazgatótanács rendes tagja, az Unitárius 
Misszióház igazgatótanácsának tagja, az Unitárius Egyháztársadalmi Egye
sületek Működését Ellenőrző Bizottság elnöke, a hadiékitményes ezüst és 
bronz Signum Laudis, a Károly-csapatkereszt, a magyar és az osztrák hadi
ékitményes háborús emlékérem tulajdonosa. Ny. rk. tanárrá kineveztetett 
1918. augusztus 6-án, ny. r. tanárrá 1921. május 21-én.

Vük Mihály, oki. vegyészmérnök, bölcsészettudományi doktor, az élel
miszerkémia ny. r. tanára, a M. Kir. József Műegyetem vegyészmérnöki és 
egyetemes osztályának az 1928/29. tanévben volt dékánja, a földmívelésügyi 
minisztériumban szervezett Állandó Felülbíráló Tanács tagja, az Országos 
Ösztöndíjtanács tagja, az „American Chemical Society“ rendes tagja. Ny. 
r. tanárrá kineveztetett 1921. szeptember 22-én.

Varga József, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, m. kir. titkos ta
nácsos, a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével 
megbízott m. kir. iparügyi miniszter, országgyűlési képviselő, a kémiai 
technológia ny. r. tanára, a M. Kir. József Műegyetem vegyészmérnöki és 
egyetemes osztályának az 1930/31—1932/33. tanévekben volt dékánja, a Ma
gyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a polgári Signum Laudis, a 
szerb Szt. Száva-rend nagykeresztjének, az olasz Korona-rend nagykereszt
jének, a bolgár Polgári Érdemrend nagykeresztjének, a Corvin-koszorú és 
a Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1923. 
augusztus 3-án. A tanszékre való visszalépés joga fenntartva.

VendlAiadár, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor 
„sub auspiciis Regis“, az ásvány- és földtan ny. r. tanára, a M. Kir. József 
Műegyetem vegyészmérnöki és egyetemes osztályának az 1933/34. tanévben, 
továbbá a M. Kir. József Nádor Műegyetem gépész- és vegyészmérnöki 
karának az 1935/36. tanévben volt dékánja, az 1934/35. tanévben pedig volt 
választott prodékánja, a M. Kir. József Nádor Műegyetem 1940/41. tanévi 
rektora, volt m. kir. osztálygeológus, a Magyar Tudományos Akadémia ren
des tagja, valamint 1935. évi nagyjutalmának tulajdonosa, továbbá állandó 
matematikai és természettudományi bizottságának s keleti bizottságának 
tagja, az Union Géodésique et Géophysique Internationale Magyar Nemzeti 
Bizottságának tagja, az Országgyűlés Felsőházának tagja, a Szent István 
Akadémia rendes tagja, az Országos Középítési Tanács és az Országos 
Természettudományi Tanács tagja, a Magyarhoni Földtani Társulat volt 
elnöke és a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályának 
elnöke, a Magyarhoni Földtani Társulat szentmiktósi Szabó József-emlék- 
érmének tulajdonosa, a Rheuma- és Fürdőkutató Intézet „Forráskutató
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Osztályáénak vezetője, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja, 
Budapest székesfőváros gyógyfürdői és gyógyforrásai üzemi választmá
nyának tagja, a Magyar Barlangkutató Társulat választmányi tagja, a 
Nemzetközi Fúró technikai Kongresszus Magyar Nemzeti Bizottságának 
tagja, a Finn Geológiai Társaság (Suomen Geologinen Seura) levelező 
tagja, a londoni „Mineralogical Society“, a „Geological Society of London“, 
a „Société Géologique de France“ rendes tagja, a „Deutsche Mineralo
gische Gesellschaft“, az „Alpenländischer Geologischer Verein“, a „Société 
Francaise de Minéralogie“, a „Deutsche Geologische Gesellschaft“ rendes 
tagja, a Magyar Érdemrend középkeresztjének, a Károly-csapatkeresztnek 
tulajdonosa. Ny. rk. tanári címet kapott 1922. május 16-án, ny. r. tanárrá 
kineveztetett 1927. október 4-én.

Náray-Szabó István (nárai), oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, a 
kémiai fizika ny. t. tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem gépész- és 
vegyészmérnöki karának 1941/42. tanévi dékánja, a kolozsvári m.kir. Ferenc 
József Tudományegyetem magántanára, a manchesteri Victoria University 
v. „honorary research fellow“-ja. Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 
1938. július 28-án, ny. r. tanárrá 1940. december 30-án.

Csűrös Zoltán, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, a textilkémia ny. 
r. tanára, a M. Kir. Kúria szabadalmi ülnöke, a Magyar Kémikusok Egye
sületének alelnöke, a Mérnöki Továbbképző Intézet szerkesztőbizottságá
nak tagja, a Műegyetemi Építési Bizottság tagja, a Magyar Chemiai 
Folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Egyetemi ny. rk. tanárrá ki
neveztetett 1938. július 28-án, ny. r. tanárrá 1940. december 30-án.

Binder-Kotrba Géza, oki vegyészmérnök, műszaki doktor, a mezőgaz
dasági kémiai technológia ny. r. tanára, a földmíivelésügyi minisz
tériumban szervezett Állandó. Felülbíráló Tanács rendes tagja» az In
ternationale Tabakwissenschaftliche Gesellschaft rendes tagja. Műegye
temi ny. rk. tanári címet kapott 1930. november 17-én, egyetemi ny. r. ta
nárrá kineveztetett 1941. február 26-án.

Piánk Jenő, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, az általános kémiai 
tanszék ny. r. tanára, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
választmányi tagja, a Magyar Chemiai Folyóirat szerkesztője. Ny. rk. ta
nári címet kapott 1928. augusztus 11-én, ny. r. tanárrá kineveztetett 1942. 
január 24-én.

Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar.
Dékán: Modrovich Ferenc. (1. alább.)

Bánya- és Kohómérnöki Osztály.

Nyilvános rendes tanárok:
BolemanGéza (dezséri), oki. gépészmérnök, a fizika és elektrotech

nika ny. r. tanára, a M. Kir. Bányamémöki és Erdőmérnöki Főiskolának 
az 1922/23., 1928/29. és 1929/30. tanévekben volt rektora, az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület tiszteleti tagja, a Magyar Mérnök- és
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Építész-Egylet volt alelnöke és soproni osztályának tiszteletbeli tagja, a 
Budapesti Mérnöki Kamara volt választmányi tagja, a Kir. Magyar Ter
mészettudományi Társulat választmányi tagja, a MEFHOSz tiszteletbeli 
tagja, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület választmányi tagja, a francia 
Becsületrend tiszti keresztjének, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
aranyérmének, valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Ziper- 
nowsky-érmének tulajdonosa. Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1904. szep
tember 14-én, főiskolai r. tanárrá 1906. május 4-én, egyetemi ny. r. tanárrá 
1934. július 18-án.

Cotel Ernő, oki. vaskohómérnök, a vaskohászat ny. r. tanára, a M. 
Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolának az 1930/31—1931/32. tan
években volt rektora, kohómérnöki osztályának az 1924/25. tanévben volt 
dékánja, az Országgyűlés Felsőházának, a műegyetem bánya-, kohó- és 
erdőmémöki kara által választott tagja, az Igazságügyi Műszaki Tanács, 
az Országos Természettudományi Tanács és az Országos Felsőoktatási 
Tanács tagja, a Budapesti Mérnöki Kamara állandó választott bíróságá
nak tagja, a Hemádvölgyi Magyar Vasipari R.-T. volt korompai vas- és 
acélgyárának igazgatója, a Mérnöki Továbbképző Intézetének a bánya- és 
kohómérnöki osztály részéről kiküldött tagja, a Honvéd Haditechnikai 
Tanács tagja, a Felsőház naplóhitelesítő bizottságának előadója, a Ter
mészettudományi Társulat választmányának tagja, Sopron város tör
vényhatósági bizottságának és kisgyűlésének tagja. Főiskolai r. tanárrá 
kineveztetett 1923. március 31-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Kövest Antal, oki. gépészmérnök, a mechanika ny. r. tanára, a M. Kir. 
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolának az 1916/17—1917/18. tanévekben 
volt rektora, a Felső Oktatásügyi Egyesület választmányi tagja, a Magyar 
Racionalizálási Bizottság tanácsadó tagja, az acélszerkezeti bizottság meg
hívott tagja, a „Verein Deutscher Ingenieure“ tagja, a Bányászati és Ko
hászati Lapok szerkesztő-bizottságának tagja, Sopron város törvényható
sági bizottságának és kisgyűlésének tagja, a gáz- és légvédelmi bizottság 
tagja, a Népművelési Bizottság tagja, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
soproni osztályának választmányi tagja, a volt selmeci Mensa Akademica 
Egyesület dísztagja és alapítója, a Soproni Automobil Egyesület védnöke, 
a NMV soproni körzetének v. vezetője, képesített NMV fővasúti mozdony
éi motorvonat-vezető, a M. Kir. József Nádor Műegyetem Bánya-, Kohó- 
és Erdőmémöki Kara Ifjúsági Körének dísztagja, a közüzemi bizottság 
elnöke. Népfölkelő ezredes-mérnöki címmel és jelleggel való kitüntetés, a 
pénzügyminiszteri elismerés, a belügyminiszteri elismerés, a belügyminisz
teri ismételt elismerés, a polgári emlékérem és a NMV díszjelvényének 
tulajdonosa. Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1906. május 17-én, főiskolai 
r. tanárrá 1907. május 1-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Tettamanti Jenő, oki. gépészmérnök, a bányagéptan ny. r. tanára, a 
M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmémöki Főiskolának az 1924/25—1925/26. tan
években volt rektora, a M. Kir. József Nádor Műegyetem bánya-, kohó- és 
erdőmérnöki kari könyvtárának igazgatója, az Igazságügyi Mérnöki Ta
nács tagja, a Budapesti Mérnöki Kamara állandó választott bíróságának
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tagja, a „Bányászati és Kohászati Közlemények” társszerkesztője, Sopron 
város törvényhatósági bizottságának tagja. Főiskolai r. tanárrá kinevez
tetett 1913. május 16-án, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Széki János, oki. fémkohómérnök, a fémkohászattan ny. r. tanára, a 
M. K ir.‘Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola kohómérnöki osztályának 
az 1923/24. tanévben volt dékánja, a M. Kir. József Nádor Műegyetem 
bánya-, kohó- és erdőmérnöki karának az 1936/37. tanévben volt dékánja, 
a M. Kir. József Nádor Műegyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara 
Ifjúsági Segélyző-Egyletének elnöke, a Mérnöki Tanács tagja. Főiskolai 
rk. tanárrá kineveztetett 1913. december 9-én, főiskolai r. tanárrá 1918. 
május 7-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Vendl Miklós, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, a 
földtan és teleptan ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem bánya-, 
kohó- és erdőmérnöki karának az 1938/39. tanévben volt dékánja, a M. Kir. 
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola bányamérnöki osztályának az 
1927/28., 1930/31. és 1931/32. tanévekben volt dékánja, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja, a Páz
mány Péter Tudományegyetem magántanára, a Magyarhoni Földtani Tár
sulat, s az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi 
tagja, a Deutsche Mineralogische Gesellschaft, az angol Mineral ogical 
Society rendes tagja, a Geologische Gesellschaft in Wien tagja; emlék
lapos t. tüzérfőhadnagy, az újólagos legfelsőbb dicsérő elismerés (a kar
dokkal), a legfelsőbb dicsérő elismerés (a kardokkal), az I. oszt. ezüst 
vitézségi érem, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a bronz vitézségi érem, 
a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem és a kardokkal és sisakkal 
díszített háborús emlékérem tulajdonosa. Főiskolai rk. tanárrá kinevezte
tett 1923. december 15-én, főiskolai r. tanárrá 1926. május 29-én, egyetemi 
ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Proszt János, bölcsészettudományi doktor, az általános vegytan ny. 
r. tanára, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola kohómérnöki 
osztályának az 1930/31. tanévben volt dékánja, a M. Kir. József Nádor Mű
egyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki karának 1940/41. tanévi dékánja, a 
bánya-, kohó- és erdőmérnöki kari Athletikai és Football Club (MAFC sop
roni csoportja) volt társelnöke; e. 1. tüzérszázados, az ezüst katonai érdem
érem (a kardokkal), a bronz katonai érdemérem (a kardokkal), a II. oszt. 
ezüst vitézségi érem, a bronz vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a 
háborús emlékérem (a kardokkal) tulajdonosa, a Soproni Automobil-Egye
sület alelnöke. Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1924. október 9-én, fő
iskolai r. tanárrá 1928. január 5-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 
18-án.

Tárczy-Hornoch Antal, oki. bányamérnök, bányamérőmémök, bányá
szattudományi doktor, a geodézia és bányaméréstan ny. r. tanára, a geo
fizikai mérések meghívott előadója, az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület alelnöke, több egyesület választmányának és az Union 
Géodesique et Géophysique Internationale Magyar Nemzeti Bizottságának
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tagja; a bánya- és kohómérnöki osztály Közleményeinek megindítója és 
volt első szerkesztője; a kari Fejlődéstörténeti Gyűjtemény vezetője és a 
bányajogi tanszék adminisztrátora. A kardokkal és sisakkal díszített há
borús emlékérem tulajdonosa. Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1926. szep
tember 5-én, a VI. fizetési osztály jellegével főiskolai r. tanári címet ka
pott 1931. február 7-én; egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1934. július 
18-án, egyetemi ny. r. tanárrá 1937. június 30-án.

Romwalter Alfréd, oki. középiskolai és oki. felsőkereskedelmi iskolai 
tanár, bölcsészettudományi doktor, az elemző vegytan ny. r. tanára, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a fiumei m. kir. Kiviteli 
Akadémia volt tanára, a Bányászati és Kohászati Osztály Közleményei
nek társszerkesztője; az elemző kémiai tanszék főiskolai ny. rk. tanárává 
kineveztetett 1928. május 1-én, főiskolai r. tanári címet kapott 1934. június 
30-án, egyetemi ny. rk. tanári címet 1934. szeptember 3-án, egyetemi ny. rk. 
tanárrá kineveztetett 1939. június 30-án, egyetemi ny. r. tanárrá 1940. 
október 19-én.

Esztó Péter, oki. bányamérnök, a bányaműveléstan és a bányagaz
daságtan ny. r. tanára, a nemzetközi mélyfúró kongresszus állandó nem
zeti előkészítő bizottságának, és több egyesület válaszmányának tagja. Fő
iskolai ny. rk. tanárrá kineveztetett 1932. szeptember 7-én, egyetemi ny. rk. 
tanári címet kapott 1934. szeptember 3-án, ny. r. tanárrá kineveztetett 
1941. szeptember 13-án.

Nyilvános rendkívüli tan ár:
Szádeczky-Kardoss Elemér (szádecsnei és kardosfalvai), oki. közép

iskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, az ásványtan és földtan ny. rk. 
tanára, a rendszeres ásványtan és kőzettan meghívott előadója, a Pázmány 
Péter Tudományegyetem magántanára, a Magyarhoni Földtani Társulat 
választmányi tagja, a „Geologische Gesellschaft in Wien“ tagja, ref. pres
biter. Egyetemi ny. rk. tanári címet kapott 1940. április 27-én, egyetemi 
ny. rk. tanárrá kineveztetett 1942. január 24-én.

Erdőmémöki Osztály.

Nyilvános rendes tanárok:
Walek Károly, oki. bányamérnök, bölcsészettudományi doktor, a 

mennyiségtan ny. r. tanára, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Fő
iskola bányamémöki osztályának az 1917/18—1923/24., 1925/26., 1926/27., 1932/33. 
és 1933/34. tanévekben volt dékánja, a M. Kir. József Nádor Műegyetem 
bánya-, kohó- és erdőmémöki karának az 1935/36. tanévben volt dékánja. 
Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1910. január 15-én, főiskolai r. tanárrá 
1911. október 31-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Fekete Zoltán, oki. erdőmémök, az erdőrendezéstan ny. r. tanára, a 
M. Kir. József Nádor Műegyetem bánya-, kohó- és erdőmémöki karának az 
1934/35. tanévben volt választott prodékánja, a M. Kir. Bányamérnöki és 
Erdőmémöki Főiskolának az 1926/27—1927/28. és 1932/33—1933/34. tanévekben
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volt rektora s a főiskola erdőmérnöki osztályának az 1914/15—1916/17., 1920/ 
21—1922/23. és 1925/26. tanévekben volt dékánja, az Országgyűlés Felsőházá
nak 1928—1937-ig volt tagja, az Országos Természettudományi Tanács és az 
Országos Felsőoktatási Tanács tagja, az Országos Erdészeti Egyesület, a 
Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület választmányi tagja, a 
Budapesti Mérnöki Kamara állandó választott bíróságának tagja, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja, a Darányi Ignác Agrártudományos 
Társaság rendes tagja, a Finn Erdészettudományi Társaság levelező tagja. 
Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1911. augusztus 23-án, főiskolai t. ta
nárrá 1913. május 10-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Roth Gyula, oki. erdőmérnök, az erdőművelés, vad- és halgazdaság
tan ny. r. tanára, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola erdő
mérnöki osztályának az 1923/24. és 1924/25. tanévekben volt dékánja, a M. 
Kir. József Nádor Műegyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki karának az 
1937/38. tanévben volt dékánja, az Alföldi Erdőtelepítési Szaktanács és az 
Országos Felsőoktatási Tanács tagja, a Kir. Magyar Természettudományi 
Társulat választmányi tagja, a M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet volt ve
zetője, a Magyar Ornithológusok Szövetségének alelnöke, az Országos Erdé
szeti Egyesület, az Országos Természetvédelmi Tanács, a Tiszajobbparti 
Vármegyék Erdészeti Egyesülete és a Magyar Mérnök- és Epitész-Egylet 
választmányi tagja, az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetségé
nek volt elnöke, a finn Metsätieteellinen Seura tiszteletbeli tagja; a II. o. 
polgári hadi érdemkereszt és a finn Fehér Rózsa-rend középkeresztjének 
tulajdonosa. Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1922. március 1-én, főiskolai 
r. tanárrá 1922. december 23-án, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Solt Béla, oki. fémkohómérnök, az épületszerkezettan és a mérnöki 
építéstan ny. r. tanára, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
kohómérnöki osztályának az 1927/28—1929/30. tanévekben volt dékánja, a 
M. Kir. József Nádor Műegyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara 
Diákjóléti Bizottságának ügyvezető-alelnöke, Sopron város törvényható
sági bizottságának tagja. Főiskolai r. tanárrá kineveztetett 1923. december 
14-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Kelle Artúr, oki. erdőmérnök, az erdővédelemtan ny. r. tanára, a M. 
Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola erdőmérnöki osztályának az 
1926/27—vl927/28. tanévekben volt dékánja, a M. Kir. József Nádor Műegye
tem bánya-, kohó- és erdőmérnöki karának az 1939/40. tanévben volt dé
kánja. Főiskolai r. tanárrá kineveztetett 1923. december 15-én, egyetemi 
ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Vági István, oki. erdőmérnök, az erdészeti vegytan ny. r. tanára, em
léklapos százados, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola erdő- 
mérnöki osztályának az 1928/29—1931/32. tanévekben volt dékánja; a III. 
oszt. katonai érdemkereszt (a kardokkal), a bronz Signum Laudis (a kar
dokkal), a bronz vitézségi érem és a H. oszt. német vaskereszt tulajdonosa. 
Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1923. december 15-én, főiskolai r. ta
nárrá 1926. május 29-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18 án.
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Fehér Dániel, oki. erdőmérnök, a wieni egyetem bölcsészettudományi 
doktora, a növénytan ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem 
bánya-, kohó- és erdőmérnöki kara növénytani intézetének és botanikus 
kertjének igazgatója, az Állandó Központi Talajjavító Bizottság tagja, a 
Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara kisújszállási Talaj- és Növényélettani 
Kísérleti Állomásának szakfelügyelője, a Falu Magyar Gazda- és Földmű
ves-Szövetség szaktanácsának tagja, a Finn Természettudományi Egyesület, 
valamint a Finn Botanikai és Zoológiái Társaság levelező tagja, az Ame
rican Society of Plant Physiologists, a Deutsche Botanische Gesellschaft 
tagja, az Union of American Biological Societies magyarországi referense, 
az Archiv für Mikrobiologie, az Encyclopédie Biologique Paris, a Rivista 
Botanica Argentinia és a Zeitschrift für Welt-Forstwirtschaft magyaror
szági munkatársa. Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1923. december 15-én, 
főiskolai r. tanárrá 1926. május 29-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. 
július 18-án.

Modrovich Ferenc, oki. erdőmérnök, az út- és vasútépítéstan ny. r. 
tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki 
karának 1941/42. tanévi dékánja, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskola erdőmérnöki osztályának az 1932/33—1933/34. tanévekben volt dé
kánja, a kari Diákjóléti Bizottság elnöke, a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki 
Kar Ifjúsági Körének és a kar Szent Imre Körnek tanárelnöke, a soproni 
Szent Imre Kollégium kuratóriumának tagja, a Magyar Mérnök- és Epí- 
tész-Egylet nagyválasztmányának tagja és ugyanezen egylet soproni osz
tályának többízben volt elnöke; emléklapos százados, a hadiékítményes 
III. osztályú katonai érdemkereszt (a kardokkal) az ezüst és a bronz 
katonai érdemérem (a kát. é. k. szalagján a kardokkal), a Károly-csapat- 
kereszt és a kardokkal és sisakkal díszített háborús emlékérem tulajdo
nosa. Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1923. december 15-én, főiskolai 
r. tanárrá 1927. április 14-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Lesenyi Ferenc, oki. erdőmémök, az erdőgazdasági politika ny. r. 
tanára, a Felső Oktatásügyi Egyesület választmányi tagja. Főiskolai rk. 
tanárrá kineveztetett 1923. december 15-én, főiskolai r. tanárrá 1927. április 
14-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Stasney Albert, oki. fémkohómérnök, az ábrázoló geometria ny. r. 
tanára, a sokszorosító műhely vezetője; a bronz katonai érdemérem a (k. 
é. k. sz.), az I. oszt. vitézségi érem és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa. 
Főiskolai rk. tanári címet kapott 1926. szeptember 24-én, főiskolai rk. ta
nárrá kineveztetett 1929. május 18-án, főiskolai r. tanári címet kapott 1932. 
június 30-án; egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1934. szeptember 3-án, 
egyetemi ny. r. tanárrá 1937. június 30-án.

Sébor János, oki. erdőmérnök, oki. földmérőmérnök, az erdészeti föld
méréstan ny. r. tanára, a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kari Athletikai és 
Football Club (MAFC soproni csoportja) tanárelnöke. Főiskolai rk. tanári 
címet 1926. szeptember 24-én, főiskolai r. tanári címet 1932. június 30-án 
kapott, egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1934. szeptember 3-án, ny. r. 
tanárrá 1938. július 28-án.
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Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar.

Dékán: Dr. Ihrig Károly. (1. alább.)

Mezőgazdasági Osztály.

Nyilvános rendes tanárok:

Czettler Jenő (czétényi), államtudományi doktor, m. kir. titkos taná
csos, az Országgyűlés Felsőházának élethossziglan kinevezett tagja, pénz
ügyi bizottságának előadója, az agrárpolitika és gazdaságtörténet ny. r. 
tanára, a Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karnak 
az 1924/25. tanévben volt dékánja, a M. Kir. József Nádor Műegyetemnek 
az 1935/36. tanévben volt rektora, a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem jogi karán a szociális mezőgazdasági politika magántanára, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia 
rendes tagja, a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság elnöke, az Or
szágos Gazdasági Szakoktatási Tanács ügyvezető-alelnöke, az Országos Köz
oktatási Tanács mezőgazdasági oktatási szakosztályának elnöke, a Magyar 
Vallás- és Tanulmányi Alapokat Ellenőrző Bizottságnak, a Mezőgazdasági 
Szociálpolitikai Tanácsnak, az Országos Felsőoktatási Tanácsnak, az Orszá
gos Statisztikai Tanácsnak, az Országos M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizs
gáló Bizottságnak, a Gazdasági Szaktanárképző Intézet igazgatótanácsá
nak és a Statisztikai Szakvizsgálatok Bizottságának tagja, a Gyakorlati 
Közigazgatási Szakvizsgálatok Bizottságának h. elnöke, a Katolikus Nép- 
szövetség és az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alelnöke, a Magyar 
Közgazdasági Társaság, a Magyar Társadalomtudományi Társaság és a 
Külügyi Társaság igazgatóválasztmányi tagja, az Európai Vámegyesület 
magyar csoportjának elnökségi tagja, az OMGE igazgatóválaszmányának 
tagja, közgazdasági osztályának elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara levelező tagja, több társadalmi egyesület tiszteletbeli elnöke, az 
Institut International d’Etudes Coopératives és az International Conference 
of Agricultural Economist tagja, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye törvény- 
hatósági bizottságának örökös tagja, Szód község képviselőtestületének 
tagja, Alattyán, Jánoshida, Jászárokszállás, Jászdózsa, Jászfelsőszent- 
györgy és Jásztelek községek díszpolgára, a Magyar Gazdák Szemléje szer
kesztője; a Magyar Érdemrend nagykeresztese, az arany érdemkereszt, a 
Signum Laudis és a polgári állami bronz jubileumi emlékérem tulajdonosa, 
a Polonia Restituta-lovagrend nágykeresztese. Ny. r. tanárrá kineveztetett 
1919. december 30-án.

✓
Doby Géza, bölcsészettudományi doktor, a mezőgazdasági kémia ny. 

r. tanára, a Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar
nak az 1928/29. tanévben volt dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja, a debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem orvosi 
karán az orvosi vegytan volt ny. r. tanára, a Kir. Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetemen a növényélettani kémia magántanára, á Műegyetem 
nagytanácsának tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat vá
lasztmányi tagja és kémiai szakosztályának elnöke, a debreceni Tisza
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István Tudományos Társaság r. tagja, a Darányi Ignác Agrártudományos 
Társaság alelnöke, a Society of Plant Physiology tagja (Egyesült Álla
mok), az Országos Közoktatási Tanács, az Országos Természettudományi 
Tanács, az Országos Ösztöndíjtanács, a Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács 
és a Növényegészségügyi Tanács, az Országos Gazdasági Szakoktatási 
Tanács tagja, a Budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság, 
az Országos M. Kir. Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja, a Gazdasági Szak 
tanárképző Intézet, a Horthy Kollégium és a Sarolta Kollégium igazgató- 
tanácsának tagja, volt felsőházi tag. Ny. r. tanárrá kineveztetett a M. Kir. 
Tisza István Tudományegyetemen 1922. október 21-én, a volt Kir. Magyar 
Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1923. április 3-án.

Schandl József, oki. gazda és állatorvos, állatorvostudományi doktor, 
az állattenyésztéstan és tejgazdaságtan ny. r. tanára, a Kir. Magyar Tu
dományegyetemi Közgazdaságtudományi Karnak az 1930/31. tanévben volt 
dékánja, a Juhtenyésztők Országos Egyesületének elnöke, az Országos Ter
mészettudományi Tanács, az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács, a 
Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács és az Állatorvosi Tisztivizsga Vizsgáló- 
bizottságának kinevezett tagja, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
igazgatóválasztmányi tagja, irodalmi és tanügyi osztályának alelnöke, 
állattenyésztési és ipari szakosztályának pedig választott tagja, az Orszá
gos Gyapjúbecslő Bizottság elnöke, az Országos M. Kir. Gyapjú- és Selyem
minősítő Intézet igazgatója, a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság 
rendes tagja, a „Köztelek“ szaklap rovatvezetője. Ny. r. tanárrá kinevez
tetett 1924. március 6-án.

Reichenbach Béla, oki. gazda, mezőgazdaságtudományi doktor, a me
zőgazdasági üzemtan és becsléstan ny. r. tanára, a  műegyetemi tangazda
ság igazgatója, a M. Kir. József Nádor Műegyetem mezőgazdasági és állat
orvosi karának az 1935/36. tanévben volt dékánja, az Országos Mezőgazda- 
sági Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Intézet igazgatója, a Darányi 
Ignác Agrártudományos Társaságnak, az Országos Igazságügyi Gazda
sági Tanácsnak, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató
választmányának, közgazdasági, állattenyésztési és tejgazdasági, növény- 
termesztési, irodalmi és tanügyi, mezőgazdasági ipari és kereskedelmi 
üzemi szakosztályának, üzemstatisztikai és szociális bizottságának, i Ma
gyar Gazdaságkutató Intézet elnöki tanácsának, az Országos Gazdasági 
Szakoktatási Tanácsnak a Magyar Racionalizálási Bizottság és 
a Magyar Gazdatisztek Országos Egyesülete igazgatóválasztmányának 
tagja, az Országos Mezőgazdasági Kamara kültagja, az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület igazgató választmányának tiszteletbeli tagja, a Gyü
mölcstermesztők Országos Egyesületének alelnöke, igazgatóválasztmányá
nak és végrehajtóbizottságának tagja, az Eszakpestvármegyei Gyümölcs
ös Szőlőtermelők Egyesületének ügyvezető-társelnöke és igazgatósági tagja, 
az Országos Gazdasági Munkabérmegállapító Bizottság tagja, az Országos 
Közgazda-Testület tiszteletbeli tagja. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925. 
május 16-án.
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Kövessi Ferenc, oki. gazda, a párisi Sorbonne-tudományegyetem dok
tora, a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem honosított doktora, 
a növényélettan és növénykórtan ny. r. tanára, a M. Bar. József Nádor Mű
egyetem Mezőgazdasági Osztályán a Növényélettani és Növénykórtani In
tézet igazgatója, a M. Kir. József Nádor Műegyetem mezőgazdasági és ál
latorvosi karának az 1939/40. tanévben volt dékánja, a Darányi Ignác 
Agrártudományos Társaság rendes tagja, a Növény egészségügyi Tanács 
tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat rendes és választmányi 
tagja, a Deutsche Botanische Gesellschaft (Berlin), a Vereinigung für 
Angewandte Botanik (Berlin) rendes tagja. A Selmecbányái, később a Sop
ronba áthelyezett, jelenleg a Műegyetem egyik karát alkotó M. Kir. Bánya
mérnöki és Erdőmérnöki Főiskola rk. tanárává kineveztetett 1904. október 
20-án; ugyanezen Főiskola r . tanárává 1906. május 13-án; egyetemi ny. r. 
tanárrá 1934. július 18-án.

Ihrig Károly, jogtudományi doktor, a szövetkezeti politika ny. r. 
tanára, a Mezőgazdaságpolitikai Intézet igazgatója, a M. Kir. József Ná
dor Műegyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának 1941/42. tanévi dé
kánja, az Országos Statisztikai Tanács intézőbizottságának tagja, a Mező- 
gazdasági Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Bizottság alelnöke, az Or
szágos Munkabérmegállapitó Bizottság tagja, a Darányi Ignác Agrár
tudományos Társaság rendes tagja és alelnöke, a Magyar Statisztikai 
Társaság rendes és választmányi tagja, a Gazdaságkutató Intézet elnöki 
tanácsának és a Közgazdasági Társaság választmányának tagja, a Ma
gyar Nemzeti Bank váltóbirálója, a „Magyar Gazdák Szemléje“ havi 
folyóirat szerkesztője, a Magyar Köztisztvisélők Fogyasztási Szövetkezeté
nek és a Szövetkezeti Bolt Szövetkezet igazgatósági, továbbá a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetének felügyelőbizottsági tagja, a Bethlen Gábor 
Szövetség választmányának tagja, a Magyar Nemzeti Szövetség választ
mányának tagja, a M. Kir. József Nádor Műegyetem Közgazdaságtudo
mányi Kara Széchenyi István Bajtársi Egyesületének patronusa, az Inter
national Conference of Agricultural Economists választmányi és az 
Association Internationale d’Etudes Coopératives (Paris) tagja; a bolgár 
Polgári Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa. Egyetemi ny. rk. ta
nárrá kineveztetett 1934. szeptember 3-án, ny. r. tanárrá 1936. július 2-án.

Surányi János, oki. gazda, mezőgazdaságtudományi doktor, a növény- 
termesztéstan ny. r. tanára, volt mezőgazdasági kisérletügyi I. o. főadjunk
tus, a magyaróvári Országos M. Kir. Növénytermelési Kísérleti Állomás 
volt vezetője, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület választmányi tagja, 
földmívelési és növénytermesztési szakosztályának alelnöke, a Darányi 
Ignác Agrártudományos Társaság és a Kir. Magyar Természettudományi 
Társulat rendes tagja, az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács, a Köz
ponti Talajjavító Bizottság és a Növényegészségügyi Tanács kinevezett 
tagja, a „Köztelek“ folyóirat rovatvezetője. Egyetemi ny. rk. tanárrá kine
veztetett 1936. augusztus 18-án, ny. r. tanárrá 1937. június 30-án.
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Osztróvszky Antal, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, a gazdasági 
ipar ny. r. tanára, a M. Kir. Mezőgazdasági Ipari Tanfolyamok megbízott 
igazgatója, a M. Kir. Ipari Tanfolyamok előadója, törvényszéki hites szak
értő, kereskedelmi tanácsos, az Országos Természettudományi Tanács tagja, 
a Budapesti Terménytőzsde gazda-szakértője, az Országos Magyar Gazda
sági Egyesület tőzsdebizottságának és mezőgazdasági ipari szakosztályá
nak, a M agyar Szeszterm elők Országos E gyesülete igazga tóválasz tm ányá
nak tagja. Egyetemi ny. r. tanárrá kineveztetett 1938. július 28-án.

Nyilvános rendkívüli tanár :
Oláh László, a mezőgazdasági növénytan ny. rk. tanára. Ny. rk. ta

nárrá kineveztetett 1942. május 8-án.

Állatorvosi Osztály.

Nyilvános rendes tanárok:
Zimmermann Ágoston, állatorvos, bölcsészettudományi doktor, az ana

tómia ny. r. tanára és a fejlődéstan meghívott előadója, a M. Kir. Állat
orvosi Főiskolának az 1933/34. tanévben volt rector magnifieusa, az 1917/18., 
1923/24. és 1929/30. tanévekben volt választott prorektora, a M. Kir. József 
Nádor Műegyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának az 1934/35. tan
évben volt dékánja, a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemnek az 1939/40. tanévben volt rector magnifieusa, az Országgyűlés 
Félsőházának a műegyetem mezőgazdasági és állatorvosi kara által vá
lasztott tagja, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a Darányi 
Ignác Agrártudományos Társaság rendes tagja, a Kir. Magyar Pázmány 
Péter Tudományegyetemen az 1932/33. tanévben az általános állattan és 
összehasonlító bonctan helyettes tanára, ugyanezen egyetemen a háziálla
tok összehasonlító anatómiájának és a gerincesek fejlődéstanának magán
tanára, a Budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, az 
Országos Felsőoktatási Tanácsnak és e tanács intézőbizottságának tagja, 
az Országos Természettudományi Tanács elnöke, az Országos ösztöndíjta
nács tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának szakértő tanácstagja, 
a Horthy Miklós-Kollégium igazgatótanácsának tagja, a Kir. Magyar Ter
mészettudományi Társulat elnöke, továbbá ugyané társulat egyetemes 
szakosztályának is elnöke, míg állattani szakosztályának több cikluson át 
volt alelnöke és elnöke, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándor- 
gyűlésének igazgatóválasztmányi tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület, a 
Magyar-Német Társaság és az Országos Közegészségügyi Egyesület választ
mányi tagja, a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület tiszteleti, alapító és 
választmányi tagja, az Országos Evangélikus Tanáregyesület és a londoni 
Royal College of Veterinary Surgeons tiszteleti tagja, az Anatomische Ge
sellschaft rendes tagja, a X. Nemzetközi Zoológiái Kongresszus szervező- 
bizottságának alelnöke; a  Szily Kálmán érem tulajdonosa, a legfelsőbb 
dicsérő elismerés és a koronás arany érdemkereszt, a Magyar Érdemrend 
középkeresztjének a csillaggal, a német Sas-rend I. o. érdemkeresztjének 
tulajdonosa. Főiskolai ny. r. tanárrá kineveztetett 1910. június 3-án, egye
temi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.
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Wellmann Oszkár, állatorvos, állatorvostudományi doktor, az állat
tenyésztéstan ny. r. tanára, az Állatorvosi Főiskola volt rektora, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja, az Országos Felsőoktatási Tanács, az 
Országos Állategészségügyi Tanács és az Állandó Felülbíráló Tanács ren
des tagja, az Országos Törzskönyvelő Bizottság* elnöke, a Szarvasmarha
tenyésztő Egyesületek Országos Szövetségének alelnöke, a Magyar Állat- 
tenyésztés szerkesztő bizottságának elnöke, az Állatorvosi Tisztivizsga-Bi- 
zottságnak, az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács Tanulmányi Bizott
ságának és a Rádiós Gazdasági Előadások Szerkesztőbizottságának tagja, 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató-választmányának tagja, 
valamint állattenyésztési és állategészségügyi szakosztályának társelnöke, 
a Kir. Magyar Természettudományi Társulat választmányi tagja és mező- 
gazdasági szakosztályának volt alelnöke, a Darányi Ignác Agrártudomá- 
nyos Társaság tagja, a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, a Hússertés
tenyésztők Egyesületének, a Mangalicatenyésztők Egyesületének és a Ma
gyarmarhatenyésztők Egyesületének igazgató-választmányi tagja, az Orszá
gos Gazdasági Liga, a Veszprémi Gazdasági Egyesület és a Fejérmegyei 
Gazdasági Egyesület tiszteletbeli tagja, a legfelsőbb dicsérő elismerés és a 
háborús emlékérem tulajdonosa. Főiskolai ny. r. tanárrá kineveztetett 1910. 
június 3-án, egyetemi ny. r. tanárrá 1934, július 18-án.

Hetzel Henrik, állatorvos, állatorvostudományi dpktor, a szülészet
ny. r. tanára, a mezőgazdasági és állatorvosi kari poliklinika vezetője, a 
M. Kir. József Nádor Műegyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának az 
1938/39. tanévben volt dékánja, az Országos Állategészségügyi Tanács ren
des tagja, a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság tagja, az arany 
érdemkereszt, a koronás arany érdemkereszt és a Signum Laudis tulajdo
nosa. Főiskolai ny. r. tanárrá kineveztetett 1927. október 13-án, egyetemi 
ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Manninger Rezső, állatorvos, állatorvostudományi doktor, a járvány
tan és törvényszéki állatorvostan ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor 
Műegyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának 1940/41. tanévi dékánja 
és 1941/42. tanévi prodókánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 
a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság rendes tagja, az Országos Állat
egészségügyi Tanács, az Országos Közegészségügyi Tanács és az Országos 
Természettudományi Tanács tagja, az Állatorvosi Tisztivizsga Vizsgálóbi
zottságának tagja, az Országos Közegészségi Egyesület alelnöke, a Magyar 
Országos Állatorvos-Egyesület, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
és a Magyar Orvosok Tuberkulózis-Egyesülete igazgató-választmányának 
tagja, a Kir. M. Természettudományi Társulat választmányi tagja és 
Mikrobiológiai szakosztályának elnöke, a M. Kir. Országos Állategészség
ügyi Intézet igazgatója; a III. oszt. polgári hadi érdemkereszt és a Vörös 
Kereszt hadiékitményes II. oszt. díszjelvényének tulajdonosa, a görög Phoe- 
nix-rend középkeresztese. Főiskolai ny. r. tanárrá kineveztetett 1927. októ
ber 13-án, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Deseő Dezső (nagyemőkei), egyetemes orvosdoktor, az élettan és szö
vettan ny. r. tanára, a Szent István Akadémia tagja, tudományegyetemi
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magántanár, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat választmányá
nak tagja és élettani szakosztályának volt alelnöke; a Signum Laudis (a 
kardokkal), a koronás arany érdemkereszt és a Károly-csapatke reszt tulaj
donosa. Főiskolai ny. r. tanárrá kineveztetett 1929. július 23-án, egyetemi 
ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Guoth Gy. Endre, állatorvos, állatorvostudományi doktor, a sebészet 
és szemészet ny. r. tanára, az Országos Állategészségügyi Tanács rendkí
vüli tagja. Főiskolai ny. r. tanárrá kineveztetett 1930. augusztus 30-án, 
egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.

Kotlán Sándor, állatorvos, állatorvostudományi doktor, az állattan és 
parasitologia ny. r. tanára, az Országos Állategészségügyi Tanács rendkí
vüli tagja, az Állatorvosi Tisztivizsga-Bizottságnak tagja, az Állandó Nem
zetközi Parasitologiai Bizottság jegyzője, a washingtoni Helminthological 
Society külföldi levelező tagja; a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület 
folyóiratainak szerkesztője, a Signum Laudis (a kardokkal) és a koronás 
arany érdemkereszt (a kardokkal) tulajdonosa. Főiskolai ny. rk. tanárrá ki
neveztetett 1929. december 5-én, egyetemi ny. rk. tanárrá 1934. július 18-án, 
egyetemi ny. r. tanárrá 1935. július 6-án.

Mócsy János, állatorvos, állatorvostudományi doktor, a belorvostan 
ny. r. tanára, a Szt. István Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Aka
démia levelező tagja, az Orsz. Állategészségügyi Tanács r. tagja, az Állat
orvosi Tisztivizsga-Bizottság tagja, a Magyar Országos Állatorvos-Egyesü
let elnöke, a Magyar Dermatológiai Társaság levelező tagja, az arany ér
demkeresztnek (a vitézségi érem szalagján) és a hadiékítményes háborús 
emlékéremnek tulajdonosa. Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1936. 
augusztus 18-án, ny. r. tanárrá 1940. október 19-én.

Nyilvános rendkívüli tanár :

Sályi Gyula, állatorvos, állatorvostudományi doktor, a kórbonctan és 
kórszövettan ny. rk. tanára, az Állatorvosi Tisztivizsga-Bizottság tagja. 
Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1941. október 18-án.

V. Közgazdaságtudományi Kar.

Dékán: Fülei-Szántó Endre. (1. alább.)

AJ Közgazdasági és kereskedelmi osztály.
Nyilvános rendes tanárok:

Erődi-Harrach Béla, pénzügyi fogalmazói szakvizsgát tett jog- és ál
lamtudományi doktor, a közgazdaságtan és szociálpolitika ny. r. tanára, a 
Kir. M. Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karnak az 1926/27. tan
évben volt dékánja, volt nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, az Or
szágos M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság, az Országos Katoli
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kus Oktatási Tanács és a Magyar Statisztikai Társaság tagja, az Országos 
Szociálpolitikai Intézet alapítványi igazgatója, a Magyar Társadalompoli
tikai Társaság alelnöke, a World Narcotic Defense Association (Genf) igaz
gatótanácsának tagja, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (Genf) Szakértő 
Bizottságának tagja, a Szociális Szemle szerkesztője, Kismarja (Bihar m.) 
község díszpolgára. Egyetemi ny. r. tanárrá kineveztetett 1919. decem
ber 30-án.

Vonház István, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
a német nyelvű kereskedelmi enciklopédia és a német kereskedelmi nyelv 
ny. r. tanára, a Kir. Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karnak az 
1933/34. tanévben volt dékánja, az Országos M. Kir. Gazdasági Szaktanár
vizsgáló Bizottság tagja, a M. Kir. József Nádor Műegyetem közgazdaság- 
tudományi kara nyelvi tanfolyamainak igazgatója. Egyetemi ny. rk. ta
nárrá kineveztetett 1919. december 30-án, ny. r. tanárrá 1924. március 6-án.

Lóczy Lajos (lóczi), bölcsészettudományi doktor, a közgazdasági geoló
gia ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem közgazdaságtudo
mányi kara gazdasággeológiai intézetének vezetője, a Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudományegyetem bölcsészeti karán a „Tektonikai geológia” magán
tanára, a Szent István Akadémia rendes tagja, az Országos Természettudo
mányi Tanács, az Országos Természetvédelmi Tanács és az Országos Ösz
töndíjtanács kinevezett tagja, a Balatoni Társaság tudományos osztályának 
elnöke, az Állandó Központi Talajjavító Bizottság és az Országos Iparügyi 
Tanács tagja, az Országos Természetvédelmi Tanács végrehajtó bizottságá
nak, a Magyar-Német Társaság nagy választmányának tagja, a M. Kir. 
Földtani Intézet igazgatója, a Magyar Földrajzi Társaságnak, a Magyarhoni 
Földtani Társulatnak, Kir. Magyar Természettudományi Társulatnak és 
hidrológiai szakosztályának, valamint a Barlangkutató Társaságnak vá
lasztmányi tagja. Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1923. május 15-én, 
egyetemi ny. r. tanárrá 1926. március 11-én.

Imre Sándor, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, a 
pedagógia ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem e. i. rektora, 
közgazdaságtudományi karának az 1937/38. tanévben volt dékánja s az 
1938/39. tanévben prodékánja, az Országos M. Kir. Gazdasági Szaktanár
vizsgáló Bizottság elnöke és tagja, az Országos Gyakorlati Közigazgatási 
Vizsgabizottság, az Országos Közoktatási Tanács, az Országos Gazdasági 
Szakoktatási Tanács Tanulmányi Bizottsága, a budapesti Horthy Miklós 
Kollégium igazgatótanácsa, a Gazdasági Szaktanárképző Intézet igazgató- 
tanácsa és az Országos Felsőoktatási Tanács tagja, a kolozsvári ref. gim
názium volt tanára, a budapesti Állami Polgári Iskolai Tanárképző Inté
zet volt tanára és igazgatója, volt m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter és államtitkár, volt egyetemi magántanár 1904 óta a kolozsvári, majd 
1912 óta a budapesti tudományegyetemen, a M. Kir. Ferenc József-Tudo
mányegyetem volt ny. r. tanára és bölcsészettudományi karának volt 
dékánja. Egyetemi ny. tanárrá kineveztetett 1925 január 31-én, a M. Kir. 
József Nádor Műegyetemre ny. r. tanárrá 1934. július 18-án.
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Kuntner Róbert, oki. kereskedelmi iskolai tanár, közgazdaságtudo
mányi doktor, a kereskedelmi üzemgazdaságtan ny. r. tanára, a M. Kir. 
József Nádor Műegyetem kögazdaságtudományi karának az 1939/40. tanév
ben volt dékánja, hites törvényszéki könyvszakértő, hites könyvvizsgáló, 
a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Bizottság társelnöke, az Országos M. 
Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság ügyvezető alelnöke, a Magyar 
Hites Könyvvizsgálók Egyesületének alelnöke, az Országos Közoktatási 
Tanácsnak, az Országos Társadalombiztosítási Szakvizsgabizottságnak, a 
Biztosításmatematikai Szakértői Szakvizsgabizottságnak, valamint a Biz
tosítási Szaktanácsnak, a II. számú Országos Döntőbizottságnak tagja, a 
kolozsvári és a budapesti Kereskedelmi Akadémia volt tanára, a pozsonyi 
felsőkereskedelmi iskola volt igazgatója, a Pénzintézeti Központ volt fő
revizora. Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án, ny. r. 
tanárrá 1935. július 6-án.

Fülei-Szántó Endre, oki. ügyvéd, jog- és államtudományi doktor, minisz
teri osztályfőnök, a kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára, a M. Kir. József 
Nádor Műegyetem közgazdaságtudományi karának 1941/42. tanévi dékánja, 
a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudományegyetem jog- és állam 
tudományi karának magántanára, az Orsz. M. Kir. Gazdasági Szak
tanárvizsgáló Bizottság, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság, az Egysé
ges Gyakorlati Közigazgatási Vizsga Vizsgálóbizottságának, a Biztosítás
ügyi Gyakorlati Közigazgatási Szakvizsgabizottságnak, valamint a Gaz
dasági Szaktanárképző Intézet igazgatótanácsának kinevezett tagja, a 
Nemzetközi Jogászkamara Magyar Csoportja igazgatóválasztmányának 
tagja, a Turul Szövetség primus magistere, a Széchenyi István Bajtársi 
Egyesület magistere, az Egyetemi Énekkarok (Műegyetemi Énekkar) tanár
elnöke, a Közgazdaságtudományi Társaság igazgató-választmányának, a 
Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsának, a Julián Iskola-Egyesület 
választmányának, a Magyar-Német Társaság nagyválasztmányának tagja, 
a Magyar Turáni Társaság alelnöke, a Finn-Ugor Kultúrkongresszusok 
állandó Magyar Bizottságának tagja, a Magyar-Finn Társaság választmá
nyának tagja, a Magyar-Észt Társaság társelnöke és Jogi Szakosztályának 
elnöke, a Magyar-Nippon Társaság elnöki tanácsának, a Magyar Dalos
egyesületek Országos Szövetségének országos ü.-v. elnöke, az Országos 
Nemzeti Club tagja, az Országos Magyar Sajtókamara tagja, a kormány
zói elismerés (Signum Laudis), a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének, a 
német Sas-rend I. o. érdemrend-keresztjének, a finn Fehér Rózsa-rend 
középkeresztjének, az észt Fehércsillag-rend középkeresztjének, a lengyel 
Polonia Restituta-rend parancsnoki keresztjének, az arany érdemkereszt
nek (a vitézségi érem szalagján), a Károly-csapatkeresztnek, a háborús 
emlékéremnek (a kardokkal) tulajdonosa. Egyetemi ny. r. tanárrá kinevez
tetett 1939. július 30-án.

Huszár Géza, oki. középiskolai és felsőkereskedelmi iskolai tanár, a 
közgazdasági tudományok „sub auspiciis Gubernatoris“ doktora, a keres
kedelmi és politikai számtan és biztosításmatematika ny. r. tanára, a 
Gazdasági Szaktanárképző Intézet ügyvezető alelnöke, az Országos M. Kir.
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Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja, az Első Magyar Általános 
Biztositó Társaság életosztályának volt igazgatója, a Biztosítási Szak
tanács tagja, elismert biztosításmatematikai szakértő, a Magyar Biztosítás
tudományi Társaság főtitkára, a Magyar Biztosítástudományi Szemle fő- 
szerkesztője. Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1940. január 24-én; 
ny. r. tanárrá 1940. december 30-án.

Nyárády József, oki. felsőkereskedelmi iskolai tanár, közgazdaság- 
tudományi doktor, a bank- és kereskedelemtechnika ny. r. tanára. Egye
temi ny. r. tanárrá kineveztetett a kolozsvári M. Kir. Ferenc József-Tudo- 
mányegyetemhez 1940. október 19-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemhez 
3940. december 30-án.

Beér József, bölcsészettudományi doktor, a magyar történelem ny. r. 
tanára. Egyetemi ny. r. tanárrá kineveztetett a kolozsvári M. Kir. Ferenc 
József-Tudományegyetemhez 1940. október 19-én, a M. Kir. József Nádor 
Műegyetemhez 1940. december 30-án.

Báró Villani Lajos, bölcsészettudományi doktor, az olasz műveltség 
és gazdaságpolitika ny. r. tanára, rendkívüli követ és meghatalmazott mi
niszter. A Ferenc József-rend lovagkeresztjének a katonai érdemkereszt 
szalagján, az olasz Szent Móric- és Lázár-rend középkeresztjének, több 
más bel- és külföldi rendjelnek tulajdonosa. A Magyar Irodalmi Társaság 
tagja, a Korvin Mátyás magyar-olasz társaság alelnöke, a Magyar Kül
ügyi Társaság elnöki tanácsának tagja, az Országos Gazdasági Szaktanár
vizsgáló Bizottság tagja. Egyetemi ny. r. tanárrá 1940. december 30-án 
nevezték ki.

B) Közigazgatási Osztály.

Nyilvános rendes tanárok :
Heller Varkas, államtudományi doktor, a nemzetgazdaságtan és pénz

ügytan ny. r. tanára, az alkalmazott közgazdaságtan és szociálpolitika volt 
ny. rk. tanára, a M. Kir. József-Műegyetem gépészmérnöki osztályának az 
1927/28—1928/29. tanévekben, közgazdasági osztályának pedig az 1920/21— 
1922/23., valamint az 1925/26—1926/27. tanévekben volt dékánja, a M. Kir. 
József Nádor Műegyetem közgazdaságtudományi karának az 1934/35. tanév
ben volt dékánja, a Ferenc József-rend lovagja, a Corvin-koszorú, a Magyar 
Érdemrend középkeresztjének a csillaggal és a Signum Laudis tulajdonosa, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szent István Akadémia 
rendes tagja, az Országos Kartellbizottság elnöke, az Országos ösztöndíj- 
tanács alelnöke, az Országos Felsőoktatási Tanács, az Országos Közokta
tási Tanács, az Országos Statisztikai Tanács, a Biztosítási Szaktanács, az 
Országos M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság és a Gazdasági, 
Szaktanárképző Intézet igazgatótanácsának tagja, a Schlesische Gesell
schaft für Vaterländische Kultur levelező tagja, a Közgazdasági Szemle 
szerkesztője, a Magyar Társadalomtudományi Társulat és a Debreceni 
gróf Tisza István Tudományos Társaság tiszteleti tagja, a Magyar Köz- 
gazdasági Társaság alelnöke. Műegyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 
1914. február 27-én, ny. r. tanárrá 1917. január 30-án.
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Búd János, államtudományi doktor, m. kir. titkos tanácsos, a gazda
ságpolitika ny. r. tanára, a M. Kir. József-Műegyetem közgazdasági osz
tályának az 1933/34. tanévben volt dékánja, volt m. kir. közélelmezési, 
pénzügyi, közgadasági és kereskedelemügyi miniszter, Kir. M. Pázmány 
Péter tudományegyetemi c. rk. tanár, volt országgyűlési képviselő, az Orsz. 
Felsőoktatási Tanács, az Orsz. M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizott
ság, az Orsz. Közlekedési Bizottság, az Orsz. Iparügyi Tanács alelnöke, 
ugyané Tanács energiagazdasági szakosztályának elnöke, az Orsz. Statiszti
kai Tanács, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság és az Energia-Világkonferencia 
Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság 
igazgatóválasztmányi tagja, a Magyar Jogász-Egylet választmányi tagja, 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület adó- és pénzügyi bizottságának 
elnöke, az I. o. Magyar Erdemkereszt, a teljes elismerés, a II. o. polgári 
hadi érdemkereszt, a háborús emlékérem, a görög Phönix-rend és az olasz 
nagykoronarend tulajdonosa. Műegyetemi ny. r. tanárrá kineveztetett 
1920. június 18-án, m. kir. közélelmezési miniszterré 1922. október 17-én, m. 
kir. pénzügyminiszterré 1924. november 15-én, m. kir. közgazdasági minisz
terré 1928. október 5-én, m. kir. kereskedelemügyi miniszterré 1929. augusz
tus 31-én. Tanszékét újból elfoglalta 1931. szeptember 8-án.

Laky Dezső (alistáli), államtudományi doktor, m. kir. titkos tanácsos, 
volt m. kir. közellátási miniszter, az alkalmazott közgazdaságtan és sta
tisztika ny. r. tanára, a M. Kir. József-Műegyetem közgazdasági osztályá
nak az 1927/28—1929/30. tanévekben volt dékánja, a M. Ifir. József Nádor- 
Műegyetem közgazdaságtudományi karának az 1936/37. tanévben volt 
dékánja, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia leve
lező tagja, az Institut International de Statistique tagja, a minisztérium 
által szervezett Gazdasági Tanács tagja, ill. szakosztályi elnöke, az Orszá
gos Felsőoktatási Tanács és az Országos Gazdasági Szaktanárvizsgáló 
Bizottság tagja, a Biztosítási Szaktanács tagja, a M. Kir. Kúria körében 
szervezett kartell-bíróság ülnöktagja, a Magyar Statisztikai Társaság 
tiszteleti tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Társada
lomtudományi Társulat választmányi tagja, a pozsonyi M. Kir. Erzsé- 
bet-Tudományegyetem jog- és államtudományi karán a „Népességi sta
tisztika“ magántanára, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudomány egy etem 
volt ny. r. tanára s jog- és államtudományi karának az 1925/26. tanévbeú 
volt dékánja, az árellenőrzésnek az 1938. és 1939. években országos kor
mánybiztosa, volt miniszteri osztálytanácsos a M. Kir. Központi Statisz
tikai Hivatalban, a Magyar Érdemrend középkeresztjének, a kormányzói 
elismerésnek (Signum Laudis) és a II. oszt. polgári érdemkeresztnek tulaj
donosa. Egyetemi ny. r. tanárrá kineveztetett a szegedi M. Kir. Ferenc 
József-Tudományegyetemre 1921. szeptember 22-én, műegyetemi ny. r. 
tanárrá 1926. március 23-án.

Egyed István, az államtudományok „sub auspiciis Regis“ doktora, 
jogtudományi doktor, a közigazgatási jog ny. r. tanára, a M. Kir. József 
Nádor Műegyetem közgazdaságtudományi karának az 1938/39. tanévben
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volt dékánja, volt kir. ítélőtáblái bíró, az Országos Gyakorlati Közigaz
gatási Vizsgabizottság elnökhelyettese, az Országos Felsőoktatási Tanács 
tagja, az Országos M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottságnak, a 
Gazdasági Szaktanárképző Intézet igazgatótanácsának, a Statisztikai Szak
vizsgálati Bizottságnak és a Budapesti Mérnöki Kamara állandó válasz
tott bíróságának tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja, az Ország- 
gyűlés Felsőházának póttagja, az Actio Catholica országos elnökségének 
tanácsosa, a Magyar Nemzeti Diákszövetség tanárelnöke, a Magyar Nem
zeti Klub főtitkára, az Országos Családvédelmi Szövetség szakosztály- 
elnöke. Egyetemi ny. rk. taúárrá kineveztetett 1927. január 31-én, ny. r. 
tanárrá 1928. augusztus 25-én.

Báró Kaas Albert, jog- és államtudományi doktor, a közjog és össze
hasonlító államjog ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem köz
gazdaságtudományi karának 1940/41. tanévi dékánja és e. i. prodékánja, az 
Országgyűlés Felsőházának tagja, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tör
vényhatósági bizottsági tagja, a Johannita-rend tiszteletbeli lovagja, a 
Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa, a Pestmegyei Alsó Evangélikus Egy
házmegye felügyelője, a Tisza-Szamosközi Armentesítő és Belvízszabályozó 
Társulat miniszteri biztosa. Egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1927. 
január 31-én, ny. r. tanárrá 1929. január 4-ón.

Kováts Ferenc, államtudományi doktor, a magyar gazdaságtörténet 
és történeti segédtudományok ny. r. tanára, képesített törvényhatósági 
levéltárnok, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és 1939. évi 
Chorin Ferenc-jutalom kitüntetettje, az Országos M. Kir. Gazdasági Szak
tanárvizsgáló Bizottság tagja, több belföldi és külföldi tudományos társu
lat tagja, a volt pozsonyi és ezidőszerint pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudomány- 
egyetem, valamint a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem volt 
ny. r. tanára, ez utóbbi egyetemnek az 1930/31. tanévben volt rektora, a 
II. oszt. Magyar Erdemkereszt tulajdonosa. Tudományegyetemi ny. r. 
tanárrá kineveztetett a pozsonyi tudományegyetemre 1914. augusztus 28-án, 
a szegedi tudományegyetemre 1921. december 21-én, a M. Kir. József Nádor 
Műegyetemre 1934. július 18-án.

MárffyEde (szentkirályszabadjai), az államtudományok „sub auspi
ciis Regis” doktora, a közigazgatástan és pénzügyi jog ny. r. tanára, a deb
receni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetemen a magyar közigazgatási 
jog és pénzügyi jog volt ny. r. tanára, a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudományegyetem magántanára, az Országos Felsőoktatási Ta
nács tagja, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság tagja, 
emléklapos m. kir. honvédtüzérszázados, a III. oszt. katonai érdemkereszt, 
az ezüst és a bronz Signum Laudis, a Károly-csapatkereszt, a háborús 
emlékérem a kardokkal és sisakkal és az Osztrák Háborús Emlékérem 
tulajdonosa. Tudományegyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1914. augusz
tus 18-án, ny. r. tanárrá 1918. július 10-én, a M. Kir. József Nádor Mű
egyetemre 1984. július 18-án.
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Mártont fy Károly, a jog- és államtudományok doktora, a közszol
gálati jog ny. r. tanára, miniszteri tanácsos, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium egyetemi ügyosztályának főnöke, a belügyminisztériumban 
működő Közigazgatás-racionalizálási Bizottság vezetője, az Országos Gya
korlati Közigazgatási Vizsgabizottságnak ügyvezető titkára, megszerve
zője és vezetője a közigazgatási továbbképző tanfolyamoknak, az Országos 
Felsőoktatási Tanács és a Horthy Miklós Jubileumi Alapítvány kurató
riumának ügyvezető igazgatója, a kardokkal díszített bronz katonai 
érdeméremnek, a II. osztályú ezüst vitézségi éremnek, a Károly-csapat- 
keresztnek és a legfelsőbb elismerést jelképező bronzéremnek tulajdonosa. 
Egyetemi ny. r. tanárrá kineveztetett 1940. évi december 30-án.

Rónai András, oki. közgazda, közgazdaságtudományi doktor, a poli- 
ikai földrajz ny. r. tanára. Az Államtudományi Intézet igazgatója, az 

Országos Magyar Közgazda Testület elnöke, a Magyar Társadalomtudo
mányi Társulat alelnöke, a Magyar Földrajzi Társaság választmányi 
tagja, a Magyar Statisztikai Társaság tagja. Egyetemi ny. r. tanárrá ki
neveztetett 1940. december 30-án.

\

2. Helyettes tanárok.

Mérnöki és építészmérnöki kar.

Abody (Anderlik) Előd dr., a mechanikai tanszék adminisztrátora és 
helyettes tanára (1. ny. r. tanároknál).

Barta József dr., oki. mérnök, műszaki doktor, miniszteri műszaki 
tanácsos, magántanár, helyettes tanár a mechanikai tanszéken.

Laszgallner Oszkár, a szabadkézi rajzi tanszék helyettes tanára (1. be
osztott középisk. tanároknál).

Méhes György dr., az I. sz. hídépítéstani tanszék helyettes tanára 
(1. adjunktusoknál).

Szily József dr. (nagyszigethi), a II. sz. vízépítéstani tanszék helyet
tes tanára (1. ny. rk. tanároknál).

vitéz Vásárhelyi Boldizsár dr., kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszteri műszaki tanácsos, az út- és vasútépítéstani tanszék helyettes
tanára.
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Gépész« és vegyészmérnöki kar*

vitéz Lányi Béla dr., c. rk. tanár, műegyetemi adjunktus, a kémiai 
technológiai tanszék helyettes tanára (1. c. rk. tanároknál).

Muttnyánszky Addm, a műszaki mechanikai tanszék helyettes tanára 
(1. adjunktusoknál).

Nyúl Gyula dr., a kémiai technológiai tanszék helyettes tanára (1. 
magántanároknál).

Szűcs Adolf Endre dr., a II. sz. matematikai tanszék helyettes tanára 
(1. beosztott középisk. tanároknál).

Bánya«, kohó« és erdőmérnöki kar.

Bánya- és kohómérnöki osztály,

Diószcghy Dániel dr., a tüzelés- és anyagvizsgálattani tanszék he
lyettes tanára (1. magántanároknál).

Ulbrich Hugó, nyug. áll. vasgyári műszaki főtanácsos és h. gyár
igazgató, helyettes tanár a kohógéptani tanszéken.

Erdőmérnöki osztály.

vitéz Bokor Rezső dr., helyettes tanár az erdőhasználattani tanszé
ken (1. c. rk. tanároknál).

Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

Mezőgazdasági osztály.

Szabó Zoltán dr., kir. magyar Pázmány Péter-tudományegyetemi ny.
r. tanár, a gazdasági növénytani tanszék helyettes tanára. VIII., Ludo- 
viceum-u. 4.

Állatorvosi osztály.

Doby Géza dr., az általános kémiai tanszék helyettes tanára (1 ny. 
r. tanároknál).
“• Kovács Jenő dr., állatorvos, a gyógyszertani és méregtani tanszék 
helyettes tanára. XIV-, Tábomok-u. 2.

Közgazdaságtudományi kar.

Közgazdasági és kereskedelmi osztály.

Vonház István dr., a francia kereskedelmi enciklopédia és francia 
kereskedelmi nyelvi tanszék helyettes tanára (1. ny. r. tanároknál).

Schweng Lóránt dr., az alkalmazott közgazdasági és statisztikai taa 
szók helyettes tanára aa I. félévben (1. ft. adjunktusoknál).
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3. Címzetes rendkívüli tanárok.

Mérnöki és építészmérnöki kar.

Mérnöki Osztály.

Bogdánfy Ödön, oki. mérnök, műegyetemi c. rk. tanár, volt mű
egyetemi magántanár, ny. h. államtitkár. Műegyetemi rk. tanári címet 
kapott 1916. április 14-én. XII., Bemáth Géza-u. 15.

Bauer Mihály, oki. középiskolai tanár, műegyetemi c. rk. tanár, az 
„Analitikai számelmélet és függvénytan” című tárgykör magántanára. 
Magántanári képesítése megerősíttetett 1909. május 18-án, műegyetemi 
rk. tanári címet kapott 1918. június 18-án.

Szesztay László, oki. mérnök, műegyetemi e. rk. tanár, a „Pálya
udvarok és pályaudvari berendezések” című tárgykör volt magántanára. 
Műegyetemi rk. tanári címet kapott 1922. május 16-án. XI., Kelen- 
hegyi-út 23/a.

Barthos Andor (szigetin), műegyetemi c. rk. tanár, jog- és állam- 
tudományi doktor, cs. és kir. kamarás, volt h. államtitkár, a „Magyar 
vasúti jog” című tárgykör magántanára, volt nemzetgyűlési képviselő 
és országgyűlési képviselő, Olcsvaapáti és Kántorjánosi községek, továbbá 
Kocsord, Nagyecsed és Fábiánháza nagyközségek díszpolgára, a II. oszt. 
polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa. Magántanári képesítése megerő
síttetett 1910. május 26-án, műegyetemi rk. tanári címet kapott 1928. már
cius 10-én.

Sabathiel Richárd dr., oki. mérnök, egyetemi c. rk. tanár, volt mű
egyetemi magántanár. Egyetemi rk. tanári címet kapott 1937. augusztus 
10-én« XI., Budafoki-út 41/b.

Építészmérnöki Osztály,
✓

Schauschek Árpád, műegyetemi c. rk. tanár, nyug. középiskolai 
igazgató, a Kir. Iparművészeti Iskola volt r. tanára, az Orsz. Közoktatási 
Tanács volt tagja, a Nemzeti Munkavédelem díszjelvénnyel kitüntetett 
tagja; a II. kér. E. Keresztény Nemzeti Liga osztály-alelnöke. Műegyetemi 
rk. tanári címet kapott 1901. október 5-én. II., Batthyány-u. 65. Meghalt 
1942. június 1.

Fertig Vilmos, műegyetemi c. rk. tanár, a budapesti IV. kér. fő- 
reáliskola c. igazgatója. Műegyetemi rk. tanári címet kapott 1922. május 
16-án. XI., Hegyalja-út 6.

Kismarty-Lechner Jenő, oki. építész, műszaki doktor, műegyetemi c. 
rk.’ tanár, az Orsz. Magyar Kir. Képzőművészeti Főiskola rendes tanára, 
m. kir. kormányfőtanácsos, a Signum Laudis, a Magyar Corvin-koszorú és 
a bolgár „Mérite Civile” rendjel tisztikeresztjének tulajdonosa, az Orszá-
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éos Irodalmi és Művészeti ’ Tanács tiszteleti tagja, az Országos M. Kir. 
Rajztanárvizsgáló Bizottság beltagja, a Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet 
alapító tagja, a Turáni Társaság elnöki bizottságának tagja, a Kisfaludy- 
Társaság alapító tagja, a Lechner Ödön Társaság építészelnöke, több 
tudományos, művészeti és társadalmi egyesület tagja, „A renaissance és 
•barokk építőművészet Magyarországon” című tárgykör magántanára. 
Magántanári képesítése megerősíttetett 1918. június 27-én, műegyetemi 
rk. tanári címet kapott 1923. június 23-án*

Szmodits Hildegárd, oki. középiskolai tanár, gimnáziumi igazgató, 
középiskolai tanulmányi felügyelő, bölcsészettudományi doktor, egyetemi 
c. rk. tanár, műegyetemi adjunktus, a „Matematika” meghívott szak
előadója és a „Projektív geometria” című tárgykör magántanára. Magán
tanári képesítése megerősíttetett a volt M. Kir. József-Műegyetemen 1927. 
július 31-én, a M.Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én, egye
temi rk. tanári címet kapott 1939. március 1-én.

Medgyaszay István, oki. építész, egyetemi c. rk. tanár, az „Előadások 
a népművészet köréből” című tárgykör magántanára, az Országos Iro
dalmi és Művészeti Tanács tagja, a Kisfaludy-Társaság Greguss-díjának, 
a párizsi Société des Artistes Franeais Médaille-jának és a II. oszt. Ma
gyar Erdemkeresztnek tulajdonosa. Magántanári képesítése megerősítte
tett a volt M. Kir. József-Műegyetemen 1927. július 31-én, a M. Kir. József 
Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én, egyetemi rk. tanári címet kapott 
1939. augusztus 9-én.

Gépész- és vegyészmérnöki kar.

Gépészmérnöki Osztály.

nemes Hoór-Tcmpis Móric, bölcsészettudományi doktor, műegyetemi 
c. rk. tanár, az „Elektrotechnikai fizika alapelvei” és „Energiagazdaság- 
tan” című tárgykör magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia r. 
•tagja, a Magyar Vöröskereszt érdemrendjének tulajdonosa, a Millenniumi 
Nagyérem (jeles tudományos működéséért) tulajdonosa, az Energia- 
Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, a Schweizerische 
Wasserwirtschaftsverband tagja, Budapest szfőv. új erőművének ügyében 
alakított Építési Bizottság tagja, a Fejérvármegyei Villamossági R.-T. 
igazgatóságának tagja, a Budapesti Mérnöki Kamara tagja. Magántanári 
képesítése megerősíttetett 1894. március 6-án, műegyetemi rk. tanári címet 
kapott 1900. november 1-én.

Thiering Oszkár, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, műegyetemi 
c. rk. tanár, ny. iparoktatási kir. főigazgató, a Ferenc József-rend lovagja, 
a II. oszt. polgári hadiérem tulajdonosa, az Iparoktatási Tanács v. tagja, 
,>A szövőgépek szerkezete és üzeme” c. tárgykör magántanára. Magán
tanári képesítése megerősíttetett 1913. január 9-én, műegyetemi rk, tanári 
címet kapott 1922. május 16-án.

3*
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Sasvári Géza, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, műegyetemi c. rk. 
tanár, a „Szivattyú- és turbinatelepek” c. tárgykör magántanára. Magán
tanári képesítése megerősíttetett 1919. május 15-én, műegyetemi rk. tanári 
címet kapott 1932. június 2-án.

Schleicher Aladár, oki. kobómémök, bölcsészettudományi doktor, 
m. kir. bányaügyi főtanácsos, nyug. m. kir. főbányatanácsos, műegyetemi 
c. rk. tanár, a „Metallográfia” c. tárgykör magántanára. Magántanári 
képesítése megerősíttetett 1919. május 31-én, műegyetemi rk. tanári címet 
kapott 1932. június 2-án.

König Dénes, bölcsészettudományi doktor, műegyetemi c. rk. és inté
zeti tanár, a „Nomographia analysis situs és halmazelmélet” c. tárgykör 
magántanára. Az Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat titkára, 
a Matematikai és Fizikai Lapok szerkesztője. Magántanári képesítése 
megerősíttetett 1911. május 12-én, műegyetemi rk. tanári címet kapott 
1932. szeptember 21-én.

Szűcs Adolf Endre, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi 
doktor, a műegyetemhez beosztott állami középiskolai rendes tanár, egye
temi c. rk. tanár, a „Valós differenciálegyenletek és variációszámítás” 
című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a 
volt M. Kir. József-Műegyetemen 1913. december 21-én, a M. Kir. József 
Nádor Műegyetemen 1935. október 16-án, egyetemi rk. tanári címet kapott 
1936. szeptember 4-én.

Schrodt István, oki. gépészmérnök, oki. középiskolai és oki. felső
kereskedelmi iskolai tanár, bölcsészettudományi és műszaki doktor, egye
temi c. rk. tanár, a török köztársaság istanbuli Yüksek Mühendis Mektebi 
műegyetem tanára, nyug. kir. mértékügyi főfelügyelő, „A technikai hőtan 
fejezetei” című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerő
síttetett a volt M. Kir. József-Műegyetemen 1926. július 5-én, a M. Kir. 
József Nádor Műegyetemen 1935. október 16-án, egyetemi rk. tanári címet 
kapott 1936. szeptember 4-én. Istanbul Ayar Pasa Móllá Bayere 32 Móllá 
Palas Ap.

Vér Tibor, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, egyetemi o. rk. tanár, 
miniszteri tanácsos, a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet, az 
Állami Gépjárművezetőképző Tanfolyam és az Országos Autókísérleti Állo
más igazgatója, a Budapesti Mérnöki Kamara alelnöke, a Nemzeti önállósí- 
tási Tanács tagja, a „Hungária” Magyar Technikusok Egyesületének 
dominus tanácstagja és volt primusa, a Mérnöki Továbbképző Intézet 
Tanácsának tagja, az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa által szerve
zett Véleményező Bizottság alelnöke és tagja, az Anyaggazdálkodás Fém
ipari Bizottságának elnöke, az Ipartanács közszállitási csoportjának elő
adója, a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének alelnöke, a Magyar Mér
nök- és Epítész-Egylet választmányi tagja, a Műegyetemi Segélyegylet 
tiszteletbeli elnöke, az Anyagvizsgálók Nemzetközi Szövetségének rendes
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tagja, az amerikai Sigma Xi Honor Society kutatótársaság rendes tagja, 
az angol írón and Steel Institute és az Institute of Metals rendes tagja, 
az International Student Service kinevezett tagja, a „Főiskolai és Egye
temi Hallgatók önkéntes Nemzeti Munkatáborainak Központi Bizott
sága” kinevezett alelnöke, a „Mechanikai technológia” című tárgy meg
hívott szakelőadója, a „Válogatott fejezetek az anyagvizsgálat köréből” 
című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a 
volt m. kir. József-műegyetemen 1931. november 27-én, a m. kir. József 
Nádor Műegyetemen 1935. október 16-án, egyetemi rk. tanári címet kapott 
1941. szeptember 17-én.

Vegyészmérnöki Osztály,

Bittó Béla, bölcsészettudományi doktor, műegyetemi c. rk. tanár, a 
„Cukor- és zsírnemű vegyületek” c. tárgykör magántanára, a M. Kir. Sza
badalmi Bíróság ny. alelnöke. Magántanári képesítése megerősíttetett 
1894. június 5-én, műegyetemi rk. tanári címet kapott 1913. augusztus 
19-én.

Liffa Aurél, bölcsészettudományi doktor, műegyetemi c. rk. tanár, 
az „Elméleti kristallographia” c. tárgykör magántanára, m. kir. földtani 
intézeti ny. igazgató, gazdasági főtanácsos, m. kir. főbányatanácsos, a 
Magyarhoni Földtani Társulat volt elnöke, tiszteleti tagja és hidrológiai 
szakosztályának tagja. Magántanári képesítése megerősíttetett 1910. no
vember 17-én, műegyetemi rk. tanári címet kapott 1922. május 16-án.

Vajdafy Aladár, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, m. kir. kor
mányfőtanácsos, műegyetemi c. rk. tanár, a „Robbantó-anyagok gyár
tása” c. tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 
1919. július 12-én, műegyetemi rk. tanári címet kapott 1925. július 2-án.

Gimesi Nándor, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
egyetemi c. rk. tanár, „A kolloidok technikai és biológiai alkalmazásai* 
című tárgy magántanára, tanügyi főtanácsos, középiskolai igazgató, 
tanulmányi felügyelő, ciszterci rendi áldozópap, a Ciszterci Rend Tanár
képző Intézetében főiskolai tanár, a Szent István Akadémia, az Országos 
Közoktatási Tanács, az Oktatófilmbíráló Bizottság és az Országos Mozgó
képvizsgáló Bizottság tagja, az Oktatófilmpedagógiai Bizottság tagja és 
elnöke, a Magyar Amatőrfilm-Szövetség örökös, alapító elnöke és tisz
teleti tagja. Magántanári képesítése megerősíttetett 1926. július 6 án, 
egyetemi rk. tanári címet kapott 1937. április 14-én.

vitéz Lányi Béla dr., egyetemi c. rk. tanár, a „Technikai röntgen- 
vizsgálatok” című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg
erősíttetett a volt m. kir. József-műegyetemen 1931. november 26-án, s  
m. kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 16-án, egyetemi rk. 
tanári címet kapott 1939. május 5-én.
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Bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar.

Érdömérnöki Osztály.

vitéz Bokor Rezső, oki. erdőmémök, bölcsészettudományi doktor a göt- 
tingeni egyetemen, egyetemi c. rk. tanár, emléklapos c. utász főhadnagy, a 
kormányzói elismerés (Signum Laudis), az I. oszt. ezüst vitézségi érem, a 
bronz vitézségi érem, a Károly csapatkereszt, a Nemzetvédelmi Kereszt, 
a kardokkal és sisakkal diszített háborús emlékérem, az 0. V. SZ. dicsérő 
elismerése tulajdonosa, a Soproni Nyári Egyetem igazgatója, Sopron 
vármegye és Sopron sz. kir. thj. város Vitézi Társadalmi Bizottságának 
elnöke, Sopron sz. kir. thj. város törvényhatósági bizottságának tagja, a 
Soproni Magyar Szövetség Nemzetpolitikai Szakosztályának elnöke, a 
„Nemzethűség” th. párt főtitkára, helyettes tanár az erdőhasználattani 
tanszéken, „A magyarországi szikes és homokos erdőtalajok bakterioló
giája, különös tekintettel erdőgazdasági vonatkozásaira” című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősittetett 1935. augusztus 
6-án, egyetemi rk. tanári címet kapott 1942. június 19-én.

Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

Mezőgazdasági Osztály.

Réthly Antal, bölcsészettudományi doktor, egyetemi c. rk. tanár, a 
M. Kir. Országos Meteorológiai és Eöldmágnességi Intézet vezetésével 
megbízott ny. igazgató, az Országos Természettudományi Tanács, a Szent 
István Akadémia, a Darányi Tudományos Társaság tagja, a Comité Móté- 
orologique International-ban Magyarországot képviselő tag, a „Éghaji at- 
tan (klimatológia)” című tárgykör magántanára és a „Gazdasági éghaj
lattan” meghívott szakelőadója. Magántanári képesítése megerősittetett 
a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 
1923. június 21-én, a m. kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-ón, 
egyetemi rk. tanári címet kapott 1936. szeptember 4-én.

Bállenegger Róbert, bölcsészettudományi doktor, egyetemi o. rk, 
tanár, a „Talajtan” című tárgykör magántanára és a „Talajismercttan” 
meghívott szakelőadója. Magántanári képesítése megerősittetett az „Agro- 
geologiai” című tárgykörből a volt m. kit*. József Műegyetemen 1919. 
január 7-én, a „Talajtan” című tárgykörből a volt Kir. Magyar Tudo
mányegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1924. május 30-án, a m. kirt 
József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én, egyetemi rk. tanári címet 
kapott 1936. szeptember 4-én.

Vitéz Bittera Miklós, oki. gazda, államtudományi doktor, egyetemi 
c. rk. tanár, m. kir. gazdasági főtanácsos, a magyaróvári M. kir. Gazda
sági Akadémia rendes tanára, az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács 
tagja, felsőházi tag. „A talajerő fenntartása trágyázással,, és a „Növény
termesztési politika“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesí
tése megerősittetett „A talajerő fenntartása trágyázással” című tárgy
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körré a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi 
Karon 1927. április 13-án, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. októ
ber 5-én, míg a „Növénytermesztési politika“ című rokon tárgykörre 1939. 
november 28-án. Egyetemi rk. tanári címet kapott 1936. szeptember 9-ón.

Augustin Béla, oki. gyógyszerész, bölcsészettudományi doktor, egye
temi c. rk. tanár, a Gyógynövény-Kísérleti Állomás nyug. c. főigazgatója» 
a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti karán 
a gyógynövények ismeretének magántanára, „A gyógy- és vegyipari növé
nyek természetrajza” című tárgykör magántanára. Magántanári képesí
tése megerősíttetett a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaság;- 
tudományi Karon 1925. március 15-én, a M. Kir. József Nádor Műegyete
men 1935. október 5-én, egyetemi rk. tanári címet kapott 1938. június l  ón.

Hérics Tóth Jenő, oki. gyógyszerész, gyógyszerésztudományi doktor, 
vegyészmérnök, egyetemi c. rk. tanár, m. kir. gazdasági főtanácsos, nyug. 
m. kir. kísérletügyi főigazgató, a M. Kir. Erjedéstani Állomás nyug. 
igazgatója, a „A Magyar Szesztermelő” társszerkesztője, hiteles törvény- 
széki szakértő, a „Mezőgazdasági technológia“ című tárgykör magán
tanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt Kir. M. Tudomány- 
egyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1926. július 6-án, a M. Kir. József 
Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én, egyetemi rk. tanári címet kapott 
1940. április 6-án.

Állatorvosi Osztály.

Konkoly Thege Sándor, oki. gazda, államtudományi doktor, egyetemi 
c. rk. tanár, az „Állattenyésztési politika” című tárgykör magántanára 
és meghívott szakelőadója, m. kir. gazdasági főtanácsos, c. főiskolai rk. 
tanár, az O. M. G. E. főtitkára, az Országos Törzskönyvelő Bizottság 
előadó-főtitkára, az Országos Állategészségügyi Tanács rendes tagja, a 
Tejtermelők Országos Szövetségének igazgatója, a M. Kir. Központi Sta
tisztikai Hivatal kereskedelmi értékmegállapító bizottságának tagja, m. 
kir. kereskedelmi tanácsos, az Országos Tény ész- és Haszonállat vásár
telep intézőbizottságának tagja, az Országos Állatértékesítési Bizottság
nak tagja, a Sertésértékesítési Bizottságnak tagja, a M. Kir. Tejtermék
ellenőrző Állomás intézőbizottságának tagja, több tenyésztő egyesületnek 
választmányi és tiszteletbeli tagja, a Darányi Ignác Agrártudományos 
Társaság r, tagja, a Magyar Érdemrend középkeresztjének és tiszti ke
resztjének, az ezüst és bronz Signum Laudisnak (kardokkal), a Károly- 
csapatkeresztnek és a Szent Száva-rend tisztikeresztjének tulajdonosa. 
Magántanári képesítése megerősíttetett a volt M. Kir. Állatorvosi Fő
iskolán 1925. április 11-én, a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Köz
gazdaságtudományi Karon 1926. június 9-én, a M. Kir. József Nádor Mfi- 
egyetemen 1935. október 5-én, egyetemi rk. tanári címet kapott 1937. ápri
lis 21-én.

Köves János, állatorvostudományi doktor, egyetemi c. rk. tanár* 
„A sertések fertőző betegségei” című tárgykör magántanára, m. kir. gaz
dasági főtanácsos, nyug. állategészségügyi főfelügyelő, a Magyar Országos
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Állatorvos-Egyesület volt elnöke, a „Phylaxia” Szérumtermelő Rt. vezér
igazgatója, a III. o. polgári hadi érdemkereszt és a koronás arany érdem- 
kereszt tulajdonosa. Magántanári képesítése megerősittetett a volt M. 
Kir. Állatorvosi Főiskolán 1917. március 31-én, a M. Kir. József Nádor 
Műegyetemen 1935. október 5-én, egyetemi rk. tanári címet kapott 1937. 
április 21-én.

Semsey Géza, állatorvostudományi doktor, egyetemi c. rk. tanár, 
székesfővárosi állatorvos, főtanácsos és közvágóhidi igazgató, az Állat
orvosi Tisztivizsga Bizottságának tagja, az Országos Állategészségügyi 
Tanács rk. tagja, a „Tejhigiéne”, valamint a „Húshigiéne” című tárgyak 
meghívott szakelőadója, „A bakteriológiai húsvizsgálat” című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősittetett a volt M. Kir. 
Állatorvosi Főiskolán 1933. március 24-én, a M. Kir. József Nádor Műegye
temen 1935. október 5-én, egyetemi rk. tanári címet kapott 1941. január 8-án.

Közgazdaságtudományi kar.

Goldziher Károly, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi dok
tor, egyetemi c. rk. tanár, a „Politikai és kereskedelmi számtan” című 
tárgykör magántanára, nyug, tanárképző-főiskolai r. tanár, az Országos 
M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja, a Biztosítási Szak
tanácsnak volt tagja, a Biztosítás-matematikai Szakértői Vizsgáló Bizott
ság tagja, a Magyar Statisztikai Társaság és a Magyar Pedagógiai Tár
saság rendes tagja, az Országos Gazdaságstatisztikai és Konjunktúra- 
kutató Bizottság tagja, a magyar és a svájci biztosítástudományi társulat 
tagja, a Magyar Biztosítástudományi Társaság elnöki tanácsának tagja 
és matematikai-statisztikai szakosztályának volt elnöke. Magántanári 
képesítése megerősittetett a volt M. Kir. József Műegyetemen 1911. január 
3-án, egyetemi rk. címet kapott 1935. április 10-én.

Luckhaub Gyula, oki. középiskolai tanár, oki. felsőkereskedelmi 
iskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, a kolozsvári m. kir. Ferenc- 
József-Tudomány egy etem ny. r. tanára, c. felsőkereskedelmi iskolai igaz
gató, egyetemi c. rk. tanár, a politikai számtan magántanára, a Biztosí
tási Könyvszakértői és Biztosítás-matematikai Szakértői Szakvizsga-Bizott
ság tagja, a Magyar Biztosítástudományi Társulat matematikai-statisztikai 
szakosztályának volt elnöke, a „Politikai számtan“ című tárgykör magán
tanára. Magántanári képesítése megerősittetett a volt Kir. Magyar Tudo
mányegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1923. július 19-én, a M. Kir. 
József Nádor Műegyetemen 1935. október 19-én, egyetemi rk. tanári címet 
kapott 1938. április 27-én.
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4. Magántanárok.
(Betűrendben.)

Mérnöki és építészmérnöki kar.

Mérnöki Osztály. \

Álgyay Pál, oki. mérnök, műszaki doktor, kereskedelem- és közleke
désügyi minisztériumi államtitkár, az Országos Közlekedési Bizottság al- 
elnöke, a BSzKRT miniszteri biztosa, a vasúti, posta- és távirda-, hajós- 
tisztképző, valamint a keresk. teng. tisztképző tanfolyamok felügyelőbizott
ságának elnöke, a Dunahidépítési Bizottság elnöke, a Hajózási és Kikötő
ügyi Tanács tagja, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagja, a Magyar Ér
demrend (a csillaggal), a lengyel Polonia Restituta-rend nagykeresztjének, 
az olasz Korona-rend nagytiszti keresztjének és a kormányzó által adomá
nyozott Signum Laudis és újólagos Signum Laudis, a Nemzetvédelmi Ke
reszt tulajdonosa, a „Hidak főtartóinak együttdolgozása“ cimű tárgykör 
magántanára. Magántanári képesitése megerősittetett 1937. április 17-én.

Barta József dr,, a „Matematikai rugalmasságtan“ cimű tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősittetett 1937. április 29-én. 
(L. a helyettes tanároknál is.)

Feimer László, oki. mérnök, műszaki doktor, a „Mozgatható hidak és 
hidprovizóriumok“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése 
megerősittetett 1935. október 5-én.

GuóthBéla, oki. mérnök, műszaki doktor, magánmémök, a „Birtok- 
rendezések mérnöki munkái“ című tárgykör magántanára. Magántanári 
képesítése megerősittetett 1941. január 15-én.

Haviár Győző, oki. mérnök, műszaki doktor, miniszteri osztálytaná
csos, a Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa, a „Tartószerkezetek dinamikus 
igénybevételei“ cimű tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg
erősittetett 1941. január 18-án.

Kazinczy Gábor, oki. mérnök, műszaki doktor, székesfővárosi műszaki 
főtanácsos, a polgármesteri III. ügyosztály helyettes vezetője, a budapesti 
ezükségóvóhelyek építésének miniszteri biztosa, a Magyar Mérnökök és 
Építészek Nemzeti Szövetségének alelnöke, az Országos Iparügyi Tanács 
tagja, az Internationale Vereinigung für Brückenbau és Hochbau állandó 
bizottságának tagja, a Neuer Internationaler Verband für Materialprüfung 
tagja, a „Tartószerkezetek biztonsága“ című tárgykör magántanára. Ma
gántanári képesítése megerősittetett 1939. július 21-én.

Korányi Imre, oki. mérnök, műszaki doktor, MÁV műszaki főtaná
csos, a MÁV igazgatóságának hídosztályában a tervezési és építési csoport 
vezetője, a „Vashidak erősítése és átépítése“ című tárgykör magántanára. 
Magántanári képesítése megerősittetett 1937. április 27-én.

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



42

Építészmérnöki Osztály;

Kertész K. Róbert, oki. építész, államtitkár, a R. I. B. A. levelező 
tagja, az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács tagja, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa, a III. oszt. vaskoronarend lQvagja, a II. oszt. polgári hadi 
érdemkereszt tulajdonosa, a „Kelet-Ázsia építőművészete“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt M. Kir. József 
Műegyetemen 1918. június 27-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1936. 
március 6-án.

vitéz Kiss Tibor, oki. építészmérnök, műszaki doktor, adjunktus, a 
„Magyar népi építészet“ című tárgykör magántanára. Magántanári képe
sítése megerősíttetett 1942. január 9-én.

vitéz Láczay Oszkár, oki. építész, ny. országgyűlési műszaki főigaz
gató, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet alapító tagja és építészi szak
osztálya volt elnöke, a Magyar Képzőművészek Egyesülete volt alelnöke 
és építészi szakcsoportjának volt elnöke, a Képzőművészeti Társulat mű
vész-társtag ja, az Országos Vitézi Szék társadalmi bizottságának tagja, 
eml. 1. tüzérőrnagy, „Az épületek jókarbantartása“ című tárgykör magán
tanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt M. Kir. József-Mű- 
egyetemen 1931. június 27-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1936. 
március 6-án.

Rados Jenő, oki. építész, műszaki doktor, a Budapesti Felső Építő- 
ipariskola rendes tanára, törvényszéki hites szakértő, árvaszéki hites szak
értő, „A magyar kastély- és lakóház-építészet történeti fejlődése“ című 
tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt M. 
Kir. József-Műegyetemen 1932. november 14-én, a M. Kir. József Nádor Mű
egyetemen 1935. október 5-én.

Zigány Ferenc, beosztott középiskolai tanár, bölcsészettudományi dok
tor, az „Alkalmazott mértani rokonságok“ című tárgykör magántanára. 
Magántanári képesítése megerősíttetett 1941. január 18-án.

Gépész- és vegyészmérnöki kar.

Gépészmérnöki Osztály.

Babits Viktor, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, m. kir. szabadalmi 
bíró, az Institution of Electrical Engineers, az Institute of Radio Engineers 
(New-York) és az Acoustical Society of America tagja; a Nemzetvédelmi 
Kereszt, a magyar és a bolgár háborús emlékérem tulajdonosa, a „Rádió- 
technika“ című tárgy meghívott szakelőadója, „A rádiótechnika különleges 
kérdései és berendezései“ című tárgykör magántanára. Magántanári képe
sítése megerősíttetett 1938. július 22-én.

Ratkovszky Ferenc, oki. gépészmérnök, kereskedelmi főtanácsos, Bu
dapest Székesfőváros Elektromos Művei vezérigazgatója, a Székesfővárosi 
nagyüzemek központi vezérigazgatója, a Ganz és Társa R.-T. villamossági.
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gép-* vagon- és hajógyár r. t. volt ügyvezető-igazgatója, a Magyar Villamos 
Művek Országos Szövetségének társelnöke, az Értékmegállapító Bizottság 
szakosztályának elnöke, tagja az Országos Iparügyi Tanácsnak, a Világ- 
energia Konferencia Magyar Nemzeti Bizottságának, az Ipari és Bányá
szati Családpénztár felügyelőbizottságának, az Elektrotechnikai Egyesület 
választmányának, a Magyar Dunántúli Villamossági R.-T. igazgatóságá
nak, „A nagyteljesítményű és nagyfeszültségű villamos gépek problémái“ 
című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a 
volt M. Kir. József Műegyetemen 1932. június 19-én, a M. Kir. József Nádor 
Műegyetemen 1935. október 19-én.

Sályi István, oki. gépészmérnök, bölcsészettudományi „sub auspiciis 
Gubernatoris“ és műszaki doktor, m. kir. szabadalmi bíró, „A szilárdságtan 
különleges problémái“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesí
tése megerősíttetett 1939. július 21-én.

Sándy Róbert, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, MÁV műszaki fő
tanácsos, az Állami Gép járómig vezetőképző Tanfolyam műszaki előadója, 
rendőrhatósági műszaki szakértő, a „Járműmotor-szerelvények működési, 
szerkesztési elvei és vizsgálata“ című tárgykör magántanára. Magántanári 
képesítése megerősíttetett 1941. november 12-én.

Thamm István, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, a M. Kir. Folyam- 
és Tengerhajózási Részvénytársaság műszaki igazgatója, a budapesti kir. 
törvényszék hites szakértője, a „Válogatott fejezetek a mechanikai méré
sek köréből“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg
erősíttetett a volt M. Kir. József-Műegyetemen 1932. november 16-án, a M. 
Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 16-án.

Treer Mór Ferenc, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, műegyetemi 
tanársegéd, a Hofherr Schrantz-Clayton Shuttleworth magyar gépgyári 
művek rt. főmérnöke, a „Folyadékáramlások“ című tárgykör magántanára. 
Magántanári képesítése megerősíttetett a volt M. Kir. József-Műegye te
men 1932. december 20-án, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. októ
ber 16-án.

Urbanek János, oki. gépészmérnök, a párisi egyetem doktora, műegye
temi adjunktus, a „Világítástechnika“ című tárgykör magántanára. Ma
gántanári képesítése megerősíttetett 1941. január 23-án.

Vegyészmérnöki Osztály.

Entz Géza, bölcsészettudományi doktor, tudományegyetemi ny. r. ta
nár, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja, a Magyar Biológiai Kutató- 
intézet osztályigazgatója, a „IJidrobiológia és haltenyésztés“ című tárgy
kör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1916. május 17-én.

Erdély Sándor, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, Master of 
Science, a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. ügyvezető-igazgatója, a „Barna
szenek kémiai feldolgozása“ című tárgykör magántanára. Magántanári ké
pesítése megerősíttetett 1938. január 11-én.
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Gärtner Károly, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, m. kir. műszaki 
főtanácsos, a Debreceni Tisza István Tudományos Társaság levelező tagja, 
az „Internationale Tabakwissenschaftliche Gesellschaft, Bremen“ alelnöke 
és kémiai szakosztályának elnöke, „A dohány mint élvezeti cikk és ipari 
nyersanyag“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerő
síttetett 1940. április 12-én.

Gerecs Árpád, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, a Chinoin Gyógy
szer- és Vegyészeti Termékek Gyára R.-T. mérnöke, a „Szénhidrátok és glü- 
kozidok“ című tárgykör magántanára.

Haltenberger Mihály, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi 
doktor, tudományegyetemi c. rk. tanár, a dorpati egyetem volt ny. r. ta
nára, tanügyi főtanácsos, a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium igazgatója, 
a Szent István Akadémia rendes tagja, a Magyar Földrajzi Társaság, a 
stockholmi Svéd Antropológiai és Geográfiái Társaság levelező tagja, a 
hallei Császári Német Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Adria Egye
sület alelnöke, a Magyar Külügyi Társaság, az Országos M. Kir. Gazda
sági Szaktanárvizsgáló Bizottság és a Kereskedelmi Tengerésztiszteket 
Vizsgáló Bizottság tagja, az észt Sas-rend parancsnoki keresztjének tulaj
donosa, „A gazdasági földrajz válogatott fejezetei“ című tárgykör magán
tanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1927. október 31-én .

Hoff mann Sándor, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, a „Váloga
tott fejezetek a növényi és állati eredetű gyógy- és hatóanyagok kémiájá
ból, különös tekintettel azok gyártására“ című tárgykör magántanára. Ma
gántanári képesítése megerősíttetett a volt M. Kir. József-Műegyetemen 
1929. szeptember 7-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. októ
ber 16-án.

Károly Rezső, oki. gazda, bölcsészettudományi doktor, udvari és mi
niszteri tanácsos, nyug. gazd. akadémiai igazgató, aranyokleveles gazda, 
„A mezőgazdasági növények és termékeik“ című tárgykör magántanára. 
Magántanári képesítése megerősíttetett a volt M. Kir. József-Műegyetemen 
1914. május 2-án, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 16-án.

Kiss Dénes, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, m. kir. mérnök- 
őrnagy, volt műegyetemi adjunktus, „A gázvédelem, különös tekintettel az 
ipari mérgezések megelőzésére“ című tárgykör magántanára. Magántanári 
képesítése megerősíttetett 1939. július 21-én.

Mados László, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, műegyetemi 
adjunktus, a Nemzetközi Talajtani Társaság, a m. kir. földmívelésügyl 
miniszter megbízásából működő Állandó Központi Talajjavító Bizottság, 
az Országos Mezőgazdasági Kamara talajtani intézetét irányító szak- 
bizottság tagja, a M. Kir. Országos Öntözésügyi Hivatal állandó talaj
tani szakértője, a Mezőgazdasági Kutatások c. szakfolyóirat társszerkesz- 
tŐje, a „Talajtan”, az „Általános talajtan” és a „Talajtani laboratóriumi
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gyakorlatok** meghívott szakelőadója, „A talajvizsgálatok alapelvei és 
gyakorlati alkalmazása** című tárgykör magántanára. Magántanári képe
sítése megerősíttetett 1939. július 21-én.

Mákray Imre, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, a Motorhajtó- 
anyagok előállítása katalitikus hidrogénezéssel”* című tárgykör magán
tanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1936. július 17-én.

Mauritz Béla, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
a Kir. Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ásvány- és kőzet
tan ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tisz
teleti tagja, továbbá matematikai és természettudományi osztályának tit
kára, az Országos Természettudományi Tanács ügyvezető igazgatója, a 
„Kőzettan” cimű tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg
erősíttetett 1911. április 10-én.

Nyúl Gyula dr,, „Az ásványolaj feldolgozása” című tárgykör magán
tanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1940. július 5-én. (Lásd a 
helyettes tanároknál is.)

Papp Ferenc, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
műegyetemi adjunktus, a „Kőzettan” meghívott szakelőadója és a„Válo- 
gatott fejezetek a kőzettan köréből” című tárgykör magántanára. Magán
tanári képesítése megerősíttetett 1935. november 22-én.

Sándor Zoltán (lokodi), oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, tartalé
kos tüzérhadnagy, a „Hungária” Magyar Technikusok Egyesületének 
volt quintusa, a Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet főtitkára, a M. Mér
nökök és Építészek Nemzeti Szövetsége műegyetemi helyi csoportjának 
alelnöke, a Legkisebb Munkabérmegállapító Bizottság tagja, az Élel
mezési ipari szakmai családpénztár igazgatósági tagja, a Nemzetvédelmi 
Kereszt, a sisakkal és kardokkal díszített magyar, a hadiékítményes 
osztrák és bolgár háborús emlékérem és az erdélyi érem tulajdonosa; 
műegyetemi adjunktus, a „Technikai mikroszkópia*’ meghívott szakelő
adója, az „Élelmiszerek mikroszkópos viszgálata” című tárgykör magán
tanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1937. augusztus 9-én.

Sólyom Barna Zoltán, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, a Hun
gária guttapercha- és gumiárugyár műszaki igazgatója, „A gumigyártás 
vegyfolyamatai” című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése 
megerősíttetett 1937. február 10-én.

Takáts Tibor dr. (péteri), oki. középiskolai tanár, a „Kőzetalkotó 
ásványok” című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg
erősíttetett 1942. január hó 12-én.

Vásony Lajos, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, nyug. főiskolai 
tanár, az „Erjesztőszervezetek’*, valamint a „Borászat és pezsgőgyártás** 
című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett az
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„Erjesztőszervezetek”’ című tárgykörre a volt M, Kir. József-Műcgyete- 
men 1907. december 13-án, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. 
október 16-án, míg a „Borászat és pezsgőgyártás” című tárgykörre 1937. 
május 11-én.

Zechmeister László, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, tudomány- 
egyetemi ny. r. tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és 
1937. évi nagydíjának tudajdonosa, a „Syntbetikus szerves készítmények 
^gyártása, különös tekintettel a synthetikus gyógyszerekre“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíti etett 1924. március 12-én.

Zendy Ferenc, oki. vegyészmérnök, műszaki doktor, kir. kíséri, igaz
gató, az Orsz. m. kir. Erjedéstani és Mezőgazdasági Ipari Kíséri. Intézet 
igazgatója, törvényszéki hites szakértő, a „Baktériumok szerepe a talajban 
és trágyában“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg- 
erősíttetett 1938. december 20-án.

,46

Bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar.

Bánya- és Kohómérnöki Osztály,

Diószeghy Dániel, oki. vaskohómémök, műszaki doktor, egyetemi 
adjunktus, helyettes tanár, az „Épületek hőellátásának tüzeléstani kér
dései“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősítte
tett 1942. évi március hó 21-én.

, Fáik, Richárd, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, műegyetemi ad
junktus, a „Lengősziták dinamikája“ című tárgykör magántanára. Magán
tanári képesítése megerősíttetett 1942. évi május 29-én.

Geleji Sándor, oki. vaskohómémök, műszaki doktor, a Weiss Manfréd 
Acél- és Fémművei B.-T. főmérnöke, „A hengerművek tervezésének elmé
leti alapjai“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg
erősíttetett 1940. január 12-én.

Hazay István, oki. mérnök, műszaki doktor, m. kir. műszaki főtaná
csos, a Pénzügyminisztérium IX. b) főosztályának és az Állami Föld
mérésnek vezetője, „A magyar állami földmérés felsőgeodéziai munkála
tai“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 
1941. július 5-én.

Nahoczky Alfonz, oki. vaskohómémök, kohómémöktudományi dok
tor, miniszteri osztálytanácsos az iparügyi minisztéruim X. szakosztályá
ban (Állami bányászat és bányászati kutatás), a „Hőátvitel és hőkihaszná- 
Jás ipari tüzelőberendezésekben“ című tárgykör magántanára. Magántanári 
képesítése megerősíttetett 1935. augusztus 26-án.

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



Schmidt Eligius Róbert, oki. bányamérnök-geológus, bölcsészettudo
mányi doktor, m. kír. főbányatanácsos, a m. kir. Pénzügyminisztérium 
KIV/b. (bányászati) ügyosztályának h. vezetője, „A kutató fúrások anya
gának és adatainak feldolgozása“ című tárgykör magántanára. Magánta
nári képesítése megerősíttetett 1939. november 22-én.

: Vargha Kálmán oki. vaskohómérnök, műszaki doktor, „Válogatott 
részletek a hengerművek gépi berendezésének tervezéséből” című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1940. január 12-én.

Verő József, oki. vaskohómérnök, kohómérnöktudományi doktor, mű
egyetemi intézeti tanár, a „Fémes anyagok mech. vizsgálata“ című tárgy 
^meghívott szakelőadója, „A fémek és ötvözetek szövete és szilárdsági 
tulajdonságai“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg
erősíttetett 1935. augusztus 26-án.
r

Érdílmérnökl Osztály.

Haracsi Lajos, m. kir. erdőtanácsos, bölcsészettudományi doktor, „A 
gombák szerepe az erdőben“ című tárgykör magántanára. Magántanári ké
pesítése megerősíttetett 1942. június 30-án.

Luncz Géza, m. kir. erdőtanácsos, bölcsészettudományi doktor, a „Ma
gánerdők gazdaságpolitikájának nemzetközi egybevetése“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1942. június 30-án.

Magyar Pál, oki. erdőmémök, bölcsészettudományi doktor, m. kir. 
erdőtanácsos, a m. kir. Erdészeti Kutató Intézet vezetője, az Állandó 
Talajjavító Bizottság tagja, „A szikes talajok növényszövetkezetei, külö
nös tekintettel fásításukra“ című tárgykör magántanára. Magántanári ké
pesítése megerősíttetett 1935. augusztus 26-án.

Pallay Nándor, oki. erdőmérnök, műszaki doktor, hercegi erdőmémök, 
a „Válogatott fejezetek a fák műszaki tulajdonságainak vizsgálata köré
ből” című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 
1941. május 10-én.

Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

Mezőgazdasági Osztály.

f Bernát Gyula (korláti), államtudományi doktor, a Magyar Nemzeti 
Bank főellenőre, a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság rendes tagja 
és titkára, az Országos Protestáns Patronage-Egyesület ügyvezető-főtit
kára, a Bethlen Gábor Szövetség és a Magyar Társaság választmányának 
tágja, a Magyar Kálvin Szövetség titkára, „Az újkori agrármozgalmak* 
’című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1936. 
május 22-én.
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Bodor Antal (lécfalvi), jog- és államtudományi doktor, m. kir. gazda
sági főtanácsos, a „Község-fejlesztés“ című tárgykör magántanára. Magán
tanári képesítése megerősíttetett a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi 
Közgazdaságtudományi Karon 1924. március 31-én, a M. Kir. József Nádor 
Műegyetemen 1937. május 1-én.

Boros Ádám, bölcsészettudományi doktor, m. kir. kísérletügyi I. o. 
főadjunktus a M. Kir. Vetőmagvizsgáló Intézetnél, a Kir. Magyar Termé
szettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának jegyzője, a Magyar 
Barlangkutató Társulat társelnöke, a „Mezőgazdasági növényismeret” című 
tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt Kir. 
Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1929. június 
14-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én.

Buzágh Aladár, oki. vegyészmérnök, bölcsészettudományi doktor, tu
dományegyetemi c. ny. rk. tanár, a Pázmány Péter Tudományegyetem Ál
talános Kémiai Intézetének laboratóriumvezetője, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, a „Mezőgazdasági kolloidkémia“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt Kir. Magyar 
Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1931. február 18-án, a 
M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én.

Császár Elemér, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
a pécsi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem ny. r. tanára, a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező tagja, Kir. Magyar Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemi magántanár, az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társu
lat v. jegyzője, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat v. titkára, a 
„Gazdasági fizika“ című tárgykör magántanára és meghívott szakelőadója. 
Magántanári képesítése megerősíttetett a volt Kir. Magyar Tudomány- 
egyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1930. július 23-án, a M. Kir. 
József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én.

Csukás Zoltán, oki. állatorovos, oki. mezőgazda, állatorvostudományi 
és mezőgazdaságtudományi doktor, gazdasági akadémiai rendes tanár, a 
debreceni m. kir. Gazdasági Akadémia állattenyésztéstani tanszékének ve
zetője, a m. kir. Tisza István Tudományegyetem állattani intézetének meg
bízott igazgatója, „A háziasított gazdasági madarak tenyésztése“ című 
tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1938. január 
11-én.

Ehik Gyula, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
múzeumi igazgatóőr, az Országos Magyar Természettudományi Múzeum 
állattári osztályának vezetője, a Szent István Akadémia rendes tagja, a 
Kir. Magyar Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályának alel- 
nöke, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat, a Nemzeti Vadászati 
Védegylet, a Magyar Solymász Egyesület választmányi tagja, a Deutsche 
Gesellschaft für Säugetierkunde, az American Soc. of Mammalogist 
rendes tagja, a „Gazdasági állattan“ című tárgykör meghívott szakelő
adója, „A kisebb háziállatok (eb, házinyúl) és a szőrmés állatok tenyész
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tése“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősittetett 
a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1927. 
március 15-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én,

Eperjessy György, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi dok
tor, a szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola rendes tanára, 
a Tanítóképzőintézeti Tanárjelöltek Apponyi Kollégiumának szakvezető 
tanára, az Országos Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Da
rányi Ignác Agrártudományos Társaság levelező tagja, a Horthy Miklós 
Tudományegyetem Mathematikai és Természettudományi karán a „Mező- 
gazdasági kémia“ meghívott előadója, „A növények táplálkozásának ké
miája“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősítte- 
tett 1936. július 17-én.

Gesztelyi-Nagy László, államtudományi doktor, a Duna-Tiszakőzl 
Mezőgazdasági Kamara igazgatója, országgyűlési képviselő, m. kir. gaz
dasági főtanácsos, Szabolcs vármegye tb. főjegyzője, az Országos Köz
oktatási Tanács, az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács, a kecske
méti Katona József Társaság és a Darányi Ignác Agrártudományos Tár
saság választott tagja, több országos és vidéki agrárszerv díszelnöke, vá
lasztmányi tagja, stb., a „Mezőgazdasági politika, figyelemmel az Alföld 
viszonyaira“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg- 
erŐsíttetett a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudo
mányi Karon 1929. július 14-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. 
október 5-én.

Húsz Béla, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, a 
M. Kir. Kertészeti Akadémia rendes tanára, a Darányi Ignác Agrártudo
mányos Társaság r. tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
Növénytani Szakosztályának e. i. alelnöke és intézőbizottságának tagja, 
a Bar. Magyar Természettudományi Társulat választmányi tagja, a „Me
zőgazdasági növényeink gombák okozta betegségei“ című tárgykör ma
gántanára. Magántanári képesítése megerősittetett 1936. december 3-án.

Jugovics Lajos, bölcsészettudományi doktor, a polgári iskolai tanár
képző főiskolának rendes tanára, a „Gazdasági ásványtan“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősittetett a volt Kir. Magyar 
Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1928. január 30-án, a 
M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én.

Kadocsa Gyula, oki. gazda, mezőgazdaságtudományi doktor, m. kir. 
kísérletügyi főigazgató, a Magyar Rovartani Társaság elnöke, az Orszá
gos Természetvédelmi Tanács kinevezett tagja, a Kir. Magyar Természet- 
tudományi Társulat választmányi tagja, a Darányi Ignác Agrártudomá
nyos Társaság rendes tagja, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
igazgató-választmányának tagja, a Növényegészségügyi Tanács kineve
zett tagja, a Köztelek, a Kertészeti Szemle rovatvezetője, a „Növények 
állati kártevői” című tárgykör meghívott szakelőadója, a „Termesztett nö
vényeink allati ellenségei” című tárgykör magántanára. Magántanári képe
sítése megerősittetett 1936. december 3-án.
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Konkoly Thege Gyula, közgazdaságtudományi doktor, államtitkár, a 
M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal ny. elnöke, a Magyar Tudományok 
Akadémia levelező tagja, a „Válogatott fejezetek a mezőgazdasági s t i 
lisztika köréből“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése 
megerősíttetett a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudo
mányi Karon 1930. december 18-án, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 
1935. október 5-én.

Kúthy Sándor, oki. vegyészmérnök, bölcsészettudományi doktor, gaz
dasági akadémiai r. tanár, a kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudomány- 
egyetem magántanára, a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság és a 
Société Philomatique de Paris levelező tagja, a Kolloidgesellschaft és a 
Société de Chimie Biólogique tagja, a „Trágyázástan“, című tárgykör ma
gántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1942. március 21-én.

Lengyel Géza, bölcsészettudományi doktor, m. kir. mezőgazdasági 
kísérletügyi igazgató, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat vá
lasztmányi és növénytani szakosztályának intézőbizottsági tagja, a Bo
tanikai Közlemények szerkesztője, a Darányi Ignác Agrártudományos 
Társaság rendes tagja, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tisztelet
beli tagja, a Nemzetközi Arankabizottság (Intern. Dodder-Committee) el
nöke, az „Association Intern. d'Essais de Semences“ nomenclatura bizott
ságának elnöke, „A vetőmagismeret és vetőmagvizsgálat“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt Kir. Magyar 
Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1929, június 14-én, a M. 
Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én.

Nagy Iván, az államtudományok és bölcsészettudományok doktora, 
nyug. földmívelésügyi miniszteri osztályfőnök, a M. Kir. Mezőgazdasági 
Múzeum és a kairói „Musée Agricole Fouad I.“ v. igazgatója, a Nemzet
közi Mezőgazdasági Intézet tudományos bizottságának tagja, az Ameri
can Academy of Political and Social Science tagja, a Magyar Statisztikai 
Társaság rendes tagja, az orosz nyelv előadója a külügyminisztériumi 
Fogalmazói Szaktanfolyamon, az American Geographical Society tagja, a 
Magyar Külügyi Társaság rendes tagja, a Magyar Keleti Társaság vá
lasztmányi tagja, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület üzemi és 
számtartási szakosztályának hiv. tagja, az orosz nyelv meghívott szak
előadója, a „Kelet-Eruópa és a Közel-Kelet mezőgazdasága“ című tárgy
kör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1941. április 
28-án.

Ormándy János, közgazdaságtudományi doktor, a Felsődunántúli 
Mezőgazdasági Kamara ny. igazgatója, m. kir. gazdasági főtanácsos, a 
Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara örökös tiszteletbeli tagja, a „Me
zőgazdasági számvitel“ meghívott szakelőadója, a „Mezőgazdasági kettős 
számtartás“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg
erősíttetett a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudo
mányi Karon 1930. december 18-án, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 
1935. október 5-én.
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Soproni Elek dr., m. kir. gazdasági felügyelő, „Az agrárpolitika a 
mezőgazdaságfejlesztés szolgálatában“ („a mezőgazdaság irányítása“) 
című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1941. 
.december 23-án.

Szabó Miklós, oki. közgazda, közgazdaságtudományi doktor, műegye
temi adjunktus, a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság rendes tagja 
és jegyzője, a „Kárpátmedence“ gazdaságpolitikai szemle f. szerkesztője, 
„A mezőgazdasági értékesítési politika“ című tárgykör magántanára. Ma
gántanári képesítése megerősíttetett 1940. július 5-én.

Takács Imre, közgazdaságtudományi doktor, miniszteri osztálytaná
csos, a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság rendes tagja, a „Ma
gyar mezőgazdasági munkaügyi közigazgatás“ című tárgykör magánta
nára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1940. július 5-én.

UngerEmil, bölcsészettudományi doktor, m. kir. mezőgazdasági kí
sérletügyi igazgató, az Országos Halászati Egyesület választmányi tagja, 
az Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limno
logie rendes, a bécsi Hydrobiologische Donaustation levelező tagja, a 
bécsi nemzetközi tudományos Duna-kutató Bizottság haljelzési ügyeinek 
főreferense, a „Halászat“ felelős szerkesztője, a „Halgazdaságtan“ című 
tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt 
Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1931. 
augusztus 10-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én.

Vály Ferenc, oki. vegyészmérnök, mezőgazdaságtudományi doktor, 
műegyetemi intézeti tanár, székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tag, 
a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság levelező tagja, az Országos 
Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja, a székesfőváros törvényha
tósága részéről választott felsőházi póttag, a Székesfővárosi Közmunkák 
Tanácsának tagja, az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga országos igaz
gatóságának és intézőbizottságának tagja, a BSzKRT igazgatósági tagja, 
a „Talajkémia“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg
erősíttetett 1938. augusztus 4-én.

Állatorvosi Osztály.

Csontos József, állatorvos, állatorvostudományi doktor, m. kir. állat' 
egészségügyi tanácsos, „A madarak fertőző betegségeinek kór- és gyógy
tana“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősítto- 
tett a volt M. Kir. Állatorvosi Főiskolán 1925. május 14-én, a M. Kir. Jó-» 
zsef Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én.

Daday András (deési), orvostudományi doktor, m. kir. Ferenc József 
Tudományegyetemi magántanár, az„ Állatorvostan története“ című tárgy 
meghívott szakelőadója, valamint az „Állatorvostan története, különös te
kintettel hazai viszonyainkra“ című tárgykör magántanára. Magántanári 
képesítése megerősíttetett 1936. október 26-án.
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Hasskó Sándor, állatorvos, állatorvostudományi és egyetemes orvos- 
doktor, az ankarai állatorvosi fakultás volt ny. r. tanára, török földmi- 
velésügyi miniszteri tanácsos, az Országos Állategészségügyi Tanács rk. 
tagja, a Deutsche Pharmakologische Gesellschaft, a Societé Internationale 
Pharmacologie Veterinaire tagja, a Török Állatorvosi Egyesület tb. tagja, 
volt egyetemi adjunktus, volt helyettes tanár a gyógyszer- és méregtani 
tanszéken, „A háziállatok betegségeinek chemotherápiája“ című tárgykör 
magántanára.

Hazslinszky Bertalan, bölcsészettudományi doktor, a szegedi Állami 
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola r. tanára, a Tanítóképzőintézeti Ta
nárjelöltek Apponyi Kollégiumának szakvezető tanára, az Országos Pol
gári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a „Növénytan“ című tárgy 
meghívott szakelőadója, a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetemen 
„A mezőgazdasági termények és termékek mikroszkópos vizsgálata“ című 
tárgy megbízott előadója, az „Állatorvosi növényismeret, különös tekin
tettel a gyógyító és mérgező növényekre“ című tárgykör magántanára. 
Magántanári képesítése megerősíttetett 1939. április 1-én.

Kovács Gyula, állatorvos, állatorvostudományi doktor, egyetemi ad
junktus, az „Állatorvosi sebészeti röntgendiagnosztika“ című tárgykör ma
gántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1939. július 21-én.

László Ferenc, állatorvos, állatorvostudományi doktor, szolgálaton- 
kívüli viszonybeli honvéd állatorvos-főhadnagy, győri közvágóhídi igaz
gató, az Állatorvosi Tisztivizsga Bizottságnak tagja, a Felvidék vissza
csatolásának emlékére alapított emlékérem tulajdonosa, a győri ev. egy
házközség presbitere, a Magyar Pathológusok Társasága tagja, a Magyar 
Országos Állatorvos-Egyesület igazgató-választmányi tagja, a Deutsche 
Pathologische Gesellschaft tagja, a Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 
állandó munkatársa, „Az endokrin mirigyek kórbonctana“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1936. április 23-án.

Major Sándor, állatorvos, állatorvostudományi doktor, m. kir. állat
orvos-ezredes, a 2. hadsereg vezető állatorvosa, a Magyar Érdemrend lo
vagkeresztese, a hadiékítményes katonai érdemérem, a kormányzói érdem
érem, a hadiékítményes és kardos koronás arany érdemkereszt, az egy
sávos sebesülési érem, stb. tulajdonosa, „Hátasló alkata“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1936. január 22-én.

Marcis Árpád, állatorvos, állatorvostudományi doktor, m. kir. állat
egészségügyi főtanácsos, a kolozsvári M. Kir. Állategészségügyi Intézet 
vezetője, az Országos Állategészségügyi Tanács rk. tagja, az Állatorvosi 
Tisztivizsga Vizsgáló Bizottságának póttagja, a Magyar Országos Állat
orvos-Egyesület választmányi tagja és erdélyi fiókosztályának szakülési 
elnöke, a III. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, az „Állatkór- 
tan“ meghívott szakelőadója, a „Serológiái diagnosztika“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt M. Kir. Ál
latorvosi Főiskolán 1925. május 14-én, a M. Bär. József Nádor Műegyete
men 1935. október 5-én.
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Me gyászai Gyula, állatorvos, állatorvostudományi doktor, ny. m. kir. 
főbakteriológus, m. kir. gazdasági főtanácsos, a Magyar Oltóanyagtermelő 
Intézet műszaki igazgatója, a „Bakteriológiai diagnosztika és védőoltá
sok“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 
a „Bakteriológiai diagnosztika“ című tárgykörre a volt M. Kir. Állat
orvosi Főiskolán 1925. május 14-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 
1935. október 5-én, míg a „Bakteriológiai diagnosztika és védőoltások* 
című tárgykörre 1937. január 9-én.

Nyiredy István, oki. állatorvos, állatorvostudományi doktor, m. kir, 
gazdasági akadémiai rendes tanár, „A tejtermékek előállítása, különös 
tekintettel az egészségügyi követelményekre“ című tárgykör magánta
nára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1940. július 5-én.

Szepeshelyi Andor, állatorvos, állatorvostudományi doktor, egyetemi 
adjunktus, „A hím állatok terméketlensége“ című tárgykör magántanára. 
Magántanári képesítése megerősíttetett 1938. április 20-án.

Szély es Lajos, állatorvos, állatorvostudományi doktor, a „Phylaxia“ 
Szérumtermelő R.-T. igazgatója, az „Immunitástani propaedeutika“ című 
tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt M. 
Kir. Állatorvosi Főiskolán 1927. február 23-án, a M. Kir. József Nádor 
Műegyetemen 1935. október 5-én.

Szutt er László, állatorvos, állatorvostudományi doktor, m. kir. állat
orvos-alezredes, a koronás magyar bronz érdemérem, a hadiékítményes 
koronás arany érdemkereszt, a hadiékítményes arany érdemkereszt, stb. 
tulajdonosa, „A szemvizsgálat módszerei háziállatokon“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1939. július 21-én.

Urbányi László, oki. vegyészmérnök, bölcsészettudományi doktor, in
tézeti tanár, Erdély visszaszerzése alkalmából alapított emlékérem tulaj
donosa, a Mezőgazdasági Kutatások című folyóirat társszerkesztője, „A 
táplálkozás biokémiája, különös tekintettel az állati szervezet ásványi 
anyagforgalmára“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése 
megerősíttetett 1937. április 17-én.

Vajda Tódor, állatorvostudományi doktor, a  „Párásítóiógiai diagno- 
stika és therápia“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése 
megerősíttetett a volt M. Kir. Állatorvosi Főiskolán 1932. április 16-án, a 
M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 5-én.

Zimmermann Gusztáv, állatorvos, állatorvostudományi doktor, egye
temi adjunktus, a Collegium Hungaricum Szövetség és az Anatomische 
Gesellschaft tagja, a „Válogatott fejezetek az összehasonlító anatómia kö
réből“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősítte
tett 1938. április 20-án.
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Közgazdaságtudományi kar.

Közgazdiságl és Kereskedelmi Osztály.

Fülei Boda István, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi dók 
tor, a kassai m. kir. áll. Kereskedelmi Főiskola r. tanára, a m. kir. Ferenó 
József Tudományegyetem c. rk. tanára, az Országos M. Kir. Gazdasági 
Szaktanárvizsgáló Bizottság és a Debreceni M. Kir. Középiskolai Tanár
vizsgáló Bizottság tagja, a Magyar Psychológiai Társaság ügyvezető
elnöke, a Magyar Psychológiai Szemle szerkesztőbizottsági tagja, a Ke
reskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének választmányi 
tagja, a Filozófiai Együttműködés Nemzetközi Intézete (Páris) igazgató
bizottságának és a Nemzetközi Filozófiai Kongresszus állandó nemzetközi 
bizottságának tagja, a „Neveléslélektan, különös tekintettel a műszaki és 
gazdasági foglalkozásokra“ cimű tárgykör magántanára. Magántanári ké 
pesitése megerősittetett 1938. július 3-án.

Frisch Ferenc, oki. középiskolai tanár, közgazdaságtudományi dok
tor, m. kir. kormányfőtanácsos, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének 
és a kormányzói elismerés jelvényének tulajdonosa, a Pénzintézeti Köz
pont ny. osztályigazgatója, a Biztosítási Szaktanács tagja, a „Biztosítási 
technika“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerő- 
síttetett a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi 
Karon 1927. május 28-án, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1936. jú
nius 9-én.

Haidegger Ernő, oki. gépészmérnök, műszaki doktor, hites könyvvizs
gáló, nyug. kir. főbányatanácsos, m. kir. kormányfőtanácsos, a Magyar 
Villamos Művek Országos Szövetségének ügyvezető-igazgatója, a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesületnek alelnöke, Vizsgáló Állomása intézőbizott
ságának alelnöke, a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Bizottság tagja, a 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közgazdasági és szociálpolitikai szak
osztályának elnöke, az Országos Ipartanács elnöki tanácsának tagja és 
energiagazdasági szakosztályának előadója, az Országos Szabványügyi In
tézet elnöki tanácsának tagja, a Budapesti Mérnöki Kamarának, a Hites 
Könyvvizsgálók Egyesületének és az Országos Magyar Bányászati és Ko
hászati Egyesületnek választmányi tagja, a villamos művek ügyeiben a 
m. kir. Kúrián eljáró különbíróság tagja, az Energia-Világkonferencia 
Magyar Nemzeti Bizottságának választmányi tagja, az Arellenőrzés Or
szágos Kormánybiztosa által szervezett Véleményező Bizottság tagja, a 
Statisztikai Értékmegállapító Bizottság tagja, az Energia-Világkonfe
rencia nemzetközi intézőbizottságának (London) tagja, az Union Interna
tionale des Produkteurs et Distributeurs d’Energie Electrique (Páris) 
igazgatóságának tagja, az „Elektrizitätsverwertung“ (Zürich) igazgatósá
gának tagja, az „Energiapolitika“ című tárgykör magántanára. Ma
gántanári képesítése megerősittetett 1940. július 5-én*

Hilscher Rezső, államtudományi doktor, egyetemi adjunktus, a „Nép
jóléti (közegészségügyi) igazgatási jog“ meghívott szakelőadója, az „Al
kalmazott szociálpolitika“ című tárgykör magántanára, a Magyar Társa-
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dalompoiitikai Társaság főtitkára, a Társadalompolitikai Füzetek szer
kesztője, az V. számú szakmai családpénztár elnöke. Magántanári képesí
tése megerősittetett a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaság- 
tudományi Karon 1928. szeptember 28-án, a M. Kir. József Nádor Műegye
temen 1936. március 20-án.

Kádár László, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor», 
műegyetemi intézeti tanár, gyakorlógimnáziumi tanár, „A száraz és félig 
száraz területek lepusztulása és gazdasági élete“ című tárgykör magáú- 
tanára, az Államtudományi Intézet Táj- és Népkutató osztályának veze
tője, a Fiatal Magyarság Szövetség országos társelnöke, a Magyar Föld
rajzi Társaság választmányi tagja. Magántanári képesítése megerősítte- 
tett 1938. július 9-én.

Márkus György dr., oki. közgazda, kereskedelmi tanácsos, a Magyar 
Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság rendes tagja, a Sal
gótarjáni Kőszénbánya R.-T. ügyvezető-igazgatója, az Árellenőrzés Kor
mánybiztossága mellett felállított véleményezőbizottság tagja, az „Ipar
politika“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerő- 
síttetett 1938. január 10-én.

Nagy Sándor Kálmán, oki. közgazda, oki. középiskolai tanár, bölcsé
szettudományi doktor, „A magyar gazdasági művelődés története“ című 
tárgykör magántanára, c. kér. középiskolai igazgató, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1939. évi „Horthy Miklós“ díjának kitüntetettje, a Magyar 
Pedagógiai Társaság rendes tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság vá
lasztmányi tagja, a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesü
lete hivatalos lapjának a „Kereskedelmi Szakoktatásának szerkesztője, a 
Kereskedelmi Oktatási Nemzetközi Egyesület központi választmányi 
tagja. Írói neve: Borotvás Nagy Sándor. Magántanári képesítése megerő- 
síttetett 1939. július 21-én.

Sándorfy Kamill, oki. ügyvéd, jogtudományi doktor, az igazságügy
minisztérium törvényelőkészítő ügyosztályába beosztott kir. kúriai bíró, 
a Hites Könyvvizsgálók Képesítő Bizottságának tagja, a Magyar Érdem
rend középkeresztjének tulajdonosa, a „Fuvarozási és szállítmányozási 
jog“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősittetett 
a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 
1925. november 9-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1936. február 
19-én.

Schranz András, oki. közgazda, közgazdaságtudományi doktor, jog- 
és államtudományi doktor, hites könyvvizsgáló, a Hites Könyvvizsgáló
kat Képesítő Bizottság tagja, a kassai m. kir. állami Kereskedelmi Főis
kola rendes tanára, az „Összehas’onlító üzemgazdaságtan“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősittetett 1937. december 31-én.’

Strömpl Gábor, bölcsészettudományi doktor, a M. Kir. Honvéd Térké
pészeti Intézet műszaki főtisztviselője, a Földrajzi Társaság levelező 
tagja, a Túrista-Szövetség elnökségi tagja, a „Természeti tájrajz“ című
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tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt Kir. 
Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1930. július 
23-án, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 19-én.

Szahlender Lajos, oki. felsőkereskedelmi iskolai tanár, gyógyszerész- 
tudományi doktor, felsőkereskedelmi iskolai főigazgató, a Kereskedelmi 
Szakiskolai Tanárok Országos Egyesülete Aruismereti Szakosztályának el
nöke, a Magyar Kémikusok Egyesülete közlönyének a „Kémikusok Lap
jáénak szerkesztője, a Felsőkereskedelmi Iskolai Tanárok Nemzeti Szö
vetségének tiszteletbeli elnöke, a Drogista Szakiskola alapitója és volt 
igazgatója, a Drogista Alkalmazottak Egyesületének tb. elnöke, az Orszá
gos M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja, az „Áruisme
ret“ cimű tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 
a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 
1926. június 19-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1936. március 9-én.

Szakáll Zsigmond, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi dok
tor, tanügyi főtanácsos, az Országos M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló 
Bizottság tagja, a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesüle
tének tiszteleti tagja, a Magyar Földrajzi Társaságnak választmányi 
tagja, a miskolci kereskedelmi és iparkamara levelező tagja, a Signum 
Laudis, a Károly-csapatkereszt és az 1912—13. emlékkereszt tulajdonosa, 
„A gazdasági földrajz didaktikája“ című tárgykör magántanára. Magán
tanári képesítése megerősíttetett a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi 
Közgazdaságtudományi Karon 1932. március 9-én, a M. Kir. József Nádor 
Műegyetemen 1936. június 9-én.

Takaró Gyuláné Gáli Beatrix, oki. közgazda, oki. tanitóképzőintézeti 
és kereskedelmi középiskolai tanár, bölcsészettudományi és közgazdaság- 
tudományi doktor, tanulmányi felügyelő, c. kereskedelmi középiskolai 
igazgató, a Magyar Közgazdasági Társaság igazgató-választmányának 
tagja, a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének, a Ke
reskedelmi Oktatási Nemzetközi Egyesületének és az Egyetemet és Főis
kolát Végzett Magyar Nők Egyesületének választmányi tagja, a Baross 
Női Tábor elnöki tanácsának tagja, a Káskai Lea irodalmi társaság tisz
teleti tagja, „A közgazdaságtan bölcseleti vonatkozásai“ című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1940. december 
14-én.

Tallos János dr., m. kir. pénzügyminiszteri tanácsos, a „Biztosítási 
politika“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megesősit- 
tetett 1942. június 30-án.

Tettamanti Béla dr., gyakorló gimnáziumi tanár, m. kir. Ferenc József 
tudományegyetemi c. rk. tanár, a „Neveléstudomány“ című tárgykör ma
gántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1942. június 30-án.

Vincze Frigyes, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
c. felsőkereskedelmi iskolai kir. főigazgató, nyug. állami kereskedelmi kö
zépiskolai tanügyi főtanácsos-igazgató, az Országos M. Kir. Gazdasági
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Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja, a „Kereskedelmi oktatásügy“ című 
tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt 
Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon 1925. no
vember 9-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1935. október 19-én.

Közigazgatási Osztály.

Andreich Jenő (glogoni), oki. mérnök, oki. közgazdász, a közgazda- 
sági tudományok doktora, a Fanto Egyesült Magyar Asványolajgyárak 
K.-T. igazgatója, a Magyar Statisztikai Társaság titkára, a Magyar Köz- 
gazdasági Társaság igazgató-választmányi tagja, a „Közgazdaságtan“ meg
hívott előadója, a „Gazdasági helyzetváltozások kutató módszerei“ című 
tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1935. ok
tóber 19-én.

Buday Béla, oki. mérnök, nyug. m. kir. kereskedelemügyi államtit
kár, a Magyar Mérnök- és Epítész-Egyletnek, a Magyar Mérnökök és Épí
tészek Nemzeti Szövetségének és a Balatoni Szövetségnek tiszteleti tagja, 
a II. oszt. polgári hadi érdemkeresztnek, a csillagos II. oszt. Magyar Er- 
demkeresztnek és a francia becsületrend tiszti keresztjének tulajdonosa. 
„A közmunkaügyek igazgatása“ című tárgykör magántanára. Magánta
nári képesítése megerősíttetett a volt M. Kir. József-Műegyetemen 1924. 
december 17-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1937. április 12-én.

vitéz Fábry Dániel, oki. közgazda, közgazdaságtudományi doktor, ny. 
m. kir. altábornagy, a Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. helyettes ve
zérigazgatója, a „Népesedési és gazdasági statisztika a nemzetvédelem 
szolgálatában“ című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg
erősíttetett 1939. november 22-én.

vitéz Guótfalvy D. Zoltán, államtudományi doktor „sub auspiciis Gu
bernatoris“, oki. gépészmérnök, miniszteri tanácsos, az iparügyi miniszté
rium iparpolitikai osztályának főnöke, a kétszer adományozott I. oszt. 
ezüst vitézségi érem, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem, 
Károly-csapatkereszt, a német Sasrend első osztályú érdemkeresztjének, a 
belga II. Lipót-rend parancsnoki keresztjének, a francia becsületrend 
tiszti keresztjének, a tuniszi Nichan Iftikar rendjelnek tulajdonosa, a Ke
reskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság, kormányjelentés-szer
kesztő bizottság, Fagazdasági Tanács, Nemzeti és Szabadkikötő Bizottság 
tagja, az Országos Iparügyi Tanács ügyvezető-titkára, az Országos M. Kir. 
Szaktanárvizsgáló Bizottságba a m. kir. iparügyi minisztérium képvisele
tében kiküldött biztos, a Magyar Statisztikai Társaság tagja, a Mezőgaz
dasági Iparok Nemzeti Bizottságának főtitkára, „A gazdaságpolitika, kü
lönös tekintettel az iparpolitikára“ című tárgykör magántanára. Magán
tanári képesítése • megerősíttetett 1935. október 19-én.

Polzovics Iván, közgazdaságtudományi doktor „sub auspiciis Guber
natoris“, a kassai m. kir. állami Kereskedelmi Főiskola rendes tanára, a
Magyar Külügyi Társaság igazgató-tan ácsának tagja, a Magyar Nemzet-
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politikai Társaság Felvidéki Osztályának alelnöke és Külügyi Szakosztá1 
lkának elnöke, az International Law Association és a Magyar Jogászegy
let Nemzetközi Jogi Szakosztályának tagja, a Külügyi Szemle állandó 
nemzetközi jogi rovatának vezetője, a „Nemzetközi jogfejlődés a világ
háború után“ cimű tárgykör magántanára. Magántanári képesítése meg- 
erősíttetett 1938. december 31-én.

vitéz Surányi-Unger Tivadar, jogtudományi, államtudományi, bölcsé
szettudományi és közgazdaságtudományi doktor, a jog- és államtudomá
nyok ausztriai doktora, képesített bíró és ügyvéd, a pécsi M. Kir. Erzsó- 
bet-Tudományegyetem ny. r. tanára, a szegedi M. Kir. Ferenc Józsof- 
Tudományegyetem volt ny. r. tanára és jog- és államtudományi karának 
az 1936/37. tanévben volt dékánja, a miskolci ág. hitv. ev. jogakadémia 
volt ny. r. tanára, a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem magán
tanára, a Rockefeller-alapítványnak két ízben volt fellowja, a losangoiesi 
University of Southern California három ízben volt vendégtanára, a ber
lini Tudományegyetem volt vendégtanára, az Országos Felsőoktatási Ta
nács tagja, az Országos Statisztikai Tanács tagja és Tudományos Szakbi
zottságának elnöke és a Statisztikai Vizsgabizottság tagja, a Legkisebb 
Munkabéreket Megállapító Országos Bizottság tagja, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező tagja, a Magyar Statisztikai Társaság volt alol- 
nöke és választmányi tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság igazgatója, 
a Középeurópai Gazdasági Bizottság Magyar Csoportjának ügyvezető
elnöke, a Magyar-Német Társaság Tudományos Bizottságának elnöke, a 
Magyar Közlekedéstudományi Társaság rendes tagja és Közlekedésgaz
dasági Szakosztályának alelnöke, a miskolci Lévay József Közművelődési 
Egyesület irodalmi szakosztálya és a szegedi Dugonics Társaság rendes 
tagja, az Institut International de Sociologie associéja, a Nemzetközi Ke
reskedelmi Kamara „Committée d’Etude pour la Paix Económique“-jénok 
magyarországi szakértője, a Magyar Érdemrend középkeresztjének, a né
met Sasrend I. oszt. érdemkeresztjének és a francia Ordre pour le Mérite 
Agricole parancsnoki keresztjének tulajdonosa, emléklappal ellátott fő
hadnagy, több háborús kitüntetés tulajdonosa, a „Kereskedelmi Politika“ 
című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1926. 
január 15-én.

Szádeczky-Kardoss Tibor (szádecsnei és kardosfalvai), államtudo
mányi doktor, a debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetemen a köz- 
gazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára, a statisztika jogosított tanára^ 
a jog- és államtudományi kar volt dékánja, az Egyetemi Diákjóléti Bizott
ság alelnöke, a Magyar-Észt Társaság debreceni osztályának társelnöke, 
az Országos Statisztikai Tanács tagja, e Tanács tudományos és gazdasági 
szakbizottságának tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság igazgató- 
választmányának, a Magyar Társadalomtudományi Társulat választmányi 
és alapító tagja, az Institut International de Sociologie 1. tagja, az észak- 
amerikai The Econometric Society megválasztott tagja, a debreceni Tisza 
István Tudományos Társaság rendes tagja és főtitkára, a Finn-ugor Kul- 
túrbizottság magyar osztályának, a Magyar Statisztikai Társaság r. tagja, 
a'Turáni Társaság (Magyar Néprokonsági Egyesület) törzstagja,a Magyar
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Gazdaságkutató Intézet elnöki tanácsának tagja, a Werbőczy Bajtársi
Egyesület patronusa; a „Gazdasági statisztika“ című tárgykör magántanára. 
Magántanári képesítése megerősíttetett 1930. december 10-én.

Tarkőy Miklós, államtudományi doktor, MÄV igazgatóhelyettes, m. 
kir. kormányfőtanácsos, a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium
VI. (díjszabási) szakosztályának vezetője, a Fiumei Szakértőbizottság ki 
nevezett tagja, a Magyar Közlekedéstudományi Társaság és a Vasúti és 
Hajózási Klub választmányának rendes tagja, a Signum laudis tulajdo 
nosa, a Vasúti Tisztképzőtanfolyam rendes tanára, a „Tarifapolitika” című 
tárgykör magántanára, a „Szállítási ügy” és a „Tarifa- és fuvarozásügy” 
című tárgy meghívott szakelőadója. Magántanári képesítése megerősít- 
tfetett 1942. évi március hó 19-én. i

Theiss Ede, oki. gépészmérnök, közgazdasági mérnök, közgazdaság 
tudományi doktor, miniszteri osztálytanácsos, a M. Kir. Iparügyi Minisz
térium energiagazdálkodási szakosztályának vezetője, a villamos művek 
ügyeiben a M. Kir. Kúrián eljáró különbíróság ülnök-tag ja, az Energia 
Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának titkára, a Szent István 
Akadémia rendes tagja, a Magyar Statisztikai Társaság rendes tagja, a 
Magyar Közgazdasági Társaság ellenőre, a Magyar Elektrotechnikai Egye 
sülét választmányi tagja, „A közgazdaságtan dinamikai problémái, különös 
tekintettel a quantitativ kutatási módszerekre” című tárgykör magán
tanára. Magántanári képesítése megerősíttetett 1936. december 3-án.

k.
Thirring Lajos, államtudományi doktor, miniszteri titkár és a népes

ségstatisztikai osztály vezetője a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatalban, 
az Országos Községi Törzsköny-bizottság tagja, a Magyar Statisztikai Tár
saság titkára, a Nemzetközi Népességtudományi Unió Magyarországi Cso
portjának titkára, a Journal de la Société Hongroise de Statistique szer
kesztője, a Deutsche Statistische Gesellschaft tagja, a Magyar Társadalom 
tudományi Társulat számvizsgáló-bizottságának tagja, a Magyar Család- 
védelmi Szövetség népesedésügyi szakosztályának társelnöke, a „Népességi 
statisztika” című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerő 
síttetett 1939. március 7-ón.

Zelovich László, közgazdasági mérnök, közgazdaságtudományi dok
tor, ny. külügyminiszteri segédtitkár, a „Vámpolitika” című tárgykör 
magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett a volt M. Kir. József 
Műegyetemen 1931. október 24-én, a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 
1935. október 19-én.
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5. Meghívott szakelőadók.

Mérnöki és építészmérnöki kar.

Bory Jenő, m. kir. képzőművészeti főiskolai r. tanár, a „Mintázás 
I. folyam” és a „Mintázás II. folyam” című tárgy szakelőadója.

Fülei-Szántó Endre dr., egyetemi ny. r. tanár, a „Kereskedelmi és 
váltójog”, valamint a „Magyar magánjog” szakelőadója.

Helle László dr., miniszteri osztálytanácsos, a „Földbirtokjog” című 
tárgy szakelőadója.

vitéz Kiss Tibor dr., műegyetemi adjunktus, a „Kertépítészet” című 
tárgy szakelőadója.

Mados László dr., magántanár, adjunktus, a „Talajtan” című tárgy 
szakelőadója.

Mazalán Pál, oki. mérnök, a „Mélyfúrású kutak építése” című 
tárgykör magántanára.

Munkácsy Mihály, tud. akadémiai könyvtárnok, az „Orosz, szerb, 
horvát és tót nyelv” szakelőadója.

Nyárády József dr., egyetemi ny. r. tanár, a „Magángazdaságtan” 
című tárgy szakelőadója.

Ottó László, miniszteri tanácsos, az „Épületek vízellátása és fűtése* 
című tárgykör szakelőadója.

Papp Ferenc dr., magántanár, adjunktus, a „Kőzettan” című tárgy 
szakelőadója.

Piánk Jenő dr., egyetemi ny. r. tanár, a „Kémia elemei“ című tárgy 
szakelőadója az I. félévben.

Szmodits Hildegard dr., c. rk. tanár, a „Matematika“ című tárgy 
szakelőadója.

Tattay György (nyirbaktai), tervező építészmérnök, a „Belső beren
dezések” című tárgy szakelőadója.

vitéz Vásárhelyi Boldizsár dr., keresk. min. műszaki tanácsos, az 
„Ütépítéstan” című tárgy szakelőadója.

Vincze István, MÁV főmérnök, volt adjunktus, a „Geodézia elemei* 
című tárgy szakelőadója.

Vörös Imre dr., ny. rk. tanár, a „Géptan” című tárgy szakelőadója.

Zubriczky József dr., nyug. miniszteri tanácsos, az „Épitésjog és 
építészrendészet” című tárgy szakelőadója.
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Gépész« és vegyészmérnöki kar.

Arvé Károly, ny. r. tanár, az „Épületszerkezetek elemei“ című tárgy 
szakelőadója.

Andreich Jenő dr., magántanár, a „Közgazdaságtan** című tárgy 
szakelőadója.

Babits Viktor dr., magántanár, a „Rádiótechnika** című tárgy szak
előadója.

Fülei-Szántó Endre dr., ny. r. tanár, a „Magyar magánjog“ című 
tárgy szakelőadója.

Munkácsy Mihály, tud. akadémiai könyvtárnok, az „Orosz, szerb, 
horvát és tót nyelv** szakelőadója.

Halász Ernő, nyug. MÁV-főfelügyelő, a „Központi fűtőberendezések** 
című tárgy szakelőadója.

Karsa Béla, műszaki főtanácsos, a „Villamos mérések I.” című tárgy 
szakelőadója.

Kund Ede, ny. r. tanár, a „Mezőgazdasági enciklopédia“ című tárgy 
szakelőadója.

Mados László dr., magántanár, adjunktus, az „Általános talajtan*’ és 
a „Talajtani laboratóriumi gyakorlatok** című tárgy szakelőadója.

Nyárády József dr., ny. r. tanár, a „Magángazdaságtan“ című tárgy 
szakelőadója.

Piánk Jenő dr., ny. r. tanár, az „Analitikai gyakorlatok“ és az „Üveg- 
technikai gyakorlatok“ című tárgy szakelőadója az I. félévben.

Sándor Zoltán dr. (lokodi), magántanár, adjunktus, a „Technikai 
mikroszkópia” című tárgy szakelőadója.

Schneider Antal, nyug. áll. v. haditengerészeti hajóépítő főmérnök, a 
„Hajóépítési enciklopédia” című tárgy szakelőadója.

Szily József dr., ny. rk. tanár, a „Vízépítési enciklopédia” című tárgy 
szakelőadója.

Szmcrtnik István dr., szabadalmi bíró, a „Szabad, minta- és védjegy
jog” című tárgy szakelőadója.

Szűcs Adolf Endre dr., c. rk. tanár és beosztott középiskolai tanár, 
a „Matematika“ című tárgy szakelőadója.
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Vámossy Károly, rt. igazgató, a „Gyárüzemek szervezése” című tárgy 
szakelőadója.

Vincze István, MÁV. főmérnök, volt adjunktus, a „Geodézia elemei” 
című tárgy szakelőadója. /

Bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar.

Csaba József, líceumi tanár, a „Magyar földrajz” című tárgy szak
előadója.

Emmer József dr., gimnáziumi tanár, a „Német nyelv” szakelőadója.

Fáik Richárd dr., egyetemi adjunktus, a „Gépelemek” című tárgy 
szakelőadója.

Fertsák Jenő, nyug. főispán, a „Közigazgatási jog” című tárgy szak 
előadója.

Holics Endre dr., nyug. miniszteri tanácsos, a „Bányajog” című 
tárgy szakelőadója.

Krcsadló József, egyetemi quaestor, az „Államszám vitel tan” című 
tárgy szakelőadója.

Legány Dezső, tanügyi főtanácsos, a „Magyar történelem” című 
tárgy szakelőadója.

Pekovits Artúr dr., városi főjegyző, a „Magán-, kereskedelmi és 
váltójog” című tárgy szakelőadója.

Pogátsa József dr., városi tisztiorvos, az „Ipari egészségtan és első
segélynyújtás” című tárgy szakelőadója,

Ruhmann Jenő dr., líceumi igazgató, a „Magyar nyelv és irodalom” 
című tárgy szakelőadója.

Sipos Gábor dr., gazd. főfelügyelő, a „Mezőgazdaságtan” című tárgy 
szakelődója.

Spanner Géza, líceumi tanár, az „Angol nyelv” szakelőadója,

Szádeczky-Kardos Elemér dr., ny. rk. tanár, a „Rendszeres ásvány
tan és kőzettan“ című tárgy szakelőadója.

Tárczy-Hornoch Antal dr„ ny. r. tanár, a „Geofizikai mérések“ című 
tárgy szakelőadója.

Verő József dr., magántanár és intézeti tanár, a „Fémes anyagok 
mechanikai vizsgálata” című tárgy szakelőadója.
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Mezőgazdasági és állatorvosi bar.

Ballenegger Róbert dr., c. rk. tanár, a „Talajismerettan” című tárgy 
szakelőadója.

Császár Elemér dr., ny. r. tanár, a „Gazdasági fizika” című tárgy 
szakelőadója.

Csíki László dr., m. kir. gazdasági akadémiai tanár, a „Mezőgazda- 
sági termelés” című tárgy szakelőadója.

Csülök Elemér dr., miniszteri tanácsos, a „Pénzügyi jog és pénzügy
tan” című tárgy szakelőadója.
r>.í

Daday András dr., miniszteri tanácsos, magántanár, az „Állatorvos- 
tan története” című tárgy szakelőadója.

Ehik Gyula dr., miniszteri tanácsos, magántanár, a „Gazdasági állat
tan” című tárgy szakelőadója.

Fodor Ferenc dr., c. ny. rk. tanár, a „Gazdasági földrajz” című tárgy 
szakelőadója.

Fülei-Szántó Endre dr., ny. r. tanár, a „Kereskedelmi és váltójog” 
és a „Magyar magánjog” című tárgy szakelőadója.

Hazslinszky Bertalan dr., főiskolai r. tanár, magántanár, a „Növény
tan” című tárgy szakelőadója.

Ihrig Károly dr., ny. r. tanár, a „Közgazdaságtan” című tárgy szak
előadója.

Kadocsa Gyula dr., kíséri, főigazgató, magántanár, a „Növények 
állati kártevői” című tárgy szakelőadója.

Ronkoly-Tkége Sándor dr., c. rk. tanár, az „Állattenyésztési politika” 
című tárgy szakelőadója.

Kosinsky Viktor dr., kíséri, adjunktus, a „Szőlőgazdaságtan” című 
tárgy szakelőadója.
í i \ . 1 •. ’ •

Kotsis Endre dr., ny. r. tanár, a „Gazdasági építészettan” című tárgy 
szakelőadója.

Kund Ede, ny. r. tanár, a „Gazdasági géptan és elektrotechnika” 
című tárgy szakelőadója.

Mohácsy Mátyás, kert. akadémiai igazgató, a „Kertészettan” című 
tárgy szakelőadója.

Ormándy János dr., magántanár, a „Mezőgazdasági számviteltan” 
című tárgy szakelőadója.

Pogány Béla dr., ny. r. tanár, a „Fizika” című tárgy szakelőadója.
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Réthly Antal dr., c. rk. tanár, a „Gazdasági éghaj lattan4* című tárgy 
szakelőadója.

Schwanner Jenő dr., állategészségügyi főtanácsos, a „Magyar köz
igazgatás szervezete és állategészségügyi igazgatás** című tárgy szak
előadója.

Semsey Géza dr., c. rk. tanár, a „Tejhigiene” és „Húshigiene” című 
tárgy szakelőadója.

Szabó Zoltán dr., tudományegyetemi ny. r. tanár, az „örökléstan” 
és a „Növénynemesítéstan” című tárgy szakelőadója.

Szélycs Lajos dr., magántanár, az „Állatkórtan”* című tárgykör 
szakelőadója.

Szilágyi Gyula, műszaki főtanácsos, a „Földmérés és kultúrtechnika** 
című tárgy szakelőadója.

Tomasovszky Imre dr., nyug. miniszteri tanácsos, az „Erdészettan” 
című tárgy szakelőadója.

Vas Károly, kísérletügyi igazgató, a „Tejgazdaságtan** című tárgy 
szakelőadója.

Zimmermann Ágoston dr., ny. r. tanár, a „Háziállatok bonctana és 
élettana” című tárgy szakelőadója.

Zlinszky György dr., vezérigazgató, a „Mezőgazdasági kereskedelem
tan’* című tárgy szakelőadója.

Közgazdaságtudományi kar.

Altenburger Gyula dr., egyetemi c. r. tanár, a „Biztosítástan” című 
tárgy szakelőadója.

Balázs László, középisk. tanár, ft. tanársegéd, a „Középiskolai mate
matika” című tárgy szakelőadója.

Bankó Lajos dr., felsőkeresk. iskolai főigazgató, a „Terményáruk 
ismerete” és az „Áruvizsgálati módszerek” című tárgy szakelőadója.

Bikkál Dénes dr., OTI-titkár, a „Társadalombizt. jog és gyak.” című 
tárgy szakelőadója.

Biró Albin, szállítási vállalkozó, a „Nemzetközi keresk. techn.” című 
tárgy szakelőadója.

Csíki László, m. kir. gazdasági akadémiai tanár, a „Mezőgazdasági 
szakoktatás kialakulása, szervezete és módszere*’ című tárgy szakelőadója.

Csont Lajos dr., felsőkeresk. iskolai tanár, a „Gépírás elmélete és 
története” című tárgy szakelőadója.
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Bragos Károly, kegyesrendi tanár, a „Lengyel nyelv” szakelőadója.

Ecsödi János dr., gimnáziumi tanár, a „Román nyelv és szeminá
riumi gyakorlatok” című tárgy szakelőadója.

Ernyei József dr., múzeumi igazgató, a „Cseh nyelv” szakelőadója.
Fülei-Szántó Endre dr., ny. r. tanár, a „Polgári peres és perenkivüli 

eljárás” cimű tárgy szakelőadója.
Germanus Gyula dr., intézeti tanár, a „Német nyelv és szemináriumi 

gyakorlatok” cimű tárgy szakelőadója.

Gerő László dr., nyug. mérnökkari ezredes, kir. műszaki főigazgató, 
a „Földrajzi ábrázolás” című tárgy szakelőadója.

Heinrich János dr., keresk. akadémiai h. igazgató, a „Német nyelv 
és szemináriumi gyakorlatok” szakelőadója.

Hilscher Rezső dr., magántanár, adjunktus, a „Népjóléti (közegészség- 
ügyi) igazgatási jog” című tárgy szakelőadója.

Homolyai Rezső dr., székesfővárosi főjegyző, a „Városi és üzemi köz 
igazgatási praktikum” című tárgy szakelőadója.

Horváth Jenő dr., főgimn. igazgató, egyetemi c. r. tanár, a „Leg
újabb kor politikai története” és a „Magyar történelem” című tárgy szak 
előadója.

Hindy Zoltán dr., MABI-igazgató, a „Társadalombiztosítási jog és 
gyakorlat” című tárgy szakelőadója.

Jancsár József dr., főrevizor, ft. adjunktus, a „Mérlegelemzés és 
revizió” című tárgy szakelőadója.

Juba József dr., intézeti tanár, az „Irodalom technikája” című tárgy 
szakelőadója.

Kádár László Levente dr., miniszteri osztályfőnök, az „Állami köz 
igazgatási praktikum” cimű tárgy szakelőadója.

Kádár László dr., intézeti tanár, a „Magyar földrajz” című tárgy 
szakelőadója.

Koch Ferenc dr., tanársegéd, a „Csillagászati földrajz”, a „Földrajz; 
szeminárium” és a „Leíró földrajz” című tárgy szakelőadója.

Kosa Kálmán dr., miniszteri osztályfőnök, a „Vallás- és közoktatás 
ügyi igazgatási jog” című tárgy szakelőadója.

Magos Béla, felsőkeresk. iskolai tanár, az „Olasz nyelv” szakelőadójs.

Márchis György, nyelvtanár, a „Svéd nyelv” szakelőadója.

Markos Olivér dr., MÁV-főügyész, igazgatóhelyettes, a „Közlekedés; 
jog” című tárgy szakelőadója.
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Molnár Béla, felsökeresk. iskolai tanár, ax „Általános emberföldrajz” 
című tárgy szakelőadója.

Nagel Ede, felsökeresk. iskolai c. igazgató, az „Analit. kémiai techn. 
gyakorlatok“ és a „Qualitativ kémiai gyakorlatok“ című tárgy szak
előadója.

Nagy Iván dr., miniszteri osztályfőnök, az „Orosz nyelv” szakelő
adója.

Olgyai Miklós dr., adjunktus, a „Természetrajzi bevezetés az áruisme
retbe” című tárgy szakelőadója.

Oravecz Károly, gyak. kereskedelmi iskolai tanár, a „Folyószámlák 
gyak.” című tárgy szakelőadója.

Podhradszky György, lapszerkesztő, a „Tót nyelv” szakelőadója.

Poyovics Iván, a „Thökölyanumb igazgatója, a „Szerb-horvát” nyelv 
szakelőadója.

Rakitovszky István, felsökeresk. iskolai tanár, a „Német nyelv” és 
a „Francia nyelv” szakelőadója.

Reichenbach Béla dr., ny. r. tanár, a „Mezőgazdasági üzemtan” című 
tárgy szakelőadója.

Rohringer Sándor, nyug. ny. r. tanár, a „Vízépítési enciklopédia“ 
című tárgy szakelőadója.

Rudavszky Margit, szfőv. keresk. középiskolai tanár, a „Gépírás” 
című tárgy előadója. ,

Surányi János dr., ny. r. tanár, a „Növény termesz téstan’” című tárgy 
szakelőadója.

Schandl József dr., ny. r. tanár, az „Állattenyésztéstan” című tárgy 
szakelőadója.

Schmid Rezső dr., adjunktus, a „Fizika“, a „Fizikai kiegészítő elő
adások“, a „Fizikai repeti tórium“ és a „Kémiai fizika“ című tárgyak szak 
előadója.

Sótonyi Gábor, járási főszolgabíró, a „Vármegyei közigazgatási 
praktikum” című tárgy szakelőadója.

Sütő József, szfőv. keresk. középiskolai tanár, a „Kereskedelmi szám
tan” című tárgy szakelőadója.

Tarkőy Miklós dr., MÁV-igazgatóhelyettes, a „Szállítási ügy ” és a 
„Tarifa- és fuvarozásügy” című tárgy szakelőadója.

Techert József dr., áll. főgimnáziumi tanár, a „Magyar nyelvhelyes
ség és stílus” című tárgy szakelőadója.

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



JC. Varga Sándor dr., egyetemi c. rk. tanár, a „Filozófia elemei” ée 
a „Filozófia története”, valamint a „Lélektan” című tárgy szakelőadója.

Vajthó László, a „Magyar nyelv és irodalom” cimű tárgy szakelő
adója.

Vály Ferenc dr., intézeti tanár, az „Anorganikus és analitikai kémia” 
című tárgy szakelőadója.

Végh Zoltán dr., oki. közgazda, a „Spanyol nyelv” szakelőadója.

Verbényi László dr., felsőkeresk. iskolai tanár, a „Német nyelv” 
szakelőadója.

Vér Tibor dr., magántanár, a „Mechanikai technológia” című tárgy 
szakelőadója

Wagner József dr., gimnáziumi tanár, az „Egységes magyar gyors
írás“, a „Német gyorsírás“ és a „Gyorsírás elmélete és története* című 
tárgy szakelőadója.

Wolf Miklós, felsőkeresk. iskolai tanár, c. igazgató, a „Kereskedelmi 
számtan (Áruüzl. szám.)” című tárgy szakelőadója.

Zaleski Zbigniew, lektor, a „Lengyel nyelv” szakelőadója.

Zehery Lajos dr., kúriai bíró, egyetemi c. r. tanár, a „Büntetőjog és 
eljárás“ című tárgy szakelőadója.

Ü7

G. Intézeti tanárok.

Mérnöki és építészmérnöki kar. 

Bardon Alfréd dr., a szabadkézi rajzi tanszéken.

Gépész- és vegyészmérnöki kar.

König Dénes dr., c. rk. tanár, a II. sz. matematikai tanszéken; 
Varga László, az aerotechnikai intézetben;
Kemény János, a fizikai tanszéken.

Bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar.
Verő József dr., magántanár, a fémkohászati tanszéken; 
Tarján Gusztáv dr., az érc- és szénelőkészitéstani tanszéken.

5*
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Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

Urbányi László dr., az, állattenyésztéstani intézetben.

Közgazdaságtudományi kar.

Tóth András dr., a francia nyelv előadója;
Germanus Gyula dr., az arab és török nyelv előadója;
Juba József dr., az üzemgazdasági tanszéken;
Kádas Kálmán dr., a nemzetgazdasági és pénzügyi tanszéken.

7. Beosztott középiskolai igazgató és tanárok.

a) Beosztott gimnáziumi igazgató:
Kundt Ernő dr., c. rk. tanár, főtanácsos-gimnáziumi igazgató;

b) Beosztott középiskolai tanárok:
Mantel Armand, a francia nyelv előadója, a mérnöki és építészmér

nöki, valamint a gépész- és vegyészmérnöki karon.

Mérnöki és építészmérnöki kar.

Laszgallner Oszkár, a szabadkézi rajzi tanszéken;
Fónyi (Friml) Géza, a szabadkézi rajzi tanszéken;
Bán Tibor, a szabadkézi rajzi tanszéken;
Zigány Ferenc dr., magántanár, az ábrázoló geometriai tanszéken; 
Miháltz Pál, a szabadkézi rajzi tanszéken.

Gépész* és vegyészmérnöki kar.

Szűcs Adolf Endre dr., c. rk. tanár, a II. sz. matematikai tanszéken; 
Lőw Márton dr., a műszaki mechanikai tanszéken;
Mátrainé Zemplén Jolán dr., a fizikai tanszéken.

Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

Mándy György dr., a mezőgazdasági növénytani tanszéken.

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



Közgazdaságtudományi kar.

Kádár László dr., magántanár, a gazdasági földrajzi tanszéken.

c) Beosztott gimnáziumi helyettes tanár:
Rozgonyi László, a szabadkézi rajzi tanszéken;

d) Beosztott gazdasági helyettes tanár:
Jakab Bálint dr., a műegyetemi pátyi tangazdaságnál.

69

8. La bor a tori um-vezetők.

Komondy Zoltán dr., a gépészmérnöki géplaboratoriumban; 
Richter Antal, a műszaki mechanikai tanszéken.

9. Fővegyész.

Szelényi Tibor dr., a közgazdasági geológiai tanszéken.

10. Lektorok és tanító

mérnöki és építészmérnöki, valamint a gépész és vegyészmérnöki karon:

a) Lektorok:
Hartmann Rudolf dr., a német nyelvre;
Munkácsy Mihály, az orosz, szerb-horvát és tót nyelvre;
Gachot Ferenc, a francia nyelvre;
Pián Remigio dr., az olasz nyelvre.

b) Tanító:
Huber Sándor, megbízva az üvegtechnikai gyakorlatok tanításával.
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11. Adjunktusok, tanársegédek és gyakornokok
(az 1942. évi augusztus hó 31-iki állapot szerint):

Mérnöki és építészmérnöki kar, 
valamint, gépész« és vegyészmérnöki kar.

Adjunktusok.
Schwertner Antal dr., a II. sz. hídépítéstani tanszék mellett. XI., 

Bocskay-u. 63.
vitéz Kiss Tibor dr. (nemeskéri), meghívott szakelőadó, az épület

tervezési tanszék mellett.
Papp Ferenc dr., magántanár és meghívott szakelőadó, az ásvány- 

és földtani tanszék mellett. #
vitéz Lányi Béla dr., c. rk., helyettes és magántanár, az elektro 

kémiai tanszék mellett.
Sándor Zoltán dr. (lokodi), magántanár és meghívott szakelőadó, az 

élelmiszerkémiai tanszék mellett.
Schmid Rezső dr., tudományegyetemi magántanár, meghívott szak

előadó, a fizikai tanszék mellett.
Kürti Vilmos, sl geodéziai tanszék mellett. IX., Ferenc-körút 39. 
Sármezey István, az út- és vasútépítéstani tanszék mellett. IX.,

Ferenc-körút 28.
Hajós György dr., az I. sz. matematikai tanszék mellett H., Margit- 

körúfc 36.
Trautsch Kálmán, az I. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. VII., 

Wesselényi-u. 46.
Lux Géza dr., a középkori műépítéstani tanszék mellett. X., Sza- 

bóky-u. 40.
Neráth Vilmos, a szervetlen kémiai tanszék mellett. II., Ponty-u. 4. 
Záborszky János, a villamosmüvek tanszéke mellett. Budafok,

Tompa-utca 15.
Muttnyánszky Adám, a III. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. XI., 

Horthy Miklós-körtér 1.
Benedek Frigyes, a magasépitéstani tanszék mellett. XI., Bemáth 

Géza-u. 23. szám.
Széli László, az épületszerkezettani tanszék mellett. XII., Csendőr-u. 12. 
Mados László dr., helyettes és magántanár, a mezőgazdasági kémiai

technológiai tanszék mellett.
Bakó László, a mezőgazdasági géptani tanszék mellett. XI., 

Tarcali-u. 5.
Gillemot László dr., a mechanikai technológiai tanszék mellett. XI„ 

Eszék-utca 3.
Bognár Rezső dr., a szerves kémiai tanszék mellett. IX., Liliom-u. 1/d.
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Kopácsy József (kopácsi), a vasútépítéstan és földművek tanszéke
mellett. I., Verbőczy-utca 14.

Pattantyús Á. Dénes, a II. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. XII., 
Németvölgyi-út 84.

Kégl János, a mezőgazdasági gép tani tanszék mellett. XI., Horthy 
Miklós-körtér 3,

Gruber József, az aerodinamikai tanszék mellett. XI., Elek-utca 28/a. 
Gáspár Ernő, a kémiai technológiai tanszék mellett. XI., Horthy

Miklós-út 18.
Burgyán Aladár, az általános kémiai tanszék mellett. IX., Ferenc- 

körút 32.
Somogyi László, az alkalmazott szilárdságtani tanszék mellett. IX., 

Liliom-utca 1/a.
Sasvári Kálmán dr., a kémiai fizikai tanszék mellett. XI., Buda- 

foki-út 35.
Urbanek János dr., magántanár, a villamos gépek tanszéke mellett. 
Doktorits István, a fizikai tanszék mellett. XI., Liptó-u. 19. 
Komlósi Imre, az I. sz. vízépítéstani tanszék mellett, IX., Szobieszky

János-u. 28.
Va8tagh Géza, a II. sz. vízépítéstani tanszék mellett. XI., Lenke-tér 7. 
Keller György, a mechanikai technológiai tanszék mellett. III., Ka

szás-utca 4.
Vittay Győző, a IV. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. XI., 

Daróczy-út 43.

Jutalomdíjas adjunktus.

Dénes Emil, az I. sz. hídépítéstani tanszék mellett. X., Nyitra-u. 8.

Fizetéstelen adjunktusok.

(Betűrendben.)

Eőri Fintor Zoltán, a III. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. IX., 
Bakáts-tér 6.

Lancsarics Alajos, a IV. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. II., Mar 
git-rakpart 52.

Mészáros László dr., az alkalmazott szilárdságtani tanszék mellett. 
XI., Verpeléti-út. 20.

Nyúl Gyula dr., a kémiai technológiai tanszék mellett.
Pokomy László az I. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. Budatétény. 
Rupp Géza, a II. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. XI., Mihály

utca 10/b.
Zigány Ferenc dr/, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi dok

tor, az ábrázoló geometriai tanszék mellett.
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Tanársegédek.

Papp György dr., az atomfizikai tanszék mellett. XI., Eszék-u. 7/b. 
Ecsődi Tibor, a műszaki mechanikai tanszék mellett. XI., Péterhegyi-

ntca 610. hrsz.
Rácz Elemér, fizetéstelen adjunktus, az aerotechnikai intézet mellett. 

XI., Budafoki-út 15.
Wallner Gyula, fizetéstelen adjunktus, a II. sz. hidépitéstani tan- 

szék mellett. XI., Bercsényi-utca 15.
Zech Konstantin br., a textilkémiai tanszék mellett. XI., Horthy 

Miklós-út 124.
Bely Gyula, a textilkémiai tanszék mellett. XI., Budafoki-út 5.
Gerő Lóránd dr., a fizikai tanszék mellett. Dunaharaszti, Petőfi

Sándor-utca 6.
Tumer Miklós, a mezőgazdasági iparok tanszéke mellett. I., Pauler- 

utca 1.
Radnai Loránd, fizetéstelen adjunktus, az ókori épitéstani tanszék 

mellett. XI., Szüret-utca 9 .
Simonyi Károly, az atomfizikai tanszék mellett. II., Bólyai-utca 13. 
Bozó János, a szerves kémiai tanszék mellett. Pestszenterzsébet,

Kmetty-utca 3.
Stépán László, a II. sz. elektrotechnikai tanszék mellett. XI., Eszék- 

utca 7/a.
Petrich Géza, az ábrázoló geometriai tanszék mellett. XII., Király

hágó-tér 6.
lfj. Szarvas Béla, az I. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. VI., 

Teréz-körút 54.
Kőrössy László dr., az ásvány- és földtani tanszék mellett. XI., Horthy 

Miklós-út 8.
Czobor Gyula, a mechanikai technológiai tanszék mellett. XI., Szüret- 

utca 19.
Szabó Árpád, az épületszerkezettani tanszék mellett. X., Pongrác-út 17. 
Kovácsházy Ernő, a IV. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. XI.,

Lágymányosi-utca 17/a.
Szalágyi Géza, a városépitéstani tanszék mellett. VI., Izabella-utcá 72. 
Perneczky Béla, az I. sz. hidépitéstani tanszék mellett. XI., Ulászló-

utca 22.
lovag Khloyber Walter, a II. sz. hidépitéstani tanszék mellett. X., 

Schuszter János-tér 1.
Sarkady László, az aerodinamikai tanszék mellett. I., Lógódi-utca 27/b. 
Mester László, a szerves kémiai tanszék mellett. IX., Ráday-utca 28. 
Krén Ferenc, az épülettervezési tanszék mellett. III., Keve-utca 60. 
Papp Ágoston, a mezőgazdasági iparok tanszéke mellett. II., Fő

utca 28.
Szentpáli Gyula, a mezőgazdasági géptani tanszék mellett. XI., Zenta- 

utca 1.
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Nagy Béla Zoltán, a magasépítéstani tanszék mellett. XI., Fadrusz- 
utca 2.

Kovásznay László, az aerodinamikai tanszék mellett. XI., Budafoki- 
út 9/11.

Pelikán József, az alkalmazott szilárdságtani tanszék mellett. I., Nap
hegy-utca 35.

Petur Alajos, a mechanikai tanszék mellett. III., Zaránd-utca 27. 
Straub Gyula, a szervetlen kémiai tanszék mellett. XI., Szent Imre

herceg-útja 60.
, Bálint László, az általános kémiai tanszék mellett. IX., Hőgyes 

Endre-utca 1.
Csiky Gábor dr., az ásvány-földtani tanszék mellett. XI., Ber

csényi-utca 8.
Fos Károly, az élelmiszerkémiai tanszék mellett. II., Hona-utca 35. 
Síinek Rezső, az elektrokémiai tanszék mellett. VIII., Szigony-utca 14. 
Herzog Antal, a szervetlen kémiai tanszék mellett. XII., Városmajor

utca 56.
'Sigmond György, a kémiai-fizikai tanszék mellett. XI., Lenke-tér 12. 
Gócza József, az I. sz. hídépítési tanszék mellett. XI., Horthy-

Miklós-út 51.
Mezey Jenő, a kémiai technológiai tanszék mellett. XI., Szent Imre 

herceg-útja 4.
Kalcher Árpád, a vasútépítés és földművek tanszéke mellett. XI., 

Budafoki-út 41/b.
Salánki István, a mezőgazdasági kémiai technológiai tanszék mellett. 
Csató Imre, a kémiai technológiai tanszék mellett.
Szirmai Kornél, a III. sz. gépszerkezettani tanszék mellett.
Janotti József, a geodéziai tanszék mellett. XI., Budafoki-út 10/b. 
Lovass András, az út, vasút és közlekedési tanszék mellett. XI.,

Budafoki-út 10/b.
Farkas Mihály, a villamos művek tanszéke mellett. IX., Üllői-út 51. 
Biró Béla, a II. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. X., Delej-utca 38.
Paulinyi Ernő, a kémiai fizikai tanszék mellett. Pestszenterzsébet, 

Alkotmány-u. 24.
Almássy György, a II. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. IX., Üllői-

út 51.
Kismarty-Lechner Kamill, a magasépítéstani tanszék mellett. XI., 

Horthy Miklós-út 41.
Lenkei Tibor, a II. sz. vízépitéstani tanszék mellett. IX., Kinizsy- 

ntca 27.
Váss Endre, az alkalmazott szilárdságtani tanszék mellett. IX., Üllői-

út 51.
Seereiner Oszkár, a műszaki mechanikai tanszék mellett. XI., Horthy 

Miklós-út 17.
Székely Mihály, a fizikai tanszék mellett. XIV., Szt. Domonkos-u. 1.
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Jntalomdíjas tanársegédek.

Cholnoky Tibor, fizetéstelen adjunktus a mechanikai tanszék mellett. 
I., Kléh István-utca 3/c.

Lörinez Pál, az ábrázoló geometriai tanszék mellett. XI., Karo- 
lina-út 53.

Megbízott díjas gyakornokok.

(Betűrendben.)
Fogarasi Mihály, a geodéziai tanszék mellett. XI., Kende-utca 9.
Földi Endre, az I. vízépítéstani tanszék mellett. XI., Horthy Miklós

át 53.
Görög Jenő, a mezőgazdasági kémiai technológiai tanszék mellett. X., 

Maglódi-út 65.
Kafka László, az elektrokémiai tanszék mellett. III., Szentendrei-út 4.
Kovács László, a mechnikai technológiai tanszék mellett. IV., Báró 

Kaas Ivor-utca 12.
Monostori Gusztáv, a villamosúm vek tanszéke mellett. XI., Biblia

utca 10.
Pofii Jeromos, a szervetlen kémiai tanszék mellett. IX., Lónyay-ufcca 9. 
Régeni László, a villamos gépek tanszéke mellett. IX., Ferenc-körút 58. 
Schwalm György, az általános kémiai tanszék mellett. XI., Horthy

Miklós-út 10.
Szilvágyi Imre, a vasútépítés és a földművek tanszéke mellett. Duna

keszi, Bem-utca 33.
Uray Vilmos, a villamos gépek tanszéke mellett. Kispest, Fő-tér 15.

Fizetéstelen tanársegédek.

(Betűrendben.)
Bozóky László dr. (pilismaróti), a fizikai tanszék mellett. Felsőgöd. 
Greschik Gyula, a III. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. XI., Sza

bolcska Mihály-utca 5.
Halmos László, a III. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. VÉL, 

Alpár-utca 8.
Herzog Ferenc, au aerodinamikai tanszék mellett. II., Fillér-utca 54. 
Kiss Tivadar, a IV. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. XIV., Jávorka

Ádám-utca 58/a
Ifj. Kotsis Iván, az újkori építéstani tanszék mellett. XI., Kanizsai- 

utca 5.
vitéz Luby Pál, a villamosgépek tanszéke mellett. II. Keleti Károly 

utca 23.
Mátrainé, Zempléni Jolán dr., a fizikai tanszék mellett. XI., Daróczy

út 17.

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



75

Mészáros Jolán az élelmiszerkémiai tanszék mellett. Pesthidegkút, 
Kossuth Lajos-u. 17.

Mistéth Endre, az I. sz. hídépítéstani tanszék mellett. VII., Csep- 
reghy-u. 2.

örley Dénes, a villamosgépek tanszéke mellett. XI., Irinyi János- 
utca 10.

Petry Béla, a III. sz. gépszerkezettani tanszék mellett.
Sas Ernő, az atomfizikai tanszék mellett. Újpest, István-út 4.
Szabó Dezső, az út-, vasút- és közlekedésügyi tanszék mellett. I.,

Attila-utca 81.
Tarnóczy Tamás, az atomfizikai tanszék mellett. Rákoshegy, Bu- 

lyovszky-utca 1.
Török Sándor, a III. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. Újpest, 

Tavasz-utca 26—28.
Treer Mór Ferenc dr., magántanár, az I. sz. gépszerkezettani tanszék 

mellett.
Vankó Richárd, a III. sz. gépszerkezettani tanszék mellett. III., Pusz 

taszeri-út 36.

Bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar.

Adjunktusok.
vitéz Bokor Rezső dr., helyettes tanár és magántanár az erdőhaszná 

lattani tanszék mellett.
Mika József, az elemző vegytani tanszék mellett. Sopron, Székeles-

utca 4.
Fáik Richárd dr., a bányagéptani tanszék mellett.
Kiss Ignác, a mennyiségtani tanszék mellett. Sopron, Artner-u. 1/a. 
Diószeghy Dániel dr., egyetemi magántanár, helyettes tanár, a tüze

lés- és anyagvizsgálati tanszék mellett.
Győrfi János dr., az erdővédelemtani tanszék mellett. Sopron, Zrinyi- 

utca 40.
Kiss Károly, a fizika-elektrotechnikai tanszék mellett. Sopron.
Vecsey György dr., a földtan-telepismerettani tanszék mellett. Sopron, 

Borsmonostori-u. 11.
Tanársegédek.

nemes Mindéi Alfonz, az erdőhasználattani tanszék mellett. Sopron, 
Pelső-lővér-út 34.

Hantos Rezső, sl mechanikai tanszék mellett. Sopron, Alsólőver-utca 32. 
Kautsky Emil, slz erdészeti vegytani tanszék mellett. Sopron, Sör-

házdomb-utca 17.
Touttenui Tibor dr., a bányamüveléstani tanszék mellett. Sopron, 

Balogh Kovács-út 46.
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Díjas gyakornoki teendőkkel megbízottak.

Szathmáry László, a növénytani tanszéknél. Sopron, ősz-utca. 
Ballasch Nándor, az erdőművelés-, vad- és halgazdaságtani tanszék

nél. Sopron, Balogh Kovács-út 19.
Kachelmann Győző, az erdőrendezéstani tanszéknél, Sopron, Hunyadi 

János-utca 23.
Sartoris Kálmán, az ábrázoló geometriai tanszéknél. Sopron, őgabona- 

tér 48.
Suszták András, az ábrázoló geometriai tanszéknél. Sopron, Lövész-út. 
Richter Richárd, a geodéziai, és bányaméréstani tanszéknél. Sopron,

Kossuth Lajos-u. 12.
Barcsák András, az ásvány-földtani tanszéknél. Sopron, Szent István- 

körút 1.
Talabér József, a tüzelés- és anyagvizsgálati tanszéknél. Sopron, 

Balog Kovács-u. 40.
Madas Pál, az út- és vasútépítéstani tanszéknél, Sopron, Hunyadi 

János-utca 35.
Varga Gusztáv, a geodéziai és bányaméréstani tanszéknél. Sopron, 

Mátyás király-u. 5.
Lengyel Andor, az erdészeti földméréstani tanszék mellett. Sopron. 
Horváth Endre, az erdészeti földméréstani tanszék mellett. Sopron,

Csengery-utca 24.
Pohl László, a kohógéptani tanszék mellett. Sopron, Alsólővér-út 8. 
Sáfár László, szigorló kohómérnökhallgató, az általános vegytani

tanszéknél. Sopron, Nándor-fasor 298/b.

Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

M e z ő g a z d a s á g i  o s z t á l y ,

Fizctéstelen adjunktusok.
(Betűrendben.)

Baranyovits Ferenc dr., a növényélet- és kórtani intézetben. II., Toldy 
Terenc-u. 68.

Bárrá István dr., a mezőgazdasági növénytani intézetben. II., Trom- 
bitás-út 6.

Breznay Zsigmond dr., a növényélet- és kórtani intézetben. XII., 
Tery Oszkár-u. 23.

Csákány István dr., a mezőgazdasági üzemtani intézetben. VI., Pod-
maniczky-u. 15.

Csorba Zoltán dr., a növényélet- és kórtani intézetben. V., Szent 
István körút 1.

Glgyay Miklós dr., a növényélet- és kórtani intézetben. VIII., Mária- 
ntca 3/b.

Solthy Ernő dr., mezőgazdaságpolitikai intézetben, XII., Szép- 
halom-u. 5.
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Tanársegédek.

Szabó Miklós dr., fizetéstelen adjunktus, magántanár, a mezőgazda
ságpolitikai intézetben.

Márkus József dr., fizetéstelen adjunktus, az állattenyésztéstani in
tézetben. IX., Ráday-u 33/b.

Kégl László, a mezőgazdasági kémiai intézetben. XI., Lenke-tór 5. 
Sófalvy Lóránt, a mezőgazdasági üzemtan! intézetben.
Schrikker Sándor dr., a mezőgazdasági üzemtani intézetben. VIII., 

Üllői-út 24.
Buching er Mária, a mezőgazdasági növénytani intézetben. XII., Vá- 

rosmajor-u. 56.

Fizetéstelen tanársegédek.

(Betűrendben.)
P. Balázs Mária dr., a mezőgazdaságpolitikai intézetben. XIV., Abo- 

nyi-u. 12.
B. Bogyai Mária, a közigazgatási jogi intézetben. IV., Ferenciek- 

tere 7.
Eder Sándor, a növényélet- és kórtani intézetben. VII., István-u. 24. 
Füleky György dr., a mezőgazdasági kémiai intézetben. XIV., Hun-

gária-krt. 137.
Gorka Jenő, gyakorló felsőkereskedelmi iskolai tanár, a mezőgazda- 

sági kémiai intézetben. VIII., Esterházy-u. 14—16.
Jakab Bálint dr., főiskolai képesítésű gyakornok, a mezőgazdasági 

üzemtani intézetben.
Merkle Margit, a mezőgazdaságpolitikai intézetben. IX. Ráday-u. 4. 
Páter Balázs, a növénytermesztéstani intézetben. IX., Gönczy Pál-u. 2. 
Seotér János dr., a mezőgazdaságpolitikai intézetben. Rákoskeresztúr. 
Siegl Gusztáv, az állattenyésztéstani intézetben. IX., Ráday-u. 26. 
Torbágyi-Novák László dr., a mezőgazdasági ipari intézetben. X.,

Simor-utca 3.
Verzál Gyula dr., a mezőgazdaságpolitikai intézetben. VIII., Rotten- 

biller-u. 6.
Zwick József dr., a mezőgazdaságpolitikai intézetben. Soroksár, 

Grassalkovich-u. 189.

Díjas gyakornokok.

Lévay István, a növénytermesztéstani intézetben. IX., Viola-u. 37/b. 
Borissza Ferenc, mezőgazdasági ipari intézetben VIII., Sándor-u. 30/b.
Balla László, a földmívelésügyi igazgatási intézetben. VIII., 

Üllői-út 24.
Nagymihály Ferenc, a mezőgazdasági kémiai intézetben. XIV., Ajtóéi 

Dürer-sor 9.
Cserey Lajos, a novényélet- és kórtani intézetben. IX., Lónyay-u. 18/a.
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Díjtalan gyakornokok.

(Betűrendben.)
Bajai János, a növénytermesztéstani intézetben. VIII., Rákóczi-u. 11. 
Parkas Vince, a mezőgazdasági kémiai intézetben, V., Kálmán-u. 4.
Karakasevich Endre, a földmívelésügyi igazgatási intézetben. VIII., 

•g ’n-jaszof
Szabó József, a növénytermelési intézetben. IX., Csarnok-tér 3.
Tóth Magdolna, a mezőgazdasági kémiai intézetben. XI., Bártfai-u. 6.

Á l l a t o r v o s i  o s z t á l y .

Adjunktusok.

Szepeshelyi Andor dr., magántanár, a szülészeti klinikán.
Kovács Gyula dr,, magántanár, a sebészeti és szemészeti klinikán. 
Zimwtertwawn Gusztáv dr„ magántanár, az anatómiai intézetben.

Tanársegédek.

Búza László dr,, a járványtani és bakteriológiai intézetben. VII., 
Murányi-utca 51.

Gyarmati Ernő dr,, a belorvosiani klinikán. XI., Bocskay-u. 95 
Pénzváltó István dr„ a belorvostani klinikán. VII., Rotenbiller-u. 23. 
Kiss József dr., az élettani- és szövettani intézetben. XI., Karo-

lina-u. 50.
Cseh Sándor, a szülészeti klinikán. VII., Rottenbiller-u. 23.
Csek János, a belorvostani klinikán. VII., Elemér-u. 4.
Porró György dr., az anatómiai intézetben. VII., Rottenbiller-u. 23. 
Keresztes Imre, az anatómiai intézetben. VII., István-út 45.
Tóth Sándor, a szülészeti klinikán. IX., Mester-u. 3.
Készéi Gyula, az általános állattani és parasitológiai intézetben.

Horthy Miklós-kollégium, IX., Üllői-út 51.
Köröndi Aladár, a sebészeti és szemészeti klinikán. VII., Bethlen

Gábor-u. 5.
Palyusik Mátyás, a járványtani és bakteriológiai intézetben. VH., 

Hársfa-u. 57/b.
Díjas gyakornokok.

Szabó István, a sebészeti klinikán. VII., Rottenbiller-u. 23.
Juhász Balázs, az élettani és szövettani intézetben. VII., Rotten- 

bill er-utca 23.
Kojnok János, a sebészeti klinikán. VII., Rottenbiller-utca 23. 
Köleséri Imre, a kórbonctani intézetben. VII., Rottenbiller-u. 23. 
Rencz Szilárd, a gyógyszertani intézetben. VII., Rottenbiller-u. 23.
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Béres József, az állattani és parasitológiai intézetben. VII., Rotten- 
biller-utca 23.

Benedek Rezső dr., a belorvostani klinikán. VII., Rottenbiller-u. 23.

Tiszteletdíjas gyakornokok.

Makó Imre, a tejhygiénei laboratóriumban. VII., Rottenbiller-u. 23. 
Kovács Sándor, a kórbonctani intézetben. VII., Rottenbiller-u. 23.

Díjtalan gyakornokok.

Bálinti fy  István, a gyógyszertani és morogtam intézetben. VII., Ele
mér-utca 3.

Kalmár Zoltán dr., a növénytani laboratóriumban. Budafok, Péter 
Pál u. 61.

Közgazdaságtudományi kar.

Adjunktusok.

Hilscher Rezső dr., magántanár, a szociálpolitikai intézetnél.
Homár József, az alkalmazott közgazdaságtani és statisztikai tan

szék mellett. IX., Angyal-utca 7/b.

Fizetéstelen adjunktusok.

Jancsár József dr., a kereskedelmi üzemgazdasági tanszék mel
lett. VIII., Kálvária-tér 24.

vitéz Homo. Gyula dr., a gazdaságpolitikai tanszék mellett. Pest- 
szentlőrinc, Csaba-u. 17.

Malán Magdolna dr., a közigazgatási jogi tanszék mellett. VTI., 
Baross-tér 13.

Schweng Loránd dr., az alkalmazott közgazdaságtani és statisztikai 
tanszék mellett. XII., Csendőr-utca 9.

Szentes Ferenc dr., a közgazdasági geológiai tanszék mellett XIV., 
Stefánia-út 15.

Wolf Miklós, a kereskedelmi és politikai számtan és biztosítás-mate
matikai tanszék mellett. V., Alkotmány-utca 11.

Tanársegédek.

Jankó István dr., a kerekedelmi üzemgazdaságtani tanszék mellett. 
II., Toroczkó-köz 4.

Lázár Anna dr., a gazdaságpolitikai tanszék mellett. XI., Otthon
utca 29/b.

Schindler Balbina dr., a kereskedelmi és váltójogi tanszék mellett. 
Vili., Rock Szilárd utca 29.
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Fizetésiden tanársegédek.
(Betűrendben.)

Balázs László, a kereskedelmi, politikai és biztosítás-matematikai 
tanszék mellett V.. Vilmos császár-út 40.

Halmágyi Károly ár, a kereskedelmi üzemgazdaságtani tanszék mel
lett. VI., Ulászló-út 42.

Hunyadi László dr., a gazdaságpolitikai tanszék mellett. IV., Fovám 
tér 2. *

Huszti Dénes dr., a magyar gazdaságtörténet és történeti segéd- 
tudományok tanszéke mellett. IV., Reáltanoda-u. 9.

Gróf Keglevich József dr., a közjogi és összehasonlító államjogi tan
szék mellett. I., Mészáros-u. 30.

Koharek János dr., a gazdaságpolitikai tanszék mellett. IX., Vas
kapu-utca 4.

Kovács Péter, a gazdaságföldrajzi tanszék mellett.
Makoviczky Gyula dr., a magyar gazdaságtörténet és történeti segéd

tudományok tanszéke metlett. XIV., Korong-u. 38.
Mihályffy Antal dr., a közgazdaságtani és szociálpolitikai tanszék

mellett. XIV., Amerikai-út 14.
Nagy Emőke, a közgazdasági geológiai tanszék mellett. Újpest, br. 

Jósika-utca 14.
Sütő József, a kereskedelmi és politikai számtani és biztosításmate

matikai tanszék mellett. XII., Márvány-utca 32.
Szára János, a németnyelvű kereskedelmi enciklopédia és a német 

kereskedelmi nyelvi tanszék mellett. Pestújhely, Thököly-út 47.
Tamóczi Loránd, a francia nyelvű kereskedelmi enciklopédia és a 

francia kereskedelmi nyelvi tanszék mellett. Rákoshegy, Bulyovszky-u. 1.
Verbényi László dr., a pedagógiai tanszék mellett XIV., Thököly-út 

48-50.
Veszprémy Lóránd dr., a közigazgatási jogi tanszék mellett. I., 

Derék-u. 3.
Vozáry Judit dr., a magyar gazdaságtörténet és történeti segédtudo

mányok tanszéke mellett. I., Alma-u. 2/c.
Zentai Etelka dr., a pedagógiai tanszék mellett. Kispest, II., Zoltán- 

utca 68.

Gyakornok.

Kovács Péter, fizetéstelen tanársegéd, a gazdaságföldrajzi tanszék 
mellett. IX., Üllői-út 51.

Díjtalan gyakornokok.

Kancsár Gizella, a bank- és kereskedelemtechnikai tanszék mellett. 
VT., Andrássy-út 57.

Kálmán Mária, a közgazdaságtani és szociálpolitikai tanszék mellett. 
VIII., József-utca 16.
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Simon Ernő, a bank- és kereskedelemtechnikai tanszék mellett. Új
pest, Mussolini-utca 72.

Sonleithner Margit, a. német nyelvű kereskedelmi enciklopédia és 
német kereskedelmi nyelvi tanszék mellett. XII., Zugligeti-út 15/b.

Turányi Miklós, a kereskedelmi üzemgazdasági tanszék mellett. 
XIV., Albert-u. 90.

Vida Zoltán, sl közigazgatástani és pénzügyi jogi tanszék mellett.
IV. , Veres Pálné-utca 13.

Megbízott gyakornokok.

Kovát s Tibor, a közigazgatási jogi tanszék mellett. XI., Verpeléti 
út 24.

Tiszai István, a bank- és kereskedelemtechnikai tanszék mellett. XIV., 
Thököly-út 82.

Megbízott díjtalan gyakornokok.
(Betűrendben.)

Andor ka János, a kereskedelmi üzemgazdaságtani tanszék mellett.
V. , Kálmán-u. 4.

Angyal Béla, a kereskedelmi üzemgazdaságtani tanszék mellett. 
Horthy Kollégium.

Bátori Lóránd, a közigazgatástani és pénzügyi jogi tanszék mellett.
X. , Simor-utca 13.

Cságoj Ferenc, a kereskedelmi üzemgazdaságtani tanszék mellett. 
IX., Ráday-utca 43—45.

Ferencz László, a kereskedelmi üzemgazdaságtani tanszék mellett. 
Csillag-utca 14.

Fülöp Sándor, a kereskedelmi és politikai számtani és biztosítás- 
matematikai tanszék mellett. IX., Üllői-út 51.

Gervai Miklós, a nemzetgazdaság- és pénzügytan! tanszék mellett
XI. , Kelenhegyi-út 17. 4

Jánosi György, a politikai földrajzi tanszék mellett. VIII., Szent 
királyi-utca 47.

König Ágnes, a közgazdaságtani és szociálpolitikai tanszék mellett.
IX., Üllői-út 109.

Kuharski László, a kereskedelmi és politikai számtan és biztosítás 
matikai tanszék mellett. X., Simor-utca 4.

Nagy Ferenc, a kereskedelmi és politikai számtani és biztosítás- 
matematikai tanszék mellett. V., Kálmán-utca 4.

Nemes Béla, a bank- és kereskedelemtechnikai tanszék mellett. V.. 
Kálmán-utca 4.

Noé Jenő, az üzemgazdaságtani tanszék mellett. IV., Molnár-utca 43. 
Schindler Irén, a gazdaságföldrajzi tanszék mellett. VIII., Rock

Szilárd-utca 29.
6
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Szakács András, az olasz műveltség- és gazdaságpolitikai tanszék 
mellett. VIII., Práter-utca 29/b.

Szebényi Lajos, a közgazdasági geológiai tanszék mellett. Pécel, 
Erzsébet-sétány 3.

Szilágyi László, a közgazdaságtani és szociálpolitikai tanszék mellett. 
VIII., József-körút 68.

Szűcs Antónia, a kereskedelmi és váltójogi tanszék mellett. VIII., 
Mária-utca 20.

Takách Marianna, sl bank- és kereskedelemtechnikai tanszék mellett.
VIII. , Rock Szilárd-utca 31.

Tybenszky István, a francia nyelvű kereskedelmi enciklopédia és a 
francia kereskedelmi nyelvi tanszék mellett. VII., Nefelejts-utca 17.

Vavrik Ferenc, a bank- és kereskedelemtechnikai tanszék mellett.
IX. , Vaskapu-utca 6/a.

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



III

Rektorok és dékánok a M. Kir. József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezéséig.

A M. Kir. József Műegyetem volt rektorai és dékánjai 
a műegyetem egyetemi szervezetének elnyerése ó ta :

a) Rektorok.

Tanév N é v Tanév N é v

1871— 1872.
1872— 1873.
1873— 1874.
1874— 1875.
1875— 1876.
1876— 1877.
1877— 1878.
1878— 1879.
1879— 1880.
1880— 1881. 
1881—1882.
1882— 1883.
1883— 1884.
1884— 1885.
1885— 1886.
1886— 1887.
1887— 1888.
1888— 1889.
1889— 1890.
1890— 1891.
1891— 1892.
1892— 1893.
1893— 1894.
1894— 1895.
1895— 1896.
1896— 1897.
1897— 1898.
1898— 1899.
1899— 1900.
1900— 1901.
1901— 1902.

t  Dr. Sztoczek József 
t  Gonlegner Károly 

t  Dr. Nendtvich Károly 
f  Vész János Ármin 

f  Dr. Sztoczek József 
»»
»»

f  Id. dr. Szily Kálm án 
>»

»
»»

f  Dr. Kriesch János
99

f K. Lipthay Sándor
99

t  Klimm Mihály 

f  Dr. König Gyula
99

f  Id. dr. Entz Géza 
>»

t  Dr. Wartha Vince
99

t  K. Lipthay Sándor
99

f  Dr. Ilosvay Lajos
99

1902— 1903.
1903— 1904.
1904— 1905.
1905— 1906.
1906— 1907.
1907— 1908.
1908— 1909.
1909— 1910.
1910— 1911.
1911— 1912.
1912— 1913.
1913— 1914.
1914— 1915.
1915— 1916.
1916— 1917.
1917— 1918.
1918— 1919.
1919— 1920.
1920— 1921.
1921— 1922.
1922— 1923.
1923— 1924.
1924— 1825.
1925— 1926.
1926— 1927.
1927— 1928.
1928— 1929.
1929— 1930.
1930— 1931.
1931— 1932.
1932— 1933.
1933— 1934.

t  Dr. Ilosvay Lajos 
t  Hauszmann Alajos 

t K. Jónás Ödön 

f  Dr. Wartha Vince

t  K. Jónás Ödön 
Dr. Rados Gusztáv

99

t  Kovács S. Aladár 

t  Dr. Kürschák József

t  Czakó Adolf

t  Rejtő Sándor 
t  Zelovich Kornél

99

Schimanek Emil 
>»

tjD r. Szarvasy Imre
**, 99 * '

Dr. Szily Kálmán
99

Dr. Hültl Dezső
99

t  Söpkéz Sándor 
Herrmann Miksa

6 *
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4b) Dékánok.

T a n é v Mérnöki és építészi 
osztály Gépészmérnöki osztály Vegyészmérnöki 

és egyetemes osztály Közgazdasági osztály

1871— 1872. ■f Kruspér István j- Bielek Miksa t  Id. dr. Szily Kálmán
1872—1873. 99 —
1873—1874. »» t  Dr. Kriesch János —
1874— 1875. t  Dr. Kherndl Antal 99 —
1875— 1876. t  Dr. Wartha Vince 99 —
1876— 1877. 99 —
1877—1878. f  Dr. Gerlóczy Gyula t  Nagy Dezső 99 —
1878— 1879. 99 —
1879— 1880. t  Hauszmann Alajos 99 —
1880—1881. 99 —
1881—1882. »» 99 —
1882— 1883. t Schwarzei (K. Lipthay) S. f  Dr. Ghyczy Géza t  Fölser István —
1883—1884. 99 —
1884— 1885. t  Klimm Mihály »» t Dr. Krenner József —
1885— 1886. »> f  Dr. Schüller Alajos 99 —
1886— 1887. t  Dr. König Gyula 99 f  Dr. Ilosvay Lajos —
1887— 1888. t t f  Fölser István 99 —
1888—1889. »9 »» • 99 —
1889—1890. 99 99 —
1890— 1891. f  Czigler Győző 99 99 —
1891—1892. 99 f  Asbóth Emil 99 —
1892— 1893. 99 99 f  Id. dr. Entz Géza —
1893— 1894. t  Dr. Ilosvay Lajos 99 99 —
1894—1895. M 99 t  Dr. Klein Gyula —
1895—1896. 99 99 99 —
1896—1897. 99 99 99 —
1897— 1898. 99 99 —
1898— 1899. f  Pecz Samu t  K . Jónás Ödön f  Dr. Réthy Mór —
1899—1900. 99 »» 99 —
1900— 1901. Dr. Rados Gusztáv. »» t  Dr. Schmidt Sándor —
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T a n é v Mérnöki és építészi 
osztály Gépészmérnöki osztály Vegyészmérnöki 

és egyetemes osztály Közgazdasági osztály

1901— 1902. Dr. Rados Gusztáv t  Rejtő Sándor f  Dr. Schmidt Sándor __
1902—1903. f f t t t t —
1903— 1904. »» t t t t

—
1904— 1905. f  Dr. Bodola Lajos f  Lázár Pál t  Dr. Klein Gyula —
1905— 1906. »» t t t t —
1906—1907. f  Dr. Tőtössy Béla t t f  Dr. Kürschák József —
1907— 1908. »» t Dr. Wittmann Ferenc t i —
1908— 1909. »» t t t t —
1909— 1910. f  Kovács S. Aladár t t t  Dr. Daday Jenő —
1910— 1911. t f Zipernowsky Károly t t —
1911— 1912. t Nagy Virgil t> t t —
1912— 1913. f t t Czakó Adolf t Dr. Schafarzik Ferenc —
1913— 1914. t  Söpkéz Sándor f f t t —
1914— 1915. f f f  Bánki Donát f  Dr. Szarvasy Imre t  Zelovich Kornél
1915—1916. ,, t t t t t t

1916— 1917. f  Czakó Adolf Schimanek Emil t t t t

1917— 1918. Dr. Htiltl Dezső t t t  Dr. 'Sigmond Elek Dr. Rados Gusztáv
1918— 1919. f f Herrmann Miksa t t t t

1919—1920. Dr. Szily Kálmán t t t  Dr. Tangl Károly t t

1920— 1921. ,, f  Dr. Bresztovszky Béla t t Dr. Heller Farkas
1921— 1922. t t t> f  Dr. Istvánffi Gyula a

1922— 1923. Sándy Gyula Dr. Szabó Gusztáv t t a

1923— 1924. f> t t Dr. Zemplén Géza t  Dr. Buday László
1924— 1925. Dr. Kossalka János t t »» t t

1925— 1926. f f f  Dr. Bresztovszky Béla t t Dr. Heller Farkas
1926— 1927. Oltay Károly t t Dr. Putnoky László t t

1927— 1928. f f Dr. Heller Farkas t t Dr. Laky Dezső
1928— 1929. Dr. Mihailich Győző t t Dr. Vük Mihály t t

1929— 1930. t f Dr. Misángyi Vilmos f Dr. ’Sigmond Elek t t

1930— 1931. Wälder Gyula t t Dr. Varga József f  Zelovich Kornél
1931— 1932. Pöschl Imre t t t t

1932— 1933. Rohringer Sándor t t t t »»
1933—1934. t t Dr. Pogány Béla Dr. Vendl Aladár Dr. Búd János
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A M. Kir. Báuyainérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
rektorai

a főiskolai rangra emelés óta :

Tanév N é v Tanév N é v

1904— 1905. t  Dr. Fodor László 1919— 1920. Dr. Vitális István és Láng Károly
1905— 1906. >9 1920— 1921. Jankó Sándor
1906— 1907. Herrmann Miksa 1921— 1922.
1907— 1908. »» 1922— 1923. Boleman Géza
1908—1909. t  Vadas Jenő 1923— 1924. f  Dr. Mihalovits János
1909—1910. »» 1924— 1925. Tettamanti Jenő
1910—1911. f  Dr. Fodor László 1925— 1926. »»
1911— 1912. »» 1926— 1927. Fekete Zoltán
1912— 1913. f  Dr. Barlai Béla 1927— 1928. »»
1913— 1914. »# 1928— 1929. Boleman Géza
1914— 1915. Krippel Móric 1929— 1930. »»
1915— 1916. »» 1930— 1931. Cotel Ernő
1916— 1917. Kövesi Antal 1931— 1932.
1917— 1918. »» j 1932— 1933. Fekete Zoltán
1918—1919. f  Réz Géza i 1933— 1934.

A M. Kir. Állatorvosi Főiskola rektorai 
az önkormányzati szervezet elnyerése óta :

Tanév N é v  j] Tanév N é v

1899— 1931. f  Dr. Hutyra Ferenc ' 1932—1933. Dr. Wellmann Oszkár
1931— 1932. Dr. Wellmann Oszkár ! 1933—1934.

■ 1!
Dr. Zimmermann Ágoston

A budapesti Kir. M. Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar 
dékánjai a kar alapítása óta :

Tanév N é v i Tanév N é v

1 919— 1920. f  Dr. Bernát István í 1927— 1928. Dr. Karch Kristóf
1 920— 1921. >> í 1928— 1929. Dr. Doby Géza
1921— 1922. Dr. Fellner Frigyes 1929— 1930. f Dr. gr. Teleki Pál
1922— 1923. f  Dr. gr. Teleki Pál 1930—1931. Dr. Schandl József
1923— 1924. f  Dr. Steinecker Ferenc 1931— 1932. f  Dr. gr. Teleki Pál
1924—1925. Dr. Czettler Jenő 1932— 1933. f Dr. Grosschmid Lajos
1925— 1926.
1926— 1927.

f  Dr. Krolopp Hugó 
dr. Erő di-Harrach Béla.

1933—1934. Dr. Vonház István
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2. A M. Kir. József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

rektorai és dékánjai :

87 -

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 f  Dr. gróf Teleki Pál
1938—1939 Wälder Gyula
1939— 1940 Dr. Zimmermann /Ágoston
1940— 1941 Dr. Vendl Aladár

1941— 1912 Dr. Imre Sándor

b) Dékánok.

Tanév
Mérnöki és

' építészmérnöki
kar

Gépész- és
vegyészmérnöki

kar

Bánya-, kohó-
és erdőmérnöki

kar

Mezőgazdasági
és állatorvosi

kar

Közgazdaság
tudományi kar

1934/35
t  Zelovich

Kornél
és

Oltay Károly

Dr. Pogány Béla t  Finkey József Dr. Zimmermann 
Ágoston

Dr. Heller
Farkas

1935/36 Dr. Romsauer 
Lajos

Dr. Vendl
Aladár

Dr. Walek
Károly

Dr. Reichenbach 
Béla

t  Dr. Dengl
János

1936/37 Dr. Komsauer 
Lajos

vitéz Verebély 
László

Széki János t  Dr. Jármai
Károly

Dr. Laky Dezső

1937/38 t  Méhes Zoltán t  Dr. ’Sigmond 
Elek

Roth Gyula Dr. Szabó
Zoltán

Dr. Imre
Sándor

1938/39 Csányi Károly Dr. Pattantyús 
Á. Géza

Dr. Vendl
Miklós

Dr. Hetzel
Henrik

Dr. Egyed
István

1939/40 Dr. Stachó Tibor Dr. Zemplén 
Géza

Kelle Arthur Dr. Kövessi 
Ferenc

Dr. Kuntner 
Róbert

1940/41 Dr. Stachó Tibor Vajda Ödön Dr. Proszt János Dr. Manninger 
Rezső

Dr. báró Kaas 
Albert

; 1941/42 Csányi Károly Dr. Náray- 
Szabó István

Modrovich
Ferenc

Dr. Ihrig
Károly

D r . Fülei- 
Szántó Endre
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Az 1941/42. tanévben nyugalomban élő tanárok.

A ) A. volt M. Kir. József-MSegyelemen.

Pfeiffer Ignác, oki. vegyész, a kémiai technológia nyug. ny. r. tanára, 
a székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagja, a Magyar Kémi
kusok Egyesületének örökös elnöke. Ny. rk. tanári címet kapott 1907. októ
ber 7-én, ny. r. tanárrá kineveztetett 1912. október 4-én, nyugalomba 
vonult 1922. szeptember 1-Óvel. XI., Budafoki-út 9—11. Meghalt 1941. 
szeptember 7.

Zipernowszky Károly, oki. gépészmérnök, az elektrotechnika nyug. 
ny. r. tanára, a M. Kir. József-Műegyetem gépészmérnöki osztályának az 
1910/11—1911/12. tanévekben volt dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1893. június 11-én, nyugalomba 
vonult 1924. december végével. II., Trombitás-út 5.

Czakó Adolf, oki. mérnök, a műszaki tudományok tiszteletbeli 
doktora, az alkalmazott szilárdságtan nyug. ny. r. tanára, a M. Kir. 
József-Műegyetemnek az 1918/19. és 1919/20. tanévekben volt rektora és 
gépészmérnöki osztályának az 1912/13. és 1913/14. tanévekben, mérnöki és 
építészi osztályának pedig *az 1916/17. tanévben volt dékánja, a II. oszt. 
Magyar Érdemkereszt és a polgári Signum Laudis tulajdonosa, az 
Országos Középítési Tanács volt elnöke, a Mérnöki Tanács tagja, a 
Magyar Mérnök- és Építész-Egyletnek, a Magyar Mérnökök és Építészek 
Nemzeti Szövetségének, a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének és a 
Magyar Építőmesterek Egyesületének tiszteleti tagja. Nyilvános rend
kívüli tanárrá kineveztetett 1895. augusztus 15-én, nyilvános rendes tanárrá 
1900. július 31-én, nyugalomba vonult 1931. november 1-én. XI., Kökör
csin-utca 15. Meghalt 1942. január 28.

Rados Gusztáv, oki. középiskolai tanár, a kolozsvári M. Kir, 
Ferenc József-Tudományegy etemen a bölcsészettudományok tiszteletbeli 
doktora, a matematika nyug. ny. r. tanára, a Lipót-rend lovagja, a kor
mányzói elismerés (Signum Laudis) tulajdonosa, a M. Kir. József-Mű- 
egyetemnek az 1911/12—1913/14. tanévekben volt rektora és közgazdasági 
osztályának az 1917/18—1919/20. tanévekben, mérnöki és építészi osztályának 
pedig az 1900/01—1903/04. tanévekben volt dékánja, egyetemi magántanár, 
egyszersmind tanár a középiskolai tanárképzőn, a Magyar Tudományos
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Akadémia tiszteleti tagja és az Akadémia 1936. évi nagyjutalmának nyer
tese, egyszersmind elnöke az Akadémia állandó matematikai és természet- 
tudományi bizottságának, továbbá tagja könyvtári és könyvkiadó bizott
ságának, a báró Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulatnak 
elnöke, a „Stella” csillagászati egyesület volt alelnöke, tagja a Magyar 
Nemzeti Múzeum Tanácsának, a Budapesti Állami Középiskolai Tanár- 
vizsgáló Bizottságnak és az Országos Tanitóképzőintézeti Tanárvizsgáló 
Bizottságnak, valamint a Commission de Coopération Intellectuelle 
magyar nemzeti albizottságának; a Városi Mérnöki Szövetségének, vala
mint a Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének tiszteletbeli tagja, 
Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1891. február 12-én, ny. r. tanárrá 1893. június 
9-én, nyugalomba vonult 1933. június végével. XII., Budakeszi-út 34/b.

Warga László, oki. épitész, az épitészmémöki tudományok tiszte
letbeli doktora, m. kir. kormányfőtanácsos, egyetemi ny. r. tanár, a város
építés nyugalmazott műegyetemi ny. r. tanára, volt fővárosi műszaki 
tanácsos és a fővárosnak szerződött városrendezési szakértője, az Országos 
Középítési Tanácsnak, az Országos* Iparügyi Tanácsnak Tagja, a II. 
oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa. Műegyetemi ny. r. tanárrá 
kineveztetett 1929. augusztus 21-én, nyugalomba vonult 1934. június végé
vel, egyetemi ny. r. tanári címmel kitüntettetett 1935. július 21-én. XI., 
Mészöly-utca 5.

Friedmann Ernő, hites ügyvéd, jogtudományi doktor, a II. oszt. pol
gári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a magyar közigazgatási jog és jogi 
enciklopédia volt ny. r. tanára. Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1914. február 
27-én, ny. r. tanárrá 1917. február 15-én, a szolgálat alól felmentetett 
1934. július 31-vel, ugyanekkor ny. r. tanári címmel és jelleggel ruházta- 
tott fel, VI., Andrássy-út 130.

B ) A volt M. Kir. Bányamérnöki és Brdőmérnöki Főiskolán.

Balázs István, oki. vaskohómémök, nyug. főiskolai ny. r. tanár, c. 
egyetemi ny. r. tanár, az újólagos legfelsőbb dicsérő elismerés (a kardok
kal), a legfelsőbb dicsérő elismerés (a kardokkal), a kormányzói elismerés, 
a Károly-csapatkereszt és a háborús emlékérem tulajdonosa. Főiskolai 
r. tanárrá kineveztetett 1923. december 14-én, nyugalomba vonult 1934. 
július 1-én, az egyetemi ny. r. tanári címmel kitüntettetett 1934. augusz
tus 28-án. Sopron, Zsilip-utca 8.

Krippel Móric, oki. erdőmérnök, nyug. főiskolai rendes tanár, c. egye
temi ny. r. tanár, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmémöki Főiskolának 
az 1914/15. és 1915/16. tanévekben volt rektora és az 1916/17., 1917/18. és 
1923/24. tanévekben volt prorektora, az erdőmémöki osztálynak négy 
évben volt dékánja. Kitüntetései: kormányzói legfelsőbb elismerés buzgó 
szolgálataiért, közreműködői érem a budapesti 1896. évi ezredéves kiállí
táson hasznos javításért, bronzérem a párizsi 1900. évi nemzetközi kiállí
táson a szögfelhordó-készülékért, aranyérem a pozsonyi 1902. évi mező- 
gazdasági kiállításon „új erdészeti műszerekért”, aranyérem a pécsi 1907.
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évi kiállításon „saját találmányú felrakó és tájoló műszerért” és közre 
működői oklevél a bécsi 1910. évi nemzetközi vadászati kiállításon. Az egy 
kori erdészeti államvizsga vizsgálóbizottságának tagja, a volt főiskolai 
ifjúsági zászlóalj tanárelnöke, a volt Selmecbányái Széchenyi Szövetség 
díszelnöke, az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának 
volt tagja, a volt Országos Menekültügyi Hivatal soproni diákvédelmi ki- 
rendeltségének vezetője, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet soproni 
osztályának volt választmányi tagja és az Idő-világnyelv magyarországi 
szövetségének volt elnöke, 1940. év elején az Országos Erdészeti Egyesület 
megválasztotta tiszteletbeli tagjává. Főiskolai r. tanárrá kineveztetefct 
1908. szeptember 15-én, nyugalomba vonult az 1926/27. tanév végével, az 
egyetemi ny. r. tanári címmel kitüntettetett 1935. augusztus 16-án. Sopron, 
vitéz Gömbös Gyula-út 1.

Pattantyús-Ábrahám Imre, oki. vaskohómérnök, a kohógéptan és a 
kalorikus és hidrogépek nyug. főiskolai ny. r. tanára, a M. Kir. Bánya
mérnöki és Erdőmérnöki Főiskola kohómémöki osztályának többízben 
volt dékánja, a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnökhallgatók Szent Imre Köre 
tb. elnöke, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége bánya 
szati és kohászati osztályának elnöke, Országos Gőzkazán vizsgáló Egye
sület, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és több 
társadalmi egyesület választmányi tagja, a Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű R.-T. volt műszaki igazgatója, ezidőszerint a Magyar Waggon és 
Gépgyár R.-T. igazgatója, a koronás arany érdemkereszt s a háborús 
emlékérem (kardokkal és sisakkal) tulajdonosa. Főiskolai rk. tanárrá 
kineveztetett 1924. október 9-én, főiskolai r. tanárrá pedig 1927. szeptember 
6-án, nyugalomba vonult 1934. július 1-én, az egyetemi ny. r. tanári cím 
mel kitüntettetett 1934. augusztus 28-án. Győr, Teleki-u. 55.

Tomasovszky »Lajos, oki. fémkohómé mök, a kémia, a kémiai techno
lógia és a szenek kémiájának volt ny. r. tanára, a volt M. Kir. Bánya
mérnöki és Erdőmérnöki Főiskola kohómérnöki osztályának több ízben 
volt dékánja. Kitüntetései: pénzügyminiszteri elismerés, legfelsőbb kor
mányzói elismerés. Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 1909. december 14-én, 
főiskolai ny. r. tanárrá 1914. június 1-én, nyugalomba vonult 1927. október 

végével. Sopron, Borsmonostori-u. 6.

C) A volt M. Kir. Állatorvosi Főiskolán.

Plósz Béla, állatorvos, bölcsészettudományi doktor, az Állat
orvosi Főiskola tiszteleti doktora, a sebészet és szemészet nyug. ny. r. 
tanára, országos lótenyésztési főigazgató, m. kir. földmívelésügyi helyettes 
államtitkár, m. kir. udvari tanácsos, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt 
és a II. osztályú Magyar Érdemkereszt tulajdonosa, a svéd Wasa-rend 
I. oszt. lovagja, a svéd Wasa-rend I. oszt. középkeresztjének tulajdonosa, 
továbbá az Arania-Házirend nagy tisztikereszt jenek, a görög Phoenix-rend 
nagy tisztikeresztjének, az egyiptomi Nilus-rend parancsnoki jelvényé
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nek és az egyiptomi Nilus-rend nagy tiszti kitüntetésének tulajdonosa, a 
Szent István Akadémia rendes tagja. Állatorvosi főiskolai ny. r. tanárrá 
kineveztetett 1897. április 2-án, nyugalomba vonult 1921. február 28-án, 
mint helyettes államtitkár nyugalomba vonult 1938. január l  én. IX., 
Üllői-út 25.

Fettick Ottó, orvos- és állatorvostudományi doktor, a tejhigióne 
nyug. ny. rk. tanára. Állatorvosi főiskolai ny. rk. tanárrá kineveztetett 
1919. szeptember 30-án, az állatorvosi főiskolai ny. r. tanári címmel fel- 
ruháztatott 1924. február 8-án, nyugalomba vonult 1934. június 30-án. 
XII., Bognár-utca 3.

D ) A volt Kir. M. Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon.

Bemát István (korláti), jogtudományi doktor, az agrárpolitika 
tb. nyug. ny. r. tanára, m. kir. titkos tanácsos, a Magyar Nemzeti Bank 
^olt alelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar 
Kálvin Szövetség elnöke, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság tagja, a kor
mányzói teljes elismerés tulajdonosa, a „Hangya” Szövetkezet elnöke, a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete és a Gazdák Biztosító Szövetkezete 
alelnöke, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület tiszteletbeli tagja. 
Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1919. december 30-án, az egye
temi tiszteletbeli nyilvános rendes tanári cím adományozásával nyuga
lomba helyeztetett 1925. június 12-én. IX., Ráday-u. 2. Meghalt 1942. 
január 19.

Karch Kristóf dr., a magán gazdaságtan nyug. ny. r. tanára, a Tör
vényszéki Hites Könyvszakértők Országos Egyesületének elnöke. Ny. r. 
tanárrá kineveztetett 1919. december 30-án, nyugalomba helyeztetett 1934. 
június 30-án. II., Fenyves-u. 7.

E) A M. Kir. József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott tanárai. 

Mérnöki és építészmérnöki kar.

Mérnöki osztály.

Rohringer Sándor, oki. mérnök, a vizépítéstan nyug. ny. r. tanára, a 
M. Kir. József Nádor Műegyetemnek az 1934/35. tanévben volt rektora, 
a M. Kir. József Műegyetem mérnöki és építészi osztályának az 1932/33— 
1933/34. tanévekben Volt dékánja, volt földmívelésügyi miniszteri tanácsos, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pestvármegyei Duna- 
völgy Lecsapoló és öntöző Társulatnak az 1925—1935. években volt minisz
teri biztosa, az Országos Felsőoktatási Tanács elnöki tanácsának, az Orszá
gos Természettudományi Tanácsnak, az Országos Természetvédelmi Ta
nácsnak, az Energia-Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának, a
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Darányi Ignác Agrártudományos Társaságnak, a Hajózási és Kikötőügyi 
Tanácsnak, a Magyar-Német Egyesület igazgatóságának tagja, a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet tagja, a Magyar Mérnökök és Építészek Nem
zeti Szövetségének tiszteleti tagja, a Vízépítési Kutatás Nemzetközi Szö
vetségének tiszteleti tagja, a Vízépítési Kutatás Nemzetközi Szövetségé
nek tagja, a Magyarhoni Földtani Társulat hidrológiai szakosztályának 
tiszteleti tagja, a II. oszt. Magyar Érdemkereszt, a kormányzói elismerés 
(Signum Laudis) és a II. osztályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa. 
Ny. r. tanárrá kineveztetett 1923. október 11-én, nyugalomba vonult 1938. 
július 31-én. XI., Budafoki-út 17/c.

Kossalka János, oki. mérnök, műszaki doktor, a hídépítéstan ny.. 
r. tanára, a M. Kir. József Műegyetem mérnöki és építészi osztályának az 
1924/25—1925/26. tanévekben volt dékánja, a Mérnöki Kamara volt elnöke, 
az Országos Felsőoktatási Tanács Tagja, a Magyar Érdemrend közép- 
keresztjének tulajdonosa. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1916. június 28-án,. 
nyugalomba vonult 1941. szeptember hó 1-én. XI., Mészöly-utca 5.

Építészmérnöki osztály.

Sándy Gyula, oki. építész, az épületszerkezettan nyug. ny. r. tanára, 
a M. Kir. József Műegyetem mérnöki és építészi osztályának az 1922/23— 
1923/24. tanévekben volt dékánja, a Műemlékek Országos Bizottságának, 
a Szerzői Jogi Szakértő Bizottságnak, a Építőmesteri Képzettség Meg
vizsgálására Szervezett Országos Bizottságnak, az Országos Iparügyi Ta
nácsnak tagja, az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács tiszteletbeli 
tagja, a M. Kir. Kúria szabadalmi tanácsának ülnöke, a Magyar Szab
ványügyi Intézet Egyesület levelező tagja, a Magyar Képzőművészek 
Egyesületének, a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének, az Iparművé
szeti Társulatnak tagja, a Magyar Képzőművészeti Társulat örökös törzs- 
tagja, a Budapesti Mérnöki Kamara volt alelnöke, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet alapító tagja, volt alelnöke és műépítési szakosztályának 
volt elnöke, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének 
tiszteleti tagja és volt alelnöke, a nagytarcsai ág. hitv. evangélikus egy
ház felügyelője, a budai ág. hitv. evangélikus egyházközség tiszteletbeli 
felügyelője, a Luther-Diákotthon kormányzóbizottságának elnöke, a pol
gári Signum Laudis és a TESz díszjelvény tulajdonosa. Ny. r. tanárrá ki
neveztetett 1914. augusztus 5-én, nyugalomba vonult 1938. szeptember 1-én. 
II., Toldy Ferenc-utca 20.

Hültl Dezső, oki. építész, műszaki doktor, az újkori építéstan nyug. 
ny. r. tanára, a M. Kir. József Műegyetemnek az 1930/31—1931/32. tan
években volt rektora, mérnöki és építészi osztályának pedig az 1917/18— 
1918/19. tanévekben volt dékánja, az Országos Felsőháznak a műegyetem 
mérnöki és építészmérnöki kara által választott volt tagja, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia rendes 
tagja, az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács társelnöke, a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsának, a Műemlékek Országos Bizottságának, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Tanácsának, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottságnak, az 
Országos Ösztöndíjtanácsnak, valamint e tanács intézőbizottságának, az
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Országos Felsőoktatási Tanács elnöki tanácsának tagja, a Steindl-cóh 
elnök-céhmestere, az Országos Középítési Tanács volt elnöke, a Mérnöki 
Tanács volt alelnöke, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet volt alelnöke, a 
Magyar Képzőművészek Egyesületének tiszteleti tagja és volt elnöke, a 
Magyar Képzőművészeti Társulat művész-alelnöke, a Benczúr-Társaság 
tiszteleti tagja, a Magyar Iparművészeti Társulat tiszteleti tagja, igazga
tóságának és választmányának tagja, a londoni „The Royal Institute of 
British Architects” tiszteleti levelező tagja, a Műegyetemi Athletikai és 
Football Clubnak, a Műegyetemi Sportrepülő Egyesületnek és a Műegye
temi Lövészegyesületnek örökös tiszteletbeli tanárelnöke, a Corvin-lánc- 
nak, a Magyar Érdemrend középkeresztjének és a Corvin-koszorúnak 
tulajdonosa, a Ferenc József-rend lovagja és a Vöröskereszt II. oszt. hadi- 
ékítményes díszjelvényének tulajdonosa. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1913. 
július 28-án, nyugalomba vonult 1940. szeptember 1-én. XI., Rezeda-utca 5.

Gépész- és vegyészmérnöki kar»

Gépészmérnöki osztály.

Hermann Miksa, oki. gépészmérnök, m. kir. titkos tanácsos, a gép
szerkezet tan nyug. ny. r. tanára, a M. Kir. József Műegyetemnek az 1933/34. 
tanévben volt rektora, gépészmérnöki osztályának az 1918/19—1919/20. tan
években volt dékánja, volt m. kir. kereskedelemügyi miniszter, a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet és a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti 
Szövetségének tiszteleti tagja, a Magyar Érdemrend, a finn Fehér Rózsa
rend és a lengyel Polonia Restituta-rend nagykeresztjének tulajdonosa. 
Ny. r. tanárrá kineveztetett 1911. szeptember 29-én, m. kir. kereskedelem
ügyi miniszterré 1926. október 15-én. Tanszékét újra elfoglalta 1929. szep
tember 1-én, nyugalomba vonult 1939. július 1-én. I., Fém utca 2.

Bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar.

Bánya- és kohómérnöki osztály.

Vitális István, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi dok
tor, a földtan és telepismerettan ny. r. tanára, a M. Kir. Bányamórnöki 
és Erdőmérnöki Főiskolának az 1919/20. tanévben volt’ rektora, bányamér
nöki osztályának az 1924/25. tanévben volt dékánja, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, az Országos Természettudományi Tanács tagja, 

\az Energia-Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának egyéni tagja, 
a Felső Oktatásügyi Egyesület igazgatósági tagja, az Orsz. Magyar Bá
nyászati és Kohászati Egyesület, a Magyar Földtani Társulat tiszteleti 
tagja, a Természettudományi Társulat választmányi tagja, a kormányzói 
elismerés (Signum Laudis) tulajdonosa. Főiskolai rk. tanárrá kineveztetett 
1912. október 26-án, főiskolai r. tanárrá 1914. április 1-én, egyetemi ny. r. 
tanárrá 1934. július 18-án, nyugalombavonult 1941. szeptember 30-án.
Sopron, Felkelő-út 28., Budapesten, XI., Otthon-utca 6.
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Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

Állatorvosi osztály.

Magyary-Kossa Gyula, egyetemes orvosdoktor, a gyógyszertan 
és méregtan nyug. ny. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos, a legfelsőbb 
dicsérő elismerés többszörös tulajdonosa, a Kir. M. Pázmány Péter-Tudo- 
inányegyetem c. ny. rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja, az Országos Közegészségügyi Tanács rk. tagja, a Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társulat tiszteleti tagja. Állatorvosi főiskolai ny. r. tanárrá 
kineveztetett 1896. január 10-én, egyetemi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án, 
nyugalomba vonult 1935. július 1-én. XIV., Szent Domonkos-utca 19.

Marek József, állatorvos, bölcsészettudományi doktor, az állat
orvosi tudományok tiszteletbeli doktora, a bel orvostan nyug. ny. r. tanára, 
a II. oszt. Magyar Érdemkereszt, a Ferenc József-rend tisztikeresztje, a 
II. oszt. polgári hadi érdemkereszt és a legfelsőbb dicsérő elismerés tulaj
donosa, az utrechti, a lipcsei és a szófiai egyetem, valamint a hannoveri 
állatorvosi főiskola tiszteleti állatorvosdoktora, a Magyar Tudományos 
Akadémia matematikai és természettudományi osztályának tiszteleti tagja 
és osztályelnöke, a Szent István Akadémiának rendes tagja, az Országos 
Állategészségügyi Tanács elnöke, a görög, a svéd, a finn és a jugoszláv 
állatorvosi egyesület, az angol Royal College of Veterinary Surgeons, az 
American Veterinary Medical Association és az Académie Vétérinaire de 
France tiszteleti tagja, a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület alapitó, 
tiszteleti és választmányi tagja, a Budapesti Kir. Orvos-Egyesület és a 
Magyar Dermatológusok Egyesülete levelező tagja, az Országos Felső- 
oktatási Tanács, az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács, az Országos 
Természettudományi Tanács és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
tagja, a Kaiserlich Deutsche Akademie der Naturforscher in Halle tagja. 
Állatorvosi főiskolai ny. r. tanárrá kineveztetett 1901. január 31-én, egye
temi ny. r. tanárrá 1934. július 18-án, nyugalomba vonult 1935. szeptember 
1-én. XII., Németvölgyi-út 35.

94

Közgazdaságtudományi kar.

Közgazdasági és kereskedelmi osztály.
z

Fellner Frigyes (németvölgyi), oki. ügyvéd, jog- és államtudo
mányi doktor, a közgazdaságpolitika és pénzügytan nyug. ny. r. tanára, a 
Kir. M. Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karnak az 1921/22. tan 
évben volt dékánja, a M. Kir. József Nádor Műegyetemnek az 1934/35. 
tanévben volt választott prorektora, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem jog- és államtudományi karának címzetes nyilvános 
rendkívüli tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az 
Institut de France (Académie des Sciences Morales et Politiques) levelező 
tagja, a Société de Statistique de Paris tiszteletbeli tagja, az Institut
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International de Statistique, a Royal Statistical Society (London), a Royal 
Economic Society (London), az Internationale Vereinigung für Finanz- 
und Steuerrecht (Amsterdam) rendes tagja, a Magyar Jogász-Egylet tisz
teletbeli tagja, az Országos Statisztikai Tanács tagja, a Statisztikai Szak
vizsgálati Bizottság tagja, a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Bizottság 
tagja, a Darányi Ignác Agrár tudományos Társaság rendes tagja, a Ma
gyar Közgazdasági Társaság választmányi tagja, a Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara levelező tagja és pénzügyi, közlekedésügyi és idegen- 
forgalmi bizottságának tagja, az Országos Felsőoktatási Tanács tagja. 
Egyetemi ny. r. tanárrá kineveztetett 1919. december 30-án, nyugalomba 
vonult 1941. október 1-vel. XI., Bérc-utca 9.

f
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V

Címzetes egyetemi tanárok

A )  A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
működésének megkezdéséig:

Altenburger Gyula, közgazdaságtudományi doktor, egyetemi c. ny. r. 
tanár, a „Biztosítási számtan“ és a „Biztosítástan“ című tárgyak meghívott 
szakelőadója, az Országos Biztosítási Szaktanács, az Országos Statisztikai 
Tanács és a Biztosítási Szakértőket Vizsgáló Bizottság tagja, a Magyar 
Biztosítástudományi Társulat elnöke, az Institute of Actuaires, az Institut 
des Actuaires Francais, az Association Royale des Actuaires Beiges és az 
Instituto Italiani degli Attuari levelező tagja, a Comité permanent des 
Congrés Internationaux d’Actuaires igazgatósági tagja, a bruxellesi, a 
római és a párizsi nemzetközi biztosítástudományi kongresszusok volt al- 
elnöke, a Magyar Statisztikai Társaság volt alelnöke, a Társadalmi Egye
sületek Szövetségének társelnöke, igazgatóságának tagja és kulturális 
szakosztályának volt elnöke, a Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa. Egye
temi ny. r. tanári címet kapott 1934. július 10-én.

Balázs István, 1. IV. B).
Bernát István, 1. IV. D).
Friedmann Ernő, 1. IV. A).
Krippel Móric, 1. IV. B).

Neuman Károly (gárdonyi), jogi és államtudományi doktor, tisztelet
beli egyetemi r. tanár, nyug. miniszteri tanácsos, a m. kir. kereskedelem
ügyi minisztérium vasúti szakosztályának volt főnöke, az Országos Közle
kedési Bizottság tagja, a hágai állandó nemzetközi bíróságnál közlekedési 
ügyek elintézésére alakított külön tanács forgalmi és közlekedési ülnöke, 
a Közgazdasági Társaság és a Magyar Jogászegylet igazgató választmányá
nak tagja, az International Law Aassociation magyar ágának választmányi 
tagja, a Magyar Statisztikai Társaság rendes tagja, a Párizsban székelő 
közlekedéstudományi társaság tiszteleti tagja, a Ferenc József-rend csilla
gos középkeresztjének, a Lipót-rend lovagkeresztjének, a III. oszt. vas-
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koronarendnek, a Vöröskereszt hadi díszítményu tisztikeresztjének, a kir. 
legfelsőbb elismerésnek, két polgári jubileumi éremnek, a porosz Vörös 
Sas-rend II. oszt., a württembergi I. Frigyes-rend I. oszt. középkeresztjé
nek, a belga Lipót-rend és a román Korona-rend középkeresztjének tulaj
donosa. Tiszteletbeli egyetemi r. tanári címet kapott 1924-ben. VI., Benczúr- 
utca 11.

Pattantyús-Abrakán) Imre, 1. IV. B).

Vargha Imre, államtudományi doktor, m. kir. titkos tanácsos, tiszte
letbeli egyetemi ny. r. tanár, a M. Kir. Legfőbb Állami Számvevőszék el
nöke, a Magyar Jogász-Egylet pénzügyi szakosztályának volt elnöke, a 
magyar pénzügyi jog meghívott előadója. Tiszteletbeli egyetemi ny. r. ta
nári címet kapott 1932. január 21-én. II., Fő-utca 81.

Weiser István, oki. vegyészmérnök, bölcsészettudományi doktor, 
egyetemi c. ny, r. tanár, m. kir. gazdasági főtanácsos, a II. oszt. polgári 
hadi érdemkereszt és a Signum Laudis tulajdonosa, nyug. m. kir. kísér
letügyi főigazgató, kir. m. Pázmány Péter-tudományegyetemi magántanár 
és megbízott előadó, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató
választmányának tagja. Nyilvános rk. tanári címet 1911. szeptember 15-én, 
egyetemi ny. r. tanári címet pedig 1933. április 7-én kapott.

Wekerle Sándor, jogtudományi doktor, nyug. m. kir. pénzügy
miniszter, m. kir. titkos tanácsos, tiszteletbeli egyetemi r. tanár. Tisztelet 
beli egyetemi r. tanári címet kapott 1927. január 13-án. I., Döbrentei-u. 16.

B) A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen:

Mérnöki és építészmérnöki kar:

Warga László, 1. IV. A).

Közgazdaságtudományi kar:

Jordan Károly, bölcsészettudományi doktor, egyetemi c. ny. r. tanár, 
a „Valószínűség-, differencia- és biztosítási számítás” című tárgykör 
magántanára, a Matematikai és Fizikai Társaság választmányi tagja, a 
Magyar Meteorológiai Társaság levelező tagja, az American Statistical 
Association tiszteletbeli tagja, a London Mathematical Society, a Société 
Mathématique de Francé, a Circolo Matematico di Palermo, az Ameri
can Mathematica! Society, a Physico-Mathematical Society of Japán 
tagja. Magántanári képesítése megerősíttetett 1923. május 29-én, egyetemi 
augusztus 24-én.
rk. tanári címet kapott 1933. július 9-én, egyetemi ny. r. tanári címet 1940.

Horváth Jenő, bölcsészettudományi doktor, oki. középiskolai tanár, 
nyug. kir. jogakadémiai ny. r. tanár, m. kir. Ferenc József tud.-egyetemi

7

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



98

c. ny. rk. tanár, egyetemi c. ny. r. tanár. Egyetemi ny. r. tanári címet 
kapott 1941. augusztus 23-án.

Zehery Lajos, a jogtudományoknak sub auspicii is Regis felavatott 
doktora, egyetemi c. ny. r. tanár, a m. kir. igazságügyminisztériumban 
működő m. kir. kúriai bíró, az egységes bírói és ügyvédi vizsgabizottság
nak, az Országos Gyakorlati közigazgatási vizsgabizottságnak tagja, a 
Magyar Jogászegylet büntetőjogi szakosztályának h. elnöke, a Magyar 
Társadalomtudományi Társulat választmányi tagja, a Magyar Sajtótudo
mányi Társaságnak és a Magyar Statisztikai Társaságnak tagja. Egyetemi 
ny. r. tanári címet kapott 1941. augusztus 23-án.
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V I.

Címmel és jelleggel felruházott nyilvános 
rendkívüli tanár.

Közgazdaságtudományi Kar.

Fodor Ferenc, oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, 
egyetemi cimmel és jelleggel felruházott ny. rk. tanár, a pécsi tanke
rület kir. főigazgatója, Bács-Bodrog vm., Baranya vm., Somogy vm. és 
Baja thj. város törvényhatósági bizottságának tagja, a Szent István 
Akadémia rendes tagja, a Magyar Földrajzi Társaság levelező tagja, 
a Magyar Statisztikai Társaság és a Magyar Külügyi Társaság vá
lasztott tagja, a Magyar Cserkészszövetség VII. kerületének elnöke, 
tagja a Szerzői Jogi Szakértő Bizottságnak, valamint a Magyar Népmű
velők Társasága elnöki tanácsának, a Fiatal Magyarság Szövetség taná
csának, a vallás- és közoktatásügyi miniszter kinevezéséből tagja az 
Országos Közoktatási Tanácsnak, az Országos M. Kir. Gazdasági Szak
tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Katolikus Főiskolai Internátus-Egyesület 
választmányának és a budapesti Szent Imre egyházközség képviselőtestü
letének tagja, a „Gazdasági földrajz” című tárgykör magántanára. A M. 
Kir. Ferenc József-Tudományegyetem bölcsészeti karán 1920-ban „Magyar- 
ország és a Balkán gazdasági földrajza” című tárgykörből magántanárrá 
történt habilitációja a volt Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazda
ságtudományi Karra kiterjesztetett 1922-ben, magántanári képesítése 
pedig 1926 március 27-én a gazdasági földrajz egész tárgykörére terjesz
tetett ki. Egyetemi ny. rk. tanári elmet kapott 1928-ban« ny. rk. tanári 
jelleget 1932-ben.

7»
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VII

Tiszteletbeli (honoris causa) doktorok.
A) AM . Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezéséig :

1.

A M. Kir. József-Müe gye temen 
a) a műszaki tudományok tiszteletbeli doktorai:

József főherceg ö királyi Fensége (1909). 
t  Schulek Frigy es, volt műegyetemi ny. r. tanár (1914). 
t  Kherndl Antal, volt műegyetemi ny. r. tanár (1915). 
t  Bláthy Ottó Titusz., a Ganz-féle elektrotechnikai gyár r.-t. osztály

igazgatója és igazgató-tanácsosa, a Magyar Tudományos Akadémia tis* 
teletheti tagja (1917).

t  pusztaszéki Förster Gyula báró, v. b. t. t., a Műemlékek Országos
Bizottságának volt elnöke (1917).

t  lóczi Lóczy Lajos, a Földtani Intézet volt igazgatója (1917). 
f  nagyszigeti Szily Kálmán, volt műegyetemi ny. r. tanár (1917). 
f  dunaszentgyörgyi Tolnay Lajos, v. b. t. t., a Magyar Állam vas

utak volt elnök-igazgatója (1917).
t  zágoni Bodola Lajos, nyug. műegyetemi ny. r. tanár (1922).
Gállik István, kereskedelemügyi ny. h. államtitkár (1922). 
f  Kandó Kálmán, a Ganz és Társa Danubius gép-, vagon és hajó

gyár r.-t. volt vezérigazgatója, a M. Tud. Akadémia volt lev. tagja, az 
Országos Középítési Tanács volt alelnöke (1922).

t  velencei Hauszmann Alajos, volt műegyetemi ny. r. tanár (1922). 
t  nagyilosvai Ilosvay Lajos, nyug. államtitkár, műegyetemi ny. r.

tanár (1922).
b) a közgazdaságtudományok tiszteletbeli doktora :

t  gávai Gaal Jenő, volt műegyetemi ny. r. tanár (1922).

2.

A M. Kir. Állatorvosi Főiskolán 
a) az állatorvostudományok tiszteletbeli doktorai :

t  Dr, Schütz Vilmos, titkos kormánytanácsos, a berlini állatorvosi 
főiskola volt ny. r. tanára (1910).
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t  Dr. Nádas kay Béla,» a m. kir. állatorvosi főiskola volt ny. r. 
tanára (1918).

t  Dr. Darányi Ignác» v. b. t. t., volt m. kir. földmívelésügyi minisz
ter (1924).

t  Dr. Breuer Albert volt m. kir. állatorvosi főiskolai c. ny. rk. tanár, 
a Székesfővárosi Közvágóhidak volt igazgatója (1924).

t  Dr. Cselkó István» a magyaróvári gazdasági akadémia volt r. 
tanára (1924).

. Dr. Fokányi László m. kir. állatorvosi főiskolai c. ny. rk. tanár, 
m. kir. állategészségügyi főtanácsos (1924).

Dr. Plósz Béla, m. kir. udvari tanácsos, földmívelésügyi minisz
tériumi h. államtitkár, a m. kir. állatorvosi főiskola nyug. ny. r. tanára 
(1924).

Dr. Uhlyarik Titusz, nyug. m. kir. állategészségügyi főtanácsot
(1924).

t  Dr. Bang Bernát, a kopenhágai mezőgazdasági és állatorvosi fő
iskola volt ny. r. tanára (1924).

t  Dr. Bayer József, császári és királyi udvari tanácsos, a bécsi 
állatorvosi főiskola volt ny. r. tanóra (1924).

t  Dr. Drexler Hermann, a prágai német egyetem volt ny. r. tanára 
(1924).

Sir John MacFadyean, a londoni Veterinary College ny. igazgatója 
(1924),

Dr. Kitt Tivadar, a müncheni egyetem ny. r. tanára (1924).
Dr. Mohler John, a washingtoni Bureau of Animal Industry igaz

gatója (1924).
Dr. Schmalz Reinhold, a berlini állatorvosi főiskola nyug. ny. r. 

tanára (1924).
t  Dr. Smith Teobald, a newyorki Rockefell er-Institut volt osztály

igazgatója (1924).
t  Dr. Zschokke Ervin, a zürichi egyetem volt ny. r. tanára (1924).

3.

A Budapesti Kir. M. Tudományegyetemi 
Közgazdaságtudományi Karon

a) a közgazdaságtudományok tiszteletbeli doktorai:

zichi és vásonkeői gr. Zichy János, nyug. m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter (1925).

t  Tóth Lajos, volt m. kir. vallás- és közoktatásügyi államtitkár 
(1925).

t  Balogh Elemér, a Hangya-Szövetkezet vezérigazgatója (1925).
vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója (1930).

b) a mezőgazdaságtudományok tiszteletbeli doktora :

t  lovag krassai Kerpely Kálmán, nyug. egyetemi ny. r. tanár (1925).
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4.

B) A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
szervezése óta:

A bánjamérnöki tudományok tiszteletbeit doktora :

Dr. Hóman Bálint, m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter (1935);

a műszaki tudományok tiszteletbeli doktora :

Dr. Swigtoslaivski Wojciech, lengyel vallás- és közoktatásügyi miniszter (1937), 
f  Dr. Czakó Adolf, nyug. műegyetemi ny. r. tanár (1938);

az állatorvosi tudományok tiszteletbeli doktora:

Dr. Marek József, nyug. egyetemi ny. r. tanár (1938);

a mérnöki tudományok tiszteletbeli doktora:

Dr. Rehbock Tivadar, karlsruhei nyug. műegyetemi ny. r. tanár (1940), 
Dr. RoS Mirkó, zürichi műegyetemi ny. r. tanár (1940);

a gépészmérnöki tudományok tiszteletbeli doktora :

Dr. Schimanek Emil, műegyetemi ny. r. tanár (1941);

az építészmérnöki tudományok tiszteletbeli doktora:

Dr. War ff a László, egyetemi tanár, nyug. műegyetemi ny. r. tanár
(IMI);

a mezőgazdasági tudományok tiszteletbeli doktora:

Dr. Gyárfás József, nyug. m ezőgazdasági kísérlet ügyi főigazgató,
gazdasági főtanácsos (1941);

Dr. Laur Ernst, zürichi nyug. műegyetemi rendes tanár (1942).
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Tisztviselők.

Rektori hivatal.

Tanács jegyző: Badics Aurél dr., m. kir. kormányfőtanácsos, c. min. 
osztálytanácsos, XI., Ulászló-u. 27.

C. tanács jegyző: Szász György dr. (szeniorjai), főkönyvtámok, II., 
Batthyány-u. 59. Meghalt 1942. május 17.

Fogalmazó: Somogyi Sándor dr., Vác, Rózsa-u. 3.
Irodaigazgató: Gáspár Mária, VIII., Múzeum-utca 15.
Beosztott áll. el. isk. tanító: Erőss Andor, VI., Andrássy-út 5. 
Irodafőtiszt: Hegedűs János, IX., Közraktár-u. 10.
Egyetemi gondnoksegéd: Tompa Miklós, XI., Horthy Miklós-út 77. 
Irodatiszt: Lancsarics Alajosné, II., Margit-rakpart 52.
Műszaki segédtiszt: Fodor Elemér, Kispest, Kazinczy-u. 23.
Díjnokok: Kiasz Valéria, XI., Lágymányosi-u. 15.

Litvai János, VIII., Rigó-u. 14.
Kisegítő díjnok: Berzenczey Erzsébet, IV., Múzeum-korút 3.

Dékáni hivatalok.

Mérnöki és építészmérnöki kar.

Tollnok: Mády László, Kispest, Nagy Sándor-u. 208.
Nyug. irodaigazgató, a tényleges szolgálatban visszatartva: Sztudva

István, Budafok, Cserjés-u. 10.
Kezelő: Ticjty Etelka, Rákosszentmihály, Rákóczi-u. 72.

Gépész és vegyészmérnöki kar.

Egyetemi titkár: Bendi Nándor dr., Budatétény, Kuruc-u.
Számtiszt: Gltay Tibor, XI., Bercsényi-u. 9.
Kezelő: Hölgyi Erzsébet, oki. középiskolai tanár, Törökbálint, vagy 

VIIL, Gyulai Pál-u. 5.

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



104

Bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar.

Irodaigazgató: Lichner József, Sopron, Tóth Antal-u. ló.
Irodatiszt: Kriszta Valéria, Sopron, Artner-u. 1/a.
Kezelő: Schaffer Margit, Sopron, Várkerület 38—40.
Kisegítő díjnok: Czobor László, Rákóczi Ferene-u. 2.

\ Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

Egyetemi titkár: Güll Tibor dr., XIV., Aréna-út 15.
Kezelők: öfferl Margit, VIII., Tisza Kálmán-tér 6.

Bori Györgyné, IV., Múzeum-kőrút 23—25.
Gyakornok: dr. Szmolár Pálné Rotter Emília, XI., Fadrusz-utca 11.
Kisegítő havidíjas: Eördögh Lászlóné Halász Margit, XIV., Angol - 

utca 24/b.

Közgazdaságtudományi kar.

Quaesturai ellenőr: Petrányi László dr., Üllő, Országút 31.
C. irodafőtiszt: dr. piek Lajosné Busák Mária, IV., Múzeum-kőrút 41. 
Kezelő: Bodnár László, III., Drugeth-u. 4.
Díjnok: dr. Kurucz Dezsöné Kuti Edit, XI., Avar-u. 35.
Irodai szegődményesek: Becze Katalin, Monor, Katona József-u. 3.

Patinák Elvira, VI., Teréz-'körút 18.
Beosztva: Lázár Anna dr. tanársegéd, XI., Otthon-u. 29/b.

Z -

Közgazdasági és pénzugvtani szeminárium. 

Irodasegédtiszt: özv. Kopunovics Béláné, XI., Horthy Miklós-út 72.

Központi quaestura.

Q uaestor: Nemes István dr., I., H egyalja -ú t 16. N yugalom ba vonult 
1942. jú liu s  1-én.

Kováts Dénes, XI., Budafoki-út 17.
Ellenőr: Hegedűs István, XI., Bocskai-út 30.
Irodaiőtiszt: Szlávik Paula, XI., Horthy Miklós-út 54.
Ideigl. minőségű gazdasági hivatali tiszt: Zelenka Kálmán, XI., 

Horthy Miklós-út 35.
Gyakornok: Alföldi András dr., XI., Budafoki-út 10/b.
Kisegítő díjnok: ifj. Perlaky Antal, XI., Műegyetem.
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A bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar quaestorai kirendeltsége.

Quaestor: Kresadló József, oki. bányamérnök. Sopron, Honvéd-út 4. 
Ellenőr: Burkert Ferenc, Sopron, Póda Endre-u. 67.
Kisegítő díjnokok: Érsek Ilona, Sopron, Vasúti-sor 10.

Kiniczki Ilona, Sopron, Szélmalom-u. 19.

Állatkórházi pénztár.

Irodasegédtiszt: Tóth Gizella, XIV., Aréna-út 15.
Kisegítő díjnok: Stuiber Viktomé, XI., Bánk Bán-u. 9.

Gazdasági hivatal.

Gazdasági hivatali igazgató: Rostás Elemér, oki. gépészmérnök, XI., 
Műegyetem.

Címz. gazdasági hivatali igazgató: Ascher Kálmán, XI., Verpeléti
ül 8.

Gazd. hiv. gondnok: Niemetz Sándor, XI., Eszék-utoa 8/b.
Gazd. hiv. gondnoksegéd: Kappel József, XI., Szt. Imre herceg 

útja 10.
Műszaki segédtiszt: Stuiber Viktor, XI., Bánk Bán-u. 9.
Gyakornokok: Gats Pál, Újpest, Kossuth-u. 36.

Kaiser Pálné Besskó Borbála, XI., Sztóczek-u. 19.
Stumpf Ilona, IX., Ráday-u. 9.

Díjnokok: Alszeghy Olga, II., Fő-u. 11.
Sándor József, XI., Budafoki-út 17.
Kiss Dezső, Kispest, Viola-u. 12.
Rencz István, XI., Major-u. 51.
Pócza Magda, XI., Károli Gáspár tér 3.

Beosztva: Zsigmondy József, irodaigazgató. IX., Úllői-út 89/b.
Venke András, áll. el. isk. tanító, XI., Kruspér-u. 5. 
Literáty-Káldi Gyula, oki. építészmérnök, főiskolai képesítésű

gyakornok. XI., Horthy Miklós-út 61.
Jakab Bálint dr,, oki. mezőgazda, mezőgazdasági középiskolai

r. tanár, tanársegéd. II., Csalogány-u. 34/a.
Paczó Márton, oki. építészmérnök, tb. műszaki tanácsos, XI., 

Műegyetem.
Kisegítő díjnokok: Perlaky Karolin, oki. tanítónő, XI, Műegyetem. 

Polgár Katalin, XI., Krus>ér-u. 5.
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Márkus Imre, XIV., Nürnberg-u. 26.
Székely Kálmánné Szander Erzsébet, XI., Kruspér-u. 7.
Kurcz Ferencné Haveri Aranka, oki. tanítónő, XIII.. Horthy

Miklós-kertváros, Béke-u. 41. ,
Lenhardt Dezső, XI., Verpeléti-út 24.
Nagy Márta, IV., Kecskeméti-u. 14.
Konkoly Thege Pálné Nyűi Margit, oki. tanítónő, XII., Hideg 

köti-út 84/a.
Bejó Etelka, XI., Budafoki-út 35.
Székely Józsefné Sáfián Márta, XI., Bocskay-u. 90.

A bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar botanikus kertje.

Igazgató: Fehér Dániel dr., ny. r. tanár (1. ny. r. tanároknál). 
Kertészeti felügyelő: Kiss Vilmos Lajos, Sopron, Jókai-u. 12. 
Szegődményes: Pápai László, Sopronbánfalva.

A bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar tanulmányi erdeje.

Vezető: Haracsi Lajos, m. kir. erdőtanácsos, Sopron.

A bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar tanulmányi vadgazdasága 
és halgazdasága.

Vezető: Roth Gyula, ny. r. tanár (1. ny. r. tanároknál).

Vadőrök: Kaposvári János, Brennbergbánya.
Tschurl Mátyás, Ágfalva.
Hammer János, Bánfalva.

A műegyetem mezőgazdasági osztályának pátyi tangazdasága.

Igazgató: Reichenbach Béla dr., ny. r. tanár (1. ny. r. tanároknál).
Intéző: Pátzay József, oki. mezőgazda, mezőgazdaságtudományi 

doktor, Páty.
Számvevő: Jakab Bálint, oki. gazdasági szaktanár, mezőgazdaság- 

tudományi doktor, gazdasági helyettes tanár.

Segédtiszt: Sófalvy Lóránt, oki. mezőgazda, tanársegéd, Páty.
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A mérnöki és építészmérnöki,
valamint a gépész- és vegyészmérnöki kar műszaki tisztviselői.

Műszerészek: Uitz Henrik, XI., Bertalan Lajos-u. 22.
Van der Laar Frigyes, XI., Fehérvári-út 38/a.

Gépfelügyelők: Ágoston József, XI., Műegyetem.
Boncz Ferenc, V., Szent István-körút 9.
Simon Imre, XI., Fehérvári-út 6.

Művezetők: Kern József, XI., Horthy Miklós-út 66.
Perlaky Antal, épületfelügyelő, XI., Műegyetem.
Korecz Károly, VII., Nyár-u. 12.

Műszaki tiszt: Nagy Ferenc, oki. gépészmérnök, XI., Horthy Miklós
át 50.

Gépész: ifj. Kardos János, XIII., Szohor-u. H.
Nyomdavezető: Pávó Elemér, oki. gépészmérnök, a Mérnöki Tovább

képző Intézet titkára, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő 
Bizottságának meghívott tagja, a III. sz. Ipari Szakmai Családpénztár 
igazgatósági, a Sokszorosítóipari Bérmegállapító Bizottság rendes tagja, 
az Országos Közoktatási Tanács megbízott tanköny árellenőre, a Nemzet- 
védelmi Kereszt tulajdonosa. XI., Lágymányosi-u. 20.

Fővillanyszerelő: Binzberger Gyula, XI., Horthy Miklós-út 23.
Műszaki segédtisztek: Boros Sándor, VIII., József-körút 66. 

Schallegger Antal, XII., Endresz György-tér 2—3.

Gyakornokok:
Kovrig Lajos, oki. kertész, VII., Rottenbiller-u. 23/25.
Zoltai Zoltán, Rákoscsaba, Bethlen-u. 5.
Imre László, XI., Bánk Bán-u. 9.
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Könyvtárak.

a) Központi könyvtár.

Könyvtárigazgató: Radó Aurél dr., XI., Irinyi János-u. 8. 
Műegyetemi tanácsos: Sonleithner István dr., XII., Zugligeti-út 15/b. 
Könyvtárnokok: vitéz Szabó Pál dr., XI., Horthy Miklós-út 25.

Ladányi Antal, oki. mérnök, XI., Daróczi-út 54.
Alkony vtámok: Edvi Illés Gyula dr., II., Margit-rakpart 56. 
Könyvtári főtiszt: Rüblein Margit, XI., Fehérvári-út 7.
Könyvtári segédőrök: Hoffmann Bianka dr., oki. közgazda, Kerepes-

Szilasliget, Nagyváradi-u. 42.
Siklósi József, oki. közgazda, XI., Budafoki-út 34/b.
Bóka László dr., XI., Eszék-u. 18.
Könyvtári gyakornokok: Tóth Dénes dr., XI., Budafoki-út 34/a. 

Szegzárdy-Csengery József dr., XI., Holdvilág-u. 6.
Lüley Erzsébet dr., III., Bécsi-út 88.

Áll. gimn. h. tanár: Pálffy Ilona, oki. középisk. tanár, XI., Albert-u. 36. 
Beosztva: Fónyad Ernő, gazd. hiv. gyak. Maglód, Horthy Miklós-út 8.

b) A bánya-, kohó- és erdöraérnöki kar könyvtár:».

Igazgató: Tettamanti Jenő, ny. r. tanár (1. ny. r. tanároknál). 
Kisegítő díjnokok: Winásch Valéria, Sopron, Mátyás király-u. 5.

Hőfer Lajos, Sopron, Templom-u. 25.

c) A mezőgazdasági osztály könyvtára.

Igazgató: Surányi János dr., ny. r. tanár (1. -ny. r. tanároknál). 
Díjnok: Kálmán Irén, IV., Gróf Károlyi-u. 14.z

d) Az állatorvosi osztály könyvtára.

Igazgató: Kotlán Sándor dr., ny. r. tanár (1. ny. r. tanároknál). 
Kezelő: Iharos Lászlóné, X., Strobl Alajos-u. 22.
Kisegítő díjnok: Farkas Károly, XIV., Zugló-u. 77.
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e/ A közgazdaságtudományi kar könyvtára.

Igazgató: Erődi-Harach Béla dr., ny. r. tanár (1. ny. r. tanároknál). 
Beosztva: Tolnai Vilma dr., keresk. középiskolai tanár» XIII.,

Váci-út 133.
Irodai szegodményes: Albert Istvánná Nagyágoston Etelka, Rákos 

szentmihály, Hermina-út 11.

/)  Gazdaságpolitikai tanszék és szeminárium könyvtára:

I. o. könyvtári segédtiszt: Módos Gizella dr., II., Batthyányi n. 31.

X

Mérnöki Továbbképző Intézet.

Igazgató: Mihailich Győző dr., ny. r. tanár (1. ny. r. tanároknál). 
Igazgatóhelyettes: v. Verebély László, ny. r. tanár (1. ny. r. taná

roknál).
Titkár: Pávó Elemér, oki. gépészmérnök, nyomdavezető.
Irodai alkalmazott: Hadfi Imre, IV., Magyar-u. 11.
Gépírónő: Szabó Zsófia, Érd, Erzsébet-telep.

XI.

Műegyetemi Testnevelési Intézet.
Igazgató: Szabó Gusztáv dr., ny. r. tanár (1. ny. r. tanároknál). 
Testnevelési felügyelő: Szerbák Elek dr., testnevelési rendes tanár. 
Testnevelési tanárok: Magdányi Antal, testnevelési rendes tanár.

Paulinyi Jenő, test.-ügyi előadó.
Zombori István, testn. rendes tanár.
Huberné Csillik Margit, testn. rendes tanár.

Sportoktatók:

Atlétika: Kismartoni Károly dr., testn.-ügyi előadó.
Birkózó: Soós Sándor.

Szakács Mihály.
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Evezés: Hollósi Frigyes dr.
Kézilabda: Bobler Antal, testn. tanár. 
Kosárlabda: Hercze Andor.
Labdarúgás: Háda József.
Ökölvívás: Dobránszky István.

Jeles Ferenc.
Úszás: Somóczy Lóránd dr.

Lakó István.
Vívás: Buronelly László dr., testn.-ügyi előadó. 

Liszy Ferenc.
Fodor István.

Teßtn. létesítmények gondnoka: Hercze Andor. 
Központi nyilvántartó: Majzik Ilona.

I
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Műegyetemi Egészségvizsgáló Intézet.
Központi épület fsa. 10. és 11. — Távbeszélő: 258—62T.

Főorvosi hivatal:
Frey József dr., igazgató-főorvos.
Markovits Ferenc dr., főorvoshelyettes.

Belgyógyászat:
Markovits Ferenc dr., osztályvezető-szakorvos.
Höffler Jenő dr., rendelőorvos.

Bőrgyógyászat-Urológia:
Bodó László dr., osztályvezető szakorvos.

Fogászat:
Szacsvay Gyula dr., osztályvezető szakorvos.

Orr, fül, gégészet:
Szende Béla dr., osztályvezető szakorvos.

Orvosi laboratórium:
Leövey Ferenc dr., osztályvezető szakorvos.

Röntgendiagnosztika és fizikoterápia:
Erdélyi Viktor dr., rendelőorvos.
Mezey Géza dr., rendelőorvos.

Sebész:
Romsauer Tibor dr., osztályvezető szakorvos.

Szemészet:
Kenyeres Balázs dr., osztályvezető szakorvos.

A bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar orvosi rendelője (Sopron.)

Belgyógyászat:
Tóth József dr., osztályvezető.

Urológia:
Bognár Tibor dr. osztályvezető.
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Altisztek.

Mérnöki, építészmérnöki, gépész- és vegyészmérnöki, 
valamint közgazdaságtudományi kar.

Műszaki altisztek.

Erdélyi József Varga Mihály Gőgös Sándor
Vásárhelyi József Tábori Lajos Kovács Kálmán
Pircher József Hraskó Pál

Szakaltisztek.

Bejó István
Kiss Jónás

Máthé József Jánosi István Budai József
Forgó Ferenc Imre Ignác Pintér István
Gyurcsik István Salamon László Viga Lajos
Szőke György Bedecs István Keresztesi József
Fonád János Staub Ferenc

I. osztályú altisztek.

Varga János
Vass István

Gyenge Imre Domby József Szabó István
Nagy Boldizsár Nagy József Polgár Imre
Talabér József Abrahám Antal Czékmány János
Bagó László Bartók János Magyar Ferenc
Viskus István Nyári Mihály Megyeri József
Magyari Ferenc Benedek Károly Sáros Mihály
Pintér Károly Kovács József Sáros András
Fegyveres Fülöp Kiss Dezső Fülöp István
Várfalvi Ferenc Vincze Kálmán Lozsán János
Jezsó Mihály Nyári János

II. osztályú altisztek.

Pénzes János

Magyar András Frig János Benedek Lukács
Kiss Balázs Bartók Antal vitéz Lődi József
Sándor Mátyás Igaz János Juhász János
Markó József Csikós István Kiss István
Victor Imre Krakoviczer János Petkó Jenő
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Balogh János 
Hajdú János 
Kőrösréti János 
vitéz Sebő Jakab 
Németh Lajos

Mészáros József né 
Özv. Széman J .-né 
Juhász József 
Mészáros János 
Gátló András 
Kuczi János 
Sáros István 
Kéri István

Jávori János 
Müllner Pál 
id. Pap István 
Borka János 
ifj. Czékmány János

Kisegítő szolgák.
Sülé Jenő 
Polgár Géza 
Boncidai Kálmán 
Pasztula Ferenc 
Czifra Ferenc 
Nagy Bálint 
Krasztina András

Németi Lajos 
Szikorszky Kálmán 
Káli János 
Balog József 
Sallay János 
Kramberger Konrád

Nehiba Imre 
Szőke Béla 
Pintér János 
Bocs László 
Hatás Gyula 
Kovács Imre 
Lelik József 
Gyűrű József

Bánva*, kohó* és erdőmérnöki kar.

Czobor Miklós 
Laszke Károly 
Dankó István

Tornor József

Várhelyi Gusztáv 
Kovács János 
Simon József

Oláh Ferenc 
Galovits József 
Lugosi József

Zethner Teofilné 
Schanen Béla

Műszaki altisztek.

Horváth István 
Kató Balázs

Szakaltisztek. 
Kocsi Márton 
Kaposi Mihály

I, osztályú altisztek.
Simon Antal 
Mészáros Lajos

l í .  osztályú altisztek. 
Horváth Károly 
Grán Viktor

Kisegítő szolgák. 
Somlai György 
Somogyi Jenő

Döme Károly 
Tárnái Ferenc 
Benyovits József

Zalatnai Antal

Csöngei József 
Szabó Ferenc 
Gruber Sándor

Varga József 
Németh István 
Kaposvári János

Edőcs Vince 
Németh József

Mezőgazdasági és állatorvosi kar. 

Műszaki altiszt.

Merényi Mihály

Ágócs János
Szakaltisztek.

Nagy András Megyeri Jórzsef
Gál István

8

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



114

I. osztályú altaztek,

Pindroeh Ferenc Cs. Szabó Sándor Tóth P. János
Bárány Benjámin Lestár János Katona János
Dobos János Makai István Kovács István
Szabó Elek

11. osztályú altisztek.
Ferencz János

Buy es Károly Nagy Antal II. Lengyel János
Bozóki Sándor Erős János Tóth János
Nagy Antal I. Tóth János Tóth P, István
Lajkó János Szvetnik György Bálint András
Varga Károly Viczko Bertalan Kecskés József
T. Nagy István

Kisegítő szolgák.
ifj. Pap István

Hutyek Béla Tóth Miklós Pusztai Lajos
Pusztai István Varga Károly
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Ü N N E P É L Y E K

I .

TISZTELETBELI DOKTORRÁ AVATÁS

1.

W ARGA LÁSZLÓ
EGYETEMI TANÁR, NYUG. MŰEGYETEMI NY. R. TANÁRNAK 

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK TISZTELETBELI

DOKTORÁVÁ AVATÁSA

2.

GYÁRFÁS JÓ ZSEF
NYUG. MEZŐGAZDASÁGI KÍSÉRLETÜGYI FŐIGAZGATÓ, 

GAZDASÁGI FŐTANÁCSOS RÉSZÉRE 
A MEZŐGAZDASÁGI TUDOMÁNYOK TISZTELETBELI DOKTORI

O K L E V E L É N E K  Á T A D Á S A

3.

DR- LAUR ERNST
ZÜRICHI NYŰG. MŰEGYETEMI TANÁR RÉSZÉRE 

A MEZŐGAZDASÁGI TUDOMÁNYOK TISZTELETBELI DOKTORI

OKLEVELÉNEK ÁTA D Á SA
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A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Tanácsa az 1941. évi október hó 24-én a díszteremben 
tartott ünnepi közgyűlésén Warga László egyetemi tanár, nyu
galmazott műegyetemi ny. r. tanárt az építészmérnöki tudomá
nyok tiszteletbeli doktorává avatta.

Ez alkalommal Csányi Károly a mérnöki és építészmér
nöki kar dékánja a tiszteletbeli doktorrá avatás előzményeit a 
következő beszédben ismertette:

Tisztelt ünnepi Közgyűlés!

A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem mérnöki és építészmérnöki kara az 1940. évi december 
hó 4-én tartott ülés-én úgy határozott, hogy Warga László egye
temi tanár, nyugalmazott műegyetemi ny. r. tanár úrnak az 
építészmérnöki tudományok tiszteletbeli doktorává való felava
tása iránt a szükséges lépéseket megteszi.

A Műegyetem Rektori Tanácsa, majd 1940. évi december 
hó 19-én tartott tanévi II. rendes ülésében a műegyetemi tanács 
a mérnöki és építészmérnöki kar eme határozatához hozzájárult 
és azt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr elé ter
jesztette.

E felterjesztés alapján a Kormányzó Ür ö Főméltósága a 
folyó évi július hó 26-án, Budapesten kelt legfelsőbb elhatáro
zásával megengedte, hogy a Műegyetem Tanácsa Warga László 
oki. építészmérnök, egyetemi tanár, nyugalmazott műegyetemi 
ny. r. tanárt a városépítés és városrendezés terén szerzett érde
meiért az építészmérnöki tudományok tiszteletbeli doktorává 
avassa és részére a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltassa;

Nem célom, hogy ünnepeltünk életfolyását itt részletesen 
ismertessem, mégis fel kell említenem annak néhány kiemel
kedő részletét.
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Warga László szakmájának három ágazatában: mint ter
vező építész, mint városrendező mérnök és mint a városépítés- 
tan tanára működött.

A városrendezés terén nemcsak itthon, de külföldön is el
ismert tekintélyre tett szert. Résztvett számos nemzetközi terv- 
pályázaton.

Nagy sikerekre visszatekintő és külföldön is elismert mun
kássága után a Műegyetem a városépítéstan részére felállított 
tanszékre, ínint a városépítéstan legkiválóbb hazai művelője, 
ő hivatott meg és neveztetett ki (1929). Műegyetemi tanári szol
gálata alatt a tanszék megszervezése, vagyis gyakorlati ismere
teinek tudományos rendszerbe való foglalása, a városépítésnek 
a külföldön elért tudományos eredményekkel összhangban álló 
tudományszakká való kifejlesztése és ezzel a magyar technikus 
ifjúság műszaki ismereteinek kibővítése jutott osztály részéül r 
Ezt a felelősségteljes munkakört közérdekből készséggel magára 
vállalta, sőt folytatólagosan két éven át még azután is ellátta, 
midőn tanszéke takarékossági okból beszüntettetek, ő maga 
pedig nyugállományba került.

Tanári munkásságán kívül, mellyel elévülhetetlen érdeme
ket szerzett, a közélet számos egyéb területén is értékes műkö
dést fejtett ki. Részt vett különböző városépítési vonatkozású
törvények és szabályzatok előkészítő munkájában, E téren ki
fejtett munkásságából külön említést érdemel a városok (köz
ségek) szabályozásáról és építéséről készült törvényjavaslat el
készítésében, valamint az országos építésügyi szabályzat meg 
szerkesztésében való tevékeny közreműködése, és főképp az Or
szágos Építésügyi szabályzat Városrendezési részéhez tartozó 
előadói tervezet elkészítése, ö  szerkesztette továbbá — a Fővá
rosi Közmunkák Tanácsának megbízásából — a fővárosi új épí
tésügyi szabályzat igen fontos és terjedelmes városépítési részé
nek tervezetét is, mely az egyes övezetek beépítésmódját a régi 
elvektől merőben eltérő, egészséges, új alapokon rendezi.

Egész működése maradandó értékű és egy szépen folyta
tott élet mintaszerű példája lehet.

A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem önmagát tiszteli meg, amikor Warga Lászlót, kedves 
kollégánkat, a tiszteleti doktori címmel felruházza.

Tisztelettel kérem ezért a Rektor Ür ö  Magnificentiáját 
és a nagytekintetű Rektori Tanácsot, hogy Warga László urat
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az építészmérnöki tudományok tiszteletbeli doktorává ünnepé
lyesen felavatni és részére az erről szóló oklevelet kiszolgáltatni 
méltóztassék.

A tiszteletbeli doktorrá avatás és az ünnepélyes kézfogás 
után a Rector Magnificus a tiszteletbeli doktori oklevelet a kö
vetkező beszéddel nyújtotta át:

Nagyérdemű Tiszteletbeli Doktor Vr!

A most végbement cselekmény a maga egyszerűségében is 
a legdíszesebb módja a megbecsülésnek, amiben az egyetem volt 
tanítványát részesítheti. Ennél mélyebben nem hajolhatunk 
meg senki előtt.

A szerény doktori címet magában véve is becsessé teszi 
sok százados múltja; az ősi tartalom miatt tartják nagyra ma 
is mindazok, akik komoly munkával törekednek elérésére. 
A doktori címmel ezen a módon, tiszteletből való felékesítés 
azonban nem az egyéni törekvés sikere, hanem azt jelenti, hogy 
az egyetem felírja valaki nevét azoké sorába, akiknek hozzá 
való tartozására büszke, akikre fel akarja hívni későbbi taná
rainak, jövendő tanítványainak figyelmét.

Teljes mértékben valljuk, hogy most ez történt. A rektori 
tanács mindegyik tagjának öröm, hogy Tanár Ür tiszteletbeli 
doktorrá avatásában közreműködhetett. Tisztelettel gondolunk 
hivatásos életére,, ennek sok munkájára, mert tudjuk, hogy az 
vezette el a mai naphoz. Nagyra becsüljük munkával elért si
kereit, mert azokkal szerzett szerte a hazában becsületet saját 
nevének, odakünn pedig sokfelé, közömbös, sőt ellenséges idege
nek között is tisztességet a magyar névnek. Előttünk áll mun
kásságának az az eredménye, hogy hazánkban elsőül ismertette 
el közvetlen tárgykörének tudományos értékét és emelte azt az 
egyetemi tanszék magaslatára.

Gyakorlati tevékenység csak akkor érdemel az egyetem 
oldaláról elismerést, ha részleteit szilárd alap és tiszta vezető 
gondolat tartja össze; tudománnyá valamely ismeretkört csak 
az tehet, ha művelője nem szűkén, elszigetelten nézi, hanem 
kapcsolatban látja az emberi ismeret egyéb területeivel s biz
tosítani tudja a maga szakjának a hatását az érintkező körök

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



122

ben és értékesíteni tudja ezeket saját munkájában. Egyete
münknek erre illetékes Osztálya és Kara azért kezdeményezte 
mai tisztességtevésünket, mert Tanár Ur működésében ezt a 
két vonást egyaránt uralkodónak látja.

Valamennyien látjuk mi is, hogy munkásságában soha 
sem pusztán a közvetlenül, esetlegesen eléje álló kérdés vezette, 
nem csak egyik vagy másik, kisebb vagy nagyobb város rende
zése adott körülmények között, hanem mindig előre nézett a 
sokoldalúan művelt ember éles szemével: a jövőt akarta alakí
tani a városok fejlődésének utat mutatva. Mindabból, amit éle
téről és munkájáról tudunk, minket, nem szakembereket az ra
gadott meg legjobban, hogy amint észrevettük, nem csak az 
egyes feladatokat látja, bár mindegyikben sajátos varázst érez, 
hanem a sok egyes feladatban egyetemes érvényű gondolat va
lósítására törekszik: az egészségesebb élet biztosítékait akarja 
megteremteni a városlakók számára. Azokat az alapvető elve
ket kereste, amelyek érvényesítésével nem kell elzárni senkit 
a természet közvetlen érintésétől, mindenkinek lehet biztosítani 
a napfény éltető erejét, részesévé lehet tenni mindenkit lakó
helye múltjából és a környezet természeti viszonyaiból eredő 
művelő hatásoknak. Ez tette képessé arra, hogy hazánkban és a 
világnak oly különböző pontjain tudjon figyelmet kelteni jö
vőbe néző tervei iránt. A városépítés, rendezés, fejlesztés elvei
nek kutatása, megállapítása és terjesztése tette a legnagyobb 
mértékben gyakorlati jelentőségű szakjának tudományos mű
velőjévé. Ez bizonyítja, hogy Tanár Ur mennyire a szellem 
embere.

Bármi is a szakja valakinek, a vezető gondolat ereje és 
értéke teszi méltóvá a tudományos elismerésre és csak az tehet 
bárkit is tudományának értékes hirdetőjévé; anélkül minden 
csak lélektelen mesterség. Ezért volt a régi József Műegyetem
nek nyeresége, hogy Tanár Ür tanszékén követőket nevelhetett, 
és vesztesége a mai József Nádor Műegyetemnek, hogy ez a 
kapcsolat már nincsen meg. Annál inkább óhajtjuk, hogy szel
leme erősen és sokáig hasson széles körökben s érezze, hogy ezt 
a szellemet megbecsüljük.

Ezt a megbecsülést és ezt az óhajtást testesíti meg ez az 
oklevél, amelyet íme, Egyetemünk nevében tisztelettel át
nyújtok.
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Dr. h. c. Warga László köszönet©:

Méltóságos Rektor Ur!

Mélyen tisztelt Műegyetemi Tanács!

Mély megilletődéssel vettem át a Műegyetem Rektor Mag- 
nificusának kezéből a tiszteletbeli doktori oklevelet. Mélységes 
hálával mondok köszönetét a mélyen tisztelt Műegyetemi Ta
nácsnak a doctor honoris causa cím adományozásáért, valamint 
a Rektor Ür ö  Méltóságának az oklevél átadásához fűzött ma
gasröptű szavaiért. Szívből köszönöm a Dékán Ur Ö Méltóságá
nak működésemről és szaktevékenységemről adott méltatását és 
avató beszédében kifejezett szívélyes jó kívánságait.

Rámnézve — aki közel harminc éven át közigazgatási szol
gálatban állottam és városépítéssel főleg gyakorlatilag foglal
koztam — igen nagy megtiszteltetést jelentett már az is, hogy 
a Műegyetem nagy nevű és nagy tudományú professzorai 1929- 
ben körükbe fogadtak és alkalmat adtak arra, hogy gyakorlati 
ismereteim rendszerbe foglalásával az akkor létesített városépí
tési tanszéken a városépítés tudományos művelését megindít
hattam.

Talán szakmám természetéből következett az, hogy ebben a 
munkakörben is, mint általában városrendezési tevékenységem
ben — mely lényegében a távolabb jövő tervszerű munkálása — 
nem számíthattam rövid időn belül megvalósuló eredményekre 
s az ezekkel járó egyéni sikerekre, de be kellett érnem pályám 
egész folyamán az előkészítés munkájával, az ugartörés szere
pével. Ennek a hivatásnak vállalása mellett valóban váratlanul 
ért engemet ez a felemelő kitüntetés — melyet a Gondviselés 
megérnem engedett —, hogy az Alma Mater, mely egykor, mint 
ifjút pályámra bocsátott, majd később munkásai közé fogadott, 
most — életem alkonyán — az építészmérnöki tudományok tisz
teletbeli doktori oklevelének adományozásával ily módfelett 
magas elismerésben részesít.

Személyi vonatkozásain felül általános érdekű jelentősé
get ad ennek az elismerésnek az a körülmény, hogy a Műegye
tem mélyen tisztelt Tanácsa szerény törekvéseim jutalmazásá
val egyben kifejezésre juttatta annak a szerepnek a fontossá
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gát, mely a városépítés munkakörére — éppen ennek tudomá
nyos fejlesztése révén — az eljövendő idő térbeli világának 
technikai kialakításában vár,

Ettől a gondolattól indíttatva és ezektől az érzésektől át
hatva szívem mélyéből kívánom, hogy mindaz a mag, melyet 
itt az Alma Mater falai között elvetettek és elvetnek, találjon 
a magyar ifjúság fogékony lelkében termő talajra és teremjen 
az ott — a Szentírás szavaival szólva — jó gyümölcsöt, néme
lyik hatvanat, némelyik pedig százat.

Szívből köszönöm végül ezt a felejthetetlenül szép ünnep
séget.

2.

Gyárfás József nyug. mezőgazdasági kísérletügyi főigaz 
gató, gazdasági főtanácsos részére a mezőgazdasági tudomá
nyok tiszteletbeli doktori oklevelét a József Nádor Műegyetem 
rektori tanácsa 1941. évi december hó 11-én tartott rendes ülé
sén a Rector Magnificus a következő beszéddel adta át:

Tekintetes Rektori Tanács!

Egyetemünk Tanácsa a mezőgazdasági és állatorvosi kar
nak a mezőgazdasági osztály által kezdeményezett előterjeszté
sére 1939. évi június hó 27-én tartott ülésén elhatározta, hogy 
Gyárfás József nyug. mezőgazdasági kísérletügyi főigazgató, 
gazdasági főtanácsos urat a mezőgazdasági tudományok tiszte
letbeli doktora címével tünteti ki. A Kormányzó Ür ö  Főmél
tósága felhatalmazta a József Nádor Műegyetem rektorát és 
tanácsát arra, hogy a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgál
tassa. Ezzel a Tanács határozata jogerőssé vált.

Minthogy a főigazgató úr azt a kívánságát fejezte ki, hogy 
a szokásos módú felavatást mellőzzük, másrészről azonban nem 
akartunk lemondani arról, hogy a Műegyetemi Tanács határo
zatát tartalmazó okiratot falaink között adhassuk át, felkértem 
Gyárfás József főigazgató urat rektori tanácsunk mostani ülé
sén való megjelenésre.
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Nagyérdemű Tiszteletbeli Doktor Ür!

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Tanácsa teljes megértéssel fogadta a mezőgazdasági osztályból 
kiindult javaslatot s örömmel iktatja Főigazgató Ür nevét tisz
teletbeli doktorainak díszes sorába.

Ez a beiktatás minden egyes esetben azt jelenti, hogy az 
egész egyetem nevében intézkedő Tanács az utókor számára 
látható helyre állít valakit s felhívja reá, végzett munkájára és 
életének eredményeire az ifjabbak és különösen a késői utódok 
figyelmét, akik az előttök járók nyomába tartoznak lépni, mert 
csak ezen a nyomon tudnak a tudományos megismerésnek és 
megismert igazságok gyakorlati alkalmazásának útján tovább
haladni.

A mi Egyetemünk a maga teljességében annak az állás
pontnak képviselője, hogy a tudománynak az értelmét az életet 
alakító ereje adja meg s a tudományos munkának nem önma
gában, hanem a nemzet életére való hatásában mutatkozik az 
értéke. Nagy tisztelettel nézünk tehát mindazokra, akiknek 
személyes tevékenysége tudományos rendszerességgel és egyben 
élénk valóságérzékkel az élet gyakorlati szükségleteit kielégí
teni segített; akik azon a téren, amelyre érdeklődésük és hiva- 
tásérzésök vezette őket, mások fáradozását eredményesebbé tet
ték s a természet adta lehetőségek felismerésével és felismerte
tésével magasabb fokra emelték a nemzetért végzett munka 
tudatosságát s így beleoltották az érdekeltekbe a különb mun
kára, a haladásra való törekvést.

Főigazgató Ür nevét a mezőgazdasági irodalom művelése, 
a gazdáknak a gazdálkodás értékesebb módjaira való ráveze
tése, útmutató és irányt jelölő intézkedések szakszerű előkészí
tése tette ismertté és becsültté a gazdák körében és a mezőgaz
dasági kormányzat előtt. Bennünket mindebből különösen az 
vonz, hogy úgy látjuk, teljes lélekkel szentelte egész életét fel
ismert hivatásának szolgálatára. Másként nem nyerhette volna 
meg szakértők és gyakorlati emberek elismerését egyaránt. 36 
évet töltött szakszerű tevékenységben, ebből 34 évet az Országos 
Növénytermelési Kísérleti Állomás kötelékében s 24 évet vezető 
állásban. Azt mondjuk: boldog ember, mert lelke szerint való 
munkát végezhetett és e munkájának eredményeit nemcsak
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szavakban hallja, hanem szerte a magyar mezőgazdaság terü
letén valósággal láthatja is, ha szétnéz Hazánk viruló mezein.

Itt most Főigazgató Ür kezébe adjuk bizonyítékát annak, 
hogy munkásságát nagyrabecsüli az a testület, amely tudomá
nyos életünkben a mezőgazdaság ügyének legfőbb fejlesztője és 
szellemi irányítója s kifejezzük ezzel azt is, hogy e nagyrabe
csülésben osztozik az az egyetem, amely hazánkban a legmaga
sabb fokról figyeli és mérlegeli műszaki és gazdasági életünk 
jelenségeit. Mindnyájunk őszinte jókívánságaival nyújtom át 
Főigazgató Urnák, mint a mezőgazdasági tudományok tisztelet
beli doktorának a József Nádor Műegyetem pecsétjével s a rek
tor és a dékánok aláírásával ellátott oklevelet.

Dr. h. c. G yárfás József hálás szavakkal mondott köszöne
té t a nagy m egtiszteltetésért.

3.
A Kormányzó Ür ö  Főméltósága 1941. évi április hó 19-én 

megengedte, hogy a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem tanácsa dr. Laur Ernstet, a zürichi műegyetem 
nyug. tanárát a mezőgazdasági tudományok tiszteletbeli dokto
rává avassa. Minthogy Laur professzor életkora és egészségi 
állapota miatt nem utazhatott Budapestre, a tervezett ünnepé
lyes avatás helyett a Rector Magnificus dr. Ihrig Károly, a 
mezőgazdasági és állatorvosi kar dékánja és dr. Badics Aurél 
tanácsjegyző társaságában a svájci követségen Jaeger Maxi
milian rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kezébe 
adta át a tiszteletbeli doktori oklevelet elküldés céljából.

Az oklevél elküldésére a következő válasz érkezett:

Eure Magnifizenz,

Hochgeehrte Herren Dekane!

Heute, den 19. Juni 1942 bin ich in den Besitz des prächti
gen Dokumentes gekommen, mit welchem Sie mir beurkunden, 
dass der Senat der kgl. ungarischen Palatin-Joseph Universi
tät für technische und Wirtschaftswissenschaften und die 
Fakultät für Landwirtschaft und Veterinärwesen mich zum 
Ehrendoktor Ihrer Hochschule ernannt haben. Der Schweizeri
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sehe Gesandte in Budapest Minister Dr. Jaeger fügte einen 
Bericht bei betreffend die feierliche Überreichung des Diploms, 
die am 10. Juni 1942 durch seine Magnifizenz Rektor Profes
sor Dr. Alexander Imre, den Dekan der Fakultät für Land
wirtschaft und Veterinärwesen Professor Dr. Karl Ihrig und 
den Generalsekretär der Universität Dr. Aurel Badics auf der 
Schweizerischen Gesandtschaft in Budapest vollzogen wor
den ist.

Tiefbewegt von der hohen Ehrung, der laudatio und den 
Worten, die auf der Schweizerischen Gesandtschaft gewechselt 
worden sind, spreche ich dem Senate der Universität, der 
Fakultät für Landwirtschaft und Veterinärwesen, seiner 
Magnifizenz dem Herrn Rektor und den Herren Dekanen mei
nen Dank für diese Kundgebung aus.

Es wäre mir eine grosse Freude gewesen, Ihnen persön
lich in Budapest sagen zu dürfen, welche Gefühle mich in 
dieser Stunde bewegen. Die Zeitläufe und gesundheitliche 
Rücksichten haben mich zu meinem grossen Schmerze ver
hindert, die Reise zu unternehmen.

Die Ehrung, die Sie mir zuteil werden liessen, ist für 
mich ein sonniges Leuchten am Abendhimmei. Es war mir 
während Jahrzehnten vergönnt, auf dem Gebiete der W irt
schaftswissenschaften des Landhaus und der Agrarpolitik zu 
schaffen und zu wirken. Dabei habe ich unter den Söhnen des 
edlen ungarischen Volkes viele Schüler, Mitarbeiter und 
Freunde gefunden. Als auswärtiges Mitglied der ungarischen 
Akademie und auswärtiges Ehrenmitglied des ungarischen 
Landesagrikulturvereins war ich bereits mit ihrem Lande eng 
verbunden. Nun kommt als neues Glied in der Kette dieser 
hohen persönlichen Beziehungen zu Ungarn und seinen Insti
tutionen meine Ernennung zum Ehrendoktor Ihrer Hoch
schule. Sie bedeutet die Krönung eines Entwicklungsganges, 
der in der Jugend begann, als mein Vater durch die Erzäh
lung seiner Erlebnisse als Adjunkt auf einem ungarischen 
Gutsbetrieb in Neu-Arad bei mir das Interesse und diei Liebe 
zur Landwirtschaft weckte und so meine Berufswahl entschei
dend beeinflusste, und der mich dann später vielfach auf dem 
Gebiete der Wissenschaft, der internationalen Agrarpolitik 
und in amtlichen Missionen mit Ungarn in Verbindung 
brachte. Voll Stolz trete ich heute in den Kreis der Männer,
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die zu Ihrer Hochschule gehören. Ich weiss, dass die Auszeich
nung, mit der Sie meine wissenschaftliche Arbeit anerkannt 
haben, in der Freundschaft wurzelt, die unsere Länder ver
bindet. Die Liehe und Hochachtung des Schweizervolkes hat 
Ungarn in allen Epochen seiner ruhmvollen Geschichte beglei
tet, sie klingen auch heute und in aller Zukunft mit. Ich hin 
glücklich, dass diese alten und dauernden Beziehungen in mei
ner Ernennung zum Ehrendoktor Ihrer Hochschule einen 
neuen und in weiten Kreisen unseres Landes beachteten und 
geschätzten Ausdruck gefunden haben.

Ich entbiete Eurer Magnifizenz, den Herren Dekanen, 
dem ganzen Professorenkollegium und allen Kommilitonen 
meinen hoch achtungsvollen und dankbaren Grus».

Ihr getreuer Ehrendoktor 
Ernst Laur

i
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A RECTOR MAGNIFICUS ÜDVÖZLŐ SZAVAI.

Királyi Fenség!
Nágyméltóságú Miniszter Űr!
Igen tisztelt Uraim!

A József Nádor Műegyetem tanárainak szokásos serleg- 
vacsorája a két legutóbbi évben elmaradt, tiszteletreméltó, ko
moly ok miatt. Nem tartottuk helyesnek, hogy amikor tele volt 
az élet nehézségekkel és a lelkünk aggodalommal, ünnepélyes 
lakomára gyűljünk össze.

Ügy érzem, meg kell okolnom: miért jöttünk hát össze 
most, hiszen nehézségünk még több és a jövőért való aggo
dalmunk — magunk között meg kell mondanunk — minden 
eddiginél súlyosabb.

A felelet ez. Először is mellőztünk minden ünnepélyessé
get; egyszerű együttlétünket nem nevezheti senki lakomának. 
Azután pedig éppen azért, mert az idő járása nem enyhült, 
szükségét éreztük, hogy ezen a  napon, a  Műegyetem keletke
zésére emlékeztető alkalommal együtt legyünk. Minél nehezebb 
az idő, annál fontosabb, hogy tartsuk a lelket magunkban és 
egymásban, ne engedjük lankadni a lelki erőt, mert annak 
épségén nemcsak magunk élete fordul meg, hanem a nem
zetért való munkánk sikere; minél több az aggodalom a jövő 
miatt, annál szükségesebb, hogy a  múlthoz kapcsoló, erőt adó 
hagyományainkat tudatosan ápoljuk; minél inkább remeg 
alattunk a föld — reméljük, hogy nem rendül meg, de nem ta
gadhatjuk, hogy érezzük a remegését —, annál határozottabban 
kell egymástól bizakodást tanulnunk s egymás munkáját köl- 
osönösen támogatnunk.

9*
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Ezért gyűltünk össze és kértük megjelenésre igen tisztelt 
Vendégeinket. Valamennyien a Műegyetem valamelyik kará
hoz tartozó, munkakörünkkel érintkező területiek munkásai, 
intézmények vagy testületek vezetői; tudjuk, hogy Műegyete
münk barátai és jóakarói. Tudjuk, hogy eddig velünk örültek 
Egyetemünk növekedésének és virágzásának; bizonyosak va
gyunk afelől: velünk óhajtják ma is, hogy a Műegyetem szi
lárdan álljon a helyén és bármilyen idő jöíjjön is reánk, az 
utána következő jövendőt is teljes erővel szolgálni tudja.

Örülünk, hogy itt tisztelhetjük a nagy Nádor szellemének 
méltó, a magyarság és a Műegyetem irányában azonos lelkü
letű örökösét, József kir. herceg urat. Kérjük, fogadja szívesen 
tiszteletünk nyilvánítását.

Köszöntöm egyenkint és együtt a megjelenteket. Köszö
nöm igen tisztelt Vendégeinknek, hogy a Műegyetemmel való 
együttérzésüket így kifejezték. Köszönöm Tanártársaimnak, 
hogy ily szép számmal vannak együtt s megerősítettek abban 
a meggyőződésemben, hogy most is, így is egyező lélekkel szol
gáljuk közös célunkat: a Műegyetem benső erősítését és ezzel 
Hazánk javának előmozdítását.

Ebben a szellemben kérem volt rektorunkat, dr. Szabó 
Gusztáv tanár urat, hogy beszédét a József Nádor emlékezetére 
általa adományozott serleggel elmondani szíveskedjék.

2.

DR. SZABÓ GUSZTÁV MŰEGYETEMI NY. R. TANÁR 
SERLEGBESZEDE.

Nemzet, amely történelmi múlttal bír, intézmény amely
nek gyökerei vannak, de egy család is, amely származására 
büszkén tekinthet vissza, féltő kegyelettel őrzi és ápolja azok 
emlékét, akik létrejöttében, fennmaradásában és fejlődésében 
valaha is szerepet játszottak.

Mai ünnepélyes emlékezésünk az elmúlt évszázad küszö
béhez vezet vissza bennünket, abba a mozgalmas korba, ami
kor a francia forradalom véres dühöngése éppen hogy lecsilla
podott, de hullámai már szétterjedtek az egész kontinensen. 
Hazánkban a racionalista felvilágosodás halványodásával kez
detét veszi a rendi nacionalizmus erősödése és a nemzet öntu
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datra ébredése. Ebben a válságosán forrongó korban — más
félszáz évvel ezelőtt — helyezi Ferenc császár-király Magyar- 
ország élére királyi helytartóként testvéröccsét, az alig húsz 
éves József főherceget, egyetemünk később névadó pátronusát. 
A fiatal helytartó működését egy év múltával már mint az 
ország megválasztott nádora folytatja, bizalmatlansággal telí
tett légkörben, még erősen a nemrég lezajlott forradalmi és 
összeesküvési cselekmények hatása alatt. A kor szenvedelmes 
viszontagságai, a pártok és érdekek tusakodásai, a napóleoni 
háborúk izgalmas kihatásai azonban csodálatos gyorsan meg
edzették az ifjú nádor lelkét, életre keltették bölcsességét és hi
vatásában csakhamar felismertei magasztos szerepét, a lelki 
közvetítés munkáját a magyar nemzet és királya között.

A magyarokat őszintén megszerette, nem látott többé ben
nük összeesküvőket és rebelliseket, s már 1810-ben meggyőző
déstől áthatva írja: „Nem éreztem soha erősebb vágyat, hatni 
a közjó emelésére, mint most. Az állam újjáalkotásának elodáz
hatatlan voltáról meg vagyok győződve s e munkában Magyar- 
országnak kell elvállalnia a főszerepet.“ Ettől kezdve igaz ba
rátunk volt élte végéig.

Nádorságának félszázada esemény teljes korszak volt» 
Látta hazánk földén a trónt veszélyeztető győzedelmes ellen
séget, de láthatta azt is, hogy a magyar nemzet hűséggel ontá 
vérét a királyért. Látta felébredni és megif jodni a nemzetet, 
amellyel a szépért-jóért való küzdelmében lelkileg teljesen egy
beforrott.

A nagy Nádor feltárt iratai híven visszatükrözik irántunk 
való üdvös szándékait. A mérnökképzésről már 1801-ben érde
kesen nyilatkozott, amikor a tanulmányi és irodalmi regniko- 
láris deputáció munkálatairól veteményes jelentést terjeszt a 
király elé. Helyesli, hogy a hatóságok ne alkalmazhassanak 
olyan geometert, aki nem igazolja, hogy az egyetemen az 
Institutum Geometricumban a teoretikus és praktikus geomet
riából vizsgát tett, de hozzáfűzi, hogy néhány fiatalembert köz- 
alapítványi költségen ki keltene küldeni a mechanika és a 
vízépítészet tanulmányozására oly országokba, ahol ezek a tu
dományok elméletben és gyakorlatban is a tökély magas fokán 
állanak.

Mérnökképzésünk az Insitutum Geometricum révén 
immár 160 éves múltra tekinthet vissza. Ez a kitűnő intézet az
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első évtizedekben kifogástalanul teljesítette is hivatását, de 
nem tartott lépést a fejlődéssel, mert az egyetemnek Pestre tör
tént áthelyezésekor az eredetileg három évre terjedő tanfolya
mát két évre szállították le, jóllehet ez alatt a technikai tudo
mányok tartalmi köre folyton tágult és megalapozása is mé
lyebb lett.

Ám az emberi szellem legnagyobbszerű alkotása: a gőz
gép megjelenésének nyomán támadt új eszmeáramlatok min
den téren rohamos fejlődést indítottak el. Az ipar, a bányászat 
és a közlekedés szolgálatukba állítják a gőzgépet és ezzel meg
nyitják útját a termelés új rendjének, öngyilkossággal hatá
ros mulasztás lett volna erről tudomást nem vennünk.

A Karok és Rendek a sürgető szükséget felismervén, egy 
Mű-Egyetemi Intézet felállítására vonatkozó első érdemleges 
határozatukat már a 36-os országgyűlési év tavaszán hozták, 
de ismételt sürgető felterjesztéseik ellenére is, sok keserű csa
lódás után, csak 44-ben történt királyi döntés arról, hogy első 
kísérletül — nem ugyan műegyetem —, hanem ipartanoda szer- 
veztessék. József nádor és Széchenyi csüggedést nem ismerő 
energiájának köszönhető, hogy tízéves húza-vona után — 1846 
november 1-én — végre megszületett a nagy Nádor halhatat
lan érdemeinek örökítésére az ő nevét viselő József-ipartanoda, 
amelynek ünnepélyes megnyitó előadásán Széchenyi is dísz- 
magyarban jelent meg.

A fenséges nádor ezalatt már, az egész ország féltő aggo
dalmától kísérve, válságosán súlyos betegségben szenvedett, 
ami áldásdús életét az új esztendő küszöbén kioltotta. A nemes 
Pestvármegye közgyűlésén a tekintetes Rendek előtt Kossuth 
Lajos táblabíró búcsúztatta őt, mint a magyar nemzetcsalád 
fejét, akinek halála — miként monda — az egész nemzetre egye
temes bánatot hozott.

Még életében szívébe zárta őt a hálás magyar nemzet, ha
lála után pedig beiktatta történelmi nagyjainak pantheonába.

Nekünk pedig, a nagy Nádor nevét viselő egyetemnek, 
ezzel együtt járó hivatásul adta a nemzet, hogy a hála tüzét 
kialudni ne hagyjuk. A hála, a tisztelet és a kegyelet megnyi
latkozása mai emlékestünk, amelyen Egyetemünk névadó pátro- 
nusának emléke előtt hódol.
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Tiszteletadás végett idéztem a multat, legyen szabad a kró
nikásnak azt áthidalni a jelennel.

A József-ipartanoda három tagozatával: a műipari, mező- 
gazdasági és kereskedelmi osztályaival indult el küzdelmes 
útjára. Bámulnunk kell eleink messzelátó bölcsességét, hogy ők 
már akkor jónak látták a gazdasági élet e három főtényezőjé
nek magasabbrendű oktatási igényeit egyetlen szervezet kere
tébe foglalni. Sajnos, a rosszul dotált fiatal intézmény, ínsége
sen gyenge felszerelése és tanerőinek elégtelen volta miatt a 
várakozásnak nem felelt meg, sőt az országrendítő politikai 
zivatar: a szabadságharc, alig megkezdett működését közel 
másfél éven át szünetelésre kényszerítette. Az átszervezésre 
szorult intézmény viszontagságos első korszaka azzal zárult, 
hogy a mezőgazdasági és kereskedelmi osztályait eltörölték.

Az akkor már sorvadozó Institutum Geometricum és a fel- 
szereletlen József-ipartanoda helyzetén azzal kívántak segíteni, 
hogy a kettőt 1850-ben egyesítvén, egy kizárólag technikai inté
zetet létesítettek. Gyűjteményeket kapott ugyan az intézet, de az 
egyetemről nem hozták át egyben a mérnöki minősítés alaki 
kellékeit: a szigorlatot és az oklevelet is.

Fejlődésének harmadik fázisába lépett az ipartanoda 1857- 
ben polytechnicummá történt átszervezésével. A főiskola ekkor 
már oklevéllel egyenértékű tanulmányi bizonyítványt állít ki 
végzettjeinek.

A kiegyezés után a közoktatás ügye hazánk egyik legna
gyobb fiának, br. Eötvös Józsefnek hivatott kezébe került. A 
széleslátókörű filozófus-államférfiú gondjaiba vette a főiskola 
fejlesztését, mert tisztában volt azzal, hogy mit jelentenek az 
ország kultúrájának fokozása szempontjából is a haladást elő
mozdító technikai tudományok, ö készítette elő és terjesztette 
az országgyűlés elé azt a törvényjavaslatot, amely a Air. 
József-műegyetemnek a tudomány-egyetemmel való egyenran
gúságát kimondotta, de közbejött halála miatt azt már csak 
utóda hajtotta végre 1871-ben.

Egyetempolitikai tekintetben alapvető nagyjelentőségű 
átalakuláshoz érkezett el az intézet 1934-ben. Körünkben üdvö
zölhetjük Hóman Bálint kultuszminiszter urat, akinek nevéhez 
fűződik mai szervezetünk, a József-nádor műszaki és gazdaság - 
tudományi egyetem megalkotása, amely négy nagymultú egye
temi, ill. főiskolai intézet: a József-mű egy etem, a közgazdaság
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tudományi egyetemi kar, a bányászati, kohászati és erdészeti 
főiskola, valamint az állatorvosi főiskola egyesítésével létesült 
és a nagy Nádor nevét legerőteljesebb gyökerének hagyománya 
alapján továbbra is viseli. Egyetemünk tíz osztályra tagozódó 
öt karának keretében magában foglalja a gazdasági élet összes 
termelő, szervező és alkotó szaktudományait és ezzel teljesség
ben valósult meg az a messzelátó koncepció, ami a József-ipar
tanoda születésekor, annak három tagozatában is már kifeje
zésre jutott.

Egyetemünk ma az ősi Pázmány Péter-tudományegyetem 
után gyökereinél fogva legrégibb, 5900 hallgatójára tekintettel 
legnagyobb, az öt karnak tíz osztálya keretében képviselt tudo
mányszakok címén pedig legterebélyesebb jellegű egyeteme 
hazánknak. Joggal kérdezhetjük már most, hogy megfelel-e ez 
a hatalmas szervezet a céljának, betölti-e hivatását?

*

Az egyetem jellegét önkormányzata, szelleme és tanul
mányi rendje szabja meg. Ám minden emberi intézmény, tehát 
az egyetem jellege is folytonos átalakulásnak van alávetve. Leg
meggyőzőbben jellemezhetjük ezt azzal, ha rövid szemlét ta r
tunk az egyetem fejlődésének jellegzetes történeti típusai felett.

A középkor egyetemének irányító hatósága az egyházi ha
talom, feladata a vallás tételeinek igazolása, tehát alapjában a 
hit egyeteme, amelynek szelleme és módszerei dogmatikusak. 
Az universitas magistrorum et scholarium testületi szellemű 
intézmény, amely belső ügyeinek vitelében ugyan önkormány
zattal bír, dé a szellemi téren egyoldalú cenzúra alatt áll.

A felvilágosodás korának egyeteme az abszolutisztikus 
fejedelmek hatalma alá kerül, feladata az állampolgárok leg
felsőbb nevelése, aminek az államcélszerűség szab irányt. A dog
matika helyébe az észszerűség lép, de a kritikának mégsem tel
jes szabadságával, mert az egyházi cenzúra szerepét itt az 
állami cenzúra váltja fel. Az universitas literarum a tudomá
nyok egyetemességének elvi alapján a tanítás és tanulás sza
badságára törekszik, de nem minden politikai korlátozás nélkül. 
Az egyetem önkormányzata hézagos, mert eszköze az állam ha
talmi terjeszkedésének. Jellegét az adja meg, hogy domináló 
fakultása a jogi kar.
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A múlt évszázad elején az egyetem jellege ismét változik. 
A humanitás-eszme lesz a vezérlő gondolat, a eél pedig az egyén 
tökéletesítése. A tudományok rendszerének egységét vallják, 
középpontba állítván a filozófiát, s noha a kutatás és a tanítás 
szabadságát hirdetik is, de a gondolkozás metafizikai jellegénél 
fogva távolodnak az észszerűségtől és a tapasztalattól. A túlzá
sokra hajló historizmus adja meg a jellegét az idealizmus egye
temének. Az általános szabadságmozgalom kiváltotta a politi
kai liberalzmus szellemét, amivel teljes összhangban volt az 
egyetem önkormányzatának szüksége.

A múlt század második felében a természettudományok 
törnek előre és ez nem maradhatott hatástalan az egyetem szel
lemére sem. A tudományszakok önálló és szabad fejlődése meg
bontja a tudományok egységének gondolatát és háttérbe szo
rítja a historizmus túlzásait. A fakultások egymástól függetle
nül fejlődnek, sőt bizonyosfokú elszigetelődés folytán az egye
tem valósággal szétesett az egyes fakultásaira, ami legjobban 
meg is felel a tudományos szellem szabad kibontakozásának.

„Nagy szerencséje az egyetemnek — mondta Kornis Gyula 
rektori beszédében —, hogy a XIX. század folyamán világszerte 
külön műegyetemek alakultak, mert a kor technikai szellemé
nek hatása alatt a szellemi tudományok csak afféle függelékké 
törpültek volna a tudományegyetemeken.” Úgy vélem, hogy a 
műszaki tudományok kialakulására sem lett volna éppen ked
vező, ha azok az egyetem egy fakultásának szűkre szabott tol- 
daléka keretében szorongtak volna. Ezt a feltevést mi sem iga
zolja jobban, mint az Institutum Geometricumnak 68 éves fenn
állása végén történt lassú elsorvadása.

A József-nádor műegyetem mai szervezetében fakultásai
nak helyes tagozódásával felöleli a címében megjelölt összes 
műszaki és gazdasági szaktudományokat s ezzel a teljességi 
fokát illetően, mondhatni, egyedülálló. Célja és feladatai ezzel 
önként adódnak. Az egész világ ipari és gazdasági termelésének 
módja-rendje a szemünk előtt gyökeres átalakulásban van, de 
ezzel együtt változást szenved a termelt javak elosztása is, még 
pedig oly gyors ütemben, amelyhez egyének, érdekeltségek, sőt 
az államok sem képesek érdekeik megvédése végett kellően 
alkalmazkodni. A közgazdaságban napról-napra új problémák 
vetődnek fel, amelyek gyors megoldása és intézményes kézbe
vétele haladékot alig tűr. Csak az igazságot kereső tudományos
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gondolkodás vezethet el a  ma már szerfelett bonyolult gazda
géi gi és társadalmi élet problémáinak helyes megítéléséhez. Az 
alapos szaktudás képesítheti csak a vezetőszerephez jutó 
egyént arra, hogy ő maga irányitsa az eseményeket és folya
matokat. ne pedig azok őt. Ez a követelmény megszabja egye
temünk összes fakultásainak tanítási módját és tanulmányi 
rendszerét. Egyetemünk — mint általában minden más egye
tem is — csak kisebb számban képez ki kutató tudósokat, leg
nagyobbrészt élethivatásra készít elő, de nem tiömegkiképzésre, 
hanem minőségi képzésre törekszik, tudományos alapon, széles 
látókörrel. E törekvést illetően eszembe jutnak Lessing mély 
értelmű gyönyörű szavai: „Ha az Isten egyik kezében a való
nak, egész ismeretét tartaná s a másikban az ösztönt, amely az 
igazság keresésére késztet, leborulva a Mindenható előtt, ez 
utóbbit kérném tőle.“ Akibe sikerült egyszer beoltani a tudo
mányos gondolkodást, annak lelke vágyik az igazság keresé
sére. A tudomány hálás a művelője, iránti, mert nemcsak a min
dennapi élet problémáinak helyes megoldásához nyújt néki 
segítséget, hanem magasabb eszményi világba emeli élethiva
tását. Céljai megnemesülnek, s munkájában felemelő érzéssel 
já r az a  tudat, hogy nemcsak a maga, hanem nemzete javáért 
is dolgozik.

Az alapos tudományos előképzés legszebb sikerű példáját 
m utatja a francia nemzetnek Napoleon óta mai napig büszke
sége: az „Ecole Polytechnique”, amely kétévi olyamos intézet
ben csakis a műszaki tudományok megalapozásához szükséges 
elméleti tudományokat tanítják. Az intézet növendékei közül 
kerültek ki a francia exakt tudományok legragyogóbb nevei, mint 
Cauchy, Bertrand, Delauney, Poisson, Poincaré, Arago, Fres
nel, Gay-Lussac, Freycinet, Carnot, Bequerel, Poncelet, Comte és 
egész serege a kiváló tudósoknak, akik valamennyien mérnöki 
hivatásra indultak el. A mi mérnökképzésünk ereje is az ala
pos elméleti készültség, aminek birtokában az egész világ ver
senyében erősen helytáll a magyar mérnök. Egyetemünk min
den fakultásának — éppen tekintettel kis nemzetünk érdekeire 
— óvakodnia kell a  tudományos alap gyengítésétől és a túlzott 
specializálástól.

Sok szó esik arról, hogy az egyetem a tanítás mellett 
nevelhet-e? Igen is nevelhet minden professzor a személyes pél
dájával, a kötelességteljesítésével, a hivatásszeretet beoltásá
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val és a felelősségérzet felkeltésével. A modern élet elfajulásai 
igen alkalmasak arra, hogy megsemmisítsék az egyéniséget. Pe
dig a tiszta ítélőképesség és a felelősség csak egyéni lehet! Kol
lektív lelkűiét csak a hazaszeretetben és a  vallásos érzésben 
nyilatkozhat meg, mert minden egyéb tömegérzés csak felelőt
lenné alacsony it.

Egyetemünknek a  hivatása teljesítéséhez szükséges cse
lekvési szabadságát biztosítja szellemi függetlensége és önkor
mányzata. Hazánk múltjának hagyományait féltőén őrző al
kotmányos ország s így mi sem természetesebb, mint az, hogy 
egyetemeinek önkormányzatát épségben fenntartja. Az egyetem 
maga választja fejét és tisztségeit, előterjesztést tesz a fejlesz
tésére és tanulmányi rendjére nézve, jelölés alakjában javas
latot a tanszékek betöltésénél, adja a venia legendi-t, s fegyelmi 
jogot gyakorol a saját keretein belül. A kormányhatalom ezzel 
szemben csupán a jóváhagyás és felügyelet jogával, és az 
anyagi fedezetről való gondoskodás kötelességével kiván élni, 
külön az államfő számára tartván fenn a professzorok kineve
zését. Kizárólag az önkormányzat feladata tehát a belső rend és a 
minőségi színvonal feletti őrködés, ami közvetlen felelősséggel 
jár. A felelősségnek ezt a fokát önkormányzat nélkül biztosí
tani nem lehet, legalább is a tudományosság szelleme sinylené 
meg erősen. A kormányhatalom tudománypolitikájának leg
sarkalatosabb elvét kell látnunk az egyetemek önkormányza
tában, amit az alkotmányos államnak éppen olyan gondosan 
kell őriznie, mint amilyen féltve maguknak az egyetemeknek.

Az elmúlt évtizedek hagyományos szokásaitól, rendjétől 
és erkölcsétől való gyors elszakadás sok bizonytalanságot és 
forrongást támasztott a társadalmi és gazdasági életben egy
aránt. Hogy az erkölcsi és gazdasági világrend között nincs 
meg a kellő összhang, hogy a szellemi és anyagi világ mennyire 
eltérő utakon járnak, azt híven jellemzi az egymásba ütköző 
világnézeti eszmék előttünk folyó zűrzavaros küzdelme, ami 
egyéneket, társadalmi rétegeket! és nemzeteket állít szembe 
egymással. Az emberi kultúra két nagy értékét kell különö
sen óvni ezek romboló hatásától, az Isten házát: a templomot 
és a tudomány csarnokát: az egyetemet. Egyetemünk teljesí
teni fogja e tekintetben is a maga kötelességét.

* - .... -
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Összekötöttük a multat a jelennel és Istenbe vetett hittel, 
de bízva a magunk erejében, nézünk a jövőbe. Megemlékezé
sünkkel leróttuk kegyeletünk adóját a nagy Nádor emléke 
iránt. E pillanatban átérezzük, hogy az 0 neve egyetemünk 
címében nem dekórum, hanem symbolum.

József nádor emléke előtt tisztelettel hódolva ürítem e 
serlegeit egyetemünk fejlődésére, a karok közti testvéries össze
tartásra és nemzetünk jobb jövőjére.
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1.

A RECTOR MAGNIFICUS 
MEGN YITÓ BESZÉDE.

Tekintetes Műegyetemi Közgyűlés!
Egyetemi Polgárok!
Tisztelt Vendégeink!

Évzárás címén gyűltünk össze. Az egyetemi munka rende
sen folyik ugyan még, de a tanévnek idestova a végén leszünk 
s később már nem lenne alkalom erre a találkozásra. Uedig szük
ségét éreztük, hogy egymással és ifjúságunkkal ünnepélyesen i» 
együtt legyünk.

Az idők járása egyre nehezedik felettünk. Ilyenkor — lát
tuk az előbbi háború idején — az egyetem, azaz a tanárok és a  
hallgatók egysége könnyen válságba kerülhet. Az ifjúság máris 
megindult a harcterek felé s az élet közvetlen veszedelmének a 
gondolata eltávolíthatja attól a gondolatvilágtól, amely az életre 
való felkészülés helyét, az egyetemet élteti. Mindnyájunknak 
feladata, de különösen az idősebbek és általában az itthonmara- 
dók kötelessége, hogy ezt az eltávolodást elszakadássá válni ne 
engedjük.

Ezt a kötelességét a József Nádor Műegyetem teljesen át- 
érzi. Meg akarjuk mondani ifjúságunknak — bár reméljük, enél- 
kül is így tudja —, hogy teljes lélekkel vele vagyunk, sorsával 
törődünk és azt a magunk sorsának érezzük; fegyverbe lépő 
tanítványainkat apai indulattal, szorongó szívvel visszavárjuk 
s boldogok leszünk, ha számukra minden, lelkűnktől függő és 
hatalmunkban álló segítséget megadhatunk.

Ilyen időben szükséges hangosan is kimondanunk, amit a 
benső erő fokozására és a jövőben való bizalom erősítésére alkal
masnak tartunk. Erre semmi sem alkalmasabb mai közgyűlé
sünk fő tárgyánál.
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Ezt az évünket egyébként sem fejezhetnék be anélkül, hogy 
meg ne emlékeznénk mi is gróf Széchenyi Istvánról, jóllehet 
születésének 150. évfordulója még tanévünk elején volt. Széche
nyi neve a Műegyetem történetének kezdetét is megvilágítja. 
Szinte jelképesen tanítja, hogy alkotnia kicsinyt vagy nagyot 
csak annak lehet, aki bízik a jövőben, hisz abban, hogy ami e 
percben neki talán nem sikerül, másnak majd sikerül, ha a nem
zetnek igazán szüksége van reá. Széchenyi a jövőben való biza
kodásra tanít.

A jövőben való bizalomnak lényeges feltételéül jelölte meg, 
hogy bízhassunk egymásban, azaz ébresztő szavával szólva 
„hitel” kössön össze bennünket, akiket munkánk egymásra utal. 
Ennek meg az a feltétele, hogy lássuk a közös feladatokat, felis
merjük egymásban az azonos jóakaratot s — annyiféle helyen 
annyi ember! — a közös munkára képesek és készek legyünk.

Kell a jövőben való bizalomhoz az is, hogy mindig arra 
gondoljunk: a nemzet örök életében mindegyik korszak, a jó is, 
a rossz is, csak átmenet: a jóra rossz, a rosszra jó következhetik 
aszerint, hogy a nemzet tagjai hogyan tudnak az adott viszo
nyok között helytállani. Minél több bajt és veszedelmet isme
rünk, annál szükségesebb megértenünk, hogy csak „a múlt esett 
el hatalmunkból”; a jövő, a nemzet élete örök kifejlés, benső 
emelkedés, tisztulás és erősödés, — ha mindenki ezért dolgozik 
„magára és másokra nézve”.

Ez a Széchenyi szava, ö tanította — úgy, ahogyan egyko
ron Zrínyi —, hogy a nemzeti nagyságnak a távolban, nem mö
göttünk, hanem előttünk ragyogó képe s az önmagunkban és kö
rülöttünk az emelkedést gátoló körülmények világos látása ké
pessé tehet arra, hogy mint nemzet nagyot akarjunk s egyéni 
életünket a nemzet sorsáért való felelősség hassa át és szabja 
meg.

E gondolat ellenállhatatlan erejét szemléljük Széchenyiben. 
Az ö fenkölt nemzeti ideálizmusát és kérlelhetetlen, de éppen 
azért üdvös nemzeti reálizmusát hirdetjük ma is nemzetmentő
nek és nemzetépítőnek. Sorsunk alakulására, lelki erőnk meg
tartására és fejlődésére, a magyarság benső összekapcsolódására 
— remélnünk kell — nagy jelentőségűnek mutatkozik majd az a 
szerencsés körülmény, hogy éppen most, csaknem egy év óta 
Széchenyi lelke jár újból közöttünk és előttünk. Közöttünk és 
előttünk van e pillanatban is.
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Azt írta egyszer: mindenért megjutalmazná, ha utolsó órá
jában bizonyos lehetne afelől, hogy csak egyetlen magyar ifjú
nak az élete is szerencsésebb lett általa, mint amilyen nélküle 
lehetett volna. Az ifjúságot akarta „egy lépéssel közelebb vinni 
a világossághoz”, azaz az egyéni és nemzeti élet tudatosságához. 
Ez adja meg az értelmét annak, hogy amikor egész lelkünk a 
jövővel, a jövőt jelentő ifjúsággal foglalkozik, Széchenyi szel
leme előtt tárjuk ki lelkünket.

E gondolattal üdvözlöm a tekintetes Közgyűlést, Egyete
münk ifjúságát, tisztelt Vendégeinket.

10
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DR. BÚD JÁNOS NY. R. TANÁR ELŐADÁSA:
GRÓF SZÉCHÉNYI ISTVÁN ES A XX. SZÁZAD.

A Széchenyi ciklus véget ér. A nemzetéletnek nincs mező
nye, amelyen az ő páratlan egyéniségét ne elemezték volna. De 
minél többet foglalkozunk vele, annál kiapadhatatlanabb az ő 
szellemgazdagsága. Értékben nem csökken, hanem állandóan 
növekszik. így lesz a XX. század apostolává és prófétájává. Le
het, hogy gróf Széchenyi Istvánnak a jelen időkkel való kapcso- 
latbahozása ellentmondásnak látszik. Annál inkább, hiszen egész 
egyéniségével egybe van forrva a XIX. század uralkodó eszméi
vel. Ez tény. Azonban a szellemóriások különös adottsága, hogy 
a múltban gyökereznek, a jelent formálják és a jövőt vetítik elő. 
Ezért a messze jövőben is sohasem a multat, hanem mindig az 
élő jelent testesítik meg. A nagy szellemek nem időhöz kötöttek. 
Eszméikkel és gondolatvilágukkal beleidegződnek a beláthatat
lan távlatokba. Ezért ők az élet igazi forradalmárai. Tragiku
muk ugyancsak ebből ered. Saját koruk nem mindig érti meg, 
avagy félreérti őket. Ezzel szemben minden kor megtalálja ben
nük a saját célkitűzéseit. Fogalommá válnak és személyhez kap
csolódóban személytelenülnek. Széchenyi István ezeknek a nagy 
szellemeknek a sorába tartozik. Jól mondja Komis Gyula, hogy 
„Széchenyi a magyar történet időtlen embere”.

Gróf Széchenyi István akkor lép a küzdőtérre, amikor a 
francia forradalom eszméi egyre győzedelmesebben ragadják 
meg a lelkeket. De ugyanakkor mély benyomással van gondo
lat- és érzésvilágára a XIX. század harmincas éveinek idealiz
musa és romanticizmusa. Az eszmék és gondolatok e kettős hatás 
alatt érlelődnek meg lelkében. Páratlan intuitiv ereje a további 
nagy támasza. Széchenyi István erős bizonyíték annak az elmé
letnek a számára, amely az intuícióban nem misztikumot lát,
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hanem teret és időt legyőző, pillanatok alatt végbemenő logikai
folyamatot. Ez az intuitiv elem jellemzi Széchenyit is; 
ezért ösztön, érzés és okszerűség eggyé olvadnak benne. Ebből 
ered szokatlan valóságérzéke, amely segítségére jön, hogy az 
eszmék és gondolatok ütközésében maga mögött hagyva a mul
tat s a jelent átlépve kiérzékelje a jövőt. Seholsem jut ez a sajá
tosság oly élesen kifejezésre, mint a nemzetről és szabadságról 
alkotott felfogásában. A szabadságnak meggyőződéses híve. Har
col és küzd érte. A legnagyobb emberi értéknek tartja, de nem 
ittasul meg tőle. A szabadságnak legszebb fajáért száll elsősor
ban síkra, amely a nemzet függetlenségét, a nép szabadságát je
lenti. Ezért mondja, hogy „a szabadságot csak vérrel lehet meg
szerezni”. Ugyanakkor állást foglal a féktelen egyéni szabadság 
ellen. El akar ugyan hárítani mindent, ami akadályul szolgál
hat az egyéni kezdeményezés kifejtésében. Ez alapon követeli a 
XVIII. századdal lezáruló túlfűtött universalismusból eredő 
megkötések megszüntetését. Szabadságot vallott, hogy az állam- 
hatalom túlösszpontosításából és túltengéséből táplálkozó mono
polizmusnak, előjogoknak és privilégiumoknak, egyszóval cso
portegoizmusnak gátat vessen. Problémakör ez, amellyel a XX. 
század államának meg kell küzdenie, ha időálló rendszert óhajt 
kiformálni. A céhek eltörlését ugyancsak ez alapon tartja  szük
ségesnek, mert régen elsodródtak közjellegű és ethikai alapon 
álló hivatásuktól. A XIX. század gondolatvilágától eltávolodik 
viszont abban a percben, amikor nem teszi magáévá a régi köte
lékek feloldását, anélkül, hogy újak ne állnának helyükbe. 
Tudja jól, hogy a szabadság egyedül nem társadalomalakító 
elem. önmagában a társadalom szélső atomizálásához, végső 
esetben felbomlásához és despotizmushoz vezet. A „Hitel”-ben 
szépen érvel amellett, hogy mindenki természeti szabadságának 
egy részét fel kell, hogy áldozza a társasági szabadságért. Iktas
suk be a társasági kifejezés helyett a közösséget és a mánál va
gyunk. Hogy mennyire így gondolkodott Széchenyi, igazolják 
következő szavai: „Az az ország erős, amelyben a társasági 
(„azaz közösségi”) szabadság legtökéletesb kifejlődésre jutott 
már.” Ez a közösségi szabadság vajúdik most az idők méhében. 
Vagyis Széchenyi tisztán látta, hogy tekintély, rend és józan kö
töttség, mindebből folyó szerves hierarchia hozzátartoznak az 
élet rendjéhez. Atérzi, hogy a szabadság egyedül ezekkel az alap
elemekkel összetársulva éltető elem, mert társadalom horizontá-

10*
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lis és vertikális funkciótagozódás nélkül fenn nem állhat. Ezért 
hirdeti, a Hitel-tői kezdve minden művében, az egyesülés, az ösz- 
szeállás szükségét. Idézzük a Hitel-bői a saját szavait: „Sok, 
nagy erő . . .  A sok is csak úgy nagy erő, ha közösen dolgozik egy 
célra. Ami minden rendüeket egy cél végett tartólag összekap
csol, nem egyéb, mint a perfektibilitás szelleméből folyó, jobb s 
bátrabb lét utáni vágy. A közös érdek azon nagy titok, amely 
mindent egyesít.“ Itt Széchenyi egybeölelkezik a XX. szazaddal, 
amelyre az a hivatás vár, hogy a szabadság eszméjét ne por
lasztó, hanem összetartó elemmé formálja ki. Természetesen 
Széchenyi szavaiban ne keressünk tudományos megalapozáso
kat. De sokszor és sokszor kicsendül hangjából, hogy szabad és 
egészséges társadalomban az egyesnek tudnia kell hovátartozá- 
sát. Igazi szabadság ilyen benső közösség nélkül el sem képzel
hető. Enélkül a szabadság előbb-utóbb szervezett anarchiához ve
zet. Ilyformán világosan megvillan Széchenyi agyában a társa
dalomnak a  korporativ rendszerrel most bekövetkező organikus 
megszervezése.

Széchenyi eszmevilágának gyúpontja a nemzet. Senki ná
lánál szabatosabban nem határozta meg a nemzetfogalomnak 
azt a sajátos tartalmát, amelyet a XX. század világ- és életszem
lélete vall magáénak. A nemzet ránézve nem elvont eszmény, ha
nem élő organizmus. Széchenyi a nemzetet időkfelett álló jelen
ség- és egységként ítélte meg. Rendkívül élesen támadja a koz- 
mopolitizmust. „Vele kérkedni — mondja — az elromlottság leg
mélyebb lépcsője”. A nemzet fogalmát úgy fogja fel, mint a 
múlt, a jelen és jövő kikristályosodását. Nincs ez ellentétben az
zal, hogy kegyetlenül szigorú bírálattal kíséri a multat. Nem 
tehetett egyebet azzal a társadalommal szemben, amely megme
revedett a múlt élettelen, a jövőt megbénító erejében. Nem bizo
nyít ellene az sem, hogy támadja az alkotmányt. Óvatosan vi
gyáz ugyanakkor arra, hogy össze ne zúzza. A mai időkben, ami
kor ez a kérdés annyiszor lesz izgató anyaggá, jó lesz megszív
lelni az ő 1845. évi május 18.-i cikkét, amelyben immár centen- 
náriumos értékkel odaáll az alkotmány mellé, mert „ezt idő és 
jogtisztelet szentesíti, bármit mondjanak is a jószívű magyar 
centralisták. Oly kimondhatatlan sok jót rejt ez magában, s any- 
nyira javítható.” Ez az utolsó két szó az igazi Széchenyi. Ez zúg 
bele a jelenbe. A magyar alkotmánynak az volt és ebben van az 
átütő ereje, hogy a történelem legmegrázóbb megpróbáltatásai
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között megtartva alapjellegét, szervesen hozzá tud idomulni az 
idők szelleméhez. Ugyancsak teljesen a XX. század szelleme szó
lal meg Széchenyiben akkor, amikor minden ténykedéséből, min
den szavából kiárad, mint alapvonás a közösség alapvető gondo
lata. „Mi” és „én” állanak ma egymással szemben. Széchenyi 
nem várt a XX. századra, hogy világosan kifejezésre juttassa, 
hogy „mi” az első kategória és az „én” a második. A közösséget 
ugyanakkor nem teszi feltétlen teljhatalommá. Benne azt a nagy 
katalizatorikus erőt értékeli, amely egységbefoglalva az erőket, 
az egyént a köz tudatos szolgájává teszi. Erre vallanak követ
kező szavai: „Kétséget nem szenved, hogy az igen sok beavatko
zás rendszerint több kárt okoz, mint a semmi be nem avatko
zás“. Megszívlelendő, mert az univerzálizmusnak is mértéket 
kell tartania. Széchenyi mindig ebben az egészséges összhangban 
ítéli meg a közösség és az „én“ egymáshoz való viszonyát. Áthatja 
teljesen az a tudat, hogy a „mi” teljesen téves úton halad, ha az 
„ént” megsemmisíti. Az „én” megsemmisítése épp ezért a fele
lősség- és kötelességérzet megszüntetése. Széchenyi ilyeténkép az 
elsők közé tartozik, akik kiérzékelik, hogy a nemzet és egyén 
nem ellentétes, hanem egymásból fakadó és egymásba olvadó 
fogalmak. Széchenyi ezt a belső összetartozást akkor teszi tel
jessé, amikor az „én”-t nem megsemmisítve, hanem erejében fo
kozva beilleszti a legnagyobb és legszebb „társadalmi én”-be, a 
Nemzetbe.

Hogy Széchenyi a nemzetfogalom tartalmát ily tisztán 
látja, nem a véletlen műve. Mi nem a francia forradalommal is
mertük fel a nemzetfogalom történelemformáló erejét. A magyar 
nép, mint nemzet indult el a Kárpátok gerince övezte medencé
ben a történelem útján. Széchenyiben ez az őserő dolgozott, ö a 
nemzetfogalmat abban a világos értelemben vallotta, hogy a 
magyar élet és a magyar gondolat nem befejezett, hanem új és 
új tartalmat öltve a jövő életnek parancsoló követelése, ö  a nem
zetben az anyagi és szellemi, az erkölcsi és lelki, a gazdasági és 
kultúrerőknek szerves összefonódását látja. Széchenyinél a nem
zet legtökéletesebb synthezis a tekintély és szabadság, az egyén 
és a közösség, a tradició és az új élet, a szellem és hit organikus 
egységbefoglalására. Széchenyinek ezt a bensőséges nemzettar
talmát vágyik a XX. század megvalósítani. Óriási feladat, 
amelyben a történelemnek az ellentétek iránti előszeretete húzó
dik meg. Az ellentéteknek ez a kiélezett szembenállása egyúttal
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figyelmeztetés is számára. Soha a történelem folyamán nem sü
vített úgy bele az idők menetébe, mint most a Delhii Apollo 
templom homlokzatának felirata „Meden agan”, azaz „ne túlozz 
semmit!”. Az összhang megteremtésétől függ, hogy vájjon a 
XX. század tényleg új kornak-e a kezdete, avagy nem más, mint 
az elmúlt három évszázad hibái drámai felszámolásának utolsó 
felvonása.

Széchenyit minden cselekvésében és tettében, gondolatában 
és érzésében a magyar sors érdekli. A magyar fajiságnak meg 
nem alkuvó harcosa. Széchenyit nemzetfogalmában, meghatáro
zásában is az irányította, hogy mik a nemzet emelkedésének és 
pusztulásának okai. Látja a hibákat és kíméletlenül ostorozza 
azokat. Végtelenül bántja, hogy a történelem folyamán ezeket a 
hibákat hányszor használták ki a magyarság szétporlasztására. 
Sokszor ezért pesszimizmus vesz rajta erőt. Széchenyi pesszimiz
musa azonban nem erőt romboló, hanem erőt adó. Pesszimiz
musa kimondottan konstruktiv. Nem rémítik el a hibák és ba
jok, hanem felvillanyozzák. Nem adta oda magát sohasem misz
tikus végzetnek. Tisztában volt azzal, hogy nem délibábszerű 
optimizmus az, ami előreviszi a nemzetet. Számolva az akadá
lyokkal és nehézségekei, mégis meggyőződésszerűen hisz a fejlő
désben, a haladásban. Ebben a gondolatban inkább a XX., mint 
a XIX. század gyermeke. A XIX. századot megtévesztette a fej
lődés. Abban a véleményben élt, hogy végérvényesen rálépett 
erre az útra. Erre kínosan rácáfolt az élet. Hiába! A történelem 
örökös mélyedés és magaslat. Nincs ezért állandó, folyamatos 
fejlődés. Széchenyi nem is ezt a fejlődést tette magáévá. Mint 
nemzetújító azt a fejlődést vallotta, hogy bármi legyen a világ 
sora, a nemzetnek előbbre kell haladnia. Széchenyi ennek a sok
szor szakadékokkal megszakított fejlődésnek ismérveit nem ál
képletekben, hanem a nemzet élet- és tetterejében, ami legfőbb, 
történeti elhivatottságában kereste. Nem a nagy népszám, nem 
a túlhatalom az, amely népeket és nemzeteket formál. A törté
nelmi hivatás dönt a népek élete felett és határozza meg helyü
ket és jogosultságukat a népek értékrendszerében. Ez alapon lesz 
Széchenyi a történeti elv hiredtője. Bármennyire el akarnták 
ezt az elvet homályosítani, a XX. század sem tehet egyebet, 
mint hogy hozzá visszatérjen. A történeti hivatás tette alkal
massá a magyar nemzetet, hogy kiállja évszázadok kegyetlen vi
harait és ő parancsolja rá Európára a Szent Istváni gondolat
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teljességében régi határai között a magyarságot, mint kategori
kus imperativust. Válasz ez Herdernek és mindazoknak, akik 
ezzel az alapigazsággal szembehelyezkednek.

A nemzet éltető és motorikus erejét Széchenyi a 20. szá
zaddal egybehangzóan az egységben ismerte fel. Ebből az egy
ségből eredt az ő rajongással telített síkraszállása a népért. A 
nép fogalma egyívású az emberi kultúrával. Magát a népi poli
tikát a francia forradalom robbantotta ki. Mégis a 19. század 
népi politikája sok ragyogása mellett kátyúba került. Mecha- 
nizálódott az élet és bármily furcsán hangzik, mechanizálódtak 
az eszmények. Ami a népért történt, inkább tömeghangulatok
nak tett engedmények, mint bensőleg átérzett cselekvések vol
tak. Széchenyinek a népi politikával való összeforrásának érté
két elsősorban az adja meg, hogy akkor volt a népi politika 
apostola, amikor a népről nem akartak tudni. Másrészt örök 
érdeme, hogy a népet a 20. század szellemvilágát megelőzve, 
mint minden réteget magába ölelő, organikus és — ne féljünk 
megmondani — „totális“ egységet fogta fel. Ugyanakkor a nép 
jegyében folyó minden demagógiát gyűlölt, „mert nincs benne 
— saját szavait idézve — szemernyi alkotó gondolat“, örökké 
rombol, hogy a lelkek összeroppantásával népeket és nemzeté
ket semmisítsen meg. Népi politikát hirdetett, amelynek sark
pontja a nép lelkiségét belevinni az élet minden területére. 
A valóság az, hogy az igazi népi politika mindent akarhat, csak 
nem a termeszek szolgai társaságát. Belőle egyedül az ember 
igazi értékelése áradhat ki. Ennek a 20. századra váró népi na
cionalizmusnak volt Széchenyi a hirdetője.

Vér és föld, hányszor hangsúlyozza ki a ma őket. Széchenyi 
István testével és leikével hozzá volt nőve az ősmagyar röghöz. 
Nagy egyéniségek élet- és lélektanához hozzátartozik, hogy gon
dolkodásukban és cselekvésükben gyakran a szív érzelmei a 
mozgató erők. Ez az örök erő Széchenyiben is a legnemesebb és 
hozzá mindig alkotásra és tettre buzdító formában megnyilat
kozott. De ami Széchenyit legjobban jellemzi, hogy a magyar 
föld és a vele oszthatatlan egységbe forró magyar nép volt a 
legbensőbb szerelme. Csodálatos intuitív erejével, mintha érezte 
volna, hogy jönnek idők, amelyek a föld becsületét lerontják. 
A 19. század ipari forradalma kéjelgett a föld elhanyagolásá
ban. Gróf Széchenyinél kevesebben adják mindenkinek tudo
másul azt a nagy igazságot, hogy a föld a történelem kohója,
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amely kiizzítja a népek és nemzetek lelkét. Szociálpolitikája is 
főként ebből a forrásból merít. Egyetemes és egységes, mond
hatjuk a 20. század előérzett vetülete. Központjában a falu népe 
áll. A jobbágyság felszabadításáért küzd, hogy a népi erő alap
ján végérvényesen beleillessze a nemzet testébe. A történelmi 
igazság meg nem alkuvó hitével teszi ezt azért az osztályért, 
amelyből az ő családja is terebélyes fává nőtte ki magát. A falu 
és az agrárelem megerősítése politikai hitvallásának a sűrűsö
dési pontja. A hitelt is mindenekelőtt a magyar föld szolgála
tába igyekszik állítani, nem feledkezvén meg soha a többi ter
melő rétegekről. Akadnak, akik Széchenyinek szemrehányást 
tesznek, hogy előmozdította a föld eladósodását. Azok tehetik 
ezt, akik nem ismerik a hitel termelő és szervező erejét. Szé
chenyi a hitelt és a tőkeképződést kizáróan mint nemzetépítő 
kategóriát ítélte meg, Tőkeképződés nélkül nincs gazdasági élet. 
Amily elengedhetetlen a tőke hatalmi túltengéseit lenyesni, 
épp oly veszedelmes a tőke iránti ellenszenvet szítani. A cél 
egyedül az lehet, minél több tőke és azt minél szervesebben és 
fegyelmezettebben beállítani a közösség szolgálatába. Széchenyi 
igen helyesen a hitellel erőt fokozni és nem rombolni akar. 
Mily eszmei magaslaton áll, elárulják következő szavai: „Hitel 
alatt nemcsak a mechanikai hitelt, hanem az azzal szoros össze
köttetésben levő erkölcsit is értem“. S legyünk tárgyilagosak, 
még messze vagyunk Széchenyi célkitűzéseitől. A kisemberekig 
menő mindennemű, de főként az agrárhitel megoldása a mának 
egyik legégetőbb követelése. Hogy mennyire a vagyonilag biz
tos és független parasztság Széchenyi vágya, mi sem igazolja 
jobban, mint az, hogy amikor minden érvvel harcol a hitbizo- 
mányok eltörléséért, javasolja paraszt hitbizományok életre- 
hívását. Két gondolat, amely több, mint száz év után sem tudott 
végérvényes formát ölteni. Ugyanakkor a német nemzeti szo
cializmus Erbhof rendszere bátran vallhatja Széchenyit ősének. 
Akárminő rendszerű kötött kisbirtokról van szó, nem lehet ezt 
odáig méretezni, hogy az „Egykén“ és Egysemben át, avagy a 
házassági kedv ellanyhításával az elnéptelenedésnek legyen a 
melegágya. így lesz Széchenyi a 20. században beidegződve a 
kisgazdatársadalomnak a lelkes apostola. Nem öncélt lát ebben, 
hanem helyes érzékkel, mintha elébevágna a túlfűtött indusztria- 
lizmusnak. Egyúttal mindenki számára figyelmeztetés, hogy a 
kisgazdaréteg az, amely a történelem minden ütköző áramlatá
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val szemben mindenkor helytállt és az életnek, a nemzetnek és 
termelésnek természetes kiegyensúlyozó és összhangot biztosító 
formája.

Igazságtalanság lenne a 19. századot a szociális érzék 
hiányával vádolni. A szociális gondolat azonban inkább bizton
sági szelep volt forradalmi megmozdulások ellen. A szociális 
eszme a szociális igazsággal és békével egybeforrva a 20. század 
tisztult szociálizmusa, amely nem a marxizmus osztályharcát 
hirdeti, hanem amely felismeri az összes társadalmi rétegek 
sors- és munkaközösségét. Széchenyi szociálpolitikája a legneme
sebb, mert benne a nemzet, élettér és lelki megelégedettség egy- 
ivású fogalmak. Széchenyi nem akar tűrni a nemzet testében 
gyökértelen tömegeket, ö a jelen idők szellemében életszínvonal
javítást akar mindenki részére és pedig a népi összetartozás el
mélyítésével. A magyar lélek mélysége sugárzik ki mindazon 
szavaiból, amelyek a társadalmi egyenértékűség alapelvét vall
ják. Ezért nyilatkoztatja ki: „Hunnia minden lakosának polgári 
létet kell adni.“ Avagy és ezzel egészen rávilágítottunk Szé
chenyi szociálpolitikájára, idézzük a „Világiból következő mon
datát: „Aki az igazi szabadságot óhajtja, ereszkedjék le a sze
génység lakhelyeibe. . .  s keresse ott az igazság legbiztosabb 
tanítóját.“ Ezek a szavak az igazi szociális eszmének legragyo
góbb kikristályosodásai.

Széchenyi egységes világszemléletéből folyik gazdasági fel
fogása és reformtevékenysége. A klasszikus némzetgazdaságtan 
időálló igazságai eggyé olvadnak benne a 20. század gazdasági 
és társadalmi szemléletével. A 19. század individualizmusa nem 
téveszti meg. Egy percig sem tévedt el az oeconomizmus rideg 
és léleknélküli útvesztőjében. A közösség nála szilárd alap. Fi
gyeljünk fel csak arra a kijelentésére, hogy „az önhasznot a köz
haszon mögött van“. Elénk varázsolja tulajdonkép szószerint a 
20. század vezérszavát. A pénzről vallott nézetei teljesen a mai 
pénzelméletek alaptételei. A „Világ“ egyik helyén kijelenti, 
hogy „a pénz eszköz és nem cél“. „Kelet népé“-ben oly pénzpro
blémákat vet fel, amelyek felsorakoznak a jelenig. A bankjegy
kibocsátást szorgalmazza, mert „Kérdem“ — mondja — hol van 
több lappangó és csupán csak pénz híja miatt annyi ki nem fej
lett kincs, mint Magyarországon”. A „Hitel”-ben pedig ekkép 
elmélkedik a pénzről: „A pénz a munkával oly szoros összeköt
tetésben áll, hogy a munkából pénz lesz s a pénzből ismét
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munka.“ Mi ez, ha nem a munkapénz elmélet. Keresetlen sza
vakkal, de félre nem érthetően fejtegeti a sok és a kevés pénz 
veszélyeit. Az elég pénz és az olcsó pénz elméletet, amelyek most 
idegezik be a gazdasági életet, oly szabatossággal körvonalazza, 
hogy bennük a jelen elméletek alapforrásukat üdvözölhetik.

A 19. század túlságosan egyoldalú volt a termelés kihang
súlyozásában. A fogyasztás ránézve jobbára a senki földje volt. 
Sok zavarnak ez volt szülőoka. A fogyasztást szem előtt tartó 
termelés a jelen gazdaságpolitikának legelsődlegesebb feladata. 
Széchenyi ezt a nagy elvet felismeri. Ezért lesz a belső fogyasz
tás harcosa. „Minél nagyobb a belső consumptio — mondja —, 
annál gazdagabbnak fogom látni azon hazát.“ Kérdés, amely 
napról-napra jobban előtérbe lép. Érdekes a külkereskedelem
mel szemben elfoglalt álláspontja, amikor őt idézve „a külkeres
kedelmi reciprocitás szelleméről“ beszél. „S ha van fallacia — 
folytatja tovább — az nem egyéb, mint azon szerencsétlen elő
ítélet, amelynél fogva. . .  országunk gazdagulhatásának legelső 
talpköve a külkereskedós“. Az okos autartika gondalata ez, 
amely ment ugyanakkor üres képzelet irányította túlzásoktól.

Széchenyi gazdasági szemléletét az teszi értékké, hogy lel
kében bármiről van szó, mindig azok a húrok rezdülnek meg, 
amelyek az önösséget kellő korlátok közé szorítva a közösség, a 
nemzet egyetemes erőfokozását tartják szem előtt. Azonkívül 
nála semmi sem a véletlen műve, hanem minden átgondolt terv
szerűség. Széchenyi megelőzte a 20. századot a tervgazdaság és 
a munkaterv fogalommal. Nem gyönyörűen hangzik-e, amikor a 
„Hitel“-ben a következő szavakra ragadtatja magát: „ . . .  hiva
tásunk nem csekélyebb, mint . . .  a világot egy új nemzettel gaz
dagítani, amit azonban csak kitűzött terv szerint érhetnénk el“. 
Ha a földről, ha az ipar és kereskedelem fejlesztéséről, ha pénz- 
problémákról. ha közlekedésügyről van szó, mindig határozott 
s magukat kis magból hatalmas átfogó körré kinövő tervek érle
lődnek ki agyában. Nem az a tervgazdaság érdekelte, amely tö
megek túlméretezett követeléseinek lecsillapítását szolgálja, ha
nem a nemzet leikéből fakadó, annak szintjét emelő, józan kép
zelettel, erős meglátással, tiszta valóságérzékkel kialakult ter
vek az ő lelkének a megvillanásai. Tervei ezért ma is élő való
ságok. Elég, ha arra utalok, hogy vasútpolitikánk még mindig 
az ő elgondolásaiban gyökeredzik. A közlekedéspolitika egysé
gét, mint új eszmét könyveljük el és Széchenyi száz évvel ez
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előtt teljes hévvel szállott érte síkra. Történelmi érdeme lesz 
mindenkor, hogy egységes folyamhajózási terv keretében a Du
nát ő teszi igazán magyar és ezen keresztül európai értékké. 
Hányán gondolták, hogy álmodik, amikor azt a tudatát fejezi 
ki, hogy a Duna szabályozása Hazánk szívét úgyszólván tengeri 
kikötővé varázsolja. Az álomból valóság lesz immár.

A nemzeteszmétől át- és átszőtt terveiben mindig népének, 
fajának jövője a motorikus erő. Ezért bántja szíve mélyén min
den, ami gátlásként hathat sorsára. Európa kultúrnépei ezidő- 
szerint az elnéptelenedés tragikus szolidaritásában osztozkod
nak. Széchenyi már a maga idejében aggodalommal látja a ma
gyarságnak a többi nemzetiségeknél gyengébb szaporodási kész
ségét. „Nagy baj — szól —, hogy a magyar csekély számban 
nemz, mint az oroszlán, míg a tót, a német és oláh úgy szapo
rodik, mint gomba az erdőn.“ Mennyire elszomorodnék, ha jelen 
gyenge szaporodásunkat látná. így ő nála vetődik fel először a 
messze jövőbe tekintő látnoki szemmel az „Egyke“ és „egyse“ 
nemzetpusztító veszélye. Nemzet, amely népszámban nem gya
rapszik, feladja a jövőjét. Széchenyi a legszebb intelem a ma
gyar anyák felé: „Félre az üres bölcsővel!“ Véssék a szívükbe, 
hogy a gyermek a legnagyobb érték, mert egy darab élet. Gyer
mekek és ifjúság szabják meg pedig a nemzetek erejét és jövőjét.

Államforma felé haladunk, amely egyre belterjesebbé válik 
a gazdasági, szociális és kulturális tartalmában. A közigazga
tásnak hozzá kell alkalmazkodnia a kor parancsoló követelései
hez. A közigazgatás nemcsak igazgat és kormányoz többé, ha
nem termelő és alkotó, egyenesen nemzetéletet alakító erővé 
válik. Közigazgatás a cél, mely hivatását nem a merev és rideg 
szabályozásban, hanem az élet belső tartalmában keresi. Széche
nyinél a gondolatok gazdagságával találkozunk, amelyek az ér
telmen és benső lelki sajátosságokon felépülő ezt a közigazga
tást szemeink elé vetítik. Es félre nem érthető módon megpen
díti ezzel összefüggésben örök problémánkat; a közigazgatás 
egyszerűsítését. Szomorú, de tény, hogy úgy egyszerűsítsünk, 
hogy mindig bonyolultabbá és szövevényesebbé válik az igaz
gatás. Rosszabbítja a helyzetet, hogy lassan a hatáskörök oly 
kúszáltsága következik be, amely csupán arra lesz jó, hogy az 
élet rendes menetét teljesen összezavarja. Megoldjuk a kérdést, 
ha Széchenyi elvét szem előtt tartjuk és pedig: „A legegysze
rűbb erőmű a legtökéletesb.“ Majd: „Az országiás szinte egy
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erőmű . . .  és legszentebb kötelesség az országlást a lehető leg
egyszerűbb elvekre állítani.“

Széchenyi át- és átérzi a nemzetére rásúlyosodó feladato
kat. Tisztában van azzal, hogy egyedül az értelem erejével és a 
munka fanatizmusával lehet sikert elérni. A munka fogalma 
nála teljesen a 20. századé, azaz a munka nem áru. A munká
ban eszményt lát. A munka az ő szemében nemcsupán gazda
sági, hanem elsősorban szociális és nemzetpolitikai kategória, 
amelynek megvan a sajátos ethosza. „Nem a munka — szól hoz
zánk —, hanem a jól megrendelt munka a nemzeti gazdaság 
talpköve.“ Majd: „a munkát hatályossá az értelem teszi, mert 
az értelmi súly erő s az erő boldogság“. Avagy iktassuk ide a 
következő megállapítását: „Az angol nem kezdette a gyarapo
dása talpkövét pénzzel, de munkával, jól elrendelt, ésszel szisz
tematizált munkával.“ Minden szava a mi korunké. A munka 
Széchenyinél kötelesség. Egy évszázaddal megelőzve korát min
den vonalon és hozzá akkor, amikor csak jogot követeltek, a fe
lelősséget és kötelességet teszi az élre. A felelősség- és köteles
ségérzetet mindenekfelett önmaga felé alkalmazza nemzetével 
szemben. Épp .ezért állandó lelkiismereti megvizsgálást végez 
magán. Mintha a 20. század emberét hallanók, amikor ezt a lel
kiismereti megvizsgálást az egész nemzetbe, annak minden egyes 
tagjába be akarja oltani. Az erőt a szervezettségben és fegyel
mezettségben látja, alapvető tétele szervezett és fegyelmezett 
lázas munka a nemzetért. Szép mondása „cselekednünk kell, ha 
élni akarunk“. Avagy „a tett az első, a szó a második“. Szé
chenyi a munka mítoszát vallja, és ezért a kitartáson s aláhúz
zuk, a tervszerű, s a teljesítményen, mint értékmeghatározón 
alapuló munkát akarta magyar lelki sajátossággal kiformálni. 
Erre vár a teljében még mindig az élet. Vércseppek és verejték- 
cseppek az a történelmi kémiai vegyület, amely a népeket és 
nemzeteket naggyá teszi. Széchenyit követjük, ha ezt a nemzet
építő munkát megszervezzük. Azonban Széchenyi arra is meg
tanít minket, hogy a munka iránti kötelesség belső lelki sajá
tosság legyen. Széchenyit igazolni fogja az élet, hogy kényszer 
és agyonszabályozott kötelesség nem érték. Erre céloznak az Ar
beitsfront egyik kiváló képviselőjének, dr. Theodor Bühler kö
vetkező szavai: „a társadalmi élet titka nem merül ki sem a gaz
dasági számolási formákban, sem a kalória-mérlegekben“, vagyis 
a munka forrását magunkban és a közösségtől vezéreltetve saját
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énünkben keressük. Széchenyi hányszor figyelmeztet arra, hogy 
ne várjunk mindent a kormánytól, mai nyelven az államtól, 
mert „csak a rossz kertész vár mindenkor esőre, öntözzük ma
gunk gyenge palántáinkat“.

Néhány éve csak, hogy vergődő intellektualizmussal áll
tunk szemben. Az intellektualizmus válsága szinte belemarkolt 
az összes kultúrnemzetek életébe. Nálunk a majdnem társadalmi 
betegséggé fajult helyzetnek különleges oka volt, hogy a közvé
leményünkben szinte hagyományos alapon megvolt a gazdasági 
pályák iránt való ellenszenv. Nem érdektelen, hogy ezt a hibán
kat mennyire ostorozza Széchenyi. Eles állást foglal az egyol
dalú jogászkodás ellen. Látja ennek minden veszélyét. Majd így 
szól: „A magyar lenézi a gazdasági, kereskedelmi foglalkozást. 
Nem tudunk szorgalom, takarékosság, számítás, gazdasági érzék, 
kereskedés útján gyarapodni?4 Eképp jeleníti meg szemeink 
előtt Széchenyi a 20. század egyik sorsdöntő problémáját. Szé
chenyi szellemének akkor fogunk adózni, ha megtanuljuk az 
igazi tudás és ismeret megbecsülését, mert .a gazdasági élet nem 
a dilettantizmus szabad mezőnye, hanem sok verejtéket megkí
vánó élethivatás. Széchenyi azt kívánja tőlünk, hogy minden
kibe, de főként ifjúságunkba neveljük bele a munkakedvet a 
munkaimádatig, a kitartást, az alaposságot, az önlegyőzéssel 
párosult önbizalmat, az élet merészeléssel egybefont kezdemé
nyező erőt.

Kevés dologról hallunk ma annyit, mint a dynamizmusról. 
Széchenyi egész egyéniségében dynamikus lélek, de mindig sajá
tos magyar aláfestéssel. Célját sohasem a mában, hanem a jövő 
nemzedékek sorsában látta meg. Gondolatai is azzal szövődnek 
a mába, hogy vezérmotívumuk új értékek termelése. Ertéknihi- 
lizmus soha nem volt sajátossága. Erkölcsszellemi úton kereste, 
ha szükség volt, radikálisan az új irányváltozást, soha nem 
azért hogy romboljon, hanem mindig, hogy alkosson. Széchenyi 
dynamikus aktivizmusában a kultúrfejlődés nyújtotta értékek 
fokozása volt a cél. Ebből fakadt humanizmusa. Meggyőződéses 
tudat volt ez, hogy vannak örök emberi értékek és fejlődésfoko
zatok, és nincs dynamizmus, amely ezeket félretéve az életet 
légüres térré változtassa. Eszmei és gondolatvilága nem volt el
határolt és megmerevült. Dogmát csak addig ismer, ameddig 
azt a nemzetélet megköveteli. Ezentúl a rugalmasságot tartja 
alapvető ténynek. Kiviláglik ez következő szavaiból: „A változ-

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



158

hatlan törvényekről pedig azt mondtam, hogy azokból soha jó, 
rossz pedig folyhat s így a szabadságnak inkább bilincsei, mint 
alapjai.“ Minden cselekvésében mély vallásossága volt a tá
masza. A hit erejével szállott harcba minden gondolatáért. Leg
főbb célja a magyar lélek mozgósítása volt. Nem volt és nem 
lesz talán soha nagyobb propagandistája a nemzetnek, mint ő 
volt. Példát vehet róla minden propaganda.

A 20. század zászlójára az akaratot írja. Az akarat az, 
amely a nemzet életében új és új forrásokat nyit meg. Az aka
rat, mint jelszó a 20. századnak nem monopóliuma. Az emberi 
cselekvésnek mindig alaprúgó ja volt és az is marad. A különb
ség csak az, hogy a 19. század a fausti egyén, a 20. század a 
fausti közösség életformája. Mindkettőben az akarat feszíti tel
jesítményre a lelket és szellemet, az izmokat és idegeket. A kö
zösségi akarat termékeny viszont csak úgy lehet, ha az egyéni 
akaratot acélozza. A 20. századon óriási a felelősség, és az dönti 
el sorsát, hogy a két akaratnak józan, az ember sajátos benső 
értékét szem előtt tartó összehangolását megteremtse. Erre az 
új közösségre és új népiségre vágyik az élet. Széchenyi ennek 
a népből magából kisarjadzó akaratnak hatalmas folyammá való 
kidagasztását propagálja, szíve minden dobbanásával. „Tőlünk 
függ minden — szól hozzánk —, csak akarjunk.“ Nem látja ne
héznek a feladatot, hiszen amire lépten-nyomon ráutal, a ma
gyar még ifjú nép. A népek korát nem a leélt idő tartama szabja 
meg, hanem a lelki és szellemi felkészültségük, az elhatározás 
és akarat felfrissülni, megújhodni az idők új szellemében. Szé
chenyi az ifjú nép fogalommal is a 20. századdal menetel. Ebben 
van erőnk és jövőnk és ezeréves múltúnk pedig az az erőtarta
lék, amely szüntelen és örökké új élet felé tör.

Korban élünk, amelyben civilizációk súrolják egymást, és 
világszemléletek vívják kegyetlen közelharcukat. A tektonikus 
megrázkódtatások és veszélyes repedések közepette érezzük iga
zán, hogy van történelem. Világáramlatoktól nem mentesíthet
jük magunkat. Feltörő új világszellemmel szemben mindig volt 
bennünk rugalmasság, és mindig tudtuk azt magyar lélekkel át
gyúrva az élet termékeny talajává átalakítani. Gróf Széchenyi 
István a legnagyobb és örök mesterünk, hogy a nemzeti szellem 
nem lehet kölcsönvett ruha, talaja egyedül a néplélek és a tör
téneti fejlődés, ö nemzeti individualizmust hirdetett, de úgy, 
hogy azt mindig egybekapcsolta az emberiség és kihangsúlyo-

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



159

zottan Európa univerzálizmusával. Dogmatikus meggyőződése 
— és ezt véssük lelkűnkbe —, hogy „a magyar nép akkor tölti 
be hivatását, ha valóban magyar lesz“. Ezért kiált fel, hogy „ne 
tegyünk semmit nemzeti szellemünk és sajátságunk ellen”.

A történelem örök keresztút. Mi sohasem térhetünk le a 
helyes útról, ha Széchenyit követjük. Ne ünnepeljük őt, amiben 
mindig nagyok vagyunk, hanem mindannyian, de elsősorban 
ifjú nemzedékeink lelkiismereti kérdést csináljanak az ő meg
ismeréséből. Kötelességük ez önmagukkal és a nemzettel szem
ben. Talán sohasem volt erre annyira szükség, mint ebben az 
apokaliptikusán veszélyes légkörben, amelybe most került a 
világ. A történelem azonban nemcsak olyan apokalipszist ismer, 
amelynek a rombolás és a pusztulás az eleme, hanem olyan apo
kalipszist is, amelyikből a felemelkedés, az újjászületés kerül 
ki győztesen. Célt érünk, ha Széchenyi nyomán haladunk, mert 
ő az „örök magyar szellem“. Lehet, hogy ő talán már nem a 
máé, hanem azé a holnapé, amelyben a forradalmi szellem le- 
csillapulásával tisztult életszemléletben ismét a békés munkáé 
a szó. Széchenyi az ezeréves magyar gondolat, aki azt követeli 
tőlünk, hogy nincs szentebb kötelességünk, mint megvalósítani 
a magyar népközösségnek ethikai és szociális eszmékre alapított 
boldogabb jövőjét. Irányítson pedig az a tudat, hogy nép és 
nemzet vagyunk nemcsak ezeréves múlttal, hanem előttünk a 
történelem!
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DR. CZETTLER JENŐ NY. R. TANÁR ELŐADÁSA. 
SZÉCHÉNYI, A NEMZETNEVELŐ.

A pedagógiai munka eredményének tényezői: tanár, tanít
vány, módszer és tananyag. A nemzetnevelő Széchenyi élet
munkája pontosan csak úgy mérhető, ha sorrendben először 
egyéni képességét, készültségét, világszemléletét, majd tanít
ványainak felvevőképességét, végül az általa hirdetett eszmék 
és ismeretek összességét és átruházhatóságát vizsgáljuk.

A tanító Széchenyit nem könnyű elemezni. Nemcsak 
pályája mutat törést, de lelkisége is más a cselekvésre, ki
tűnésre vágyó katonának, mint a hivatástudatra ébredt, pró
fétai ihlettől vezetett államférfiúnak. Kötelességérzete akkor 
is, utóbb is, ugyanaz maradt, de más a lipcsei csata bravúros 
halálmegvetése és más az a szakadatlan, egész életet betöltő 
munka, amelynek hajtóereje a fanatikus hit, hogy az elmaradt 
Magyarországot csak ő képes nemzetté emelni. A reformot saját 
magán kezdte. Naplóiban és más munkáiban, kiváltkép „ön
ismeret” című művében, elég adatot kapunk céltudatos önneve
lésére. Hogy a katonai pályára készülő, tehát a magyar köznemes 
alapműveltségét, a jogi stúdiumokat nélkülöző Széchenyi ké
sőbb a Corpus Juris legszorgalmasabb olvasója lesz, hogy köz- 
gazdasági és társadalombölcseleti rendszereket tanul, ezt min
den írása bizonyítja. Hivatalos, katonai és diplomáciai útjain 
felül tett külföldi utazásai, mind a látókör-tágítás és az önneve
lés célját szolgálták. De mégsem erre vet legnagyobb súlyt, 
hanem jellemének acélozására, erkölcsi fegyelmezésére, amit 
folytonos lelkiismeretvizsgálattal igyekszik elérni.

önnevelésének két alapvonását: a vallásosságot és a cse
lekvő hazafiságot a szülői házból hozta magával. Atyjának, a 
Nemzeti Múzeumot megalapozó Széchenyi Ferencnek, barátja, 
házának gyakori vendége, lelki és gyermeknevelési tanácsadója,
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a katolikus egyház által szentnek tisztelt Hoffbauer Kelemen 
szerzetes volt. Viszont a haza szolgálatában cselekvő munkára 
édesatyján kívül, nagybátyja, a keszthelyi Georgikont alapító 
Festetich György adott neki példát.

A tökéletesbülés és emelkedés már az ifjú Széchenyi ve
zető eszméje. Ez teszi őt a keresztény politikusok mintaképévé, 
írásai szerint a kereszténység az Isten által alkotott természet 
örök törvényeivel legszorosabb összhangban áll. A világegye
tem, a tér és idő végtelenségében örökös, viszont részei állan
dóan változnak, az Istenség nagy harmóniája felé haladnak. 
Mint a Hitelben írja: „Minden maradandó előbbre megy és fel
emelkedik a világon.“

Csak később jut el, a világrend vallásos alapon való szem
lélete útján, annak felismeréséhez, hogy nemcsak az egyén, de 
a nemzetek sorsát is ugyanez a törvény igazgatja, mert a nem
zet is az Isten alkotása, a világrend egy része, amelynek sajá
tos hivatása van és ha ezt betölteni és fejleszteni nem tudja, 
vagy nem akarja, feltétlenül elpusztul. A magyar, hogy valami 
lehessen a nemzetek között, csak magyar lehet, nem része vagy 
ága valamely más fajnak, hanem önálló nemzet. Nekünk az er
kölcsi fejlődés magasabb fokára kell törekednünk, mint más 
nemzeteknek, mert a mi geopolitikai helyzetünk, rokontalansá- 
gunk súlyosabb feládatokat tesz kötelességünkké, bár ezek meg
oldására kevesebb materiális erővel rendelkezünk. De kis nem
zeteknek is megvan a maguk nagy kulturális és történeti hiva
tásuk, és ezért a hiányzó erőmennyiséget nemzeti sajátosságaink 
minőségi értékével kell pótolnunk.

A nemzeti öntudat közkincse legyen nevelőnek és tanít
ványnak, kicsinynek és nagynak egyaránt; de ennek legmaga
sabb fokán sem szabad feledni a keresztény erkölcs parancssza
vát, amit Széchenyi sajátos elmeéllel így kapcsol a nemzeti 
gondolathoz: „Szeresd felebarátodat, de nem ám jobban, mint 
tenmagadat.“

Ez volt Széchenyi a nevelő, öntudatos keresztény, öntuda
tos magyar, aki világosan látta, hogy mit kell tennie és folyto
nos önképzéssel, akadályt leküzdő vasakarattal, mondhatnám 
óráról-órára készült nevelői munkájának minden kérdésére.

De milyen volt a tanítvány?
11
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Az a nép, amelynek nevelésére Széchenyit hivatástudata 
kényszerítette, valóban reá szorult, hogy belőle Széchenyi nem
zetet teremtsen.

Széchenyi meggyőződése szerint minden nemzet külön élet
tel bíró, sajátos egység, amelyben az egyén és a belőle alakult 
társadalmi osztályok összmunkájától függ mindegyiknek boldo
gulása, sőt gyakran a puszta léte is. Széchenyi népe ezt a har
monikus összeműködést egyetlen vonatkozásban sem mutatta. 
Magyarország állami létét a XIX. század első felében csak a 
közjog sokszor félretolt és felfüggesztett törvényei garantálták, 
de sem gazdasági, sem kulturális, sem társadalmi berendezke
dése nem támogatta önállóságát. Gazdasági élete félig közép
kori, kultúrája félig latin, félig németes. A főnemesség idegen 
nyelvet használ, külföldön lakik, bécsi módiért lelkesedik. A kö
zépnemesség ötvenkét vármegyében, mindmegannyi független 
kis királyságban, a Corpus Juris sáncai mögött sérelmi és vé
delmi politikát folytatva, nem vesz tudomást a világ haladásá
ról. Szétporlott kisbirtokán alig tud megélni, mert nemcsak ma
gát, de földjét sem műveli kellőképpen. Erős hazafi, viszont büsz
kesége tiltja, hogy iparral és kereskedelemmel foglalkozva, va- 
gyonilag megerősödve, magyarságával az idegennyelvű városi 
polgárságból a nemzeti életben döntő új középosztályt alakít
son ki.

A jobbágyság is, amelyben Széchenyi a nemzet erőtartalé
kát látta, s amelynek felső rétegéből épp úgy, mint a birtokmi
nimum és törzsöröklés által megerősítendő kisnemességből nyu
gateurópai értelemben vett gazdaosztályt akart nevelni, nyelve 
szerint, de felekezeti alapon is, széttagolt volt, eltekintve attól, 
hogy politikai jogok híján a nemzetállam gondolata sem élt 
benne.

Széchenyi tanítványa tehát semmikép sem igért^ egy si
keresen munkálkodó iskola szerves felépítettségét. Ennek súlyos 
veszedelmeit érezve, irataiban sokszor utal arra, hogy hazájá
nak hátramaradását az erők összpontosításával kell orvosolni. 
Minden kikezdésével arra törekszik, hogy olyan egységes ma
gyar társadalmat alakítson ki, amelyben az embert nem a szü
letés, vagyon és az állás, hanem tudása és erkölcsi értéke sze
rint becsüljék. A pártok, felekezetek, nemzetiségek szerint szét
tagolt magyar társadalomból csak így lehet a nemzetnevelés 
egynevezőre hozott tanulógárdáját megteremteni.
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Viszont a magyar népnek, mint Európában testvér nélkül 
élő keleti fajnak, nemzetté alakítása, csak nagy körültekintés
sel, a fokozatos fejlődés elve szerint valósítható meg. Ja j annak 
a nemzetnek, mondja Széchenyi, amely nem a reális tapaszta
latok útmutatása szerint, hanem valamely képzelet által sugalt, 
emésztetlen elméletek és kísérletek szerint kormányoztatik. Kü
lönösen jaj akkor, ha a magyar vaktában követi idegen nemze
tek példáját, ahelyett, hogy szellemi és testi erőit nemzeti saját
ságai szerint fejlesztené.

Ezért a céltudatosan kiművelt magyar emberfőknek, Szé
chenyi szerint a legnagyobb értéknek, elsokasítására törekszik, 
hogy azok a magyar faj sajátosságait a világkultúrában is ér
vényesítő munkával, a magyarnak nemzetközi megbecsülést 
hozzanak. Az intelligenciát is, amely a kultúr-arisztokrácia kin
cseit átveszi és továbbadja, a nemzetnevelés aktív tényezőjévé 
akarja emelni, hogy magyar öntudatával és az alsóbb osztályok 
sorsa iránti gondoskodással a társadalom minden rétegét egy
ségbe foglalja és közös világszemlélettel töltse meg. Ha ennek 
az intelligenciának nem a gőgös elzárkózás és nem az egyéni 
tündöklés, hanem a nemzetért való önzetlen munka lesz a cél
kitűzése és ha ezért nem vár tapsot és előmenetelt, akkor az al
sóbb társadalmi osztályok is megtelnek nemzeti öntudattal és 
irigység nélkül, a nemzet jövő sorsába vetett bizalommal nézik 
a középosztály anyagi és szellemi előhaladását. Ennek az intel
ligens magyar középosztálynak lesz azután legszebb feladata 
Széchenyi égő gondjának, a nemzetiségi kérdésnek megoldása 
is, amely 1849-ben és Trianonban egyaránt katasztrófához vitte 
a magyar államiságot. Csak a kiművelt magyar fők képesek az 
erőszak helyett a magyar fölényt eszközül használni e nagy át- 
hasonulásnál. A közműveltség gyarapodása és az ország gazda
sági, politikai életének megfelelő rendezése adja meg azután a 
nemzetiségeknek is a magyarul érzés vágyát.

De mi volt Széchenvi n e d a m ó d s z e r e  és tananyaga?
Erre a kérdésre nem olyan könnyű a felelet, mint egy kifor

rott iskola-típus ismertetése Széchenyi kortársainál sok hiányt, 
és sok tennivalót talált, első és legnagyobb gondja volt tehát, 
segítőtársakat keresni és nevelőmunkájának központot terem
teni. Tudta, hogy szerte a  hazában, egy-egy püspöki városban, 
vidéki kastély körül a kultúra munkásai csoportosultak. De a 
helikoni ünnep csak egy vagy néhány vármegye határain belül

11*
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mozdítja meg az írókat ós mecénásaikat. Utóbbiak számára is 
csekély, mert a főnemességnek, amelyet a nemzetnevelésben 
munkatársul kívánt megnyerni, állandó tartózkodási helye kül
földön volt.

A magyar kultúra számára legelőször központot, otthont 
kellett teremtenie, ahonnan az ország minden nemzetn evelő 
munkája egységben, harmonikusan irányítható.

Széchenyi az ország fővárosává, minden nemzeti megmoz
dulás központjává Budapestet akarta emelni, hogy az portól és 
sártól kicsinosítva, a Dunán híddal összekapcsolva, úthálózatával 
az ország szívévé és gazdasági központjává téve, Nemzeti Casi- 
nójával, sőt a lóversenyek által adott összejöveteleivel, amelyro 
a külföldön élő főnemesség évente legalább egyszer hazajön, 
Magyarország irányító fejévé legyen. A Tudományos Akadé
mia a szellemi arisztokráciának, az Országos Magyar Gazda
sági Egylet a középbirtokos nemességének ad majd otthont, s 
a partikuláris megyei ügyek helyetti országos érdekű társa
dalmi, kulturális és gazdasági problémák megvitatására al
kalmat.

A Pesten létesítendő Műegyetem is, amelynek gondolatát 
Pest vármegyével elfogadtatta, nemcsak a kisbirtokú nemesség 
és városi polgárság fiainak biztosított volna vezetőszerepet a 
Széchenyi által megindított gazdasági fellendülésben, de azzal, 
hogy a technikai szaktudás elsajátítását függetlené teszi a kül
földtől és idegen nyelvtudástól, nemcsak a kisnemes, de a fel
szabadítandó jobbágy tehetséges fiai előtt is megnyitotta volna 
a társadalmi és gazdasági felemelkedés útját, előmozdítva aa 
anyagiakban és szellemiekben tehetős új magyar középosztály 
kialakulását. Egyszóval a kultúrközpont mellé társadalmi gya
korlóiskolát is akart létesíteni.

Mi volt az az anyag, amelynek közkinccsé tételével Széche
nyi, nagy tanítványát, az egységes magyar nemzetet a haladás 
ú tjára akarta terelni!

Amint fentebb már említettük, mindenek felett és előtt aa 
egységesítő nemzeti öntudat, amely a széttagolt magyar tár
sadalomból eddig hiányzott. Elsősorban ennek alapját és kötő
anyagát, a  magyar nyelvet akarta fejleszteni, hogy necsak a 
szegény jobbágynak, de az előkelőbbeknek is, közügyeket tár
gyaló, intéző, társalgási, tudományos, irodalmi és gazdasági 
nyelve legyen. Ez a magyar psiché kifejlődésének első feltétele.
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De pusztán a  magyar beszéd még nem jelent nemzeti érzést, 
nemzeti szellemet. A nemzetet csak sajátos kultúrája teszi 
nemzetté. Ennek művelésére alapítja a Magyar Tudományos 
Akadémiát. Azután sorban vizsgálja a művelt Nyugattal való 
összehasonlítás alapján a nemzeti élet minden vonatkozásának 
hiányait úgy közjogi, mint gazdasági és szociális téren. Szóval 
és írásban, de főleg alkotásokkal igyekszik nemzetének egész 
életét Nyugateurópa fejlődésébe bekapcsolni. Nem az én felada
tom részleteiben vázolni azt a lázas munkát, amellyel Széchenyi 
a gazdasági élet minden területén: birtokpolitikában, a hitel
ügyben, a mezőgazdaság intenzitásának fokozásában, a Tisza- 
szabályozásban, a közlekedésügy tervszerű fejlesztésében, — 
de ki tudná mindezt felsorolni, — átütő erejű reformokat léte
sített.

Programmjának beteljesedéséhez, nem évek, de évtizedek, 
sőt évszázadok kellenek. A nemzetélet kiépítése a kiegyezés 
után az ő tervei szerint ment végbe és mégis ki merné mondani, 
hogy befejezést nyert.

De nem is elgondolásának részletkérdéseire helyezte a 
súlyt. Ha csak ezeket tartjuk szemünk előtt, akár a  gyárak, 
vállalatok szervezésében, akár más gazdasági kérdésben, hamar 
célt érhetünk ugyanide a „Kelet népe” szerint, ebből nem jut 
több a magyar fajnak, mint egy virágszál a sírjára, vagy még 
annyi sem. Hazánk nagyságát inkább abban kereste, hogy 
annak társadalmi szervezette, közművelődése, gazdasági fejlő
dése általános és arányos legyen, mert az egyestől, akármeny- 
nyire kiemelkedik is, nem lehet és nem is szabad mindent 
várni. Az egész nemzet erejét kell a kötelességteljesítés, egyet
értés, anyagi és szellemi erőgyarapítás által a reformok meg
valósítására képessé tenni.

Mi volt Széchenyi pedagógiai módszere?
Tanítványának, magyar fajának lelkiségét igyekezett 

megismerni, feltárni a  hibákat, ostorozni is, de nem a kipellen- 
gérezés, hanem a javítás, a  jövő biztosítása érdekében. Az örö
kös széthúzás és pártoskodás mételyével szemben azért hirdeti: 
„Ne legyen a magyar a magyarnak legnagyobb ellensége“.

Óva inti nemzetét, hogy több terhet vegyen magára, mint 
amennyit elbír. Az egyes mentőeszmék rögtönzése, az ábrándo
zás, a sok szó és kevés cselekedet a magyarság haladásának 
örökös kerékkötője. Az önhittség és hiúság, hogy mindenki ve-
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zérkedni akar, sokszor olyanokat állít a nemzet élére, akik nem 
a kitiartó, szívós és tervszerű munkára, de a szál mai ángszerű 
fellobbanásra vezérlik a magyart. Innen a nemzet nagy lelki 
hullámzása, hogy vagy elbízza magát, vagy kétségbe esik,

A magyar sors legnagyobb átkának tartja, hogy mindig 
másban: kedvezőtlen földrajzi, éghajlati viszonyainkban, múl
túnkban, ellenségeinkben keressük a  sikertelenség okát, nem 
pedig saját magunkban. Sorsunk kedvező fordulatát a jószeren
csétől várjuk, nem pedig nemzeti erőink felfokozásától és a hi
bák kiküszöbölésétől. Nem forradalmi hőstettekre, de csendes, 
következetes és állandó munkára van szükség, amelyet az érte
lem és nem az érzelem irányít. Bár Széchenyi több ízben han
goztatja, hogy „Magyarország pillanatai drágák”, — nemzetét 
figyelmezteti, hogy a kellő átgondoltság, tervszerűség mellett 
minden reformhoz idő is kell.

Széchenyi nemcsak kortársait tanította: nevelőt és nevel
tet egyaránt, de minden idők magyar hazafiának is példát 
adott nemzetépítő és nevelő munkára, amelynek értékét nem a 
külső siker, de a lelkiismeret szava dönti el. Amint ezt a nagy 
Nemzetnevelő egyik legkiválóbb méltatója, Imre Sándor meg
állapítja: Széchenyi szerint nem az a fontos, hogy valaki kisebb 
vagy nagyobb hatáskörben dolgozik a  hazáért, a nemzet sor
sára az a döntő, hogy annak egyetlen tagja se hárítsa a maga 
munkáját másra, hanem hatáskörében úgy végezze feladatát, 
mintha egyedül ettől függene a nemzet életének egész bizton
sága és felemelkedése.

Sorsdöntő órákban ezt különösen a mai nemzedék érezze 
át, amely újból kénytelen nemzetünk fennmaradásáért súlyos 
áldozatokat hozni. Ha valaha, úgy most szükséges Széchenyi 
tanításait minden cselekedetünkben szem előtt tartani: „A 
magyar fajnak léte koránt sincs biztosítva még, a magyarság 
éppen nem kőszikla, amelyen az idők és körülmények eseménye 
habként, könnyen szétpattana“. De azt is, hogy: „A multat az 
Isten se varázsolhatja vissza, azért használjuk fel a jelent a 
legjobban, ahogy csak a sors engedi”.
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JELENTES AZ 1941/42. TANÉVBEN KIOSZTOTT ÖSZTÖN
DÍJAKRÓL, JUTALMAKRÓL, PÁLYADIJAKRÖL ES 

KEDVEZMÉNYEKRŐL.

a)

A Rector Magnificus bevezető szavai.

Közgyűlésünk tárgysorozatának e pontjában nem csupán 
a pályadíjakról és jutalomdíjakról óhajtunk jelentést tenni, 
ahogyan ez általában az egyetemeken szokásos. Pályadíjunk kü
lönben is kevés van egyelőre, ezeket sem tudtuk máig mindet 
odaítélni. Jónak láttuk azonban, hogy a t. Műegyetemi Közgyű
lést, az érdeklődő közönséget, különösen pedig az ifjúságot tájé
koztassuk az e tanévben kiosztott ösztöndíjak és jutalomdíjak 
különféle forrásairól, összegéről és a sokféle címen kiosztott ked
vezmények összegéről.

Csupán arról lesz szó, ami közvetlenül egyes hallgatók ke
zéhez jutott, egyesek tanulmányi idejének megkönnyítését szol
gálta, lényegesen kisebb részben közvetlenül Egyetemünk részé
ről, legnagyobb részben az államtól és több intézménytől. Nem 
beszélünk tehát itt sem az ifjúsági egyesületek támogatásáról, 
sem pl. a menzák, Testnevelő Intézet, Egészségvizsgáló Intézet 
anyagi ellátásáról.

Felkérem a Dékán Urakat, hogy összefoglaló jelentéseiket 
szíveskedjenek előadni.

b)

A felolvasott jelentések anyagát 1. az Évkönyv 304—316. 
oldalain.
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A  Rector Magnificus szavai a jelentések felolvasása után.

Ezek a magukban véve száraznak tetsző adatok mindjárt 
érdekessé válnak, ha arra gondolunk: milyen keserves lenne, ha 
az itt ismertetett segítés nem állana rendelkezésünkre.

Két célunk volt ezzel az ismertetéssel. Egyik az, hogy lássa 
az ifjúság — szerettük volna, ha sokkal többen hallják —, mi
ként gondoskodik róluk a magyar állam s azok a különböző 
tényezők, amelyek a munkájukra számítanak. Az ifjúságnak 
észre kell vennie, hogy e számokban a jövővel való törődés, a 
jövőre való kötelezés nyilatkozik. A másik cél pedig e közléssel 
az volt, hogy nyilvánosan is köszönetét mondjunk mindazoknak, 
akik a József Nádor Műegyetem valamelyik osztályának mun
kája, a gazdasági élet jövendő munkásainak képzése iránt nem
csak érdeklődnek, hanem az ifjúság felkészülésének lehetőségeit 
is megteremteni segítenek. Kérjük ezt a segítséget a jövőre is.

*

Hálásan köszönjük, hogy megjelenésükkel megtisztelték 
Közgyűlésünket az egész ország gondjának oly súlyos terhét hor
dozó kormányzat, a vallás- és közoktatásügyi s a honvédelmi mi
niszter urak képviselői, — a munkában társaink, a testvéregye
temek és főiskolák vezetői, — az Egyetemünkhöz munkatérben 
és lélekben közel levő testületek és hivatalok képviselői. Köszö
netét mondunk mindazoknak, akik itt megjelentek s érdeklődé
sükkel erősítettek bennünket. A benső erőt ugyan kinek-kinek 
önmagának kell oltalmaznia és fokoznia magában, — ezt meg
tesszük mi is, — de mégis szükségünk van olyanok erősítő hatá
sára, akik tudják: mit ér a nemzetnek az egyetemek s általában 
a jót akaró emberek lelki ereje ebben a mai magyar életben.
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A RECTOR MAGNIFICUS BÚCSÚBESZÉDE 
CZAKÓ ADOLF RAVATALÁNÁL.

A Műegyetemi Tanács és az egész tanári testület szomorú 
megilletődéssel tekint erre a ravatalra. Szomorúság búcsút 
vennünk a körünkből távozótól, még ha az élete olyan belsőleg 
befejezett volt is, mint Czakó Adolf élete s ha a  távozónak 
emlékezetét a hosszú életét betöltő munkának oly sok eredménye 
őrzi is meg tevékenysége körében, mint az Övét közöttünk.

37 évig dolgozott tanszékén egész lélekkel; részese és nagy 
hatású fejlesztője volt a  régi József Műegyetem szellemének. 
Személyében és munkájában egybe olvadt a gyakorlati feladat 
apró részleteinek megbecsülése és a  tudományos gondolko
dhassál járó távoli cél lankadatlan szemmeltartása. A Műegye
tem történetének eddig legsúlyosabb két esztendejében, 1918 
szeptemberétől 1920 őszéig, mint rektor Ő hordozta lelkén a 
Műegyetemnek akkor különösen súlyos gondját. Világosan 
látta, rektori beköszöntőjében el is mondta, hogy a négyéves 
háború tanulságai a  műszaki főiskolának milyen irányú fej
lesztését kívánnák, de tudta erejét főképpen arra fordítani, 
amit a felismert valóság elsősorban parancsolt neki: az ifjúság 
anyagi és ezzel szellemi gondozására, a növekedő tanulmányi 
hézagokkal járó veszedelmek lehető csökkentésére. Egyszerű, 
de annál inkább felemelő szavakkal hangoztatta és vállalta 
ezért a „nehéz felelősség“-et. — Vállalta és aszerint cselekedett. 
Amikor mindent elnyeléssel fenyegetett az összeomlás, Czakó 
Adolf szilárdan állott a  helyén. Emlékezetesen és példaadóan 
megmutatta, hogy a meglévőnek megtartása, a pusztulástól való 
megóvása sokszor csak olyan nagy, ha nem nagyobb lelkierőt 
és odaadást, higgadt bölcseséget és éber körültekintést kíván, 
mint az újonnan alkotás vagy továbbépítés. Munkáságával 
jogot szerzett arra, hogy beszámolójában magasról ítélje meg
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a két gyötrelmei évet és figyelmeztessen: „Értsük meg köteles- 
Régeinket, hogy azzá a nagyobb, erősebb és szebb lelkű nemzetté 
legyünk, amelyre itt szükség van!“

Ezt a célt szolgálta egész életével, hosszú szolgálatának 
minden mozdulatával. így ismertük, azok is, akik itt nem dol
goztunk vele együtt. Ezért láttuk Benne Egyetemünk múltjá
nak utat mutató képviselőjét azóta is, hogy mostani szerveze
tünkben működünk. Iránta érzett nagy tiszteletét fejezte ki a 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem azzal, 
hogy tiszteletbeli doktorává avatta.

Azoknak az egyetemi tanári, azaz tudósi és emberi jellem
vonásoknak, amelyek a régi József Műegyetemet a magyar 
életnek nevezetes tényezőjévé, a nemzet erejének és becsületének 
építőjévé tették, Czakó Adolf volt a  szemünkben egyik meg
személyesítője. Az volt, amíg élt és ezután is az marad.

Emlékezetét ez az egyetem híven megőrzi.

DR. CSONKA PAL NY. R. TANAR BÚCSÚBESZÉDE 
CZAKŐ ADOLF RAVATALÁNÁL.

A M. Kir. József Nádor Műegyetem mérnöki és építész- 
mérnöki karának képviseletében mélyen megrendülve állok itt 
Czakó Adolf ravatalánál, hogy a Kar búcsúját tolmácsoljam 
annak, aki egész életét egyetemünknek és a magyar mérnök
ségnek szentelte,

A búcsú e fájdalmas pillanatában elvonulnak előttem 
Czakó Adolf példaszerű életének emlékei s beszámolnak arról, 
hogy mit jelentett a műegyetemnek, a magyar mérnökségnek 
és az egész magyar közéletnek Czakó Adolf a tanár, a  tudós, az 
ember.. .

Czakó Adolf Pesten, 1860-ban született. Mérnöki tanul
mányait részben itt, részben Zürichben végezte. Műegyetemi 
hallgató korában — hatvan évvel ezelőtt — a hídépítési tan
széken tanársegéddé nevezték ki, majd 1893-ban konstruktőri 
teendők ellátásával bízták meg. 1895-ben legfelsőbb elhatáro
zással a Műegyetem Mérnöki Szerkezettani Tanszékének, később 
Alkalmazott Szilárdságtani Tanszékének rendkívüli tanárává, 
titóbbinak 1900-ban rendes tanárává nevezték ki.
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Tanári munkássága a mérnöki tudományok széles terü
letét ölelte fel. A mérnöki osztályon három éven át a hidépítés^ 
tanból, a  gépészmérnöki osztályon 20 éven át a vasszerkezetek 
tárgyköréből hirdetett előadásokat. Tanszékének főfeladatát 
azonban az építészmérnök-hallgatók oktatása alkotta, akik ré
szére 33 éven át tartott különféle szerkezet-ázilárdságtani elő
adásokat. Ezekben az előadásokban az oktatásnak egy újfajta 
módját honosította meg, együtt tárgyalván a szerkezetek stati
káját és szilárdságtanát a szerkezeti alkalmazásokkal.

A tanítás hatásfokának emelésére tanszéke mellé kísérleti 
intézetet szervezett, melyben az elméleti ismeretek megalapozás 
sához szükséges alapvető kísérleteket előadásaival párhuza
mosan mutatta be hallgatóinak. A laboratóriumi oktatásnak ea 
az általa bevezetett és kifejlesztett új módszere a mérnökképzés 
szempontjából épp oly nélkülözhetetlennek és alapvető jelentő
ségűnek bizonyult, mint a klinikai oktatás az orvosképzés 
szempontjából.

Mint tanár: kiváló volt. Értette módját miként lehet a 
legbonyolultabb kérdéseket is világos, érthető módon ismer
tetni. Előadása színes és kifejező, okfejtése világos és. meggyőző 
volt. Tudásának ellenvetést nem tűrő biztonsága lüktető erővel 
magával ragadta hallgatóit.

Az oktatásban a szigorú elméleti megalapozás ellenére 
sohasem tévesztette szem elől a végcélt: az életrenevelést; ezért 
gondosan ügyelt arra, hogy az előkészítő tanítás minden 
vonalon alkalmazkodjék az egyes szakterületek valódi szükség
leteihez. Szent meggyőződése volt, hogy „ a jó mérnökképzésnek 
elsősorban is a műegyetemi szakoktatásnak azon a gyakorla
tias irányán kell alapulnia, mely az élet valódi szükségleteihez 
szabja a tanítás anyagát, s ezen az anyagon vezeti rá a leendő 
mérnököket az önálló, az okozati összefüggéseket helyesen fel
ismerő gondolkozásra”.

Tanári állását hivatásnak tekintette, mely mérhetetlen 
kötelességeket ró annak viselőjére.

Minden közügyért fanatikusan lelkesedett, mindegyikben 
önzetlen odaadással vett részt. Kötelességérzése nem ismert 
határt. Felelősnek érezte magát a magyar mérnökség minden 
megnyilatkozásáért és közéleti ténykedéséért. Egy félszázadon 
át nem volt szakmájának és a  magyar mérnökségnek olyan 
megmozdulása., melyben mint elnök, előadó, vagy munkatárs
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irányító szerepet, vagy előkészítő munkát ne vállalt votoa. 
Számtalan előterjesztés, szabályzat és törvénytervezet vallja 
ő t megnevezett vagy meg nem nevezett szerzőjének.

Különösen jelentős a különböző műszaki tanácsokban és 
egyesületekben több évtizeden át kifejtett sokoldalú munkás
sága. Ennek elismeréséül a kormányzat és a legfelsőbb hely 
számos kitüntetésben részesítette, a mérnöki testületek egész 
sora pedig tiszteleti tagjául választotta.

Mint tudós főleg kutató kísérleteivel tűnt ki. A hazai épí
tőanyagok és az újabb szerkezetek szilárdsági tulajdonságainak 
megismerésére végzett kísérletei a gyáriparnak biztos irányí
tást, az építőiparnak pedig felbecsülhetetlen értékű támogatást 
jelentettek. Különösen alapvetőek a hazai cementekkel, betonok
kal és t'églagyártmányokkal végzett kísérletei, melyek nevét 
külföldön is ismertté tették.

Mint ember egészen kiváló tulajdonságokkal rendelkezett. 
Puritán gondolkozása, egyszerűsége közismert volt. A külsősé
geket gyűlölte, mindenben csak a tartalmat, az eszmét, a lénye
get kereste. Minden poszton szigorú bíró volt, önmagával szem
ben mérhetetlenül szigorú.

Csak az abszolút tökéletes munkát szerette: maga is csak 
ilyet alkotott. Szorgalma, munkabírása páratlan volt, vas- 
akaratla a lehetetlent is legyőzte.

Minden tudományos, gazdasági és társadalmi kérdés érde
kelte, minden szépért, minden eszményiért lelkesedett.

Tudományos munkásságán kívül családjában találta meg 
örömét és életcélját. Bár szeretettéi elvesztésével súlyos csapá
sokat kellett elviselnie, mindaddig, míg hűséges élettársa mel
lette őrködött, erős lélekkel viselte sorsát. Nejének elvesztése 
azonban porig súly tóttá: az öregséggel dacoló vasakarat meg
tört, a betegség kikezdte az addig szívósan ellenálló szer
vezetet.

Tiszteletbeli doktorrá avatása alkalmával még itt volt 
közöttünk, még hittük és reméltük, hogy szívós életereje ismét 
felülkerekedik a betegségén. De ő tudta, hogy az az élet, mely 
előtte áll, számára már csak előkészület a távozásra. . .  S a 
doktori avatásról útja a Kerepesi-úti-temetőbe vezetett, hogy 
szeretett élettársa sírjára helyezze azt a  rózsacsokrot, melyet 
doktorrá avatása alkalmából tisztelői nyújtották á t neki . . .

*
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S most a  Te tested is odaköltözik Czakó Adolf! A távozás 
e fájdalmas pillanatában engedd meg, hogy tanártársaid, tisz
telőid és barátaid utolsó búcsút mondjunk Neked. De engedd 
meg, hogy a hálás tanítvány bensőséges alázatával külön is 
megköszönjem azt a  nemes példát és irányítást, amit nekem, 
mint mesterem, egyetemi éveimben és pályám egész folyamán 
nyújtottál.

Ravatalodat szomorú szívvel álljuk körül, s mielőtt végleg 
eltávoznál körünkből, mégegyszer magunk elé idézzük fennkölt 
szellemedet. . .  Előttünk vagy a tudomány e szent csarnokában, 
hol fáradságot nem ismerve napról-napra róttad gyöngybetűi- 
det, itt vagy e felszentelt hajlékban, hol izzó tudományszerete- 
teddel annyi tüzet gyújtottál lángra a fiatal, zsenge lelkekben. — 
E tüzek, a hála és emlékezés lángjai örökké lobogni fognak, s 
majdan újabb és újabb tüzeket fognak lángra lobbantam, 
nemzedókről-nemzedékre plántálva fennkölt szellemed emlékét 
és nemes példád hagyományait.

Lobogjanak fennen e lángok, s most midőn utolsó utadra 
indulsz, ballagjanak Veled hosszú, úttalan utadon!

Szeretett tanártársunk, atyai jóbarátunk, tanítómesterem 
Isten Veled!
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DR. ZEMPLÉN GÉZA NY. R. TANÁR BÜCSÜBESZÉDE 
SZARVASY IMRE RAVATALÁNÁL.

A kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Rektor Magnificusa, Tanácsa és Vegyészmérnöki 
osztálya nevében jöttem Tőled elbúcsúzni: Szarvasy Imre!

Először a tudóshoz beszélek. Fiatalon, az akkor fiatal elektro
kémiai tudományban ragyogó felkészültséggel kezdted meg 
pályafutásodat. Uj volt az épület, amelyben intézetedet beren
dezted, anyagi eszközök bővein álltak rendelkezésedre, hogy ezt 
az intézetet legkorszerűbb készülékekkel és eszközökkel ellássad. 
És mintha a  sors is irányítani akarná tudományos törekvései
det, néhány év múlva tört elő hazánk területén az első földgáz
forrás. Az akkori pénzügyminiszter megbízása folytán meg
indítottad azt a hatalmas kutatómunkát, mely a  földgáz leg
célszerűbb kémiai kihasználását tűzte ki célul. Ebben a munká
ban kitűnően képzett fiatal vegyészmérnökök egész gárdája 
segédkezett Neked, köztük legkiválóbbak voltak dr. Varga 
József jelenlegi kereskedelmi és iparügyi miniszter és dr. 
Piánk Jenő, most már kollégáid és dr. vitéz Lányi Béla, most 
már címzetes műegyetemi rk. tanár. Ezen kutatómunkák ered
ményei közül csak a legkiemelkedőbbeket említem meg: a 
methán chlórozását és a methylchloridnak methylalkohollá való 
átalakítását, továbbá a methánnak thermikus bontását aktív 
szén nyerése céljából.

Most pedig beszélek a tanárhoz. Mintaszerű, nyugodt, meg
győző, könnyen értheitő előadásaidat hallgatóságunk nagy 
élvezettel követhette. Mint adminisztrátor, dékán, zökkenők 
nélkül vezetted a Vegyészmérnöki Osztály ügyeit a régi világ
háború nehéz körülményei között. A legszebbet azonban rektor- 
ságod alatt érted el, azzal, hogy keresztülvitted a  műegyetemi 
orvosi rendelő létesítését és a hallgatóknak az orvosi rendelőben 
való kötelező megvizsgálását. Hogy mit jelent különösen *
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szegényebb sorsú hallgatók számára ez a  jótékony intézmény, 
ahhoz nem kell magyarázat.

Végül szólok az emberhez. Különös, magadban élő egyén 
voltál; nem engedted közeljutni hozzád a többieket. Ennek 
dacára mindenki nagy tiszteletben tartott és bármennyire 
páncél alatt hordtad .szívedet annak jóságát megéreztük és 
nagyon megszerettünk Téged.

A Műegyetem koszorúja mellé elhoztam még Neked a 
M. Tud. Akadémia és a  Szent István Akadémia koszorúját is. 
Aludj nyugodtan alattuk, mert mint tudós, tanár és ember köte
lességedet becsületesen teljesítetted.
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1.

A RECTOR MAGNIFICUS MEGNYITÓ BESZÉDE A MÉR
NÖKI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET ZÁRÓÜLÉSÉN 1942. ÉVI 

ÁPRILIS HÓ 28-ÁN.

1. A Műegyetemi Tanács nevében tisztelettel üdvözlöm a 
Mérnöki Továbbképző Intézet második évi tanfolyamának elő* 
adóit és hallgatóit, valamint az itt megjelent érdeklődőket.

Az a  körülmény, hogy itt a rektor elnököl, jóllehet nem is 
mérnök, annak a  kifejezése, hogy a Mérnöki Továbbképző Inté
zet nem magában álló szervezet^ hanem a József Nádor Mű
egyetem intézménye ; nem vendég tehát az épületünkben, 
hanem a műszaki karok munkájának új, de máris nevezetes 
kiegészítője.

A Mérnöki Továbbképző Intézet működését, ennek értékét 
gyakorlatilag a szakemberek jogosultak és tudhatják meg
ítélni; ehhez szólanom hivatali minőségem egyáltalában nem 
jogosít fel. Észre kell azonban venni, hogy az Intézet lété, 
keletkezése és szervezete igen fontos, elvi jelentőségű észre
vételekre ad alkalmat. Talán éppen azért, mert nem vagyok 
műszaki ember, szabad néhány szóra engedelmet kérnem : mi
ként látom az egyetem és a továbbképzés viszonyát, bármelyik 
szak- vagy munkakör szempontjából.

2. Egyetemi tanulmányokhoz kötött pályákon egyszerűen 
azért van szükség továbbképzésre, mert a tudomány halad. 
Halad a tudományos kutatásból táplálkozó megismerés is, de 
a tudományos eredmények gyakorlati felhasználása is. Másod
szor pedig azért szükséges a továbbképzés, mert az élet is 
halad, legalább is változik és így az élet szükségletei állandóan 
módosulnak, néha gyökeresen és nem is valami lassan átala
kulnak. Ebből természetesen nő ki az a követelmény, hogy a 
gyakorlat emberei megismerhessék a tudomány újabb meg
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újabb eredményeit, a tudomány művelői pedig a mondani
valóikat azokkal is közölhessék, akik az egyetem falait már , 
elhagyták. Nem kevésbbé szükséges, hogy a gyakorlati felada
tokkal napról-napra találkozó, az újabb meg újabb szükség
leteket közvetlenül ismerő emberek tudathassák saját készülésök 
egykori színhelyén az újabb nemzedékek tanítóival, hogy 
miben érzik az új helyzetekben a tudományos tájékozódás 
szükségét, mire jutottak el a saját munkájuk indította elméi - 
kedésök vagy kísérleteik útján.

Különösen súlyos időkben van nagy jelentősége annak, 
hogy köztudomású tények megítélésének új szempontjai elter
jedjenek, régi feladatok megoldásának új eszközei ismeretessé 
váljanak, új tennivalókra a  figyelem felhívassék és rendszere
sen mód nyíljék különböző tapasztalatok közös megfontolá
sára. A szervezett továbbképzés főként olyan területeken szük
séges, amelyeken a haladást a nehezen terjedő könyv nem biz
tosíthatja, hosszadalmas fejtegetések tanulmányozására nem 
igen van lehetőség, ellenben a gyakorlati bemutatás, kipróbá
lás éppen a mindennapi munkát végző, a jobb módszerek iránt 
tehát természetesen Fogékony szakembereket felettébb érdekli 
és a  könnyen ellenőrizhető eredményekről való tájékoztatás 
megóvja az elmaradástól.

A továbbképzés rendszeresítése minden ilyen foglalkozás
ban a munka értéke folyamatos javulásának mellőzhetetlen 
feltétele. Fájdalom, ez még nem egészen általános meggyőző
dés.

3. Az sem az, hogy ezt a továbbképzést magának a főisko
lának, az egyetemnek kell végeznie. Pedig alig gondolható, 
hogy ezt bárki is másként láthassa, ha végiggondolja. Sem 
szakegyesületek által rendezett előadássorozatok, sem gyakor
lati emberek vitaeistélyei, sem felülről elrendelt „fejtágító tan
folyamok“ nem érhetik el a célt annyira, mint hogyha éppen 
az „alma mater” hívja magához a fiait: jöjjetek, új mondani
valóim vannak.

Ebben különösen fontosnak tartom azt a  tudományos be
csületességet, hogy az egyetem nyiltan meg vall ja: én is kutat
tam, tanultam, egyetmást másként látok, mint évekkel ezelőtt. 
Nevetséges is lenne, ha a továbbtanulás vagy akár az újra-
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tanulás szükségességét éppen az egyetem nem ismerné el, vagy 
megtagadná azzal, hogy neki nem kell a továbbképzés, ő népi 
foglalkozik vele, talán a méltósága nem engedi. Ki merem 
mondani, hogy határozottan a saját hitele, belső fejlődései és 
külső, állandó érvényesülése követeli az egyetemtől, vala
mennyi szakosztályától vagy tudománykarától, hogy hozzá 
tartozó foglalkozások embereinek folytonos továbbképzését 
kezébe vegye és kezében tartsa. Az élet túlhaladhat sok minden 
intézményen, de az egyetemen nem! Az egyetem vagy az élen 
halad, vagy rohamosan elveszíti a tekintélyét s azzal együtt a 
létjogosultságát is!

Az, hogy a  továbbképzés az egyetem ügye, azaz joga és 
kötelessége, korántsem jeleníti azt, hogy a  továbbképzés szemé
lyes munkáját csupán egyetemi tanárok végezzék. Ellenkezően. 
Éppen azért, mert az élet szükségletét kell itt kielégíteni, szó
hoz kell jutniok a továbbképzésben az élet, a közvetlen gya
korlat embereinek is. Az egyetem és az élet kapcsolata csak 
akkor teljes, ha nemcsak kifelé hatol innen, ami az életet ala
kíthatja, hanem be is jön, amit az élet megérlelt. Azaz : a 
továbbképzésben elvileg nem csak lehet, de szükséges részt- 
venniök külső szakembereknek is, esetleg olyanoknak, akik 
más kérdésben a tanfolyamnak hallgatói. Az egyetem azzal, 
hogy szóhoz engedi őket, elismeri a mondanivalójuk jelentősé
gét, bár nem mondja, hogy azzal azonosítja magát. De utat 
nyit, teret ad, lehetőséget biztosít s ezzel a fejlődést segíti. 
Nem hallgatom el: még azzal is, hogy így az egyetem önmagát 
önbírálatra serkenti.

Az egyetemi oktatás és az eleven élet összefonódását, köl
csönös megtermékenyülését jelenti minden jól rendezett tovább
képzés.

4. A továbbképzésnek minden intézménye művelődéspoli
tikai érdeklődést érdemel, mert művelődéspolitikai szerepe van. 
Ezért elejétől kezdve figyeltünk a Mérnöki Továbbképző Inté
zetre olyanok is, akik nem vagyunk szakszerűen érdekeltek. 
Ez a magyarázata annak, hogy a most folyó évben — bár hiva
talos közöm nincsen hozzá — nagy érdeklődéssel kísértem az 
Intézet munkásságát. E megfigyelés alapján legyen szabad ki
fejeznem az örömömet azon, hogy a Mérnöki Továbbképző
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Intézet sikeresen szolgálja célját, megtestesíti a  jó továbbkép
zéshez fűződő elvi követelményeket s hathatósan növeli a 
József Nádor Műegyetem erejét.

Talán nem lépem túl a rektort kötelező határt, ha azzal 
nyitom meg a  II. év záróülését, hogy a Műegyetemi Tanács 
nevében tisztelettel köszönetét mondok a  Mérnöki Tovább
képző Intézet vezetőinek, a tanfolyam előadóinak és hallgatói
nak s a további munkásságnak is az eddigihez hasonló nagy 
sikert kívánok.
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DR. MIHAILICH GYŐZŐ MŰEGYETEMI TANÁR, A MER 
NÖKI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET IGAZGATÓJÁNAK BE

SZÁMOLÓJA 1942. ÉVI ÁPRILIS HÓ 28-ÁN.

Az elmúlt évben rendezett továbbképző tanfolyamok si
kere, a nagyszámú hallgatóság kitartó érdeklődésiéi, a hatósá
gok, vállalatok, különböző intézmények rendkívüli támogatása 
fokozott mértékben tette kötelességgé az 1942. évi tanfolyamok
nak hasonló keretben Való előkészítését.

A szép remények egét azonban a  kelet felől feltornyosuló 
vészterhes fellegek mihamar elsötétítették. A bolsevista rém 
barbár, istentelen, embertelen szörnyűsége, a vallás^ a  nemzet, 
a család védelmében bennünket is önvédelmi harcra kénysze- 
rített.

Azonban épp az előttünk álló szörnyű gigászi küzdelem 
fokozott mértékben tette szükségessé a korszerű műszaki fel- 
készültség fokozását, avégből, hogy úgy a frontnak, mint' a 
frontmögötti részeknek döntő jelentőségű mérnöki feladatai a 
lehető legjobb hatásfokkal oldassanak meg. Ügylátszik, hogy 
ez az aktív felfogás széles körben vált úrrá, mert úgy a hatósá
gok, mint az ipari vállalatok a tavalyihoz hasonló mérvben tá
mogatták az idei tanfolyamokat is, a hallgatóság pedig a tava
lyinál még nagyobb számban jelentkezett. A tanfolyamok január 
19-től április hó 2-áig tartottak.

98 előadó 100 előadást tartott, összesen 413 órában.
1. Az út-, vasút-, víz-, híd- és vasbetonépítési tanfolya

mon volt 19 előadás, 88 órában;
2. a geodéziai tanfolyamon volt 10 előadás, 40 órában;
3. az építészi tanfolyamon volt 12 előadás, 33 órában;
4. a gépészi tanfolyamon volt 17 előadás, 80 órában;
5. az elektrotechnikai tanfolyamon volt 14 előadás, 54 

órában;
6. a vegyészeti tanfolyamon volt 15 előadás, 56 órában;
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7. a közgazdasági és jogi tanfolyamon volt 13 előadás,
62 órában.

Rendkívüli érdeklődést váltottak ki a matematikai elő
adások a vektor- és tenzor-számításokról, valamint a differen
ciál-egyenletekről. A legutóbbi évek abnormális árvizei és a 
belvizek szörnyű pusztításai különösen időszerűvé tették a tan
folyam előadásait hidrodinamikából, az áramlástanból, a  szi
vattyútelepek üzeméről, valamint az ármentesítő- és öntöző-szi
vattyúkról.

Ezen előadások február hó első felében folytak, amidőn 
a vízi társulatok mérnökei — vidéki kartársak is — szép szám
mal sereglettek össze Budapesten, a Tisza-Dunavölgyi Társulat 
közgyűlése alkalmából.

Fontos szükségletet elégítettek ki a talajmechanikai és 
földnyomás elméleti előadások, melyek a korszerű alapozások
hoz szükséges alapismereteket nyújtották.

A héjszerkezetek és keretszerkezetek elmélete, továbbá 
újítások a teodolitokon, valamint különböző felsőgeodéziai elő
adások korszerű igényeket elégítettek ki.

Tárgyalásra kerültek a  városrendezés időszerű kérdései, 
továbbá sorházak, magaslati üdülők és sportszállók, családi 
házak kertjének tervezési feladatai.

A repülőgépek szerkezettanával és üzemével foglalkozott 
öt előadásból álló, szervesen egybekapcsolt előadássorozat

Hűtés és jéggyártás, fogaskerekek, csapágyak, különböző 
mű- és pótanyagok, gőzerőművek építési és üzemi feladatai 
című előadások szerepeltek a  gépészeti tanfolyamon.

Az idén külön elektrotechnikai tanfolyam is volt, mely
nek tárgyai közül megemlíthető: a villamos szerelési cikkek, 
fogyasztásmérők és mérőváltók, korszerű villamos-járómű vek, 
transzformátorüzemek, fémek villamosvezetésének quantum- 
elmélete,, rádiócső-gyártás, wolf ramgyárt ás, továbbá a „rádió
hullámoktól a világűrsugarakig“ című előadás.

A nagy gyakorlati jelentőségű vegyiipar köréből a  fale- , 
párlásról, gumigyártásról, bőrgyártásról, az alkáli elektroliti- 
kus ipar feladatairól hangzottak el előadások. Ezenkívül a zsí
rok, olajok, szappanok és mosószerek, textil-segédanyagok, 
kenőolajok, emulziók, a szerves anyagok röntgenvizsgálata tá r
gyaltattak behatóan.

Az idén tartatott először a közgazdasági és jogi tudó-
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mányok köréből tanfolyam, melyet szépszámú hallgatóság 
nagy érdeklődéssel látogatott. Az előadások tárgyai közül j edL- 
lemzésként megemlíthetők a  következők: iparpolitika, ipari 
közigazgatási jog, ipari vállalatok számvitele, gyárüzemi költ
ségszámítás, konjunktúrakutatás, termelés- és árpolitika, álta
lános energiagazdaság, ipari nyersanyagok megoszlása a vilá
gon, egyenes adók és illetékek, munkabérkérdések, magánalkal
mazotti jogviszony, üzleti szellem és közérdek.

A tanfolyamra beiratkozottak száma a  tavalyi 2955-tel 
szemben 3348-ra emelkedett, ami nem remélt eredmény, mert 
tulajdonkép a hallgatóság számának csökkenésére kellett szá
mítani, miután egyrészt az újdonság ingere már nem forgott 
fenn, másrészt pedig az általánosabb érdekű enciklopédikus 
jellegű előadások száma csökkent. Az összes előadásokra be
iratkozott 990, egyes előadásokra 2358 hallgató. A vendéghallga
tók száma 346.

Az egyes tanfolyamok közt a hallgatóság megoszlása a 
következő volt :

Az út-, vasút-, víz-, híd- és vasbetonépítési tanfolyamon 
545 hallgató,

a geodéziai tanfolyamon 88 hallgató, 
az építészeti tanfolyamon 359 hallgató, 
a gépészeti tanfolyamon 1252 hallgató, 
az elektrotechnikai tanfolyamon 453 hallgató, 
a vegyészeti tanfolyamon 445 hallgató, 
a közgazdasági és jogi tanfolyamon 206 hallgató.
Az idei tanfolyamokon már jobban érvényesült az a kí

vánatos szempont, mely szerint az előadások ne enciklopédiku
sak, hanem valamely korszerű kérdésnek teljesen szakszerű, a 
lényeges részletekre is kiterjedő tárgyalásai legyenek. Az idei 
előadások 55°/o-ának óraszáma 4—6 volt.

A hallgatóság végig nagy szorgalommal és kitartással 
látogatta az előadásokat), a közlekedési nehézségek, valamint a 
szokatlanul hideg és hosszú tél dacára. Az előadások az esti 
órákban 5—8-ig tartattak. Miután pedig a műegyetemen csak 
5 óráig volt fűtés, a hallgatóknak bizony sokszor télikabátban 
kellett ülniök, az előadók pedig egészségük veszélyeztetésével 
tartották meg előadásaikat.

Legyen szabad ez alkalomból is az előadóknak önfeláldozó 
munkájukért hálás köszönetét mondanom. Fogadják ugyan
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csak meleg köszönetéin kifejezését tanártársaim és a  gyakor
latban működő kartársaim is, kik az előadások tárgyainak ki
választásában és az előadási Programm összeállításában szíve
sek voltak közreműködni.

Az intézet hálás köszönetét tolmácsolom mindazon ható
ságoknak, közüzemeknek, iparvállalatoknak és testületeknek, 
amelyek hathatós erkölcsi és anyagi támogatást nyújtottak.

Hálás köszönetét mondok dr. Varga József, dr. Hóman 
Bálint, Bartha Károly és br. Bánffy Dániel őnagyméltóságaik
nak. Hathatós segítséget nyújtottak : a  M. kir. Államvasutak, 
a  m. kir. Posta, az Állami vas-, acél- és gépgyár, a Haditech
nikai Intézet, az Országos öntözésügyi Hivatal, Budapest Szé
kesfőváros, a budapesti Vízművek, Gázművek és Elektromos 
Művek, Budapest Székesfővárosi Közlekedési R.-T,. a  Ganz- 
gyár, a Láng- és Röck-gyár, a Magyar Optikai Művek, Felten 
és Guilleaume R.-T., Siemens-Schuckert R.-T., Gamma, R.-T., 
Magyar Radiátorgyár R.-T., Egyesült Izzólámpa- és Villamos- 
sági R.-T., Magyar Philips Művek R.-T.

Az eddigi tanfolyamok tapasztalataiból bizonyos követ
keztetések vonhatók le a jövő tanfolyamokat illetőleg.

A matematikai előadások nagymérvű látogatottsága azt 
mutatja, hogy bizonyos — a műegyetemi tanulmányi idő alatt 
esetleg nem eléggé megemésztett, vagy régebben elő nem 
adott — újabb alapismeretek megszerzésének lehetőségét ezen 
továbbképző tanfolyamokon biztosítani kell. Továbbá a kétévi 
tanfolyamok tapasztalatai alapján indokoltnak látszik hosz- 
szabb időre, pl. három évre terjedd programm összeállítása, 
mely szerint bizonyos nagyobb fejezetek anyaga több évre el
osztva rendszeresen, részletbe menően is elő lesz adható.

Ilyen Programm összeállítását időszerűvé teszi az az át
meneti intézkedés is, mely szerint a mérnöki osztályban az idei 
tanévtől kezdve a tagozati 9. félév elmarad. Miután pedig a 
tagozati előadásoknak a  7. és 8. félév anyagába teljes egészük
ben való beillesztése a hallgatóság nagyobbmérvű túlterhelése 
nélkül aligha lesz lehetséges, a tagozati kiképzés célszerű mód
jának kínálkozik megfelelő továbbképző eljárások tartása.

A javasolt hároméves programmal kapcsolatban felmerült 
a gondolata a továbbképző tanfolyamok olyan megszervezésé
nek, hogy azok a műegyetemi oktatásnak szerves kiegészítő 
részei legyenek. Ezen tervszerűen megszervezett tanfolyam ok

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



189

révén nagymértékben elő lehet segíteni a mérnökök sokszor 
követelt, szükséges gyakorlati kiképzését, biztosítani lehet a 
specializálást, bizonyos különleges szakismeretek megszerzését 
és módot lehet adni tehetséges és ambiciózus mérnököknek, hogy 
az alapismeretekben tapasztalt hiányokat pótolhassanak.

A Mérnöki Továbbképző Intézet ezen fontos hivatása 
azonban megkívánja, hogy annak rendszeres, állandó működése 
biztosíttassék. Hálás köszönetét mondok az Intézet nevében 
dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter űr 
Önagyméltóságának, a megértő jóindulatért, melynek révén az 
1942. évi költségvetésben a mérnöki továbbképzés is szerepel 
már az orvos-továbbképzéssel egy tételben. Miután azonban a 
mérnöki továbbképzőre eső rész túl szerény, legyen szabad 
arra kérni őnagyméltóságát, hogy legyen jó az 1943. évi költ
ségvetésben e célra megfelelő összeget biztosítani.

A kétévi eredményes működés után úgy vélem, hogy az 
a másik kívánság is teljesen indokolt, mely szerint a Mérnöki 
Továbbképző Intézetnek a műegyetemen megfelelő helyisége 
legyen.

Meg kívánom említeni, hogy az idei nyári szünidőben 
Sopronban erdőmémöki tanfolyamot készülünk tartani, mely
nek előkészítő munkáit Modrovich Ferenc dékán úr volt szíves 
megindítani. Ezenkívül szeretnénk Kolozsvárott 7—10 napos 
továbbképző tanfolyamot rendezni.

Nagy örömmel számolok be arról, hogy az 1941. évi tan
folyamok előadásainak mintegy háromnegyed része — 74 fü
zet — nyomtatásban megjelent. Igaz ugyan, hogy tavalyi be
számolómban, 1941. évben, ősz folyamára jeleztem a megjele
nést, azonban figyelembevéve egyrészt, hogy 106 előadóról van 
szó, kik mindannyian rendkívül el vannak foglalva, másrészt 
pedig tekintettel a  súlyos háborús állapotra, az elért eredmény 
is örvendetesnek mondható.

Minden remény megvan különben arra, hogy a még 
hiányzó füzetek is rövid időn belül készen lesznek. A szóban- 
íorgó előadások 14 kötetben jelennek majd meg, miután elő
ször füzetenkint kerülnek forgalomba. Az egész terjedelem kb. 
300 ív, 4500 oldal.

Számos füzet 4—6 ív terjedelmű. A IX. és X. kötet 1—1 
előadást foglal magában és tankönyv-számba megy. A IX. 
kötet dr. Misángyi Vilmos „Tömeggyártás“ című, a X. kötet
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pedig dr. Vér Tibor „Válogatott fejezetek az anyagvizsgálat 
köréből“ című munkája.

A magyar viszonyok közt a  továbbképző tanfolyamoknak 
tán a legfontosabb eredménye ez a 14 kötettel meginduló — és 
az idei tanfolyamok révén kb. ugyanennyivel szaporodó — 
könyvsorozat, amelynek keretében a sokszor felpanaszolt tan
könyvhiányon is segíteni lehet.

Ha sikerül a Mérnöki Továbbképző Intézet munkáját az 
előzőkben vázolt gondolat szerint a műegyetemi oktatással rend
szeres szerves kapcsolatba hozni, úgy a magyar műszaki iroda
lom hatalmas fellendülésével lehet számolni. Az pedig termé
szetszerűleg nem szorul bizonyításra, hogy ilyen intenzív, ko
moly műszaki irodalom minő hatalmas fejlesztő hatást fog gya
korolni úgy a magyar technikai kultúrára, mint az ország gaz
dasági erejének öregbítésére.

Amidőn az előadóknak az intézet háláját ismételten tolmá
csolom önfeláldozó munkájukért, ugyancsak meleg köszönetét 
kell mondanom a szerkesztőbizottság tagjainak — dr. Csűrös 
Zoltán, dr. Kotsis Iván, dr. Jáky  József, Németh Endre, Oltay 
Károly, dr. Pattantyús Géza és vitéz Verebély László professzor 
uraknak — sok időt igénylő nagy munkájukért.

Egyúttal legyen szabad köszönetemet kifejezni Pávó Ele
mér titkár úrnak is, ki úgy a sajtó alá rendezés, mint a könyv
kiadás fárasztó munkáját végezte rendkívüli ügy buzgalommal.

Mélyen tisztelt Uraim!

Todt németbirodalmi miniszter tragikus halála az egész 
világ figyelmét felkeltette az ő gigászi munkája iránt. Todt a 
mérnöki munka igazi hérosza volt. Gigantikus munkák tünemé
nyes megszervezésének mestere, a betonútépítés és betonerődí
tés úttörője.

Az ő életműve a mérnöki munka sorsdöntő jelentőségének 
legfényesebb bizonyítéka és hatalmas figyelmeztetés arra nézve, 
hogy kellő mérnöki kultúra hiánya, a mérnöki tudás és mérnöki 
munka meg nem felelő érvényesülése minő veszedelemmel jár.

A Westwall hatalmas tömegeinek bámulatos rövid idő alatt 
való megépítése révén a betonépítés belekerült a világtörténe
lembe.
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A Todt-szervezetben — melyben a szaktudás teljes mérték
ben tudott érvényesülni — az alkotó munka tempója megölte a 
bürokratizmus bacillusait.

Azonban nemcsak a közvetlen honvédelem terén, hanem a 
front mögötti részeken folyó termelési és utánpótlási háború 
mind nagyobb mérnöki tudást igényel. A lemaradás e téren 
nemcsak kultúrszint-csökkenést jelent, hanem óriási gazdasági 
kárt okoz és pusztulásba, alárendelt sorsba döntheti a nemzetet. 
Az immár két éve folyó továbbképző tanfolyamok eredménye és 
sikere bizonyság arra, hogy a magyar mérnöki kar hivatásának 
magaslatán áll, minden ízét áthatja mintaképének, Széchenyi
nek nemes szelleme és teljes mértékben átérzi közérdekű szent 
kötelességeit, amidőn kényszer nélkül, egyéni előnyök reménye 
nélkül — rendkívüli elfoglaltság és súlyos gondok közepette — 
törekszik minél gazdagabb tudást szerezni.

A magyar mérnöki kar — habár azt látja, hogy a mérnöki 
tudás, a mérnöki munka nem jut kellő, az ország érdekében álló 
érvényesüléshez — fanatikus hittel dolgozik tovább, szerzi meg 
magának a tudás minél hatalmasabb fegyvereit, mert szentül 
megvan győződve arról, hogy a nemzet igazi boldogulásához, az 
integer Magyarországhoz oly utak is vezetnek, melyek csakis 
alapos mérnöki munkával és mérnöki tudással épülhetnek meg.

KIMUTATÁS
a különböző anyagi támogatásokról, melyekben a Mérnöki 

Továbbképző Intézet 1942 május hó 1-ig részesült.

I. ÁTALÁNYOK.
Iparügyi miniszter ................................. ....................  5.000 P
Pöldmívelésügyi m iniszter........................................ . 2.000 „
Ganz és Társa R.-T......................................................... 4.000 „
Budapest Székesfőváros Vízmüvei (és anyagi támo

gatás) .......... . . . . ............9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000 „
Magyar Államvasutak Igazgatósága..........................  3.500 „
M. Kir. Postavezérigazgatóság .................................  3.500 „
Budapest Székesfőváros Gázmüvei ................. ............ 2.000 „
M. Áll. Vas-, Acél- és Gépgyárak ..................... .......  1.500 ,,
Országos öntözésügyi H iv a ta l....................................  1.400 „

Átvitel 26.900 P
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Äthozat 26.900 P
Magyar Philips Művek R.-T............................ 500 „
M. Kir. Dohányjövedék Központi Igazgatóság...........  400 „
Magyar Általános Kőszénbánya R.-T.............  400 „
Magyar Tégla- és Agyagárugyárosok Országos Szöv. 300 „
Hutter és Lever R.-T.....................................................  50 „

Összesen __  28.550 P

II. TANDÍJ.
Honvédelmi minisztérium (9. csoport) ......................  2.555 P
Kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium (2.

csoport) ......................................   350 „
Vallás- és közoktatásügyi minisztérium ...................  80 „
Budapest Székesfőváros Polgármestere ...................  3.419 „
Magyar Optikai Művek R.-T.......................................  2.362 „
Budapest Székesfőváros Közlekedési R.-T..................  2.146 „
Láng L. Gépgyár R.-T..................................................  1.265 „
Felten és Guilleaume R.-T...........................................  1.044 „
Budapest Székesfőváros Elektromos Művei ............  828 „
Siemens-Schuckert Művek R.-T.................................... 607 „
Gamma R.-T...................................................................  586 „
Magyar Radiátorgyár R.-T...........................................  560 „
Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T..................  555 „
Aerotechnikai Intézet .............................    483 „
Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár R.-T............ 423 „
Csonka Gépgyár R.-T.....................................................  343 „
Hungária Villamossági R.-T........................................  320 „
Roessemann és Harmatta R.-T....................................  308 „
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű R.-T......................  280 „
Rock István Gépgyár R.-T...........................................  256 „
Hungária Műtrágyagyár R.-T.....................................  244 „
Magyar Acélárugyár R.-T............................................  227 „
Hofherr-Schrantz Magyar Gépgyári Művek R.-T. .. 222 „
Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak keresk. képv........  220 „
Péti Nitrogén Művek R.-T...........................................  200 „
Standard Villamossági R.-T.........................................  196
Budapesti Allamépítészeti H iv a ta l............................  173 „
Szeszegyedárusítási Igazgatóság.................................  160 „

Átvitel 20.412 P
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Äthozat 20.412 P
Erőátviteli és Világítási B.-T.......................................  150 „
Magyar Brown-Boveri Művek B.-T.............................  147 „
Telefongyár B.-T.........j .................................................  139 „
vitéz dr. Lázár és dr. Ofner vegyészeti g y á r ............  132 „
Széchy Endre mérnöki irodája .................................  128 „
Svéd és T á rsa ................................................................  120 „
Ulrich B. J . bádog- és ólom árugyár..........................  120 „
Viktória vegyészeti kft.................................................. 104 „
Aeg Villamossági B.-T..............................................     98 „
Leipziger Vilmos Szeszgyár B.-T................................  80 „
Alsó-Szabolcsi Armentesítő Társulat ....................... 38 „
M. Kir. Balassagyarmati Államépítészeti Hivatal .. 26 „

Összesen__  21.694 P

<
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A SOPRONI NYÁRI EGYETEM 
1941/1942. TANÉVI MŰKÖDÉSE

1.

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG

JELENTÉSE

2.

A RECTOR MAGNIFICUS

M EGNY ITÓ BESZÉDE

3.
FÁY ISTVÁN M. KIR. TITKOS TANÁCSOS. ÁLLAMTITKÁR 

B E S Z É D E

4.

DR. KAMENSZKY ÁRPÁD POLGÁRMESTER

BESZÉDE

5.

MODROVICH FERENC DÉKÁN

BESZÉDE
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1.

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A M. KIR. JÓZSEF NÁDOR MŰSZAKI ES GAZDASÁG
TUDOMÁNYI EGYETEM 1942. ÉVI SOPRONI NYÁRI TAN
FOLYAMÁRÓL (A SOPRONI NYÁRI EGYETEM VI. EVE.)

Nyári Egyetemünk Tanulmányi Bizottsága, amelynek fel
adata a Nyári Egyetem munkatervét előzetesen kidolgozni, a 
munkatervet úgy állapította meg, hogy a Nyári Egyetemen a 
vezetőszerep az előadások megtartása tekintetében évről-évre 
Egyetemünk más-más fakultásának jusson. Tekintettel arra, 
hogy Egyetemünknek 5 fakultása van, a Nyári Egyetem elő
adásai ilymódon ötéves ciklusokra tagozódtak. Az első ötéves 
ciklus a múlt esztendőben telt le és a Tanulmányi Bizottság 
említett elgondolása, amelyet a Nyári Egyetem első öt évének 
folyamán teljes következetességgel hajtottunk végre, igen cél
szerűnek bizonyult.

A Nyári Egyetem második ciklusa a folyó 1942. évben 
kezdődött meg. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete időközben legnagyobb 
örömünkre úgy határozott, hogy a Bánya-, Kohó- és Erdőmér
nöki Továbbképző Tanfolyamot Sopronban ugyancsak a 
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar helyiségeiben, Nyári Egye
temünkkel egyidejűleg fogja tartani. Ennek következtében 
feleslegessé vált, hogy a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar 
az előadások megtartására a Nyári Egyetemen is külön év
folyamot nyerjen. Ezért a Nyári Egyetem most kezdődött má
sodik ciklusának első évében az eredeti munkatervtől eltérően 
a Mérnöki és Építészmérnöki Karé lett a vezetőszerep az elő
adások megtartása körül.

Ezidén az volt a terv, hogy a Mérnöki Továbbképző Inté
zet előadásai az Erdőmérnöki Osztály tárgyköréből fognak ta r
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tatni. Sajnos azonban, a háború kiterjedése és az ezzel kapcso
latos gazdasági nehézségek, valamint az a törekvés, hogy a 
háború nehézségein tőlünk telhetőleg többtermeléssel igyekez
zünk segíteni, arra az elhatározásra vezettek, hogy az Erdő
mérnöki Osztály Továbbképző Tanfolyama az 1942. évről az 
1943. esztendőre halasztassék.

Különösen nagy nehézségekkel kellett ezidén megküzde- 
nünk a Nyári Egyetem előkészítése és rendezése tekintetében 
is, jóllehet Nyári Egyetemünk nagyszámú jóakarói és párt
fogói, úgy mint a múlt években, ezidén is minden tekintetben 
támogatták fáradozásainkat. A Mérnöki és Építészmérnöki Kar 
dékánja és kiváló tanári kara a legnagyobb jóindulattal karol
ták fel idei Nyári Egyetemi Tanfolyamunk ügyét, és igen érté
kes, magas tudományos színvonalú és emellett a nagyközönség 
figyelmét is lebilincselő és az általános műveltséget fejlesztő 
előadásokkal gazdagították Nyári Egyetemünk előadássoroza
tát. összesen megtartott 49 előadásból 35 volt a mérnök- és 
építészmérnöki tudományok körébe tartozó előadások száma. 
A többi előadás tárgykörét is úgy válogattuk meg, hogy azok 
szerves kapcsolatban álljanak ezidei előadássorozatunk fő
irányzatával, a mérnöki és építészmérnöki tudományokkal. 
Illusztris előadóink között nagyszámban foglaltak helyet Egye
temünk legkiválóbb tanárai. Súlyt helyeztünk arra is, hogy 
gyakorlati szakembereket is felkérjünk előadások tartására, 
hogy ilymódon megfelelő kapcsolatot létesítsünk az elméleti és 
gyakorlati technikai és közgazdasági tudományok között.

A Nyári Egyetem előkészítése körül felmerült nehézségek 
természetesen elsősorban is az immár négy esztendő óta tartó 
világháborúnak tudhatok be. A magyar középosztály hivata
los munkájával van túlterhelve, anyagi helyzete pedig ka
tasztrofálisan megromlott. Ilyen körülmények között tehát sem 
az előadóknak, sem a hallgatóknak nem igen áll módjukban az, 
hogy a nyáron át utazgathassanak, illetőleg általános művelt
ségük fejlesztése céljából a Soproni Nyári Egyetemre beirat
kozhassanak.

Az előadóknak, valamint a tanfolyamon való részvételre 
jelentkezett hallgatóságnak jelentékeny része közszolgálati 
alkalmazott volt, akik a hivatalukban feltorlódott munka kö
vetkeztében csak nagy nehézségek árán tudtak felsőbbségük- 
től előadásuk megtartására, illetőleg a Nyári Egyetem hallga
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tása céljából szabadságot kieszközölni és az utolsó percig nem 
voltak biztosak affelől, hogy a {elsőbbség nem fogja-e maga
sabb szolgálati érdekből ezt a szabadságot mégis visszavonni. 
Zavarták a hallgatóságnak a Nyári Egyetemre kellő időben 
való jelentkezését az állandó katonai behívások is.

Nagy nehézségeket okozott a bizonytalan vasúti közleke- 
dés is, ami szintén sokakat tartott vissza a tanfolyamra idejé
ben való jelentkezésektől. Mindezeknek a nehézségeknek az 
volt a kellemetlen következménye, hogy a tanfolyam tanrendje 
és a megtartásának közihírrététele a tavalyi esztendőhöz képest 
csaknem egy hónapot késett. Az az aggodalmunk azonban, 
hogy ebből a késésből is jelentékeny hátrány származhatik a 
Nyári Egyetem hallgatóságára nézve, a művelt és tanulni 
vágyó magyar közönség jóindulata folytán nem vált valóra és 
a Nyári Egyetem kapui nem hiába nyíltak meg, a látogatott
ság alig maradt el az előző év látogatottságától, sőt az öt évi 
átlagot valamivel meg is haladta. Az előadások látogatottsága 
szempontjából az idei év igen meglepő szép eredményt muta
tott, sőt a legtöbb előadáson az ülőhelyek mind megteltek, több 
esetben pedig az előadóterem szűknek is bizonyult.

Nyári Egyetemünk megnyitó ünnepélyét annak ellenére, 
hogy az előadásokat már augusztus 1-én megkezdettük, csak 
augusztus hó 3-án tartottuk meg. Sopron város közönségének 
a megnyitó ünnepélyeink iránt eddig tanúsított rendkívüli ér
deklődését nem akartuk ugyanis kockára tenni azzal, hogy a 
megnyitó ünnepélyt hétköznapra tegyük. Megnyitó ünnepé
lyünk a soproni városháza dísztermében nagy és előkelő, az 
ország minden részéből összegyűlt érdeklődő közönség előtt 
folyt le. A megnyitó ünnepélyt dr. Imre Sándor Rector Magni
ficus beszéde vezette be. Ezt követte a megnyitó ünnepélyen a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter képviseletében meg
jelent Fáy István m. kir. titkos tanácsos, vallás- és közoktatás- 
ügyi államtitkárnak, majd dr. Kamenszky Árpádnak, Sopron 
sz. kir. város polgármesterének és végül Modrovich Ferencnek, 
a Bánya-, Kohó- és Erdőmémöki Kar dékánjának beszéde.

Nyári Egyetemünkön augusztus 1—19-ig bezárólag összesen 
13 napon volt előadás. Az előadások délelőtt általában 9—13 
óráig, délután pedig /17—19 óráig tartottak. Az összesen meg
tartott 48 előadásra 72 előadási óra esett.
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A Nyári Egyetem előadásainak magas nívóját mi sem 
bizonyítja jobban, mint az előadó uraknak, valamint a meg
tartott előadásoknak alábbi elsorolása:

Molnár Dénes: A vízvezetéki célokra szolgáló fémanyagok 
korróziója és a védekezés módjai; Rósás Pál: A székesfőváros 
újabb építkezései; Szilágyi József: A székesfőváros kertészete; 
dr. Szőnyi László: A székesfőváros kassai üdülőjének építke
zése; dr. Czettler Jenő: Háborús gazdálkodás; dr. Judik József: 
Gazdasági és pénzügyi problémáink a háború után; dr. Felkay 
Ferenc: Iparosképzés; Wigan László: A mátravidéki erőmű
vekkel kapcsolatosan létesítendő lakótelep; dr. Bordás Sándor: 
Budapest gáztermelő berendezéseinek fejlődése; dr. Egyed 
István: Alkotmány és parlamentárizmus; dr. Imre Sándor: A 
közműveltség válsága; Dörre Endre: Budapest zöldfelületi kér
dései; Vojcsik Lipót: A székesfőváros vízmüveinek munkás
lakásai; dr. Szokolay Leó: A zöldkeresztes mozgalom; dr. Ne- 
mesdy József: A vasúti balesetekről; dr. Szabó Zoltán: Az 
öröklődés társadalmi vonatkozásai; dr. Nyúl Gyula: Kenőola
jok technológiája; Szilágyi Béla: Régi telekkönyvek; dr. Hof- 
hauser Jenő: Földmérési pillanatképek; Hankó Géza: Váloga
tott fejezetek a fényképmérés köréből; vitéz Becske Kálmán: 
Budapest székesfőváros felmérései; Sébor János: A kiegyenlítő 
számítás gyakorlati jelentősége a geodéziai munkálatokban; 
Stefániay Richárd: Villamos erőművek együttműködésének 
energiagazdasági és műszaki jelentősége; dr. Hazay István: 
Geodéziai vetületek; dr. Mersich Róbert: A föld alakjának 
meghatározására szolgáló mérések; gróf Esterházy János: 
Nemzethűség, államhűség; Radnay Lóránd: A görög és római 
építészeti stílusok; dr. vitéz Kiss Tibor: A kertművészet törté
nete; dr. Csonka Pál: A vasbeton a korszerű építészetben; 
dr. Lux Géza: A gót építészeti stílus; dr. Mihályi Ernő: Sopron 
képe építésztörténeti szempontból; Ormos Imre: A házikertek 
tervezése; dr. Fülei-Szántó Endre: A korlátolt felelősségű tá r
saság; Csányi Károly: A román építészeti stílus; Laszgallner 
Oszkár: A korszerű szabadkézi rajztudás lényege és kulturális 
jelentősége; dr. Friedrich Lóránd: A renaissance építészeti 
stílus; dr. Baskay Ernő: Freskó- és más művész falfestmények; 
Fáy Aladár: Magyar szellem a népművészetben; Csányi Károly: 
A barokk építészeti stílus; Rieger Gyula: Korszerű bankveze
tés és bankműveletek; dr. Kotsis Iván: Epí tőmű vészetünk ma
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gyarsága; dr. Vonház István: A művészek társadalmi szerepe 
XIV. és XV. Lajos korában; dr. Molnár Ernő: A biedermeyer 
kor festészete; dr. Molnár Ernő: A mai egyházművészet; Bory 
Jenő: A szobor szerepe az építőművészetben; dr. Saághy Fe
renc: Budapest székesfőváros közegészségügye; báró Villani 
Lajos dr.: Galilei életműve és egyénisége 300 év távlatából; dr. 
Erődi-Harrach Béla: Szociális feladatunk a háború után; dr. 
Korompay György: A nagyvárosok jövő fejlődése.

Nagy mértékben elősegítették az előadások megértését és 
követését azok az értékes vetítettképek, amelyek ezidén külö
nösen nagy számban élénkítették az előadásokat. Ahol a tárgy 
természete megkívánta és alkalom nyílott képek bemutatásá
val való szemléltetésre, ott előadóink fáradságot nem ismerve 
gyűjtötték össze a kép- és grafikonanyagot. Ezidén többször 
gyönyörködhettünk a tanulás mellett a fototechnika új alkotá
sában: a színes vetítettképek szemléletében is.

Nagyban emelte a megértést és megkönnyítette az előadá
sok követését az előadó urak által felkérésünkre az egyes elő
adásokról előre beküldött vezérfonalak szövege. Ezeket sokszo
rosítottuk és az egyes órák előtt kiosztottuk az előadások meg
hallgatására egybegyűlt hallgatóság között. Ezekből a rövidebb- 
hosszabb vezérfonolakból is kitűnik, hogy Nyári Egyetemünk 
a műszaki és a gazdasági tudományok fejlesztése és a legszé
lesebb körben való terjesztése szempontjából milyen nagyfon
tosságú.

A Tanulmányi Bizottság ezévben is foglalkozott azzal a 
tervvel, hogy a Nyári Egyetemen elhangzott előadásokat külön 
évkönyvben összefoglalja és közrebocsátja. A mai papiroshiány 
és a nyomdaköltségek emelkedése azonban ezt a tervet ezidén 
sem engedte megvalósítani. A Székesfőváros által kiküldött 
hallgatóság kilátásba helyezte azonban, hogy úgy mint tavaly, 
ezidén is módját fogja ismét találni annak a múlt évben oly 
jól sikerült kezdeményezésnek, hogy a Nyári Egyetemen el
hangzott előadásokról, az előadó urak engedélyével részint tel
jesszövegű, részint pedig kivonatos összeállítást bocsássanak 
közre.

Ezévi tanrendünk összeállításánál is tekintettel voltunk 
arra az igen jól bevált módszerre, hogy a rokontárgyú előadá
sokat lehetőleg egymást követő napokra csoportosítsuk. Egy 
pillantás a tanrendre meggyőz ennek a fontosságáról, mert ez
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által lehetőséget nyújtottunk arra, hogy olyanok is résztvehes- 
senek a Nyári Egyetem előadásain, akiknek nem állott mód
jukban a teljes 19 napnak Sopronban való eltöltése és így rövi- 
debb ideig tartó részvételüket azokra a napokra helyezhették, 
amikor őket különösen érdeklő előadáscsoportok hangzottak el.

Dr. Tárczy-Hornoch Antal tanár úr fáradozásainak volt 
köszönhető, hogy Nyári Egyetemünkön augusztus hó 7-én és 
8-án az ország legkiválóbb geodétái két egymást követő napon 
át, rendkívül magas színvonalú előadásokat tartottak; ezeket 
igen nagy érdeklődéssel hallgatták az erre az alkalomra az 
ország minden részéből megjelent szakemberek.

Ezidén a Nyári Egyetemre jelentkeztek összesen 851-en.
Ebből a

vidéki résztvevők száma volt ......... 365, azaz 43%
soproni résztvevők száma v o l t ......... 486, azaz 57%

A Nyári Egyetemre jelentkezettek számának alakulásáról 
az 1937—1942. években az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást:

1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942.

% % % % % %

Soproni részt
vevők ...........

Budapesti részt
vevők ...........

404

60

35

1

81

12

7

380

181

106

17

56

26

15

3

563

209

66

14

66

24

8

2

564

246

81

1

63

28

9

526

332

225

1

48

31

21

492

256

103

57

31

12
Egyéb belföldi 

résztvevők ..
Külföldi részt

vevők ...........

összesen . . 500 100 684 100 852 100 892 100 1084 100 85l| 100

Ha az 1942. évben a Nyári Egyetemre jeleptkezettek szá
mát összehasonlítjuk az 1941. évi létszámmal, azt látjuk, hogy 
1942-ben az előző évi létszámmal szemben bizonyos mérvű csök
kenés mutatkozik (a tavalyi 1084 résztvevővel szemben ezidén 
851 résztvevő jelentkezett), amely azonban mégsem olyan nagy
mérvű, amilyen a mai háborús világban várható lett volna. Ez 
a Nyári Egyetem valódi elhivatottságának és szükségességének 
egyik legbeszédesebb bizonyítéka.

Külön ki kell emelnünk a budapesti résztvevők számát. 
Ezidén Budapestről 256-an látogatták Nyári Egyetemünket (a 
vidéki résztvevőknek ez kereken 70%-a). A budapesti résztvevők
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nek ezt a nagy létszámát elsősorban is Budapest székesfőváros 
vezetőségének köszönhetjük, amely különösen a székesfővárosi 
üzemek tisztviselői közül úgy, mint az előző években, ezidén is 
igen nagy számban küldött Nyári Egyetemünkre igen előkelő 
hallgatóságot.

A Nyári Egyetem résztvevői hivatás szerint a következő
képpen oszlanak meg: minisztériumi tisztviselő: 5, egyetemi 
tanár: 25, egyetemi tanársegéd: 16, egyetemi hallgató (nem sop
roni): 26, mérnök: 49, köztisztviselő: 494, magántisztviselő: 41, 
tanár, tanárnő: 31, tanító, tanítónő: 58, orvos: 6, katonatiszt: 
10, egyházi személy: 3, gyógyszerész: 1, földbirtokos: 4, vasúti 
tisztviselő: 11, kereskedő: 8, iparos: 4, magánzó és nyugdíjas: 
12, családtag: 57, összesen: 851.

Az ország legkülönbözőbb vidékeiről, a megnagyobbodott 
Magyarország minden részéből jelentkeztek hallgatók Nyári 
Egyetemünkre. Számszerint 109-en, 67 helységből.

Községek szerint részletezve a vidéki hallgatók létszáma 
a következőképpen alakult:

1. Balatonboglár ...............................................  1
2. Balatonszárszó ...............................................  1
3. Bácsborsod ......................................................  1
4. Bácskossuthfalva ...........................................  1
5. Békéscsaba ....................................   1
6. Bikádpuszta (Tolna m.) ................................  3
7. Borgóprund (Beszterce-Naszód m.) ............  2
8. Csíkszereda ...........................................   1
9. Dálnok (Háromszék m.) ..........    I

10. Dunacsáp ........................................................  1
11. Dunaharaszti .................................................  1
12. Dunakeszi ...................................................... 2
13. Elek (Arad m.) ...............................................  1
14. Esztergom ...................................................... 3
15. Felsőgöd .........................................................  3
16. Győr ................................................................  g
17. Hajdúdorog ....................................................  1
18. Hejőbába (Borsod m.) ...................................  1
19. Hódmezővásárhely ....................   2
20. Kalocsa ..........................................  4
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21. Karcag (Szolnok m.) ....................................  1
22. Kecskemét ...................................................... 1
23. Keszthely ........................................................  1
24. Kiskerek (Bihar m.) ....................................  1
25. Kiskunfélegyháza ..........................................  1
26. Kispest ...........................................................  2
27. Kolozsvár ...................    2
28. Kondoros ........................................................ 1
29. Kőszeg ............................................................. 1
30. Lajosmizse (Pest m.) ....................................  1
31. Magyarkanizsa...........................................   1
32. Mátészalka ...................................................... 1
33. Medgyesegyháza (Arad m.) .................   2
34. Miskolc ...........................................................  4
35. Muraszombat .................................................  2
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Összesen __  109

Az előző évekhez hasonlóan jól sikerültek ezidén is a 
Nyári Egyetemmel kapcsolatosan rendezett tanulmányi és szó
rakozási kirándulások is. A tanrend meglehetős terjedelmessége 
következtében a hallgatóságnak kirándulásra kevés nap állott 
rendelkezésre: augusztus 6. (csütörtök), 9-e (vasárnap), 15-ike 
(Nagy boldogasszony nap ja), 16-a (vasárnap), mint egész napok, 
továbbá augusztus 8-a (szombat) és 13-a (csütörtök), mint fél 
napok. A kirándulások az autóbuszforgalom korlátozása miatt, fő
képpen a közeli környékre vonatkoztak. Jelentékeny részben 
gyalog történtek. A nagyobb utakat vasúton tették meg kirán
dulóink, így augusztus 6-án Kőszegre és környékére, augusztus 
15-én pedig Pannonhalmára utaztak. Kőszeg nevezetességeinek 
megtekintése alkalmából hallgatóinkat nagy előzékenységgel dr. 
Gyöngyös Endre polgármesterhelyettes úr személyesen vezette. 
A pannonhalmi főmonostor nevezetességeit nagy szakszerűség
gel és szeretettel illusztris előadónk: dr. Mihályi Ernő főiskolai 
tanár úr mutatta be, míg az újonnan épített „gróf Ciano“ olasz 
gimnáziumot dr. vitéz Kiss Tibor egyetemi magántanár úr, aki 
szintén előadónk volt ez évben, ismertette a résztvevőkkel. 
Augusztus 13-án a rákosi kőfejtő és a Tómalom megtekintésé
vel kapcsolatban a kirándulók megtekintették a soproni római 
uralom idejéből épségben fennmaradt ú. n. Mithras-barlangot 
is. Itt dr. Massalsky Miklós herceg előadást tartott a hallgató
ságnak a római Mithras-kultuszról és ennek keretében ismer
tette saját idevonatkozó kutatásainak eredményét, amelyek sze
rint Julianus Apostata ebben a szentélyben Kr. u. 361. szeptem
ber végén emberáldozatot mutatott be, mielőtt keleti hadjáratát 
megkezdte volna a lázadók ellen. Augusztus 8-án a Sopron kör
nyékén lévő István-menedékházhoz (Muck-kilátó), 16-án pedig 
az ugyancsak sopronkörnyéki, a hegyek között fekvő Várhelyre
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rendeztünk kirándulást, a régi kelta település és vár megtekin
tésére. A hely település-földrajzát és történelmi jelentőségét 
Mindéi Alfonz ismertette hazai kútfők alapján. Nem feledkez
tünk meg a mai komoly időknek megfelelő, kisebb szórakozá
sokról és bemutatásokról sem. Állandó törzsasztalt tartottunk 
fenn az Erzsébet-kertben, a Löver-szállóban és Sopron egyéb 
szórakozó helyein. Augusztus 2-án ismerkedési estet rendez
tünk, augusztus 5-én pedig igen jól sikerült magyar nóta-estet 
Utry Anna művésznő közreműködésével. Az est tiszta jövedel
mét: 650 pengőt a soproni Hadigondozó Irodának ajánlottuk fel. 
Külön köszönetét kell mondanunk e helyen az est sikeréért dr. 
Kamenszky Arpádnénak, aki a soproni hölgyek élén fáradha
tatlanul munkálkodott a siker érdekében. Két ízben tartottunk 
körsétát a hallgatósággal Sopron város nevezetességeinek a 
megtekintésére.

Sopron város mozgóképszínháza az idén két külön előadást 
rendezett a Nyári Egyetem résztvevői részére. Az első augusz
tus 4-én volt igen változatos műsorral; a második, augusztus 
11-én, igen szerencsésen csatlakozott művészettörténeti vonatko
zásaiban az előző napokon elhangzott előadások anyagához. 
Igen nagy tetszést arattak a technikai filmek, valamint a „Sop
roni szinfónia“ című film is. A városi mozgóképszínház igazga
tóját: Friedrich Károlyt, nagy köszönet illeti meg az értékes 
műsorok összeállításáért és bemutatásáért.

A Nyári Egyetem Sopronba érkezett résztvevőinek meg
felelő elszállásolásáról a Soproni Idegenforgalmi R.-T., élén 
Pöttschacher Rudolf igazgató úrral, a legpontosabban gondos
kodott. Ennek az egyébként sem könnyű feladatnak a sikeres 
megoldása ezidén különösen azért volt nehéz, mert a súlyos há
borús viszonyok következtében a hallgatóság nagy része a Nyári 
Egyetemen való részvételre csak az utolsó pillanatban jelent
kezett.

A szakfolyóiratokat, a Magyar Távirati Irodát és a helyi 
sajtót úgy, mint a megelőző években, ezidén is dr. Tárczy-Hor- 
noch Antal egyetemi ny. r. tanár úr tájékoztatta a Nyári Egye
tem működéséről. A fővárosi sajtóval és a Magyar Rádióval az 
összeműködést és a kapcsolatot dr. Vargha Ferenc sikeres tevé
kenysége biztosította.

A Nyári Egyetem fejlesztése és támogatása körül igen 
nagy köszönettel tartozunk dr. Kamenszky Árpádnak, Sopron
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sz. kir. város polgármesterének, aki kezdettől fogva a legna
gyobb megértést tanúsította Nyári Egyetemünkkel szemben és 
minden lehetőt elkövetett a Nyári Egyetem sikerének előmoz
dítása érdekében. Ugyancsak nagy köszönettel tartozik Nyári 
Egyetemünk Szendy Károlynak, Budapest székesfőváros pol
gármesterének, továbbá dr. Bódy László és dr. Morvay Endre 
székesfővárosi alpolgármestereknek, vitéz Becske Kálmán, dr. 
Farkas Ákos, dr. Felkay Ferenc, dr. Rosta János, dr. Salamon 
Géza székesfővárosi tanácsnokoknak és végül a székesfővárosi 
üzemek kiváló vezetőinek, akik nemcsak anyagilag segítettek 
igen hatásosan bennünket, hanem nagy tudásukkal, tapasztala
taikkal és jóindulatukkal minden hozzájuk intézett kérésünk 
támogatói voltak. Ugyancsak hálásak vagyunk azokért a rend
kívül érdekes és értékes előadásokért is, amelyeket Nyári Egye
temünkön a székesfővárosi üzemek vezető szakférfiaik tartot
tak. Külön köszönetünket kell még itt kifejeznünk a Nyári 
Egyetem'támogatásáért Modrovich Ferenc egyetemi ny. r. ta 
nár úrnak, a soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar 1941/ 
42. tanévi dékánjának is.

Amint a megelőző években, úgy ezidén is mindenekelőtt 
arra törekedtünk, hogy anyagi eszközök tekintetében is szilárd 
alapokra helyezzük Nyári Egyetemünket. Hála a m. kir. mi
niszterelnök úr, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi, földmíveíés- 
ügyi, külügyi, kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter urak, 
a Műegyetem Tanácsa, a M. Kir. Kereskedelmi Hivatal, az Or
szágos Idegenforgalmi Hivatal, Budapest székesfőváros, Sopron 
szab. kir. város, továbbá az ország legkiválóbb ipari és gazda
sági érdekképviseletei és magánvállalatai áldozatkészségének, 
ez a törekvésünk meglehetősen sikerült is. A Nyári Egyetem 
céljaira ezidén mintegy 14.000 pengőt sikerült összegyűjtenünk, 
szemben a múlt évben ugyancsak az említett célokra összegyűlt 
mintegy 13.000 pengővel. Ez a bevételi összeg a Nyári Egyetem
mel kapcsolatos és mellőzhetetlen kiadások (propaganda, sajtó, 
dologi kiadások, előadói tiszteletdíjak) minimális mérvét véve 
is alapul, még mindig nagyon szerénynek mondható. Azonban 
a Nyári Egyetem előadóinak önzetlen szerénysége az előadói 
tisztelet díjak tekintetében, továbbá az adminisztráció keretei
nek a lehetőség határáig való csökkentése, illetőleg racionalizá
lása lehetővé tették azt, hogy a Nyári Egyetem számadásai ez- 
évben is minden hiány nélkül záruljanak. A Tanulmányi Bi
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zottság az idevonatkozó és Egyetemünk Quaestori hivatalának 
megbízottja által hivatalos alakban elkészített részletes és meg
felelően okmányolt számadásokat jóváhagyás, s a számviteli 
ellenőrzés gyakorlása végett egyidejűleg Egyetemünk Tanácsá
nak is előterjesztette. Továbbá külön elszámolásokat küldött 
egyenkint mindazoknak, akik a Nyári Egyetem céljaira na
gyobb összegeket ajánlottak fel.

Nyári Egyetemünk ünnepélyes bezárása augusztus 19-én 
délelőtt történt a soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmémöki Kar 
dísztermében. Dr. Czettler Jenő titkos tanácsos, egyetemi ny. r. 
tanár, a Nyári Egyetem Tanulmányi Bizottságának elnöke fog
lalta össze az ezévi Nyári Egyetemi előadások anyagát, vissza
pillantást, vetett minden jelentősebb mozzanatra, kiemelte a 
Soproni Nyári Egyetem célkitűzéseit és taglalta, mennyiben 
érte el az 1942-es háborús tanfolyam ezeket a célokat. Majd kö
szönetét mondott az előadóknak, a hallgatóságnak és a Nyári 
Egyetem tisztségviselőinek is. A záróbeszéd után dr. vitéz Bo
kor Rezső egyetemi c. rk. tanár, a Nyári Egyetem soproni igaz
gatója beszámolt az ezévi tanfolyam lefolyásáról és vázolta a 
jövő évre tervezett tanfolyam kereteit és célkitűzéseit, majd 
Modrovich Ferenc egyetemi ny. r. tanár, dékán intézett meleg 
búcsúszavakat a hallgatósághoz.

A záróünnepély után a Nyári Egyetem vezetősége, előadói 
karának és a hallgatóságnak nagyszámú küldöttségével együtt 
Nagycenkre utazott, ahol dr. Czettler Jenő beszéd keretében 
koszorút helyezett Széchenyi István gróf sírjára.

Nyári Egyetemünk elhivatottságát és életrevalóságát mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy annak a megelőző évek
ben odaadó munkássággal elért magas színvonalát, a mai rend
kívül súlyossá vált háborús idők ellenére nemcsak továbbra is 
fenn tudtuk tartani, hanem több tekintetben sikerült előbbre 
is vinnünk Nyári Egyetemünk ügyét. A hallgatóság magas lét
száma és az előadásoknak ezidei feltűnően szorgalmas látoga
tottsága ennek az örvendetes fejlődésnek szintén mindennél 
ékesebben szóló bizonyítékai. Reméljük, hogy a jövő esztendő
ben már arról lesz alkalmunk beszámolni, hogy az emberiség 
várva-várt igazi megbékülésének nyomán fakadó jólét és bol
dogság mennyiben virágoztatták fel Nyári Egyetemünket és 
minő fontos szerepe jutott annak a hős magyar honvédek győ
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zelmes fegyverei által visszaállított ezeréves Nagy-Magyaror- 
szág műszaki és gazdasági fejlődésének előmozdítása körül.

Nyári Egyetemünk igen nagy sikeréül kell elkönyvelnünk 
azt a rendkívüli nagy érdeklődést és megértő elismerést, ame* 
lyet előadásainkkal szemben Sopron város társadalma részéről 
tapasztalhattunk. Ez az érdeklődés évről-évre bensőbbé és kitér« 
jedtebbé válik. Leghűségesebb és legodaadóbb hallgatóink 
éppen a soproni társadalom köréből kerültek ki. Mindez annak 
a jele, hogy a Nyári Egyetem kiváló előadóinak sikerült utat 
találniok a mi kedves soproni hallgatóságunk szívéhez, előadás 
sainkat nemcsak kellőképpen méltányolni tudják, hanem aa 
egész intézményt igazán meg is szerették, mintegy a maguké^ 
nak, Sopron város kultúrája egy értékes részének tekintik. A 
Soproni Nyári Egyetem tehát rövid hatéves pályafutásával 
máris elérte azt a rendkívül fontos célkitűzést, hogy igazi kap
csolatot létesítsen a „civitas fidellissima“ ősi, magas színvonalú 
műveltsége és az ország fővárosából, Budapestről kisugárzó 
ezeréves magyar kultúra, illetőleg a magyar mérnöki és gazda
sági tudományok között,

E jelentést dr. Már ff y  Ede ny. r. tanár és dr. Bokor Rezsi 
c. rk. tanár, a  Nyári Egyetem igazgatói állították össze.

u

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



2.

A RECTOR MAGNIFICUS MEGNYITÓ BESZÉDE 
A SOPRONI NYÁRI EGYETEM VI. TANFOLYAMÁN, 

1942 AUGUSZTUS 2.

Tisztéit Közönség!

1. Mióta a háború újból nyíltan folyik, évről-évre felvető
dött az a kérdés: ezt a Soproni Nyári Egyetemet lehetséges-e 
és helyes-e megtartanunk, nem lenne-e jobb abbahagynunk 
vagy legalább szüneteltetnünk. E kérdésben több kétség rejlett: 
vájjon ilyen viszonyok között lesz-e iránta kellő érdeklődés, — 
nem méltatlan-e az egyetemhez, hogy e súlyos időben ilyen 
szórakozással is kapcsolódó összejövetelt rendezzen, — nem 
okozunk-e előadóinknak és különösen soproni kartársainknak 
felesleges fáradságot az amúgy is nehéz év után.

Mindegyik kérdés jogosult volt az utóbbi években s még 
jogosultabb az idén. A Nyári Egyetem tanulmányi bizottsága 
mégis a folytatás mellett döntött. Ezt mint ez évi rektor 
örömmel és helyesléssel fogadtam. Legyen szabad idei mun
kánk megnyitásául arról szólanom: miért kellett így dön
tenünk, s elmondanom: hogyan fogjuk mi fel a Nyári 
Egyetemet.

2. Az, hogy vállalkozásunk iránt mekkora lesz az érdek
lődés, kevéssé érdekelt bennünket. Nem kételkedtünk, hogy vala
mennyi lesz s úgy gondolkodtunk, hogy ha kevés lenne is, 
annak kielégítése kötelességünk. Ezzel kimondtam, hogy a köte
lességérzés hozott bennünket ide, a mai háborús életben foko
zottan átérzett kötelesség. De éppen ez az álláspont kíván meg- 
világosítást: miért tartjuk ezt kötelességünknek, hiszen a 
József Nádor Műegyetem szervezeti szabályzata nem szól róla, 
tanári eskünkben sincs benne és ez az idei előadássorozat még 
csak háborús jellegűnek sem mondható, már pedig ma csak az
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jogosult, ami a háborút szolgálja. Ez a legsúlyosabb észre
vétel; ebben van a kulcsa a felvetett kérdésnek.

Bennem nincs egyetlen hang és becsületes emberben egy
ben sem lehet még a leghalkabb rezdülés sem az ellen, hogy 
most csakugyan minden gondolatunknak Hazánk sorsára, a 
nemzet élethalál-harcára kell irányulnia, minden munkának a 
küzdelemhez szükséges erőt kell gyarapítania. Éppen ezt akar
juk. Hirdetjük, hogy a most szükséges erősítésnek és személyes
erőfeszítésnek legelső feltétele mindnyájunk részéről: tisztában 
lennünk önmagunkra és a magunk munkaterére nézve azzal, 
mit kíván a háborús állapot tőlünk, mivel és hogyan növel
hetjük mi a  nemzet erejét a mai helyzetben. Erre a kérdésre 
mindenkinek meg kell keresnie a feleletet, hogy aszerint csele
kedhessél

Amint kerestük, először is azt találtuk, hogy ez a keresés 
nem csak pillanatnyi feladat; a helyzet folytonosan módosul, 
a kérdés tehát állandó. Ha jól meggondoljuk, alapjában véve 
állandó a felelet is, bár a  közvetlen eredménye szinte egyénen- 
kint más és más. Mai tennivalói legvilágosabban állanak az 
előtt, akinek legnehezebb az élete: akit a zászló alá hívnak. 
Ennek mennie kell és tennie, amit katonai beosztása parancsol; 
számára ebben a tekintetben nincs többé kérdés, nem kétséges, 
hogy mit kíván tőle a háború. Nem kétséges ez az itthonlevőre 
nézve sem, de ennek magának kell a helyes magatartásban 
megállapodnia. Aszerint, hogy milyen lelki alkatú az ember, 
talán töpreng a módon, talán tud ingadozás nélkül cselekedni, 
de bizonyos, hogy mindenkiben ugyanannak a  benső parancs
nak kell uralkodnia: folytassa kiki a maga mesterségét, 
ahogyan csak tudja és végezzen mindent a  legtökéletesebben; 
ne vonja ki magát semmi alól, ami eddig dolga volt vagy ami 
most vár reá. Csak ez teszi lehetővé, hogy a hadban levőknek 
gyötrődéseikben alapjok lehessen némi megnyugvásra: nem 
mulasztunk el semmit, amit az itthoni erő fentartása és 
növelése szükségessé tesz.

„Kiki a maga mesterségét folytassa“ — ennek a gyermek
korunk gondtalan játékaiból fülünkbe csendülő szónak ebben 
a szörnyű gondokkal terhes időben rendkívül komoly értelme 
van. Ezt jelenti: nem szabad abbanmaradnia semmiféle építő 
munkának; nincs jogunk azt mondanunk, hogy jobban elfá-

14*
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radtunk, mint más esztendőben; vétek és hiba elejtenünk bár* 
melyik eszközét hivatásunknak, sőt fel kell ragadnunk azt is, 
ami netalán kihull mások kezéből.

Sokszor halljuk és mondjuk: háború van, de az életnek 
tovább kell folynia. Látjuk, hogy folyik is tovább. Látunk 
azonban szomorú példákat arra is, hogy gyenge lelkek ebben 
felmentést látnak a személyes erőfeszítés alól. Művelt embernek 
nem csak látnia kell azt a törvényszerű tényt, hogy az itthoni 
élet nem állott meg, hanem akarnia is kell, hogy ez a tovább 
folyó élet minden nehézség ellenére is eddigi medrében marad-* 
hasson, azon a magaslaton, amelyre tiszta szándékú emberek 
és nyugodtabb sorsú nemzedékek munkájával felemelkedett. 
Az élet medrét talán nem lehet most egészen kitölteni, mert 
némelyik fajta munka előtt nagy akadály áll; a  magaslatról 
talán nem lehet most feljebb emelkedni, mert az erő tetemes 
része a harcra kell és a mai terhek alatt sok ember torpan meg. 
Ez baj; de életünk újból kiteljesedhetik, feljebb emelkedhetik, 
ha nem tér el eddigi útjától és nem csúszik vissza.

Eltérést és hanyatlást okoz minden szünetelés vagy szüne
teltetés. Csökkenti a közerőt, mert kishitűségre vall és így 
valahol a munkában hézagot hagy. Ezzel mindig elmarad 
valami, amit szükséglet hozott létre, ami eddig hasznot tett. 
Ha pedig valami, ami eddig volt és élt, ilyen időben elmarad, 
az akkor meg is szűnik, azt a háború végén aligha lesz többé 
lehetséges újból életre kelteni, mert akkor más világ lesz, más 
világ pedig mást akar, nem azt, ami egyszer már elmúlt. Ezt 
24 évvel ezelőtt megtanulhattuk s nem szabad elfelejtenünk. 
Csak ha fentartunk minden életrevaló kezdeményezést, ha 
tovább igyekszünk építeni mindent, ahogyan lehet — csak akkor 
remélhetjük, hogy az az eljövendő más ne szembehelyezkedés 
legyen, hanem korszerű folytatás, az újjáépítés drága ideje 
pedig ne fecsérlődjék majd tapogatózással, hanem talán kibő
vült szempontokkal, az új feladatokat felismerve, de az új 
helyzetben is a régi eszményt szolgálva haladhassunk tovább. 
Minden intézményre, nagy rendeltetésű mozgalomra, egyesek 
eszményt szolgáló egyéni tevékenységére egyaránt vonatko
zik ez.

Azt hiszem, ennek így, elvileg nem is mond ellene senki; 
a jelenlévők bizonyára nem, hiszen azért vannak itt, mert így 
gondolkodnak. De azért akárki kérdezheti: vájjon illik-e
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mindez erre a  Nyári Egyetemre, a nemzet életében valóban 
hézagot hagyna és hanyatlást okozna, ha ez a pár hetes előadás- 
sorozat akár most az egyszer, akár örökre elmaradna? Kér
dezni lehet: kinek lenne ez baj? A József Nádor Műegyetem
nek, az előadóknak, a hallgatóknak, Sopron városának? Hiszen 
— mondhatják — a Műegyetemnek ez csak szünidei munkája, 
hivatását enélkül is betöltheti, ahogyan hosszú életében eddig 
Is betöltötte; az előadók örülhetnének, hogy nem kell megsza- 
kítaniok pihenőjüket vagy a nyárra kitűzött munkájukat; a 
hallgatók találnának időtöltést másutt vagy mást, ez úgysem 
komoly tanulás; Sopron városa ped ig ... mi köze is van 
Sopronnak az egészhez azon kívül, hogy közgyűlési termében 
nyitjuk meg a  Nyári Egyetemet?!

xV Műegyetem szempontjából meg kell különböztetnünk a 
tisztán szakembereknek való mérnöki továbbképző tanfolya
mot, amilyet itt máskor a bánya-, kohó- és erdőmémöki Kar 
tudományköréből tartottunk, meg a  szélesebb körnek szánt, 
évenkint változó tárgykörű előadássorozatot. A szakszerű 
továbbképzés szorosan a hivatásunkhoz tartozik, de ezt most 
már soproni vonatkozásban is a Műegyetem Mérnöki Tovább
képző Intézete végzi, ez tehát nem a Nyári Egyetem ügye, bár 
igyekszünk a kettőt időben összeegyeztetni s egyéb külső kap
csolatot is fenntartani köztük. Ez évben nem sikerült. A mostani 
viszonyok miatt lehetetlen volt megtartani a tervezett erdő
mérnöki tanfolyamot. Az Intézet azonban biztosíték arra, hogy 
az idén is nagysikerű budapesti tanfolyamok mellől jövőre ez 
wem marad eL

Magának a Nyári Egyetemnek természetesen nincs része 
ábban, hogy a  József Nádor Műegyetem hogyan tölti be szo
rosan vett rendeltetését; ez az előadás-sorozat nem tartozik 
bele az egyetemi tanulmányokba. Elmaradásából mégis kárunk 
lenne: elveszítenők a Műegyetem hatása területének egy ter
mékeny, fejlődésre képes darabját, amelyet tervszerű munká
val szereztünk; elveszítenők a  megnehezedett viszonyok között 
való helytállás önérzetét; ellenben megterhelnék magunkat a 
meghátrálásnak, egy kezdeményezés abbanhagyásának, rossz 
példa adásának gyengítő emlékezetével. Azzal pedig, hogy a 
vállalkozást folytatjuk, megőrizzük Egyetemünknek a lehető
séget hatasa körének kiterjesztésére, megszerezzük a kitar
tással járó benső erősödést, megnyugtató tudatát annak, hogy
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nem engedtünk elveszni egy hasznos és szükséges intézményt 
s ezzel követendő példát adtunk.

Az ilyen szellemi természetű veszteség és nyereség mérle
gelésére időnkint mindenféle intézménynek szüksége van 
önismerete érdekében, de most csak kifelé való hatása miatt 
szólok róla. Az egyetemnek soha sem szabad felednie, hogy 
minden mozdulata a közvélemény ítélete alá kerül s magatar
tása példa mindazok számára, akik figyelnek reá. Gondolnia 
kell tehát a  hatására. Ezt e percben azért említem, mert tudjuk, 
hogy nehéz időben, ma is, milyen romboló hatású az elernyedés 
példája, az a gyakori sugallás: „ne erőlködjetek, úgyis hiába“! 
Ezért nagy dolog, ha az egyetem — mindegyik — arra  ad 
példát, hogy az ilyen bujtogató és ernyesztő hangnak nem 
szabad a lelkűnkhöz utat engednünk. Azt kell hirdetnünk és 
munkánkkal arról kell tanúskodnunk, hogy semmi sincs 
„hiába“, mert a szellemi életben mindennek marad valami 
nyoma.

Maradhat olyan nyom is, ami gyengülést, bátortalanodást, 
kishitűséget fejleszt akaratlanul is. Annál szükségesebb tuda
tosan, rendszeresen törekednünk erősítő hatásokra. Az erősödés 
akkor igazi, ha a lelki erő növekedik; a lelki erő pedig a benső 
fejlődés, a művelődés eredménye. Mi ebben a kis Nyári Egye
temben a művelődést, a  közművelődést szolgáló intézményt 
látunk, azért ragaszkodunk hozzá, azért kötelességünk folytak 
nunk ezt a munkát.

3. Az egyes emberre nézve a  művelődés: szellemi erőinek 
kifejlése. A nemzetre nézve a közművelődés: a nemzet szellemi 
emelkedése, az élet mindegyik ágában. Ez az emelkedés a 
nemzet életében nem tűnik elénk annyira élénken sem, mint az 
egyesek életében. Láthatatlan lépcsőn, apró lépésekkel halad a 
művelődő nemzet felfelé, apránkint halaványodnak el a művelet- 
lensége jelei, észrevétlenül jut fel a műveltség újabb meg újabb 
fokaira. Nem halad együtt az egész: némelyek lassabban, mások 
elevenebben, egyik rész a magaslatnak ezen az oldalán, a másik 
a túlsón. A művelődésben is nagyon érvényesül az egyéniség; 
a  helyzetekben is sok a különbség. De akik haladnak, mint a 
hegyet járók egyre tisztább levegőbe jutnak, egyre többet szív
nak be belőle, minden fordulónál messzebbre, szélesebb terü
leten tudnak széttekinteni és az egymástól távol indulók is 
mindinkább közelednek egymáshoz. A művelődés folyamán így
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tágul és tisztul az ember látóköre, egyre értelmesebben nézi a 
mindennapi életet, egyre határozottabban lát hasonlóságokat és 
különbségeket, az ellentéteket is nyugodtabban, magasabb néző
pontról tekinti, a maga kötelességeit és lehetőségeit tudató  
sabban fogja fel s mindezek hatása alatt növekszik, kifejlődik 
benne a benső rend, Ez a benső, szellemi rend az emberben a 
lelki erő. Ez az alapja a  nemzet lelki erejének is, mert így épül 
ki a nemzet életében is a szellemi rend. Az egyéni művelődés 
közben ugyanis lassan-lassan finom szálakkal egymáshoz 
fűződnek a különböző területeken művelődő egyeseik, nem is 
ismerik egymást és mégis közösség alakul közöttük közös 
ismeretek, közös erkölcsi ítéletek, közös törekvések kibonta
kozása által, különösen pedig éppen a művelődés meg nem 
szűnő vágyának hatása alatt.

Ez a közművelődés útja: a  nemzet tagjaiban a közösség, 
azaz a szellemi egység fokozatos kialakulása. Ezt segíti a  köz
nevelés egész szervezete s benne a művelődés szabad alkalmai 
is. A Nyári Egyetem is ilyen szabad alkalom a művelődésre, 
vagyis az önnevelés eszköze. Abba a nagyjelentőségű szellemi 
mozgalomba tartozik, amelyik legalább 100 évvel ezelőtt „az 
egyetem körének kiterjesztése“ (University Extension) gondo
latával kezdődött s „szabad egyetem“, „népszerű előadások“ és 
efféle nevek alatt fejlődött s a  „felnőttek oktatása“, „munkás- 
akadémia“, „népfőiskola“ címen bizonyos határozott irányokban 
és határozottabb tartalmú alakokban is jelentkezik.

A mienkben anélkül, hogy bárki így szerkesztette volna, 
mindezekből van valami. Egyetemünk valóban kiterjesztette 
ezzel a munkája körét s azzal, hogy évenkint más-más tudo
mánykar tárgyait állítja középpontba, a maga egész szellemi 
területét megnyitja az érdeklődőknek. — Vállaljuk a szabad 
egyetem nevét, mert az előadásokat egyetemi színvonalon 
kívánjuk tartani és mert nem kötnek szervezeti szempontok: 
igen különböző tárgyakról beszélünk és bárki részt vehet az 
előadásokon. — Vállaljuk azt is, hogy az előadások népszerűek, 
de ennek a szónak határozott értelmet adunk: itt nem az ú. n. 
népszerűsítést, a  tárgyalásnak célzatos egyszerűsítését, valami 
alsóbbfokú módját fejezzük ki vele, hanem azt, hogy közért
hetőségre törekszünk a  legnehezebb tárgyakban is, minthogy 
tudományos magaslatról is csak így lehet szolgálni a közműve
lődést. — A „felnőttek oktatása“ név nem talál reánk, mert

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



216

az oktatás nagyon is iskolás ízű szó, azt azonban vállaljuk, 
éppen azt akarjuk, hogy felnőtt hallgatóink okulást találjanak, 
hiszen azért jönnek ide. — „Munkásakadémia“ szívesen len
nénk; esak az kell ehhez, hogy a  munkások köréből is jöjjenek 
hallgatók, amint már voltak is egyesek. — „Népfőiskola“ pedig 
Vagyunk, mert a nép fogalmát egyetemesen értjük, magunkat 
belőle kirekeszteni nem engedjük; különben is ötéves munka
rendünk egyik évében nagyrészt éppen olyasmiről van szó, ami 
a szűkén értett „nép“ munkáját közvetlenül érinti. — Itt tehát 
nincs semilyen irányú kizárólagosság.

4. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy nagy különb
séget látunk, sőt óhajtunk is Egyetemünk és e Nyári Egyetem 
között. Egyik különbség a tanulás körülményeiben nyilatkozik; 
a másik társadalmi természetű.

Az egyetemen a  hallgatóság a  karok szerint külön válik; 
részletekben merülnek el, rendszerint kizárólag saját szakjuk 
iránt érdeklődnek; idejük sem igen jut egyébre s ebből ott 
bizonyos szakszerű egyoldalúság fejlődik ki. I tt  pedig a  külön
böző tanultságú hallgatók a különféle tárgyak előadásain 
Valamennyien együtt lehetnek s egymás gondolatvilágát jobban 
megismerhetik; inkább átfogó tájékoztatást kapnak, ez ismeret
köreik tárgyi kapcsolatainak kölcsönös, az emberi ismeret 
Végső egységének közös felismerésére vezetheti őket, csökkent- 
heti a  szűkkörűség elkülönítő hatását.

Az egyetemi hallgatókat bizonyos mértékig óhatatlanul 
meghatározza a középosztály gondolata: vagy onnan jönnek, s 
egyéb nem is ju t eszükbe, vagy pedig más rétegből oda igye
keznek, annak az életformájába kívánnak beleilleszkedni. Ne 
beszéljünk most arról, hogy ilyen „középosztály“ van-e még, 
miből áll és milyen; az ifjúság nagy részében a társadalmi 
emelkedés törekvése ettől függetlenül megvan és különféle 
kísérő jelenségekkel jár. A Nyári Egyetemen efféle társadalmi 
célú törekvés nem nyilvánulhat. Az itteni hallgatóknak meg
van már a  határozott életköre és munkaterve, vagy ha talán 
még úton vannak is, nem azért jönnek ide, hogy itt szerezzenek 
jogosítványt magasabbnak vélt rétegekben való elhelyezke
désre. I tt  tehát zavartalanabból érvényesülhet az együttlét 
egyesítő hatása: az érdeklődés közös, a  kapott szellemi tartalom 
mindenkit csupán a szellemi gyarapodás miatt érdekel, az
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eredmény emberileg közvetlenebbül lehet a közeledés, egymás 
megértése.

Ez az eredmény természetesen mindkét esetben később 
mutatkozik meg; itt inkább csak indítás történik a megértésre 
és közeledésre, hiszen az idő rövid arra, hogy ilyen szellemi 
hasonulás végbemehessen. Azonban éppen ez, a kiegyenlítődés 
lehetőségének megteremtése, az indítás adja meg ennek és más 
ilyen rövid alkalomnak is a művelődéspolitikai jelentőségét, s 
imiud az előadókra, mind a  hallgatókra nézve sajátos varázsát»

Ilyen előadásokban egy-egy gondolat megragadja az egész 
hallgatóságot; egy-egy tárgy megvilágosodik, esetleg szokatlan 
módon; talán egy-egy ember beszédéből kitűnik valamely tudo
mányos álláspontnak, tudományszaknak, munkakörnek igazi 
értelme — s ez a  hatás megmarad, egyik hallgatót keresésre 
indítja, a másikat megnyugtatja, a  harmadik magatartását 
egyébként határozza meg. így és egyénenkint sok másféle 
módon tovább él az itt végzett munka hatása, alkotó elemévé 
válik egyesek műveltségének, beleolvad a  közművelődés nagy 
folyamába s ki tudja, hol bukkan egyszer elő akár az itteni 
hallgató későbbi munkája közben, akár olyanéban, akinek egy 
itt járt ember az itt kapott indítást tovább adta.

5. Amint ezt meggondoljuk, azt hiszem, meg lehet érteni, 
hogy a sok lelki terhet ránk halmozó mostani időben is kész
séggel vállalkoztak előadóink, egyetemiek és az egyetemen 
kívülállók az itteni munkára. Csupa olyan ember, aki érzi a 
fokozott kötelességet, hogy el ne mulasszon semmit, ha hasznot 
tehet, ott legyen, ahol szükség van reá és saját lelki erejének 
megmutatásával másokét megtartani, fejleszteni segítsen. Ez 
van most mindenféle munka mélyén! Ez a mértékünk is!

Nem lehetünk ilyen pontosan tájékozottak arról, hogy idei 
hallgatóságunkat mi hozta ide. Reméljük, a legtöbbet az elő
adások vonzották, másokat talán inkább a város és környéke; 
bizonyosan mindegyiket nemcsak a művelődés, hanem a fel
frissülés, pihenés vágya is. Semmi kisebbítést sem érzünk ami
att, hogy Nyári Egyetemünkhöz a  kellemes időzésnek, a szóra
kozásnak a gondolata is kapcsolódik. Célunk megközelítését ez 
nem gátolja, hanem elősegíti. Nem úgy, mint a keserű orvosság 
jnegcukrozása a gyógyulást, mert mi nem erőltetünk senkit, 
nem akarjuk elburkolni a komoly tartalmat, sem letagadni, 
hogy etnnek az érdekében, amennyire ma lehetséges, egyéb

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



218

módon vonzó keretről is gondoskodunk. A szellemi munka 
különbén sem valami elkülönített részlete a lelki életnek, a 
szórakozás sem az, sőt a  kettő megköveteli egymást. Akkor is, 
amikor a munkából ju t ki több; ilyenkor is, amikor az évnek 
egy kicsiny szakaszára a  munka és a  szórakozás aránya meg
fordul. Örvendünk, hogy a művelődés és szórakozás egybekap
csoló szándéka most is nagy számú hallgatóságot hozott ide; 
ez nyilvánvalóan igazol bennünket.

6. Ismétlem azonban, hogy az igazolást nem a hallgatók 
számában keressük, hanem lelkiismeretünkben. A művelődés
nek erről a szabad alkalmáról azért gondoskodunk, mert szük
séges, hogy aki ezt keTesi, megtalálja. Szükségesnek tartjuk 
azt is, hogy itt találja meg, itt nyerjen indításokat, itt lásson 
meg tudományos kérdéseket és feleleteket s a dolgok lényegébe 
való elmélyedés tisztító hatása majd Sopronra emlékezve 
vezesse másféle kérdések megoldásának becsületes keresésére; 
olyan kérdésekére is, amelyek a magyar lélekben éppen ezzel 
a várossal is szorosan kapcsolódnak.

Azt hiszem, Sopron városának sem mindegy, hogy a 
József Nádor Műegyetemnek ez a szünidei munkája itt megy-e 
végbe. Ez a város mindig fogékony volt szellemi értékek iránt; 
művelődésünknek hosszú idő ótla egyik nevezetes mozgatója; az 
önművelés gondolata itt, az ősi evangélikus iskolában vágott 
magának útat az iskolás nevelés keretében; tömérdek ember 
hordozott és hordoz a lelkében itt kapott hatásokat; számtalan 
itt nevelkedett ember lett országosan nevezetessé a magyar és 
német művelődést egységbe foglaló soproni szellem hatása 
alatt, s ei percben nem érdektelen, hogy a magyar egyetemi 
tanárok közül egy soproni nevelésű, Sopronnak éppen ezt a 
hatását sokszor emlegető férfiú (Schneller István) volt a múlt 
század utolsó évében az egyetemi munka kiterjesztésének leg
alaposabb és leglelkesebb tervezője.

Nekünk, a József Nádor Műegyetemnek nyereség, hogy 
egyik tudománykarunk Sopron régi hagyományainak levegő
jében élhet s maga is hozzájárulhat e hagyományok fenntartá
sához. Ezt tesszük különben valamennyien, akik részt veszünk 
a Nyári Egyetemnek a közművelődést szolgáló munkájában, 
átadjuk magunkat Sopron hatásának s itt is igyekszünk ter
jeszteni Egyetemünk művelő hatását.
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7. Éppen azért, mert itteni munkánkról az elmondottak 
szerint gondolkodunk, nagy megnyugvás azt tapasztalnunk, 
hogy érdeklődéssel fogadják ez alkalommal is mindazok, akik 
eddig is mellettünk állottak, örömmel és köszönettel jelentem, 
hogy képviseltetésükkel megtiszteltek bennünket a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter és a földművelésügyi miniszter 
urak, a győri megyéspüspök úr, Budapest székesfőváros polgár- 
mestere, a  helybeli polgári, egyházi és katonai hatóságok és 
hivatalok, a tanintézetek, az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület, a  Soproni Ipartestület s a szívünkhöz oly 
közel levő egyetemi ifjúság. Levélben ez alkalommal is köszön
tötte Egyetemünket a  pécsi tudomány egyetem rektora, jelen 
van a  hittudományi kar dékánja és ifjúságának képviselete, 
országos közéletünknek és Sopron város társadalmának számos 
vezető embere. Kérem, fogadják szívesen valamennyien, höl
gyek és urak, őszinte tiszteletünket és üdvözlésünket s köszöne- 
tünket azért, hogy jelenlétükkel érdeklődésüket kimutatni s 
azzal bennünket erősíteni szívesek.

A Soproni Nyári Egyetem hatodik munkaidejét azzal az 
óhajtással jelentem ki mjegnyitottnak: vajha végezhetnék a 
munkánkat nyugodtan, bár indulna meg már a  fellegek oszlása 
s jönnének haza minél teljesebb számmal minél előbb dicső
ségesen azok, akik mindenféle itthoni munka lehetőségéért, 
minden jövendő művelődés feltételeiért helyettünk is küzdenek! 
Adja Isten!
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FAY ISTVÁN M. KIR. TITKOS TANÁCSOS, VALLAS- ES
KÖZOKTATÁSÜGYI ÁLLAMTITKÁR BESZEDE.

A Soproni Nyári Egyetem hatodik évének mai megnyitó 
ünnepélyén emelkedjünk fel legelőször a Mindenható Istenhez 
és mélységes hálával köszönjük meg, hogy amikor körülöttünk 
az egész világ ég, — hazánk földjét nem tapossa ellenség, temp
lomaink, iskoláink, hasznos intézményeink állanak, kultúr- 
életet élhetünk és mindnyájan végezhetjük kötelességeinket.

Hős katonáinkról emlékezzünk meg szeretettel, büszkeség
gel és csodálattal, akik az országhatártól többezer kilométer 
távolságra harcolnak és őrt állanak a mi nyugodalmunkért, 
szabadságunkért, a keresztény etikáért és kultúráért. Együtt 
szövetségeseinkkel a nagy német és olasz birodalom oldalán, 
amelyeknek soha el nem múló hálával tartozunk hűségükért és 
barátságukért, melynek annyi feledhetetlen bizonyítékát adták.

A több tudás és a tisztább és teljesebb hit lelki fegyve
reivel emelkednek az ellenség fanatizált, jól felfegyverzett, jól 
kiképzett, de kulturátlan tömegei fölébe, mintegy jelképezve 
a kultúra örök fölényét a nyers erő fölött.

Hazánk nyugalmáért drága magyar vér folyik és ez mind
nyájunkat kötelez.

Ereznünk kell, hogy ezért kötelezvényt kell nekünk is ad
nunk, mely kötelez a nemzet iránti hűségre, a nemzet érdeké
ben való munkálkodásra, szent hagyományok és nemzeti kul
túránk ápolására.

A Hűség Városának patinás, minden zugából régi kultú
rát sugárzó fala között gyűltünk össze, gyarapítani tudásun
kat, volt tanítványok és új tanítványokként jelentkezők, szak
emberek és laikusok egyaránt, hogy merítsünk a tiszta kultúra 
gyógyító forrásvízéből.
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Az egyetem nemcsak odahaza ad diplomákat, hanem eljön 
nyáron is erre a gyönyörű vidékre, hogy itt is magas művelt-: 
ségű generációt neveljen a jövő Magyarország számára.

Egy nemzet kultúrállapotát mindig abból lehet a legvilá
gosabban megállapítani, hogy társadalmának milyen százaléka 
bír magasabb kultúrával.

Egy nemzetet mindig az a néhány ezer kultúrember ve-< 
zeti — nagyobb vagy kisebb nemzetnél több vagy kevesebb 
ezer —, akiket magából az egyetem kibocsátott.

Egy nemzetnek kulturális színvonala, erkölcsi színvonala, 
jövőjébe vetett hite is attól függ, hogy társadalmának minél 
nagyobb számú rétege bírjon magas műveltséggel.

Minden nemzeti kultúra alapja az egészséges, fejlődés
képes tudomány.

A tudomány hivatása, hogy állandóan javítson és szépít
sen az élet gazos mezőjén egy szakadatlan lelki magvetés 
küzködő munkájával.

A tudós tanár munkája olyan, mint a magvetőé, — a föld
nek ősi hajlama, hogy inkább bogáncsot és tövist terem mind
addig, amíg fel nem szántják, be nem vetik, hogy azután a 
kihasadó búzaszemnek adja oda a maga tápláló erejét.

Sopronnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy az egye^ 
tem nyári gyönyörű munkáját megerősítse, biztosítsa és a 
résztvevők számára feledhetetlenné tegye.

Igazolják azt az elmúlt öt esztendő páratlan sikere, a múlt 
fényes eredményei és ezidén is meginduló tanfolyam sokoldalú, 
komoly munkaterve.

Ha az előadások anyagát nézzük, azt látjuk, hogy ez év- 
ben az építészmérnökök tudományán van a hangsúly, termé
szetesen változatossá téve a sokszínű magyar szellemi élet 
különböző korszerű problémáival.

Tudatos Programm ez, mely évenkint váltakozva, más és 
más fakultásnak adja a vezetőszerepet, — a hallgatóság több-< 
sége is azután ezen tárgykör művelőiből és szakembereiből 
tevődvén össze, a Nyári Egyetem mindig újat, — rendszeresen 
évről-évre mást és mindig vonzót tud nyújtani és mindig meg  ̂
van a maga törzsközönsége.

Köszönöm elsősorban Sopronnak és kiváló vezetőinek a« 
áldozatkészséget és fáradságot, a körültekintő figyelmet, me-» 
lyekkel a Nyári Egyetem szervezését előmozdították.
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Sopron a régi maradt, magyar maradt, erőben, hitben, 
reménységben és bizodalomban.

A Hűség Városának ősi, nemesveretű kultúráját századok 
építették és tartották fenn. Sopronnak egy külön lelke és szel
leme van, melyet csak szeretni lehet.

Ezért, aki itt csak egyszer is megfordult, érzi, hogy Sop
ronba újból el fog jönni, talán évről-évre lelkileg felüdülni és 
erőt gyűjteni.

Köszöntöm az előadókat és a hallgatókat, működésükre 
Isten áldását kérve, kívánom, legyenek hirdetői a magyar 
nemzet erőinek, a magyar ügy igazságának, a magyar lélek 
hűségének és törhetetlenségének.

Senkitől sem követeljük, hogy magyar legyen nyelvében, 
szokásaiban, kultúrájában, — nem erőszakoskodunk senkivel 
sem, de magunk, — akik magyaroknak valljuk és érezzük ma
gunkat szellemben, gondolkodásban, érzületben, műveltségben, 
öntudat és önérzetben, — minden ízünkben magyarok voltunk, 
maradunk és leszünk.
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DR. KAMENSZKY ÁRPÁDNAK,
SOPRON SZ. KIR. VÁROS POLGÁRMESTERENEK 

BESZEDE.

A nemzedékek szakadozott láncát egy felsőbbrendű egy
ségbe foglalja a nemzeti hagyomány. Emberek születnek, em
berek meghalnak, a nemzedékek váltják egymást és azt a vál
tozó, egymás nyomdokába lépő embersorozatot foglalja szellemi 
egységbe a hagyomány. A családi sírboltokon megfordítják a 
címert, régi patriciusházak ormáról lekerül az évszázados cég
tábla, a nemzet azonban a kis személyi tragédiákat túléli, mert 
éltető lelke: a hagyomány, dacol az elmúlással és az időknek 
viharával. Az emberek egymást cserélő tömegének összetarto
zást, a széjjelhúzó sokaságnak egységet kölcsönöz az, ami válto
zatlan, ami folytonos: a tradíció.

Áthagyományozott nemzeti érzésben, áthagyományozott 
szellemi javakban, áthagyományozott, megszentelt emlékekben 
bírja a nemzet azt a zálogot, mely biztosítja, hogy a fiúk az 
apák nyomdokába lépnek és a nemzedékek egy változatlan szel
lemi közösséget alkotnak.

Ugyanaz az érzés a szívekben és ugyanaz, vagy hasonló 
gondolatok az agyban, ez a két tényező képezi a nemzeti ha
gyományt. Egy és folytonos csak addig marad a nemzet, amíg 
tradíció szellemé az új nemzedékeket a régi testbe felvenni és 
áthasonítani képes. Amint a földrajzi összetartozandóság eggyé 
teszi a nemzetet a térben, úgy a hagyományok egyöntetűvé a 
népet időben, ez az, amit Prohászka Ottokár úgy határoz meg: 
nemzti hagyomány 2. dimenziója.

A nemzti hagyománynak a megőrzői elsősorban a városok, 
a megalkotói pedig Önök, Hölgyeim és Uraim, akik ma ebben 
a teremben ülnek.

Nem akarom azt állítani, hogy a falunak nem lennének 
nemzeti hagyományai, mert tudatában vagyok annak, hogy a
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falun is élnek nemzeti hagyományok. A falusi hagyományok 
máskép élnek, nem olyan erősen, mint a városokban. A falu 
nem végződik a község utolsó házainál, hanem kinyúlik a 
messzeségbe, a földre, a falusi embereknek az érdeklődési körét 
nem határolja városi fal, az túlnő a falu házain. Talán úgy 
határozhatnám meg a gondolatot, hogy a falusi ember csak 
lakik a faluban, de otthona kint van a végtelen mezőkön.

A városi ember otthona a városban van. Egymás mellett, 
egymás közelében élnek emberek, akiket hasonló gondolatok, 
törekvések, hasonló munka és gondok kötnek össze. A városi 
ember közelebb áll a polgártársához, mint a falu lakója és a 
városi ember részére tényleg a város utolsó házai szabják meg 
a határt. A városi ember nem vágyódik ki a szabad mezőkre 
és nem érzi azt, hogy a szabad mezők az otthona, a házak pedig 
csak a lakása. Ezért élnek jobban, ezért élnek erősebben a vá
rosokban a nemzeti hagyományok.

Önök pedig, mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, akik a 
tudományt képviselik, akik vagy tudományt osztogatnak, vagy 
tudományt kapnak, ahhoz az embercsoporthoz tartoznak, akik 
annakidején a városokat építették. Város, tudomány és műve
lődés nélkül nem képzelhető el. Az önök és az önök elődeinek 
a munkája nélkül ma aligha tárgyalhatnánk Sopron város falai 
között. Önök tehát, mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, azok
nak egyenes utódai, akik valaha a lakott helyből, várost terem
tettek.

Nekünk, soproniaknak, mindig ünnepünk az, ha vendége
ket üdvözölhetünk falaink között. Kétszeresen ünnep nekünk a 
mai nap, mert városépítőket üdvözölhetünk otthonunkban.

Itt kapcsolódom be a Rector Ur Öméltóságának a sza
vaiba, amikor azt a kérdést tette fel: milyen vonatkozásban áll 
Sopron városa a Nyári Egyetemmel? Nekünk, soproniaknak, a 
Nyári Egyetem tartama alatt tovább építik a városunkat, foly
tatják azt a munkát, amelyet elődeink megkezdettek. Nekünk 
lelki szükségletünk a Nyári Egyetem, mi tovább akarunk mű
velődni és tanulni és tovább akarjuk építeni a városunkat. Ez 
a kapcsolatunk a Nyári Egyetemhez és ezért fontos nekünk« 
hogy évek hosszú során át újból és újból látogassanak el hoz* 
zánk és hintsék széjjel körünkben nagy tudásukat.

Az elkövetkező nehéz őszi és téli időkben különös szükse« 
günk lesz nagy lelki felkészültségre, különösen szükségünk lestf
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arra, hogy az elkövetkezendő nehéz időket felkészülten várjuk. 
Ezt a felkészültséget is Önöktől várjuk mi, soproniak, és ezért 
kérjük Önöket arra, hogy az elkövetkezendő esztendőkben is 
tiszteljenek meg a látogatásukkal.

A város nevében nagyon köszönöm a Professzor uraknak 
és nagyon köszönöm a hallgatóknak, hogy hozzánk eljöttek és 
talán kissé szokatlan módon ma, a megnyitó napján is azzal 
fejezem be szavaimat, amivel a búcsút szokás lezárni, hogy 
jövőre a viszontlátásra!

5 5
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MODROVICH FERENCNEK,
A BÁNYA-, KOHÓ- ES ERDÖMERNÖKI KAR 

DÉKÁNJÁNAK BESZEDE.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A vendéglátó Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar nevé
ben, mint annak e. i. dékánja, mély tisztelettel üdvözlöm a 
Nyári Egyetem illusztris vendégeit, őszinte örömmel köszöntöm 
kiváló előadóit és szeretettel mondok „Isten hozott“-ot minden 
hallgatójának és barátjának.

Karunk életében évről-évre visszatérő kedves színt jelent 
a Nyári Egyetem. Alig két hete hagyták el az előadó- és rajz
termeket és laboratóriumi munkahelyeiket a mérnöki pályára 
készülő hallgatóink, és most a Kar újból kitárja kapuit, hogy 
szeretettel befogadja a Nyári Egyetemi tanfolyam tagjait, 
akiknek tarka seregét a szép, nem nagyobb számú képviselői 
élénkítik. A Nyári Egyetem második lustrumának kezdetén 
már bizalommal folytatja nemzetnevelő és műveltségterjesztő 
munkáját. Bizalommal azért, mert az első öt év tapasztalata 
arról győzte meg vezetőségét, hogy a választott út helyes volt. 
Idei előadássorozata méltón illeszkedett be a Széchenyi-emlékév 
rendezéseibe. Egyúttal igazolja azt is, hogy a Nyári Egyetem 
megértette és tettel is a megvalósuláshoz akarja közelebb vinni 
a legnagyobb magyar örökérvényű tanításait — és megszívlelte 
különösen két mondását: „Az ész erő és így az ész boldogság“, 
valamint: „A tudományosan kiművelt emberfők mennyisége 
a nemzet igazi hatalma“. Es ennek a két gondolatnak szolgá
latába állott akkor, amikor évről-évre más és más műegyetemi 
karnak a vezetése alatt gondoskodik arról, hogy az üdülés mel
lett szellemi megerősödést váró hallgatói előtt a legkülönbözőbb 
tudományszakok hivatott művelőit szólaltatja meg. Igen sok
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irányú, széles látókörre van szüksége a magyar nemzet minden 
egyes tagjának, de különösen a középosztály tagjainak, akik
nek vállán nyugszik legnagyobbrészt a tömegek vezetésének a 
feladata. Hiszen a gyakorlati élet a legkülönbözőbb természetű 
kérdéseknek egymással szorosan összefüggő szövevényét mu
tatja. így pl. a mérnök munkája szorosan kapcsolódik közgaz
dasági, közigazgatási és jogi kérdésekkel, a közigazgató nem 
tudja nélkülözni a műszaki tájékozottságot, a katonának szük
sége van a mérnöki és közgazdasági problémákba való betekin
tésre, a tanító-nevelő rend ezek mindegyikének gondolatvilá
gát kell megismernie és így tovább, hogy látókörét tágítva, 
hivatását felelősséggel és eredményesen tudja ellátni.

A félreértések elkerülése végett szükségesnek tartom itt 
külön is hangsúlyozni, hogy az előbbi megállapítással nem azt 
akartam kifejezni, hogy a tanfolyam egyes előadásai meghall
gatása a mérnököt azonnal jó jogásszá, a közigazgatót, tájéko
zott mérnökké, stb. teszi. Nem akarom a dilettantizmust hir
detni, amely már annyi és annyi bajnak volt az okozója a 
nemzetek és népek életében, hanem ellenkezőleg, az a meggyő
ződésem, hogy a többé-kevésbbé egyoldalú és ennek következ
tében sokszor elfogult szakember betekintést nyervén a más 
irányban dolgozók és kutatók munkájába, gondolatvilágába, 
megismervén az egyes szakok megoldandó kérdéseit és azok 
megoldásának számos nehézségét, éppen annál inkább rádöb
ben a komoly szaktudás és szakértelem fontosságára és pótol- 
hatatlanságára és ennek következtében, annál inkább fogja, 
nemcsak a speciális szakkérdések kibogozására, hanem máskor 
is a különböző irányban elmélyülőket együttműködésre kérni 
és így az összes erőknek az emberi és nemzeti feladatok meg
oldásába való bevonását sürgetni. Mert csak ez az út vezethet 
a nagy célok megvalósításához.

Ebben a gondolatban köszöntöm újra, igaz magyar vendég- 
szeretettel a Nyári Egyetem előadóit, hallgatóit és minden 
barátját. Kívánom, hogy a tanfolyam végeztével nemcsak tes
tileg felüdülve, de tudásban és szellemi indítékokban gazda
gabban kedves emléket vigyenek magukkal Sopronból. Isten 
hozta Mindnyájukat!

*

15*

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



III.

Kitüntetések, tudományos elismerések.
A Kormányzó Ür Ö Főméltósága dr. Laky Dezső ny. r. 

tanárt a közellátásügyi tárcanélküli miniszteri állásától való 
felmentésekor a  haza szolgálatában szerzett kiváló érdemei 
elismeréséül a  m. kir. titkos tanácsosi méltósággal, dr. Vendl 
Aladár ny. r. tanárt, prorektort a magyar tudomány szolgála
tában szerzett kimagasló érdemei elismeréséül a  Magyar 
Érdemrend középkeresztjével, dr. Vitális István nyug. ny. r. 
tanárt az egyetemi oktatás és tudományos irodalom művelése 
terén szerzett érdemeiért elismerésével tüntette ki; dr. Schima
nek Emil ny. r. tanárnak és dr. Varga József m. kir. iparügyi 
miniszter, ny. r. tanárnak a  magyar tudomány terén szerzett 
kiváló érdemeik elismeréséül a  Corvin-koszorút, dr. Heller 
Farkas egyetemi ny. r. tanárnak a Magyar Érdemrend Közép- 
keresztjéhez a  csillagot adományozta és dr. Szily Kálmán ny. r. 
tanárt államtitkári megbízásától való felmentésekor teljes elis
merésének kifejezésével tüntette ki.

A Magyar Tudományos Akadémia dr. Zimmermann Ágos
ton ny. r. tanárt és dr. Marek József nyug. ny. r. tanárt az Aka
démia III. osztályának tiszteletbeli tagjává, dr. Jáky József 
ny. r. tanárt szintén a III. osztály levelező tagjává választotta 
meg; dr. Pogány Béla ny. r. tanárnak a hangszűrő készülékek 
körébe vágó tanulmányát, dr. Ihrig Károly ny. r. tanár „Agrár
gazdaságtan“ című művét, dr. Oláh László ny. rk. tanár „A Da
tura Stramonium genommutatioi“ című művét jutalommal tün
tette ki.

A Magyar Mérnök- és Építész Egylet közgyűlése dr. 
Kossalka János nyug. ny. r. tanárnak a „Statika és kinematika“, 
dr. Schimanek Emil műegyetemi ny. r. tanárnak „A hűtés 
technikai és gazdasági problémája“ című munkájáért az egyleti 
aranyérmet adományozta. — Dr. Doby Géza ny. r. tanár, a Kir. 
M. Természettudományi Társulat Rauer-díját nyerte el s a 
társulat kémiai szakosztályának elnöke lett. — Dr. Reichenbach 
Béla ny. r. tanár az OMGE Rubinek-irodalmi díját kapta meg.
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Nyilvános rendes, nyilvános rendkívüli, címzetes (tisztelet
beli) és helyettes tanárok bejelentett irodalmi és egyéb

szakszerű működése az 1941/42. tanévben.

I. Mérnöki és Építészmérnöki Kar.

A )  Mérnöki Osztály.

Oltay Károly ny. r. tanár: 1. Ellenőrző méretek számítása logaritmus
léccel. Geodéziai Közlöny, 1941. évf. 3 oldal, 1 ábrával. 2. A fontosabb 
redukáló tahiméterek elve, szerkezete és használata. A Mérnöki Tovább
képző Intézet kiadványai, IV. kötet, 17. füzet. 36. oldal, 38 ábrával. 3. Loga
ritmus könyv 4 számjeggyel. Második, bővített kiadás. Németh József 
könyvkiadó vállalat. 4. Prizmás koordináta mérők (Zeiss-féle Lodis és Kipp- 
lodis). Geodéziai Közlöny, 1942. évf. 2. szám. 8 oldal, 10 ábra. 5. A tagosí
tás új rendszere. A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1942. évf. 
15—16. szám, 4 quart oldal, 1 ábrával. 6. Kiadta és szerkesztette a Geodéziai 
Közlöny című folyóiratot, amely évente négy számban és legalább tíz ív 
terjedelemben foglalkozik a geodézia körébe tartozó tudományos és gya
korlati kérdésekkel.

Dr.Mihailich Győző ny. r. tanár: 1. Beszámoló a mérnöki továbbképző 
intézet 1942. évi tanfolyamairól (Budapesti Mérnöki Kamara Közleményei, 
1942. . 5. szám.) — 2. Mérnöki kamarai közgyűlés megnyitó beszéde, 1942. — 
3. A polgári Tiszahíd vasszerkezetének és vasbeton pályaszerkezetének 
általános terve.

Dr. Stachó Tibor ny. r. tanár: 1. Felsőbb Mennyiségtan. II. kiadás 
(1942). 2. Huszonnégy ismertetés, bírálat a Jahrbuch über die Fortschritte 
der Mathematik, a Zentralblatt für Mathematik és az Acta Scientiarum 
Mathematicarum folyó köteteiben. 3. Közvetlen vektor és tenzorszámítás 
címmel a Mérnöki Továbbképző Intézetben és Vektor és tenzorszámítás a 
geometria, algebra s analízisben címmel a Mennyiségtan-tanári Tovább
képző Tanfolyamon tartott egy-egy előadássorozat.

Dr.Jáky József ny. r. tanár: 1. Irodalmi működése: a) „Az Anyag- 
vizsgálók Közlönyéinek szerkesztője, b) A rugalmasságtan összeférőségi 
egyenleteiről. (Technika, 1941. évi 9. sz.) c) Rugalmasság és képlékenység. 
(Technika, 1942. évi 4. sz.) 2. A Mérnöki Továbbképző Intézetben „A föld- 
nyomáselmélet mai állása“ c. előadás. 3. A talajmechanikai laboratórium 
felszereléseinek és kísérleti módszereinek továbbfejlesztése.
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Németh Endre ny. r. tanár: 1. Irodalmi működése: a) Vízi szállítás 
kis csatornákon. (Hajózási Hirlap, 1941. december havi számában.) A kor
szerű mezőgazdaság vízi feladatai. (Sajtó alatt.) b) Szerkesztette az őwfö- 
zésügyi Közlemények cimű műszaki és gazdasági folyóiratot, mely évente 
legalább 20 iv terjedelemben foglalkozik a vizgazdálkodás műszaki, gaz
dasági, tudományos és gyakorlati kérdéseivel. 2. Előadások: A Magyar 
Közlekedéstudományi Társaság Közlekedéstechnikai Osztályának alakuló 
ülésén: A Duna-Tisza-csatorna; a Magyarhoni Földtani Társulat Hidro
lógiai Szakosztályában: Magyarország vízgazdasági helyzete. Ezenkívül 
Girolamo Ippolito nápolyi műegyetemi tanárnak a Műegyetemen, a Magyar 
Mérnök és Építész Egyletben, a Darányi Ignác Agrártudományi Társa
ságban és az Olasz Kultűrintézetben az Ívóvízellátás Olaszországban, a 
Szennyvíztisztítás Olaszországban, Olaszország vízerőművei, az Olasz- 
országi Bonifica Integrale munkálatok és Olasz tudósok a hidraulika szol
gálatában cimen tartott előadásait magyar nyelven részletesen ismertette.

Dr.Nemesdy József ny. r. tanár: „A vasúti felépítmény időszerű 
anyagvizsgálati kérdései.“ (Előadás a Magyar Anyagvzsgálók Egyesüle
tének 37. közgyűlésén.) „Körívek kiképzése nagy vasút aknái.” (A mérnök 
továbbképző intézet 1942. évi tanfolyamán tartott előadás.)

Dr.Szily József ny. rk. tanár: 1. Irodalmi működése: Vízépítési mo- 
dellkísérletezés. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa, 1942. 3 iv.)
2. Előadások: A Természettudományi Társulatban: „Magyarország vízi
energiáiról“; a Magyar Mérnök- és Építészegylet Közgazdasági Szakosz
tályában: „A korszerű magyar vízgazdálkodás“; a Mérnöki Továbbképző 
Intézet előadássorozatának keretében 6 óra: „Fejezetek a hidrodinami
kából“.

B ) Építészmérnöki Osztály.
Csányi Károly ny. r. tanár: Előadásokat tartott a Kis-Akadémián és 

a Mérnöki továbbképző tanfolyamon.
Dr. Csonka Pál ny. r. tanár: 1. Keretszerkezetek méretszámítása a 

Cross-féle eljárás segítségével. (Előadás az 1942. évi Mérnöki Továbbképző 
Tanfolyamon.) 2. Gyászbeszéd dr. h. c. Czakó Adolf ravatalánál, (Technika, 
1942.) 3. Dr. h. c. Czakó Adolf élete és munkássága. (Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet Közlönye. 1942.)

Dr. Friedrich Loránd ny. r. tanár: magántanári próbaelőadása: „Az 
olasz renaissance téralakítás eredményei” címen.

Dr. Korompay György ny. rk. tanár: Újvidék általános városrendezési 
kérdései (Építészet, 1941. 2. szám), könyvismertetés, Rihmer Pál: Városok 
a múltban és jövőben (Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1942. 
23., 24. sz.).

Dr. Warga László egyetemi ny. r. tanári címmel felruházott nyug. 
műegyetemi ny. r. tanár befejezte az 1917. évi tűzvésszel sújtott, majd tervei 
alapján újjáépült Gyöngyös városának egész területére készített és a 
város képviselőtestülete által elfogadott általános és részletes városren
dezési terveit.
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Medgyaszay István c. rk. tanár: A „Magyar Református Templomok* 
kétkötetes műnek részben szerkesztését, részben megírását befejezte. Ter
vezés: Budapest székesfőváros központi tűzoltóságának épülete.

IL Gépész- és Vegyészmérnöki Kar.
A) Gépészmérnöki Osztály.

Dr. Schimanek Emil ny. r. tanár tollából megjelent közlemény, 
amelynek tárgya: egy gázgyár és villamosmű együttműködését célzó ter
vezet leírása, továbbá erre vonatkozólag a budapesti szfőv. gázgyár által 
a polgármesterhez intézett jelentése és a jelentésre adott válasza. A 
könyv a Franklin kiadásában jelent meg „Egy erőmű-tervezet története 
az elgondolástól a papírkosárig”.

Dr. Pogány Béla ny. r. tanár: Szakszerű és tudományos működés az 
Országos Világítástechnikai Bizottságban és az Eötvös Loránd Mate
matikai Társulatban (mint elnök), az Országos Természettudományi Ta
nácsban, az Országos ösztöndíjtanácsban, a Felsőoktatásügyi Egyesület
ben, a Magyar Szabványügyi Intézetben, a Hadiműszaki Tanácsban (mint 
tag), az Országos Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottságban (mint az Igaz
gató Tanács tagja és a Bizottság cenzora). A Magyar Királyi Kúria Sza
badalmi Tanácsának elnöke. Szakvéleményeket adott hatóságok és magá
nosok részére. A M. Kir. Iparügyi Miniszter megbízásából a hazai bánya
kincsek fokozottabb feltárását célzó geofizikai kutató eszközöket tervez. 
A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. megbízásából annak dorogi telepén 
hidrológiai vizsgálatokat végez. A Magyar Tudományos Akadémia elektro
akusztikai vizsgálataiért a Berzeviczy-jutalommal tüntette ki. — Irodalmi 
működés: A fizika egyes fontosabb problémái. (Mai Világ Képe, IV. kötet, 
367. 1.) — Vízkutatásra felhasználható geofizikai módszerekről. (Magyar 
Hydrologiai Közlöny, 21, 45. 1942. — Leitfähigkeitsmessungen im Dorog-er 
Kohlenrevier. (Mitt. d. Berg- u. Hütt. M. Fakultät, Sopron, 1941.)

Dr. Misángyi Vilmos ny. r. tanár: a) A „Magyar Szabványügyi Inté
zet“ kebelében alakult több szakbizottság elnökségével* járó szakszerű 
működés, b) A „Felső Oktatásügyi Egyesület“ főtitkári minőségében kifej
tett működés, c) Cenzori működés a gazdasági szaktanárképző intézetben. 
d) Az Országos Közoktatási Tanács ipari szakosztályának elnöki minő
ségében az ipari középiskolák tantervének tárgyalásai szakosztályi ülé
seken. e) A m. kir. Kúriánál kifejtett szabadalmi ülnöki működés, f) Szak- 
vélemények adása hatóságok és magánosok részére, g) A Hadi Műszaki 
Tanácsban több szakbizottság elnöke, illetőleg tagja gyanánt kifejtett 
működés, h) „Tömeggyártás az öntödékben.“ Előadás a Magyar öntödei 
Szakemberek Egyesületének közgyűlésén. 1942. III. 26. Nyomtatásban meg
jelent a Technika 1942. májusi számában. „Az ipar fejlődése.“ A „Mai 
világ képe“ című négykötetes mű IV. kötetében.

Pöschl Imre (selmeczi) ny. r. tanár: Működött mint a magyar Elektro
technikai Egyesület társelnöke és több szabványbizottságának elnöke, ill. 
tagja, az Országos Világítástechnikai Bizottság alelnöke, a Széchenyi
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Tudományos Társaság szenátusának tagja, a m. kir. Kúria szabadalmi 
ülnöke, a Hadi Műszaki Tanács több albizottságának tagja, az Igazság
ügyi Műszaki Tanács Tagja, a „Palatínus” Magyar Tudományos Kutató 
Társaság főtitkára, a Magyar Racionalizálási Bizottság 58. sz. albizott
ságának tagja, az Országos Természettudományi Tanács tagja, a Szerzői 
Jogi Szakértő Bizottság tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület tagja. A 
m. kir. Törvényszék részére szakvéleményeket adott.

vitéz Verebély László ny. r. tanár: Szakszerű működés: Az Energia 
Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának irányítása, mint annak 
elnöke. A Magyar Elektrotechnikai Egyesületben szabványok és szabály
zatok előkészítése, mint az illetékes bizottság elnöke. Szakértői működés 
a Fővárosi Elektromos Művek mátravidéki erőművének építkezésével kap
csolatban.

Dr. Pattantyús A. Géza ny. r. tanár: 1. Korszerű vízerőgépek. — 2. 
Fejezetek a korszerű áramlástanból. (A Mérnöki Továbbképző Intézet 1942. 
évi mérnöki és gépészmérnöki tanfolyamán tartott 3 órás és 8 órás elő
adás-sorozat.) — 3. Vízszolgáltatás mélykutakból. A légnyomásos vízemelő 
üzemtana. (Matematikai és Természettudományi Közlemények, a Magyar 
Tudományos Akadémia kiadásában. 1942.) — 4. Korszerű belvíz-átemelő
művek. (Öntözésügyi Közlemények. 1942.) — 5. A vízerőgép lapátterhelése. 
(Technika. 1942.) — 6. Főszerkesztője a: Technika, a Magyar Mérnök Lapja 
című szakfolyóiratnak. — 7. Mint főszerkesztő, sajtó alá rendezi a Gépészeti 
Zsebkönyv háromkötetes új kiadását. — 8. Csoportszerkesztője a Mérnöki 
Továbbképző Intézet gépészeti kiadványainak. — 9. Szakértői véleményeket 
dolgozott ki közintézmények részére.

Dr. Abody (Anderlik) Előd ny. r. tanár: a Mérnöki Továbbképző In
tézetben előadást tartott „A nagysebességű repülés légerőtani problémái” 
címmel, amely bővített formában írásban is meg fog jelenni. A Természet- 
tudományi Társulatban „A nagysebességű repülés időszerű kérdései”-ről 
tartott előadást.

Dr.Bay Zoltán ny. r. tanár: Irodalmi működés: Az atomátalakítás 
elvei és eszközei. (Term.-tud. Közlöny, 1941. okt. 10.) Az atom, a jövő 
energiaforrása. (Term.-tud. Közlöny, 1941. nov. 11.) Az atommag erői. 
(Magyar Szemle, XLII. 4.) — Előadások: A rádióhullámoktól a világűr- 
sugarakig. (Mérnöki Továbbképző Intézet.) Magfelépítés és mesterséges 
rádióaktivitás. (Magyar Orvosok Röntgenegyesülete.) Az atomfizika alap
vető elve és kísérletei. (Tanártovábbképző Inntézet.)

Dr. Liska József ny. r. tanár: „Transzformátorüzemek sajátságai”. (A 
Mérnöki Továbbképző Intézet 1942. évi tanfolyamán tartott 6 órás előadás.)

Dr.Egerváry Jenő ny. r. tanár: Előadássorozatot tartott a mérnöki 
továbbképző intézetben „Differenciál-egyenletek” címen, a középiskolai 
tanárképző intézet mennyiségtani továbbképző tanfolyamán „Stereo- 
metria* címen.
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Dr. Vörös Imre ny. rk. tanár: A Mérnöki*Továbbképző Intézet 1942. évi 
tanfolyamán 8 órás előádást tartott.

Dr, nemes Hoor-Tempis Móric c. rk. tanár: A) Irodalmi működés: 
„Hazai vizierőink és az energiagazdálkodás javítására szükséges sürgős 
teendők.” M. Tud. Akad. III. oszt. 1941. okt. 27-én előterjesztett érteke
zés. Mát. és Teran-tud. Ért., LXI. köt. — „L’impianto idroelettrico Tivoli— 
Roma.” — Corvina Rassegna Italo-Ungherese. 1942. évf. — B) Szakszerű mű
ködés: Az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának tagja. 
— vitéz Horthy István kormányzóhelyettes úr számára készített tanulmány. 
„A magyar energiagazdálkodás javítására, a belterjes őstermelés, a mező- és 
kertgazdasági ipar, a gyáripar, kis- és középipar gépi munkaszukségleté- 
nek gazdaságos ellátására szükséges sürgős, egységes teendők.” — Dr. Re- 
ményi-Schneiier Lajos m. kir. pénzügyminiszter ur szamara készített 
tanulmány: „A magyar energiagazdálkodás javítására szükséges sürgős 
szervezési feladatok és törvényhozói intézkedések“. — Szakértői működés 
Budapest szfv. mátravidéki villamos erőművének Építési Bizottságában. 
Közérdekeltségek és magánvállalatok számára készített szakvélemények.

Dr. Schleicher Aladár c. rk. tanár: A) A Magyar Szabványügyi 
Intézetben mint a fémeket, fémötvözeteket és fémfélgyártmányokat szab
ványosító szakbizottság elnöke a szakbizottság tárgykörébe eső szabvány
tervezetek előkészítését és tárgyalását irányította; B) szakvéleményeket 
adott hatóságok és gyáripari vállalatok részére.

Dr. Vér Tibor c. rk. tanár: a) Irodalmi munkásság: Válogatott 
fejezetek az anyagvizsgálat köréből, kifáradási és tartós folyás jelenségek. 
Mérnöki Továbbképző Intézet kiadása, X. kötet. 207. o. 164. ábra, 21 táb
lázat. A Magyar Anyagvizsgálat és ipari kutatás. A Magyar Ipar című 
munkából, 47—58. oldal. Az Országos Automobilkísérleti Állomás és fel
adatköre. Közlekedési Szemle, b) Ipari Anyaggazdálkodással kap
csolatos működés: Mint az Ipari Anyaggazdálkodás fémipari osztályának 
elnöke, számos szakvélcményadás, a vas-, acél- és más fémek, nemkülön
ben a pótanyagok területén. A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos 
Egyesületében alakult szakbizottságban a megmunkáló acélok és a szer
kezeti acélok pótmárkáinak bevezetésével kapcsolatos szakmunka, c) A M. 
Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet keretén belül intézeti műkö
désből kifolyólag számos szakrendeletkészítés és szakvéleményadás. 
d) Gazdasági szaklapokban több gazdaság- és mémökpolitikai szakcikk 
(Műszaki Világ, Űj világ, az Ellenőr, Magyar Közgazdaság, stb.).

Muttnyánszky Ádám helyettes tanár, adjunktus: 1. Síkban görbe ru- 
dakról. (A Mérnöki Továbbképző Intézet Kiadványai, 1942.) — 2. Siklófék 
laza féktuskóvál. (Technika, 1941.) — 3. Az aknaszállítás néhány kötél
problémája. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1942.) — 4. Fejezetek a len
géstanból. (A Mérnöki Továbbképző Intézet 1942. évi tanfolyamán tartott 
6 órás előadássorozat.)
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B) Vegyészmérnöki Osztály.

Zemplén Géza ny. r. tanár: A szénhidrátkutatás újabb eredményei. 
(Saját kutatásainak összefoglalása. Mát. és Term. Ért. 60. k. 413—441. o.,
1941. ) Zemplén Géza és Bognár Rezső: A linarin és péktőlinarinnak szer
kezete és szintézise. (Mát. és Term. Ért. 60. k. 780—801. o., 1941.) Zemplén 
Géza: A robinin-glükozidnak végérvényes szerkezete. (Mát. és Term. Ért. 
60. k. 803—813. o., 1941.) A sophorabiozidról, a Sophora japonica L. új glü- 
kozidjáról. (Sajtó alatt.) A neolinarinnak végérvényes szerkezete. (Sajtó 
alatt.) A para-phlorrhyzin szintézise. A természetben előforduló phlorrhy- 
zin szintézise. (Sajtó alatt.) A Kir. József Műegyetem szerves kémiai inté
zetének működése 1913-tól 1914-ig. (Magyar chemiai folyóirat 48. k. 6—19. o.,
1942. ) Géza Zemplén und Rezső Bognár: Endgültige Konstitutionsaufklä
rung des Robinins. (Bez. d. Deutsche chem. Ges. 74. k. 1783., 1941.) Géza 
Zemplén und Rezső Bognár: Konstitution und Synthese des Linarins und 
Pektolinarins, aus ihren Aglykonen und aus Rutinosé. (Bez. d. Deutsch. 
Pektolinarins, aus ihren Aglykonen und aus Rutniose. (Bez. d. Deutsch, 
chem. Ges. 74. k. 1818. o., 1941.) Géza Zemplén und Rezső Bognár: Über 
Sophorabiosid, ein neues Glykosid der Sophora japonica L». (Bez. d. Deutsch, 
chem. Ges. 75. k. 482. o., 1942.) Géza Zemplén, Rezső Bognár und László 
Mester: Uber Neolinarin, ein neues Glykosid der Linaria vulgaris L. (Bez. 
d. Deutsch, chem. Ges. 75. k. 489. o., 1942.) Géza Zemplén und Rezső Bognár: 
Synthese eines Phloracetophenon-glucosids, eines Namigenin-glucosids 
und des p-Phlorrhizins.

Dr.Vuk Mihály ny. r. tanár: „Az élelmezés problémái“. (A Mai Világ 
Képe, IV. kötet.)

Dr. Varga József ny. r. tanár: „A kémia és a nyersanyaggazdálko
dás“. (A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent „A Mai 
Világ Képe“ cimű műben.)

Dr.Vendl Aladár ny. r. tanár: Az „Ásványtan“ tankönyv Írása. Mint 
a József Műegyetem 1941—42. évi prorektora a gazdasági és fegyelmi ügye
ket intézte. A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztálya 
ügyeit, mint elnök irányította. A Hidrológiai Szakosztály jubiláris ülésén 
tartott elnöki megnyitójában visszapillantott az elmúlt 25 óv hidrológiai 
vonatkozású eseményei felett. Adatok néhány budai melegforrás ismere
téhez címen ismertette azok hozamváltozásaira vonatkozó megfigyelések 
eredményeit. A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai között megje
lent: Válogatott fejezetek a geológiából c. összefoglaló értekezés.

Dr. Náray-Szabó István ny. r. tanár: a) önállóan megjelent munkák: 
1. Atomok, molekulák, kristályok (76 lap). Mérnöki Továbbképző Intézet 
kiadása, Budapest, 1942. *2Reichenbach: Atom és világegyetem. 2. kiadás. 
Fordította és a IV. fejezetet írta Náray-Szabó István. Franklin Társulat 
kiadása, Budapest, 1942. 3* Kísérleti fizika vegyészmérnökhallgatók számára 
(182 lap). Németh József kiadása, Budapest, 1942 (kőnyomat), b) Dolgoza
tok: 1: Vegyi iparunk fejlődésének lehetőségei a megnagyobbodott Magyar
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országon. Technika, 23. (1942) 6. sz. g* Die Struktur des Silberchlorats 
AgCIOs (mit J. Pócza). Zeitschr. f. Kristallogr. A 104. (1942) 28. sz. 3. Die 
Struktur des Leucits KAISÍ2O6. Zeitschr. f. Kristallogr. A 104. (1942) 39. sz.
c) Előadások: 1 Vegyipari nyersanyagellátás. (Magyar Mérnök- és Epltész- 
Egylet jubileumi előadássorozatában, 1941. december.) 2. Szerves anyagok 
röntgenvizsgálata. (Mérnöki Továbbképző Intézet, 1942. március.) d) Egyéb: 
Szakvéleményeket adott bíróság és iparvállalat számára.

Dr. Csűrös Zoltán ny. r. tanár: 1. Műanyagok. A Mérnöki Továbbképző 
Intézet Kiadványa, XII. kötet, 22. füzet, 1942. 2. Textil-kémia. A Mérnöki 
Továbbképző Intézet Kiadványa, XII. kötet, 20. füzet, 1942. 3. Lakkok. A 
Mérnöki Továbbképző Intézet Kiadványa, XII. kötet, 23. füzet, 1942. 4. Nit
rogén meghatározás azo-vegyületekben. (Kenczlerné Fodor Erzsébet és Gre- 
sits Iván társszerzőkkel.) Magyar Chemiai Folyóirat, 47. évf. 195. 0., 1941. 
5. Természettudomány és technika. A Mai Világ Képe sorozat IV. köteté
nek szerkesztése. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda kiadása, 1942. 6. Beveze
tés. A Mai Világ Képe sorozat IV. kötetében, 1942. 7. W. Steinkopf: Die 
Chemie des Tbiophens. Könyvismertetés. Magyar Chemiai Folyóirat, 48. 
évf., 1942. 8. A textil-kémia újabb irányai. Magyar textiltechnológusok 
lapja, I. évf. 1942. 9. Kémia az iparban és a mindennapi életben. 10 előadás 
a Szabad Egyetemen, 1941. 10. A cellulóz-iparról. Előadás a Természettudo
mányi Társulat Népszerű Természettudományi Estélyein, 1942. február 20.
II. Üjabb kikészítési módok a textiliparban. Előadás a Magyar Kémikusok 
Egyesületében, 1942. április 16. 12. A makro-molekulák kémiája. Előadás 
Fűzfőgyártelepen. 13. A textil mű- és pótanyagok. 10 előadás, egyenkint 
2—2 óra az iparostanonc iskolai tanerők részére rendezett továbbképző tan
folyamon. 14. A Mérnöki Továbbképző Intézet kémiai előadásainak és 
kiadványainak szerkesztése.

Dr. Liffá Aurél c. rk. tanár: Irodalmi működése: Az 1936. év folya
mán geológiailag megvizsgált néhány hazai kaolin- és tűzálló agyag-elő
fordulás. (A M. Kir. Földtani Intézet évi jelentései 1936—38-ról.) Geolo
gische Untersuchungen einiger heimischer Kaolin- und feuerfester Ton
vorkommen. (Jahresberichte der kngl. ung. Geologischen Anstalt über die 
Jahre 1936—38.) A hazai tűzálló agyag- és kaolin-előfordulások 1937. évben 
végzett geológiai megvizsgálása. (U.-ott.) Über die im Jahre 1937. geolo
gisch untersuchten heimischen feuerfesten Ton- und Kaolinvorkommen. 
(U.-ott.) Szakszerű működése: résztvett a M. Kir. Földtani Intézet geológia5 
felvételeiben, az Eperjes-tokaji hegységben.

III. Bánya-, Kohó- ós Erdömérnöki Kar.
A )  Bánya- és Kohómérnöki Osztály)

Boleman Géza, ny. r. tanár: az „Elektrotechnika” című tankönyve
III. kiadásárak előkészítésén dolgozott.

Cotel Ernő ny. r. tanár: Über die Entwicklung des Hochofenprofils, 
el kar Mitteilungen stb. című tudományos évkönyvében (1941. évi 14. kötet). 
Szakértői munka acélanyagok minőségének és hengerlésének kérdéseiben.
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Kövesi Antal ny. r. tanár: „Rácsos öntöde- és futódaru-szerkezetek 
erőterve és számítása” című közleménye megjelent a Mérnöki Továbbképző 
Intézet kiadványaiban, XIV. kötet 10. füzet. „Die Spannungsverteilung in 
dickwandigen und in zusammengesetzten Rohren” című tanulmánya kiadás 
alatt van a „Mitteilungen der berg- und hüttenmännische Abteilung” 1941-i 
évfolyamában. A Mérnökegyletben a magyar mérnökképzés új irányairól 
folytatott előadásokhoz írásban nyújtotta be véleményes javaslatát. Részt 
vett az Acélszerkezeti Bizottság munkáiban. Mint Sopron szab. kir. város 
törvényhatósági bizottságának és szakbizottságainak tagja véleményes 
jelentéseket készített. Külön heti kétórás kollégiumot tartott a kohó- 
mérnökhallgatók számára a „Vasszerkezetek” tárgyköréből.

Tettamanti Jenő ny. r. tanár: „Seilrutschverhältnisse der Treibscheiben
förderungen bei freiem Auslauf und freier Anfahrt” Bányászati-Kohászati- 
Közlemények XIII. k. 1941.; nagyobb bányavállalatoknál és bányakapi
tányságoknál mint meghívott szakértő működött.

Dr. Vendl Miklós ny. r. tanár: Zur Frage der Projektion von Korngrös
senanalysen. Mineralogische und Petrograpische Mitteilungen. Leipzig, 
pp. 253—263. A nagybányavidéki ércbányászati teleptan. A mérnöki tovább
képző intézet kiadványai. Budapest, pp. 1—12. Elektrische Triaswasser
schürfung in Dorog. Bány. Koh. Közlemények XIII. Sopron, pp. 38—45. 
Elektromos triászvíz-kutatás Dorogon. Hidrológiai Közlöny XXII. 1941. 
pp. 59—66.

Dr. Tárczy Hornoch Antal ny. r. tanár: „Egy elfelejtett magyar úttörő.” 
(Térképészeti Közlöny VI. kötet 109—112. old. és Erdészeti Lapok 1941. év 
681—685. old.) Zur numerischen Festpunktbestimmung aus Luftbildauf
nahmen. (A Bánya- és Kohómérnöki Osztály Közleményei 1942. év 59—82. 
old.) „A robbantásról felvett 1627. évi selmeci bányabírósági jegyzőkönyv 
történetéhez.” (Bányászati és Kohászati Lapok 1941. *év 438—439. old.) „Zur 
Geschichte des Grubenrisswesens”. Zeitschrift für das Berg- Hütten u. 
Salinenwesen in Deutschen Reich 1941. év 89. köt. 188—189. old.

A jénai Zeiss cégnek szabadalmaztatásra és gyártásra átengedett 
rudteodolit magyar szabadalmat nyert.

Dr. Romwalter Alfréd ny. r. tanár: „A kén szerepe szerves anyagok hő
okozta bomlásánál”, akadémiai székfoglaló értekezés, előadta a Magyar Tudo
mányos Akadémia III. osztályának f. é. május hó 11-i ülésén, megjelenik 
a M. T. A. Matematika és Természettudományi Értesítőjé-ben; „Erfahrun
gen einer ungarländischen Schwelerei”, a József Nádor Műegyetem Bánya- 
és Kohómémöki Osztályának Közleményei, XIII. 1941; „Tapasztalatok a 
hazai szénlepárlás terén”, a Mérnöki Továbbképző Intézet 1941. évi tan
folyamán tartott előadásai, XIII. kötet, 12. füzet; „Az áruhelyettesítés 
alaptörvénye”, Kereskedelmi Szakoktatás, XLIX, 1941/42, 134—139; a József 
Nádor Műegyetem Bánya- és Kohómérnöki Osztálya Közleményei-nek 
szerkesztésében közreműködött; hatóságok, vállalatok és magánosok 
részére szakvéleményeket’ adott és elemzéseket végzett.

Esztó Péter ny. r. tanár: A bányabecslés. A fejtésmódok kialakulásá
nak újabb irányzata. Megjelent a Mérnöki Továbbképző Intézet kiadá
sában.
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Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér ny. rk. tanár: Mineralgenetische Stu
dien an Máramaroser Erzlagerstätten. Mitt. d. berg- und hüttenm. Abt. 
Sopron, Bd. XII. 1940. (1941), pp. 107—140. — Antimon- és arzénásványok 
az ökörmezővidéki flisből. Mát. és Term.-tud. Ért., LX. 1941. pp. 488—493. — 
Ein Vorkommen von Antimon- und Arsenmineralien in der Flyschzone 
der Mármaroser Karpathen. Zentralblatt f. Mineralogie usw. 1941. Abt. A. 
pp. 225—228. — A nagyalföldi ártézi vizek főtípusai és azok színt jelző 
értéke. Bányászati és Kohászati Lapok. LXXIV. 1941. pp. 305—308. — Die 
Haupttypen des artesischen Wassers der Ungarischen Grossen Tiefebene. 
Hidrológiai Közlöny, XXI. 1941. (1942), pp. 237—241. — A Keszthelyi-hegy
ség és a Hévíz hidrológiájáról. Hidrológiai Közlöny, XXI. 1941. pp. 18— 
28. — Uber die Hydrologie des Keszthelyer Gebirges und seiner Umgebung. 
U.-ott. pp. 231—236. — A Dunántúli Középhegység karsztvizének néhány 
problémájáról. Hidrológiai Közlöny, XXI. 1941 (1942). pp. 67—92. — ősi 
folyók a Dunántúlon. Földtani Értesítő, 1941. — Ércmikroszkópia. A Mér
nöki Továbbképző Intézet Kiadványa, XIV. kötet, 1942. — Előadás: Éro- 
eloszlás a Kárpátok vulkánkoszorújában. Országos Bányászati és Kohá
szati Egyesület, 1942. május 9.

Dr. Diószeghy Dániel helyettes és magántanár: Beiträge zur Planung 
der Zentralheizungen. Mitteilungen der berg- und hüttenmännischen Ab
teilung, Bd. XIII. Több ízben adott fűtésekkel és kemencék hőgazdálko
dásával kapcsolatban szakvéleményt.

B) Erdőmérnöki Osztály.

Fekete Zoltán ny. r. tanár: Sajtó alá rendezte az Erdészeti Zsebnap
tárnak az erdőbecslésre és erdőértékszámításra vonatkozó részét. A föld- 
mívelésügyi miniszter megbízásából folytatta az akác fatermési próbaterü
letek újrafelvételét.

Roth Gyula ny. r. tanár: „A tölgymakk használati értéke“. E. L. „Az 
erdőművelés, vad- és halgazdaság az új magyar erdészeti zsebnaptárban“. 
„Vadtakarmányozásra alkalmas növények“. Előadás a „Hubertus“ vad
védő egyletben.

Dr. Fehér Dániel ny. r. tanár: 1. Quelques remarques concernant le 
probléme de la biologie des sols désertiques. (Anhang z. H. 7. der Mittei
lungen des bot. Institutes der kön. ung. Universität für technische und 
wirtschaftliche Wissenschaften. Sopron, 1942.) 2. Untersuchungen über die 
ernährungsphysiologische Wirkung der kurzwelligen, durchdringenden 
Strahlung der Elemente. (Mitteil, aus dem bot. Inst. der. Univ. Sopron, 
1942. Heft 6.) 3. Vizsgálatok az elemek sugárzásának biológiai hatásáról. 
(Tiszántúli öntözésügyi Közlemények, XI—XII. 1942.) 4. Untersuchungen 
über die ernährungsphysiologische Wirkung der kurzwelligen, durchdrin
genden Strahlung der Elemente. (Tiszántúli öntözésügyi Közi. Mitteil, über 
Bewässerungswesen, 1942. XI—XII.) 5. Vizsgálatok az elemek által kibo
csátott rövidhullámú sugarak biológiai hatásáról. (Földtani Intézet kiadá
sában, 1942.) 6. Der biologische Nachweis der kurzwelligen, durchdringen
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den Strahlung der Elemente. (Mitteil. a. d. bot. Inst, der Univ. Sopron, 
1942. Heft 8.) 7. A talaj vízgazdálkodásának a befolyása a műtrágyák 
fiziológiai hatásfokára. (Öntözésügyi Közlemények, 1941. 2. sz.) 8. Unter
suchungen über den Einfluss des Wassergehaltes des- Bodens auf den Wir
kungsmechanismus der Düngersalze. (Öntözésügyi Közlemények, 1941.2. sz.)
9. Az erdő szénsavtáplálkozásáról. (Erdészeti Kísérletek. Nyomás alatt.)
10. Untersuchungen über die Kohlensäureernährung des Waldes. (Erdészeti 
Kísérletek. Nyomás alatt.) 11. Vizsgálatok az elemek által kibocsátott rö
vidhullámú sugarak biológiai hatásáról. (Előadás a Földtani Intézetben, 
1942. március 23-án.)

Modrovich Ferenc ny. r. tanár: A mérnöki gondolkodásról. (Dékáni 
székfoglaló beszéd: A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem 1940/41. tanévi évkönyve, 306—318. old.) Karunk térbeli fejlesztése. (Er
dészeti Lapok, 1942. évf. VI. sz.) Folytatta a kiadás előtt álló Erdészeti 
Zsebnaptár részére az erdészeti szállító berendezésekre vonatkozó anyag 
összeállítását, valamint az Uj Idők Lekszikona részére az út- és vasútépí
tés körébe tartozó címszavak feldolgozását. Emlékbeszédet mondott Szé
chenyi István grófról a M. M. és É. E. soproni osztályában.

Krippel Móric c. ny. r. tanár: megírta a kiadásban lévő Erdészeti 
Zsebnaptár számára a fa kitermeléséről szóló részt.

Dr. vitéz Bokor Rezső c. rk. és h. tanár: „A fa víztartalmának 
gyakorlati gyors meghatározása". Erdészeti Lapok (nyomás alatt). Közre
működött a Magyar Szabványügyi Intézet XXXII. osztályának (az erdei 
termékek és faipari készítmények) munkájában. A tanszékhez érkezett és 
felkérésre a következő szakvéleményeket dolgozta ki: M. Kir. Dohányter
melési Kísérleti Állomás: Az ürmértékes tűzifa súlyának változásai az év 
folyamán és a különböző fafajok átszámító adatai tüzelés szempontjából. 
M. kir. földmívelésügyi minisztérium: Gyantászati kérdésekben több szak
tanács. Szentgotthárdi Apátság Erdőhivatala: Gyantacsapolás ügyében 
szaktanács. Országos Erdészeti Egyesület: A Rhus cojinus használható
sága. Tolnay László nagykereskedő, Győr: Fenyőmagpergető-gyár létesíté
séhez szükséges feltételek és lehetőségek hazánkban. M. kir. állami ménes- 
birtok, Kisbér: Tuskó robbantás lehetősége és kivitele. Lády Géza erdőta
nácsos, Bükkzsérc: Húzólag működő irtógépek használhatósága tuskóirtás
nál. Salgótarjáni Bányaigazgatóság: A rezgőnyár bányászati célokra való 
használhatósága. Kir. ítélőtábla, Debrecen: Szakvélemény felülvizsgálata 
épületfagombásodási ügyben. Kir. Járásbíróság, Hatvan: Épületgombáso
dás okainak meghatározása és a helyreállítás munkálatai adott esetben. 
Kir. Jrásbíróság, Újpest: Szakvélemények felülvizsgálata épületgombá
sodás ügyében.

IV. Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar.
A )  Mezőgazdasági Osztály.

Dr.Czettler Jenő ny. r. tanár: Agrárpolitikai kézikönyvének, valamint 
szociális agrárpolitikai, illetve falupolitikai előadásainak sajtó alá való 
rendezésén dolgozott. Előadásokat tartott: a múlt évi Soproni Nyári Egye
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tem tanfolyamán két ízben „Földbirtokpolitika különös tekintettel az olasz 
bonifikációkra“ címen. (Megjelent a Magyar Gazdák Szemléje, 1941. feb
ruári számában.) A Szarvasi öregdiákok Társaságának emlékülésén Tesse- 
dik Sámuelről a pedagógusról, az OMGE Tessedik-emlékülésén „Tessedik 
Sámuel munkássága“ címen. (Megjelent a Köztelek, 1942., 18. számában.) 
„Széchenyi, az agrárpolitikus“ című cikke a Pester Lloyd, 1941. szeptember 
28. számában. „Mezőgazdaságunk fejlesztése“ című értekezése a Kárpát
medence 1941., 6. számában jelent meg. A felsőház 1941. december 20-án, az 
1942. évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása 
alkalmából beszédet mondott a felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás to
vábbépítéséről és erről a kérdésről „a József Nádor Műegyetem Mezőgaz
dasági Osztálya és a mezőgazdasági szakoktatás a mezőgazdaságfejlesztő 
törvényben“ címen emlékiratot dolgozott ki. A „Darányi Ignác“ Agrártu
dományos Társaság és az OMGE közgazdasági szakosztálya több ülésén 
elnökölt és megnyitó beszédet mondott. A Felsőház pénzügyi bizottságában 
a költségvetést és a zárszámadás előadói jelentését készítette és több pénz
ügyi javaslatot referált. •

Dr. Doby Géza ny. r. tanár: A saját tanszéke teendőin kívül, mint he
lyettes tanár, ellátja az Állatorvosi Osztály szünetelő kémiai tanszékének 
összes teendőit. Irodalmi munkája: Dr. Doby Géza és dr. Füleky György: 
Növények nitrogénanyagcseréjéről. II. Szabadföldi szója tápanyagfelvétele. 
(Bemutatta a Tud. Akadémia III. osztályának, 1942. április 20-i ülésén.)

Dr.Schandl József ny. r. tanár: 1. A juhot nem tűri a mezőgazdasági 
kultúra? Magyar Állattenyésztés, 1941. 298. 2. A tenyészkiválasztás elvei 
a cigája- és a racka-juhászatokban. Magyar Állattenyésztés, 1942. 8. 3. A  
takarmánytöbbtermelés problémájához. Magyar Állattenyésztés, 1942. 63.
4. Kosbehozatalunk Németországból. Magyar Állattenyésztés, 1942. 90. 5. 
Az 1941. évi tejtermelési adatok a magyar törzsjuhászatokban. Magyar Ál
lattenyésztés, 1942. 143. 6. Sok juhra van szüksége hazánknak és Európá
nak. Mezőgazdasági Közlöny, 1942. 3. sz. 7. A gyapjú szálfinomságának és 
rendementjének változása ugyanazon juhászaiban. Köztelek, 1941. 852. 8. A  
cigája gazdasági értéke. Köztelek, 1942. 11. 9. A juhok a mezőgazdasági ki
állításon. Köztelek, 1942. 333. 10. A fejési idény meghosszabbítása a juhá
szaiban. Köztelek, 1942. 481. 11. Wann sollen die zum Schlachten bestimm
ten Lämmer in den Melkschäfereien verwertet werden? 12. Juhtenyésztés. 
Köztelek Zsebnaptár. Előadásokat tartott az állattenyésztő egyesületek 
igazgatóinak tanfolyamán (Budapest, január) és a pók vári gazdahéten a 
hormonokról, vitaminokról és az ásványi tápanyagokról. A földmívelésügyi 
miniszter megbízásából vezette az Országos M. Kir. Gyapjú- és Selyemmi
nősítő Intézetet. Résztvett az Állatorvosi Tisztivizsga Bizottságnak és a 
Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanácsnak munkájában. Mint a Juhtenyésztők 
Országos Egyesületének elnöke, vezette ennek adminisztrációját és irányí
totta a juhok országos törzskönyvezését. Elnöke a kormány által életre- 
hívott Gyapjúbecslő Bizottságnak. A Köztelek c. szaklap rovatvezetője.

Dr. Reichenbach Béla ny. r. tanár: Mezőgazdasági üzemi tanácsadás. 
(Mezőgazdasági Közlöny, 1941. októberi szám.) A korszerű trágyázás alap
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szabályai. (Köztelek Zsebnaptár, 1942.) Hogyan alkalmazkodhatunk állat
tartásunkkal és takarmányozásunkkal a háborús gazdasági viszonyokhoz. 
(Előadás az OMGE gazdahetén, december hó.) Becslések és kalkulációk a 
gyakorlati élet számára. (Előadás a II. Gazdatiszti továbbképző tanfolya
mon.) Az Országos Mezőgazdasági Üzemi és Termelési Költségvizsgáló In
tézet igazgatója. Ebben a minőségében a magyar mezőgazdaság irányítá
sában és a háborús viszonyoknak megfelelő megszervezésében tevékenyke
dik. Irányítja a Pázmány Péter Tudományegyetem Közigazgatástudományi 
Intézetével együtt végzett mezőgazdasági üzemi tájkutató munka mező- 
gazdasági vonatkozású részét, s főleg ennek a mezőgazdasági üzemi tájak 
elhatárolását és kivizsgálását célzó kutatásait. Ennek eredményeként nyo
más alatt van: „A magyar mezőgazdasági politika alapvetése I. sz. Szántó
földi termelés és állattenyésztés“ című könyv. Résztvett az OMGE üzemi 
és számtartási szakosztályának, üzemstatisztikai bizottságának, valamint 
a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság és több más szakegyesület 
munkájában.

Dr. Kövessi Ferenc ny. r. tanár: „A Növény egészségügyi Intézet 1939, 
és 1940. évi működése“. Előterjesztette a Növényegészségügyi Tanács 1941. 
évi október hó 16-án tartott ülésén. Megjelent a Kísérletügyi Közlemények 
XLIV. (1941) kötete, 1—6. füzetének „Szemle“ mellékletében. „Adatok a 
Kisakadémia történetéhez az 1903—1905. évekről.“ A Kis Akadémia könyv
tára, XLII. kötet. Budapest, 1941. A Kis Akadémia kiadása, 1—20. oldal. 
Az 1941—42. tanév folyamán tagja volt a m. kir. földmívelésügyi miniszter 
fennhatósága alatt álló Növényegészségügyi Tanácsnak, melynek összes 
ülésein rendszeresen résztvett, tanácskozásain szakvéleményeket adott a 
felmerült kérdésekben, különféle növényvédelmi szerek alkalmazására 
nézve. A Növény egészségügyi Tanács több bizottságának tagjaként vagy 
elnökeként működött. Több alkalommal adott szakvéleményt különféle 
mezőgazdasági mikrobiológiai, bakteriológiai, növényélettani, növénykór- 
tani, növényvédelmi kérdésekben gazdáknak, növénytermelőknek, kerté
szeknek, stb.

Dr. Ihrig Károly ny. r. tanár: Az igazgatása alatt álló Mezőgazda
ságpolitikai Intézetben a földmívelésügyi minisztérium megbízásából mező
gazdaságpolitikai kutató munkálatokat folytatott és ennek során hivata
los használatra jelentéseket készített a sertésárak és a sertésállomány ala
kulása, a mezőgazdasági áralakulás, a mezőgazdasági külkereskedelem, a 
gabonafélék közellátási egyenlege, az építendő köztárházi hálózat szerve
zése, a gabonafélék vasúti forgalmának alakulása, stb. kérdéséről. Ezek
nek a jelentéseknek nagy része időszakos, úgyhogy a Mezőgazdaságpoli
tikai Intézet a földmívelésügyi minisztériumtól kapott ellátmány terhére 
állandó fogalmazói és segédszemélyzettel dolgozik. Szerkesztette továbbá a 
Magyar Gazdák Szemléje c. agrártudományos folyóiratot és abban tanul
mányokat is közölt: „Az agrárolló számításának módszere“, valamint „Ser
tésprognózis Magyarországon” címmel. „Agrárgazdaságtan” c. 1941-ben 
megjelent munkáját a Magyar Tudományos Akadémia a Serhán-díjjal ju
talmazta.
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Dr. Sur ányi János ny. r. tanár: Szemle a kukoricaüszögről. (Köztelek, 
1941. 29. sz.) Beszéljünk még a comfrey-ról! (Köztelek, 1941. 39. sz.) Egy új 
cukornövény. (Köztelek, 1941. 51. és 1942. 1. sz.) Könyvismertetés: Útmutató 
az istállótrágya helyes kezelésére és alkalmazására. (Köztelek, 1942. 14. sz.) 
Vízjárta földek kezelése és hasznosítása. (Köztelek, 1342. évi naptár.) Ket
tős termesztés — földszaporítás. (Kéve, 1941. 52. sz.) Méznád vagy méz
cirok? (Magyar Föld, 1942. 18. sz.) Üjabb eszmék és törekvések a mezőgaz
dasági növénytermesztésben. (Mai Világ Képe c. kiadás, IV. kötet.) Elő
adást tartott a Gazdatiszti Továbbképző Tanfolyamon „Időszerű növény- 
termesztési kérdések“ címmel és március 23-án az Országos Magyar Gaz
dasági Egyesületben „A tavaszi olajlen, a napraforgó és a ricinus sikeres 
termesztésének fő irányelvei“ címmel (megjelent a Köztelek, 1942. 14. és 15. 
számában). Működött és szakvéleményeket adott, mint az Országos Növény
egészségügyi Tanács és az Állandó Központi Talajjavító Bizottság tagja. 
Mint a Köztelek folyóirat rovatvezetője kereken 50 szakcikket bírált el és 
részben rendezett sajtó alá.

Br.Osztróvszky Antal ny. r. tanár: A mezőgazdasági szeszgyárveze
tők és szeszgyártulajdonosok továbbképző tanfolyamán előadássorozatot 
tartott a szeszgyárvezetés műszaki haladásáról. Ez évben megjelenő „Me
zőgazdasági szeszgyártás“ című kézikönyv sajtó alá rendezésén dolgozott. 
Az Orvosi Könyvkiadó Társaság lexikonába erjedési ipari címszavak ki
dolgozásával vett részt. Mint a m. kir. földmívelésügyi miniszter által ren
dezett „Mezőgazdasági ipari tanfolyamok“ igazgatója 7 tanfolyamot ren
dezett gyárvezetők részére különböző mezőgazdasági iparágakban és e tan
folyamokon előadásokat tartott.

Dr. Oláh László ny. rk. tanár: a Mezőgazdasági Növénytani Intézetet 
és tanszéket 1942. évi június 2-án vette át. Az 1941/42. akadémiai évben, 
mint a M. Kir. Növényörökléstani Kutató Laboratórium vezetője előkészí
tette a Laboratórium Növényörökléstani és Növénynemesítéstani Intézetté 
való átszervezését. A Laboratórium fejlesztésén kívül kísérleti kertet léte
sített a budakeszi m. kir. Mezőgazdasági Kísérleti Telepen, ezenkívül a 
kalocsai Paprikatermelő Körzetben paprikanemesítési és örökléstani meg
figyelések céljából kísérleti telepet szervezett. A m. kir. földmívelésügyi mi
niszter jóváhagyásával a három magyar paprikatermelő körzet nemesítés! 
munkáját irányítja. A M. Kir. Kertészeti Akadémián, mint megbízott elő
adó az 1941—42. tanév két félévében az örökléstan és növénynemesítéstan 
szaktárgyakat adta elő. Az 1941. év folyamán két hónapig a bécsi egyetem 
növénytani intézetében dolgozott. A legújabb sejtkutatási gyorsmódszerek 
elsajátításán kívül Bécsben két kromoszómakutatással kapcsolatos dolgo
zatot készített, 1942. év tavaszán három hétig Berlin-Dahlemben és Mün- 
chebergben dolgozott. Itt a poliploidia és a nemesítéstan újabb kérdései
vel foglalkozott. A münchebergi nemesítéstani kutató intézet a háborús 
nehézségek miatt a máknemesítési osztályát kénytelen volt átmenetileg 
feloszlatni. Az osztály teljes máktenyészanyagát, fajtagyüjteményét és 
keresztezéseit megkapta és azt Magyarországon dolgozza fel. Szerződést 
kötött a berlin-dahlemi Biologische Reichsanstalt vezetőségével, melynek
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értelmében Magyarországra hozta a birodalmi intézet 20 burgonyavész és 
virusellenálló burgonyatörzseit azzal a céllal, hogy azok ellenállóképessó- 
gét, gyakorlati értékét a magyar viszonyok között is megállapítsa. „A Da
tura stramonium colchicin hatására kiváltott genommutációi“ c. tanul
mánya a Magyar Tudományos Akadémia pályadíját nyerte el. Ezt a dol
gozatot dr. Szabó Zoltán ny. r. tanár az Akadémia III. osztályának 1942. 
június 15-én tartott ülésén mutatta be. Irodalmi működés: 1. Vizsgáltassék 
meg valamely élőlényen a kromoszóma- vagy genommutáció fellépése 
kémiai hatásokra c. pályázat pályanyertes dolgozata: „A Datura stramo
nium genommutációi colchicin hatására”. Mát. és Term.-tud. Értesítő, 1942.
— 2. „Berlini számvetés a történelem legnagyobb offenzívája előtt.“ Egye
dül Vagyunk, V. évf. 8. sz. 1942. — 3. „Kaucsuktermelés a magyar sziken.“ 
Egyedül Vagyunk, V. évf. 4. sz. 1942. — Előadások: 1. „Kromoszómatanul
mány az Amorphophallu8 Rivieri fajon” és „A szövetek kromoszóma szá
mának változása az ontogenezis folyamán.“ Term.-tud. Társ. Növ. Szak
oszt., 1941. — 2. Az Országos M. Kir. Növénynemesítő Intézet által 1941. 
évben rendezett továbbképző tanfolyamon: „A burgonyanemesítés öröklés
tani vonatkozásai“ és „A búza, burgonya és répa kromoszómakutatások 
gyakorlati eredményei“ címmel. — Ezenkívül folytatta a M. Kir. Növény- 
örökléstani Kutató Laboratóriumban végzett és az 1941. évkönyvben fel
sorolt örökléstani kérdések kísérleti úton való feldolgozását. E kérdéseken 
kívül a Digitalis lanata X lutea hibridek allotetraploid alakjainak elő
állításával foglalkozott.

Dr. Szabó Zoltán tudományegyetemei ny. r. és műegyetemi helyettes 
tanár: Az 1941/42. tanévben is ellátta a mezőgazdasági növénytani tanszék 
teendőit és mint meghívott előadó előadta az örökléstant és növényneme- 
sítéstant. Az intézetet 1942. évi május hó 2-án adta át utódának, dr. Oláh 
László ny. rk. tanárnak. A) Irodalmi működés: 1. Szerkesztette a Kir. 
Magyar Természettudományi Társulat kiadásában a Természet Világa 
című sorozat VII. és VIII. kötetét, amely „A növény és élete“ címmel je
lent meg. — 2. Az ikrek testi és lelki tulajdonságai címmel Darányi Gyula 
szerkesztésében megjelent könyvhöz „Történelmi és biológiai bevezetés“-t 
írt. (1941. 16—44. old.) — 3. Ismertette Húsz Béla: „A beteg növény és gyó
gyítása“ c. könyvét. (Köztelek, 1942. 161. old.) — 4. Was versteht man unter 
Konstitution. (Europ. Wissenschafts-Dienst, 1942. Nr. 10.) — 5. Az öröklő
dés társadalmi vonatkozásai. (Szociális Szemle, 1942. 4. sz.) — B) Előadá
sok: 1. A kertészek főiskolai képzésének jelentősége. (Kertészeti Akadémia,
1941. XI. 7.) — 2. A növényrendszertan korszerű irányai. (Természettud. 
Társ. Növénytani Szakosztálya, 1941. december 11.) — 3. Kitaibel-serleg- 
beszéd. (Növénytani Szakosztály, 1942. április 9.) — 4. Származás és örök
lődés. (10 előadás a Szabad Egyetemen és 1 a csepeli szabad egyetemen.) —
5. Származás és öröklődés. (A Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
Borsod-miskolci csoportjának megnyitó ülésén 1942. május 10, Miskolcon.)
— 6. Az örökléstan elemei. (Három előadás az iskolaorvosi és tisztiorvosi 
tanfolyamon 1942. május 18—20.) — 7. Az eugenia örökléstani szempontból. 
(Szabad Egyetem 1942. május 19.) — 8. A botanikuskert története és hiva
tása. (Kis Akadémia 1942. június 13.) — 9. Az öröklődés társadalmi vonat
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kozásai. (Soproni Nyári Egyetem 1942. augusztus 5.) — Bemutatások a 
Magyar Tudományos Akadémia III. osztályában. (Darányi Gyula könyve, 
Oláh László és Győrffy Barna dolgozatai.) — C) Szakszerű működést fej
tett ki több referátummal a Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács ülésein, 
a Kir. Magyar Természettudományi Társulat választmányában, a Magyar 
Tudományos Akadémia több bizottságában; mint elnök irányította a Ma
gyar Psychológiai Társaság Örökléstudományi Szakosztályát. — Mint a 
Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Növényrendszertani Inté
zetének és Botanikuskertjének igazgatója vezette ezen intézményeket.

Dr. Réthly Antal c. rk. tanár: A) Irodalmi működés: A Szent Ist
ván Akadémia rendes tagjai közé választotta, székfoglaló előadása: Bu
dapest éghajlatáról. Konkoly Thege Miklós születése 100. évfordulója al
kalmából: Dr. Konkoly Thege Miklós meteorológiai működése. Felavató 
beszéd az ógyallai Konkoly Thege Miklós emléktábla leleplezésekor. Több 
előadás a Horthy magaslati obszervatóriumról és kutató intézetéről. A 
Hidrológiai Szakosztály 25 éves jubileumi előadássorozatában: Magyar- 
ország csapadékviszonyairól. Az Orvosi Továbbképző Tanfolyamon elő
adás: Magyar éghajlatáról. A „Természettudományi Közlöny“ és a „Köz
telek“ időjárási és éghajlati rovatának vezetője. „Balatoni Szemle“: A Ba- 
latonvidék éghajlatának kutatása. A Meteorológiai Intézet 66. Évkönyvé
ben: P. Szajkó József S. J. (Taming) igazgatóval együtt: Adatok Taming 
(Kína) éghajlatához. B) Sajtó alá rendezte: 1. A Meteorológiai Intézet Év
könyvei 1936. évi kötetét. 2. Az ógyallai Obszervatórium havi jelentéseit.
3. A kisebb kiadványok 12—15. számait. 4. Irányította a magyar éghajlati 
térképek munkálatait. — AM. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnes- 
ségi Intézet vezetésével megbízott ny. igazgató és irányítja a visszatért 
vidékek időjárási hírszolgálatának újjászervezését.

Dr. Ballenegger Róbert c. rk. tanár: A) Irodalmi tevékenység: 1. A 
mohatőzeg alkalmazása a kertészetben. (Természettudományi Közlöny, 
1941.) 2. A feketeföld. (Természettudományi Közlöny, 1942.) 3. A Tihanyi
félsziget talajviszonyainak áttekintése. (Egy tál aj térképpel.) A Magyar 
Biológiai Kutató Intézet I. osztályának munkái, 1942. — B) Előadások: A 
Virágkedvelők Egyesületében két előadás: „Elet a földben“ és „Hogyan* 
tápláljuk télen szobanövényeinket“ címmel. — C) Szakszerű működést fej
tett ki a földmívelésügyi minisztérium kebelében fennálló Országos Köz
ponti Talajjavító Bizottságban, az Országos Pomológiai Bizottságban, a 
Talajkutatók értekezletén, továbbá a Köztelek lapban, mint a mezőgazda- 
sági vegytan rovatvezetője. Irányította és ellenőrizte a M. Kr. Földtani 
Intézet kisalföldi és csallóközi talajfelvevő csoportjának laboratóriumi 
munkálatait. Irányította a Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
Mezőgazdasági Szakosztályának működését, mint a Szakosztály elnöke.

Állatorvosi Osztály.
Dr. Zimmermann Ágoston ny. r. tanár: 1. Üjabb adatok a mellékve

séről. 3 képpel. (Állattani Közlemények, 38. k., 1—2. f.) 2. Elnöki megnyitó 
beszéd a Kir. Magyar Természettudományi Társulat 1941. évi március 19-én 
tartott közgyűlésén. (Természettudományi Közlöny, 73. k., 4. sz.) 3. Az álak-
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tani hasonlóság, egyenértékűség, homológia fogalmáról, 3 képpel. (Termé
szettudományi Közlöny, 73. k., 5. sz.) 4. A százesztendős Kir. Magyar Ter
mészettudományi Társulat, (Budapesti Szemle, 1941., 765. sz.) 5. Rhythmus- 
jelenségek az élők világában, (Közlemények az összehasonlító élet- és kór
tan köréből» 29. k., 11. f.) 6. A középideg összehasonlító és tájanatomiájá- 
hoz. 4 képpel. (Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből, 29. 
k., 12. f.) 7. A magzat méhenbelüli táplálkozásáról, 3 képpel. (Közlemények 
az összehasonlító élet- és kórtan köréből, 29. k., 12. f.) 8. Bugát Pál emlé
kezete, (Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből, 30. k., 1. f.) 
9. A Gasser-féle dúc összehasonlító anatómiájához, 1 képpel. (Állattani 
Közlemények, 28. k., 3—4. f.) 10. Avató beszéd a Szily Kálmán emléktábla 
felavatásakor 1941. december 13-án* (A Kir. Magyar Természettudományi 
Társulat 1942. évre szóló Évkönyve.) 11. A madarak énekéről, hallásáról és 
zenei érzékéről, 2 képpel. (Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 
1941., 4. f.) 12. Ezenkívül ismertető közlemények az Állatorvosi Lapok, 
Természettudományi Közlöny és Pótfüzetei, Anatomischer Bericht, Zoolo
gischer Bericht, Berichte über die wissenschaftliche Biologie, Jahresbe
richt über Veterinärmedizin és a Berliner und Münchener Tierärztliche 
Wochenschrift című folyóiratokban. Szerkesztőségi tagja a Tormészcttudo- 
mányi Közlöny, Állatorvosi Lapok és a Berliner und Münchener Tierärzt
liche Wochenschrift című folyóiratoknak. 13. Mint a Kir. Magyar Termé
szettudományi Társulat elnöke, úgyszintén mint e Társulat egyetemes 
szakosztályának is elnöke intézi azok ügyeit. 14. Az Országos Természet- 
tudományi Tanács elnöke. 15. Több dolgozatot mutatott be a Magyar Tudo
mányos Akadémián és a Kir. Magyar Természettudományi Társulat szak
ülésein, magántanári előadásokat tartott az összehasonlító anatómia és a 
Gerincesek fejlődéstana köréből a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem bölcsészeti karán.

Dr. Wellmann Oszkár ny. r. tanár: 1. Untersuchungen über den Mine
ralstoffwechsel des tierischen Organismus, I. Beeinflussung des Stoffwech
sels im Ferkelkörper durch ein Futter mit verschiedener mineralstoffli
cher Zusammensetzung bei verschidener Kalkergänzung. Dr. Marek Jó
zseffel és dr. Urbányi Lászlóval együtt. (Arch. f. Tierheilk., 76. 387. 1941.) 
2. Untersuchungen über den Mineralstoffwechsel des Tierkörpers, II. Be
einflussung des Stoffwechsels durch eine phosphor, bzw, eine kalkübcr- 
schüssige Fütterung bei Ferkeln. Dr. Marek Józseffel és Urbányi László
val együtt. (Arch. f. Tierheilk., 76. 400. 1941.) 3. Tanulmányok az állati 
szervezet ásványi anyagforgalmáról, II. Túlságosan mész-, illetőleg fosz
fordús takarmányozás befolyása malacok anyagforgalmára, Dr. Marek 
Józseffel és dr. Urbányi Lászlóval együtt. (Mezőgazdasági Kutatások, 14. 
197. 1941.) Ugyanaz. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 60. 624. 
1941.) 4. A takarmány különböző ásványi anyagtartalmának és különböző 
mészkiegészítésének hatása a malacok anyagforgalmára, Dr. Marék József
fel és dr. Urbányi Lászlóval együtt. (Matematikai és Természettudományi 
Értesítő, 60. 618. 1941.) 5. Tanulmányok az állati szervezet ásványi anyag
forgalmáról. III. Ammoniumklorid, illetőleg ammoniumfoszfát hatása fel
nőtt házinyulak ásványi anyagforgalmára mészszegény, illetőleg mészdús
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táplálkozás esetén, Dr. Marek Józseffel és dr. Urbányi Lászlóval együtt. 
(Mezőgazdasági Kutatások, 14. 279. 1941.) 6. Untersuchungen über den Mi
neralstoffwechsel des Tierischen Organismus, 111, Uber die Wirkung von 
Ammoniumchlorid bzw, Ammoniumphosphat auf den Mineralstoffwechsel 
erwachsener Kaninchen bei kalkarmer bzw, bei kalkreicher Fütterung, Dr. 
Marek Józseffel és dr. Urbányi Lászlóval együtt. (Arch. f. Tierheilk., 77. 
204. 1942.) 7. Untersuchungen über den Mineralstoffwechsel des tierischen 
Organismus, IV, Beeinflussung des Stoffwechsels durch Natriumhydrocar
bonat bzw, durch Kalksalze bei erwachsenen Kaninchen mit kalk armer 
bzw, kalkreicher Fütterung, Dr. Marek Józseffel és dr. Urbányi Lászlóval 
együtt. (Arch. f. Tierheilk., 77. 215. 1942.) 8. Tanulmányok az állati szerve
zet ásványi anyagforgalmáról, IV, Nátriumhidrokarbonát, illetve kalcium
sók hatása felnőtt házinyulak ásványi anyagforgalmára mészszegény, ille
tőleg mészdús táplálkozás esetén. Dr. Marék Józseffel és dr. Urbányi Lász
lóval együtt. (Mezőgazdasági Kutatások, 15. 1. 1942.) 9. Tanulmányok az 
állati szervezet ásványi anyagforgalmáról. V. A nátriumfoszfát, illetőleg 
a szénsavas mész hatása fiatal, fejlődő házinyulak ásványi anyagforgal
mára közepes mésztartalmú táplálkozás esetén. Dr. Marek Józseffel és dr. 
Urbányi Lászlóval együtt. (Mezőgazdasági Kutatások, 15. 37. 1942.) 10. Ta
nulmányok az állati szervezet ásványi anyagforgalmáról. VI. Nátriumcit- 
rátoldat hatása a mész- és foszfor forgalomra tehénben és házinyúlban. Dr. 
Marek Józseffel és dr. Urbányi Lászlóval együtt. (Mezőgazdasági Kutatá
sok, 15. 83. 1942.) 11. A szarvasmarhatenyésztés fejlesztésének eszközei. III. 
és IV. (Köztelek, 51. 920. és 943. 1941.) 12. Szarvasmarhatenyésztésünk jövő
jének biztosítása. (Köztelek, 51. 1114. 1941.) 13. Beszámoló az országos mező- 
gazdasági kiállításról. II. A nyugati származású szarvasmarhák. (Közte
lek, 52. 327. 1942.) 14. A svájci szarvasmarhabehozatalok jelentősége. (Ma
gyar Állattenyésztés, 3. 282. 1941.) 15. Francia származású magyar háziálla
tok. (Magyar Állattenyésztés, 4. 5. 1942.) 16. A fejőstehenek takarmányozá
sának egyszerű módja. (Magyar Állattenyésztés, 4. 57. 1942.) 17. A háziálla
tok előkészítése legeltetésre és zöldtakarmányozásra. (Magyar Állatte
nyésztés, 4. 87. 1942.) Előadást tartott az OMGE által rendezett komáromi 
állattenyésztési vándorgyűlésen és a gazdatisztek továbbképző tanfolya
mán a szarvasmarhatenyésztés fejlesztésének eszközeiről. Működött niint a 
m. kir. földmívelésügyi minisztériumban működő Állandó Felülbíráló Ta
nács tagja, mint az Országos Állategészségügyi Tanács tagja, mint az Ál
latorvosi Tisztivizsga Bizottság tagja, mint a Köztelek rovatvezetője, mint 
a Magyar Állattenyésztés szerkesztőbizottságának elnöke, mint az Orszá
gos Törzskönyvelő Bizottság elnöke, mint az Országos Gazdasági Szakok
tatási Tanács tanulmányi bizottságának tagja, mint az OMGE állategész
ségügyi és állattenyésztési szakosztályának társelnöke, több dolgozatot 
mutatott be a Magyar Tudományos Akadémián, írta havonkint az időszerű 
gazdasági rádióelőadások állattenyésztési rovatát.

Dr. Hetzet Henrik ny. r. tanár: 1. Méhelőesés kancán. (Állatorvosi 
Lapok, 1941. 18. sz.) — 2. A tehenek meddősége. (Földmívelésügyi minisz
térium kiadmánya, 1941.) — 3. Gyakorlati tanácsok a meddőségi vizsgála
tokhoz és kezeléséhez. (Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan kö
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réből, 1942. 3. füzet.) — 4. Üszkös méhgyulladás tehénben. (Közlemények 
az összehasonlító élet- és kórtan köréből, 1942. 5. füzet.) — 5. A sertések 
miskárolása. II. kiadás. (Saját kiadvány, 1942.)

Dr. Manninger Rezső ny. r. tanár: 1. Spezielle Pathologie und The
rapie der Haustiere von v. Hutyra, Marek und Manninger. Achte, umge
arbeitete und vermehrte Ausgabe. Erster Band: Infektionskrankheiten. 
Bearbeitet von R. Manninger. Mit 248 Abbildungen im Text und 14 farbi
gen Tafeln. Verlag von Gustav Fischer in Jena, 1941. XII +  784. oldal. — 2. 
A fertőző sertésbénulás. (Rádiós Gazdasági Előadások, 1941. A. sorozat, 22. 
szám.) — 3. A veszettség elleni oltások decentralizálásának állategészség
ügyi feltételei. (Orvosi Hetilap, 1942. 6. szám.) — 4. A lovak mirígykórja. 
(Rádiós Gazdasági Előadások, 1942. A. sorozat, 9. szám.) — 5. A szarvas
marhák és sertések fertőző elvetélése. (Korszerű mezőgazdasági ismerettár. 
II. 1942. 206. 1.) — 6. Az állategészségügy közegészségügyi vonatkozásai. 
(A mai magyar egészségügyi közszolgálat. A VII. közigazgatási tovább
képző tanfolyam előadásai, Budapest, 1942.573.1.) — 7. Szerkesztőségi tagja, 
illetőleg rovatvezetője a következő folyóiratoknak: Állatorvosi Lapok, Köz
telek, Archiv für Tierheilkunde, Deutsche Tierärztliche Wochenschrift.

Dr.Deseő Dezső ny. r. tanár: A Székesfőváros Népművelési Bizottság 
felkérésére 10 előadás a Szív és a vérkeringés címen. A Kis Akadémiában 
egy előadás a Vérnyomás és véráramlás címen (ez utóbbi sajtó alatt). Egy 
előadás az iskola és ifjúságorvosi továbbképző tanfolyamon „A sprortra- 
termettség kérdése élettani nézőpontból“. Számos referátum a Budapesti 
Orvosi Újságban.

Dr. Kotlán Sándor ny. r. tanár: 1. Kísérletek a sertés-orsóférgesség 
gyógykezelésére. (Vajda Tódorral együtt.) Közlemények az összehasonlító 
élet- és kórtan köréből, XXX. k. 1942. — 2. Hogyan védekezzünk a juhok 
gyomorbélférgessége és tüdőférgessége ellen. Magyar Állattenyésztés. IV. 
évf. 9. o. 1942. — Szerkeszti az „Állatorvosi Lapok“ és a „Közlemények az 
összehasonlító élet- és kórtan köréből“ c. folyóiratokat.

Dr. Mócsy János ny. r. tanár: Glyzerinleim als Lostschutzmittel. 
(Tierärztliche Rundschau, 47. 224. 1941.) — Felterjesztés a m. kir. földmíve- 
lésügyi miniszter úrhoz egy zemplénmegyei község szarvasmarhaállomá
nyában fellépett tüdőférgesség tárgyában. (Kotlán Sándorral együtt. Állat
orvosi Lapok, 1941. évi 22. sz.) — Védekezzünk jobban a parazitás betegsé
gek ellen. (Köztelek Zsebnaptára, 1942.) — Klinikai diagnosztika. Budapest,
1942. VIII +  314. lap. — Ismertető előadások a rádióban, közlemények a 
Köztelek, a Magyar Föld, stb. c. lapokban, az Uj Idők Lexikonában. — Ál
landó referense a Jahresbericht Veterinärmedizin c. folyóiratnak, szerkesz
tőbizottsági tagja a Tierärztliche Rundschau c. folyóiratnak.

Dr. Sályi Gyula ny. rk. tanár: Fiatal bárányok szívizom- és skelet- 
izomelfajulása. (Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből, 30. 
155. 1942.)
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Konkoly Thege Sándor c. rk. tanár: 1. Németországi állattenyész
tési tapasztalatok. (Budapest, 1941. Pátria R.-T., 39. old.) 2. Az új ármeg
állapítások az állattenyésztés szempontjából. (Magyar Állattenyésztés, 
1941. évf. 234. old.) 3. Székelyföldi állattenyésztési jegyzetek. (Magyar Ál
lattenyésztés, 1941. évf. 283. old.) 4. Végre megtörtént a tejárak emelése. 
(Köztelek, 1941. évf. 650. old.) 5. A törvényhatósági állattenyésztési alapok
ról szóló törvény végrehajtási rendelete. (Köztelek, 1941. évf. 708. old.) 6. 
Székelyföldi kiállítás Sepsiszentgyörgyön. (Köztelek, 1941. évf. 785. old.) 7. 
Az állatállomány takarmányszükségletének biztosítása. (Köztelek, 1941. évf. 
871. old.) 8. Az állattenyésztésé a jövő?! (Köztelek, 1941. évf. 1103. old.) 9. 
Szerkesztette a Köztelek Zsebnaptár 1942. évfolyamát. 10. Főelőadója volt 
az OMGE állattenyésztési és állategészségügyi szakosztályának és az Or
szágos Törzskönyvelő Bizottságnak. 11. Szerkesztette a Tejtermelők Orszá
gos Szövetségének 1941. évi jelentését. 12. Rendezte az 1942. évi országos 
mezőgazdasági kiállítást és tenyészállatvásárt.

Dr. Kovács Jenő h. tanár: Méregtani vizsgálatok. (Közlemények az 
összehasonlító élet- és kórtan köréből XXX. kötet, 7. füzet.) — Toxikologi
sche Untersuchungen mit weissem Steinklee. (Deutsche Tierärztliche 
Wochenschrift 1942. Sajtó alatt.)

V. Közgazdaságtudományi Kar.
A )  Közgazdasági és Kereskedelmi Osztály.

Dr. Lóczy Lajos ny. r. tanár: Részletesen kidolgozta és megszervezte 
Erdély és Kelet-Magyarország várható ásványkincseinek felkutatására 
meginduló nagyszabású és évekre kiterjedő tudományos és gyakorlati 
irányú munka tervet. Az egész év folyamán személyesen vezette és irányí
totta a helyszínen az Intézet felvételeit, s emellett az Erdély Dk-i részein 
és a Kárpátalján külön, önálló felvételeket végzett, melyeken főként a 
magyar medencerendszer paleozoikus és mezozoikus hegyrendszerével fog
lalkozott, s erre vonatkozólag gazdag tudományos anyagot gyűjtött össze. 
A M. Kir. öntözésügyi Hivatal megbízásából a tervezett tarackrasznai 
és visóvölgyi völgyzárógát alapozásával kapcsolatban ugyancsak hely
színi geológiai vizsgálatokat végzett. Megindította és irányította a Szé
kelyföldön a rendszeres ásványvízkutatásokat. Az Erdélyi-medence földi- 
gázterületeinek kutatásánál először alkalmazta az ú. n. fotógeológiai mód
szert, amely a légifényképek sztereoszkópikus geomorfológiai értelmezése 
útján törekszik a hegyszerkezeti viszonyok megállapítására. Javaslatot 
dolgozott ki a felsőtiszai neogénmedence és az ungvári síkság petróleum
lehetőségeinek mélyfúrások útján történő megvizsgálására. Az általa már 
1936-ban javasolt és a m. kir. földmívelésügyi miniszter úr rendeletére 
1939-ben készült szakvéleményében újból ajánlott békésmegyei petróleum
kutatások jelentős eredményhez vezettek, amennyiben 1941 augusztusában 
Tótkomlóson 1610 m mélységben sikerült nagymennyiségű produktív földi
gázt és földi-olajat feltárni. Jelentékeny működést fejtett ki a Balatoni Tár
saság tudományos osztályán, a Földrajzi Társaságban, a Balatoni Bizott
ságban, a Természettudományi Társaságban. Emellett vezette a Földtani
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Intézet tudományos vitaüléseit. Nyomtatásban megjelent munkái: 1. Taeger 
Henrik emlékezete. Errinnerung an Heinrich Taeger. Földtani Közlöny LXX. 
köt. 1—3. fűz. 2. Igazgatói jelentés az 1936. évről. M. Kir. Földt. Int. 
Jelentése. 1941. Direktionsbericht über das Jahr 1936. Jahresber. kgl. Ung. 
Geol. A. 1941. 3. Igazgatói jelentés az 1937. évről. M. Kir. Földt. Int. Jelen
tése. 1941. Direktionsberieht über das Jahr 1937. Jahresber. kgl. Ung. Geol. 
A. 1941. 4. A békésmegyei földigázos ártézi kutak. (Tótkomlós.) Földt.
Intézet 1936—38. Évi jelentése. 1941. Die Erdgasführenden artesischen 
Brunnen des Komitates Békés. Jahresberichte d. kgl. Geol. A. 1941. 5. Pet- 
róleumfelfakadás a recski Lahocahegyen. Földt. Int. Évi Jel. 1941. Erdö
lausbiss auf dem Lahocaberg bei Recsk. Jb. Ung. Geol. A. 1941. 6. Igaz
gatói jelentés az 1938. évről. Földt. Int. Évi Jelentése 1941. Direktions
bericht über das Jahr 1938. Jahresber. Ung. Geol. A. 1941. 7. Uber die 
Kohlen wasserstof fmöglichkeiten des südöstlichen Teiles des Alföld in 
Rumpf Ungarn. Jahresber. Ung. Geol. A. 1941. 1941—1942. év folyamán a 
következő fontosabb kéziratos memorandumot készítette: 1. Igazgatói je
lentés a M. Kir. Földtani Intézet 1941. évi működéséről, különös tekintettel 
a gyakorlati irányú kutatásokra. A m. kir. iparügyi miniszterhez és a m. 
kir. földmívelésügyi miniszterhez intézett memorandum.

Dr. Imre Sándor ny. r. tanár: /. Közlemények: 1. Rektori székfoglaló 
beszéd (A József Nádor Műegyetem művelődéspolitikai jelentősége); 
2. Megnyitó beszéd a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar tanévnyitó ünnepé
lyén. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1940/41. tan
évi Évkönyve és az 1942/43. tanévének megnyitásakor elmondott Beszédek 
című kötetben, 1941,; 3. Széchenyi és jövőnk. Orsz. Középisk. Tanáregy. Köz
löny, 1941. okt.; 4. Széchenyi szelleme. Nevelésügyi Szemle, 1941.; 5. Több ki
sebb rektori beszéd a Hungária 1941/2. évi számaiban. II. Előadások: 1. A 
nemzeti tárgyak tanításának jelentősége. Két óra az erdélyi és keletma
gyarországi gimn. és leánygimn. tanárok tanfolyamán a Középisk. Tanár
képző Intézetben, Budapesten, 1941. szeptember 4.; 2. Megnyitó a Budapesti 
Szfőv. Népművelési Bizottság Széchenyi-ünnepélyén, 1941. szept. 29.; 3. A 
Ferenc József tudományegyetem a századforduló táján. A kolozsvári Sza
bad Egyetemen, 1941. okt. 12.; 4. Bevezetés a nevelői gondolkodásba. A föld- 
mív. minisztérium tanárképző tanfolyamán Kassán, 1942. jan. és márc., 
8 óra; 5. A mai ember benső élete. A MANSZ-ban Sopronban, 1942. márc. 27., 
a szegedi Szabad Egyetemen, 1942. ápr. 28., az EKIE tanárjelölti szakosztályá
ban, 1942. május 1.; 6. A „nemzetnevelés” igazi értelme és a magyar nemzet- 
nevelés mai feladatai, Kecskemét, Hétfői Kör, 1942. ápr. 24.; 7. Neveléstani 
alapfogalmak, 6 óra az Iskolaorvosi és egészségtani tanári tanfolyamon, a 
Pázmány Péter-Egyetem közegészségtani intézetében, 1942. április; 8. Elnöki 
megnyitó a M. Társadalomtud. Társ. közgyűlésén, 1942. május 31.; 9. A neve
lés válsága a két háborúban. Ugyanott.

Dr. Fülei-Szántó Endre ny. r. tanár: 1. „A tőkeegyesülések jelentő
sége és jogi alakjai a gazdasági életben” címmel előadást tartott a sop
roni nyári egyetem tanfolyamán. 2. „Kereskedelmi és váltójogunk leg
újabb fejlődése” címmel előadást tartott a kereskedelmi iskolai tanárok 
továbbképző tanfolyamán. 3. „A magánalkalmzotti jogviszony” címmel
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előadást tartott a Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatában. 4. „Az 
idegenforgalom magán- és kereskedelmi jogi vonatkozásai’* címen elő
adást tartott az Idegenforgalmi Tanfolyamon. -5. Szakértői közreműködést 
végzett a m. kir. iparügyi minisztériumban a kartelbizottságnak a kartel- 
törvény revízióját előkészítő tárgyalásain. 6. Előadást tartott a Magyar 
Mérnök és Építész Egyletben a gépészmérnöki nevelés ankétján a gépész- 
mérnöki oktatás jogi vonatkozásairól.

Dr. Huszár Géza ny. r. tanár: 1. A Biztosítástudományi Szemle fő- 
szerkesztője volt, s ugyanott néhány cikke jelent meg. 2. A „Biztosítási 
Napok” keretében Debrecenben előadást tartott. 3. A Közgazdasági Szem
lében megjelent egy értekezése „A biztosítás eszméje és technikája” cím
mel.

Dr. Nyárády József ny. r. tanár: „A kettős könyvvitel lényege” 
című könyve hatodik kiadásban jelent meg. Sajtó alatt van „Bevezetés a 
kereskedelemtudományba” című könyve. — A Kereskedelmi Iskolai Ta
nárok Országos Szövetségében két előadást tartott: A kereskedelmi iskola 
újjáteremtése és Üj szempontok a kereskedelmi ismeretek tanításában.

Dr. br. Villani Lajos ny. r. tanár: Tíz előadást tartott Budapest 
székesfőváros szabadegyetemének őszi előadássorozatában a „Renaissance 
ismeretlen arca” címen. A Külügyi Társaság által rendezett Külügyi 
Szemináriumban előadást tartott Machiavelliről. A Külügyi Társaság 
Balkán Bizottságának előaadássorozatában „Albánia múltja és jelenje” 
címen Budapesten és Szegeden. A soproni nyári egyetemen előadást 
tartott „Michelangelo az író és az ember” címen. A Magyar Rádióban 
januárban „Az olasz nagyipar keletkezése” és májusban „A tündöklő 
Lorenzo” címen adott elő. Olasznyelvű előadásokat tartott a római Magyar 
Intézet rendezésében Rómában, a bolognai Tud. Egyetemen, Milánóban 
a Magy. Kultúrintézetben és a G. U. F. székhelyén „Széchenyi és Olasz
ország” címen. Hosszabb irodalmi munkája „Az olasz irodalom kincses
háza” című, az Atheneum kiadásában megjelenő könyv bevezető tanul
mánya. Cikke jelent meg a Tükör című magyar folyóiratban szeptember
ben „Széchenyi Olaszországban’* címen, és az Olasz Szemlében az „Olasz 
Nagyipar keletkezéséről”.

Dr. Jordan Károly c. ny. r. tanár: „Remarques sur la lói des 
orreurs.” Acta Scientiarum Mathematicarum Tomus X Szeged, 30 XXI, 
1941.

Dr. Luckhaub Gyula c. rk. tanár: 1. A kamatláb közelítő meg
határozása segédeszközök nélkül. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 
3941. december. XI. évf. 12-ik szám.) 2. Megjegyzések a Baily-formulához. 
(U. o. 1942. március. XII. évf. 3. szám.)

B ) Közigazgatási osztály.

Dr. Búd János ny. r. tanár: Előadássorozat a Külügyi Szeminárium
ban „Világgazdasági problémák” címen, éspedig a következő előadások: 
„Külügyi politika és közgazdaság.” — „Gazdasági nagy tér és Európa.” —
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„Élettér és a kis nemzetek.” — „Az autarkia, mint a 20. század gazdasági 
iránya.” — „Gazdasági nacionalizmus és nemzetközi szolidaritás kérdése.” 
— „Nyersanyaggazdálkodás a gazdasági nacionalizmus és a világgazdaság 
szemszögéből.” — „A pénz forradalma.” b) Előadássorozat a „Mérnöki 
Továbbképző Tanfolyamon”. Az előadások cime „A kartell” és „A beruhá
zások és a pénz problémái”. Irodalmi munkásság: Sajtó alá rendezve 
„Iparpolitika” c. tankönyve.

Dr. Egyed István ny. r. tanár: 1. Előszó a Magyar Családvédelmi 
Szövetség törvényjavaslatához 6—16. 11. 2. Die parlamentarische lnkbmpati- 
bilität. Vezércikk a Pester Lloyd július 4-i reggeli számában. 3. Cikkek az 
Új Idők Lexicona XXI—XXIV. köteteiben. 4. Puky Endre. Magyar Szemle, 
szept. 5. Magyar jellem és magyar alkotmány. Az Orsz. Nemzeti Klub ki
adványa, 21. lap. 6. Apponyi mint közjogász. Stephaneum 55 lap. 7. A ma
gyar törvények és egyéb jogszabályok mutatójának II. és III. pótfüzete. 
Többekkel. 8. Sajtószabadság és sajtócenzura. Magyar Sajtó decemberi, 
februári, márciusi és májusi számaiban. 9. A magyar parlamentarizmus. 
Magyar Törvényhozók Lapja, január. 10. Az egyetemi tanárok fegyelmi 
ügyei. Egyetemi Élet III. évf. 40—52. 11. 11. A parlamentarizmus sorsa. 
Magyar Szemle március. 12. A parlamentarizmus sorsa. Az Orsz. Nemzeti 
Klub kiadványa, 29. lap. 13. Apponyi állambölcseleti felfogása. Katholikus 
Szemle, május 14. Idegenforgalmi iparok (különlenyomat), 29 lap. 15. Kor
mányzóhelyettes. Magyar Szemle június. 16. Magyar államélet. Nemzet- 
nevelők könyvtára, 193 lap; Jogerő a pénzügyi jogban. Illetékügyi Köz
löny, jún. 15. 17. Nyilatkozatok a Szabadság szept. 5., szept. 19. és május 8-i 
számaiban. 18. Előadások a soproni nyári egyetemen, a kereskedelmi isko
lai tanárok továbbképző tanfolyamán, az Országos Nemzeti Klubban, a 
Katolikus Népszövetség Zichy Nándor társaságában, a Mérnöki Tovább
képző Tanfolyamon, Budai Katolikus Körben, Idegenforgalmi tanfolya
mon, stb. 19. Sajtó alatt: Az ipari közigazgatási jog vázlata.

Dr. br. Kaas Albert ny. r. tanár a következő közéleti munkásságot 
fejtette ki: Az incompatabilitási bizottság előadója, mint ilyen résztvett 
a készülő összeférhetetlenségi törvény kodifikálásában, s előadója a Felső
ház külön kiküldött bizottságának.

Dr. Mártonffy Károly ny. r. tanár: A mai magyar egészségügyi köz- 
szolgálat.

Dr. Rónai András ny. r. tanár: Gondolatok a politikai földrajz téma
köréből. Országos Magyar Sajtókamara Könyvtára, Budapest, 1941. 28 old. 
A magyar föld, múlt, nép és nemzetiségeink. Fejezet a Női Nemzetvédelmi 
Ismeretek című munkában. Budapest, 1941. 23 old. Le consequenze geogra- 
fiche etnografiche ed économiche dell’arbitrato di Viena dél 30 agosto 
1940. Rassegna d’Ungheria. 1941. Dicembre. 671—677. old. A nemzetiségi 
kérdés. A Munkásakadémia könyvtára. Forum sorozat. 1. szám. 22 old. 
Hazánk. Az Országos Közoktatási Tanács kiadványa. Nemzetnevelők 
Könyvtára. I. Nemzetismeret. Budapest, 1942. 271 old.+ 27 térkép. — Könyv- 
ismertetései jelentek meg a Földrajzi Közlemények. Századok és Láthatár
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című folyóiratokban. — A Finn Földrajzi Társaság és Finn Nemzeti Szö
vetség meghívására 1942 május hó 15-én két előadást tartott Helsinkiben 
Magyarország geopolitikai helyzetéről.

Dr. Fodor Ferenc c. és jelleggel felr. egyet. ny. rk tanár: 1. Teleki 
Pál geopolitikája. (Magyar Szemle, 1941. évf. jún. sz. 337—342. 1.) 2. A ma
gyar államterület változásai a honfoglalástól napjainkig. (Földrajzi Zseb- 
könyv, 1942. 39—47. 1.) 3. Gróf Teleki Pál emlékezete. (A Szent István Aka 
démia Emlékbeszédei. III. k. 7. sz. 1—26. 1. Budapest, 1941.) 4. Az elnem- 
sodort falu. (Az Athenaeum kiadása. Budapest, 1942. 1—260. 1. 3 táblával 
és 12 ábrával. A Magyar Tudományos Akadémiában 1931-ben gróf Teleki 
Pál által bemutatott gazdasági és településföldrajzi tanulmány.) 5. Kisebb 
cikkei jelentek meg számos budapesti és pécsi napilapban. 6. Fontosabb 
előadásai: a) A Bácska. (Rádióelőadás 1941 júl. 12-én.) — b) A haza
tudatosság. (Két előadás az erdélyi középiskolai tanárok számára rendezett 
nemzeti tanfolyamon. 1941 szept. 6.) — c) gróf Teleki Pál emlékezete. 
(Emlékbeszéd a Szent István Akadémia 1941 okt. 24-i összes ülésén.) —
d) Erdély helyzete a Kárpátmedencében. (Az Erdélyi Férfiak Egyesülete 
„gróf Teleki Pál emlékelőadássorozat”-ában 1942 febr. 24.)
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A tanszékek és intézetek tudományos és kutató működése 
az 1941/42. tanévben.

I. Mérnöki és Építészmérnöki Kar.
Mérnöki osztály.

Geodéziai tanszék. Tanár: Oltay Károly ny. r. tanár.

A tanszéki dotáció a tanszék belső üzemének fenntartására sem elég 
s ezért a tanszékkel kapcsolatos Geodéziai Intézet külső terepen méréseket 
nem végezhetett.

Működést csak az intézeten belül végeztünk. A faltest-mozgások ta
nulmányozása céljából a tanszéken levő pillérek magasságkülönbségeire 
vonatkozó szabatos szintezéseket az idén is folytattuk, úgyszintén az inga
órák pontosságának vizsgálatára a tanszék szabatos ingaórái járásának 
megfigyelését a ritmikus rádió időjelek felhasználásával. Ezenkívül a buda
pesti új városméréssel kapcsolatosan számos műszervizsgálatokat és kom- 
parálást végeztünk.

Az épületmozgások tanulmányozásával kapcsolatban rendszeresen 
mértük a talajvizszin állását két csőkútban. Rendszeres kísérleteket folytat
tunk a szabatos prizmás tahiméterrel és kísérleteztünk egyéb közvetlen és 
közvetett távolságmérési eljárásokkal, különösen pontosság és gazdaságos
ság szempontjából. A már megtervezett invardrót-komparátor még mindig 
az előkészület stádiumában van, mert a szükséges műszerrészek, főleg a 
szabatos mérőmikroszkópok berendezésére megfelelő fedezet még nem áll 
rendelkezésre.

Folyamatban van a tanszékkel kapcsolatos precíziós mechanikai mű
hely átalakítása és modern gépekkel való felszerelése. Az elmúlt évben 
1 : 1000 mm Carl Mahr mérőgéppel, kör- és dobosztógéppel és mikrométer 
osztógéppel gyarapodott a felszerelés.

A műhely új helyiségének berendezése tovább folyik s így a követ
kező tanévben a precíziós mechanikai gyakorlati oktatás is megindulhat.

II. sz. hídépítéstani tanszék és beton- és vasbetonépítési laboratórium. T an ár: 
dr. Mihailich Győző ny. r. tanár.

Festett útbetonok vizsgálata.
Csavart vasbetétes és acélbetétes vasbeton gerendák összehasonlító 

vizsgálata.
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I. sz. matematikai tanszék. T; nár: dr. Stachó Tibor ny. r. tanár.
A tanszék személyzetének tudományos működése: dr. Hajós György

oki. középiskolai tanár, adjunktus: 1. Über einfache und mehrfache Be
deckung des n-dimensionalen Raumes mit einem Würfelgitter (Mathema
tische Zeitschrift, 1941.). 2. A rácsparallelgrammákról (Matematikai és 
Fizikai Lapok, 1942.). 3. Huszonöt ismertetés (Zentralblatt für Mathematik 
és Acta Scientiarum Mathematicarum.). 4. Hibabecslés táblázattal végzett 
számításoknál c. tartott előadás az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai 
Társulatban.

Vasútépítés és földművek tanszéke. T an ár: dr. Jáky József ny. r. tanár.
A tanszék talajmechanikai laboratóriumának működése:
A) Tudományos kutatás: a) Süllyedésmérések több budapesti épüle

ten és műtárgyon, b) Földnyomási és rézsüállékonysági vizsgálatok.
B) Laboratóriumi vizsgálatok: 1. A Kereskedelemügyi Minisztérium 

műszaki útügyi osztályának megbízása alapján: az 1., 2., 3., 4., 8., 34., 71., 
85., 451., 452. számú állami közutak egyes szakaszain a betonburkolat alatti 
altalaj vizsgálata. 2. Több budapesti és vidéki nagyobb épület alapozási 
vizsgálata. 3. A 4. számú és a 712. számú állami közúton fellépett csúszások 
vizsgálata és szivárgóhálózatok tervezése. 4. Szeretfalva—dédai vasútvonal 
áltál aj vizsgálata.

A tanszék személyzetének irodalmi működése: Karafiáth László tanár
segéd: A dinamikus talajvizsgálat. (Technika, 1942.)

Vízépítéstani tanszék. Tanár : Németh Endre ny. r. tanár.
A) Vízépítési laboratórium működése: 1. A vízmozgások jelenségeinek 

és az előadásokban tárgyalt hidraulikai tételeknek laboratóriumi igazolása.
2. A tervezett tiszalöki duzzasztógát pontos helyének modellkísérlettel való 
meghatározása. (Folyamatban.) 3. A hódmezővásárhelyi öntözőrendszer 
szivattyútelepével kapcsolatos csillapító-medence modellkísérlete. 4. vitéz 
Lapray-rendszerű változtatható küszöbmagasságú víztömegmérő labora
tóriumi vizsgálata. (A 2., 3. és 4. pontokban közölt kísérletek a M. kir. Or
szágos öntözésügyi Hivatal részére.) 5. Hordalékfogókészülék laboratóriumi 
vizsgálata a győri m. kir. Folyammérnöki Hivatal részére. 6. Modellkísérlet 
a Ronyva patak torkolati művével kapcsolatban a kassai m. kir. Kultúr
mérnöki Hivatal részére. (Folyamatban.)

B) A tanszék személyzetének irodalmi működése: Komlósi Imre ta 
nársegéd: Sebességeloszlás-kutatás nyílt vízfolyások függőlegesében 1900-ig. 
(Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1941. IX.)

Üt-, vasútépítés és közlekedésügyi tanszék. Tanár: dr. Nemesdy József ny. r. 
tanár.

Szabványosításra javasolt kisvasúti sínek tervezése és megengedhető 
terhelésük megállapítása.

I. sz. hídépítéstani tanszék. Tanár: dr. Méhes György helyettes tanár.
A tanszék laboratóriumában kétcsuklós ívszerkezetekre vonatkozó 

kihajlási kísérletek folytak.
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B )  Építészmérnöki Osztály.

Középkori építészeti tanszék. Tanár: Csányi Károly ny. r. tanár.
A tanszék folytatólagosan közreadta a tanszéki közlemények sorozatá

ban 13. sz. alatt a székesfehérvári Szent Anna-kápolnáról, valamint a 17. 
sz. alatt a pápóci Szent Mihály-kápolnáról szóló tanulmányokat.

Újkori építéstani tanszék. Tanár: dr. Friedrich Lóránd ny. r. tanár.
Várbeli és vizivárosi földszintes és egyemeletes barokk és új klasszi

kus házhomlokzatokon felmérési tanulmányok végzése és készítése.

II» Gépész- és Vegyészmérnöki kar.
A) Gépészmérnöki osztály.

Gépszerkezettani (Kalorikus Gépek) tanszék. Tanár: dr. Schimanek Emil ny. r. 
tanár.

A professzor folytatta a generátorgázmotor tökéletesítésére irányuló 
vizsgálatait, azonkívül kísérleteket végzett a hűtőgépek egy új rendszeré
vel, amelynél a kompresszor és kondenzátor elmaradnak.

A segédszemélyzet, nevezetesen dr. Komondy Zoltán és Traütsch Kál
mán adjunktusok a tanár irányítása mellett folytatták azokat a laborató
riumi vizsgálatokat, amelyek egy új gázfejlesztő kialakítására és a gáz
motorokban feldolgozott keverék előállítására alkalmas berendezések ki- 
fejlesztésére vonatkoznak.

Dr. Komondy Zoltán adjunktus irodalmi működése: A mérnöktovább
képző intézet 1942. évi tanfolyamán tartott előadásainak könyvalakban való 
kiadása: „Hűtőgépek” címmel.

Fizikai tanszék. Tanár: dr. Pogány Béla ny. r. tanár.
1. Dr. Mátrai Lászlóné Zemplén Jolán dr.: A modern fizika világképe. 

Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1941. — 2. Über die Dissoziationssche
mata der zweiatomigen Hydride und Deutende II. L. Gero und R. Schmid, 
Zeitsch. f. Phys. 115. 47. 1940. — 3. Dissoziationsschemata von einigen zwei
atomigen Hydrid- und Deuterid-Molekülen. L. Gero, Physica 7. 155. 1940. —
4. Über die Deutung der Störungen in Stickstoffbanden. L. Gero, R. Schmid, 
Zeitsch. f. Phys. 116. 246. 1940. — 5. Zur Vervollständigung des Termschemas 
von Bleihydrid. L. Gero, Zeitsch. f. Phys. 116. 379. 1940. — 6. Rotationsana
lyse der IV. positiven Banden des N2 Moleküls. L. Gero und R. Schmid. 
Zeitsch. f. Phys. 116. 598. 1940. — 7. Über die „isolierte Liniengruppe” in den 
4300 A Banden im CH- und CD-Spektrum. L. Gero und R. Schmid, Natur- 
wiss. 29. 239. 1941. — 8. Das Bandenspektrum des CD-Moleküls. L. Gero, 
Zeitsch. f. Phys. 117. 709. 1941. — 9. Rotational Analysis, Perturbation and 
Predissociation in the CD and CH Bands. L. Gero and R. Schmid, Phys. 
Rev. 59. 528. 1941. — 10. Vervollständigung der Analyse der CH-Banden. L. 
Gero, Zeitsch. f. Phys. 118. 27. 1941. — 11. Prädissoziationserscheinungen in 
den CH und CD Banden. L. Gero und R. Schmid, Zeitsch. f. Phys. 118. 210. 
1941. — 12. Schwingungsanalyse von ultravioletten CD und CH Banden. 
L. Gerő und R. Schmid, Naturwiss. 29. 504. 1941. — 13. Vibrational Analysis
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of CD and CH Bands in the Region of 2260—2500 A. L. Gero and R. F. 
Schmid, Phyö. Rev. 60. 363. 1941. — 14. Uber Dissoziation isotoper Moleküle. 
L. Gero und R. Schmid, Zeitsch. f. Phys. 118. 250. 1941. — 15. Isotope Effect 
in the Predissociation Phenomena of the CH and CD Molecules. L. Gero 
and R. F. Schmid, Phys. Rev. — 16. Uber eine angebliche Konvergenzgrenze 
im C2 Spektrum. L. Gero und R. Schmid. Naturwissenschaften. — 17. On 
Perturbations Causing Appearent Convergence in the C2 Spectrum. L. Gero 
and R. F. Schmid, Phys. Rev. — 18. Mischrohr statt Elektrodynamometer 
bei selektiver Messung sehr kleiner Wechselspannungen. S. Singer, Zeitsch. 
f. techn. Phys. 27. Nr. 8. 1940. — 19. Intensitätsverteilung in Dublett-Quar
tett-Banden I. A. Budó und I, Kovács. Zeitsch. f. Phys. — 20. Intensitäts
verteilung in Dublett-Quartett-Banden II. A. Budó und I. Kovács, Zeitsch. 
f. Phys. — 21. Kétatomos molekulák elméletének alapjai. Kovács István, 
Mát. és Fiz. Lapok, 1941. — 22. Uber die Wechselwirkung von drei 
Spektraltermen. I. Kovács und S. Singer, Phys. Zeitsch. 1942. — 23. A CH 
gyök disszociációjának spektroszkópiai vizsgálata. Scheffer Károly, böl
csészdoktori értekezés. — 24. Jegesi Edit: A nitrogénmolekula IV. pozitív 
sávrendszerének finomszerkezeti analizise. Bölcsészdoktori értekezés. — 
25. Fischman Éva: A carbondeuterid molekula színképéről. Bölcsészdoktori 
értekezés. — 26. Brody Éva: Perturbációk a C2 molekula színképén. Böl
csészdoktori értekezés. — 27. Singer István: Spin-átmenetek homogén mag- 
netosztatikus és reá merőleges nagyfrekvenciás elektromos, illetve mágne
ses térbe helyezett gázban. Műszaki doktori értekezés. — 28. Krekó Béla: 
Kis mechanikai elmozdulások optika-elektromos úton való felnagyítása. 
Műszaki doktori értekezel — 29. Kemény János: Mély hangok szelektív 
regisztrálása elektrosztatikus felvevőkészülékkel. Műszaki doktori érte
kezés. — 30. Bardócz Árp^d: Azonos energiatartalmú villamos szikra-kisü- 
lés-sorozatok előállítása. Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 1942. — 31. 
Bardócz Árpád: A gépkenés molekuláris fizikai alapelvei. Előadás a mér
nöki továbbképző intézetben. — 32. Singer István: Hyperkomplex számok a 
spin-elektron elméletben. Előadás az Eötvös Lóránd Mát. Fiz. Társulatban. 
— 33. Kovács István: Nyúltmolekulás anyagok viszkozitásáról. Előadás a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Elméleti Fizikai Intézetében. — 34. Ko
vács István: A Pauli-féle spinelméletről. Előadás a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem Elméleti Fizikai Intézetében.

Mechanikai technológiai tanszék. T an ár: dr. Misángyi Vilmos ny. r. tanár.

Az intézet segédtanszemélyzetének irodalmi munkássága:
Dr. Gillemot László adjunktus:
1. Kísérletek könnyűfém csapágyanyagok előállítására. Előadás a 

MÖSzE. 1941. december 19-i ülésén.
2. „Műszaki röntgenvizsgálat.“ Mérnöki Továbbképző Intézet kiadása.
3. „Alumíniumbázisú ötvözetek a csapágyfémek pótlására.“ Előadás 

a Hadi Műszaki Tanács pótanyag szakbizottságának ülésén.
4. „Csapágyfémek vizsgálata.“ Technika, 1942. június.
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Villamos Gépek és Mérések Tanszéke. T a n á r : selmeczi Pöschl Imre ny. r. tanár.
A tanszék az oktatással kapcsolatos teendőkön kívül a villamos gépek 

és készülékek (motorok, transzformátorok, stb.), mérőberendezések (fogyasz
tásmérők, áram- és feszültségváltók, stb.) vizsgálatával és hitelesítésével, 
villamos és mágneses anyagvizsgálattal, valamint objektív és szubjektív 
fénymérési kérdésekkel foglalkozott. Megkeresésre egy újrendszerű, sza
batos, egyetemes egyenáramú kompenzátor, valamint a hozzátartozó nor
málellenállások részletes vizsgálatával kapcsolatban igen nagypontosságú 
(+ 0’01%) méréseket eszközölt.

Dr. Urbanek János adjunktus működése:
A) Tudományos közlemények: színmérés alapjai*2 * 4, megjelent a

Technika 1941. évi 10. számában; „A gazdaságos fénykeltés lehetőségei és 
korlátái**, megjelent az Elektrotechnika 1942. évi 4. számában; „Világítás- 
technika**, megjelent a Mérnöki Továbbképző Intézet Kiadványai VI. kötet
2. füzeteként.

B) Előadások: Az Országos Világítástechnikai Bizottság (OVB) ké
szülő kiadványainak (ld. C) pont) az ismertetése; előadta az OVB 1942. évi 
teljes ülésén.

C) Egyéb szakműködés: Elkészítette az OVB által kiadandó „A vilá
gítástechnika alapmennyiségei, egységei és azok jelölése** c. kiadvány elő
adói tervezetét és közreműködött nevezett bizottság „Szabadtéri világí
tásra vonatkozó irányelvek** és „Általános világítási célokra szolgáló vil
lamos izzólámpák vizsgálatára vonatkozó irányelvek** c. kiadványai elő
adói tervezetének az elkészítésében. Működött mint az OVB titkára és a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület választmányának tagja.

A Villamosművek tanszéke. Tanár : vitéz Verebély László ny. r. tanár.
Záborszky János adjunktus kiadta „Aramérzékeny hídkapcsolások 

alkalmazása váltakozó áram erősségének nagypontosságú mérésére** című 
doktori értekezését, és a Magyar Elektrotechnikai Egyesületben előadást 
tartott „Központi vezérlőrendszerek összehasonlító ismertetése** címen.

A tanszékhez tartozó nagyfeszültségű laboratóriumban villamos erő
terek, szilárd szigetelő anyagok és szigetelő olajok vizsgálata folyt. Folya
matban van egy 1 millió voltos lökésgerjesztő felállítása, és megrendelt 
a tanszék egy nagyfeszültségű katódsugár oszcillográfot.

2. A Szállítóberendezések és Vízerőgépek (III. gépszerkezettani) tanszék. 
Tanár: Dr. Pattantyús Á. Géza.

I. A Vízerőgépek és Vízerő gép-kísérletek című tárgyakkal kapcso
latos laboratóriumi oktatás és gyakorlatok előkészítése.

II. A laboratórium korszerű fejlesztésével és Vízerő gép-Kísérleti 
Allomás-sá bővítésével kapcsolatos előkészítő és tervezőmunka.

III. A víz légtartalmának mennyiségi befolyása a szivattyú teljesít
ményére és hatásfokára.

Különleges vízemelő-berendezések üzemi jellemzőinek vizsgálata.
Kocsira szerelt motoros öntöző-szivattyúk összehasonlító vizsgálata.
Belvíz-átemelő szivattyúk hatásfokának javítására irányuló kutató

munka.
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Aerodynamikai tanszék. Tanár: dr. Abody (Anderlik) Előd ny. r. tanár.
Az Aerodynamikai Intézet a következő kérdésekkel foglalkozott rész

letesebben: Hidakra ható szélnyomás vizsgálata, izotropikus turbulencia 
hődrótos vizsgálata a cirkulációs elmélet céljából. z

Varga László intézeti tanár a Mérnöki Továbbképző Tanfolyamon elő
adást tartott „Fejezetek a repülőgép üzeméből“ cimmel, Rácz Elemér 
tanársegéd pedig „A repülőgépszárnyak aerodinamikája“ címmel tartott 
előadást.

Atomfizikai tanszék. T an ár: dr. Bay Zoltán ny. r. tanár.

Irodalmi működés: Sas Ernő tanársegéd: Az ellipszis egy szélsőérték 
tulajdonságáról. (Mát. Fiz. Lapok, XLVIII.) Tarnóczy Tamás tanársegéd: 
A magyar magánhangzók akusztikai szerkezete. (M. kir. Pázmány Péter 
Tud. Egyetem nyelvészeti és fonetkai Intézete.)

Előadások: Papp György dr. tanársegéd: A fémek villamos vezeté
sének elmélete. (Mérnöki Továbbképző Intézet.) Simonyi Károly tanár
segéd: Fémek szekunder-elektron emissziója. (Elméleti fizikai kollokvium.) 
Tarnóczy Tamás tanársegéd: Hanganalizis. (Elektrotechnikai Egyesület.)

JI. sz. Gépszerkezettani tanszék. Tanár: dr. Vörös Imre ny. rk. tanár.
2 drb szíjvizsgálat a tanszék laboratóriumában.

B ) Vegyészmérnöki Osztály.
Szervetlen kémiai tanszék. Tanár: dr. Putnoky László ny. r. tanár.
A tanszék mangánüveg előállítására és kénhydrogénvízzel való kation- 

vizsgálatra vonatkozó kísérleteket folytatott.

Élelmiszerkémiai tanszék. Tanár; dr. Vük Mihály ny. r. tanár.

A) Kutató működés: Az intézetben tudományos kutatás folyik kü
lönböző élelmiszerchemiai problémák és kérdések megoldására.

B) Irodalmi működés: Dr. Sándor Zoltán magántanár, adjunktus: 
„Élelmiszerek raktározása és gondozása“ (Közellátási Értesítő, sajtó alatt).

Mészáros Jolán tanársegéd: „Az ascorbinsav és caloriatartalom elosz
lása magyar gyümölcs- és zöldségfélékben” (Mérnök-Egylet Közlönye, 1942. 
júliusi szám).

Vas Károly tanársegéd: „Tejkonzerválás formaldehiddel“ (Mezőgazda- 
sági kutatások, 1941. évf.).

Törley Dezső: „Organikus savak eloszlása és ingadozása magyar 
borokban“ (Mérnök-Egylet Közlönye, sajtó alatt).

Kémiai technológiai tanszék. T an ár: dr. Varga József ny. r. tanár.
A) Kutató működés. A tanszék kísérleteket végzett a dema-tatarosi 

olajos homokból való olaj kinyerésre, valamint a kinyert olajból előállít
ható kenőolajok felhasználási lehetőségére. Emellett folytatta a hazai 
ásványolajok vizsgálatát, részint motorhajtó célokra, részint kenési Célokra 
való felhasználhatóság szempontjából.

B) Irodalmi működés. Dr. Nyúl Gyula h. tanár. „A kenőolajok tech
nológiája“, előadás a Mérnöki Továbbképző Intézet vegyészeti tovább-

17
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képző tanfolyamán. „Tüzelőszergazdaságunk“, előadás a Magyar Mórnök- 
és Építész-Egylet jubiláns előadássorozatában. „Herstellung von Mineral- 
Schmierölen durch auswählendes Entparaffinieren.“ (Dr. Freund Mihály 
és Gáspár Ernő társszerzőkkel.) Oel und Kohle, 1941. 37. „Erzeugung von 
Schmierölen aus dem Erdöl von Lispe, Ungarn. (Dr. Freund Mihály és 
Gáspár Ernő társszerzőkkel.) Kraftstoff, 1942. január. „Az ásványolaj fel 
dolgozása“ és a „Petróleumszármazékok kémiája“, a Mérnöki Továbbképző 
Intézet kiadványaiban.

Ásvány- és földtani tanszék. Tanár: dr. Vendl Aladár ny. r. tanár.
A) Kutató működés. A tanár irányítása mellett a budapesti meleg- 

és langyos gyógyforrások fizikai és természetrajzi sajátságainak állandó 
megfigyelése és az adatok feldolgozása. Az Üt-Vasútépítéstani tanszékkel 
karöltve az új székelyföldi vasút földtani, őslénytani és vízügyi kérdései
nek megoldásában való részvétel közvetlen megfigyelések és adatgyűjtés 
alapján. Nagybánya környékén való ércesedés tanulmányozása felvételek 
alapján. Felvidéki és erdélyi kőbányák kőzeteinek időállóságának és alkal
mazásának tanulmányozása. Csapóföld-, érc- és talajvízvizsgálatok.

B) Irodalmi működés: 1. Dr. Papp Ferenc: Dunántúl karsztvizei és 
a feltárás lehetősége Budapesten. Hidr. Közi. XXI. 1942. 7—12. sz. 2. Dr. 
Papp Ferenc: Gyógyvizeink és a földtani adottságok. Mérn. Továbbképző 
Int. Kiadv. XI. k. 7. sz. 3. Dr. Papp Ferenc: A falu kútja. Földt. Ért. VII.
2. sz. 4. Dr. Papp Ferenc: Budapest meleg gyógyforrásai. Bp. K. Gyógy- 
és Üdülőhelyi Biz. kiadv. 5. Dr. Papp Ferenc—Vendl Aladár: Válogatott 
fejezetek a geológiából. Mérn. Tov. Int. kiadv. 6. Dr. Papp Ferenc: A buda
pesti melegforrások értéke és érdeke. Bányászati és Koh. Lapok. 1941.
7. Dr. Körössy László: Halak a mezőségi agyagból. Föld. Ért. VI.

I
Kémiai fizikai tanszék. Tanár: dr. Náray-Szabó István, ny. r. tanár.
Dolgozat: ’Sigmond György: A hidrogéntúlfeszültség hőmérsékleti 

változása. Magy. Chemiai Folyóirat 47. (1941) 173. (Bölcsészetdoktori érte
kezés.) — Sasvári Kálmán dr. adjunktus termikus állandókat határozott 
meg, kristályszerkezeti kutatásokat végzett és az elektronsokszorozót tanul
mányozta. ’Sigmond György dr. tanársegéd és Paulinyi Ernő gyakornok 
kémiai elemzéseket végeztek.

Textílkémiai tanszék. Tanár: dr. Csűrös Zoltán ny. r. tanár.
1. Br, Zech Konstantin: Bamaszénkátrány-krezolok kéntelenítése és 

tisztítása. Műszaki doktori dolgozat, 1942.
2. Molnár László: Cellulóz-vizsgálatok. Megjelent a Technika c. folyó

iratban, 23, évf. 7. füzet 252—259. és 8. füzet 288—291. oldal.

Mezőgazdasági kémiai technológiai tanszék. Tanár : dr. Binder-Kotrba Géza 
ny. r. tanár.

Az intézet az oktatással kapcsolatos teendőkön kívül, erjedéskémiai 
vonatkozású kérdések gyakorlati irányú megoldásával foglalkozott, neve
zetesen az „aceton-butanol“-os, „butanol-aethanol“-os és a „citromsav“-as 
erjedést tanulmányozta. Egyben évek során végzett dohány-fermentálási
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kísérletekkel a dohány anyagának lebontódása menetét megismerve, az 
eredmények számbavételével az „irányított fermentálás” feltételeinek kísér 
leti kikutatására tért át.

A tanszék talajtani laboratóriumában folyó kutatómunka a savanyú 
talajok adszorbciós telítetlenségének meghatárazását célozták. Ezenkívül 
tovább folyt a talajok vízgazdálkodásának, továbbá a talajtérképezés szak
kérdéseinek tanulmányozása. A laboratóriumban 7 drb 25.000-es léptékű 
talajtérkép készült el, melyeknek felvételi munkálatait IV. é. vm. hall
gatók végezték 1941. nyarán, a M. Kir. Földtani Intézet megbízásából, 
dr. Mados László magántanár adjunktus vezetése alatt.

Irodalmi működés: Dr. Mados László magántanár, adjunktus: 1. A 
Tisza, Körös és Hortobágy folyók vízének vizsgálata, különös tekintettel 
a só- és iszaptartalom időszakos változásaira. Öntözésügyi Közi. 1941. 2. sz. 
—; 2. Szikes talajok és azok hasznosítása. A Mérnöki Továbbképző Intézet 
kiadása, Budapest, 1942. — 3. A termőföld sáncolásának talajtani vonatko
zásai. Mezőgazdasági Közi. 1942. 4. sz. — 4. Tömegvizsgálatokra alkalmas 
gyóYs módszer a talajok adszorbciós telítetlenségének meghatározására. 
Mezőgazdasági Kút. 1942. 117. 1.

III. Bánya-, Kohó- és Erdomérnöki Kar.
A) Bánya- és Kohőmémöki Osztály.

Vaskohászati tanszék. Tanár: Cotel Ernő ny. r. tanár.
Vizsgálatok folytak a nyersvasgyártás különböző feltételeinek tisz

tázása érdekében.

Mechanikai tanszék. T anár: Kövesi Antal ny. r. tanár.
Dolgozott a „Hydromechanika és példatár” című munkáján és a hadi- 

technikai intézet részére dolgozott a ballisztikai problémán.

Fémkohászati tanszék. Tanár : Széki János ny. r. tanár.
Dr. Verő József intézeti tanár, egyet, magántanár tudományos köz

leményei: A Bányászati és Kohászati Lapok 1942. évi 2. és 3. számában 
megjelent: „Az öntött tuskókban mutatkozó különválások elméletéről”.

Földtan- és teleptani tanszék. T an ár: dr. Vendl Miklós ny. r. tanár.
Dr. Vecsey György egyetemi adjunktus 2 hónapig résztvett mint 

munkatárs a dr. Vendl Miklós egyetemi ny. r. tanár vezetése mellett folyó 
nagybányavdéki állami érckutatásokban.

Geodéziai és bányaméréstani tanszék. Tanár : dr. Tárczy-Hornoch Antal ny. r. tanár.
A tanszéken nagyszabású átalakítási munkálatok folytak, amelyek 

már befejeződtek. A tanszéki műhely felszerelése is tervszerűen folytató
dott. A műhelyben egy új külpontos aknafüggélyező kísérleti példánya 
elkészült, a gyakorlati kikísérletezésre később fog sor kerülni.

Pozsgay Károly és Stoll Lóránd Perecesen, Vajk Miklós Dorogon, 
Gerő Ervin Ajkán végzett kitűzési méréseket. Harcsák András a csucsomi

17*
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bánya tájékozási ínérését fejezte be. Patsch Ferenc és Kiss Endre a tér
beli hátrametszés gazdaságos számitására végeztek összehasonlitó vizsgá
latokat. Sartóris Kálmán és Schmidt Lajos a térbeli hátrametszés szigorú 
kiegyenlítésével foglalkoztak.

Elemzővegytani tanszék. Tanár : dr. Romwalter Alfréd ny. r. tanár.
Az elemzővegytani, szénchémiai és chemiai technológiai előadások és 

gyakorlatok ellátása mellett és a tanszék irodalmi és egyéb szakszerű 
működésével a jelen évkönyv IV. fejezetében kimutatottakon kivül Mika 
József adjunktus a Földtan és Telepismerettani Tanszék részére sorozatos 
vasércelemzéseket, az Érc- és Szénelőkészitéstani Tanszék részére soroza 
tos homok- és vasércvizsgálatokat, Sopron sz. kir. város Világítási és Erő
átviteli Vállalata részére szénkalorimetrálásokat, a Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút részére olajvizsgálatokat, a Budapesti M. Kir. Bányakapitányság 
részére bauxitelemzéseket, magánosok részére vasérc- és szénelemzéseket 
végzett. Mika József adjunktus „Fémek üzemi színképelemzése“ című érte
kezése a Bányászati és Kohászati Lapok 45. (1942. évi) évfolyamának 199 
203. és 219—224. oldalán jelent meg, az A. Schöntag-gal közösen írt „Zur 
spektroskopischen Untersuchung des Silbers“ című dolgozata pedig a 
„Spektroscopica Actá“ című folyóiratban fog megjelenni.

Ásvány-Földtani tanszék, T an ár: dr. Szádeczky-Kardoss Elemér ny. rk. tanár.

Beringer John a tanár vezetése mellett a hazai úszóhomokokra vo
natkozóan végzett vizsgálatokat. — Schmidt Lajos az effuziv kőzetek 
irotrop (üveges) alapanyagának mennyisége és a mikrolitok szemnagysága 
közti összefüggésre vonatkozó méréseket végzett. Ezenkívül vizsgálta a 
tanár vezetése mellett a Mátra-hegység magmatikus kőzeteinek kristályos
sági foka és az ércesedése közti kapcsolatot. — A tanárok irodalmi műkö
désére vonatkozó fejezetben felsorolt kutatásokon kívül vizsgálatok tör
téntek az Avas-hegység kőzet-, érc- és szén-előfordulásaira és egy föld- 
csuszamlási kérdésre nézve.

Tüzelés- és anyagvizsyálattani tanszék. Helyettes tanár: dr. Diószeghy Dániel 
magántanár, adjunktus.

Kísérleteket végzett a timföldgyártás melléktermékének, a vörös
iszapnak a szárításával és darabosításával kapcsolatban. A tanszék labora
tóriumában a II. éves kohómémökhallgatók összehasonlító hőmérséklet- 
méréseket és füstgázelemzéseket végeztek.

Kohógéptani tanszék. Helyettes tanár: Ulbrich Hugó.
A kalorikus és hydrogépek és a kohógéptani előadások mellett és a 

hallgatók gyakorlati foglalkoztatásán kívül foglalkozott a hengerállvá
nyok különleges kiegyenlítő szerkezeteivel és azok legújabb kiviteli mód
jaival. A pneumatikus vízakkumulátorok dugattyús és dugattyúnélküli 
szabályozó szerkezeteivel, valamint egy hazai nagy ipartelep energiagaz
dálkodásával.
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B) Erdőmérnöki Osztály.
Erdőrendezéstani tanszék. Tanár: Fekete Zoltán.

Fekete Zoltán ny. r. tanár a hazai akác-fatermési táblák továbbfej
lesztése céljából helyszíni vizsgálatokat végzett Kecskemét és Pusztavacs 
határában.

Erdőművelés, vad- és halgazdaságtani intézet. T an ár: Roth Gyula ny. r. tanár.
A tanulmányi erdőben tovább folytak a természetes felújítás és erdő

lés tekintetében végzett kísérletek és megfigyelések. Hasonlóképpen a 
fafajok származására jellemző tulajdonságok kutatása.

A halgazdaság terén a pisztrángtenyésztés és a Ki tómalom körül 
telepítendő ponty-tógazdaság előkészítő munkálatai.

Erdővédelemtani tanszék. Tanár : Kelle Arthur ny. r. tanár.
A tanszék laboratóriumában a hallgatók gyakorlati foglalkoztatásán 

kívül növénykórtani vizsgálatok folytak és a tanszék személyzete által 
gyűjtött és az erdőgazdaságoktól kapott erdészetileg fontos gombák, hasz
nos és káros rovarok lettek meghatározva, kitenyésztve és preparálva.

Dr. Győrfi János erdőmérnök, egyetemi adjunktus 1941. október 24. 
óta megszakítás nélkül a harctéren teljesít szolgálatot. Irodalmi munkás
sága a bevonulás idejéig: Lithocolletis platani Stgr, és parazitái. (Erdé
szeti Kísérletek 1941. XLIII. köt. 3. és 4. szám.) — Magyarország Ephialtes 
fajai. (Erdészeti Kísérletek 1941. XLIII. köt. 3. és 4. szám.) — Faunistische 
Angaben zur Kenntnis der Verbreitung der Chalcididen im Karpaten- 
Becken. (Fragmenta Faunistica Hungarica 1942. fase. 1.)

Dr. Haracsi Lajos m. kir. erdőtanácsos, a tanulmányi erdő vezetője 
a hallgatók gyakorlati kiképzésében és a tanszéki kutató munkákban 
segédkezett. Irodalmi munkássága: A szárazföldi rovarálcatípusok áttekin
tése. (Erdészeti Kísérletek 1941. XLIII. kötet, 3. és 4. szám.) — Az erdő 
táplálkozása. (Erdészeti Lapok 1941. XI. füzet.)

Növénytani intézet és botanikus kert. Igazgató : dr. Fehér Dániel ny. r. tanár.
Az intézet kutató és kísérletügyi munkássága a következő főbb terű 

letekre terjeszkedett ki:
1. Az erdőtal a jókban lefolyó mikrobiológiai jelenségeket és azoknak 

a talaj víz- és hőgazdálkodásával való dinamikai kapcsolatait behatóbb 
vizsgálatok alapján az eddigi rendszer keretén belül vizsgáltuk tovább. 
Az eredmények egy részét, főleg azokat, amelyek az eddig rendelkezé
sünkre álló 13 éves vizsgálati időszak kutatásai alapján biztosabb és tör
vényszerűség jellegével bíró összefüggések levezetésére adnak lehetőséget, 
előzetes formában, ez évben nyilvánosságra hoztuk.

2. Folytattuk a fák vízigényének és vízgazdálkodásának a tanulmá
nyozását. Az eddig rendelkezésünkre álló 3 éves kísérleti eredményeket, 
amelyek szintén alkalmasak arra, hogy belőlük biztos következtetéseket 
vonjunk le, az ősz folyamán fogjuk nyilvánosságra hozni.

3. Különösen szabatos és nagyjelentőségű eredménnyel járt az ele-
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mek rövidhullámú sugárzásának tanulmányozására szolgáló kutató és 
kísérleti munkásságunk. Az elért eredmények olyan széleskörű és ma 
már kétségbevonhatatlan bizonyítókot szolgáltatnak, hogy a kérdésről 
nemcsak újabb közleményeket hoztunk nyilvánosságra, hanem eredmé
nyeinket a Földtani Intézet 1942. március 23-án tartott vitaülósén is ismer
tettük. Idáig a rádióaktívnak ismert elemeken kívül 50 fémes és nem fémes 
elemre igazoltuk be az általunk kidolgozott biológiai vizsgálati módszer 
alapján, hogy ezek rövidhullámú, áthatoló sugárzást bocsátanak ki, amely 
sugárzás nemcsak ingermozgásokat vált ki a növényeknél, hanem ezenfelül 
még ezeknek növekedésére és asszimilatórikus anyagtermelésére is jelen
tékeny és világosan kimutatható befolyást gyakorol. A kérdés fizikai, ille
tőleg atomfizikai irányban való elmélyítésére irányuló kísérleteink dr. Sze- 
lényi Tibor, a Földtani Intézet fizikusának tevékeny közreműködése mel
lett most vannak folyamatban. Ugyancsak folyamatban vannak a talajok 
által kibocsátott rövidhullámú sugárzásnak a növények növekedésére 
gyakorolt hatásának kimutatására szolgáló kísérleteink is. E téren ma 
már mind bizonyosabbnak látszik, hogy egy új, a növénytermelés terén 
jelentékeny szerepet játszó, eddig egyáltalában nem ismert és így figye
lembe sem vett termőhelyi tényezőt fogunk úgy minőségileg, mint meny- 
nyiségileg a későbbiek folyamán elhatárolni. A kutatások eredményei 1941. 
októberében Berlinben, ahol az intézet igazgatója a Reichsforschungsrat 
meghívására, annak vendégeként, egy nagyobb üléssorozaton vett részt, a 
birodalom Berlinben székelő legfontosabb biológiai és fizikai kutató inté
zeteiben az intézetek vezetői és munkatársai előtt részletesen ismertette 
és azoknak továbbvitelét és eddigi jelentőségét behatóan megvilágította. 
A kísérleteknek széles alapokon való párhuzamos továbbvitelét határozta 
el Eberswaldeban székelő Porosz Erdészeti Vetőmagvizsgáló Állomás is. 
Az itt végzett kutatások eddigi eredményei vizsgálatainkat minden tekin
tetben megerősítették. E kutatásaink iránt úgy a Reichsforschungsrat, 
mint a német Vilmos Császár Társulat (Kaiser Wilhelm Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften) igen élénk érdeklődést tanúsított. Támo
gatásuknak köszönhetjük, hogy intézetünk, dacára a mostani ugyan
csak jelentékeny nehézségeknek, 20 gr kémiaiig tiszta Uránnak jutott bir
tokába. E helyen is kötelességemnek tartom, hogy ezt az önzetlen támo
gatást hálásan megköszönjem. E kutatásainkat egyébként a továbbiakban 
a rövidhullámú sugaraknak az erdei fák növekedésére gyakorolt befolyá
sának a beható vizsgálatára is kiterjesztettük.

4. A fürgedi Talajbiológiai Laboratórium a már korábban megkez
dett és a sekély talajművelésnek a hengerhatással kombinált vizsgálatát 
magában foglaló, talajkémia- és talajfizikai kutatásokon kívül a sáncolás 
talajbiológiai vonatkozásainak a vizsgálatát is megkezdte. E célra Jaritz 
András úr díjtalanul bocsátott egy sáncológépet az Állomás rendelkezé
sére. Kedves kötelességemnek tartom ezt neki e helyen is megköszönni. 
A fürgedi talajbiológiai laboratóriumban lefolytatott kutatások és a labo
ratórium irányítása mellett végzett kísérletek eredményei ma már a gyakor
lat számára is mind nagyobb és nagyobb mértékben válnak hasznosíthatóvá. 
Az Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás által a Földművelésügyi 
Minisztérium megbízásából az ország többi részén különböző klíma- és
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talajviszonyok mellett végzett — elsősorban gyakorlati irányú — kísér
letei általában kielégítő eredménnyel jártak és az eredmények jelentősé
gét és azoknak használhatóságát az Országos Központi Talajjavító Bizott
ság is külön ülésen tárgyalta és vitatta meg. A laboratórium egyébként 
különös gondot fordít a mezőgazdasági talajok nitrogéngazdálkodásának 
biológiai és biokémiai vizsgálatára is. Az e téren végzett kutatások, bár 
ezeknek a folytatása természetesen szükséges lesz, már eddig is kielégítő 
eredménnyel jártak. A laboratórium kísérleti munkásságának közvetlen 
kereteit is bővítettük, amennyiben Albrecht főherceg magyaróvári ura
dalmában is állandó kísérleti területet rendeztünk be az uradalom támo
gatásával, a sekély talajművelés módszerének huzamosabb időn való vizs
gálatára.

5. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarának az intézettel munka- 
közösségben működő kisújszállási Növény- és Talajélettani Kísérleti Állo
mása jelentékenyen tovább bővült. E tekintetben az állomás laboratóriumá
nak és műszaki berendezéseinek további jelentékeny fejlődésén kívül az 
Állomás kísérleti területe is lényegesen megnagyobbodott, miután kísér
leti munkásságunk kibővítésének céljaira a Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara elnökének, gróf Dessewffy Aurélnak a kezdeményezésére Kisúj
szállás városa további 20 kát. hold kísérleti területet bocsátott a rendelke
zésünkre. Az Állomás egyébként az Országos Öntözésügyi Hivatni meg
bízásából és ennek a hathatós támogatásával az Öntözésügyi Hivatal hor
tobágyi és tiszaőrsi kiterjedt kísérleti területein is beható mikrobiológiai, 
biokémiai és biofizikai vizsgálatokat végez. Az Állomás munkásságát a 
Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara őszinte és meleg megértéssel támogatta. 
Neki köszönhetjük, hogy dacára a nehéz viszonyoknak, az Állomás fejlő
dése állandóan folyamatban van és ennek a folyamányaképpen az Állomás 
kutatómunkásságának a keretei is mindjobban és jobban kibővíthetők 
lesznek. De ki kell e téren emelnem azt a hatékony támogatást is, amelyet 
az Állomás már évek óta az Országos Öntözésügyi Hivataltól és a Föld
művelésügyi Minisztérium Vízügyi Főosztályától kap. Az Állomás eddigi 
munkásságára vonatkozó bő és részletes évi jelentés, amely a Tiszántúli 
Mezőgazdasági Kamara, illetőleg az Állomás tudományos folyóiratában, 
a Tiszántúli öntözósügyi Közleményekben jelent meg, részletesen tartal
mazza az eddig elért eredményeket. Az Állomás egyébként a Sopron mel
lett fekvő pinnyei öntözőgazdaságban is végzett kísérleteket, amelyek most 
is folyamatban vannak és amelyeknek a kapcsán a kertgazdasági növények 
vízgazdálkodásának és vízigényének ismeretére kaptunk értékes eredmé
nyeket.

6. Az intézetet illetőleg az intézet kutatómunkásságát a Reichsfor
schungsrat megbízásából dr. Tornán professzor, a göttingai egyetem nö
vénytermelési intézetének az igazgatója és a göttingai egyetem természet- 
tudományi fakultásának dékánja több napon át tanulmányozta és műkö
désének eredményeképpen a Reichsforschungsrattal, illetőleg annak külön
böző szerveivel teljesítendő beható együttműködés kereteit alapoztuk meg. ~

7. Az intézetben egyébként a következő munkatársaink dolgoztak:
Dr. Varga Lajos, c. ny. r. tanár, aki a talaj protozoológiával és hyd

robiológiával foglalkozott.
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Dr. Szente Kornél, áll. középiskolai tanár, a régi herbáriumok nagy
munkát igénylő rendezését folytatta.

Dr. Szelényi Ferenc, biológus, a növények vízgazdálkodásának és az 
ezzel összefüggő biokémiai és fizikai vizsgálatával foglalkozott.

Dr. Scheitz Antal, áll. középiskolai tanár, különösen a rádióaktív 
anyagoknak a moszatok életműködésére gyakorolt befolyására vonatkozó
lag végzett beható kutatásokat.

Dr. Borosné Murányi Jolán dr., középiskolai tanárnő, mikrobiológiai 
vizsgálatokat végzett.

Dr. Hermann Reisinger, német biológus, a Reichsforschungsrat meg
bízásából növénykórtani kérdésekkel foglalkozott.

8. Az intézettel szoros munkaközösségben a következő munkatársak 
dolgoztak:

Charles Killian, egyetemi ny. r. tanár, Alger.
Dr. Werner Schmidt, főiskolai tanár, Eberswalde.
Dr. Harik Olivér, kamarai tanácsos, Debrecen.
Manninger G. Adolf, jószágigazgató, gazd. főtanácsos, Németboly.
Dr. Szafka Elek, főintéző, Császárrét.
9. Az intézetben, illetőleg az ezzel munkaközösségben működő kísér

leti állomásokon kidolgozott, vagy az intézet munkatársainak a közremű
ködésével kiadott értekezések a következők:

1. Frank Melanie: Kertgazdasági növényekkel végzett öntözési kísér
letek. (öntözésügyi Közlemények, 1941. 2. sz.)

2. Frank Melanie: Bewässerungsversuche mit einiger Gemüsepflan
zen. (öntözésügyi Közlemények, 1941. 2. sz.)

3. Frank Melanie: Jelentés a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara kis
újszállási Növény- és Talajélettani Kísérleti Állomásának 1941. évi műkö
déséről.

4. J. Szilvást: Untersuchungen über das Vorkommen von Mikroorga
nismen in den lebenden Geweben der Pflanzen. (Mitteil. a. d. Bot. Inst. d. 
Univ. Sopron, 1942.)

10. A botanikus kert. A külföldi mag- és növénycsere, sajnos, az is
mert nehézségek miatt ez évben is szünetelt. Ennek dacára hazai vételek
kel és cserekkel tovább bővítettük a fák és cserjék fajainak számát. 
Ugyancsak szaporítottuk a biológiai csoportokban elhelyezett szabadföldi 
lágyszárú növények fajainak a számát is. A nagybányai, a besztercei, ma
rosvásárhelyi és kolozsvári erdőigazgatóságok támogatásával betelepítet
tük a Keleti Kárpátok erdőségeinek legjellemzőbb lágyszárú növényeit. 
Különös hálával kell megemlékeznem a kolozsvári botanikus kertről, amely 
a botanikus kert növényállományát gondosan válogatott növényanyag 
díjtalan gyűjtésével és elküldésével gazdagította.
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Erdészeti! íödméréstani tanszék. Tanár: Sébor János ny. r. tanár.
Különböző műszerek pontossági vizsgálatai folytak.

Erdőhasználattani tanszék. Helyettes tanár: dr, vitéz Bokor Rezső c. rk. tanár, 
adjunktus.

A tanszék kémiai technológiai és a farontó gombák tenyésztő labora
tóriumának továbbfejlesztése. Folytatta a műszakilag káros gombák bio
lógiájának kutatását, különös tekintettel a spóra fertőzésekre. Az ország 
különböző részeiből beszerezte a hazai fontosabb fafajok dinamikai szilárd
ságára vonatkozó kutatáshoz szükséges anyagot.

IV. Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar.
Mezőgazdasági osztály.

Agrárpolitikai és gazdaságtörténeti tanszék. Tanár: dr. Czettler Jenő ny. r. tanár

Az agrárpolitikai, gazdaságtörténeti és falupolitikai szeminárium
ban, három külön csoportban az első félévben összesen 167 tag, 11 ülésen, 
95 előadást, a második félévben 178 tag, 12 ülésen, 98 előadást tartott, akik
nek az előadására pedig nem kerülhetett sor, azok írásban mutatták be 
szemináriumi munkásságukat.

Az agrárpolitika köréből a kezdő tagok javarészben könyvismerteté
sekkel foglalkoztak, nevezetesen Czettler, Bernát, Buday, Mattyasovszky, 
Acsády, Gesztelyi-Nagy, Adorján és Ujlaky-Nagy, stb., a külföldi agrár
politikusok közül Aereboe, Balicki, Haushofer, Laur, stb. agrárpolitikai 
munkáit ismertették, de egy-két önálló dolgozatot is bemutattak.

A haladó tagok előadást tartottak többek között: a visszatért ország
részek mezőgazdaságáról, Erdély és Bácska növénytermeléséről és állat- 
tenyésztéséről, a megszállók birtokpolitikájáról, a földkérdésről Erdélyben 
és Bácskában, úgyszintén a felvidéki földreformról és ismertették a vissza
került területeken megoldásra váró agrárpolitikai feladatokat, valamint 
beszámoltak a romániai magyarok hazatelepítéséről. A birtokpolitika kö
réből ismertették a tagok a múlt világháború előtti birtokpolitikai elgon
dolásokat, azok eredményeit, a birtokpolitikai ankétok tanulságait, Darányi 
Ignác agrárpolitikai, de főleg birtokpolitikai terveit, általában a magyar 
birtokpolitika fejlődését, a népi birtokpolitikát, a kisbirtok előtérbekerü
lésével kapcsolatban ezek jövő feladatait. Tárgyalták továbbá az újabb
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birtokpolitikai törvényeinket s a vonatkozó rendeleteket, különösen a kis- 
haszonbórleti törvényt és a zsidóbirtokok igénybevételét, valamint a föld
birtokpolitikai akciók lebonyolításánál szóbajövő különböző birtokpoli
tikai intézmények és gazdálkodási rendszerek során a földbérlőszövetkeze- 
tek, a részes gazdálkodás és kishaszonbérletek különböző formáit, különös 
tekintettel az eddigi hazai kísérletekre és a külföldön bevált rendszerekre, 
fielyszíni vizsgálatok alapján az egyik tag ismertette az újabb hazai tele
pítési eljárásokat, a falutelepítést és a tanyatelepülést, úgyszintén beszá- z 
moltak a tagok a parcellázásról, a hitbizományi kérdésről, a tagosítás je
lentőségéről. Többen a meliorációs munkálatokat tárgyalták és ezek során 
előadást tartottak: az alföldi talajjavításról, s ezen munkálatok gyakor
lati eredményeiről, a homoki kultúra fejlesztésének lehetőségeiről, az öntö
zési, a fásítási munkálatokról. A hitelpolitika tárgyköréből előadásokat 
tartottak a tagok a mezőgazdasági hitelügynek a múlt világháború előtti 
állapotáról, a mezőgazdaság újabb eladósodásáról, a mezőgazdasági hitel
ügy rendezésének, elsősorban a rövidebb lejáratú hitelek megszervezésének 
szükségességéről, különös tekintettel a mezőgazdaságfejlesztő javaslatra 
és a külföld vonatkozó eljárásaira.

A termelési politika során többen a mezőgazdaságfejlesztő törvény- 
javaslat főbb fejezeteit, nevezetesen a szakismeretek elterjesztését, a min
tagazdaságok kérdését, a termelés és értékesítés megszervezését ismertet
ték, továbbá tárgyalták az irányított gazdálkodás kérdését hazai és kül
földi vonatkozásban, úgyszintén mezőgazdasági termelésünk átszervezési 
lehetőségeit, az új termelési rendeleteket, az időszerű termelési ágak során 
az ipari növények, a szójabab és a rizs termelését, majd ismertették erdő-, 
illetve fagazdálkodásunkat. Beszámoltak ezenkívül az egyes főbb termé
kek, pl. a gabonafélék világtermeléséről, a mezőgazdaság és a nyersanyag
utánpótlás kérdéséről, valamint a termelés racionalizálásáról és az inten
zitás fokozásáról, részben külföldi eljárások alapján.

Az értékesítési politika során foglalkoztak a tagok a belföldi piac 
helyes ellátásának feltételeivel, mezőgazdasági exportunk újabb alakulá
sával, nevezetesen a magyar-német, és magyar-olasz agrárkereskedelmi 
forgalommal, a piac és versenyképesség előfeltételeivel, a kisüzemek elő
térbejutásával kapcsolatban a piac várható strukturális megváltozásával, 
az áralakulást befolyásoló tényezőkkel, úgyszintén a mezőgazdasági ipa
runk fejlesztéséhez fűződő gazdasági és szociális érdekekkel, egyes főbb 
termékeink, mint pl. a gyümölcs, a bor és a kisebb mezőgazdasági termé
kek piaci helyzetének alakulásával, az egykéz-szervekkel, a szövetkezeti 
terményértékesítéssel, a távoleső termelőhelyeknek és a tanyai lakosság
nak a forgalomba való bekapcsolásával, a különböző fogyasztási szokások
kal, végül az európai élelmezésügy kérdésével, különös tekintettel a ki
alakulóban lévő nagytérgazdálkodásra. A mezőgazdasági szociálpolitika 
köréből előadást tartottak a tagok a mezőgazdasági szociális biztosításügy 
fejlődéséről, a munkabérek alakulásáról, a külföldön dolgozó magyar me
zőgazdasági munkások sorsáról, az általános kérdések során az egykerend
szerről, a városbatódulás okairól, a népfőiskolák szerepéről, a kisebb mező- 
gazdasági termelési ágak, mint pl. a selyemhernyótenyésztés és a méhé
szet, úgyszintén a falusi háziipar jelentőségéről.
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A múlt évi megemlékezések folytatásaként ismertették a tagok Tes- 
sedik Sámuelnek, a mezőgazdasági termelési reformok és a falufejlesztés 
nagy apostolának működését, születésének 200-ik évfordulója alkalmából, 
úgyszintén Széchenyi István agrárpolitikai elgondolásait, születésének 
150-ik évfordulója alkalmából, végül megemlékezett az egyik tag a nem
rég elhunyt Bern át István professzor agrárpolitikai munkásságáról.

A külföldi vonatkozású agrárkérdések során előadást tartottak a 
tagok: Németország mezőgazdaságpolitikájáról, parasztpolitikájáról, a né
met mezőgazdaság irányításáról, a német mezőgazdasági szakoktatásról és 
a tanácsadás intézményéről, úgyszintén a németországi telepítési szervek
ről, majd ismertették az olaszországi meliorációs munkálatok folytatását, 
annak eredményeit, az olasz telepítési eljárásokat, a Szovjet termelési 
rendszerét, Franciaország mezőgazdaságának válságát, a dán mezőgazda
ság új helyzetalakulását, úgyszintén beszámoltak több ország mezőgazda
ságfejlesztő terveiről.

A gazdaságtörténet köréből a kezdő tagok előtanulmányként a kül
földi gazdaságtörténészek közül Below, Brodnitz, Bücher, Cunow, Dopsch, 
Ehrenberg, Janssen, Kötschke, Kulischer, Persson, Bauers, Schmoller, Sée, 
Speck és Weber, a hazaiak közül Czettler, Domanovszky, Eckhardt, Hóman, 
Komoróczy, Pásztory, Szádecky, Szegfű és Takács műveit ismertették, a 
haladó tagok pedig önálló dolgozatokat mutattak be. Ezek a dolgozatok 
a gazdaságtörténet számos ágát felölelték, így foglalkoztak általános gaz
daságtörténeti kérdésekkel, Egyiptom gazdasági életével, Karthago keres
kedelmével, a görög városkultúrával, a római birodalom gazdaságtörténe
tével, Bizánc gazdasági rendszerével, az aztékek gazdálkodási formáival, 
a középkori kereskedelem nehézségeivel, az angol feudalizmussal, a tőzsde 
intézmények kifejlődésével. Hazai vonatkozásban a tagok feldolgozták töb
bek között: a honfoglaló magyarság kereskedelmét és gazdálkodási rend
szereit, Károly Bobért gazdaságpolitikáját, a Felvidék és Lengyelország 
kereskedelmi kapcsolatait, a Fuggerek tevékenységét hazánkban, a régi 
magyar uradalmak gazdálkodási rendszerét, a középkori magyar állatke
reskedelmet, foglalkoztak továbbá merkantilista uralkodóink, főleg II. Jó
zsef gazdaságpolitikai törekvéseivel, Bécs gazdaságpolitikájának magyar 
vonatkozásaival, bányászatunk és néhány főbb iparágunk fejlődésének tör
ténetével, de ezeken kívül újkori gazdaságtörténeti kérdésekkel is.

A falugolitika tárgyköréből a tagok foglalkoztak többek között: a 
tanyakérdéssel általában, a tanya egészségügyével, szociális viszonyaival, 
az alföldi falvak általános problémáival, különösen pedig a magyar falvak 
közigazgatási kiépítésének hiányaival, továbbá az egyke elterjedésével és 
okaival, a falusi pap, a tanító, a jegyző, a nagybirtokos és ezek feleségei
nek feladataival a falufejlesztés, a falusi nép gazdasági, szociális és kul
turális felemelése terén; a Zöldkereszt-mozgalómmal, illetve annak ered
ményével, a falusi, illetve tanyai közlekedés kérdésévej, a falusi mezőgaz
dasági szakoktatás elmélyítésének fontosságával, a rádió szerepével, to
vábbá ismertették a tagok a falusi népszokásokat, népviseleteket, a falu 
szórakozását, úgyszintén a háziipar megszervezésének fontosságát és a 
szövetkezetek szerepét a falun. A szemináriumi ülések során több alka
lommal falupolitikai kézikönyvek egyes fejezeteinek részletesebb ismerte
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lésével foglalkoztak a tagok, úgyhogy a szeminárium ez alapon a falu
politikának mondhatni összes részkérdését tárgyalta.

A haladó tagok közül a szemináriumi ülések során többen doktori 
értekezésüket mutatták be, mely munkákból néhány szemelvény nyomta
tásban is megjelent. A tanszék, illetve a Mezőgazdaságpolitikai Intézet 
könyvtárában mindhárom tárgykörből megtalálhatók az összes fontosabb 
régebbi, valamint újabb szakmunkák, úgyszintén a folyóiratok s a tagok
nak így bő alkalmuk nyilott beható kutatómunka folytatására.

Az agrárpolitikai szemináriumot dr. Szabó Miklós adjunktus, magán
tanár, a gazdaságtörténeti szemináriumot dr. Ver zár Gyula tanársegéd, 
a falupolitikai szemináriumot pedig Paálné, dr. Balázs Mária tanársegéd 
vezették.

A tanszéken, illetve a Mezőgazdaságpolitikai Intézetben működő dr. 
Szabó Miklós adjunktus, magántanár előadásai és irodalmi munkássága: 
kollégiumot „mezőgazdasági piac- és értékesítésügy I., II.“ címen tartott, 
mint helyettesitő előadta a külügyi hallgatók részére az „agrárpolitikát“, 
vezette az agrárpolitikai szemináriumot. Előadásokat tartott: a „Darányi 
Ignác“ Agrártudományos Társaság előadássorozatában „Agrárkutatás és 
mezőgazdaságfejlesztés“ címen. (Megjelent a Magyar Gazdák Szemléje 1942 
március-áprilisi számában.) Az 1942. évi Idegenforgalmi Közigazgatási 
Szaktanfolyamon előadást tartott „A magyar mezőgazdaság értékei“ címen. 
Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga közgazdasági szakosztályában elő
adásokat tartott az időszerű birtokpolitikai kérdésekről, a nagyobb üzemek
nek az igénybevétel során való átvételi, illetve kezelési rendszeréről, vala
mint a zsidókézben lévő szőlőbirtokok igénybevételéről. Tanulmányai: A 
földkérdés megoldásának gyakorlati útjai (Kárpátmedence, 1942. 5. sz.). A 
zsidó szőlőbirtokok igénybevétele (Kárpátmedence, 1942. 2. sz.), Időszerű 
agrárkérdések Magyarországon (megjelenik a Külügyminisztérium német
nyelvű kiadásában), Magyar gazda — A kisgazdákkal szemben fennálló 
követelmények (Miniszterelnökség propagandaosztálya által kiadott 1942. 
évi Nemzeti Kalendárium), A mezőgazdaság fejlesztése és a hitelügy (Uj 
Világ, 1942. január 8.), Mezőgazdasági termékek tárolása és szállítása. I. A 
raktárhálózat kiépítésének fontossága, II. Mezőgazdasági termékek hűtő
technikai szállítása (Köztelek, 1942. 21—22. sz.), Lagerung und Verwertung 
landwirtschaftlicher Produkte (Pester Lloyd, 1942. május 3.). A mezőgazda
ságfejlesztő törvényjavaslat és kisgazdáink (beadva a Tiszántúli Gazdák
hoz), Aranykalász (Kárpátmedence, 1941. 3. sz.), A Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete jubileuma (Kárpátmedence, 1941. 7. sz.), Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete jubileumi évkönyve (Magyar Mezőgazdák Szövetkezete— 
Pátria kiadása), Németország birtokpolitikája (jelentés a Miniszterelnök
ség részére), Memorandum: a mezőgazdasági szakismeretek terjesztése és 
a mezőgazdasági tanárképzés ügyének a mezőgazdaságfejlesztő törvény- 
javaslat értelmében való megoldása tárgyában (benyújtva a Földmívelés- 
ügyi Minisztériumhoz).

Mez8gazdasági~kémiai tanszék. Tanár: dr. Doby Géza ny. r. tanár.

Az intézetben folyó tudományos munka, mint az eddigi években, ez 
évben is kétirányú volt: Talajkémiai és növényi biokémiai, ahogyan az
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előző évi Évkönyv részletesen közölte. Különösen széleskörű vizsgálatok 
folynak a szója anyagcsereforgalmának felderítése körül, dr. Füleky 
György, az intézet tanársegédjének közreműködésével: „A szójabab fehérje- 
és olajtartalmának változása műtrágyázás és ojtás hatására.“ (Nyomás 
alatt.)

A tatai járás gyakorlati talaj térképezéséhez (a M. Kir. Kertészeti 
Akadémián) szükséges talajminták szakszerű vizsgálatainak egy részét 
Tóth Magdolna, az intézet gyakornoka végezte. Gór ka Jenő tanársegéd és 
Farkas Vince gyakornok a M. Kir. Földtani Intézet országos talajtérképe- 
zési munkálataiba kapcsolódik bele, a tél folyamán, az elmúlt nyáron fel
vett talajmintákat dolgozták fel. Dr. Békésy Miklós az anyarozs kémiai 
vizsgálatával és tenyésztésével faglalkozik, örgróf Pallavicini Károly 
pedig növényi vitaminokkal folytat kromatográfiás vizsgálatokat.

Állattenyésztéstani és tejgazdasági tanszék. Tanár: dr. Schandl József ny. r. tanár.
Dr. Márkus József tanársegéd az oktatással kapcsolatos működésén 

kívül a téli félévben a M. Kir. Kertészeti Akadémián, mint megbízott elő
adó heti 3 órában előadta a Mezőgazdaságtan c. tárgy állattenyésztési ré
szét, a Mezőhegyesi Ménesbirtokon és a Kalotaszegben adatokat gyűjtött 
a bivaly monográfiájához. A Juhtenyésztők Országos Egyesülete előadó
titkáraként Siegl Gusztáv tanársegéddel együtt tevékeny résztvett az egye
sület törzskönyvelési munkájában, valamint az állami fésűs, cigája és 
racka kosakciók, úgyszintén az állami bárányakció lebonyolításában.

A laboratóriumban a hallgatók bevonásával még a következő vizs
gálatok folytak: juhtejvizsgálatok, juhtúró- és juhsajt-elemzés, gyapjú
vizsgálatok; vizsgálatok folytak a bárányt est energiatartalmáról és a pár 
hetes bárány vágási eredményeiről.

Az intézetben a tanév folyamán kidolgozott értekezések a következők:
Siegel Gusztáv: Lucernaszéna-vizsgálatok.
Kerekes György: A gyapjú átlagfínomságának megállapítása a Nem

zetközi Gyapjúszövetség előírása szerint.
Perényi Katalin bárónő: A karakul.

Mezőgazdasági üzemtani tanszék. Tanár: dr. Reichenbach Béla ny. r. tanár.
A tanszéken, illetőleg a vele kapcsolatos mezőgazdasági üzemtani 

intézetben részben tudományos, részben pedig a tangazdaság igazgatásával 
kapcsolatos munka folyt. Dr. Schrikker Sándor egyetemi tanársegéd befe
jezte a mezőgazdasági sommásmunkások alkalmazásának üzemgazdasági 
vonatkozásáról szóló értekezését a M. Kir. Statisztikai Hivatal é célból 
rendelkezésre bocsátott adatgyűjtése és táblázatai alapján. Az OMGE üzem
statisztikai bizottságának megbízásából foglalkoztunk az OMGE üzemsta 
tisztikai anyagának tudományos feldolgozásával. A mezőgazdasági üzem
tani szeminárium keretén belül a hallgatók üzemtervkészítéssel foglalkoz
tak. A mezőgazdasági üzemtani különszemináriumban résztvevő hallgatók 
pedig a mezőgazdasági üzemtan köréből készítettek dolgozatokat, azokat 
felolvasták és közösen megbeszélték.
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A műegyetemi tangazdaság ismertetése. Igazgató : dr. Reichenbach Béla ny. r. tanár.
A pátyi tangazdaság a hallgatók szemléltető, gyakorlati irányú okta

tására szolgál és egyben a mezőgazdasági osztály tanszékeinek és intéze
teinek kísérleti gazdasága.

A tangazdaság Páty (Pest vm.) község határában fekszik. Vasútállo
mása és rakodója Torbágy. A személyforgalmat a BART Budapest—Zsám- 
béki autóbuszjárata bonyolítja le.

A birtok területe 791 kát. hold, mely területért a tangazdaság a Kir. 
Közalapítványnak kát. holdankint 150 kg búza haszonbért fizet.

Művelési ágak: szántóföld 640 kát. hold, rét és legelő 89 kát. hold, 
kert 5 kát. hold, fásítás 8 kát. hold, beltelek 10 kát. hold, nem termő 30 
kát. hold.

A tangazdaság a szabad váltógazdaság szellemében szerkesztett ve
tésforgókat alkalmaz és ennek keretében termeli mindazokat a növénye
ket, melyeknek termesztése a helyi természeti és közgazdasági viszonyok 
alapján indokolt. Ezen kívül kisebb területen egyéb növényfajtákat is ter
mel részben kísérleti célból, részben a hallgatóknak való bemutatás végett.

A kertészet bolgárrendszerű árasztásos öntözéssel termelt szabadföldi 
növények mellett, üvegházban és melegágyakban, jól értékesíthető primő
röket állít elő.

Az igásállatállomány 26 drb hidegvérű ló és 12 drb pirostarka ökör. 
Ä tehenészet tehénállamánya magyar pirostarka. A törzsbika telivér szim- 
mentáli. Az átlagos tehénlétszám 75 drb, a tehenek közül 50 drb törzsköny
vezett, ezeknek ivadékai kellő válogatás után felneveltetnek. A többi tehén 
átmeneti lefejő, ezek borjai levágásra kerülnek, a tehenek pedig 4—6 évi 
használat után kiselejteztetnek. A tej részben pasztőrizálva, a leggondo
sabb higiénikus kezelés után Budapesten kerül közvetlen forgalomba.

A sertésállomány 64 drb, szőke mangalica és berkshire koca, megfe
lelő számú tenyészkannal. Az évenkinti két malacozásból származó mala
cok részben tenyészállatként, részben expresszhízlalás útján értékesíttet
nek.

A juhállomány 350 drb, hazai fésűs, cigája és nemesített német juh. 
A juhászat célja a feltétlen juhtakarmányok hasznosítása és a szemléltető 
oktatáson kívül fajtaösszehasonlítás.

A tangazdaság gép- és eszközfelszerelése tovább gyarapodott.
További jelentős befektetéssel új épületek és telkesítések létesíttet- 

tek, aminek keretében első helyen áll a kb. 50.000 P befektetést igénylő 
talajcsövezési és öntözési terv munkálatainak megkezdése, a gazdaság kb. 
40 kát. hold, eddig pangó nedvességben szenvedő úgynevezett alsó rétjén.

A földbirtok jövedelme a haszonbér fizetésén felül a tangazdaság 
továbbfejlesztésére és a tudományos kísérletek költségeinek fedezésére 
szolgál.

Növényélettani és növénykórtani tanszék. Tanár: dr. Kövessi Ferenc ny. r. tanár.
Az Intézet keretében a múlt, 1940—41. évkönyvben, ugyanezen helyen 

vázolt mikrobiológiai és növénykórtani kutatásokhoz szükséges három ter
mosztát szoba berendezésével foglalkozott. Jelenleg 9 tagból álló 100X80X 
80 cm belméretű nagy termosztát szekrénysorozat elkészítésével és felszere
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lésével a háborús viszonyokból származó sok nehézség, anyag- és munkás
hiány dacára, sikerült odáig eljutni, hogy 1942. év május havában a kísér
leteket megkezdhettük. A pontos vizsgálatok során tapasztalt szigorú kö
vetelmények most újabb javítási feladatokra mutattak reá, melyek a jö
vőben pótolhatók és pótlandók lesznek, mégis már az eddigiekből is előre 
látható, hogy az ez úton nyerhető pontos kísérleti adatokból leszűrhető 
eredmények, a tanszék tanára által követett mathematikai-physikai-chemiai- 
biológiai módszer segélyével a biológiai ismereteknek szinte nemvárt szép 
és új területeire fogunk eljutni, mely úton továbbhaladva a biológiai je
lenségek tárgyalási módját az exact tudományok szintjére lehet majd 
emelni, ami nemcsak elméleti, hanem gyakorlati téren is egyelőre felbe
csülhetetlen vívmányt fog jelenteni. A felmerülő kiadások egy részét az 
Intézet rendkívüli és rendes költségadománya keretében nyert hitelből fe
deztük, nagyobb részéhez mégis a Földmívelésügyi Miniszter Ür bölcs be
látásával kapcsolatosan nyert adományokból jutottunk, melyeket ez alka
lommal is hálásan megköszön az Intézet tanára, illetve igazgatója. Sajnos, 
meg kell ismételni azt a múlt évi panaszt is, hogy „a jól felszerelt labo
ratóriumtól még mindig távol áll a tanszék, mert még nagyon sok műszer 
és eszköz hiányzik, azután nincsen elegendő segéderő és hiányzik az állandó 
kiadások fedezésére szükséges költségadomány is, ezért a kutatások csak 
lassan haladnak előre“.

A tanszék tanára ezen kutatások végzésein kívül állandóan foglalko
zott a növények általános élettanával és mikrobiológiájával, azután a nö
vényeken pusztító gombák és baktériumok elméleti és gyakorlati tanul
mányozásával.

Dr. Kddocsa Gyula egyetemi m.-tanár, mint a mezőgazdasági osztá
lyon a „Növények állati kártevői“ c. tárgy meghívott előadója, mint a M. 
Kir. Növény egészségügyi Intézet igazgatója és mint a Növényegészségügyi 
Tanács tagja, a M. Kir. Kertészeti Akadémián „A növények állati kár
tevői“ c. tárgy meghívott előadója hivatalból állandóan foglalkozik az 
állati kártevőkre vonatkozó tanulmányokkal, vizsgálatokkal, védekező kí
sérletekkel és egyéb növényvédelmi kérdésekkel. Szakirodalmi munkássága 
az elmúlt tanévben: Különféle tudományos és gazdasági szaklapokban 
megjelent 17 kisebb-nagyobb dolgozata, amelyek közül említendők: Véde
kezés a repce kártevői ellen (Köztelek, 51. évf. 34. sz.), megjelent külön 
füzet alakjában is; Adatok a gabonafutrinka alaktanának, életmódjának 
és kártételének ismeretéhez (Növényegészségügyi Évkönyv, I. 38—79. lapo
kon); Az olajnövények állati kártevői (Olajnövények termesztése c. könyv
ben, 144—153. lapokon). Kirándulással egybekötött gyakorlatok: Növény
egészségügyi Intézet telepén, Mezőgazdasági Múzeum növényegészségügyi 
osztályában, tavaszi mezőgazdasági kiállításon (borsózsizsiktelenítés be
mutatása).

Dr. Húsz Béla műegyetemi magántanár, a M. Kir. Kertészeti Akadé
mián a Növénytan és a Növénykórtan r. tanára, a Növényegészségügyi 
Tanács tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat választmányé
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nak tagja, e Társulat Növénytani Szakosztályának e. i. alelnöke, a Darányi 
Ignác Agrártudományi Társaság r. tagja.

Tanulmányozta a következő kérdéseket: Gyümölcsfapermetezési kér
dések. Az almafa törpeszárúsága. A kajszibarackfa gutaütése. A kukorica 
betegségei. A rézgálic pótszerei. A Köztelek c. szaklap növénykórtani ro
vatának vezetője. Több mezőgazdasági és kertészeti szaklap munkatársa. 
Előadás: a Kir. Magyar Természettudományi Társulat Mezőgazdasági Szak
osztályának 1942. január 15-i ülésén: A cinkgálicpermetezésről. Szakcikkek: 
A  tulipán mozaikbetegsége (Kert. Szemle, 1941. június, p. 102—3.). Két új 
kukoricabetegség (Köztelek, 1942. január). Védekezzünk a bimbólikasztó 
elleni Borászati Lapok, 1942. 2. sz.). A sötétszinű permetlevekről (Borászati 
Lapok, 1942. 6. sz.). A rézgálicpermetezésről (Borászati Lapok, 1942. 8. sz.). 
A rézgálichiány (Természettudományi Közlöny, 1942. március). A gyümölcs
fák terméketlensége (Természettudományi Közlöny, 1942. februári szám). 
Önálló szakkönyv: A beteg növény és gyógyítása (VIII.+  343. old., 32 táb
lával és 66 szövegképpel. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, 1941.)

Dr. Olgyay Miklós fizetéstelen adjunktus, m. kir. kisérletügyi főad
junktus, a Közgazdaságtudományi Karon a „Természetrajzi bevezetés az 
áruismeretbe“ c. tárgy és a Kertészeti Akadémián a „Bakteriológia“ c. 
tárgy meghívott előadója. A növényélet és kórtani intézeti működés kere
tében foglalkozott a fekete gabonarozsda (Puccinia graminis), rozs barna
rozsda (P. dispersa), zab koronásrozsda (P. coronifera) aecidiumának és 
spermogoniumának fejlődésvizsgálatával, valamint a hallgatósági növény
kórtani gyakorlatokhoz szükséges kórtani herbáriumok gyűjtésével, pre
parálásával és biológiai összeállításával. Ügy az I., mint a II. félévben 
résztvett a haladó hallgatók növénykórtani foglalkozásainak vezetésében. 
1942 január 1-től, mint a m. kir. kísérletügyhöz kinevezett főadjunktus hi
vatalból állandóan foglalkozik gombakártevőkre vonatkozó vizsgálatokkal 
és védekező kísérletekkel. 1942. év február hónapban a földmívelésügyi mi
nisztérium megbízásából a körzetvezetői és továbbképző növényegészség
ügyi tanfolyamon „Laboratóriumi gyakorlatok“ címmel tartott előadáso
kat. Mint a Kir. Magyar Természettudományi Társulat Mezőgazdasági 
Szakosztályának tagja, 1942 május hó végéig, annak jegyzői teendőit 
látta el. —

Dr. Csorba Zoltán fizetéstelen adjunktus, mint kinevezett m. kir. kí
sérletügyi főadjunktus, növényegészségügyi körzetvezető állandóan foglal
kozott a különféle növénybetegségek elleni védekezés gyakorlati alkalma
zásával. 1941—42. tanév II. félévében résztvett a II. éves hallgatóság nö
vénykórtani gyakorlatainak vezetésében. 1942 február hóban a földmívelés
ügyi minisztérium megbízásából a körzetvezetői és továbbképző tanfolya
mon a „Takarmánynövények gombakártevői“ címmel előadásokat tartott. 
Tudományos irodalmi munkássága: Az 1940. évi kecskeméti gyümölcsfa- 
mintavédekezés eredményei. A kecskeméti M. Kir. Növényegószségügyi 
Körzet Közleményei, 2. sz. Dr. Csorba Zoltán és dr, Berend István: A kaj
szibarackfák gutaütéses betegsége. Növényegészségügyi Évkönyv, I., 1937— 
1940. Budapest, 1941.
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Dr. Breznay Zsigmond fizetéstelen adjunktus, szőlőbetegségek elleni 
védekezéssel és a szőlő élettanával foglalkozott tudományos és gyakorlati 
alapokon, azonkívül a II. félévben részt vett a II. éves hallgatóság növény- 
kórtani laboratóriumi gyakorlatainak vezetésében. Tudományos irodalmi 
munkásságot 1941—42. évben kifejteni nem tudott, minthogy két alkalom
mal összesen 5 és fél hónapig tényleges katonai szolgálatot (orosz fronton) 
teljesített.

Dr. Baranyovits Ferenc egyetemi c. adjunktus, mint a Növényegész
ségügyi Intézet főadjunktusa hivatalból állandóan végez tanulmányokat 
és kísérleteket az állati kártevőkre; különlegesen foglalkozott a fűszer- 
paprika kártevőivel. Az egyetem keretében állandóan közreműködött az 
„Állati kártevők“ gyakorlatainak vezetésében s a kirándulásos gyakorla
tokat vezette.

Szövetkezetügyi és mezőgazdasági közigazgatási tanszék. Tanár : dr. Ihrig Károly 
ny. r. tanár.

A tanszékkel kapcsolatos szövetkezeti és mezőgazdasági statisztikai 
szeminárium mindkét félévben 20—20 taggal működött. A tagok dolgoza
taikat üléseken adták elő. Az előadásokat rendszerint hosszabb megbeszé
lés követte, a tanszékvezető tanár irányításával.

A szeminárium keretében a következő előadások hangzottak el: Balla 
László: Beszámoló az 1941. nyári szövetkezeti tanulmányúiról. A kisgazda
üzem szövetkezeti szervezése. Néhány fontosabb közfogyasztási cikk for
galmának alakulása az utolsó hat évben. — Bordács István: A mezőgaz
dasági statisztika jelentősége. — Dénes György: Gide szövetkezeti elgondo
lásai. — Dobos Károly: Mezőgazdasági ipari szövetkezetek. Farkas József: 
Az agrárértékesítés kérdése az újabb magyar szövetkezeti irodalomban. — 
Gálffy Vilmos: Mezőgazdasági értékesítő szövetkezetek. — Kiss Albert: 
A sertés piaci viszonyai, különös tekintettel az exogén okok hatására. A 
sertéspiaci árprognózis. — Kóbor György: Földbérlőszövetkezetek Olasz
országban. — Koszé gfalvy László: A pinceszövetkezetek. — Lencsés István: 
Földbérlőszövetkezetek. — Mártha Zsuzsa: A gyapjúkonjunktúra változása. 
A juh és gyapjú piaci helyzete. — Nahlik György: Az áruelhelyező szövet
kezetek. — Nemeskéri Kiss Béla: A magyar szövetkezeti mozgalom kiala
kulása. — Platthy Mihály: Német szövetkezeti rendszer és a III. birodalom 
gazdasága. A németországi városi hitelszövetkezetek hitelpolitikájának 
fejlődése. — Tibenszky István: A Hangya gyümölcsértékesítő tevékeny
sége. — Tószegi Zoltán: A háborús árfejlődés 1914—16. és 1934—41-ben. — 
Vavrik Ferenc: A Hanza szövetkezetek. Kisalföldi szövetkezeti problémák.

Balla László oki. gazda, díjas tanszéki gyakornok megnyerte a Da
rányi Ignác Társaság 1941. évi szövetkezeti pályázatának első díját: „Afi- 
lyen gazdasági előnyöket nyújt a szövetkezet a tagoknak?“ c. pályamun
kájával. A Magyar Gazdák Szemléjében cikket írt: „A falu és a szövet
kezet“ címmel.

Növénytermesztéstani tanszék és intézet. T an ár: dr. Surányi János ny. r. tanár.

A tanszék és intézet tudományos és kutató működése, részben szemi
náriumi és doktori foglalkozások keretében, a következőkre terjedt ki: Az
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ojtás és a műtrágyázás hatása a szója termésére és minőségére. A zab öko
lógiai és fenológiai viszonyainak tanulmányozása. A takarmánymályva, 
egy új Sorghum-változat és az olajnövények termesztési viszonyainak ki
kutatása. A búza ritka vetésének lehetőségei. A kukorica nedvességtartal
mának változása raktározás alatt. j

Gazdasági ipari tanszék. T an ár: Ositióvszky Antal ny. r. taná’ .
Az intézet vezető tanára mindkét félévben heti 5 órás előadást tartott 

a mezőgazdasági hallgatók számára a „Mezőgazdasági ipar“ cimű tárgy
ból, ezenkívül pedig a „Borgazdaság* című kötelező kollégiumot heti egy 
órában adta elő. A tanársegéd és a gyakornokok közreműködésével heti 
3 órás, csoportokra osztott munkával fenti előadásokat kiegészítő gyakor
lati tudnivalókat sajátítottak el a hallgatók.

A harmadéves hallgatók nagy száma miatt felszaporodott munka, 
nemkülönben a tanszéki személyzetnek állandó katonai bevonulása a tudo
mányos és kísérleti munkát szűkebb keretek közé szorította. A magyar 
barackpálinka minőségi és faji tulajdonságainak részletes kutatása még 
mindig folyamatban van. Az alföldi borvidékek élesztőflórájának szepa
rálásán szintén dolgozunk. Kiegészítettük mikroorganismus gyűjteményün
ket, melynek keretében ma már a legjelentősebb belföldi és külföldi erje
dési aprószervezetek megtalálhatók A borpárlatok megengedett festési 
módszereivel is foglalkoztunk.

A laboratóriumi munkásság mellett jelentős szemináriumi munka is 
folyik, melynél a szemináriumban dolgozóknál az időszakos előadásszerű 
beszámolókat és vitaestéket is bevezettük.

Az intézet könyvtárát az adott szűk pénzügyi keretekben továbbfej
lesztettük, úgyszintén a saját tervek szerint készülő előadási táblákat is 
továbbszaporítottuk.

Mezőgazdasági növénytani és növénynemesítéstani tanszék. Tanár: Dr. Oláh 
László ny. rk. tanár.

Dr. Augusztán Béla egyetemi c. rk. tanár, gyógynövény ismereti kol
légiumával kapcsolatosan a hallgatókat több kirándulásra vitte.

Dr. Boros Ádám egyetemi magántanár irodalmi működése a követ
kező volt: Kirándulás Erdély gyógynövény es földjén. Herba. II. 1941. 231— 
232. — Mecsek hegység és déli síkjainak növényzete. Irta: Horvát Adolf. 
Könyvismertetés. Sorsunk, L. évf. 1941. 471—472. — A Palludella squarrosa 
Erdélyben. Die Paludella squarrosa in Siebenbürgen. Bot. Közi. 38. 1941. 
363—366. — Bryum globosum a Tátrában. Bryum globosum in der Hohen 
Tatra. U.-ott, 367—369. — Betula humilis X  pendula Erdély flórájában. Be
tula humilis X  pendula in der Flora von Siebenbürgen. U.-ott, 375—379. — 
Bryum murale Makó flórájában (in der Flora von Makó). U.-ott, 379. — Az 
állatok taposásának térszínalkotó jelentősége. Földrajzi közi., 69. 1941. 180— 
182. — Kaucsuk és guttapercha növények Magyarországon. Herba, 1941. 
281—287. — A Bryum alpinum magyarországi elterjedése. Die Verbreitung 
des Bryum alpinum in Ungarn. Bot. Közi., 39. 1942. 99—104. — Textilpótló 
növényi anyagok. Herba, 1942. 63—66. — (Dr. Lengyel Géza társszerzővel):
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Hieracium Telekianum n. sp. Scripta Bot. Mus. Transsilvanici. I. 1942. 8— 
13. — Adatok a Székelyföld, flórájának ismeretéhez. Beiträge zur Kenntnis 
der Flora des Seklerlandes (Siebenbürgen). U.-ott, 17—21. — Bryologiai ta
nulmányok a Bihar hegység szélén. Bryologische Studien am Rande des 
Bihargebirges. U.-ott, 30—37. — Szappanpótló növények Magyarországon. 
Herba, 3. 1942. 91—92. — Fák összenövésének érdekes esete a főváros erde
jében. Természettud. Közi., 74. 1942. 159. — Latzel A.: Beitrag zur Kenntnis 
der Moose des Ostalpenrandgebietes. (Ismertetés.) Dunántúli Szemle, 9. 
1942. 150—158.

Dr. Lengyel Géza egyetemi magántanár több vetőmagvizsgálati és 
vetőmagismereti tanfolyamot tartott. Szerkesztette a Botanikai Közlemé
nyek XXXIX. kötetét.

Dr. Kosinszky Viktor m. kir. kísérletügyi főadjunktus, egyetemi meg
hívott szakelőadó, mint a M. Kir. Országos Szőlő- és Borgazdasági Kísér
leti Intézet szaktisztviselője elsősorban ampelográfiai, szőlőművelési és te
lepítési, szőlészeti üzemi, gép- és eszköztani, szőlő élet- és kórtani tanul
mányokkal foglalkozott. A megfigyelések tárgya volt az egyes, nálunk el
terjedtebb szőlőfajták fagyállósága és víztűrőképessége. Ampelográfiai 
munkájának eredményeit a „Szolőfajtaismeret“ c. könyvében foglalta össze. 
Az egyetemen kívül előadást tartott a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazda
sági tanfolyamon, ahol az „Ampelográfia“ és „Szőlőművelési gyakorlat** 
e. tárgyakat adta elő. Egyetemi előadásainak vázlata a következő: Beve
zetés. A szőlő gazdasági jelentősége és elterjedése. I. A szőlő tenyészeti 
igényei (éghajlat, talaj, fekvés, megmunkálás). II. A szőlőtőke részei. III. 
A szőlő szaporításmódjai. IV. A szőlőtelepitési módok. V. A szőlőtelepítés 
kivitele. VI. A szőlőtőke kialakítása, művelés és metszésmódok. VII. A 
szőlő megmunkálása.-VIII. Szőlőfajtaismeret.

Mohácsy Mátyás, a Kertészeti Akadémia igazgatója, egyetemi szak
előadó, a tanrendben meghirdetett kollégium keretén belül a hallgatóságot 
helyszíni bemutatásokkal kertészeti ismeretekre tanította.

Dr. Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsos, egyetemi szakelőadó 
az „Erdészettan“ címmel már egy évvel ezelőtt kiadott előadási anyagát 
újból kiadta, miután az első kiadás elfogyott. Az előadások keretén belül 
sok szemléltető anyag bemutatásával és több tanulságos vetítéssel öregbí
tette a hallgatóság erdészettani ismereteit.

Dr. Bárrá István m. kir. kísérletügyi főadjunktus, fizetéstelen ad
junktus a tanév első felében résztvett a kezdők gyakorlatának vezetésé
ben. A szőlészeti intézeti beosztásával kapcsolatban részletesen foglalko
zott a szőlő növényi és állati kártevőivel, a szőlő élettani betegségeivel 
és az ellenük való védekezéssel. A szőlő peronoszpórája ellen ez évben is 
számos védekezési kísérletet folytat. Ezen kísérletek elsősorban arra irá
nyulnak, hogy lehetséges lenne-e valamivel a réztartalmú védekezőszerek 
helyettesítése.

Dr. mándi Mándy György fizetéstelen adjunktus, tanársegéd vezette 
a kezdők és a haladottabbak gazdasági növénytani gyakorlatát. Az első 
félévben a kezdők mikroszkópi gyakorlatát megosztva vezette, a második 
félévben a kezdők gyakorlatát egymaga vezette. A második félévi gyakor-
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lat új rendjót a szemléltető eszközök tekintetében, valamint újabb tárgya
landó anyaggal jelentősen kibővítette. A félév folyamán elkészítette a ter
mesztett növények habitus- és részletrajzait, amelyekről diapozitivek ké
szültek. A rajzokat a hallgatóságnak diapozitivek vetítésével mutatták be. 
Az elmúlt nyáron jelentősen kibővítette az intézet szemléltető herbáriumát 
is. A haladottabbak növénytani foglalkozásán mikrotechnikával foglalkoz
tatta a hallgatóságot. Közleménye jelent meg a Köztelek 1941. évi október
5. számában a 875—878. oldalon „A gyékény, nád, sás, káka és szittyó, mint 
iparilag is felhasználható növényeink“ címmel. Az ősz folyamán sajtó alá 
rendezte az 1941. nyarán a hazai nemesített zabokra vonatkozó vizsgálatai
nak eredményeit. A tanév második felében a következő közleményei jelen
tek meg: „A búzák leszármazása és őshazája“ Természettud. Közi. Pótf. 
Január—március, 31—36. — „A keserűízű pillangós takarmánynövények ne
mesítését elősegítő újabb gyakorlati módszerek“ Köztelek, 1942. évi már
cius 29. szám, 305—306. — „Adatok a hazai termesztett zabfajták alaktani 
ismeretéhez“ Kíséri. Közlemények, XLIV. 19—47. — „Beiträge zur Morpho
logie einiger gezüchteter Hafersorten Ungarns“ Der Züchter, 14. Jhg. 3. 
H. 1942. 65—73. — „A faipari növénytan vázlata“ Jegyzet. Diószegi, 1942.— 
„A magyar nép faji összetétele“ Uj Európa, 1942 április, 149—153. — A gaz
dasági irodalmat állandó figyelemmel kísérte és a Mezőgazdasági Kutatá
sok c. folyóiratban azok eredményeit ismertette. Az egyetemen kívül elő
adást tartott a Kir. Magyar Természettudományi Társulat Mezőgazdasági 
Szakosztályában 1941 október 16-án „Adatok a hazai termesztett zabfajták 
alaktani ismeretéhez“ címmel, majd az érdeklődésre való tekintettel ugyan
azt előadta a Növénytani Szakosztályban is, a következő hónapban, 1941. 
évi november 20-án pedig ugyancsak a Mezőgazdasági Szakosztályban „Nö
vénytani cikkismertetések“ címmel adott elő. Az óv folyamán vizsgálato
kat folytatott a mézcirok szövettanával és a Fleischmann-fóle búzarozsok 
szöveti szerkezetével kapcsolatosan.

Dr. Buchinger Mária tanársegéd résztvett a kezdők gyakorlatának és 
tanulmányi kirándulások vezetésében. A Dipsacaceák kaszattermését tanul
mányozta és ezen tárgykörből a Természettudományi Társulat Növénytani 
Szakosztályán 1942 január hó 22-én előadást tartott. Behatóan foglalkooztt 
a hazai gyomnövényekkel és a pályaudvarok szerepéről a gyomnövények 
elterjesztésekor a Természettudományi Társulat Mezőgazdasági Szakosz
tályában 1942 május hó 22-én előadást is tartott. Emellett állandóan figye
lemmel kísérte a külföldi tudományos szakirodalmat, a Mezőgazdasági Ku
tatások c. folyóiratban több könyv- és cikkismertetése jelent meg.

Faragó Mihály gyakornok az intézet fényképészeti munkálatait vé
gezte el és segédkezett a gyakorlati szemléltető diapozitív sorozat elkészí
tésében. A laboratóriumi munkák során tanulmányozta a kender-poliploi- 
dok bőrszöveti viszonyait.

Deli Zoltán gyakornok a szemléltető táblák megrajzolásában és a gya
korlatok vezetésében segédkezett.

A laboratóriumi kutató munkálatok során Bajai Jenő szigorló mező
gazda mikrotechnikai tanulmányokat végzett. Maliga Pál kert. akad. gya
kornok pollenvizsgálatokat végzett. Behatóan tanulmányozta a mogyoró- 
fajták pollenalaktani, pollencsirázási és megtermékenyülési viszonyait. Tó-
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dor Kálmán szigorló mezőgazda a rozsfajták terméseinek variációs-statisz
tikai viszonyait tanulmányozta. Darvasi István mezőgazdahallgató vető
magtanulmányai során az intézet vetőmaggyüjteményét rendezte.

B )  Állatorvosi Osztály.

Anatómiai tanszék. Tanár : dr. Zimmermann. Ágoston ny. r. tanár.
A tanszékhez tartozó intézetben az állatorvosi osztályon hirdetett elő

adásokon és gyakorlatokon kívül a mezőgazdasági osztály hallgatói ré
szére adják elő a háziállatok anatómiáját és élettanát bemutatások kísére
tében, továbbá a Kir. Magy. Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészet- 
kari hallgatói számára az összehasonlító anatómia és a Gerincesek fejlő
déstana köréből folynak előadások és gyakorlatok.

Az intézet tudományos kutató munkája összehasonlító, functionális és 
tájanatomiai, továbbá összehasonlító fejlődéstani vizsgálatokra irányul, fő
képpen házi emlősállatokon és madarakon. Az intézet hivatalos személyze
tén kívül három doktorjelölt, két pályamunkán dolgozó és 16 díjtalan de
monstrátor foglalkozott anatómiai vizsgálatokkal, részben az intézet nagy 
gyüjteménytárának és tanulógyüjteményének karbantartásával és kiegé
szítésével.

Az intézetben készült és sajtó alól kikerült dolgozatok (a tanárén kí
vül): dr. Zimmermann Gusztáv egyetemi magántanár és adjunktus: A törzs 
teljes kifordulása és ennek fejlődéstani értelmezése. Négy képpel. (Közle
mények az összehasonlító élet- és kórtan köréből. 29. k., 5. sz., 162—177. o.)* 
Ugyanaz: Paracelsus. (Állatorvosi Lapok, 64. évf., 20. sz., 133. o.). Ugyanaz: 
Ausbildung und Erklärung der Körperhöhlenumstülpung beim Schistosoma 
reflexum. Mit 3 Textabbildunben. (Archiv für wisenschaftliche und prak
tische Tierheilkunde 77. Bd., s. k. 828—36.). Ugyanaz: Az anatómiai gyakor
latok célja és jelentősége. (Állatorvosi Lapok, 64. évf., 24. sz., 160—161. o.). 
Ugyanaz: A nyeregizületről. Két képpel. (Közlemények az összehasonlító 
élet- és kórtan köréből, 30 k., 4 f., 127—131. o.). Ugyanaz és dr. Zimmermann 
Ágoston: Háziállatok anatómiája és élettana gazdák számára. Húsz kép
pel. 114 oldal. Budapest, 1941. Dr. Bodrossy Leó székesfővárosi állatorvos, 
v. tanársegéd: A madárszív ingervezető rendszere. Egy képpel. (Közlemé
nyek az összehasonlító élet- és kórtan köréből. 29. k., 8. sz., 281—288. o.). 
Ugyanaz: Die Röntgenologie im Dienste der Gefässlehre. Mit vier Text
abbildungen. (Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde, 
76, Bd. 5. sz., S. 356—360.). Kerékgyártó István és Hagy Károly anatómiai 
demonstrátorpk: Functionalis anatómiai vizsgálatok végtagízületeken című 
pályamunkájukkal (36 famodellel) 200 P pályadíjat nyertek.

Állattenyésztési intézet. T an ár: dr. Wellmann Oszkár ny. r. tanár.
Az intézet biochemiai laboratóriuma folytatólagosan tanulmányozta 

az állati szervezet ásványi anyagellátásának, továbbá a csontbetegségek 
keletkezésének kérdését. Részletes anyagforgalmi vizsgálatokat végzett 
nagyszámú malacon, nyúlon, továbbá borjún. Konstituciós vizsgálatok cél
jából tanulmányozta a vér hemoglobintartalmának alakulását újszülött, 
fiatal malacokban, azonkívül számos takarmány- és állatelemzést hajtott 
végre és több analitikai módszert dolgozott ki.
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Az óv folyamán összesen 309 anyag került vizsgálatra. Ennek kiseb
bik hányada (22%). vidékről, illetőleg más intézetektől beküldött minta volt. 
A vizsgált minták túlnyomó része, 78%-a állati eredetű anyag, a többi ta
karmány, továbbá állatgyógyászati készítmény volt. A végzett vizsgálatok 
száma 1555.

Az intézetben készült dolgozatok:
Dr. Urbányi László egyetemi magántanár és intézeti tanár: Unter

suchungen über den Mineralstoffwechsel des tierischen Organismus. I. 
Beeinflussung des Stoffwechsels im Berkelkörper durch ein Butter mit ver
schiedener mineralstofflicher Zusammensetzung bei verschiedener Kalker
gänzung. (Dr. Marek Józseffel és dr. Wellmann Oszkárral együtt.) Arch. 
f. Tierheilk. 76., 387., 1941. — Untersuchungen über den Mineralstoffwechsel 
des Tierkörpers. II. Beeinflussung des Stoffwechsels durch eine phosphor- 
bzw. eine kalküberschüssige Bütterung bei Berkein. (Dr. Marek Józseffel 
és dr. Wellmann Oszkárral együtt.) Arch. f. Tierheilk. 76., 400., 1941. — 
Tanulmányok az állati szervezet ásványi anyagforgalmáról. II. Tanulságos 
mész-, illetőleg foszfordús takarmányozás befolyása malacok anyagforgal
mára. (Dr. Marek Józseffel és dr. Wellmann Oszkárral együtt. (Mezőg. 
Kutatások, 14., 197., 1941. — Ugyanaz. Matern, és Term. Tud. Értesítő, 60., 
624., 1941. — A takarmány különböző ásványi anyagtartalmának és külön- 
^böző mészkiegészitésének hatása a malacok anyagforgalmára. (Dr. Marék 
Józseffel és dr. Wellmann Oszkárral együtt.) Matern, és Term. Tud. Érte
sítő, 60., 618., 1941. — Tanulmányok az állati szervezet ásványi anyagforgal
máról. III. Ammoniumklorid, illetőleg ammoniumfoszfát hatása felnőtt házi- 
nyulak ásványi anyagforgalmára mészszegény, illetőleg mészdús táplálko
zás esetén. (Dr. Marek Józseffel és dr. Wellmann Oszkárral együtt.) MezŐg. 
Kutatások, 14., 279., 1941. — Untersuchungen über den Mineralstoffwechsel 
des tierischen Organismus. III. Über die Wirkung von Ammoniumchlorid 
bzw. Ammoniumphosphat auf den Mineralstoffwechsel erwachsener Kanin
chen bei kalkarmer bzw. bei kalkreicher Bütterung. (Dr. Marek Józseffel 
és dr. Wellmann Oszkárral együtt.) Arch. f. Tierheilk. 77., 204., 1942. — Un
tersuchungen über den Mineralstoffwechsel des tierischen Organismus. IV. 
Beeinflussung des Stoffwechsels durch Natriumhydrocarbonat bzw. durch 
Kalksalze bei erwachsenen Kaninchen mit kalkarmer bzw. kalkreicher 
Bütterung. (Dr. Marek Józseffel és dr. Wellmann Oszkárral együtt.) Arch. 
f. Tierheilk. 77., 215., 1942. — Tanulmányok az állati szervezet ásványi 
anyagforgalmáról. IV. Nátriumhidrokarbonát, illetve kalciumsók hatása 
felnőtt házinyulak ásványi anyagforgalmára mészszegény, illetőleg mész
dús táplálkozás esetén. (Dr. Marek Józseffel és dr. Wellmann Oszkárral 
együtt.) Mezőg. Kutatások, 15., 1., 1942. — Tanulmányok az állati szervezet 
ásványi anyagforgalmáról. V. A nátriumfoszfát, illetőleg a szénsavas mész 
hatása fiatal, fejlődő házinyulak ásványi anyagforgalmára közepes mész
tartalmú táplálkozás esetén. (Dr. Marek Józseffel és dr. Wellmann Oszkár
ral együtt.) Mezőg. Kutatások, 15., 37., 1942. — Tanulmányok az állati szer
vezet ásványi anyagforgalmáról. VI. Nátriumcitrátoldat hatása a mész- és 
a foszfor forgalomra tehénben és házinyúlban. (Dr. Marék Józseffel és dr. 
Wellmann Oszkárral együtt.) Mezőg. Kutatások, 15., 83., 1942.
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Az intézetben készült doktori értekezések.
Haracsi Sándor: Az ammoniumdihidrofoszfát adagolásának hatása a 

kifejlett házinyúltest kalcium-, magnézium- és foszfortartalmára mészzse- 
gény, illetőleg mészdús takarmányozás esetén. (Ällatorvosdoktori érteke
zés, Budapest, 1941.)

Szülészeti tanszék s klinika. T an ár: dr. Hetzel Henrik ny. r. tanár.
A szülészeti klinika betegforgalma a következő volt: 103 nagy állat, 

»301 kis állat, melyek közül 5 nagy, illetve 175 kis állat részesült operáció
val kapcsolatos orvosi kezelésben.

A tanszékhez tartozó poliklinikán vizsgálatra került 1499 eb, 367 
macska és 249 egyéb apró állat.

A szülészeti tanszéken a következő tárgykörre vonatkozólag történ
tek kísérletek és tudományos vizsgálatok: A kutyák abortusának kiváltá
sára irányuló kísérletek follikulus-hormonnal. — Lefűződött allantochorion- 
részletek (hippomanes) hormontartalma. — A pertubatio diagnosztikai je
lentősége a szarvasmarha petevezetőbetegségeinél. — Adatok a szarvas- 
marha nemiéletéhez. — Foglalkoztak továbbá a kanca meddőségének okai
val s a meddőség gyógykezelésével.

Járványtan! és bakteriológiai intézet. T an ár: dr. Manninger Rezső ny. t . tanár.
Az intézet az oktatáson és a hallgatók gyakorlati foglalkoztatásán 

kivül ez évben is folytatólagosan a szűrhető ragályanyagok (virusok) tulaj
donságainak kutatásával, még pedig e kereten belül különösen a fertőző 
sertésbénulás iránti hajlamosság és az ez ellen a betegség elleni immunizá
lás kérdésével, a tyúkpestis kórfejlődéstanával foglalkozott, ezenkívül ez 
évben is folytatódtak a lépfene elleni immunitás feltételeinek megállapí
tására már hosszabb idő óta folyó vizsgálatok, szintúgy kísérletek végez
tettek a lépfenebacillus variálódásának kérdéseiről és a nyúlsyphilis kór- 
tani viszonyairól.

Élettani és szövettani tanszék. T an ár: dr. Deseő Dezső ny. r. tanár.
Az intézetben vizsgált tudományos kérdések legfőképpen a vérre és 

egyes belső elválasztású mirigyek szövettani szerkezetének részletezésére 
vonatkoztak. E vizsgálatok alapján a következő doktori értekezések ké
szültek el:

Bollók József: A gyanta és viasz emészthetősége utraibolya besugár
zás után. (1941.) — Fazekas Sándor: Adatok a szarvasmarha-magzat borda
fejlődésének kémiájához. (1941.) — Hűm János: A ló-, szarvasmarha-, sertés- 
és juhvérplasma fibrinogénjének, valamint fibrinjének tirozin és triptofan 
tartalma. (1941.) — Juhász Balázs: A ló, szarvasmarha, sertés és juh vé
kony- és vastagbelének kalcium tartalma. (1942.) — Kégl Elemér: Az asz- 
korbinsav hisztokémiai kimutatása a szarvasmarha egyes szerveiben. (1941.) 
— Kiss József: Szövettani vizsgálatok a Langerhans-féle szigetek és a mel
lékvese működésbeli kapcsolatáról szarvasmarhamagzatokban. (1942.) — 
Rajcsányi László: összehasonlító vizsgálatok a ló és szarvasmarha vér
folyadékának fehérje-összetételéről. (1941.) — Szegi Ferenc: A ló vörösvér-
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testjeinek ozmózisz-ellenállása. (1941.) — Tóth Jenő: A szarvasmarha és juh 
agyfüggelékének összehasonlító szövettani szerkezete. (1942.) — Tóth Mi
hály: A vérsavó kalciumának felszabadulása réz-szulfát jelenlétében. (1941.)

Sebészeti és szemészeti tanszék és klinika. T nár : di Guoth Gy. Endre ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó sebészeti és szemészeti klinika betegforgalma a 
következő volt: a nagy állatok kórházában 775, a kis állatok kórházában 
452 állat részesült műtéttel kapcsolatos orvoslásban, szavatossági vizsgá
latra 43 állatot állítottak be.

A tanszék és klinika tudományos kutató működése különösen a követ
kező vizsgálatokra terjedt ki: vezetéses érzéstelenítés juhokon, lovak hát
ágyéki tájékán a csontos alap elváltozásainak vizsgálata, peritonealis bó
dítás juhokon, ízületek röntgendiagnosztikájára vonatkozó vizsgálatok, 
ultrarövid hullámú kezelések hatása állatokon.

Az intézetben készült dolgozatok. Domán Imre: Adatok a kutya here
daganataihoz. (Ällatorvosdoktori ért. 1941.) — Áts Kálmán: Adatok a sertés 
fogainak rendellenességeihez. (Ällatorvosdoktori ért. 1942.) — Dr. Kovács 
Gyula: A sepsotincturáról. (Állatorvosi Lapok, LXV. évf., 5. sz. 1942.)

Állattani és parasitológiai tanszék. T rá j • dr. Kotlán Sándor ny. r. tanár.

A tanszékhez tartozó intézetben állattulajdonosok kívánságára vizs
gálatra került 1775 pete-, illetve ébrény-vizsgálati anyag, féregélősködők 
3 esetben, 36 egész hulla, 10 hullarész, 3 élő állat parasitológiai diagnosz
tikai célból. 14 esetben szakkérdésre levélbeli feleletet adott az intézet.

Az intézeti tudományos munka legelső sorban, a sertés-orsóférgesség 
gyógyítására irányuló kísérletekre terjedt ki, dr. Vajda Tódor magántanár 
közreműködésével.

Kísérletek folytak továbbá a Melophagus ovinus biológiájáról és ir
tásának módjairól.

• Az intézetben önálló vizsgálatokat folytattak Papaioannu Demeter,. 
Darlassis Demeter és Rózsa József állatorvosok.

Készéi Gyula tanársegéd, mint a „Kéve” és a „Mezőgazdaság” című 
folyóiratok munkatársa, állategészségügyi kérdésekben adott szakszerű tá
jékoztatást.

Bclorvostani tanszék és klinika. T an ár : dr. Mócsy János ny. r. tanár.
A klinika betegforgalma a következő volt: Az 1941. évben fölvettek a 

nagy állatok kórházába 1478 állatot, a kis állatok kórházába 1498 állatot, 
szavatossági vizsgálatot végeztek 53 állaton.

Az intézetben a klinikával kapcsolatos folyó munkákon kívül sok, vi
dékről küldött vizsgálati anyag került kórjelzés céljából feldolgozásra. Kí
sérletek folytak a hypodermosis, a gyomorférgesség és a tüdőférgesség or
voslására s tovább folytak az angolkórra vonatkozó vizsgálatok is.

Az intézetből a tanár dolgozatain kívül a következő munkák kerültek 
ki: dr. Csek János: A vér- és vizeletdiaztáze mennyiségi változásainak kli
nikai értékelése kutyában. (Állatorvosdoktori értekezés.) Az angolkórra 
vonatkozó kutatások eredményeinek közlését 1. az állattenyésztéstani 
intézetnél.

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



281

Gyógyszertani és Méregtani Intézet. Vezetésével megbízva: dr. Mócsy János 
ny. r. tanár. Előadó: dr. Kovács Jenő helyettes tanár.

Az intézet a hallgatóság elméleti és gyakorlati oktatásán kívül állat
orvosok, csendőrség és magánfelek megkeresésére 5 esetben végzett ehe- 
miai vizsgálatot mérgezés gyanújában elhullott állatok szerveivel. Az év 
folyamán 11, részben gyárból, részben állatorvosoktól és magánfelektől be
küldött gyógyszerminta került chemiai, valamint állatkísérlettel kapcso
latos ellenőrző vizsgálat alá.

Az intézet tudományos munkája folytatólag a fehérvirágú somkóró 
okozta mérgezés oktanának tisztázására irányult..

V. Közgazdaságtudományi kar.
A) Közgazdasági és Kereskedelmi Osztály.

Franeia kereskedelmi enciklopédia és francia kereskedelmi nyelvi tanszék. 
Tanár : t r. Vonház István ny. r. tanár.

A francia nyelvi szeminárium munkásságát a jelen félévben Francois 
Gachot lektor vezette heti 2 órában.

A „Travaux pratiques” c. órákon Flaubert francia költő és író mű
veit fordították a hallgatók franciáról magyarra. Ezeket az órákat főleg az 
erősen haladó hallgatók látogatták, akik még szókészletüket akarták ki
egészíteni.

Az „Explication de textes franqais du XIX-e siécle” c. órákon a lek
tor a XIX. sz. francia irodalmát ismertette francia nyelven. A jelesebb 
francia írók műveivel még külön is foglalkozott.

A lektor tökéletes francia kiejtése és magasnívójú eőladásai a fran
ciául jól beszélő hallgatóknak is minden igényét kielégítették.

Német kereskedelmi enciklopédia és nlm ct kereskede m! nyehi trnszék. 
T an ár: dr. Vonház István.

A német nyelvi szeminárium feladata az, hogy a hallgatók minden
irányú nyelvtudásának fejlesztésére alkalmat adjon. Ezért a szeminárium 
dr. Vonház István professzor úr tanárelnöklete mellett, mint ifjúsági egye
sület működött. (Deutscher Verein der Hörer der Volkswirtschaftlichen 
Fakultät.) Miután hallgatóink a kereskedelmi szaknyelvben alapos képzést 
kapnak, a „Német Kör” a hallgatók köznapi és irodalmi nyelvkészségét 
akarja fejleszteni. Sokoldalú és gazdag könyvtár állt a hallgatók rendel
kezésére, azonkívül több német újságra és folyóiratra is előfizettünk, ame
lyeket a hallgatók buzgón olvastak. A kör kéthetenként németnyelvű fel
olvasást tartott, főleg társadalmi témákról. A felolvasásokat leginkább fel
sőbbéves hallgatók látogatták.

Gazdaság-geológiai tanszék. T an ár: dr. Lóczy Lajos ny. r. tahár.
A tanszék elsősorban a hallgatók elméleti oktatását és gyakorlati fog

lalkoztatását végezte. Az erős létszámnövekedés a laboratórium és gyűjte
mények fokozatos kibővítését kívánta meg. A tanszék tudományos munkája 
főleg a magyar medencerendszer szerkezetével és ezzel kapcsolatban az ás
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ványolajkutatás kérdéseivel foglalkozott. Az intézetben ezenkívül az észak
magyarországi bazaltok és a Hargita andezitjeinek kőzettani vizsgálata 
folyik.

Az intézetben végzett tudományos kutatások és az intézet tagjainak 
szakirodalmi működése.

Dr. Jugovics Lajos főiskolai tanár, egyetemi m.-tanár, a nyári szün
idő alatt a m. kir. Földtani Intézet részére folytatta az északmagyarországi 
bazaltok vizsgálatát és megkezdte a hazatért Hargita vulkáni kőzeteinek 
geológiai felvételét, majd a tanév folyamán azok részletes kőzettani vizs
gálatát folytatta. Szakirodalmi működése.

1. Somoskő—Fülek—Ajnácskő között települő bazalt és bazalttufa elő
fordulásai. M. kir. Földtani Intézet 1939—40. évi jelentései.

2. Nagybucsony és környékének bazalt-, bazalttufaelőfordulásai.
3. A volt német gyarmatok bányagazdasági jelentősége. Term. Tud. 

Közlöny. Pótfüzetek. 1942.
Dr. Szentes Ferenc, fizetéstelen adjunktus, geológus:
1. Jelentés Aszód távolabbi környékén végzett részletes földtani fel

vételekről. Bericht über die geologischen Detailaufnahmen in der weiteren 
Umgebung von Aszód. M. kir. Földtani Imtézet 1936—38. évi jelentése.

2. A felsőtiszti miocén medence összefoglaló képe. Beszámoló a m. 
kir. Földtani Intézet vitaüléseinek munkálatairól. 1942.

Dr. Szelényi Tibor fővegyész, a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi és 
a Földmívelésügyi Miniszter Urak engedélyével a m. kir. Földtani Intézet 
színképelemző laboratóriumában dolgozott, ahol az Ásványok és kőzetek 
meghatározására, mennyiségtani színképelemző módszer kidolgozását ku
tatta. Szakirodalmi működése:

1. Zur Geochemie des Heliums, m. kir. Földtani Intézet Évkönyve. 
XXXV. 3.

2. Csajághy Gáborral: Magyar földgázok héliumtartalma. Földtani 
Intézet Évkönyve. XXXV. 53.

3. dr. Vogl Máriával: Nagybányakömyéki szafaleritek színképanali
tikai vizsgálata. Beszámoló a m. kir. Földtani Intézet évi jelentéseinek 
függelékeiben, 1941. 62.

4. Földgázok héliumtartalma; Magyar kémikusok Lapja. 1942.

Neveléstudományi tanszék. T n ár : dr. Imre Sándor ny. r. tnnár.

A tanár két szemináriumot vezetett: 1. nevelésügyi megbeszélések 
heti 2 órán a gyakorlóéves tanárjelöltek és a gazd. szaktanári oklevelet 
szerző oki. középiskolai tanárok kötelező részvételével; kisebb dolgozatok 
az iskolai élet és a köznevelés egész területéről; 2. haladottabbak és már 
végzett szakemberek önkéntes részvételével a neveléstudomány és a műve
lődéspolitika körébe tartozó tanulmányok előadása és megvitatása. Az 
1941/42. tanévben a neveléslélektan kérdései voltak a középpontban; ezeken 
kívül beszámolások egyes résztvevők másirányú szakszerű kutatásairól. 
E szeminárium tagjainak itteni működésével kapcsolatos közlemények: 
dr. Verbényi László fizetéstelen tanársegéd, a gyakorló keresk. középiskola 
tanára a gyakorló tanárjelöltek számára szervezett teoretikumok kereté
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ben előadást tartott 1941 novemberében „A figyelem és ébrentartásának 
módja“, 1942. áprilisában „A szemléltetés értelme és értéke“ cimen. Köz
lemények: A határvidék lelkisége (Soproni Szemle), Kolostori iskola nyo
mai a 19. században (Soproni Szemle), Tettamanti Béla: A legszükségesebb 
német szavak és fordulatok (bírálat, Kereskedelmi Szakoktatás). Ezenkívül 
kisebb cikkek és bírálatok. Egy tanulmánya az egyetem tanácsa által a 
tudományos segédszemélyzet részére alapított egyik 500 P pályadíjat nyerte 
el. Zentai Etelka fizetéstelen tanársegéd a Szt. Gellért Iskolatársak Szö
vetségében előadást tartott „A közös munkára való nevelés“ címen. Közle
mények: A nevelés Sárpilisen (A magyar táj- és népismeret könyvtára 5. 
8z.); ismertetések a Nevelés c. folyóiratban.

Kereskedelmi és váltójogi tanszék. Tanár: dr. Fulei-Szántó Endre ny. r. tanár.
A Kereskedelmi és váltójogi szemináriumban a következő gazdasági 

és magánjogi tárgyú dolgozatok kerültek előadásra: Fizetési határidők a 
kereskedelmi vételnél. A kényszerszabadalmazás. A kartelen kívülállók 
verseny tevékenysége. Közgyűlés és taggyűlés. Az ingó jelzálog. A hazai 
földreformra vonatkozó újabb jogalkotások. A felügyelőbizottság. Az ipar
űzéstől való eltiltás. A hitelsértésről szóló t.-c. ismertetése. A szokás jelen
tősége a kereskedelmi jogban. A névreszóló részvény. A jelzálogos köve
telések rangsorolása. A könyvvizsgálatra vonatkozó törvényes intézkedé
sek. A cég, védjegy, üzletjelző használata az új törvény tükrében 
(1942. V. t.-c.). Szóbeli megállapodások a kartelnél. A szövetkezeti 
visszatérítés. Az adásvétel nemzetközi egységesítésére irányuló törekvé
sek. A magánjog kommercializálódása. A honvédelmi törvény gazdasági 
vonatkozásai. Az önszerződő félként szereplő bizományos jogi helyzete. A 
kötelező mezőgazdasági biztosítás. A magánalkalmazottak fizetéses szabad
sága. A viszontbiztosítás.

Olasz műveltség és gazdaságpolitikai tanszék. Tanár: dr. báró Villani Lajos 
ny. r. tanár.

Az olasznyelvi szemináriumban olasznyelvű előadásokat tartottak: 
Szakács András egy. megb. gyakornok „Paolo Veronese“ c.-en és Csetényi 
Pál ösztöndíjas, aki olaszországi tanulmányútjáról számolt be.

Közigazgatási Osztály.
Gazdaságpolitikai Tanszék és Szeminárium. Tanár: dr. Búd János ny. r. tanár.

A Gazdaságpolitikai Tanszékhez tartozó Gazdaságpolitikai Szeminá
riumot dr. Búd János professzor vezette, kivételes alkalmakkor vezető pro
fesszort vitéz Homa Gyula dr. adjunktus, székesfővárosi főkönyvtáros 
helyettesítette.

A Szemináriumot mintegy 50 hallgató látogatta, kiknek hozzávető
leg a fele doktori fokra készülő hallgató volt. Különösen ez utóbbiak igen 
szorgalmas munkásságot fejtettek ki.

Az első félév bevezető óráin a hallgatók főleg a magyar és idegen
nyelvű közgazdasági irodalomban kaptak részletes tájékoztatást, továbbá 
útmutatást az alapvető és időszerű gazdasági kérdések helyes megismeré
sére és tárgyalási módszerére vonatkozóan. De ugyanekkor megkezdődtek
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már a felolvasások is, melyek közül említésre méltók: „Gottfried Haberler 
és Ohglin elméleti megállapításai és azok gyakorlati jelentősége a vám
politikában“. — „A jövedelemelosztás és az adópolitika jelentősége Magyar- 
ország gazdasági és szociális politikájában.“ — „Textilnyersanyag-ellátás. 
A magyar textilipar gazdasági jelentősége.” „Az elektromos energia ter
melése és elosztása a gazdaságpolitika szempontjából.” — „Magyarország 
ásványolajgazdálkodása, különös tekintettel a háborúra.“ — „Az érték
tőzsde új rendje.“ — „Pénzintézeteink szerepe a gazdasági életben.“ — „A 
legkisebb munkabérek és a rövidebb munkaidő hatása a termelésre.“ — 
„Az olajosmagvak és növények gazdasági jelentősége.“ — „A szovjetorosz 
vasutak helyzete 1924—1937-ig.“ „A részletüzlet közgazdasági jelentősége.“ 
— „A villamosenergiagazdálkodás árkérdései.“

A szemináriumben állandóan gondoskodás történik a legújabb folyó
iratok, a kül- és belföldi irodalom állandó ismertetéséről, továbbá grafi
konok, számadatok és egyéb szemléltető módszerek alkalmazásáról.

Vitéz dr. Homa Gyula irodalmi munkássága: Irányított gazdálkodás. 
„Nemzetpolitikai kérdések.“ 54. sz. füzet.

Statisztikai tanszék és szeminárium. Tanár : dr. Laky Dezső ny. r. tanár.

A tanév folyamán három szeminárium működött:
A statisztikai szemináriumok egymás fölé épült rendszerében azok

nak a hallgatóknak, akik statisztikai tanulmányaik elején vannak, a 
statisztikai forrástanulmányok c. szeminárium megkönnyíti a statisztikai 
forrásművekhen való eligazodást. A gyűjtött anyag tervszerűsége és rend
szeressége, mind annak körét, mind a feldolgozás módját illetően csak úgy 
válik nyilvánvalóvá és emlékezetünk számára is megőrizhetővé, ha azt 
tervszerű tanulmányozás tárgyává tesszük. Ebben a szemináriumban ez volt 
a végzett munka egyik célja. A másik cél, amely nem kevésbbé fontos, 
azoknak a jelenségeknek számszerű oldalukról való megismerése, amelyek
kel a hivatalos statisztikai szolgálat rendszeres, vagy egyszer végrehajtott 
részletes adatgyűjtéseivel foglalkozik. A szemináriumi munka módszerét 
illetően annyiban történt változás a múlthoz képest, hogy az adatgyűjtés 
rendszerét és a feldolgozás módját a szemináriumot vezető adjunktus 
(Hamar József) irányítása és utasításai szerint maguk a hallgatók tanul
mányozták s a kiadványok alapján készült jegyzeteik segítségével arról 
óráról-órára szabad előadás formájában is beszámoltak.

A statisztikai proszeminárium programmja logikai egészként felöleli 
az elemi statisztikai módszertant s tulajdonképpen a statisztika c. főkollé
gium repetitoriuma. Foglalkoztak itt a hallgatók a tömegjelenségek meg
ismerésének, értelmi uralásának és mások számára is érthetővétételének 
módjával és eszközeivel, előttük kidolgozott és kellőképpen megmagyará
zott, legtöbbször a hivatalos szolgálat adatgyűjtéséből vett példák alap
ján. Az ismertetett elvek és módszeres eljárások begyakorlására számos, 
maguk válasz tóttá példákkal házi dolgozatot készítettek. Ilyenmódon 
alkalmuk volt megismerkedni a legfontosabb elemi számítási eljárásokkal 
és a grafikus ábrázolás gyakorlati kérdéseivel is. Ismertetésre kerültek 
az ország gazdaságtársadalmára vonatkozó legfontosabb és legfrissebb ada
tok is azzal a céllal, hogy azokat ismereteik nélkülözhetetlen anyagává
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tegyük, másrészt azért, hogy az ország jövendő közgazdáit, közigazgatási 
szakférfiait és közgazdasági mérnökeit az egyes jelenségek számszerű 
vonatkozásainak figyelembevételére szoktassuk. Nagy vonásokban, de 
rendszert tartva ezzel kapcsolatban ismertetésre kerültek a hivatalos 
szolgálat legfontosabb kiadványai is.

Statisztikai szeminárium, E szemináriumban a módszertannak pro
szemináriumban tárgyalt egyes fejezetei kerültek szóba: (indexszámok, 
trendszámítás, korrelációszámítás, stb.). Megismerkedtek emellett a hall
gatók a legfontosabb satisztikai szakfolyóiratokkal és egyes ott megjelent 
tanulmányokat elsősorban az alkalmazott módszer szempontjából beszél
tek meg. A szemináriumra előirányzott heti két óra kevésnek bizonyult 
ahhoz, hogy a hallgatók a rendszeresen sok adatkiírással, számolással járó 
statisztikai munka gyakorlatát is megismerjék. A nehézséget úgy próbál
tuk áthidalni, hogy megkíséreltük félnapos gyakorlatok beállítását 
2—2 hallgató részvételével. Ilymódon lehetővé válik, hogy kisebb felvéte
lek feldolgozását hallgatók végezhessék. A rendszer még nem alakult ki.

Schweng Lóránt dr, tb. adjunktus Szociális statisztika címen elő
adássorozatot tartott a Szociális Testvérek szociális tanfolyamán. Több 
tanulmányt írt a Pester Lloyd mezőgazdasági ankétje keretében. Mint a 
Magyar Gazdaságkutató Intézet elnöki tanácsának tagja résztvett az 
Intézet több mezőgazdasági jellegű munkálatának előkészítésében. Mint 
a Magyar Népélelmezési Bizottság meghívott tagja résztvett a Bizottság 
ülésein és több alkalommal dolgozott ki referátumot a népólelmezés köz- 
gazdasági vonatkozású kérdéseiről.

Közigazgotási jogi t in szék és szeminárium. Tanár: Dr, Egyed István ny. r. tanár.
Okéri Pólzovics Iván dr, főiskolai r. tanár, egyetemi magántanár: 

Nagyobb tanulmányt írt 1. „Széchenyi nemzetiségi politikája” cím
mel (Kisebbségvédelem 1941. évi 5—ő. sz., 1942. 1—2. és 3—4. számokban). 
2. „A hatalmi egyensúly alkonya” címmel (Magyar Külpolitika 1941.. 
10—11—12. sz.). 3. „A semlegesség mai helyzete és jövője” (Magyar Kül
politika 1942. 2—3—4. sz.) és 4. „Gázháború és nemzetközi jog” címmel 
(Külügyi Szemle 1942. 4. sz.). Vezette a Külügyi Szemle állandó nemzet
közi jogi rovatát és abba ebben a minőségben a következő címekkel tett 
közzé hosszabb-rövidebb értekezéseket: 5. „A diplomáciai képviselők ki
váltságai”, 6. „Fegyverszüneti szerződések szerepe a nemzetközi jogban”, 
7. „Felfegyverzett kereskedelmi hajók”, 8. „Hadifoglyok nemzetközi vé
delme”, 8. „Hadszíntér-hadműveleti terület”, 9. „Sebesültek nemzetközi 
védelme”, 10. „Túszok és a nemzetközi jog”, 11. „Semleges államok hajó
kíséretei”, 12. „Az új nemzetközi rend alapelvei a Szentatya karácsonyi 
üzenetében”, 13. „Semleges államok szerepe nagy háborúk idején”, 14. „Gyar
mat vagy protektorátus”, 15. „Hadifogoly sebesültek és hadifoglyok ki
cserélése”. Előadásokat tartott: a Magyar Nemzetpolitikai Társaság fel
vidéki osztályában 16. „Széchenyi nemzetiségi politikájáról”, a kassai 
Kazinczy Társaságban 17. „gróf Teleki Pál nemzetiségi politikájáról” 
a Magyar Külügyi Társaságban: 18. „gróf Teleki Pál nemzetiségi szem
léletéről”, az Instituto Italiano di Cultura kassai szakosztályában: 
19. „A Róma—Berlin tengely nemzetközi politikájáról” és nemzetközi
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jogászok zártkörű társaságában: 20. „Nemzetiségi politikai rendszereink 
kialakulása” címmel. Végül szerkesztette a Magyar Törvények és Egyéb 
Jogszabályok Mutatója című félhivatalos kiadványban: 21. a nemzetközi 
jog, közjog és a miniszterelnöki tárca anyagát.

Dr. Veszprémy Lóránd tanársegédnek a tanév folyamán a Magyar 
Közigazgatás 1941. évi 18. számában megjelent: „Eljárás a jogorvoslati 
határidő elmulasztása esetében” című cikke.

Kováts Tibor gyakornok a Magyar Közigazgatás 1942. évi 5. és 6. 
számában „A magyar közigazgatás és a külügyi politika” címmel és a 
Magyar Külpolitika 1942. évi 7. számában „A magyarság és a külföldi 
közvélemény” címmel írt tanulmányokat.

A közigazgatási jogi szemináriumban a tanév folyamán 100—110 
hallgató részvételével 20 előadó ülésen a szeminárium tagjai 29 előadást 
tartottak a következő tárgyakról:

Kolozsvár város szociális közigazgatása, A románok és román vajda
ságok története az egyesült fejedelemségek és független királyság ki
vívásáig, A magyar közigazgatás és külügyi politika, Kereskedelmi és 
iparkamarák, A munkaidőre vonatkozó törvények, Szegényügy és köz- 
igazgatás, A portugál alkotmány alapelvei, Az iparvállalatok revíziója, 
A cseh szlovák földreform, A fasizmus és az olasz szociális közigazgatás, 
A munkanélküliség problémája, Budapest szegényügyi közigazgatása, 
Városrendezés Pápán, Nemzetközi bíráskodás, A magyarság és a kül
földi közvélemény, A fasizmus újabb szociális törvényhozása, A közigaz
gatási tisztviselő hivatalában, A kormányzóhelyettesi intézmény, Gazda
sági közigazgatás Németországban, Vámigazgatás, A munkaviszony meg
szűnésének következményei, A közigazgatás szerepe a háborús gazdál
kodásban, Városi közigazgatás, Az iparfejlesztési törvény, Nép- és család- 
védelem, Közjóléti szövetkezetek, A magyar hivatásrendiség közigazgatási 
vonatkozásai, Budapest közigazgatása, A legkisebb munkabérek.

A tanszék könyvtára az év végével 3270 kötetet tett ki, amelyből 
199 kötet volt az ez évi szaporulat.

A közjog és összehasonlító állam jogi tanszék. T. n ár : dr. báró Kaas Albert
nv. i.

A Közjogi és Összehasonlító Allamtani Szeminárium a következő 
témákkal foglalkozott:

1. A fasizmus eredete, kifejlődése és a mai formájának alkotmány
iam vizsgálata.

2. A szuverénitás és az élettér fogalomnak egymáshoz való viszonya.
3. A totális állam és az egyéni szabadság egymáshoz való viszonya.
4. Az összeférhetetlenség, különös tekintettel a magyar viszonyokra.

Politikai és gazdaságfödrajzi tanszék. Tanár: dr. Rónai András ny. r. tanár.
I. Földrajzi szeminárium kereskedelmi és közigazgatási szakos hall

gatók részére: Az I. félévben 117, a II. félévben 112 hallgatója volt 3—3 cso
portba osztva. Az I. félév tárgya vetületek szerkesztése, térképismeret, 
térképolvasás volt, a II. félévé gazdasági földrajzi ábrázolás. Vezette dr. 
Koch Ferenc kér. középisk. tanár, meghívott előadó, illetve irányítása 
mellett egy-egy csoportot Zsigmond Adél és Keszthelyi Jenő gyakornokok.
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II. Földrajzi szeminárium I.fok. C) szakos elsőéves tanárképzős hall
gatók részére. Mindkét félévben 13 hallgató vett részt. Az első félév tárgya 
glóbuszgyakorlatok, a második félévé heti két órában vetülettan és heti 
két órában gazdaságföldrajzi ábrázolás. Vezette dr. Koch Ferenc kér. 
középisk. tanár, meghívott előadó.

III. Földrajzi szeminárium II. fok. C) szakos másodéves tanárképzős 
hallgatók részére. Az első félévben 16, a második félévben 15 hallgató vett 
részt. Az első félév tárgya gazdaságföldrajzi ábrázolás, rajzok készítése; 
a második félévé a földrajzi irodalom ismertetése, olvastatás és az olvas
mányokról beszámolás. Vezette dr. Kádár László magántanár.

IV. Földrajzi szeminárium III. fok. C) szakos harmadéves tanár
képzős hallgatók részére. Az első félévben 18, a második félévben 22 hall
gató vett részt. A hallgatók egy-egy összefoglaló földrajzi kérdést dolgoz
tak fel részben hazai, részben világvonatkozásban és munkájukról elő
adásban számoltak be. Vezette dr. Kádár László magántanár.
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Kirándulások és mérőgyakorlatok az 1941/42. tanév 
folyamán.

' I. Mérnöki és Építészmérnöki Kar.

Mérnöki Osztály,
Oltay Károly ny. r. tanár, a H l. éves mérnökhallgatókkal Nógrád- 

verőce község határában tartotta a mindenkire kötelező geodéziai külső 
mérőgyakorlatokat. E gyakorlatok kiterjedtek alappontmeghatározásokra 
(háromszögelés, pontkapcsolások, sokszögelés, továbbá szintezés) és rész
letmérésekre (derékszögű és poláris koordinátamérés, tahimétria, mérő- 
aszt alfél vétel).

A magassági részletmérés begyakorlására hossz- és keresztszelvé
nyeket vettek fel, különböző redukáló tahiméterekkel és tahigrafometriá- 
val rétegvonalas térképeket készítettek, továbbá barométeres magasság- 
méréseket végeztek. A vízszintes mérés eredményeit, valamint a hossz- 
és keresztszelvényeket grafikusan is feldolgozták.

Ugyancsak Nógrádverőcén a geodéziai tagozat IV. éves mérnök- 
hallgatói a Zeiss-féle T. II. és a Wild—Kem-féle D. K. M. 2. műszerrel 
bemérték a gyakorlat trigonométriai alapponthálózatát; az alapvonalat 
4 méteres lécpárral és 20 méteres indilatán szalaggal mérték. Továbbá 
elvégezték a Kőmályog dűlő részletes magassági felvételét tangens tahi
méterrel és megszerkesztették a dűlő rétegvonalas térképet.

Nógrádverőcén az önként jelentkező III. éves gépészmérnök-hallga
tók részére is tartottak külső mérőgyakorlatokat, amelyeken kedvezőtlen 
(lejtős) terepen fekvő, szabálytalan alakú telkeket mértek fel különböző 
módszerekkel, kiterjeszkedve a tereppontok magasságának megállapí
tására és a felvétel grafikus feldolgozására is. Az általuk a helyszínen 
készített térképbe bejegyezték a magasságokat és megszerkesztették a 
a rétegvonalakat. A telkek területét a koordinátákból számítással, a rajz 
után pedig méréssel (planiméterekkel) állapították meg.

Mihailich Győző dr.t ny. r. tanár vezetésével a II. éves mérnök- 
hallgatók megtekintették a kelenföldi autobuszgaraget.

Németh Endre ny. r. tanár vezetésével a IV. éves mérnökhallgatók 
háromnapos tanulmányi kirándulás keretében megtekintették a M. Kir. 
Országos Öntözésügyi Hivatal tiszafüredi öntözőrendszerének vízkiviteli
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művét és nevezetesebb műveit, a hortobágyi öntözőkisérleti telepet, a Ma
gyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak tiszaluci vízerőtelepének építési 
munkálatait, végül Miskolc város ivóvízellátásának műveit.

A IX. féléves mérnökhallgatók látogatást tettek Budapest székes- 
főváros vízmüveinek múzeumában és egy nagy szolgálati medence építé
sénél, valamint a magdolnavárosi szennyvízátemelő telepnél.

A III. éves mérnökhallgatók mederszelvényfelvételt és vízmennyi
ségmérést végeztek Nagymaroson és patakfelvételt a visegrádi malom
völgyben.

Nemesdy József dr., ny. r. tanár vezetésével a IV. éves mérnök
hallgatók a gödöllői határban fekvő Szárítópuszta mellett út és vasút- 
nyomozó gyakorlatot végeztek. E gyakorlatok tárgyát az utak és vasutak 
nyomozásánál alkalmazott eljárások ismertetése és a már megállapított 
vonal nyomjelzési munkálatainak végrehajtása alkották.

vitéz Vásárhelyi Boldizsár dr., helyettes tanár vezetésével a IV. éves 
mérnökhallgatók megtekintették a ferihegyi repülőtérhez vezetű út 
építését.

Az I. sz. hídépítéstani tanszék dr. Méhes György helyettes tanár 
vezetésével a IV. éves mérnökhallgatókkal megtekintette az összekötő 
vasúti hidat, az állami gépgyár hídműhelyét, az óbudai dunahíd építését 
és a német út- és vízügyi kiállítás hídépítési anyagát. A tanulmányi 
kirándulásokon a hallgatók közvetlenül megismerték a hídszerkezeteket, 
a munkagépeket, a különböző megmunkálási módokat, az összeszerelést, 
a helyszíni munkákat, helyszíni szerelést.

Építészmérnöki Osztály.

A középkori építészeti tanszék felmérési tanulmányokat az 1941/42. 
tanévben nem rendezett, de hallgatói, főként a vidékiek, a következő 
helyeken mérték fel a középkori műemlékeket. 1. Óradna, 2. Kolozsvár, 
Bethlen-bástya, 3. Sbpronbánfalva, Mária Magdolna-templom, 4. Szilágy- 
somlyó, plébániatemplom, 5. Kassa, Szent Mihály-kápolna, 6. Pécsvárad, 
vár és a pécsi várfalak, 7. Gesztes, várrom, 8. Bodrogkeresztúr, plébánia
templom, 9. Szeged, dómtéri torony, 10. Gsempeszkopács, plébániatemplom. 
Ezt a munkát a tanszék irányításával és anyagi támogatásával végezték.

Gépész- és Vegyészmérnöki Kar.

Gépészmérnöki Osztály.

A Mechanikai Technológiai Intézet által rendezett gyárlátogatások
jegyzéke.
1941. X. 2. M. Kir. Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak.

X. 9. Hirmann Ferenc fémöntöde, rézáru- és waggonfelszere-
lési gyár.

X. 16. Gamma Finommechanikai és Optikai Művek R.-T.
X. 23. Hydroxigén gázelválasztó, oxigén, nitrogén, hidrogén és

egyéb gázokat gyártó r.-t.
19
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X. 30. Magyar Fogaskerék-, Autó-, Traktoralkatrész- és Gép
gyár Kft.

XI. 13. Első Magyar Cartonlemezgyár R.-T.
XI. 20. Wolfner Gyula és Társa R.-T. Bőr-, Cipő-, GépszU- és Had

felszerelési Gyár.
XI. 27. Magyar Ruggyantaárugyár R.-T.

XII. 4. Elzett Vasárúgyár R.-T.
XII. 18. Magyar Fogaskerék-, Autó-, Traktoralkatrész- és Gép 

gyár Kft.
1942. II. 11. Első Magyar Kártolószalaggyár R.-T.

II. 25. M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet.
III. 4. Hungária Jaquard Szövőgyár R.-T.
III. 11. Kammer Testvérek Textilipar R.-T.
III. 18. Linum Lenfonó és Szövőipari R.-T.
IV. 15. Kender Juta és Textilipar R.-T.
IV. 22. Magyar Textilfestőgyár R.-T.
IV. 29. Fumir és Lemezművek R.-T.
V. 6. Futura a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R.-T.
V. 13. M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet.

vitéz Verebéty László ny. r. tanár hallgatóságának 50 tagját tanul 
mányi kirándulásra vezette Bánhidára, az ottani állami villamos erőmű 
és az államvasutak villamosüzemének megtekintésére.

Dr. Pattantyús A. Géza ny. r. tanár Mazálán Pál meghívott elő
adóval együtt a III. és IV. éves gépészmérnökhallgatókkal együtt meg 
tekintették a Magyar Általános Kőszénbánya tatabányai telepének gépé 
szeti berendezéseit és mélyfúrásait.

Az Aerodinamikai Intézet V. éves gépészmérnökhallgatói Rácz Ele
mér tanársegéd vezetésivel megtekintették a Budaörsi Közforgalmi 
Repülőtér berenedezéseit.

Vegyészmérnöki Osztály.
Dr. Vendl Aladár ny. r. tanár vezetésével az I. éves mérnök- és 

építészmérnökhallgatók kőzet-földtani kirándulásokon vettek részt, meg
tekintették: 1. Óbudán a kiscelli fennsík suvadásra hajlamos lejtőit.
2. Pomáz és Margitliget környékének érdekességeit: a miocén vulkános
ság szembetűnő telér- és réteges vulkáni hegyeit, útburkolásra alkalmas 
andezitjét, az építkezésre alkalmas andezittufa előfordulást, mészégetésre 
alkalmas dachsteini mészkő előjövetelt, homokkő lelőhelyeket. 3. A Gel
lérthegyen és Kis-Gellérthegyen a földközépkorabeli tenger üledékét, a 
dolomit, a reá települő harmadkori breccia, mészkő és márga lerakodásait, 
valamint a hévforrások egykori feltörésének helyeit keresték fel. Tétény 
és Kamaraerdő között a felső miocén tenger durvamészkő előfordulását, 
annak földalatti kőfejtőit . nézték meg a hallgatók és megfigyelték a 
Budai Előhegység laza üledékeinek települését. 5. Dunabogdány és Viseg- 
rád határában vulkánológiai megfigyeléseket végeztek a hallgatók. 
A Csődihegy lakkolitját, a réteges felépítésű Borjúfőhegyen az andezit és 
andezittufa előfordulását volt alkalmuk megtekinteni. E kiránduláson a
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kőfejtésre alkalmas andezitot, valamint annak elmált, illetve elbomlott 
változatait is megfigyelhették.

V egy észmérnöki osztály- kirándulások :
Dr. Vendl Aladár ny. r. tanár vezetésével az I. és i n .  éves vegyész- 

mérnökhallgatók a budai, pilisi és visegrádi hegyek ásványai és kőzetei 
közül az előfordulási helyeiken megismerték: a kaiéit, dolomit, barit, 
pirít, chabasit, dezmin, analcim, epidot, klorit, gránát, labradorit, hiper- 
sztén, amfiból, biotit, valamint: mészkőfajták, dolomit, márga, breccia, 
homokkő, agyag kösz, homok, kavics, andezittufa szembetűnő példányait. 
A III. éves vegyészmémökhallgatók Recsk ércelőfordulását is megtekin
tették. A Recskre vezetett kirándulás költségeihez a Metallochemia 
kohászati vegyipari és fémkereskedelmi r.-t. is hozzájárult.

Dr. vitéz Lányi Béla c. ny. rk. tanár vezetésével a in . és IV. éves 
vegyészmémökhallgatók a kémiai technológiai tanszék által rendezett 
tanulmányi kirándulások keretében az alábbi üzemeket tekintették meg:

A Hungária Műtrágya-, Kénsav- és Vegyiipar R.-T. Kén-utcai üzemét.
Budapest Székesfőváros Gázmüvei óbudai gázgyárát.
A Kőszénbánya és Téglagyár Társulat Pesten, rákosi tégla-, kera- 

mit- és chamottgyárát.
A Péti Nitrogén-Művek R.-T. pétfürdői telepét.
A Magyar Amerikai Olajipari R.-T., a m. kir. Kincstár használatá

ban lispei olajfúrásait.
A Magyar Áltlános Kőszénbánya R.-T. felsőgallai telepét.
A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. dorogi üzemeit és 
a Hungária Műtrágya-, Kénsav és Vegyiipar R.-T. Hlatos-úti üzemét.

Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar.

Bánya- és Kohómérnöki Osztály.
Boleman Géza ny. r. tanár vezetésével a H l. éves bányamérnök- 

hallgatók az elektrotechnikai tanulmányút során Budapesten a Ganz és 
Társa R.-T. villamossági gyárát, továbbá Budapest székesfőváros villa
mosműveinek kelenföldi erőművét tekintették meg.

Tettamanti Jenő ny. r. tanár a IV. éves bányamémökhallgatók 
tanulmányútját vezette Esztó Péter tanárral együtt, a tatabányai, vár
palotai, ajkai bányaműveknél és a Kelten—-Guilleume budapesti kötél
gyárban és a fűzfői villamosközpontban.

Széki János ny. r. tanár vezetésével megtartott fémkohászati ta
nulmányút során a III. éves kohómérnökhallgatók a következő üzeme
ket látogatták meg: 1. Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. felsőgallai 
aluminiumkohója, ferrosziliciumkohója, kalciumkarbid&yára, cement
gyára, mészégetőüzeme és szénlepárlótelepe. 2. Weiss Manfréd fémművei 
és alumuninumkohója Csepelen. 3. Hungária Vegyi- és Kohóművek R.-T. 
budapesti kénsavgyára és nagytétényi kohója. 4. Budapest székesfővárosi 
óbudai gázgyára.

9*

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



292

Dr. Verő József intézeti tanár, egyet, magántanár az V. éves kohó
mérnökhallgatókkal megtekintette: a) Weiss Manfréd R.-T. csepeli fém 
művét, b) a budapesti m. kir. technológiai és anyagvizsgáló intézetet, 
c) Hubert és Sigmund acél- és fémárugyárát Budapesten, d) Ulrich B. 
J.-féle ólomárugyárat Bulapesten, e) sl Horganyhengermű R.-T. váci 
üzemét.

A földtan-teleptani tanszék Sopron környékén, továbbá Tata és Tata
bánya környékén volt a hallgatókkal földtani tanulmányúton. Sopron 
környékén őslénytani kirándulás volt, az év végén pedig több napig tartó 
teleptani tanulmányutat rendezett a tanszék Kisterenye, Salgótarján, 
Rozsnyó és Csúcsom környékén.

Dr. Tárczy-Homocji Antal ny. r. tanár, hallgatóival geodéziai külső 
gyakorlatokat és egyhetes zárógyakorlatot tartott Sopron város környé
kén. Ez utóbbi alapvonalmérésből és fejlesztésből, háromszögelésből, pont
kapcsolásokból, sokszögelésből, szintezésből, részletmérésekből, valamint 
tahimetrikus felvételekből állott. A mérési eredményeket a hallgatók fel
dolgozták és térképezték. Hatnapos bányaméréstani zárógyakorlat Salgó
tarjánban. Ez felölelte az aknafüggélyezést, aknamélységmérést, a táró- 
és lejtaknaméréseket, a bányabeli részletes fölmérést és szintezést. Ez 
utóbbi mérési eredmények feldolgozása és a bányatelepek elkészítése Sop 
ronban történt.

Esztó Péter ny. r. tanár vezetésével a bányamémöki tagozat IV. éves 
hallgatói megtekintették a tatabányai bányaüzemet és melléküzemeket, 
valamint Nagybánya és vidékén lévő bányákat. A tanár vezetésével a 
IV. éves bányamérnökhallgatók tanulmányozták a zalamegyei olajmezők 
mélyfúró- és olajtermelő berendezéseit és üzemét.

Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér ny. rk. tanár többizben vezette a 
II. éves bányamérnökhallgatókat kőzet- és földtani, a II. éves kohó 
mérnökhallgatókat ásvány-, kőzet- és földtani tanulmányi kirándulásokra 
Sopron vidékén.

Dr. Diószeghy Dániel helyettes és magántanár, adjunktus részben 
vezette a IV. éves kohómérnökhallgatók tanulmányútját. Megtekintették 
a M. Kir. Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak budapesti és diósgyőri üze
meit, továbbá a Rimamurány Salgó-Tarjáni Vasmű R.-T. ózdi és borsod- 
nádasdi üzemeit. Vezetése mellett a II. éves kohómémökhallgatók tanul
mányozták a Soproni Világítási és Erőátviteli Vállalat világítógázgyárát 
és kazántelepét, valamint a Petőházi Cukorgyár szénportüzelésű kazán
telepét és aknás mészégető kemencéjét.

Ulbrich Hugó helyettes tanár vezetésével a IV. éves kohómérnök- 
hallgatók megtekintették a M. Kir. Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak 
budapesti gépgyárának vas- és fémöntödéit, kovács- és lemezsajtoló
műhelyét, valamint a mechanikai megmunkáló műhelyeket és mozdony 
szereidét. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű R.-T. ózdi nagyolvasztóit, 
acélművét és hengerdéit, valamint ugyanazon vállalat borsódnádasdi
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fínomlemezművét, valamint az állami vasgyárak diósgyőri nagyolvasztó
telepét, acélművét, hengerműveit, kovácsolóműhelyét, acélöntödéjét, vala
mint ugyanazon vállalat ágyúgyárát.

Erdőmérnöki Osztály,

Az erdőrendezcstani tanszék a szokásos sopronkörnyéki gyakorlatokon 
kívül vezette a IV. éves erdőmérnökhallgatók diósgyőri erdőrendezési 
gyakorlatait, majd résztvett az ungvárkörnyéki egyhetes tanulmányúton.

Róth Gyula ny. r. tanár az első félévben, valamint a június 21-től 
július 15-ig tartó reendkívüli nyári szemeszterben minden szombaton 
vadászati gyakorlatot tartott. A második félévben minden szombaton erdő- 
mű veléstani gyakorlatot tartott Sopron város erdeiben és a tanulmányi 
erdőgazdaságban. Kilencnapos, ú. n. nagytanulmányútra vezette a III. 
éves erdőmérnökhallgatókat. A következő erdőgazdaságokat, illetőleg hal
gazdaságot tekintették meg: a gödöllői József főherceg-ligetet, Szeged 
város halgazdaságát, a m. kir. alerdészszakiskola királyhalmi erdőgazda
ságát, Szeged város erdőgazdaságát, Szabadka város erdőgazdaságát, a 
Korchus-féle halgazdaságot, az apatini állami erdőgazdaságot, Albrecht 
kir. herceg tökösi, veresmarti és karapancsai erdőgazdaságát, valamint 
apatini halgazdaságát, s végül gróf Zichy Ödön erdőbirtokát.

Kelle Arthúr ny. r. tanár a soproni erdőkre kiterjedő tantervszerű 
erdészeti állattani, növénykórtani és erdővédelemtani gyakorlati kirán
dulásokat vezette és résztvett a III. éves erdőmérnökhallgatók tanulmány
út ján. E tanulmányúton Szeged és Szabadka város erdőbirtokait, az apa
tini m. kir. erdőhivatal kerületébe tartozó, valamint Albrecht kir. her
ceg tulajdonát képező dunamenti ártéri erdőket és gróf Zichy Ödön hitb. 
uradalmának surdi erdőgazdaságát tanulmányozta.

Dr. Fehér Dániel ny. r. tanár a részletes növénytannal kapcsolatos 
külső gyakorlatokat a Sopron körüli erdőkben tartotta meg. Ezenkívül a 
föl dmível ésügyi minisztérium termelési főosztálya és a Tiszántúli Mező- 
gazdasági Kamara megbízásából az év folyamán többször beutazta az 
intézet kísérleti telepeit. A Reichsforschungsrat meghívására, mint annak 
vendége két hetet töltött Németországban, ahol résztvett a Reichs- 
forschungsrat Berlinben lefolytatott általános biológiai üléssorozatán és 
ezenkívül intézetének kutatómunkásságával kapcsolatban a berlini fon
tosabb biológiai és biofizikai kutatóintézeteknek a vezetőjével megbeszé
léseket és tárgyalásokat folytatott. Dr. Tornau professzornak, a göttingai 
egyetem növénytermelési intézetének igazgatója társaságában 10 napos 
tanulmányútat tett Magyarországon, amelynek kapcsán az intézet kuta
tásait és külső kísérletügyi tevékenységét mutatta be.

Modrovich Ferenc ny. r. tanár a tanulmányrendben előírt rendes 
külső gyakorlatokon kívül a tanév végén vezette a IV. éves erdőmérnök
hallgatók összefüggő nyomjelző gyakorlatát a soproni városi erdőben. 
Az erdőhasználattani tanszékkel együtt rendezte a IV. éves erdőmérnök
hallgatók nyári tanulmányútját, amelynek során megtekintették a mis
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kolci m. kir. erdőigazgatóság ládi rakodóját és fűrésztelepét, majd a 
L. Ä. E. V. erdei vasúti üzemi telepét Diósgyőr-Majláthon, az erdei vasút 
vonalát és nagyobb műtárgyait, az újmassai pisztrángköltőházat. Innen 
a Visó völgyébe utaztak a felsővisói kincstári gőzfűrész, a nemesi köz
birtokosság erdőgazdaságának, a vaséri m. kir. erdőhivatal kezelése alatt 
álló erdőgazdaság, valamint özv. Papp Simonnónak az Aranyos Besz
tercére hajló erdőbirtokának és a Fischer-cég borsai és borsabányai 
fűrésztelepeinek tanulmányozására.

Az erdészeti földméréstani tanszék egy 10 napos nagygyakorlatot 
tartott, amelyen Sopron környéke egy részének a teljes felvételét és tér
képezését készítették el a hallgatók,

Erdőhasználattani tanszék: Dr. vitéz Bokor Rezső c. ny. rk. és h. tanár 
és nemes Mindéi Alfonz egyetemi tanársegéd vezetésével a IV. éves erdő- 
mérnökhallgatók a következő erdőhasználattani és fatechnológiai tanul 
mányi kirándulásokat, illetőleg utakat tették meg: a) Tanulmányozták 
a Sopron sz. kir. thj. város és a Műegyetemi Tanulmányi Erdőgondnokság 
erdőgazdaságaiban folyó összes erdőhasználattani munkálatokat. A hall
gatók ezidén is a vágástervezéstől a kitermelésig végeztek tölgy-, bükk- és 
egyéb lombosfa és lucfenyőkitermelési és felkészítési munkákat csoporto
san a tanulmányi erdőben. Meglátogatták a fontosabb soproni fafeldolgozó 
üzemeket és faraktárakat, b) Kétnapos tanulmányút keretében tanulmá
nyozták Szombathelyen a „Kalór” Fűrész és Faipari R.-T., majd a Dunán
túli Erdőipar R.-T., továbbá Alsórönökön a zirci apátság fűrészüzemét, 
később Szentgotthárdon az apátsági erdőgazdaságban megtekintették az 
erdei fenyő természetes felújításának sikeres munkálatait, az állomány 
ápoló- és tisztítóvágásokat, a rontott állományok helyrehozására irányuló 
gazdasági rendszabályokat, az erdei rétek javítási munkálatait, továbbá 
a fadöntés, hosztolás, kérgezés, felkészítés, épületfa-, talpfa-, stb. faragás 
tanulságos munkáját. 1942. évi május hó 22—30-ig a miskolci és rahói 
m. kir. erdőigazgatóságok területére vezetett a tanulmányút. A miskolci 
m. kir. erdőigazgatóság kerületében előbb a diósgyőri papírgyárat, majd 
a ládi faraktár kezelését és a mellette fekvő gőzfűrész üzemét tanulmá
nyozták, ahol különösen a kemény lombosfa feldolgozása nyújtott korszerű 
ismereteket. Ugyanitt a gőzölés és szárítás műveleteiről is beható bemu
tatásban részesültek. Megtekintették továbbá a L. Á. E. V. majláthi köz
ponti telepét, a javítóműhelyeket és a vasútüzemet. A rahói m. kir. erdő
igazgatóság kerületében, Felsővisón, a kincstári lúcfenyő gőzfűrész- és vas
útüzem tanulmányozása után a nemesi közbirtokosság erdőgazdaságában 
a lúcfenyő szállítására, kezelésére, raktározására és a tutajozásra vonat
kozó gyakorlati ismereteiket bő vitették hallgatóink. A vaséri m. kir. erdő- 
hivatal területén a lúcfenyő termelése, közelítése és szállítása szolgált ta
nulmány tárgyául; különös figyelmet érdemeltek a Bábi- és Botiz-pataki, 
továbbá a Makerlói-gátak a különböző csúsztató- és úsztatócsatornákkal. 
Itt a gátak és úsztatócsatornák rendszerének, azok építési módjának, az 
úsztatás, kipartolás és máglyázás, az erdei vasúti szállítás kivitelének ta
nulmányozása egészítette ki a gyakorlati oktatás kereteit. Az utolsó két 
napon özv. visói Papp Simonná erdőgazdaságát, a havasi erdő- és legelő
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gazdálkodást, az Arany os-Beszterce patakon épült gátat, továbbá a Fischer 
cég borsai és papfalvai fűrészüzemeit és több kisebb vízifürészt volt alkal
muk hallgatóinknak behatóan tanulmányozni.

Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar»

Mezőgazdasági Osztály.
A mezőgazdasági-chemiai intézet a hallgatók részére rendes kirándu

lásokat tartott.

Dr. Schandl József ny. r. tanár vezetésével a hallgatók megszemlél
ték a Budapesti Általános Központi Tejcsarnok Rottenbilier-utcai telepét. 
Az Első Magyar Gyapjúmosó- és Fínomposztógyár R.-T. Kárpát-utcai üze
mében a gyapjú gyári feldolgozásának különböző mozzanataiba nyilt alkal
muk betekinteni. Az Országos M. Kir. Gyapjú- és Selyemminősítő Intézet
ben a különböző gyapjúvizsgálati módszerek és eszközök megismerésére 
nyilt lehetőség. A Phylaxia Szérumtermelő R.-T. kőbányai szérumtermelő 
telepén a szérumtermeléssel, a Wolfner Gyula és Társa R.-T. újpesti bőr
gyárában pedig a nyersbőrök kikészítésével ismerkedtek meg a hallgatók.

A III. és IV. éves hallgatók hetenkint kirándultak Pátyra vagy az 
Állatorvosi Osztály Rottenbiller-utcai telepére, ahol a folyó munkálatok 
alapos megszemlélése, továbbá állatbírálás, bonitálás, méretek felvétele, 
stb. révén gyakorlatilag is alapos kiképzést nyertek.

A növénytermesztéstani tanszék rendszeres heti gyakorlatokat tartott 
a pátyi tangazdaságban, a tanév végén növényismereti szemlére vezette a 
hallgatóságot a rét- és legelőmíveléstan keretében, meglátogatta kötelező 
gyakorlatként a M. Kir. Gabona- és Lisztkísérleti Intézetet. '

Dr. Osztróvszky Antal ny. r. tanár gazdasági-ipari tanszékének ta
nulmányi kirándulásai: Malomipari kirándulás: Gizella Gőzmalom R.-T., 
Budapest, Soroksári-úti telepére. Söripari kirándulás: A Dreher Haggen- 
macher Első Magyar Részvény Serfőzöde R.-T. kőbányai telepére. Szüreti 
kirándulás: Királyi Családi Uradalom, Ráckeve. Borászati kirándulás: A 
Hangya szövetkezet budafoki pincészetébe. Pezsgőgyári kirándulás: Törley 
József és Társa pezsgőgyárába.

Az elmúlt tanév tanulmányi kirándulásainak megszervezését, sajnos, 
ismét megnehezítette az üzemek szigorú katonai ellenőrzése.

Állatorvosi Osztály.
Dr. Hetzel Henrik ny. r. tanár vezetésével minden csütörtök délelőtt 

8—12 óráig állategészségrendőri gyakorlatok tartattak a budapesti lóvásár- 
téren, 10—12 tagból álló csoportok részére. Vemhességi, meddőségi és tőgy
vizsgálati gyakorlatok minden csütörtökön délután 4—6 óráig tartattak a 
budapesti szarvasmarha-közvágóhídon, 10—12 IV. éves állatorvostanhallga
tóból álló csoportok részére. Ezeken kívül 1941. évi április hó 14-én a Mű
egyetem pátyi tangazdaságában 6 IV. éves állatorvostanhallgató részvéte
lével szülészeti kirándulás volt sertéssüldők ivartalanítása és a tehenészet 
meddőségi vizsgálata és kezelése céljából.
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Közgazdaságtudományi Kar.

Közgazdasági és Kereskedelmi Osztály.

Dr. Lóczy Lajos ny. r. tanár, a tanszéken működő dr. Jugovics Lajos, 
főiskolai tanár, egyetemi magántanárral együtt az elmúlt tanévben, a köz- 
igazgatási és kereskedelmi, illetve a mezőgazdasági szakos hallgatókkal a 
következő tanulmányi kirándulást rendezte: .

1. A pálvölgyi cseppkőbarlang és környékére, ahol hallgatóink Buda
pest környékének földtani szerkezetét, magát a barlangot és a szomszédos 
téglagyár üzemét is megismerték.

2. A Római-fürdő és Csillaghegy környékére vezetett kirándulás for
rástanulmányozás céljából történt.

3. A tatabányai hatalmas szénbányaüzem megtekintése bejárása al
kalmával hallgatóink nemcsak a szén előfordulási viszonyait és bányásza
tát, hanem annak iparositó hatását is megismerték. Az itt összpontosított 
mész-, cement-, bauxitcement-, aluminium-, fém- előállítóüzemek és az 
elektromos centrálék bejárása és tanulmányozása ismereteiket alaposan 
alátámasztotta és bővítette.

4. A Balatonhoz vezetett kiránduláson, a Balatonfelvidék geológiai 
felépítését, kőzeteit, majd a balatonfüredi savanyú vízforrásokat, végül 
Tihany félszigetének vulkáni és posztvulkáni képződményeit, jelenségeit 
ismerték meg.

Közigazgatási Osztály.
Dr. Búd János ny. r. tanár a gazdaságpolitikai szeminárium hallga

tóival meglátogatta a Budapesti Áru- és Értéktőzsdét, ahol több szakszerű 
előadás után helyszínen figyelhette meg a hallgatóság a tőzsdei ügyletek 
lebonyolítását.

Dr. Kádár László településföldrajzi és tájrajzi kirándulást vezetett 
HÉV-vei a Csepel-szigetre (Tökölre) 18 hallgatóval; tájrajzi és gazdaság- 
földrajzi, valamint morfológiai kirándulást vezetett autóbuszon Balassa
gyarmatra és Szandaváraljára 17 hallgatóval; morfológiai és gazdaságföld
rajzi kirándulást vezetett a Vértes hegységbe (Gesztesváralja) 23 hallga
tóval.
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Adományok az 1941 /42. tanév folyamán. 

a) Általánosabb érdekű adományok.

A műegyetem tanácsa az 1941/42. tanévre mindegyik kar
nak egyenkint 1000 pengőt bocsátott rendelkezésére a tudomá
nyos segédszemélyzet részére pályadíjul. E pályadíjat az egyes 
karok ítélik oda annak az adjunktusnak vagy tanársegédnek, 
aki az 1940/41. vagy az 1941/42. tanév folyamán a kari tudo
mányos segéderők közül a  legértékesebb, másutt még pálya- 
díjban vagy jutalomban nem részesített, a kitüntetésre magá
ban is érdemes tudományos dolgozatot közölte, vagy ilyen ered
ményeket ért el. A díj odaítélésében kizárólag a közölt tanul
mány vagy a végzett kísérletezés értéke vehető számításba. 
A díj abban az esetben, ha az egyes karok mindkét osztálya 
segéderőinek lenne a feltételnek teljesen megfelelő munkálata, 
legfeljebb két egyenlő részre megosztható. Ha a pályadíj nem 
lenne kiadható, félre kell tenni a jövő tanévre. Felhasználását 
lásd az Ösztöndíjak címe alatt.

Az Aluminium Bánya- és Ipar R.-T. fennállásának 25. év
fordulója alkalmából 50.000 P-t adományozott a műegyetemnek 
és pedig 25.000 P-t a vegyészmérnöki osztály, 25.000 P-t a bánya-, 
kohó- és erdőmémöki kar szabad rendelkezésére.

Özv. Gleviczky Sándorné Topscher Etelka cseh megszállás 
alatt levő kassai lakos annakidején végrendeletében úgy ren
delkezett, hogy hagyatékának egy részéből, összesen 21.816 P-ből, 
néhai atyja, Topscher Viktor főmérnök emlékére, aki egykor a 
műegyetem hallgatója volt, alapítvány létesíttessék s ennek 
kamatait a műegyetemi tanács évenként a gépészmérnöki vagy 
a vegyészmérnöki szakot kitűnő sikerrel végzett s arra érdemes 
magyar, keresztény hallgatók részére külföldi tanulmányút 
céljaira adja ki.

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



298

A Magyar Városok Országos Egyesülete a visszaállított 
városépítéstani tanszék költségeihez az 1942., 1943. és 1944. évek
ben 10.000—10.000 P-vel járul hozzá.

A Műegyetemi Sportrepülő Egyesület a folyó évi január hó 
1-től kezdve az aerodinamikai elméleti kísérleti kutatómunka 
támogatására és fejlesztésére, valamint a repülőgépszerkesztés 
begyakorlására személyi járandóságok fedezetéül havi 500 P-t 
bocsátott a  gépészmérnöki osztályhoz tartozó aerodinamikai 
tanszék vezető tanárának rendelkezésére.

Az újpesti Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T. a 
műegyetem rádiótechnikai oktatás és kutatás költségeire ebben 
a tanévben is 2500 P-t ajánlott fel.

Az 1941. október hó 10-én Münchenben elhúnyt dr. Theodor 
Kitt nyug. müncheni egyetemi tanár vagyonának */10 részét, 
kb. 10.000 birodalmi márkát hagyott ösztöndíjak létesítésére az 
Állatorvosi Főiskola utódaként működő állatorvosi osztálynak.

Budapest Székesfőváros tanácsa a XI. kér. Kettőskereszt
utcában a Hungária Magyar Technikusok Egyesületének szék
ház és internátus építésére ingyen telket adományozott A mű
egyetem tanácsa a  Hungária-székház és internátus felépítésé
hez — mintegy az épület első alapkövének beszerzésére — 
25.000 P adománnyal járult hozzá.
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b) A tanszékek, intézetek, szertárak részére beérkezett, 100 pengő, 
vagy ennél nagyobb értékű ajándékok.

Az érdekelt tan
szék, szertár, vagy 

intézet
Az ajándék tárgya Az ajándékozó 

neve
Az ajándék 

értéke
pengőben

Geodéziai tanszék 85 db könyv Oltay Károly 170

Vasútépítési 
és földművek 

tanszéke

Hozzájárulás a dinami
kus talaj vizsgálati beran- 

dezésekhez

M. Kir. Kereske
delem és Közlek«- 
désügyi Miniszté

rium

20.000

M. Kir. Iparügyi 
Miniszter

10.000

Ganz és Tsa Rt. 10.000

Győri Ipartelepek 
Rt. 10.009

Budapest Székes- 
főváros Elektromos 2000

Villamosművek Nagyfeszültségű labora- Müvei

tanszéke tóriumának felszerelésére
Feiten és Guilleauma 

Kábelgyár Rt. 2000

Magyar Dunántúli 
Villamossági Rt. 2000

Magyar Általános 
Kőszénbánya Rt. 1000

Rt. Villamos és 
Közlekedés Válla

latok Számára
1000

Szállítóberendezé
sek és vizerögépek 

tanszéke

Kéthengeres Láng-féle 
légsűrítő villamos 

motorral

Széchenyi Tudo
mányos Társaság 6000

Aerodinamikai
Intézt

Oxigénszükséglet
Magyar

Oxygénértékesítő
Szövetkezet

1000

1 db oxigén- és 1 db 
dissousgáz nyomáscsök

kentő készülék
Hydroxigén Rt. 250
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(Folytatás.)
Az érdekelt tan
szék, szertár vagy 

intézet
Az ajándék tárgya Az ajándékozó 

neve
Az ajándék 

értéke 
pengőben

Aerotechnika
Intézet

Repülőgépcsavarok és 
szegecsek

Libik és Társa 250

Faanyagok Flamm János 
és Fiai Rt.

120

Általános Elektro
technikai tanszék

2 db Osram- Luminofor 
csőizzó

Magyar Siemens- 
Schuckert 
Művek Rt.

384

II. Gépszerkezet
tani tanszék

Gépalkatrészek H S Cs 400

Simmerring tömítések 
táblázata Kugel Fischer 150

Golyóscsapágy fali táblázat S K  F 150

Repülőgépalkatrészek
M. Kir. Honvéd 

Légierők 
Parancsnoksága

600

Ásvány- és Föld
tani Intézet

Tanulmányi kirándulás 
részbeni fedezése

Metallochemia 
Kohászati Vegy
ipari és Fém

kereskedelmi R t.

250

Fémkohászati
tanszék

Egy laboratóriumi forgó
dobos kísérleti pörkölő

kemence
Weiss Manfréd Rt. 1500

Sondericker-Farmer rend
szerű fárasztógép Weiss Manfréd Rt. 500

47 db diapositiv Fried. Krupp Gru- 
sonwcrk A. G. 100

Elemző kémia 
tanszék

Kvarcspektrográf költsé
geihez hozzájárulás

Magyar Bánya és 
Kohóvállalatok 

Egyesülete
7500

Műszerbeszerzés céljaira 
hozzájárulás

Aluminium 
Ércbánya R t. 5000

Erdőművelés-, 
vad- és halgaz

daság tani tanszék
Vadászfegyver, pisztoly, 

lőportartó, vadászkürt, stb. Szent-Ivány Tibor —

Olasz műveltség 
és gazdaságpoliti

kai tanszék
Könyvek

Olasz kir. Külügy
minisztérium és az 
Olasz Kultúrintézet

421
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c) A könyvtarak részére beérkezett 100 pengős vagy ennél nagyobb 
értékű könyv- és folyóirat-adományok.

Központi könyvtár.
Az 1941/42. tanévben a könyvtár részére 163 ajándékozó által adomá

nyozott összes könyvek és folyóiratok értéke összesen 4.412 pengőt tett ki.

A j á n d é k o z ó Önálló
müvek K ötet Folyó

iratok Kötet Az ajándék 
értéke P-ben

Országos könyvforgalmi és biblio- i 
gráfiai központ .......................... 17 17 15 15 413—

Á llam nyom da.................................. 9 9 4 4 179—
Kilián könyvkereskedő................. 15 15 — — 105—
Magyar Tudományos Akadémia . 10 10 6 6 196.—
Német k o rm án y ............................. 22 43 1 1 986—
Technisch« Hochschule München 32 32 -— — 150—
Technische Hochschule Braun

schweig ........................................... 31 31 __ __ 101 —
Technische Hochschule Dr«sd«n 47 47 156—

A bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar könyvtára.
Az 1941/42. tanévben a könyvtár részére ?5 ajándékozó által adományo

zott könyvek és foFyióratok értéke összesen 804 pengőt tett ki.

A közgazdaságtudományi kar könyvtára.
Az 1941/42. tanévben a könyvtár részére adományozott összes könyvek 

és folyóiratok értéke össze^pn 316 pengő.

A j á n d é k o z ó K ötet Az ajándék értéke 
pengőben

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest 2 50—
Egyéb ajándék ...........................................  | 22 266—

Összesen . . . .  | 24 316—

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



Vili,

A könyvtárak állománya az 1941/42. tanév végén.

Központi könyvtár.

A munkák minősége A művek száma A kötetek száma

önálló munkák .................................... 57.843 123.286
Folyóiratok ............................................. 1.440 38.885
Néhai Hieronymi Károly könyv- 

hagyatéka ........................................... 5.773 10.061
összesen ___ 65.056 172.232

A könyvtár gyarapodása az 1941/42. tanévben 700 mű és 1.896 kötet. 
Az olvasótermeket az 1941/42. tanévben 77.257-en látogatták, akik összesen 
76.215 kötet könyvet használtak és 11.425 kölcsönző 14.729 kötet könyvet vett 
kölcsön házi használatra.

A bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar könyvtára.

II Könyvek 1 II£ 1 
£
*1 £  II

Folyóiratok

mű
kötet | füzet 1 k ötet| füzet

darab darab
Állomány az 1941/42. tanév elején . 132.049 42.523 2.763|1 563l

16.554 10.397

Szaporulat:
a) új beszerzésekből . . .
b) csere útján ...............
c) saját kiadványokból
d) ajándékok révén . . .
e) egyes tanszékektől való 

vételből ............................
át-

192
106

5
39

39

228
136

17
49

45

összes gyarapodás .. 381 475

35

44

A könyvtár állománya az 1941/42.
tanév végén ..................................  32.430 42.998 2.765 564 16.895 10.441
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A bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar könyvtárának használata 
az 1941/42. tanévben :

Kölcsönképpen 872 hallgató 911 könyvet vett igénybe.
Az olvasóteremben 4.424 hallgató 4.805 könyvet használt. A hallgatók

így része saját jegyzeteit használta.

A mezőgazdasági és állatorvosi kar állatorvosi osztályának könyvtára.

Könyvállomány Müvek száma Kötetek száma

Álladék az 1940/41. tanév végén . . 26.776 34.070
Gyarapodás az 1941/42. tanév folya- j 

mán .....................................................  j 280 422
Álladék az 1941/42. tanév v égén ----  1 27.056 34.492

A közgazdaságtudományi kar könyvtára.

A munkák minősége Kötetek száma

önálló munkák és bekötött folyóiratok.......................... 17.726

A könyvtár gyarapodása az 1941/42. tanévben 239 kötet.
Az olvasótermeket az 1941/42. tanévben 16.950- n látogatták, akik össze

sen 17.456 kötet könyvet használtak, illetve 6.150 kötetet vettek kölcsön házi 
használatra.

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



IX

Az 1941/42. tanévben kiosztott különböző ösztöndíjak, 
pálya- és jutalomdíjak, tanulmányi segélyek.

A) A tudományos segédszemélyzet részére.

A rektor közvetlen rendelkezésére álló alapból a műegyetem tudo
mányos segédszemélyzete részére kitűzött és a karok rendelkezésére bocsár 
tott 1000—1000 pengő pályadíjból a mérnöki és építészmérnöki kar dr. Ha
jós György adjunktusnak az „Über einfache und mehrfache Bedeckung des 
n-dimensionalen Raumes mit einem Würfelgitter” c. munkáját (1000 
pengő), a gépész- és vegyészmérnöki kar dr. Urbanek János magántanár, 
adjunktusnak 1. „Commission Internationale de l’Eclairage; Comité d’études 
sur la phonométrie visuelle; Rapport du Secrétariat (Comite Hongrois),
2. Világítástechnika (a Mérnöki Továbbképző Intézet 1941. évi tanfolyamá
nak anyaga), 3. A gazdaságos fénykeltés lehetőségei és korlátái (A Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület ^kiadása. 1942.) c. munkáját (500 pengő) és 
dr. Sándor Zoltán magántanár, adjunktusnak „Mesterséges festés kimuta
tása élelmiszerekben kataforizissel” c. munkáját (500 pengő), a bánya-, 
kohó- és erdőmérnöki kar dr. Verő József intézeti tanárnak a „Das Homo
genisieren gegossener fester Lösungen als Diffusionsproblem” c. dolgoza
tát (500 pengő) és dr. Győr fi János adjunktusnak a fürkészdarazsakra vo
natkozó kutató munkásságát (500 pengő), a mezőgazdasági és állatorvosi 
kar dr. Szabó Miklós egyetemi magántanár, fizetéstelen adjunktusnak 
„Agrárválság és értékesítési politika” c. munkáját (500 pengő) és dr. Zim
mermann Gusztáv egyetemi magántanár, adjunktusnak anatómiai érteke
zéseit (500 pengő), a közgazdaságtudományi kar dr. Verebényi László fize
téstelen tanársegédnek „A soproni rajziskola története” című munkáját 
(500 pengő) és dr. Kádas Kálmán intézeti tanárnak „Az áralakulás irányí
tása és a piaci egyensúly” c. munkáját (500 pengő) jutalmazta.

B) Hallgatók, szigorlók stb. részére.

I. Belföldi tudományos kutatási ösztöndíjak.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az Országos Ösztön

díjtanács javaslata alapján 400 pengős belföldi tudományos kutató ösztön
díjat kaptak: Komlósi Imre oki. mérnök, műegyetemi tanársegéd, Sala- 
min Pál oki. mérnök, öntözésügyi hivatali napidíjas mérnök, Pattantyús 
Ä. Dénes oki. gépészmérnök, műegyetemi adjunktus, dr. Papp György,
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dr. Sasvári Kálmán oki. középisk. tanár, műegyetemi tanársegéd, Simonyi 
Károly oki. gépészmérnök, műegyetemi tanársegéd, br. Zech Konstantin 
oki. vegyészmérnök, műegyetemi tanársegéd, Huszti Ilona végzett kert
gazda, Szirmai János kísérletügyi asszisztens, Hajpál Gyula oki. közgazda, 
Magyar Gazdaságkutató Intézeti gyakornok.

II. Külföldi tudományos ösztöndíjak.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az Országos Ösztön

díjtanács javaslatára a következőknek adományozott egy-egy állami ösz
töndíjat:

A berlini Collegium Hungaricumban dr. Sasvári Kálmán adjunktus
nak és dr. Sédi Károly keresk. középisk. tanárnak.

A bécsi Collegium Hungaricumban Balogh György szig. vegyésznek.
A római Collegium Hungaricumban Nevéry Tibor építészmérnöknek.
Olaszországban folytatandó tanulmányokra szóló ösztöndíjat kapott 

Szára István János oki. közgazda, egy félévre.
Genfbe szóló ösztöndíjat kapott Kiss Endre szigorló közgazda.
Svájcba aerotechnikai tanulmányokra szóló ösztöndíjat kapott egy 

félévre ifj. Szikszay Gergely oki. gépészmérnök.
Deutscher Akademischer Austauschdienst csereösztöndíjas helyet 

kapott Karafiáth László oki. mérnök, miniszteri s.-mérnök.
Olasz csereösztöndíjat kapott Kisléghi Nagy István oki. építészmér

nök, miniszteri s.-mérnök.

III. Horthy Miklós ösztöndíjak.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az 1941/42. tanévben 

a következőket részesítette Horthy Miklós-ösztöndíjban:

a) A mérnöki és építészmérnöki karon.
360 pengős ösztöndíjban részesült: Kozma István, Szikszay László, 

Vörös József, Ujpál Kálmán mérnök-hallgató, Aczél Viktor, Gilyén Jenő 
építészmérnök-hallgató.

200 pengős ösztöndíjban részesült: Bujdosó Géza, Deák Béla, Dobro- 
vich László, Friedrich Alajos, Karászi Kálmán, Kiss Miklós, Vilimszky 
László mérnök-hallgató, Anderkó István (csak az I. félévben), Varga Zol
tán építészmérnök-hallgató.

b) A gépész- és vegyészmérnöki karon.
í 4 félév :

360 pengős ösztöndíjban részesült: Blahó Miklós, Csáki Lőrinc, 
Jánoszky Mihály, Nádor Bálint, Nemes Ferenc, Strommer Gyula, Szabó 
Lajos, Szentiványi Gyula, Szűcs B. Miklós, Zelenka László gépészmérnök -

20

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



306

hallgató, Almási Elemér, Kovács Bertalan, Lacfalvi József, Somlai Tibor, 
Vigh Albert vegyészmérnökhallgató;

200 pengős ösztöndíjban részesült: Balogh János, Belicza András, 
Chabada György, Dékán Ernő, Fülöp János, Kenderesi János, Kollár Jenő, 
Kovács László, Kovács Ödön, Pirovits Sándor, Schnell László, Sikos Péter, 
Tizedes János, Tóth József, Vámos József, Vereb Kornél, Vizi Sándor, 
Barna Jenő, Berényi Endre, Bogó Pál, Fodor Pál, Gvozdják László, 
Horváth Sándor, Rácz István, Takács Á. Harold, Turmezei Tibor, Vass 
László gépészmérnök-hallgató, Fodor József, Kováts Gábor, v. Nyiredy 
Szabolcs vegyészmérnök-hallgató.

II. félév :
360 pengős ösztöndíjban részesült: Blahó Miklós, Csáki Lőrinc, 

Jánoszky Mihály, Jenei Dezső, Nádor Bálint, Nemes Ferenc, Szabó Lajos, 
Szentiványi Gyula, Szűcs B. Miklós, Zelenka László gépészmérnök
hallgató, Laczfalvi József, Somlai Tibor vegyészmérnök-hallgató;

200 pengős ösztöndíjban részesült: Balogh János, Belicza András, 
Chabada György, Dékán Ernő, Fülöp János, Kenderesi János, Kovács 
László, Kovács Ödön, Pirovits Sándor, Sikos Péter, Schnell László, Szepesi 
Pál, Vámos József, Vereb Kornél, Vizi Sándor, Rácz István, Takách A. 
Harold, Turmezei Tibor gépészmérnök-hallgató, Kovács Gábor, v. Nyiredi 
Szabolcs vegyészmérnök-hallgató.

c) A bánya-, kohó- és erdőmérnöki karon.
360 pengős ösztöndíjban részesült: Kálmán Lajos, Örkényi Kálmán, 

Pilter Pál és Talabér József kohómérnök-hallgató;
200 pengős ösztöndíjban részesült: Benedek Pál, Hetényi Pál és Simon 

Pál (csak I. félévben) bányamérnök-, Zambó Pál és Zátonyi László kohó- 
mérnök-, Bernhardt Mátyás, Elő Ferenc, Keresztesi Béla, Sipos Sándor, 
Szádeczky-Kardoss Béla és Ternyik László erdőmémök-hallgató;

180 pengős ösztöndíjban részesült: Kassai Ferenc bánya- és Jaszeno- 
vics László erdőmémök-hallgató;

100 pengős ösztöndíjban részesült: Földes Ferenc, Szili Ferenc és Vizi 
László bánya-, és Pápai János erdőmémök-hallgató.

d) A mezőgazdasági és állatorvosi karon.
600 pengős ösztöndíjban részesült: Borisza Ferenc gyakornok;
360 pengős ösztöndíjban részesült: Görög Imre, Jezemiszky Zsu

zsanna, Joachim Ferenc, Kiss Albert, Majtényi Ernő, Szabó Béla, Szakái 
Pál mezőgazdasági szakos hallgató, Bazsika Gyula, Gálosi István, Joó 
Lajos, Zoltán Róbert állatorvos-hallgató;

200 pengős ösztöndíjban részesült: Dianovszky Sándor, Jakus Pál, 
Nagy Gyula, Simkó László, Solymos Béla, Soós Gábor, Spitzer Antal mező- 
gazdasági szakos hallgató, Kerékgyártó István, Murády István, Oláh Pál 
állatorvos-hallgató.
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e) A  közgazdaságtudományi karon.
600 pengős díjtalan gyakornoki ösztöndíjban részesült: Tamóczi 

Lóránd szigorló közgazda.
360 pengős ösztöndíjban részesült:

1. A közgazdasági és kereskedelmi osztályon: Ács Jolán, Gond Pál, 
Kuharszky László, Madócs Sándor, Nagy Ferenc, Szabó Lajos, Vaskovics 
Lajos, Vavrik Ferenc hallgató;

2. A közigazgatási osztályon: Horváth József, Turjanicza Demeter, 
Katus László hallgató és Rajmon József szigorló;

3. A gazdasági szaktanárképző intézetben: Tóth Anna, Farkas Vince, 
Fehér Béla, Keresztes László, Pataky Margit hallgató, Kisbán Magda és 
Tabiczky Zoltán gyakorlóéves tanárjelölt.

200 pengős ösztöndíjban részesült:
1. A közgazdasági és kereskedelmi osztályon: Csik András, Czenki 

Zoltán, Gaál Sándor, Gábriel András, Horváth Ferenc, Jancsár Sándor, 
Kántor Kálmán, Kovács Barnabás, Kovács György, Oltay József, Rédey 
József, Trethon Ferenc, Imrei Pál, Kiss Miklós, Rujp István hallgató.

2. A közigazgatási osztályon: Rozgonyi Jenő, Neszmér József, Soós 
Antal, ifj. Tóth Sándor hallgató.

3. A gazdasági szaktanárképző intézetben: Rucz István, Andorka 
János, Csábez Gabriella, Lehotay Julia, Pap Éva hallgató.

IV. Különböző ösztön-, pálya- és tanulmányi díjak,
a) A  mérnöki és építészmérnöki karon.

A m. kir. Honvédelmi Miniszter évi 1.000 pengős honvéd mérnöki 
viszontszolgálati ösztöndíjat adományozott: Felszeghy István, Kincses 
Tibor, Kostiala Sándor, Nemes Gyula, Sahin Tóth Zoltán, Sárdy Andor, 
Simongáti Jenő, Stammer Géza, Tarczy Sándor mérnök-hallgató, Nagy 
Arisztid és vitéz Paulinyi Zoltán építészmérnök-hallgatónak.

A m. kir. Földmívelésügyi Miniszter évi 1.000 pengős vízügyi mérnöki 
viszontszolgálati ösztöndíjat adományozott: Ambrus István, Ambrus Lajos, 
vitéz Bajor János, Bogáti József, Csermák Béla, Fekete András, Gaál 
Zsombor, Gyöngyösi Lázár, Györke Olivér, Harkányi György, Kajtor 
Mihály, Kobza Dezső, Mondák László, vitéz Hatolykai Pap István, Rényi 
László, Szitkey László, Töröcsik Gyula, Varga Márton mérnök-hallgató
nak.

A m. kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter évi 1.000 pengős 
mérnöki ösztöndíjat adományozott az államépítészeti hivataloknál teljesí
tendő viszontszolgálatért Balog István, Bauer Antal, Erőss István, Grecs- 
ner László, Illéssy József, Katona György, Kemáts András, Koller Mik
lós, Lehel Sándor, Lőrincz András, Mató János, Nagy János, Pintér Dezső, 
Prág Mátyás, Ritter Miklós, Raum Frigyes, Sovány Ferenc, Székely Ist
ván, Szilvágyi Imre, Teleki Barna László, Veres Andor, Wehner Ivor mór- 
nök-hallgatónak.

20*
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Az Iparügyi Miniszter évi 1.200 pengős állami viszont szolgálati ösz
töndíjat adományozott: Fekete Kázmér, Hegedűs Péter Ernő, Király An
dor, Szávuly Lajos, Tóth Miklós épitészmémök-hallgatónak.

A m. kir. Államvasutak Igazgatósága évi 1.200 pengő MÁV viszont- 
szolgálati ösztöndíjat adományozott: Almásy Géza, Ádám Géza, Buócz 
Tibor, Feledi Andor, Herédy Sándor, Imre István, Keisz Vince, Lezsánszky 
Ferenc, Móri Antal, Müller József, Párdányi Rudolf, Rapcsányi László, 
Szabó Károly, Szabó László, Szalay István, Szépe Ferenc, Szepesy Dezső, 
Teszéri György mérnök-hallgatónak.

Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága évi 1000 pengős 
viszont szolgálati ösztöndíjat adományozott: Gábor Béla, Hefler Antal, 
Jakab József, Karsai Sándor, v. Kiss Elek, v. Lengyel Béla, Mailász Ottó, 
Pálkövi Gyula, v. Pokol Barnabás, Vass László, Váczi Gyula gépészmér
nök-hallgató, Bartha Endre vegyészmérnök-hallgatónak;

b) A  gépész- és vegyészmérnöki karon.
A m. kir. állami vas-, acél- és gépgyárak évi 1200 pengős viszont

szolgálata ösztöndíjat kapott: Gábor Béla, Hefler Antal, Jakab József, 
Karsai Sándor, v. Kiss Elek, v . Lengyel Béla, Mailász Ottó, Pálkövi Gyula, 
v. Pokol Barnabás, Vass László, Váczi Gyula gépészmérnök-hallgató, 
Bartha Endre vegyészmérnök-hallgató;

A m. kir. Államvasutak Igazgatósága évi 1200 pengős MÁV viszont- 
szolgálati ösztöndíjat adományozott: Barcsi János, Benkő Tibor, Blunt 
Ernő, Cseke László, Csiszár Lajos, Déghy György, Falvay Géza, Göntér 
Gábor, Györke Zsolt, Honfi Ernő, Hörömpöly Imre, Martinovich István, 
Maros Dezső, Pauer Jenő, Pintér Lajos, Szabó Bertalan, Szabó Lajos, 
Szarka József, Székely Ferenc, Sziebig Béla, Tizedes János, Tóth József 
(I. é.), Tóth József (IV. é.), Valter Béla, Várnai Tibor gépészmérnök- 
hallgatónak;

Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága évi 1200 pengős 
viszont szolgálati ösztöndíjat adományozott: András Sándor, Erdélyi And
rás, Istvánfy Gyula, Kegyes Ferenc, Korenchy László, Kovács Gábor, 
Kovács Zoltán, Lugosi József, Mede Zoltán, Pálvölgyi, Gyula, Razgha Zol 
tán, Steyer Ferenc, Varga Horváth József, Varga Lajos gépészmérnök
hallgató, Bodor Elemér, v. Heredy László, Lindner Károly, Mihalik Béla, 
Szebeny Antal, Uskert Andor, Varga Gergely vegyészmérnök-hallgatónak;

Állami kísérletügyi évi 1200 pengős kihelyezési ösztöndíjat kapott: 
Balla Béla, Karsai Antal, Kelemen Sándor, Mikecz Károly, Stegena Lajos, 
Takács Vilmos vegyészmérnök-hallgató;

M. kir. iparügyi minisztériumi évi 1200 pengős ösztöndíjat kapott: 
Babinszky Imre, Balogh György, Bogo Pál, Borbély Béla, Benedek Elek, 
Csemai Pál, Gvozdják László, Gyimesi Ferenc, Jutas Titusz, Kenderesi 
János, Keresztes János, Kovács Béla, Lovas Lajos, Lovass Nagy Viktor, 
Mihály István, Papp Géza, Prosz János, Rajó Sándor, Szájbely József, 
Szepesi Pál, Takács István gépészmérnök-hallgató, Berde László, Fórizs
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József, Gyenes József, Gyökhegyi László, Kovács László, Kulcsár Miklós, 
Magasrévy János, Máté Imre, Paulinyi Ernő, Száva Nándor, Tusnády 
István;

A Magyar Cukorgyárosok Orsz. Egyesülete által adományozott 
500 pengős ösztöndíjat kapott: Farkas József, Scheiber István gépész
mérnök-hallgató, Dallos Illés, Horváth László, Költő László vegyész
mérnök-hallgató ;

Keletmagyarország és Erdély visszacsatolásának emlékére alapított 
400 pengős székesfővárosi ösztöndíjban részesült: Illyés Sándor gépész
mérnök-hallgató.

b) A bánya-, kohó- és erdőmérnöki karon:
100 pengős állami ösztöndíjban részesült: Kalcsov György bánya

mérnök-hallgató ;
345 pengős állami ösztöndíjban részesült: Majer Antal erdőmérnök

hallgató;
301 pengős állami ösztöndíjban részesült: Kiss Endre bánya-, Halvax 

Károly, vitéz Hollósi Béla, Lőke Péter, Polgáry Sándor, Réti Vilmos, 
Szentkuti Dénes, Szőke László kohó- és Lautner György, Lessényi Ferenc, 
Marton Tibor, Uiberacker Károly, Vargha Domokos erdőmémök-hallgató;

225 pengős állami Ösztöndíjban részesült: Sándor János bánya- és 
Gaborek Lajos kohómérnök-hallgató;

127 pengős állami ösztöndíjban részesült: Nyirádi Lajos és Sáli Emil 
erdőmérnök-hallgató;

91 pengős állami ösztöndíjban részesült: Frauenhoffer Kristóf bánya-, 
őri László és Teszárs Géza erdőmérnök-hallgató.

A Magyar Állami Vas- és Gépgyár (MÁVAG) 1200 pengős ösztöndíját 
folytatólagosan élvezte: Tóth Miklós bánya-, vitéz Horváth Zoltán, Szy 
Géza és Wiedermann Vilmos kohómérnök-hallgató. Első ízben kapta: 
Gunda Mihály, Menyhárt László bánya-, Baán István és Némethi László 
kohómérnök-hallgató;

1000 pengős jionvédmérnöki ösztöndíjat kapott: Siska Vince bánya-, 
Kovács Ferenc és Szabó Miklós kohómérnök-hallgató;

A Magyar Amerikai Olajipari R. T. 1000 pengős ösztöndíjában része
sült: Drjenovszky Béla, Frauenhoffer Kristóf, Gál András, Hoványi Lehel, 
Reményi K. András, Weisz Rezső és Zonda Pál bányamérnök-hallgató;

Az Iparügyi Miniszter által adományozott 1200 pengős viszontszol- 
gálati ösztöndíjban részesült: Simon Pál, Vizi László bánya- és Szalay 
Ferenc kohómérnök-hallgató;

A Földmív elésügyi Miniszter által adományozott erdészeti viszont- 
szolgálati ösztöndíjban részesült:

1000 pengős ösztöndíjban: Radó Gábor, Sébor János, Horváth Endre, 
Tatár János, Hantó Endre, Pap László, Tóth Béla, Sváb Imre, Futó László,
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Pethő Andor, Paulik József, Kiss Gyula György, Panyiczky Gyula, Len
gyel Ferenc, Jarkovszky Alajos, Fekete Sándor, vitéz Sebők László, Zelnik 
István, Hábel György, Benedek László, Szendrey István, Mathis Gyula 
Tóth Imre, Purcelean István, Sallay Béla, Firbás Oszkár, Biró Lajos, 
Murányi János, Hering Endre, Szlanka Pál, Ferenczi János, Bognár 
István, Valter László, Brányi György, Kovács Illés, edvi Illés Dénes, 
Vitus Géza, Büttner Gyula, Marsovszky György, Szentes Lajos, Csopey 
Pál, vitéz Gyarmati Béla, Sereg Albert, Aurori Sándor, Káldy József és 
Schultz Tihamér;

500 pengős ösztöndíjban részesült: Horváth Lajos, Dudás László, Láng 
Mihály, Harsányi László, Szombathelyi Ervin, Jurcsik István, Riedl 
László, Németh Árpád, Pandula Zoltán, Perédy István, Saly Pál, Szircsák 
Ferenc, Bényi Endre, Nigriny Árpád, Völgyi László, Hoffmann János, 
Somkuti Elemér.

499 pengős csökkentett ösztöndíjban részesült: vitéz Szőnyi Sándor és 
Harmath Béla.

A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. 300 pengős ösztöndíját Esztó Zol
tán bányamérnök-hallgató kapta.

A Vizer Vilmos-féle jubileumi ösztöndíj-alapítvány kamataiból Auer 
Vilmos bányamérnök-hallgató 172 P 04 fillért kapott.

e) Mezőgazdasági és állatorvosi karon.
1. Ösztöndíjak:
150 pengős állami ösztöndíjban részesült: v. Bugyáki Lajos állat

orvos-hallgató;
125 pengős állami ösztöndíjban részesült: Kováts Jenő állatorvos- 

hallgató;
100 pengős állami ösztöndíjban részesült: Pásztor Lajos állatorvos

hallgató;
75 pengős állami ösztöndíjban részesült: Schumann János állatorvos

hallgató;
50 pengős állami ösztöndíjban részesült: Boné László, Fehér Dezső, 

Knobloch József, Kováts Arthur, Magyar Károly, Monori József, Nagy 
Károly, Pallaghy Sándor, Patus Sándor, Simorjay Pál, Szepesvári Tibor, 
Temesvári Vilmos, Váradi István, Wagner László állatorvos-hallgató;

1000 pengős kísérletügyi Ösztöndíjban részesült: Brokés József, Gróf 
Béla, Majtényi Ernő mezőgazdasági szakos hallgató;

1000 pengős honvéd állatorvosi ösztöndíjban részesült: Freiszmuth 
János, Soós Endre, Tószegi Imre szigorló állatorvos, Egyed Lajos, Hegedűs 
Géza, v. Herczegh János, Joó Lajos, Kovács Béla, Lőrincz József, Murády 
István, Pallaghy Sándor, Pénzes István, Potsubay János, Révész József, 
Simorjay Pál, Szabó Gábor, Szabó Tibor, Szigethy Tamás, v. Tamásy 
László, Tóth Ernő állatorvos-hallgató;

1.055 pengős székesfővárosi viszontszolgálati ösztöndíjban részesült: 
Ágócs József, Artim György, Bános József, Papp László, Pázmány Lajos, 
Toponáry Ferenc állatorvos-hallgató;
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Keletmagyarország és Erdély visszacsatolásának emlékére alapított 
400 pengős székesfővárosi ösztöndíjban részesült: Magyary Dániel állat
orvos-hallgató;

A Nikolics Vazul-féle 1200 pengős tanulmányi ösztöndíjban részesült: 
Nikolics Izidor, Nikolics János.

2. Pályadíjak:
100 pengős állami pályadíjat nyert: Kerékgyártó István, Nagy Károly 

anatómiai pályamunkáért;

3. Jutalomdíják:
25 pengős állami tanulmányi jutalomban részesült a következő 

állatorvos-hallgató: Bokor Ferenc sebészeti kortörténetért, Czövek Géza 
belorvosiam kortörténetért, Fehér Dezső növénytani rajzokért, Horváth 
István kórszövettani rajzokért, Nedeczki Árpád szövettani rajzokért, Sur
ján János kórbonctani jegyzőkönyvért;

20 pengős állami tanulmányi jutalomdíjban részesült a következő 
állatorvos-hallgató: Bellán Gyula sebészeti kortörténetért, Bernáth Imre 
kórboncolási jegyzőkönyvért, Glósz András szövettani rajzokért, Kemenes 
Ferenc belorvostani kortörténetért, Pásztor Lajos kórszövettani rajzokért, 
Petrovics Béla növénytani rajzokért, Berezvay Ferenc szövettani rajzokért;

15 pengős állami tanulmányi jutalomdíjban részesült: Czike László 
kórszövettani rajzokért, Gyimesi László növénytani rajzokért, Körtvé- 
lyesi Mátyás kórboncolási jegyzőkönyvért, Surján János sebészeti kór- 
törénetért.

Könyvjutalomban részesült: Gáspár László mezőgazdasági szakos 
hallgató szorgalma és a kémiában való előmenetelével.

d) A közgazdaságtudományi karon.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi Miniszter Űrtől 400 pen

gős ösztöndíjat kapott: Galló Árpád, Gulyás Pál, Héjjá László, Juszkó 
József, Kajdi József, Láng Ferenc, Erdős Kálmán, László Imre, Marosi 
Miklós, Siposs Szilárd, Somogyi Gyula, Szénás György, Boross Sándor, 
Fügedi Sándor, Hering Pál, vitéz Láng Jenő, Pintér Károly, Arató József, 
br. Gudenus László, Haniffel Ernő közgazdasági és kereskedelmi osztály, 
Zakó Vilmos és Turányi Miklós gazdasági szaktanárképző intézeti A) sza
kos hallgató;

A Hangya Szövetkezeti Központ Igazgatóságától 1200 pengős ösztön
díjat kapott: dr. Szabadka István oki. közgazda;

1000 pengős ösztöndíjat kapott: Bojté Ede, Hegedűs Miklós és Hor
váth Béla közgazdasági és kereskedelmi szakos hallgató;

200 pengős ösztöndíjat kapott: Tokaji Ferenc, Vavrik Ferenc köz- 
gazdasági és kereskedelm i osztály, B átori Lóránd, Daum Is tván , S asvári 
László, Szakács András, Csajka János közigazgatási osztály és Wegling 
Jenő gazdasági szaktanárképző intézeti A) szakos hallgató;
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A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége által adományozott 
ösztöndíjból:

400 pengős ösztöndíjat kapott: Szabó K. Mihály közigazgatási szakos 
hallgató;

200 pengős ösztöndíjat kapott: Arató Miklós, Farle János, Zimányi 
Tibor, Fülöp Sándor közgazdasági és kereskedelmi osztály, Kovács Tibor 
és Jávori Ferenc közigazgatási osztály, Pulay Gyula és Kancsár Gizella 
gazdasági szaktanárképző intézeti hallgató;

Leipzieger Vilmos cég 2000 pengős ösztöndíjából:
200 pengős ösztöndíjat kapott: Sipos Tamás, vitéz Nagy István köz- 

igazgatási osztály, Pásti Lajos, Takács Imre, Tesarz Veronika, Zug Ilona, 
Desics Kornélia, Márkus László, Szabó Margit, Kollár Olga gazdasági szak
tanárképző intézeti hallgató.

Az Első Magyar Cipőrugany-, Szalag- és Huzógyár, Sopron, által ado
mányozott 1000 pengős ösztöndíjból:

250 pengős ösztöndíjat kapott: Kőrös László, Megy er József, Solymosi 
József közgazdasági és kereskedelmi osztály és Nagy István közigazgatási 
szakos hallgató;

A Futura által adományozott 400 pengős ösztöndíjban: Fóris Ferenc 
a közgazdasági és kereskedelmi osztály hallgatója részesült.

A Miskolci kereskedelmi és iparkamara által adományozott 400 pen
gős ösztöndíjban: Strémen József gazdasági szaktanárképző intézeti 
hallgató részesült.

V. Különböző alapítványi, jutalom-, szorgalmi, szigorlati és segélydíjak.
a) A mérnöki és építészmérnöki, valamint a gépész- és vegyész- 

mérnöki karon,
A Horthy Miklós Magyarország Kormányzója Ő Főméltósága 10 éves 

kormányzói jubileumának emlékére a Műegyetemi Tanács által alapított 
jutalomdíj (500 P) Jankóvich István építészmérnök-hallgatónak és Székely 
Pál vegyészmérnök-hallgatónak;

Budapest székesfőváros közönsége által Keletmagyarország és Erdély 
egy részének visszacsaolása emlékére, szegénysorsú egyetemi hallgatók 
segélyezésére létesített alapítvány ösztöndíjából 400 pengő adományozta
tok: Illyés Sándor gépészmérnök-hallgatónak;

a Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesülete 2000 pengős 
tanulmányi ösztöndíjából 400—400 pengő Evve Ferenc, Horváth Tibor, 
Szádeczky-Kardoss Géza, Száva Nándor, Székely Pál vegyészmérnök
hallgatónak ítéltetett oda;

a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Részvénytársa
ság jutalomdíjából évi 1500 pengő Balogh György, Hága László vegyész
mérnök-hallgatónak, évi 1000 pengőt pedig Mészáros Jolán, Molnár László 
oki. vegyészmérnököknek, Almási Elemér, Horváth László, Neugebauer 
Jenő, Pap Géza, Szakái Pál, Wagner László vegyészmérnök-hallgatónak;
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a néhai Deutsch Lajos oki. gépészmérnök, Budapest Székesfőváros 
Elektromos Művei volt vezérigazgatója és a Műegyetem egykori hallgatója 
emlékének a megörökítése végett létesített alapítvány jövedelméből az 
1941/42. tanévben kiadásra került 100 pengő jutalomdíj Bodó Zalán gépész
mérnök-hallgatónak ;

a Horváth Ignác-iéle pályadíj nem adatott ki, azonban Bún Tamás 
mérnök-hallgató dicséretben részesült;

a Nagy Virgil-féle jutalomdíj Jánossy György építészmérnök-hallga
tónak ;

a Szőnyi Paulina-féle jutalomdíj Horváth Tibor vegyészmérnök- 
hallgatónak;

a Gerlóczy-iéle jutalomdíj br. Tallián Tibor gépészmérnök-hallga
tónak;

a Fábián-féle jutalomdíj Mezey Barnabás oki. gépészmérnöknek 
ítéltetett oda;

a Hauszmann Alajos-íéle jutalomdíjat Király Andor építészmérnök
hallgató nyerte el, Biczó Tamás, Börcsök László és Soltay Andor építész
mérnök-hallgatók pedig dicséretben részesültek;

a Műegyetemi Csendőr zászlóalj jutalomdíja Szentiványi Jenő, Tár- 
kányi Mihály (250 P), Máté Imre (200 P), Kenderesi János, Papp István 
(150 P), Zoltán Oszkár (100 P) gépészmérnök-hallgatónak és Vejvoda Kál
mán (100 P) mérnök-hallgatónak;

a Kauser Eigel-féle szorgalmi díj Hanusz András mérnök- és Gvozd- 
ják László gépészmérnök-hallgatónak;

a Szilágyi Béla-féle jutalomdíj Török Levente gépészmérnök-hallga
tónak ;

a Szabó Terézia-féle alapítványból 70—70 P Gőrzsönyi-Vargha László 
mérnök-, Volena-Koczor Imre és Komlós János gépészmérnök-hallgatónak 
adományoztatott.

b) A bánya-, kohó- és erdőmérnöki karon.
A Horthy Miklós Magyarország Kormányzója Ö Főméltósága 10 éves 

kormányzói jubileumának emlékezetére a Műegyetemi Tanács által alapí
tott jutalomdíjban részesült: Talambér József kohómémök-hallgató (500 P);

a Magyar Tudományos Akadémiától Kaán Károlynak a „Természet- 
védelem és természeti emlékek” című könyvét Halász Aladár erdőmérnök
hallgató kapta.

c) Mezőgazdasági és állatorvosi karon.
A Horthy Miklós Magyarország Kormányzója Ö Főméltósága 10 éves 

kormányzói jubileumának emlékezetére a Műegyetemi Tanács által alapí
tott jutalomdíjban részesült: Kiss Albert mezőgazdasági szakos hallgató;

A Chinoin Rt.-féle 1000 pengős tanulmányi jutalomdíjban részesült: 
Palyusik Mátyás, Szita Imre szigorló állatorvos;

A zentai gör. kel. egyház 800 pengős tanulmányi segélyében részesült: 
Pejin Nityifor mezőgazdasági szakos hallgató;
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A Havas Jakab-féle 40 pengős tanulmányi segélyben részesült: Zoltán 
Köbért állatorvos-hallgató;

A br. Jovits Eufinia 800 pengő alapítványi segélyben részesült: Pet- 
rovits Pál állatorvos-hallgató;

A Tököly Száva-féle 600 pengő tanulmányi segélydíjban részesült: 
Devrnya Szima, Zseravica Sztoján, Markov János, Nikolics Izidor, Nonin 
István, Péndzsics György, Ramadanszky Iván, Teofanovics Márk állat
orvos-hallgató;

A jótékonysági alapból segélyben részesült: Görög Imre (180 P),
Táncsics Klára (70 P), Eder Sándor (60 P), Fincidky József (49 P), Joachim 
Ferenc (40 P), Bódy Lajos (30 P) mezőgazdasági szakos hallgató, Bogdán 
E m i l ,  Ürmössy Attila (60—60 P), Petényi Gyula (52 P), Hajdú Egon (39 P) 
állatorvos-hallgató.

d) A közgazdasági karon.
A Horthy Miklós Magyarország Kormányzója ő Főméltósága 10 éves 

kormányzói jubileumának emlékezetére a Műegyetemi Tanács által alapí
tott 500 P összegű jutalomdíjban részesült: Füleki Géza a közgazdasági és 
kereskedelmi osztály hallgatója;

A Budapest székesfőváros közönsége által Keletmagyarország és 
Erdély egy részének visszacsatolása emlékére létesített alapítványi 
összegből:

400 pengős ösztöndíjat kapott: Dancs László gazdasági szaktanár
képző intézeti hallgató.

VI. Közalkalmazottak gyermekei számára kiutalt tanulmányi segélyek.

a) A mérnöki és építészmérnöki karon: t
200 pengős tanulmányi segélyben részesült: Bánó Iván, Bodolay Jenő, 

Falussy Ferenc, Gállik István, Gáspár László, Hantai Márton, Kocsis 
Árpád, Leskó János, Malonyay Zoltán, Molnár Sándor, Szitkey László, 
Tarján László, Vásárhelyi László mérnök-hallgató, Bánóczi Ferenc, Boros- 
nyay Pál, Erdélyi Tibor, Jankovich László, Majsa László épitészmémök- 
hallgató;

140 pengőt Szabó Gyula mérnök hallgató kapott;
100 pengő tanulmányi segélyben részesült: Bottyán Géza, Cziráki 

József, Feledi Andor, Hahn Rezső, Matló András, Németh Miklós, Lovas 
László, Szalay László, Vinczlér József mérnök-hallgató.

b) A gépész- és vegyészmérnöki karon:
200 pengős tanulmányi segélyben részesült: Takács Mária, v. Matol- 

csy Kálmán, Horváth Tibor, v. Thurzó György vegyészmérnök-hallgató;
180 pengős tanulmányi segélyben részesült: Somogyi János, Tárkányi 

Mihály gépészmérnök-hallgató;
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150 pengős tanulmányi segélyben részesült: Fedorcsák Vilmos, Mé
száros Mátyás, Papp András, Sváb János, Kurilla Lajos, Tótfalussy József 
gépészmérnök-hallgató, Batha Zoltán, Török Ervin, Ascher Dénes, 
Bácskay István vegyészmérnök-hallgató;

120 pengős tanulmányi segélyben részesült: Porkoláb József, Knoll 
Imre, Lienkovszky Pál, Rozsályi Zoltán, v. Kovács Attila, Nagy István, 
Oszetzky Károly, Terplán Zénob, Vadon Géza, Lajkó Sándor, Német Ká
roly gépészmérnök-hallgató;

110 pengős tanulmányi segélyben részesült: Zoltánka Viktor gépész
mérnök-hallgató;

100 pengős tanulmányi segélyben részesült: Stegena Géza gépész
mérnök-hallgató, Fekete János vegyészmérnök-hallgató;

90 pengős tanulmányi segélyben részesült: Baros György, Vizi Sándor 
gépészmérnök-hallgató.

c) A bánya-, kohó- és erdőmérnöki karon.
385 pengős tanulmányi segélyben részesült: Lichner Aurél, Stoll 

Lóránt bánya-, Horváth Aurél kohó- és Tuskó László erdőmérnök-hallgató;
380 pengős tanulmányi segélyben részesült: Balla László bánya

mérnök-hallgató;
230 pengős tanulmányi segélyben részesült: Richter Richárd bánya

mérnök-hallgató;
17í pengős tanulmányi segélyben részesült: Nyirádi Lajos és Sáli 

Emil erdőmérnök-hallgató;
126 pengős tanulmányi segélyben részesült: őri László és Teszárs 

Géza erdőmérnök-hallgató.

d) A  mezőgazdasági és állatorvosi kapron:
2Í0 pengős tanulmányi segélyben részesült: Bugyáki Lajos, Surján 

János állato'rvos-hallgató;
200 pengős tanulmányi segélyben részesült: Barabás Endre, Daday 

Hunor, Fejér Sarolta, Mártha Zsuzsanna mezőgazdasági szakos hallgató, 
Bogár László, Budmán Lajos állatorvos-hallgató;

160 pengős tanulmányi segélyben részesült: Boné László, Laskay Fe
renc, Séra Gábor állatorvos-hallgató;

155 pengős tanulmányi segélyben részesült: Kováts Jenő állatorvos
hallgató;

135 pengős tanulmányi segélyben részesült: Dőry Adám mezőgazda- 
sági szakos hallgató;

100 pengős tanulmányi segélyben részesült: Ferenc Károly, Szebenyi 
Emil, Táncsics Klára mezőgazdasági szakos hallgató, Erdős János, 
Huchány Imre, Király István, Szeverényi Zoltán állatorvos-hallgató;

50 pengős tanulmányi segélyben részesült: Nagy Dénes, Szepesváry 
Tibor állatorvos-hallgató.
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e) A  közgazdaságtudományi karon.
400 pengős tanulmányi segélyben részesült: Szára János István szi

gorló közgazda, továbbá Horeczky Melinda és Sértő-Radics Ilona gazda
sági szaktanárképző intézeti hallgató;

350 pengős tanulmányi segélyben részesült: Jankó Margit gazdasági 
szaktanárképző intézeti halgató, Cser Irén és Csicskár Rozália gyakorló 
éves tanárjelölt;

300 pengős tanulmányi segélyben részesült: Irsa Ilona, Újhelyi Gyula 
Lóránd közgazdasági és kereskedelmi osztály, Klökner Dénes, Nagy Ist
ván, Némethy Sándor és Pónyi Zoltán közigazgatási osztály, végül Berecz 
Eleonóra és Schindler Irén gazdasági szaktanárképző intézeti hallgató;

200 pengős tanulmányi segélyben részesült: Goda Éva, Fazekas Béla, 
Fazekas László, Massány Miklós, Petsár Sándor, Sövényházi László, 
Szilágyi Pál, Szörényi Lóránt közgazdasági és- kereskedelmi osztály, to
vábbá Csercser Péter, Halász Márton, Tar József és Mentényi Miklós köz- 
igazgatási osztály, végül Ferenc László, Laskai Lajos, Miklós Borbála, 
Soltész Ferenc, Kámán Lajos, Nemes Béla, Petrócsy Irén gazdasági szak
tanárképző intézeti hallgató.

100 pengős tanulmányi segélyben részesült: Kocska Lívia, Szotyori 
Ilona, Takács Ede a közgazdasági és kereskedelmi osztály, Láng Kálmán, 
Pulay István, Rozgonyi Jenő, Vízkeleti László, Jávori Ferenc, Kovács 
György a közigazgatási osztály hallgatója.

4
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Az 1941/42. tanévben szigorlatot 
vagy vizsgálatot kitűnő eredménnyel tett hallgatók.

A  mérnöki és építészmérnöki karon
a) a mérnöki osztályon:

III. szigorlat: vitéz Hatolykai Pap István, Szitkey László;

b) az építészmérnöki osztályon:
I. szigorlat: Mina Mária;
III. szigorlat: Kotsis Iván.

A gépész- és vegyészmérnöki karon
a) a gépészmérnöki osztályon:

I. szigorlat: Gvozdják László, Mészáros Mátyás, Páth János, Rajó 
Sándor, Rácz István, Szalay Lajos, Túrmezei Tibor;

II. szigorlat: Száday Rezső, Szentiványi Jenő, Tóbiás István;
III. szigorlat: Almásy György, Blahó Miklós;

b) a vegyészmérnöki osztályon:
I. szigorlat: Körösy László, vitéz Matolcsy Kálmán;
III. szigorlat: Balogh György, Hamvas József, Hága László, Neuge-

bauer Jenő.
A  bánya-, kohó- és erdőmérnöki karon

a) a bánya- és kohómérnöki osztályon:
I. szigorlat: Benedek Pál, Déri János;
II. szigorlat: Richter Richárd, Stoll Lóránt, Halvax Károly, Talabér 

József;
III. szigorlat: Esztó Zoltán, Zambó János, Hantos Rezső;

b) az erdőmérnöki osztályon:
I. szigorlat: Halász Aladár, Szádeczky-Kardoss Béla;
III. szigorlat: Tardos Vida János dr.
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A mezőgazdasági és állatorvosi karon
a) a mezőgazdasági osztályon:

Z. szigorlat: Gáspár László, Heszler László, Joachim Ferenc, Salamon 
István, Simkó László, vitéz Szabó Béla, dr. Székely Imrénó;

ZZ. szigorlat: Böszörményi Sándor, Nagy Gyula, Pető Judit, Raskó 
György, Sváb János, Soós Gábor, dr. Székely Imréné, Szirtes János, Teleki 
Judit;

III. szigorlat: Ferenc Géza, Komstein János, Salamon István, Tanos 
Vilma, Tözsér Vilma;

b) az állatorvosi osztályon:
III. szigorlat: Palyusik Mátyás.

A  közgazdaságtudományi karon
a) a közgazdasági és kereskedelmi osztályon:

Elöszigorlat: vitéz Faltay Pál, Simkovits Anna, Tárcái Béla, Vaniss
Éva;

II. szigorlat: König Ágnes;

b) a közigazgatási osztályok:
Elöszigorlat: Irmei János;
Z. szigorlat: Gombár András, Horváth József;
III. szigorlat: Tarnóczi Lóránt.

A Gazdasági Szaktanáruizsgáló Bizottság előtt: 
Alapvizsgálat: Szenyovszky Edit.
Szakvizsgálat: Körmendi István, dr. Konorot Gyula, Zimonyi Vilma, 

dr. Martzell Árpád.
Pedagógiai vizsgálat: Körmendi István.
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Az 1941/42. tanévben oklevelet szerzett végzett hallgatók. 
Akiknek neve dűlt betűvel van szedve, azok kitüntetéssel nyertek oklevelek

So
rsz

ám

N é v
Születési Az oklevél

hely év kelté
nek éve száma

1
I. Mérnökök.

Bakoss Géza Budapest 1917 1942 469
2 Balla Pál Feketelak 1914 194 458
3 Bánó Iván Bán 1919 1942 470
4 Bikfalvy András Dolha 1912 1942 457
5 Bodolay Jenő Kunszentmiklós 1919 1942 471
6 Cserey Zoltán Ipolyság 1918 1942 472
7 Ecker Viktor Budapest 1897 1942 475
8 Erdélyi Albert Szilágyballa 1917 1941 450
9 Falussy Ferenc Falubattyán 1917 1942 477

10 Földi Endre Budapest 1919 1942 478
11 Gáspár László Homoródszentmárton 1918 1942 454
12 Gellért Dénes Budapest 1920 1942 479
13 Gerber Ferenc Terebesfejérpatak 1904 1942 463
14 Gócza (Fazekas) József Jászkisér 1911 1941 452
15 Janotti József Ungvár 1919 1942 466
16 Jäger Pál Magyaróvár 1914 1942 464
17 Kalcher Árpád Komárom 1919 1942 455
18 Kádár Imre Arad 1909 1941 45 t
19 Kenéz István Túrkeve 1919 1942 456
20 Kiss György Abony 1919 1942 473
21 Kneffel Sándor Szeged 1915 1942 465
22 Kovács Géza Nemesradnót 1919 1942 459
23 Lenkei Tibor Budapest 1919 1942 467
24 Lovass András Pécs 1919 1942 468
25 Majoros Sándor Budapest 1906 1942 474
26 Najmányi László Kiskunfélegyháza 1919 1942 481
27 Péter Tibor Budapest 1906 1941 453
28 Tószögy Iván Eperjes 1918 1942 462
29 Ujszászi Emil Sárbogárd 1918 1942 460
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N é v
So

rs
zá

m Születési Az oklevél

hely év k e lté 
nek éve száma

30 Varga Lajos Petrozsény 1910 1942 476
31 Vargha László Budapest 1919 1942 461
32 Veres Ede Tét 1897 1942 480

II. Építészmérnökök.
1 Balogh Ottó Arad 1919 1942 231
2 Barabás Ferenc Segesvár 1902 1942 227
3 Dezső György Pozsony 1917 1942 223
4 Eliser Gyula Budapest 1918 1942 228
5 Floriancsics Jenő Hidalmás 1914 1942 208
6 Girardi Kornél Szabadka 1916 1942 218
7 Gyarmathy Béla Sátoraljaújhely 1901 1942 217
8 Juhász Jenő Budapest 1918 1941 207
9 Kismarty-Lechner

Gyula Budapest 1919 1942 224
10 Klein Sándor Szatmárnémeti 1913 1942 209
11 Kotsis Iván Budapest 1919 1942 2i0
12 Kozma Zoltán Dunakeszi 1893 1942 225
13 Lamping Ottó Kaposvár 1917 1942 229
14 Majoros Ferenc Székesfehérvár 1912 1942 219
15 Fiuscha József Budapest 1919 1942 220
16 Szentirmay Árpád Fiume 1918 1942 221
17 Schmitterer Jenő Budapest 1919 1942 211
18 Stofko László Kassa 1920 1942 212
19 Sturm Gyula Dombóvár 1918 1942 226
20 Szénerth Aladár Szeged 1919 1942 213
21 Tantos Ferenc Szabadka 1916 1942 230
22 Tóth Elemér Eger 1919 1942 214
23 Vass Endre Kolozsvár 1919 1942 215
24 Vágó Imre Budapest 1919 1942 222
25 Zárug Lukács Babos 1911 1941 206
26 Zoltán László Lövő 1919 1942 216

III. Gépészmérnökök.
1 Albert László Diósgyőr 1918 1932 722
2 Almássy György Várpalota 1919 1943 723
3 Ambrózy József Szatmárnémeti 1915 1942 663
4 Andrási János Budapest 1910 1941 648
5 Auerswald János Mád 1914 1942 718
6 Balázs Andor Tornaija 1918 1942 671
7 Balogh Ambrus Csengerújfalu 1915 1941 655
8 Baltás László Csörgő 1918 1941 654
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So
rs

zá
m

N é v

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 

' 43
44
45
46
47
48
49
50

Berán Lajos 
Bertin Lajos 
Blahó Miklós 
Bosnyákovics Kornél 
Csajka Dezső 
Csáki Lőrinc 
Czibesz Pál 
Dési István 
Ellenbogen Oszkár 
Enders Jenő 
Faluvégi Barna 
Farkasa Imre 
Farkas Mihály 
Fábián Tibor 
Fejér Gyula 
Fekete Ernő 
Fellner Sándor 
Fiiló József 
Földesi Tamás 
Futó István 
Gaál Imre 
Gallus Géza 
Hellényi Miksa 
Homoki Vilmos 
Homolya Tibor 
Horváth Károly 
Horváth László 
Jalsovszky György 
Jensi Dezső 
Kaiser Pál 
Kapuváry Jenő 
Karády Pál 
Kassai Gyula, vitéz 
Kálmán László 
Keller György 
Kerényi Alajos 
Kherbalai Hassan Géza 
Kiss Tivadar 
Kolostori József 
Komáromy Gyula 
Korda Sándor 
Kováts Sándor

Születési Az oklevél

hely év kelté
nek éve száma

Budapest 1917 1942 666
Üjvidék 1912 1942 720
Budapest 1919 1942 687
Üjvidék 19'4 1942 751
Kassa 1917 1942 672
Bereck 1912 1942 688
Fiume 1906 1942 719
Sajószentpéter 1913 1942 664
Boldogkőváralja 1917 1942 667
Budapest 1903 1942 685
Krasznó 1919 1942 753
Budapest 1919 1942 731
Magyaróvár 1919 1942 698
Kolozsvár 1918 1942 724
Győr 1918 1941 653
Budapest 1919 1942 689
Budapest 1919 1942 756
Budapest 1914 1942 699
Budapest 1920 1942 732
Budapest 1918 1942 740
Temesvár 1906 1941 643
Budapest 1907 1942 679
Fehértemplom 1917 1942 750
Kispest 1916 1942 757
Ant 1918 1942 733
Anina 1916 1942 734
Hegykő 1918 1942 690
Budapest 1914 1941 647
Naszód 1919 1942 745
Szil 1919 1942 682
Győr 1919 1942 673
Perbenyik 1920 1942 700
Tiszaloc 1894 1929 661
Budapest 1918 1942 691
Budapest 1912 1941 646
Budapest 1919 1942 701
Ramnicu-V aleca 1902 1941 660
Budapest 1916 1942 702
Dunabogdány 1917 1942 758
Buziásfürdő 1916 1942 684
Budapest 1919 1942 703
Szolnok 1918 1942 668

21
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N é v
So

rs
iá

m

51 Kőhalmi József
52 Krizbay György
53 Lehőez József
54 Lozsinszky Szilveszter
55 Lőrinczy Attila
56 Magyarfi Károly
57 Majláth László
58 Major Lajos
59 Mayerhoffer Károly
60 Mikoss Sándor
61 Móczár János
62 Moticska Alfonz
63 Nagy József
64 Nagy Lajos, eörsi
65 Nagy László József
66 Nemes Ferenc
67 Ordódy János
68 Pallós Lóránt
69 Papp József
70 Pichler György
71 Pogány Árpád
72 Pokomy Tibor
73 Polgár László
74 Polgár László
75 Radenkovits György
76 Regula György
77 Renner Zoltán
78 Reznicsek József
79 Salamon-Rácz Tamás
80 Sági István
81 Schiller Ferenc
82 Schmelzer Győző
83 Schön Tibor
84 Schőnborn János
85 Sebestyén Endre
86 Seereiner Oszkár
87 Sölch Alfréd
88 Stachó Endre
89 Szabó Lajos, oroszhegyi
99 Szabó László
91 Száraz Béla
92 Szávai Gyula

Születési Az oklevél

hely • év kelté
nek éve száma

Balassagyarmat 1919 1942 725
Kézdiszentlélek 1904 1942 680
Póla 1915 1942 709
Debrecen 1917 1942 735
Nagyvárad 1912 1942 726
Sarajevo 1911 1942 755
Lakompak 1918 1942 696
Nagykikinda 1914 1942 708
Eszék 1915 1941 652
Arad 1917 1941 651
Kiskunfélegyháza 1916 1942 727
Pécs 1919 1942 704
Debrecen 1909 1941 645
Budapest 1916 1942 705
Alsónémedi 1918 1942 706
Szilágysomlyó 1919 1942 710
Budapest 1911 1941 656
Budapest 1913 1942 711
Gasztony 1918 1942 674
Budapest 1918 1941 657
Szászváros 1907 1942 683
Budapest 1909 194^ 730
Budapest 1919 1942 675
Budapest 1914 1942 686
Budapest 1915 1942 736
Szentes 1918 1942 692
Budapest 1918 1941 658
Nagykanizsa 1912 1942 712
Budapest 1911 1942 743
Budapest 1915 1941 644
Nagykikinda 1919 1942 746
Budapest 1919 1942 676
Budapest 1904 1942 747
Pozsony 1910 1942 713
Temesvár 1917 1942 748
Szabadka 1916 1942 759
Budapest 1916 1942 737
Budapest 1919 1942 670
Budapest 1918 1942 693
Almásfüzitő 1913 1942 754
Komárom 1902 1942 761
Pestszentlőrinc 1910 1942 681
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So
rsz

ám
N é v

Születési Az oklevél

hely év k elté
nekéve száma

93 Szécsey Tibor Petrilla 1919 1942 ^49
94 Szeman László B/’ezna 1915 1942 721
95 Szentiványi Tibor Fajkürt 1917 1942 714
96 Szigeti H. Jenő Berlin 1918 1942 728
97 Szigligeti Gyula Mezőkövesd 1906 1942 742
98 Szij Károly Székesfehérvár 1919 1942 677
99 S zívós István Budapest 1919 1942 678

100 Szűcs András Budapest 1918 1942 738
'  101 Tajthy József Budapest 1918 1941 650

102 Takó Béla Máramarossziget 1918 1942 739
103 Tari László Budapest 1919 1942 715
104 Tarján László Budapest 1905 1942 662
105 Tescher Árpád Theo Budapest 1918 1942 707
106 Téglássy Ferenc Üjfutak 1916 1941 649
107 Tóth Béla Öcsöd 1899 1942 741
108 Tóth Kálmán Szil 1919 1942 669
109 Vadas Zoltán Budapest 1919 1942 694
110 Vasvári Vilmos Piski 1919 1942 697
111 Váradi Endre Kompolt 1919 1942 760
112 Willoner János Budapest 1918 1941 659
113 Zachemski Ferenc Galla 1918 1942 665
114 Zalotai István Szentes 1904 1941 642
115 Zádor Imre Arad 1918 1942 752
116 Zákány Zoltán Selmecbánya 1910 1942 729
117 Zátonyi György Budapest 1919 1942 716
118 Zelenák András Páva 1919 1942 744
119 Zólyomi Lajos Girált 1914 1942 717
120 Zsoldos Cézár

IV. Vegyészmérnökök.

Budapest 1915 1942 695

1 Almási Elemér Bükkösd 1919 1942 169
2 Balogh György Nyíregyháza 1920 1942 170
3 Boros László Dés 1918 1941 163
4 Czirfusz Miklós Zombor 1919 1941 164
5 Donáth Antal Szabadka 1915 1942 165
6 Evva Ferenc Budapest 1920 1942 171
7 Ferenczy Zoltán Debrecen 1919 1942 172
8 Görög Jenő Budapest 1920 1942 173
9 Görög Ottó Merczyfalva 1917 1942 174

10 Gyapay Tamás Budapest 1920 1942 175
11 Hamvas József Pozsony 1911 1942 176
12 Hága László Budapest 1920 1942 177

21*
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N é v
So

rs
zá

m Születési Az oklevél

hely év k elté
nekéve száma

13 Hermecz Imre Magyarkanizsa 1912 1942 166
14 Holló János Szentes 1919 1941 162
15 Horváth László Kispest 1920 1941 178
16 Kafka László Budapest 1917 1942 179
17 Kell Péter Budapest 1918 1942 180
18 Lacfalvi József Budapest 1920 1942 195
19 Lindner Károly Budapest 1921 1942 181
20 Masznyik Imre Budapest 1920 1942 182
21 Mezey Jenő Trebinje 1917 1941 161
22 Miklóssy Gábor Budapest 1920 1942 183
23 Nagy Béla Szabadka 1914 1942 168
24 Neugebauer Jenő Magyaróvár 1920 1942 184
25 Ochsenfeld Vilmos Újvidék 1919 1942 167
26 Pap Géza Ugod 1920 1942 200
27 Paulinyi Ernő Szőllősard 1920 1942 185
28 Práger István Kassa 1920 1942 196
29 Ruják László Ungvár 1917 1942 201
30 Sarkadi János Budapest 1920 1942 186
31 Schilling Mária Kolozsvár 1919 1942 187
32 Schwalm György Budapest 1920 1942 181
33 Stefanovits Pál Kassa 1920 1942 203
34 Stegana Lajos Keszegfalva 1921 1942 189
35 Szakái Pál Versec 1918 1942 190
36 Tóbiás Károly Budapest 1920 1942 199
37 Tóth Béla Nagyecsed 1920 1942 198
38 Törley Dezső Budapest 1920 1942 191
39 Vajda Ödön Budapest 1920 1942 192
40 Vályi Péter Szombathely 1919 1942 202
41 Vendl Aladár Budapest 1920 1942 197
42 Wagner László Budapest 1920 1942 193
43 Zalotay Károly Szeged 1919 1942 194

V. Bányamérnökök.
1 Auer Vilmos Sopron 1919 1942 83
2 Czike Albert Sopron 1916 1942 92
3 Dávid Miklós Désakna 1915 1942 94
4 Esztó Zoltán Petrozsény 1919 1942 84
5 Henel Béla Komló 1919 1942 85
6 Kassai Lajos Nárai 1918 1942 86
7 Krátky Jenő Nagyszeben 1917 1942 87
8 Munkácsy Zoltán Kiskunfélegyháza 1914 1942 88
9 Patsch Ferenc Verespatak 1919 1942 80

10 Pasztuha László Pozsony 1916 1942 89
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11
12

13
14
15

1
2
3
4
5
6 
7

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26

Pohl Károly 
Staucz-Klopotovics

Viktor
Tassonyi Zsolt dr.
Vas László 
Zambó János

VI. Kohómérnökök. 
Altnéder János 
Boczor Ede 
Hantos Rezső 
Ináncsi Zoltán 
Koder Frigyes 
Kovalszky Győző 
Trieber Vilmos

VIII. Erdőmérnökök.
Csiszarik Béla 
Czuppon Károly 
Gál István 
Hibbey Albert 
Illyés Zoltán 
Jaszenovics László 
Kassay László 
Kautsky Emil 
Komán Géza 
Lessényi Béla 
Mayer György 
Mindéi Alfonz 
Molnár István 
Radnóty Alfréd 
Radó Gábor 
Sághi István 
Sebor János 
Sitkéi János 
Sponták Ernő 
Takács Zoltán 
Tardos János dr. 
Thuronyi Béla, lovag 
Torda József 
Varga Béla 
Véssey Tibor 
Wéber József

Születési Az oklevél

hely év kelté
nekéve száma

Rozsnyó 1916 1942 81

Szentpétervár 1915 1942 82
Nagy láz 1914 1941 79
Baja 1917 1942 90
Hegykő 1916 1942 91

Nagybánya 1919 1942 19
Budapest 1915 1942 24
Sopron 1915 1942 20
Pusztaszabolcs 1917 1942 21
Budapest 1918 1942 22
Sopron 1918 1942 25
Miskolc 1919 1942 23

Rafajóc 1915 1942 152
Devecser 1917 1941 133
Csíkszereda 1916 1942 137
Ormospuszta 1917 1941 131
Budapest 1918 1942 139
Léva 1916 1942 135
Vámosgyörk 1919 1942 140
Felnémet 1918 1942 141
Felsővisó 1919 1942 163
Budapest 1919 1942 142
Szeged 1919 1942 143
Prerau 1915 1942 134
Nyitra 1918 1942 154
Sopron 1919 1942 144
Diósgyőr 1919 1942 145
Ugod 1917 1942 146
Arad 1919 1942 147
Zalaapáti 1915 1941 129
Ungvár 1915 1942 138
Kalóz 1918 1942 148
Szepesbéla 1907 1942 149
Tavarnok 1917 1942 150
Bánhida 1913 1941 132
Nagyvárad 1916 1942 151
Tatabánya 1917 1941 130
Mindszent 1913 1942 136
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VIII. Mezőgazdák.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Antal Pál
Baráth János 
Blanckenstein Miklós gr. 
Blayer György 
Bolza Alfonz gr.
Denke Sándor 
Erdődi János 
Fejér Sarolta 
Ferencz Géza 
Fuchs Anna 
Halász Miklós dr. 
Hirják István 
Hrabár Györgyi 
Kajcsos Ferenc 
Karakasevich Endre 
Keresztes László 
Kornstein János 
Krajcsovics Iván 
Lipcsey Ákos 
Lukács Károly 
Mártha Zsuzsanna 
Márton András 
Meuser Iván 
Mózes Pál
Müller György 
Ondrusek József 
Partos Miklós 
Reichmann Tibor 
Salamon István 
Siklósi András 
Somos András »
Szabó József 
Szebenyi Emil 
Szebényi Lajos 
Szirtes József 
Szőke Gyula 
Táncsics Klára 
Tanos Vilma 
Tőzsér Vilma 
Vécsey Pál 
Walger János

Születési Az oklevél

hely év k e lté 
nekéve száma

Cegléd 1920 1942 221
Nyitraegerszeg 1913 1942 196
Füzesgyarmat 1918 1942 199
Dévaványa 1918 1941 183
Nagyvárad 1918 1942 194
Siklós 1913 1942 205
Gyulavári 1912 1942 203
Zalaegerszeg 1920 1942 220
Dombóvár 1916 1942 294
Budapest 1918 1942 219
Graz 1901 1941 187
Csanádapáca 1917 1941 182
Munkács 1920 1942 223
Somlóvár 1908 1941 184
Szeged 1919 1941 185
Nagy bacon 1917 1941 181
Budapest 1920 1942 218
Finta 1896 1935 189
Tiszafüred 1919 1912 192
Csákvár 1916 1942 217
Budapest 1920 1942 216
Zetelaka 1916 1942 193
Tárkány 1917 1942 200
Gyula 1913 1941 186
Budaörs 1917 1942 197
Budapest 1908 1941 179
Balatonszemes 1919 1942 215
Pozsony 1920 1942 214
Marosvásárhely 1918 1942 190
Tápiószentmárton 1905 1941 180
Mezőberény 1911 1942 213
Makó 1911 1942 202
Budapest 1920 1942 212
Nagykőrös 1920 1942 222
Lakocsa 1920 1942 211
Budapest 1921 1942 210
Szombathely 1919 1942 209
Budapest 1920 1942 208
Makó 1919 1942 207
Budapest 1917 1942 195
Budapest 1917 1942 198
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Születési Az oklevél

hely év kelté
nekéve száma

42 Wieser Pál Szilágysomlyó 1918 1942 191
43 Zala György dr. Budapest 1915 1942 206
44 Zábó István Dunaszentgyörgy 1917 1942 188
45 Zboray Gusztáv

IX. Mezőgazdaság- 
tudományi oklevelesek-.

Budapest 1916 1942 201

1 Nemes Ferenc Budapest 1903 1942 17
2 Pőhm Endre Budapest 1917 1942 16
3 Rigó Pál Pestszenterzsébet 1916 1941 15
4 Vörös János

X. Állatorvosok.

Keszthely 1916 1941 14

1 Bácsi Mihály Páhi 1919 1942 356
2 Bán Ferenc Enying 1918 1941 320
3 Bencsik Andor Békésszentandrás 1916 1942 346
4 Béres József Vinkovce 1918 1942 352
5 Bleier Sándor Cegléd 1918 1942 347
6 Boldog István Debrecen 1916 1924 323
7 Csikós István Zenta 1912 1942 348
8 Decsi Árpád Bana 1917 1941 327
9 Drossidis Zissis Neohorion 1910 1942 349

10 Farkas Tibor József Budapest 1920 1942 337
11 Ferentzi András Szentes 1919 1942 345
12 Forró György Sárvár 1917 1941 314
13 Gebauer Béla Gyenesdiás 1914 1942 341
14 Győző Miklós Zalaegerszeg 1916 1942 333
15 Haracsi Sándor Szentgáloskér 1917 1941 315
16 Hornstein Károly Hajdúnánás 1917 1942 353
17 Horváth György Rábatamási 1916 1941 311
18 Jiannakopontos Lukács Vrastamita 1915 1941 332
19 Juhász Balázs Szeged 1918 1941 316
20 Kardos Béla Újpest 1915 1941 313
21 Kádas Zoltán Kisoroszi 1912 1942 351
22 Keresztes Imre Borbánd 1917 1941 328
23 Kertész György Jászberény 1916 1942 338
24 Készéi Gyula Várkeszó 1912 1941 324
25 Klein Miklós Nyíregyháza 1915 1942 342
26 Köröndi Aladár Marosvásárhely 1918 1942 354
27 Kovács Sándor Füzesabony 1919 1942 350
28 Kucsera György Budapest 1919 1942 339
29 Kulla János Budapest 1914 1942 331
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nek éve száma

30 Palyusik Mátyás Békéscsaba 1918 1942 35931 Papaivannon Demeter Prosymmi 1918 1941 31232 Papp Gyula Hajdúdorog 1917 1941 31933 Rencz Szilárd Alsómecenzéf 1916 1941 33034 Rónai Ede Isztimér 1914 1942 33435 Rózsa József Budapest 1920 1942 33536 Rozsnyai János Bozosd 1918 1941 325
37 Rumi János Izmény 1911 1941 31738 Segesdi Sándor Budapest 1912 1941 32639 Siményi Gábor Székelyudvarhely 1918 1942 35740 Soós Endre Budapest 1919 1942 35841 Sotiropoulos Konst. Melissi 1916 1941 32142 Srágner László Cikolasziget 1919 1942 344
43 Szabó Dániel Vállaj 1911 1941 32944 Szabó István Szakony 1919 1942 33645 Szabó János Kolozsvár 1916 1942 35546 Szeibert Ferenc Arad 1919 1942 34547 Szeráf in János Kisvárda 1917 1941 31848 Szombati Pál Kerekegyháza 1913 1942 34049 Tóth Sándor

XI. Közgazdák.*

Hajdúnánás 1917 1942 322

1 Ambrus Ernő Budapest 1912 1941 6412 Arató József Kispest 1918 1942 7013 Atlasz Éva Zsuzsanna Budapest 1914 1941 6664 Balonyi Judit Budapest 1919 1942 703
5 Barabás Zsuzsanna Budapest 1919 1941 6286 Bartha Emma Debrecen 1907 1941 638♦7 Bánfi Ödön Wien 1919 1942 682
8 Bánrévi István Budapest 1919 1941 633
9 Bársony Anna Ipolyság 1919 1942 680♦10 Benzsay Alajos Budapest 1919 1941 63211 Bereznay Róbert Szeged 1919 1942 68112 Boda János Kaposvár 1910 1942 67213 Boné András Gárdony 1910 1938 65814 Csányi Márton Vajdahuny ad 1901 1942 69915 Czirják László Pécs 1919 1941 63616 Dános Éva Margit Budapest 1919 1941 643♦17 Dékány Lajos Pele 1902 1938 62918 Dragonits Rezső Budapest 1888 1942 675

*-gal megjelöltek a közigazgatási, a többiek a 
kereskedelmi osztályon végeztek.

közgazdasági és
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19 Dudás Varga Gabriella Budapest 1916 1941 650
20 Eleőd Jósa Pál Katalinhuta 1913 1941 644
21 Eleőd Tihamér Budapest 1914 1942 694
22 Fórizs Ferenc Sarkad 1920 1942 721
23 Fórizs Lenke Makó 1920 1942 708
24 Fürst István Budapest 1916 1941 645

*25 Gaál Károly Gyula Esztergom 1918 1942 669
26 Gál Pál Nagybecskerek 1911 1935 623
27 Gál Tibor Szolnok 1915 1942 657

*28 Gombár András Budapest 1919 1942 717
29 Gonda Ferenc Kaba 1904 1942 695
30 Greschner Jenő Kovácspalota 1919 1942 710
31 Guzmics Sándor Szombathely 1909 1941 652
32 Hatvanger József Pozsony 1915 1941 639
33 Hámori Antal Budapest 1903 1941 630
34 Hegedűs Ferenc Kolozsvár 1918 1942 668
35 Hell Lilii Budapest 1909 1942 692

*36 Hollós László dr. Nagyenyed 1906 1942 661
*37 Horváth Gergely Budapest 1913 1941 631
*38 Horváth Miklós Sopron 1918 1942 683
39 Ivanovszky Endre Budapest 1918 1942 667

♦40 Jávori Ferenc Pákozd 1920 1942 713
41 Jung Sándor Szeged 1918 1942 707
42 Kamarás László Szombathely 1916 1941 635
43 Kaplonyi Klára Budapest 1920 1941 637
44 Kálmán Lajos Budapest 1898 1942 693

*45 Kerekes András Budapest 1907 1941 651
46 Keszey József Budapest 1913 1941 649
47 Knerczer István Csepel 1914 1941 648
48 Koch Ernő Zsombolya 1919 1941 653

*49 Kovács György Bátamonostor 1918 1942 716
♦50 Kőszegi Zoltán Újpest 1903 1942 671
*51 Kuczka Antal Jolsva 1919 1942 677
52 Lantos Olivér Budapest 1917 1942 659
53 László Attila Mezőhegyes 1915 1941 634

♦54 Leszl Tivadar Temesvár 1912 1942 674
55 Lipóczi István Budapest 1913 1942 696
56 Lőte Pál Marosújvár 1909 1942 654
57 Mauritz Géza Boldva 1907 1941 642
58 Márton Ferenc Budapest 1919 1941 626
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*59 Mentényi Miklós Mezőhegyes 1920 1942 718
60 Mokos Sándor Békéscsaba 1909 1942 673
61 Molnár Sándor Bácskossuthfalva 1918 1942 712
62 Moyzes Éva Klára Rétság 1919 1942 704

*63 Nagy István, vitéz Csapod 1919 1942 720
*64 Németh Sándor, vitéz Tata 1920 1942 719
*65 Némethy Gyula dr. Kassa 1907 1942 685
66 Okányi Gabriella Zsombolya 1919 1941 640
67 Ond Gyula dr. Budapest 1913 1942 706
68 Pásztor József Szolnok 1911 1942 697

*69 Perbiró Gusztáv dr. Budapest 1903 1940 624
*70 Pfeiffer István Budapest 1914 1942 690
71 Pintér Gyula Budapest 1914 1942 670

♦72 Rakolcai (Rajmon)
József N agypodárpusz ta 1914 1942 691

*73 Répa Imre Budapest 1917 1941 627
74 Schnabel László Szombathely 1914 1942 662
75 Schöplin Endre Budapest 1916 1941 686
76 Sebestyén Klára Budapest 1917 1942 705
77 Segner Andrea Budapest 1919 1942 700
78 Siegmeth Vilma Budapest 1919 1941 646
79 Simonyi Róbert Baranyamágocs 1903 1941 625
80 Steiner Margit Alsópáltelek 1919 1942 702

*81 Szabó K. Mihály Jászkara jenő 1917 1942 715
82 Szabó Sándor Budapest 1912 1942 678
83 Szakáll György x Budapest 1908 1941 647
84 Szántó Anna Csákvár 1919 1942 709
85 Szára János István Pestújhely 1918 1941 688
86 Szendrőy Béla Felsőpulya 1900 1942 663
87 Szentpéteri Gyula Pestújhely 1911 1942 665
88 Sziyay István

Szőczi Árpád
Sopron 1900 1942 664

89 Budapest 1911 1942 656
90 Szűcs Zoltán Diósgyőr 1905 1942 698
91 Tabiczky Zoltán Kassa 1919 1942 660

*92 Tamásy József Budapest 1919 1942 676
♦93 Tarnóczi Lóránt Nógrád verőce 1919 1942 714
94 Timár Károly Szolnok 1910 1942 689
95 Toronyi Emma Budapest 1910 1942 679
96 Tóth Albert N yárádszentlászló 1916 1942 687
97 Túri Zoltán Kaba 1917 1942 722

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



331

So
rsz

ám
N é v

Születési Az oklevél

hely év kelté
nekéve száma

98 Vavrik Ferenc Tós-Nyárásd 1918 1942 711
99 Vámbéri Miklós Budapest 1915 1942 684

*100 Vinkovich Dénes

XII. Közgazdaság
tudományi oklevelesek.

(Az egyéves közgazda- 
sági tanfolyamot vég

zettek.)

Zalaszentlászló 1916 1942 655

1 Lentz Nándor Budapest 1914 1941 32
2 Madas Imre Szolnok 1914 1939 31
3 Sarkady László Budapest 1914 1941 33
4 Varga József Tótpelsoc 1903 1941 34
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Az 1941/42. tanévben felavatott doktorok.

Akiknek neve dűlt betűvel van szedve, azok kitüntetéssel tettek doktori szigorlatot*

N é v
Születési A '

doktorrá
avatás

éve

Az
oklevél
számahely év

I. Műszaki tud. doktorok.
Futaky Zoltán oki. mér

nök Üjfutak 1898 1941- 63
Gondár Jenő oki. gépész- 

mérnök Kom j át 1908 1942 68
Kemény János oki. gé

pészmérnök Mezőhegyes 1904 1942 69
Krekó Béla oki. gépész- 

mérnök Budapest 1897 1942 70
Pallaghy Kálmán oki. ve

gyészmérnök Kisújszállás 1902 1941 64
Petri István oki. vegyész- 

mérnök Budapest 1914 1942 66
Singer István oki. gé

pészmérnök ^Budapest 1915 1941 65
Zech Konstantin br., oki. 

vegyészmérnök Székesfehérvár 1915 1942 67
Zsoldos László vitéz, oki. 

gépészmérnök Budapest 1894 1942 71

II. MezŐgazdaságtudomáuyi 
doktorok.

Balog János Kassa 1917 1941 „ 102
Bélák Sándor Enying 1919 1941 10
Blayer György Dévaványa 1918 1942 105
Fleischmann Rudolf Ruma 1914 1941 98
I ’so István Győr 1909 1942 109
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6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kerekes György 
Kintzly István 
Kiss Elemér 
Kuzmik Ernő 
Lázár István 
Molnár László 
Oblatt Gábor 
Ondrusek József 
Perényi Katalin br. 
Rigó Pál
Raffensperger Ferenc 
Schrikker Sándor 
Tokaji István 
Török Imre 
Török István

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24

ü l .  Állatorvostudományi 
doktorok.

Akucs Lajos 
Áts Kálmán 
Benedek Rudolf 
Bollók József 
Cseh Sándor 
Csek János 
Domán Imre 
Fazekas Sándor 
Fodor István 
Forró György 
Haracsi Sándor 
Ilum János 
Juhász Balázs 
Kégl Elemér 
Kiss József 
Trorchmáros Pál 
Marton Lehel 
Rajcsányi László 
Szalay József 
Szegi Ferenc 
Szeráf in János 
Szolnoki László 
Tóth Jenő 
Vezényi Géza

Születési A
doktorrá
avatás

éve

Az
oklevél
számahely év

Kecskemét 1903 1942 114
Budapest 1919 1941 103
Kecskemét 1918 1942 111
Mecsekszabolcs 1913 1942 115
Hódmezővásárhely 1904 1941 104
Patosfa 1915 1942 112
Budapest 1915 1942 110
Budapest 1908 1942 116
Páris 1913 1942 117
Pestszenterzsébet 1916 1942 113
Alsólendva 1919 1941 100
Balatonbozsok 1916 1942 106
Hajdúböszörmény 1892 1942 107
Tarnaszentmiklós 1913 1941 99
Kiskunhalas 1918 1942 108

Bajka 1900 1942 264
Szemcséd 1889 1942 260
Berlin 1916 1942 253
J  ászdózsa 1915 1941 249
Sövényháza 1914 1942 265
Gyula 1916 1942 263
Cegléd 1915 1941 250
Kecskemét 1903 1942 254
Perecseny 1914 1941 251
Sárvár 1917 1942 261
Szentgáloskór 1917 1942 255
Paks 1915 1942 266
Szeged 1918 1942 267
Budapest 1917 1941 248
Vámosmikola 1916 1942 268
Földeák 1914 1941 246
Zombor 1895 1941 252
Kotor 1911 1941 247
Nagytétény 1911 1942 269
Szentes 1915 1942 259
Kisvárda 1917 1942 256
Túrkeve 1907 1942 257
Enying 1910 1942 262
Budapest 1911 1942 258
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avatás

éve

Az
oklevél
számahely év

1

IV. Közgazdaságtudományi 
doktorok.*

Ambrus Ernő Budapest 1912 1942 700
*2 Bagothay Károly Halm 1903 1941 657
3 Barabás Zsuzsanna Budapest 1919 1941 652
4 Bartha Emma Debrecen 1917 1942 720
5 Bartócz József Soly 1909 1941 653
6 Bathó Gyula Budapest 1907 1941 658
7 Bartók Géza Várfalva 1912 1942 721
8 Bársony Anna Ipolyság 1919 1942 722
9 Bedő Júlia Fogaras 1912 1941 659

10 Biró György Budapest 1908 1942 701
11 Bodnár Kálmán Tiszafüred 1916 1942 690
12 Bokshorn Sándor Budapest 1912 1942 702
13 Boné András Gárdony 1910 1942 723

*14 Bozzay Imre Budapest 1910 1942 689
15 Csukássy András Felpéc 1904 1942 674

♦16 Dömötör László Budapest 1907 1942 682
17 Dragonits Rezső Budapest 1888 1942 724
18 Ehrlinger József Kolozsvár 1912 1941 637

*19 Erődi-Harrach Béla Tápiósüly 1913 1941 666
*20 Élő Ferenc Budapest 1909 1942 670
21 Farkas Ferenc Budapest 1904 1941 633
22 Fórizs Margit Sarkad 1916 1941 638
23 Fürst István Budapest 1916 1942 725
24 Grosz Alajos Budapest 1912 1941 647
25 Gyires Béla Zágráb 1909 1941 660
26 Haáz István Béla Budapest 1907 1942 703
27 Hajpál Gyula Mohi 1914 1942 726

*28 Harza István Székesfehérvár 1918 1941 667
29 Hatvanger József Pozsony 1915 1942 691
30 Hámori Antal Budapest 1903 1942 686
31 Hegedűs Ferenc Kolozsvár 1918 1942 727
32 Horkay Nándor Nagyszombat 1907 1941 634
33 Horváth Ernő Kajd 1908 1941 650

*34 Horváth Géza Budapest 1912 1942 692
*35 Horváth György Budapest 1913 1942 704
*36 Horváth Miklós Sopron 1918 1942 728
*37 Ipolyi Imre Bethlen 1900 1941 651
38 Irsa Szabó István Beregszász 1904 1942 679

*-gal megjelöltek a közigazj 
kereskedelmi osztályon végezi

gatási, a többiek i 
ek.

i közgazdasági és
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39 Ivankovszky Endre Budapest 1918 1942 693
40 Jankó István Dunaföldvár 1918 1942 694
41 Jelűnek Pál Budapest 1918 1942 671
42 Jaszenovics Tibor Léva 1913 1942 729
43 Jungbauer János Munkács 1912 1942 695
44 Kamarás László Szombathely 1916 1942 730
45 Karácsonyi Sándor Szeged 1915 1942 675
46 Kárászy Erzsébet Szeged 1902 1941 635
47 Kecskés József Budapest 1911 1942 683

•48 Kerekes András Antal Budapest 1907 1942 705
49 Keresztény László Körmöczbánya 1912 1942 731
50 Keszler Gyula Tapolca 1908 .1941 639
51 Klauber László Budapest 1906 1942 706
52 Knerczer István Csepel 1914 1942 684
53 Kocsis László Budapest 1915 1942 732

•54 Kőszegi Zoltán Újpest 1903 1942 707
55 Kruck János Budaörs 1913 1942 696
56 László Ottila Mezőhegyes 1915 1942 676
57 Malán Mária Budapest 1909 1941 654

*58 Massányi Tibor Budapest 1909 1942 697
59 Márton Ferenc Budapest 1919 1942 698
60 Merész László Kaposvár 1915 1942 672
61 Mészáros László Csépa 1911 1942 677
62 Nagy Erzsébet Bücsü 1904 1942 708
63 Nagy Sándor Nak 1905 1942 733
64 Nemes István Vác 1914 1942 699
65 Neszmélyi Dezső Budapest 1913 1941 648
66 Pallós Lajos Budapest 1908 1941 661
67 Pandur Béla Mosdós 1909 1942 685
68 Pekáry Pál Arad 1905 1942 687
69 Péntek István Vás 1913 1941 662

♦70 Pintér Sándor Pestújhely 1912 1941 640
71 Plaveczky István Budapest 1901 1942 709
72 Prinz Gyula Budapest 1915 1942 710

♦73 Eadák Albert Budapest 1915 1941 641
74 Reisz Erik Budapest 1912 1941 636
75 Bittér Jolán Győr 1919 1941 663
76 Sass Árpád Ráckeve 1896 1941 655

♦77 Sántha Zoltán Kiskunfélegyháza 1916 1942 673
78 Sebestyén Győző Szekszárd 1919 1942 711
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79 Stoits Károly Győr 1909 1942 678
*80 Schmidt Kálmán Székesfehérvár 1919 1941 668
81 Schnabel László Szombathely 1914 1942 712
82 Schöpflin Endre Budapest 1916 1942 734
83 Szabó Emil Kispest 1914 1942 713
84 Szabó Margit Akaii 1912 1942 714
85 Szakáll György Budapest 1908 1942 735
86 Szauer Pál Győr 1913 1942 715
87 Szekeres Ferenc Szeged 1912 1941 642
88 Szendeffy István Budapest 1899 1941 643
89 Szendrőy Béla Felsőpulya 1900 1942 736
90 Szeness Magdolna Bihardiószeg 1903 1942 716

♦91 Szepesházi Róbert Zágráb 1904 1941 669
92 Szépfy Oszkár Torda 1915 1942 717
93 Szilvássy Sándor Szatmárnémeti 1911 1941 644
94 Szőczi Árpád Budapest 1911 1942 737
95 Tallér István Budapest 1916 1941 664

*96 Tamásy József Budapest 1919 1942 738
97 Tibor László Budapest 1916 1941 645

*98 Torma István Pacsa 1898 1941 646
99 Újvári Ferenc Kapuvár 1913 1942 718

100 Varga István Budapest 1916 1941 649
101 Vass Béla Besenyőtelek 1905 1941 656
102 Vágó Kálmán Szolnok 1903 1941 665
103 Vámos Lajos Budapest 1914 1942 680

*104 Vinkovich Dénes Szentlászló 1916 1942 688
105 Wagner István Bakonysárkány 1912 1942 739
106 Weidlich Károly Budapest 1908 1942 681
107 Zala Júlia Pécs 1919 1942 740
108 Zentai Etelka Újpest 1914 1942 719

V. Közgazdaságtudományi 
doktorok.

(Az egyéves közgazdasági 
tanfolyamot végezték.)

1 Elek György Budapest 1911 1942 47
2 Kolár Pál Valmadréza 1903 1942 48
3 Lenta Nándor Budapest 1903 1942 46
4 Varga József Tótpelsoc 1914 1942 49
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A RECTOR MAGNIFICUS BESZÉDEI 
A DOKTORRÁ AVATOTTAKHOZ.

I. 1941 OKTÓBER 9-én.

A doktorrá avatás lefolyása kis jelentőségű alakiságnak 
tetszhetik mindazok szemében, akik nem tudják, hogy ez egy
szerű szertartás mindegyik részletének történeti háttere és 
határozott értelme van. Mi azonban, akik az egyetemi életben 
élünk, tudjuk s Önöknek, akik doktori esküjükkel magukat 
Egyetemünkhöz kötötték, tudniok kell: itt most nemcsak az 
történt, hogy jogot nyertek a  tudományos képzettség jelének 
használatára, hanem ennél sokkal több: lekötötték magukat 
egész ezutáni életükre a tudomány szellemének érvénye
sítésére.

A tudomány szelleme: az igazság szelleme. A tudomány 
fogalmában nem a  tudás, ismeretek birtoklása és mennyisége 
a lényeg, hanem a  tudás gyarapítására, újabb meg újabb isme- 
retekre, a megismerésre való folytonos törekvés. E törekvés 
őszinteségében, a megszerzett ismeretnek a továbbhaladás alap
jául vevésében jelentkezik kiben-kiben a tudomány szelleme.

Jól tudjuk, hogy a doktorok közül nem mindegyik szen
teli majd életét az emberi tudás gyarapítására, a szó legmélyebb 
értelmében értett tudományos kutatásra. Sokan csak az élet 
gyakorlati feladatait látják maguk előtt. Azonban ezeknek sem 
kisebb a most vállalt kötelezettsége, mert ez az életnek vala
mennyi alakjára kiterjed. Az igazság szellemének minden téren 
érvényesülnie kellene. A doktori eskü arra  kötelez* hogy bármi 
is a közvetlen feladatunk, bármivel szolgáljuk magunk fenn
tartását, bármiféle alkalmazást vállalunk: mindig, mindenben 
igazak legyünk, az igazságot keressük és azt tegyük, amit 
igaznak ismertünk feL
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© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



338

Az igazságra törekvés nyilatkozik a  hűségben önmagunk
hoz, kenyéradónkhoz, Hazánkhoz, — a  becsületben, az elsősor
ban önmagunkra alkalmazott magas erkölcsi mértékben, — a 
minden szavunkért és lépésünkért érzett felelősségben, — 
mások iránt való jóakaratban és segítő készségben. Erről ismer
jük meg, legalább is mi erről kívánjuk megismerni doktorain
kat, bárhova állítja őket életük. Ne feledjék soha, hogy mun
kájukkal, hivatali, emberi magatartásukkal Egyetemünkre is 
megbecsülést vagy homályt árasztanak, az életükkel tehát 
nekünk is felelősek. Ez van ebben a  doktorrá avatásban, 
amelyet önként kértek.

Szívből üdvözlöm a m. kir. József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem újonnan felavatott doktorait és 
bensőségesen kívánom, hogy mindaz, amit az imént ünnepé
lyesen megfogadtak és a felavató Dékán Urak kötelességükké 
tettek, az életben teljes valósággá váljék. Isten vezérelje mind
nyájukat!

II. 1941 NOVEMBER 13-án.

A most felavatott doktorok az életnek különböző útjaira 
lépnek ki ebből a teremből, sőt nyilván már dolgoznak is egy
mástól távol levő pontokon; talán sohasem találkoznak többé 
sem egymással, sem velünk, akik őket e pillanatban Egyete
münk kötelékébe véglegesen felvettük. Az elszéledés előtt 
hallgassanak meg még néhány szók

E perctől kezdve el nem szakíthatóan összetartozunk, 
önöket hozzánk, az egyetemhez köti esküjük; életüket ugyan
annak a törekvésnek kell immár irányítania, amely ennek a 
főiskolának célt és tartalmat ad. Mi pedig felelősek vagyunk 
azért, hogy kiknek adtuk meg a doktori címet, kikről állítjuk 
ki azt a  bizonyítványt, amely sok század óta a tanultlság leg
teljesebb mértékének igazolása volt és tartozik lenni. A doktor
nak felelősséget kell éreznie azért, hogy az őt doktorrá fogadó 
egyetemre csak becsületet hoz; az egyetem felelős azért, hogy 
doktorai másoknál tisztábban látják-e, hivebben és sikereseb
ben szolgálják-e a nemzetnek a  tudományos munkához fűződő, 
jól csak tudományos készültséggel szolgálható érdekeit.

Igenis, a  nemzet érdekeit kell szolgálniok, a nemzet szük
ségleteinek kielégítésében kell résztvenniök. A saját terüle
tükön, munkájuk minden részletében arra  kell törekedniük,
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hogy ott minden a legjobb rendben, a  legtisztább szándékkal, a 
legteljesebb eredménnyel menjen végbe.

A tudomány szerepe kettős: mint kutatás új megismeré
sekre törekszik, mint eredmény pedig javítja, emeli, különbbé 
teszi az életet. Egyéni dolog, hajlamnak, képességnek, körül
ményeknek a dolga, hogy kinek mi lesz az élete közvetlen fel
adata. Egy azonban közös lesz mindig s éppen ez az, ami 
Önöket egymással és velünk örökre összeköti: aki doktor, 
annak eszményt kell szolgálnia, tudatosan kell munkálkodnia 
azon, hogy a tudományos kutatás eredményei elterjedjenek, 
azok alkalmazása a tudás értékét elismertesse a  nemzet tagjai
val. Minél közelebbről kapcsolatos valamely szaktudomány az 
anyagi jólét feltételeivel, annál közvetlenebbül bizonyítja azt, 
hogy az eszmény és a mindennapi élet nem két véglet, hanem 
összefonódik: az apró-cseprő tennivalókat az eszmény fogja 
összeg az eszményt a mindennapi élet igazolja.

Arra, hogy miként lehet kis dologban is nagy ügyet szol
gálni, vegyék például a  mi mostani eljárásunkat: az avatás 
rendes színhelye, dísztermünk helyett itt, rendes tanácskozá
saink helyén gyűltünk össze, hogy ne kelljen Hazánk szénkész
letéből feleslegesen elfogyasztanunk aránytalanul nagy tömeget 
és kíméljük az ország vagyonából Egyetemünk rendelkezésére 
álló anyagi erőt.

Gondolják tovább ezt a  gondolatot. Lássák szemük előtt 
az örök eszményt: a  művelt, gazdag, erős magyar nemzetet; ez 
eszmény fényében végezzék hiven, emelkedett lélekkel a min
dennapi munkát, ha még oly egyszerű vagy még oly terhes 
lenne is.

III. 1941 DECEMBER 11-én.

A legutóbbi 24 óra alatt falaink között két olyan esemény 
folyt le, amely e pillanatban felavatott új doktoraink figyelmét 
megérdemli.

Közvetlenül ez avató ülésünk előtt adtuk át a József 
Nádor Műegyetem tiszteletbeli doktori oklevelét egy érdemes 
férfiúnak, az ő kívánsága szerint „csendben, ajtónkat 
behajtva.“

Ez a férfiú életét a  magyar mezőgazdaság ügyének 
áldozta; szakismereteinek közkinccsé tételével gazdálkodásun
kat fejlesztette, a  gazdák munkájának, a föld termésének érté-
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két fokozta. Egész életnek, egész lélekkel végzett tevékeny
ségnek elismerését fejeztük ki azzal, hogy tiszteletből dokto
raink sorába iktattuk.

A doktori címnek minden ilyen adományozása újabb meg 
újabb bizonyítéka annak, hogy az egyetem milyen nagyra 
tartja a doktori fokot és mit vár azoktól, akiket doktorává 
fogadott. Nem üres címet látunk ebben, hanem tartalmat, azaz 
tudást és lelket. Tudást, mert az ad alapot és jogot a szak 
területén való dolgozásra; és lelket, vagyis benső kötelezett
séget arra, hogy a doktor teljes erejét kifejtse és a kifejtett 
erőt Hazánk javára fordítsa. Az a  körülmény, hogy új tisz
teletbeli doktorunk tisztán gyakorlati célzatú tevékenységgel 
nyerte el az Egyetemünk által adható legfőbb kitüntetést, ifjú 
doktorainkkal megérttetheti: mit várunk tőlük. Azt várjuk, 
hogy szakjuk területén az élet, a magyar élet szükségleteinek 
felismerése, ezek szolgálata, mindenben a  legmagasabb szem
pont, a  tudományos igazság és a  tanultság becsületének öreg
bítése vezesse lépéseiket, bárhol járjanak, bármi lesz közvetlen 
tennivalójuk.

A másik esemény itt folyt le, ahol most vagyunk. Az 
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga kisebbségi szakosztálya 
immár ötödször osztott ki -— ez alkalommal 3000 pengő — 
pályadíjat a Hazánkhoz visszacsatolt területekről írt dolgoza
tok szerzőinek. Új doktoraink figyelmét különösen azért hívom 
fel erre, mert nagy örömömre a  pályanyertesek között mű
egyetemi hallgatók is voltak. De maga a pályázat enélkül is 
figyelmet kíván. Az a  társadalmi alakulat, néhány okos és lel
kes ember, azt akarja elérni, hogy egyre többen legyenek a 
magyar ifjúság soraiban olyanok, akik a magyarság sorskér
déseivel alaposan foglalkoznak, egy-egy részletet felkutatnak 
és kidolgoznak, a nemzet tagjait arról hitelesen tájékoztatják 
s így lassankint kibővítik a magunk életbevágó dolgaiban 
szakértőknek most oly szűk körét. A pályakérdések egyetemi 
és főiskolai hallgatókhoz szólnak, de a végzetteket is komo
lyan érdekelhetik.

Komolyan, mert súlyos minden kérdés, amely a  magyar
ság helyzetét, lehetőségeit és akadályait, veszedelmeit és re
ménységeit illeti. Nagyjelentőségű minden lépés, amely a nem
zeti önismerethez közelebb visz, amely rejtőző erőket kifejlés- 
hez juttat. E kérdésekkel törődniök, nemzetünk benső erejének
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növelésére törekedniök éppen önöknek kell friss erejükkel, 
nyílt szemükkel, becsületes szándékaikkal. Ezt a törődést és 
törekvést várjuk most mindnyájuktól; annak felismerését, 
hogy a szellemi életben minden kérdés elvezet a többihez, a 
nemzet életében minden feladat kapcsolatban van a többivel, 
egymásnak feltételei vagy következményei. Maga szűk körét 
sem értheti -s nem szolgálhatja jól senki, ha nem tudja azt az 
egésznek a keretében mérlegelni. Bármi legyen is tehát vala
kinek a szakja vagy hivatala, szemének nyitva kell lennie a 
nemzet életének valamennyi jelensége számára. A nemzet hely
zetét világosan kell ismerniök mindnyáj oknak, nem szabad 
megémiök valami szűkkörű, felületes, jelszavas ismerettel. Ne 
feledjék: a nemzet jövőjének tudatos és hűséges szolgálatát 
várjuk mindnyájuktól.

E várakozással és reménységgel üdvözlöm a m. kir. József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem újonnan fel
avatott doktorait és bensőségesen kívánom, hogy mindaz, amit 
az imént ünnepélyesen megfogadtak és a felavató Dékán Urak 
kötelességükké tettek, az életben teljes valósággá váljék. Isten 
vezérelje mindnyájukat!

IV. 1941 DECEMBER 19-én.

Bármily nehéz is az élet, ebben a pillanatban bizonyára 
éreznek valamit abból, talán hiánytalanul is érzik azt, amit bol
dogságnak szoktunk nevezni. Ha érzik, a forrása világos: sike
rült valami, amire lélekkel törekedtek; elértek valamit, amit 
hivatali érdekük vagy ettől függetlenül becsvágyuk céljuknak 
mutatott. A fáradozás után a megpihenés, a vizsgálati szoron
gás után a megnyugvás pillanata ez a számukra. Talán büszkék 
is kissé, de bizonyosan örvendenek és mintha többnek tekint
hetnék mostantól kezdve magukat, nyugodtabban néznek előre. 
A boldognak nevezett percekben efféle elemek vannak együtt 
az emberi lélekben. Az uralkodó elem ilyenkor mindig: a lelki 
nyugalom; ezért boldogok.

Ne vegyék ünneprontásnak, ha mi most azt mondjuk: 
vigyázzanak, a boldogság mindig csak pillanatnyi állapot; nem 
lehet egyszersmindenkorra megszerezni. Éppen ezért annak, aki 
boldog akar lenni nemcsak egy percig, hanem egész életében, 
annak minden pillanatban arra kell törekednie, hogy megsze-
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rézzé újra meg újra a boldog pillanatok feltételeit. Ez azt 
jelenti, hogy legyen joga pihenésre, a munka után megnyug
vásra, a feladat okozta izgalmak után megelégedésre; ez pedig 
csak a jól végzett munka eredményének láttára következik be. 
Mindig így volt; az embernek azért, amit a legfőbbnek tart, a 
boldogságért, küzdenie kell, főként önmagával.

Ez a küzedelem soha nem volt olyan nehéz, mint ma. Most 
nemcsak egyesek élete függ egyénektől egyáltalában nem kor
mányozható eseményektől; nemzetek boldogságát, életét be
folyásolják váratlan, bár nem előzmény nélküli óriás esemé
nyek. Ma szinte minden nap valami nagy, az eddiginél is ijesz
tőbb meglepetést hoz. Az egymással harcban álló, életüket a 
másiktól oltalmazó és ezért egymás vesztére törő népek és orszá
gok száma egyre szaporodik. Ma már valóság, amit 2 és % év
tizeddel ezelőtt az egész Európa hangoztatott: most csakugyan 
világháborúban élünk. Vájjon ilyen óriási tűzvészben lehetsé
ges-e egy-egy embernek boldognak lennie, lehet-e a maga bol
dogságán dolgoznia és azt remélnie?

A silánylelkű ember úgy igyekszik boldog lenni, hogy 
nem törődik mással, csak önmagával; a nagy tűzben a maga 
kicsiny pecsenyéjét sütögeti. A művelt ember nemcsak, hogy 
nem tud így gondolkodni, de azt is tudja, hogy ilyenkor csupán 
egyetlen módon lehet lelkünk nyugalmát biztosítanunk: ha a 
közért dolgozunk, ha nemzetünk erejét fokozzuk.

Annak, aki tanult ember, nem lehetséges, annak pedig, aki 
közpályára lép, soha sem szabad felejtenie, hogy részese az 
egész életének. Az értelmes ember minél tanultabb, annál több 
kapcsolatot lát, magát ugyan annál kisebbnek, de mégis a maga 
területén annál fontosabbnak is érzi. Tudja, hogy a nemzet 
élete apró mozzanatokból, kis emberek messzireható munká
jából áll, s ezt tudva, arra igyekszik, hogy minden pillanatban 
jól végezze azt, ami éppen reá vár. Senki sem gátol bennünket 
abban, hogy amíg élünk és erőnk van, a lehető legjobban dol
gozzunk. S ha igaz, hogy boldognak csak az érezheti magát, 
akinek lelke nyugodt, akkor így is mondhatjuk: senki sem gátol 
abban, hogy a tőlünk telő, lehető legjobb munkával minden 
pillanatban megszerezhessük magunknak azt a nyugalmat, ame
lyet ád a feladat betöltésének tudata, az erő felhasználásának 
érzése, az eredményben részes voltunknak felismerése.
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így, ilyen értelemben igyekezzenek önmagukat boldoggá 
tenni. Ennek a feltétele saját lelkűkben van. Abban, hogyan 
használják, amit tanultak; hogyan tanulják meg azt, amit az 
élet új tanulnivalót szörnyű tömegben zúdít most reánk, és vál
tozó viszonyok között hogyan tudnak megállni saját erejükön, 
folyton gyarapítva ezt az erőt — emberül, azaz segítve a kará
csonyi parancs teljesülését: „legyen a  földön békeség és az 
emberek között jóakarat“!

Melegen üdvözlöm a m. kir. József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem újonnan felavatott doktorait és 
bensőségesen kívánom, hogy mindaz, amit az imént ünnepé
lyesen megfogadtak és a felavató Dékán Urak kötelességükké 
tettek, az életben teljes valósággá váljék. Isten vezérelje mind
nyájukat!

V. 1942 FEBRUÁR 12-én.

Reméljük, nem volt csupán elhangzott szó, hanem valóban 
át is érzik doktori esküjök jelentését: e felavatással elismert 
készültségüket Egyetemünk becsületének növelésére és ezzel 
Hazánk javára kell használniok. A kettő egészen egy: az egye
tem becsülete aszerint nő vagy apad, hogy a tudományos jelző
vel ellátott végzettjei milyen lélekkel és milyen eredménnyel 
állítják ismereteiket a haza ügyének szolgálatába.

Minél nehezebb a nemzet sorsa, minél több veszedelem 
fenyegeti a hazát, annál súlyosabb a felelősség mindannyiun
kon, annál többet várunk egymástól, annál többre kötelezettnek 
kell éreznünk elsősorban önmagunkat. így gondolkozik, ezt érzi 
mindenki, aki tisztán látja az egyes ember és a közösség elvál- 
hatatlan egységét, aki előre tud nézni és mindig a várható kö
vetkezményeken méri önmaga és mások szándékait és cseleke
deteit.

Ma a leginkább elvont kérdések szakembere sem vonhatja 
ki magát az élet hatása alól, az sem tudja elhárítani az adott 
helyzetből eléje álló követelményeket; sőt inkább, minél mélyeb
ben tudományos valakinek a gondolkodása, annál nagyobbnak 
ismeri fel az ő tudományszakának egyetemes jelentőségét, annál 
teljesebb odaadással végzi a felismert, reá bízott, elvállalt köte
lességet.
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A mi Egyetemünk doktorai, tehát immár Önök is, a tudo
mányosság és a gyakorlatiság egyesítésére vállaltak kötelezett
séget. Szemöket az élet változásain kell tartaniok, a változások 
követelte munkát kell tudományosan, azaz alaposan s rendsze
resen, vagyis tisztult elvek szerint, mindig a lényeget keresve 
végezniök. Az alaposan tanult ember óvakodik attól, hogy felü
letesen kapjon minden divatos újításon vagy csökönyösen meg
maradjon elavult állásponton; fel tudja ismerni, hogy meddig 
lehet az ő munkaterén a kialakult, megszokott rendben dolgozni, 
mikor jelentkeznek új feladatok, mikor szabad és szükséges új 
útra térni a régi helyett; a rendszeresen gondolkodó szakember 
meg tudja keresni a változott helyzetben az új feladatok meg
oldására vezető jobb módszert.

Az újabb meg újabb feladatok teljesítése, a munka folyto
nos javulása biztosítja a nemzet helyzetének javulását, vagy 
legalább a romlás megelőzését; ez bizonyítja a szakember érté
két, tehát a szakember oklevelének az értékét is!

Ez az értelme annak, hogy a doktor hazája javát és egye
temének becsületét együtt szolgálja.

Ha így fogják fel a most lelkökre vett felelősséget, csak
hamar meglátják ennek üdvös eredményét azokon, akikre a 
munkájok vonatkozik s megérzik nevezetes erkölcsi, erősítő ha
tását önmagukon is. A másokért, a haza sorsáért való felelős
ségét átérző emberben minden lépésével növekedik a lelki erő, 
mert észreveszi, hogy az ő tudatos és hűséges munkája mások
ban bizalmat ébreszt, ez a bizalom csökkenti az ilyen időben el- 
burjánzó kishitűséget; személyes hatásának jelei elhallgattatják 
saját kishitűségét is, ha az jelentkeznék. Az alaposan képzett, 
a jövőért dolgozó embert az akadályok nem állítják meg, hanem 
erejének kettőzésére indítják; a nagy nehézségek, nagy vesze
delmek egyre jobban megérttetik vele, hogy kis eredménynek 
is nagy a jelentősége, mert csak valamennyiünk apró lépései 
együtt tarthatják meg nemzetünket.

Adja Isten, hogy érezhessék magukat részeseknek Hazánk 
jövőjének megszilárdításában! E kívánsággal üdvözlöm a m. kir. 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem újonnan 
felavatott doktorait és bensőségesen kívánom, hogy mindaz, amit 
az imént ünnepélyesen megfogadtak és a felavató Dékán Urak 
kötelességükké tettek, az életben teljes valósággá váljék. Isten 
vezérelje mindnyájukat!
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VI. 1942 MÁRCIUS 12-én.

A mai felavatással elérkeztek a szabályozott tanulmányi 
idő végső állomásához. Vizsgálóbizottságok ezután már nem ké
rik számon, hogy mit tesznek ismereteik további gyarapítására, 
mivel tisztul az áttekintésük az emberi ismeretek ki nem me
ríthető sokaságán és mennyire tudnak az eddiginél jobban bele
hatolni a tudomány különféle ágainak összetartozásába, mi
ként tudják érvényesíteni tudásukat az élet — a nemzet élete! — 
tudatosabbá, nemesebbé, azaz értékesebbé tétele érdekében. Nem 
vizsgálja többé senki, hogy felfogják-é a folytonosan alakuló 
életnek, önmaguk és nemzetük életének újabb meg újabb, meg
oldani való kérdéseit; észreveszik-é, hogy a nagy kérdések meg
oldásához közelíteni is csak rendszeres gondolkodással, tudomá
nyos készültséggel lehet.

Valóban, ilyen tárgyú szigorlattal nem lesz bajuk. De en
nél nehezebb, örökös számadás terhe lesz a leikükön. A most le
tett eskü szavai ott élnek majd az emlékezetükben: a lelkiisme
ret hangja lesz az. A lelkiismeret folytonosan ösztönzi az igazi 
doktort, hogy tovább tanuljon, — folytonosan mérleg alatt 
tartja, hogy halad-e a megismerés útján, — szünetlenül bírál és 
ítél, megnyugtat vagy elítél, — többre és többre sürget. Többre 
mindig minden eddiginél, mert a nyiltszemű, fogékony elméjű, 
érzékeny lelkiismeretű ember mindegyre új bajokat lát meg, új 
tennivalókat ismer fel, önmagának egyre nagyobb kötelességeit 
érzi lelkére nehezedni!

Ez tehát azt jelenti, hogy így az Önök élete bensőleg ter
hesebb lesz, mintha most nem kötötték volna le magokat a tudo
mány szellemében való életre. Nehezebb lesz azénál, aki nem 
vesz észre semmi bajt, nem lát meg bonyodalmakat, nem fog 
fel kötelességeket. Az együgyűek élete könnyű, ezek boldogok 
lehetnek a maguk módján; Önökhöz azonban nem ez illik, ha
nem a tanult embernek valóban nehezebb élete. Ezt kötjük most 
a lelkűkre: igyekezzenek pihenés nélkül minél többet tanulni; 
ne akarjanak lerázni semmi terhet; ne keressék a kérdések meg
kerülése módját, hanem nézzenek szembe mindennel, minél 
nagyobb a kérdés, annál komolyabban; értsék meg, hogy éppen 
azért, mert itt ma előttünk a doktori esküt letették, több a köte
lességük, mert nagyobb az erejük; értsék meg, hogy ma nem
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lehet semminek a könnyebb végét fogni, hiszen most nincs is a 
dolgoknak könnyebb vége!

Nyugodtan nézünk ez elé a nehezebb életük elé, mert bí
zunk abban, hogy eddigi készültségük megadta mindnyájuknak 
a kellő erőt. Azok a szaktudományok, amelyek szolgálatában a 
doktori fokot elnyerték, az élettel közvetlen kapcsolatban lévő 
tudományok; igazán csak az merülhet beléjük, aki egy percre 
sem felejti el, hogy minden tudományt az élet táplál és a tudo
mány csak akkor ér valamit, ha az életet kedvezőbbé alakítja. 
Ez legyen a munkájuk vezető szempontja. Igaz, hogy ez terhet 
jelent, de ez teszi az életet magasabbrendűvé: tanult emberhez 
méltóvá!

Aki maga élni tudja a magasabbrendű, lelkiismeret vezette 
életet, az segítni tud abban, hogy másoké is olyanná váljék. Ezt 
várjuk minden doktorunktól.

E várakozással és reménységgel üdvözlöm a m. kir. József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem újonnan fel
avatott doktorait és bensőségesen kívánom, hogy mindaz, amit 
az imént ünnepélyesen megfogadtak és a felavató Dékán Urak 
kötelességükké tettek, az életben teljes valósággá váljék. Isten 
vezérelje mindnyájukat!

VII. 1942 ÁPRILIS 17-én.

Ha nem ilyen időket élnénk, amilyenek ma remegtetnek 
bennünket, ezen az avató ünnepélyen emelkedett hangulat, fel
emelő érzelmek töltenének el mindnyájunkat. Önöket azért, 
mert eljutottak tanulói pályájok végső pontjához s nyitva lát
nák szemük előtt a készültségükkel megérdemelt munkateret; 
minket azért, mert csak arra gondolnánk, hogy íme, ismét ki- 
bocsáthattunk falaink közül egy ifjú csoportot, ismét szaporo
dott a tudományos fokot megszolgált, a tudomány szellemében 
való dolgozásra elhatározott munkatársaink száma. S éppen ma 
különösen örülhetnénk valamennyien, mi is, az új doktorok is, 
mert a most felavatottak közül heten cum laude, azaz dicséret
tel tettek eleget a doktori szigorú vizsgálat követelményeinek.

örülünk ennek a szép eredménynek így is, de örömünk nem 
lehet teljes. Ebben a csendes teremben is arra a mérhetetlen 
viharra gondolunk, amelynek zaja az egész világot betölti; arra
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a veszedelemre, amely e vihar közeledtével immár Nemzetün
ket, Hazánkat közvetlenül is fenyegeti; arra a küzdelemre, 
amely sokféle alakban mindjobban leköti ifjúságunk erejét és 
állandóan veszélyezteti mindnyájunk életét, elsősorban a fiata
lokét. Szinte-szinte kétség támad bennünk: mit ér ilyenkor a 
doktori oklevél olyanoknak, akiknek ez nem jelent képesítést, 
azaz kenyérkereső foglalkozásukhoz nincs reá szükségük?!

Nem tudom, mit felelnek erre a kérdésre önmagokban. Mi 
azt a kétséget ezzel hallgattatjuk el: a tudománnyal a tudo
mányért foglalkozó ember arra érez magában erős ösztönzést, 
hogy a dolgokat, a világot, az életet minél alaposabban meg
ismerje; azzal növeli saját lelki erejét, hogy másokat is vezet 
a teljesebb megismerés útján; azzal szolgálja a nemzetet, hogy 
példát ad a komolyságra, önzetlen munkára, bizonyságot tesz a 
céltudatos és kitartó törekvés sikerének lehetőségéről s hozzá
járul, hogy ha a további élet feltételei, biztosítékai most nem a 
tudomány terén mutatkoznak is a felszínesen szemlélődő előtt, 
el ne vesszen a hit az elmélyedő tanulmányok értékében, meg 
ne szakadjon a rendszeres munka az újabb meg újabb kérdések 
megoldásáért és napról-napra többen lássák tisztán, hogy a nem
zet élet-halál harcának nagy jelentőségű tényezője az is: meny
nyien vannak a tanult emberek, mennyire él és hat bennük s 
általok az egész nemzetben az igazság végső győzelméről való 
meggyőződés.

A végső győzelmet kívánjuk mindnyájan, nem futólagos 
sikereket. Azt kívánjuk magunknak, azt akarjuk szolgálni Nem
zetünk számára is. A győzelemig való kitartásra a tudomány
nyal foglalkozó embernek lehet igazán képesnek lennie. A tudo
mányos munka megtanít arra, hogy mennyi öröm és csalódás, 
siker és tévedés váltakozik a munka során s hogy igazi ered
ményt csak az érhet el, akit sem a kis részletben elért siker nem 
indít pihenésre vagy éppen idő előtti megelégedésre, sem a ki- 
sebb-nagyobb vereség nem csüggeszt el és nem késztet a munka 
abbahagyására. Az egyetemi éveit rendszeres tanulmányozás
sal töltő ember ifjan megszokja, hogy az ismeretszerzésben min
den haladásnak kemény, odaadó munka az ára; tudja, hogy a 
tudáshoz kétségeken vezet át az út, zökkenők és újrakezdések 
nélkül nincsen eredmény, de az igazán komoly törekvés ered
ménye soha sem marad el, bár nem mindig éppen azt érjük el, 
amit reméltünk. Aki ezeket a tanulságokat felismerte, az nem
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lehet el bizakodott, de nem lehet kishitű sem s jellemének ez az 
erőt adó vonása az élet minden terén érvényesül.

Ebben a mai, valóban az életünkért folyó küzdelemben is 
arra van szükség, hogy minél több kitartóan előre néző, magán 
uralkodó, másoknak példát adó, művelt lelkű emberünk legyen. 
Ilyennek mindenekelőtt éppen azoknak kell lenniük, akik a mű
veltség egyik alkotó elemét, a tanultságot a doktori fok elérésé
vel már bebizonyították. Ezek tartoznak magukban tudatosan 
kifejleszteni a műveltség többi elemét is, azok között az erkölcsi 
erőt, ezzel azt a szándékot, hogy mások erkölcsi erejét ébren 
tartsák és növeljék.

Ezt várja mindegyik egyetem minden végzettjétől, külö
nösen doktoraitól. E várakozással üdvözlöm most én is a m. kir. 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem újon
nan felavatott doktorait és bensőségesen kívánom, hogy mindaz, 
amit az imént ünnepélyesen megfogadtak és a felavató Dékán 
Urak kötelességükké tettek, az életben teljes valósággá váljék. 
Isten vezérelje mindnyájukat!

VIII. 1942 MÁJUS 13-án.

Napjaink terhei egyre súlyosodnak. Egyenkint mindnyá
jan érezzük, mint válik rohamosan nehezebbé-nehezebbé az élet 
legegyszerűbb szükségleteinek megszerzése és számunkra ter
mészetes feltételeinek megtartása. Ennél még terhesebb a gond, 
amelyet minden becsületes ember a lelkén hordoz Nemzetünkért. 
Akinek szeme van, látja, hogy a sors szekere megindult; aki 
számot vet állapotunkkal, tudja, hogy valahány an vagyunk, tel
jes erőnket minden fenntartás nélkül hazánk és nemzetünk szol
gálatára tartozunk bocsátani.

Nem csinálhatunk titkot belőle, hogy ma mindenkinek több 
a köteles tennivalója, mint akárcsak egyetlen évvel is ezelőtt; 
nagyobb a felelősség a közös sorsért, mint ahogyan ezt rövidlátó, 
rövideszű, fogyatékos erkölcsi érzékű emberek csak meg is sejt
hetik.

Nem lehet félreérteni, hogy erről most miért beszélek. 
Azért,, mert Önök a doktori fokra való törekvésükkel azt jelen
tették be nekünk és általunk a nemzetnek, hogy többre, nagyobb 
erőt kívánó feladatra vágynak, mint amennyi a hivatalos köte-
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lességök; mi pedig azzal, hogy doktorrá avattuk, elismertük, 
hogy erre a többmunkára felkészültek.

Most már azt várjuk, hogy ezt további életükkel napról- 
napra bebizonyítsák. Szemmel tartunk mindenkit, aki esküjé
vel hozzánk kötötte magát és mert hozzánk tartozónak érezzük, 
most eltávozásuk pillanatában is fokozni kívánjuk lelki erejét 
új doktorainknak.

Evégből rámutatunk arra a férfiúra, akinek szelleme 1941 
szeptembere óta az egész magyarság előtt újra hatalmas fénnyel 
világít s akinek emlékezetét Egyetemünk holnap ünnepli ebben 
a teremben. Széchenyi ez. Nagy szerencsénk lehet egész nem
zetül, hogy súlyos aggodalmaink között 150 évvel születése után 
ismét előttünk áll az a férfiú, akinél többet senki a magyarság 
sorsáért nem aggódott, — akinél többet érettünk senki nem dol
gozott, — aki mindig azzal gyötörte magát, hogy nem tett ele
get. Pedig milyen rengeteget tett!

Önmaguk és a magyarság sorsának minden fordulatában 
nézzenek Széchenyi leikébe; onnan erőt, sőt új erőt kapnak. Vi
gyék innen magukkal az ő hangját: „Dolgozni és munkálni kell 
naponta szünetlen“; csak a munka, „százezreknek egy célra tö
rekvő tette emelheti ki nemzetünket felette alacsony állásából“. 
S ha valaha csüggednének, figyeljenek Széchenyi Stádiumának 
jeligéjére: „Megint s megint, szünetlen!“ Tudom, mert fiatal 
korom óta tapasztalom, hogy ezek a szavak erőt adnak!

A lelki erőnél jobbat nem kívánhatok a falaink közül távo
zóknak. Ebben a meggyőződésben üdvözlöm a M. Kir. József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem újonnan fel
avatott doktorait és bensőségesen kívánom, hogy mindaz, amit 
az imént ünnepélyesen megfogadtak és a felavató Dékán Urak 
kötelességükké tettek, az életben teljes valósággá váljék. Isten 
vezérelje mindnyájokat!

IX. 1942 JÚNIUS 11-én.

A doktorrá avatás hagyományos szertartásának két neve
zetes mozzanata van: az eskütétel és a kézfogás. Könnyen meg- 
eshetik, hogy ilyen sok ember avatásakor éppen ez a kettő tet
szik puszta külsőségnek. A tömegben elmondott eskü mintha el
vesztené a személyes erejét s a kézfogás kísérő szavainak egy
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hangú ismétlődése még derültséget is kelthet. De csak abban, 
aki n,em érti, hogy mi történik.

A két érdekelt fél, a jelölt és az avató Tanács, nagyon jól 
tudja, hogy akárhányan mondják is egyszerre az eskü szavait, 
akárhányszor nyújtjuk is ki a kezünket az új doktorok felé, az 
mindig egy-egy embernek ugyanolyan elkötelezését jelenti, 
mintha egyedül állana előttünk. Az esküvel arra kötelezte el 
magát ezzel az alkalommal is mindegyikök, hogy szaktudo
mánya művelésével öregbíti Egyetemünk becsületét és az itt 
szerzett tudás becsületes alkalmazásával szolgálja Hazánkat. Mi 
pedig minden egyes kézszorítással éppen azért az egy emberért 
vállaltuk magunkra a felelősséget, hogy az híven megtartja,, 
amire esküt tett.

A doktoravatásban nem az a lényeg, hogy az egyetem vala
kit a cím használására jogosít, hanem az, hogy a doktor köteles
séget vállalt: megfogadta, hogy egész életét a tudomány szelle
mében folytatja. Ezt a fogadalmat nem gyengíti meg, ha egy
szerre sokan teszik le; sőt ebben nagy jelentőségű bíztatást kell 
látnunk.

Háromszáz éve már, hogy más népek erejét a magyarság 
gyengeségével összevetve, Apáczai Csere János Hollandiában 
világosan meglátta: a magyarság jövőjének az a feltétele, hogy 
a hazában nagy számmal legyenek tanult emberek. Ezt óhaj
totta és sürgette azóta is mindenki, aki csak gondolkodott hely
zetünkön és jövőnkön.

Ezt mondjuk ma is. A tanult ember nemcsak maga látja 
tisztábban állapotunkat, nemcsak maga tudja keresni a bajokból 
kivezető utat, nemcsak neki magának több az ereje a tanulatlan 
embernél; a tanult ember látni tanít másokat, a jobb munka fel
tételeit sokasítja, saját erejét tovább adja. Minden téren minél 
több alaposan tanult emberre van szükségünk, hogy minél egye
temesebb legyen a tanultság a nemzet valamennyi rétegében.

Ezért nekünk öröm és bíztatás, hogy Egyetemünk széles 
tudományterületének oly különböző pontjairól bocsáthattunk ki 
ma is alaposan tanult embereket: többen kitüntetéssel, még töb
ben jelesen állották ki doktori szigorlatukat, s a többiek is be
csülettel állották meg a helyüket. Bizonyára alaposan elkészült 
mindegyik; különbeú nem állhatna itt.

Közös esküjök a feladat* közösségére figyelmezteti mind- 
nyájokat. A vegyészet, a mezőgazdaság, az állatorvosi tudomá
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nyok, a közgazdaságtudomány sokféle ágának új doktorai egy- 
től-egyig ugyanazt a rendeltetést szolgálják, tartoznak szolgálni: 
a tudomány hatalmát kell növelniök, a tudás értékét elismertet
niük, a tanultság, a tanult emberek benső tekintélyét növelniök.

Tekintélye a tanult embernek csak addig lehet, amíg tu
dása folytonosan növekedik. Aki doktor, azt vállalta magára, 
hogy szünetlenül tanul tovább, könyvekből is, az életből is és 
saját tudásának állandó gyarapításával, újabb ismereteinek köz
jóra fordításával gyarapítja a nemzet erejét.

Arról, hogy a nemzet erejének gyarapítása mit jelent 
nekünk és mit jelent éppen ma, nem kell szólanom; csak a lel
kűkre kötöm: a ma szerzett címmel megnövekedett az a köteles
ségük, hogy Nemzetünk erejének növelése legyen minden lépé
sük célja és következménye! Hiszem, hogy így lesz..

Ebben a reményben üdvözlöm a m. kir. József Nádor Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem újonnan felavatott dok
torait és bensőségesen kívánom, hogy mindaz, amit az imént 
ünnepélyesen megfogadtak és a felavató Dékán Urak köteles
ségükké tettek, az életben teljes valósággá váljék. Isten vezé
relje mindnyájukat!

X. 1942 JÚNIUS 19-én.

E tanévben utoljára élt most a József Nádor Műegyetem 
rektori tanácsa a doktoravatás jogával. Minél közelebb érkez
tünk a tanév végéhez, minél inkább növekedett új doktoraink 
sorában a katonaruhások száma, annál nehezebb volt hozzájuk 
úgy beszélnünk, mintha nem is járna eszünkben egyéb, csak az 
a békés munka, amelynek jutalmául Egyetemünk doktorai so
rába őket beiktattuk s mintha más sem állana előttünk, csak az 
életnek azok a feladatai, amelyekre tanulmányaik során felké
szültek.

Most, az utolsó alkalommal, nem állhatom meg, hogy meg 
ne mondjam: az egész évben az uralkodott a mi lelkűnkön is, 
ami tanítványainkén, t. i. a háború. S minden egyes avatáskor 
azt kérdeztük magunktól: vájjon meddig folytathatják ezek az 
ifjak az életet úgy, ahogyan eddig folytatták; nem kell-e hama
rosan felcserélniök polgári ruhájokat és eszközeiket egészen 
mással; az életért való küzdelemnek másféle területén miként
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tudják megállani a helyüket, mikor és vájjon hogyan jöhetnek 
onnan vissza?! Ha pedig doktoraink között a leányokra gondol
tunk, az ő jövőjük is ugyanezekkel a kérdésekkel kapcsolódott a 
lelkűnkben; a nők sorsa, munkatere, boldogulása és boldogsága 
azon fordul meg: mi lesz a férfi-ifjúsággal, mi lesz a nemzet 
sorsa e háborúnak a végén?

Ezekre a kérdésekre senki sem felelhet biztonsággal, de 
mindenkinek keresnie kell magában a feleletet. Amint ezt ke
ressük, azt találjuk, hogy nagyon sok fordul meg azon: milye
nek lesznek, milyenné válnak az egyelőre vagy állandóan itt- 
honmaradók!

Egyenesen meg akarom mondani: bennünket is újra meg 
újra elér a kísértés, hogy a magunk szakszerű munkájának je
lentőségét kisebbnek nézzük a háború közvetlen feladataiénál; 
belőlünk sem tűnik el egy pillanatra sem az a gondolat, hogy az 
most mindennél elébbvaló; mindennek az értékét szerintünk is 
az szabja meg: mennyire fokozza a hadrakelt sereg erejét, meny
nyire növeli az itthoni felkészülés alaposságát, mennyire szilár
dítja akaratunkat a háború győzelmes végigküzdésére és a hi
tünket, hogy számunkra jobb jövendő következik.

Ezt így nyíltan elismerve, bennünk, egyetemi tanárokban 
mégis mindig felülkerekedik az a meggyőződés, hogy teljesen 
eltelten a most folyó küzdelem óriási, sorsunkat eldöntő nagy
ságától, mégis, sőt annál inkább híven, pihenés nélkül teljesíte
nünk kell a magunk mindennapi kötelességeit. Magunkra kell 
erőltetnünk a lelki nyugalmat, megfeszítnünk teljes erőnket 
— hiszen a mi munkánk is egyik része a nemzet életének s az 
élet csak akkor térhet majd vissza a medrébe, ha az itthondol- 
gozók mindent elvégeznek, amire itthon szükség van. Csak 
ekkor remélhetjük, hogy a harcból visszatérőkkel becsülettel 
kezet foghatunk, ha addig itthon helyettük is dolgozunk, mint 
ahogyan ők odakinn helyettünk is küzdenek és szenvednek.

íme, Doktor Urak s Doktor Kisasszonyok, bennünket telje
sen a rendkívüli időnek, a bizonytalan jövőnek a gondolata hat 
át. Azért szóltam erről, mert ez az Önök sorsának a gondolata 
is. Kívánjuk, hogy ahogyan mi igyekszünk leküzdeni a napról- 
napra való dolgozás külső-belső akadályait, ahogyan mi mindig 
előre nézünk, hogy a nehéz idő hordozását másoknak megköny- 
nyítsük: ugyanúgy tudják Önök is valamennyien a jelennel
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amelyet megszereztek s tudják munkájukkal fokozni Nemzetünk 
erejét. Ne feledjék: ma egyszerűen a magyarság életéről van 
szó! Ezért dolgozunk mindnyájan odakünn és idehaza!

Azt hiszem, értjük egymást. Ezt a megértést, az ebben való 
egyetértést tartoznak terjeszteni is. Ilyen szellemű munkájuk 
elé bizalommal nézünk.

E bizalommal üdvözlöm a m. kir. József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem újonnan felavatott doktorait és 
bensőségesen kívánom, hogy mindaz, amit az imént ünnepé
lyesen megfogadtak és a felavató Dékán Urak kötelességükké 
tettek, az életben teljes valósággá váljék. Isten vezérelje mind
nyájukat!

3í>3
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XIII.

a) Az 1941/42. tanévben honosított külföldi oklevelek.

N é v
S i ű l e t é s  i

Külföldi oklevelét

A
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on
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ít
ás

ke
lt

én
ek

 é
ve

mely mű
egyetemen 

vagy főiskolán
melyik
évben

hely | év s z e r e z t e

1. Mérnök.
Sztójay (Bader) Rolf

2. Gépészmérnökök.

Wien 1912 Wien 1937 1942

Fisch ír Rtzső Budapest 1884 Deutsche
Technische
Hochsch.
Prága

1908 1942

Grósz Károly Zalaegerszeg 1 9 0 Technische
Hochsch.
Karlsruhe

1933 1941

Puszter Mihály Féltorony 1C00 Technische
Hochsch.
Wien

1940 1942

Zimmer Károly

3. Vegyészmérnökök.

Budapest io :4 Technische
Hochsch.
Drezda

1940 1942

Helmeczy László
•

Szatmárnémeti 1914 Technische
Hochsch.
Zürich

1939 1942

Hevér Dezső Ztnta 19.3 Technische
Hochsch.
München

1937 1941

Símonka László

4. Bányamérnök.

Békéscsaba 19 5 Technische
Hochsch.
Drezda

1927 1941

Felder Sebestyén

5. Mezőgazda.

Somogydöröcske 1901 Technische
Hochsch.
Berlin

1930 1942

Wambera János

6. Állatorvosok.

Veszprém 19:3 Hcchsch. 
für Boden
kultur,
Wien

1935 1942

Román András Kövesliget 1912 Brünni á. o. 1939 1942

Rosti Imre Pankota 1916 Camerinoi 
á. o.

1937 1942
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b) Az 1941 /42. tanévben honosított külföldi 
doktori oklevelek.

N é v
Születési A műegyetem, 
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hely év

Wambera János Veszprém 1913 Hochschule
für Boden
kultur, Wien

1935 1942
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Az 1941/42. tanévben beiratkozott hallgatók névjegyzéke.*)

Mérnöki és Építészmérnöki Kar.

Abdái Zoltán
Ádám Geyza
Adám László
Adamis Géza 
Adámy Rezső 
Afra Tamás 
vitéz Aknai Károly 
Alexovics Győző 
Alexy Géza 
Álmási Szabolcs 
Almásy Géza 
Ambrus István 
Ambrus Lajos 
Ámon Antal II.
Angeli Tamás 
Antal József 
Appel Sándor 
Arany Béla II.
Asztalos Tibor 
L’Auné Ottó

báró Babarczy Felicián 
Babinszky Ferenc 
Bácsváry Róbert 
Bacsó Antal 
vitéz Bajor János 
Bakó János 
Bakonyi Iván 
Bakoss Géza I.
Balássy Béla 
Balázs Adorján 
Balázs György I.

A) Mérnöki osztály, 

a) Rendes hallgatók:
Balázs László (Kalán) 
Balázs László (Szolnok) I. 
vitéz Balázs Zoltán 
Balgha Sándor I.
Bálint Péter 
Balla László I.
Balla Pál I.
Balló Iván
Baló Lehel
Balog István 
Bánás Tibor I.
Bánfalvi Endre 
Bánk Béla 
Bánkuti Béla 
Bánó Iván I.
Bányai István 
Barabás Miklós 
Baranyai Vince 
Barna Aladár 
Bartha László 
Bata Géza 
Bauer Antal 
Bauer János 
Baumerth Gyula 
Becker Henrik 
Becsei Lajos 
Becsek Barna 
Békéssy Pál 
Bellosevich János 
Bellosevich Sándor I. 
Benke István 
Bényei László

Bereczky György 
Beregszászy Sándor 
Béres Béla 
Bernáth Jenő 
Bernhardt György 
Bertalanits Miklós 
Berthe László 
Berthold Károly I. 
Bertók József 
Bese László 
Bicsikovszky József 
Bikszády Lóránt 
Biró Sándor 
Bisseliches Dániel 
Bittera László (Alsó-

lendva)
hideghéti Bittera László 

(Cinkota)
Boarov Vitályos II. 
Bocsor Loránd 
Bodnár Gábor 
Bodolay Jenő I.
Bogár Ferenc I.
Bogáti József 
Bölcsek György 
Bolgár István 
Boncz István 
Bonta Tibor 
vitéz Borókay Ferenc 
Boros György 
Boros (Schaáb) Tibor 
Borsovszky Rudolf

♦) Akik neve mellett nincs I. vagy 
iratkoztak.

II., azok mindkét félévre be
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Bosnyákovich Róbert 
Bots Dénes 
Bottyán Géza 
Bozó Kis Ákos 
Bozóky-Szeszich Károly 
Bozsits Pál 
Bozsoky Albert 
Böröcz Imre 
Böszörményi Endre 
Branczik Károly 
Brenner Károly 
Breuer György 
Brezovácz Kálmán II. 
Budavári Kurt 
Bujdosó Géza 
Bún Tamás 
Buna Tibor I.
Buocz Tibor 
Burián András 
Burián Miklós 
Búzás Endre I. 
Bükkfalvi Emil

Chiovini Róbert 
Cholnoky Tamás 
Chovanetz Ottó I.
Csáki Imre 
Csengéi Tibor 
Csengeri László I. 
Csépke Csaba 
Cserei Zoltán I. 
Csermák Béla 
vitéz Cséry Lajos 
Csongrády István 
Csordás Zoltán I.
Csölle Endre 
Csurgay Károly 
Cziráky József 
Czirbesz Sándor

Dallmann Károly 
Dalotti Béla I.
Dános Valér 
Darnay József 
Dávid István 
Deák Béla 
Deák Imre 
Dékán Ernő II. 
Demetrovics Szilárd 
Dénessy Tibor 
Dettai László 
Deutsch Ervin I.
Dévay László 
Dobó István 
Dobrovich László 
Dologh Ervin II. 
Doroszlay Árpád 
Duchon Lajos 
vitéz Dukay Jenő 
Duzs János

Eisner Albert 
Éles Sándor 
Erdélyi Roland 
Erdő Borisz 
Erőss István 
Erpf Edgár 
Érszegi Kálmán

Fábián Ferenc 
Fábián Gábor 
Fábián Imre 
Fábián József 
Faludy János 
Falussy Ferenc I. 
Farády Géza I. 
vitéz Farkas Iván I. 
Farkas Mihály 
Farkas Miklós I. 
Fáskerty Péter I. 
Fazokas Károly 
Fedor István 
Fehér Miklós 
Fekete András 
Fekete György I. 
Fekete Lajos 
Feledi Andor 
Fellegi Ödön 
Felszeghi István 
Ferenchalmy Zoltán 
Filák György 
Fintha Endre 
Fischer József 
Flórián Tibor 
Fogarasi Béla 
Fogarassy Sándor 
Forgó Sándor 
Fóris Ödön 
Formágyi Győző 
Formanek Ferenc 
Földes János 
Földi Endre I.
Földi István 
Freufeld László II. 
Frldek Rasztiszlav 
Friedrich Alajos 
Frisch Róbert 
Fritzsche Andor 
Furgyik György 
Futó György 
Führer István 
Fiilöp András 
Fülöp József

Gaál Zsombor 
Gács József I. 
Gadányi Tibor 
Galambos László 
Gallatz Imre 
Gállik István 
Gály Iván

Gáspár László I. 
Cazda Géza 
Gazdag Ferenc 
Gebauer Béla 
Géhl Mátyás 
Gellért Dénes I. 
Gellért Ferenc 
Gencseff Valcsó 
Georgieff Sztefan 
Gergely Sándor 
Gerhardt József 
Gerszi Gyula 
Girscht Ferenc 
Glass Tamás 
Gombkötő Miklós 
Gonda János 
Goóts Kálmán 
Gorcsik Tibor 
br. Gorup Attila 
Gozdán Nándor 
Grecsner László 
Grillusz Vilmos 
Guller János 
Guoth István 
Gürtler Pál I.

Gyalinacz Kajica I. 
Gyarmati Gyula 
Gyenes Gyula 
Gyimesi József 
Gyimóthy László 
Gyökös Lmre 
Gyöngyösi Lázár 
Gyürke Olivér 
Györke Zoltán 
vitéz Gyutay Tibor

Haag Tamás 
Hahn Rezső 
Hajdú Pál 
Hámos József 
Hannák Vilmos 
Hantai Márton 
Hanusz András 
Haraszthy András I. 
Harkányi György 
Hartl Mátyás 
Hartyányi László I. 
Havadi Erik 
Hebling Károly 
Hegedűs Balázs 
Hegedűs Gyula 
Heigl Vilmos 
Heinrich Tibor 
Héjj Huba 
Hembach Kamill 
Herczog Tibor 
Herédy Sándor 
Hetési József I. 
Herzog Henrik
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Hlavnyay László 
Holdampf Róbert 
Horváth Béla I. 
Horváth György L 
Horváth Imre 
Horváth István I. 
Horváth József 
Horváth László 
Horváthy Miklós 
Hoschke Tibor 
Hovancsek László 
Hölbling János 
Horcher Ferenc 
Horcher János 
Hranov Alexander

Illés György 
Illéssy József 
Imre István I.
Ivánkay Kálmán 
Ivánocskó József 
Ivanoff Iván Stoime-

noff I.

Jancsó Gyula 
Janc8Ó Zoltán I.
Jani Sándor 
Jankó Viktor 
Janotti József I. 
Juhász Géza 
Juhász László

Kajtor Mihály 
Kakamakoff Trifon I. 
vitéz Kálazy Bódog 
Kalcher Árpád I. 
Kálmán Ferenc I. 
Kallós István 
Kalocsai István I. 
Kammel Béla 
Kapuváry Rezső 
Karászi Kálmán 
T. Kása Lajos 
Katanics György 
Kátay László 
Kató László 
Katona György 
Katyanszky Milenko 
Katzenbach Ádám 
Keisz Vince 
Keleti László 
Kellner Elemér 
Kenéz István I. 
Kerékgyártó Lehel 
Kéri Lajos 
Kemáts András 
Késő Géza 
Keszey Tibor 
Kincses Tibot 
Kisfaludy Puha István

Kiss Gusztáv 
Kiss György (Abony)

I.
Kiss György (Budapest) 
Kiss István 
Kiss Kornél 
Kiss Lajos I.
Kiss Miklós 
Kladek Tibor 
Klenovits Miklós 
Klincsek Béla 
Kobelrausch Lajos 
Kobza Dezső 
Kocsis Árpád 
Kocsis Károly I.
Koller Miklós 
Komán Béla 
Komáromy Imre 
Komlósy Zsolt 
Konyicsák Ernő 
Kopátsy Sándor 
Kopeczny Zoltán 
Korách Marcell I. 
Korompay Viktor 
Kostiala Sándor I. 
Kovács Árpád I.
Kovács Gábor 
Kovács Géza I.
Kovács Gyula I.
Kovács István 
Kovács János 
vitéz Kovács László 
Kovács Ottó 
Kovács Pál 
Kovács Zoltán 
Kozma István 
Kozma Károly 
Kozub Mihály 
fenyőházi Kőry Kamilló

II.
Kövesligethy Geyza 
Krizanit8 Ferenc II. 
Kubovics Gyula 
Kuszkó Sándor 
Kvasnicka Ferenc

Laber Kornél 
Lád Károly 
Lám Béla 
Landesz Egon 
Lángi Frigyes 
Langmár József 
László Lajos 
László Sándor 
Laszota Zoltán 
Léber László 
Leganovics Broniszláv 
Lehel Sándor 
Lenárt András 
Lenkei Tibor I.

Leskó János 
Lezsányszky Ferenc 
Licker László 
IJgeti László I.
Lipcsei Miklós 
Liptay Tivadar 
Lisinszky István 
Lovas István 
Lovas László 
vitéz Lovas László 
Lovass András I. 
Lovász Imre I.
Lőrinc András 
Ludaics György 
Lugosi Béla 
l  ukács László I.

Maczák György 
Máday László I. 
Madéfalvi Kornél 
Majlend Pál 
Majoros István I. 
Major-Szemenov Győző 
Makkai Béla 
Malonyay Zoltán I. 
Máriás Zoltán I. 
rozsnyói Markó Elek 
vitéz Márkus Gyula 
Marosi László 
Marossy Gábor 
Marosy Dezső 
Marosy István I. 
Martiny György 
Márton Botond 
Marton Károly 
Máthé Lajos 
Matló András 
Mató István 
Mató János 
Mátrai Gyula 
Mazányi Kálmán 
Mayer Imre 
Mayer Rudolf 
Meiszterics Endre 
Melles Tivadar 
Merényi Gábor 
Mertha Gusztáv 
Mesterházy Károly 
Meszarics István 
Mészáros Jenő I. 
Michalik Jenő 
Micsek Mátyás I. 
Mihálffy Imre 
Mihalik Barna 
Mihály László 
Mitrovics József 
Mocsáry Arisztid I. 
Mokos László 
Moldován Gábor I. 
Moldován Kristóf
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Moldoványi Lajos 
Molnár Dániel 
Molnár János 
Molnár Sándor (Szentes) 
Molnár Sándor (Zala

egerszeg)
Mondák László 
Móri Antal 
Móricz Ferenc 
Morsányi Nándor 
Mosonyi Ferenc 
Mutafcsieff Marin II. 
Müller József

Nadabán György 
Nagy Endre (Bpest) 
Nagy Endre (Torda) 
Nagy János 
fel8Őeöri Nagy József 
Nagy Károly 
Nagy Lajos (Fogaras)

I.
Nagy Lajos (Mezőber- 

genye)
Nagy Rudolf 
Nagy Zoltán 
Najmányi László I. 
Náray László 
Nedelka Gyula 
Nedev Radoszlav II. 
Nemes Gyula 
Nemes Szilárd 
Németh Lóránt 
Németh Péter 
Némethy Miklós 
Nikolics Miklós 
Nikoloff Tzvetan 
Nirschy János 
Nogula Károly 
Nováki Gyula

Oberritter Tibor 
Olajos József 
Ormai Gyula 
Ozoray Imre 

örley Zoltán I.

Padányi Mihály 
Pádár Károly 
Paksicza Ehdre II.
Pál László 
Palavits Gyula 
Pálfy Imre 
Pálffy Imre 
Pallós Károly 
Palotás Ferenc I. 
vitéz Hatolykai Pap

István
Papházy Zsolt

Papp Aurél 
Papp Béla 
vitéz Papp Dénes 
Papp Ferenc 
Papp Gábor II.
Papp István 
Papp János 
Párdányi Rudolf 
Pataki Béla 
Pataki Frigyes 
Pataki György 
Pataricza Imre 
Paulik Endre 
Penev Penju I. 
Pénzes László 
Perlei Ferenc I.
Pető Tamás 
Pichler Gedeon 
Pietsch Tibor 
Pilcz Nándor 
Pillis Csaba 
Pintér Béla 
Pintér Dezső 
Pivnicski István 
csebi Pogány Levente 
Pogrányi Béla 
Pollák Márton I. 
Popovics Dusán 
Popovics Sándor 
Porpáczy Károly 
Posszert Endre 
vtéz Pozsgay Dezső 
Pozsonyi Károly 
Pöl he László 
Prág Mátyás 
Prepeliczay György 
Pribék Mihály 
Pukánszky Béla 
Pusztay László I.

Rabár Endre I.
Rácz János 
Radványi István I. 
Rákos Pál 
Rapcsányi László 
Raum Frigyes 
Ravasz Ferenc 
Rédei Andor 
Réder György 
Rédling Albert 
Reiner Endre 
Reiner Imre 
Rényi László 
Rényi Oszkár 
Répay Győző 
Réti Imre 
Révész János 
Riskó Rezső 
Ritter Miklós 
Rock István II

Rokonay István 
Romek Árpád 
Romvári Béla 
Rozivall Ferenc 
Rostás László 
Ro8ztóczy Alfonz 
Rózsa Imre 
Rózsahegyi Károly 
Rubányi István I. 
Ruszák József

Sahin Tóth Zoltán 
Sándor János 
Sándor László 
Sárdy Andor 
Sárik Ferenc I. 
Schandl Aladár 
Schmalz József 
Schmidt Mihály I. 
Schmidt Tibor 
Schmitterer Imre 
Schréder István I. 
Schubauer Kálmán 
Schütter Richárd 
hermányi Sigmond

Endre
Simon Miklós I. 
Simongáti Jenő 
Sipos János 
vitéz Sipos Lajos 
Sófalvi László 
Solyrao8i Sándor 
Sólyom Dénes 
Somló József 
Sovány Ferenc 
Spissák Győző 
Sponer Gerhardt 
Stammer Géza 
Stark István 
Stefanecz Gyula II. 
Stein Ferenc I. 
Stelczer Károly 
Stricker Ervin 
Suchanek János 
Sugár Géza II. 
Sugár László 
Surányi Ernő

Szabó Béla (Dés) 
Szabó Béla (Kassa) 
Szabó Gábor 
Szabó Géza I.
Szabó György 
Szabó Gyula 
Szabó János 
Szabó Károly 
Szabó László 
Szacsvay Sándor 
Szádeczky István I. 
Szakállosy György
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Szakváry Jenő 
Szalay István 
Szalay László 
Szalay Tibor 
Szálka György 
Száraz Egon 
Szarvas József 
Szász Gábor 
Szebenyi Gyula I. 
Széchy Endre 
Szecsődy István 
Szegedy István 
Szegő Ferenc 
Szeiler Jenő 
v. Székely Géza 
Székely István 
Székely János 
Székely Tibor 
Szekér László 
Szekeres Antal 
Szekeres Kornél 
Szeleczki István 
Szemmelveisz Frigyes I. 
Szendrey Gyula 
Szentes Vidor 
Szentkuty Tibor 
Szépe Ferenc 
Szepesy Árpád I. 
Szepesy Dezső 
Szörényi Péter 
Szikszay László 
Szilágyi Károly 
Szilágyi Lajos 
Szilágyi Pál 
Szilárd Rezső 
Szilvágyi Imre 
Szitkey László 
Szoleczky László 
Szolnoky Dezső 
Szoó Károly 
Szórádi Zoltán I.
Sződi László 
Szöges Ferenc 
Szőllősy Károly 
Szörényi Miklós 
Sztefanov Kasko II. 
Szultzer János 
Szüszner Ottó

vitéz Takátsy Béla 
Tarczy Sándor 
Tarján László (Szeged) 
Tarján László (Székes-

fehérvár)

Tárnok Zoltán 
Tátrai Ottó I. 
Tauffer Gyula 
Taxiroff Tódor II. 
Téglás László 
Telekes György 
Teleki Barna 
Tengler Károly

II.
Teszéri György 
Thiess Norbert 
Thoma Frigyes 
Thoma József 
Tibay Sándor 
Torjai Béla 
Tóth Árpád 
Tóth Lajos 
Tóth László I. 
Tóth Zsigmond 
Törő József 
Töröcsik Gyula 
Török Béla 
Trampits László 
Traviczky Antal I. 
Turcsányi László 
Turcsányi Pál I. 
Túri Vendel 
Tusnády Pál

Udvardi László 
Uhlyarik Ferenc 
Ujpál Kálmán 
Ujszászi Emil I. 
Ujváry Béla 
Ulbrich Sándor 
Urbanetz Károly 
Urosevity Dusán

Vajda László 
Vajda Pál 
Vajk Lajos 
Vajnai Imre 
Valaszkai István 
Várady Árpád 
Varga András 
Varga György 
Varga László I. 
Varga Márton 
Vargay József 
görzsönyi Vargha

László I. 
Várhelyi Jenő 
Vári Béla

Várkonyi Miklós 
Vas Sándor 
Vásárhelyi István I. 
Vásárhelyi László 
Vásárhelyi Mihály 
Vass László 
Végh László 
Végh Zoltán 
Vejvoda Kálmán 
Vereb József I. 
Veress Andor 
Vermes Miklós 
Vérten Sándor 
Vidacs László 
Vidovszky István 
Vigh Endre 
Vilimszky László 
Villányi Valérián 
Vincze Ödön 
Vinczlér József 
Vogt Károly 
Völgyes Frigyes 
Vörös János 
Vörös József

Waszilyevics Mihály 
Weber István 
Wehner Ivor 
Weinwurm László 
Werner Miklós 
Wisolith Sándor

Zágon Iván 
Zalai József 
Zalánffy László 
Zambach Károly 
Zámbó László 
Zámolyi Ferenc 
Zamurovitz Mirkó í. 
vitéz Zilahi-Balogh

Gyula
Zimonyi Zoltán I. 
Zoller József 
Zoltán György 
Zombori József

Zsibrik Kálmán 
Zsiga-Kiss Endre 
Zsók Lajos 
Zsolgya Endre 
Zsolt Endre

összesen 755 hallgató.

b) Rendkívüli hallgatók:
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B) Építészmérnöki Osztály, 
a) Rendes hallgatók:

Abos Imre I.
Ábrahám Ferenc 
Aczél Viktor 
Alapi Gábor I.
Albert Ferenc 
Anderkó István I. 
Angelova Radka 
Antal Jenő 
Ascherl Pál 
Athanaszova Mária I. 
Attl Adolf 
Avramov Lüben 
Azbey Sándor I.

Bajó Gyula 
Balasevits János 
Balogh Ottó I.
Balogh Péter 
Bánhelyi Ferenc 
Bánóczi Ferenc 
Bánóczki Zoltán 
Barabás Márton 
Bartha Sándor 
Baticz Dezső 
vitéz Bátory Győző 
Becságh Géza 
Békássy Ádám 
Belkó Cirill 
Bernárdt Géza 
Biczó Tamás 
Bierbauer Tamás 
Biró Gábor 
Blanár György 
Boárov Vitályos I. 
Boér László 
Bojin Sextil 
Bokor István 
Borosnyay Pál 
Botár Attila I. 
Börtsök László 
Bretz László 
Buligovits János II. 
Buna László 
Capala Stanislav II.
Császár Ferenc 
Csefkó Tibor 
Cserhalmy József 
Csillag József

Dajcsev Zdrasko II. 
vitéz Dániel Ferenc 
Darvan Olivér 
Dénesi Ödön 
Dimoff Vladimir 
Dobrovits Attila II.

Ebner György 
Eichner Pál 
Eidenpencz József 
thurzóbányai Elischer

Gyula I.
Elmer Iván 
Erdélyi Tibor
Fábián István 
Faigl Ferenc 
Farkas Tibor 
Farkasdy Zoltán 
fegyverneki Fegyver-

neki Sándor 
lovag Fehrentheil Ilona 
Fejes András I.
Fekete Kázmér 
Felcsiki Ervin 
Félix Vilmos 
Feuerbach Jakab I. 
Filkorn Gyula 
Fiszter Gusztáv I. 
Floriánsics Jenő I.
Frász József 
Fröschl Károly 
Fudulaki Anasztaszova

Anzsela II.

Gilyén Jenő 
Glasz Gábor 
Glavaski Bogdán 
Goczev Mihov Boris II. 
Gonosz István 
Gönczy Gábor 
Grantcharoff Boris 
Gudzsunov Sztefan 
Guoth Kálmán 
Gyalinacz Katica II. 
Györgyfi Gábor 
Györgyi Zsolt I.
Halasi Béla
dabasi Halász Ervin I. 
Hambardzsieff Malcsó 
Harka János 
Harmath László 
Harmos Károly 
Hegedűs Péter 
Hegyi György 
Hénel Miklós 
Herbacsek Mihály 
nemes Herczegh György 
Hévézi Endre 
vitéz Hidalmási Miklós 
Holitska György 
Horky Oszkár I.
Hortay Géza

Horváth Iván 
Hottovi Tibor 
Hrisztova Ivánka 
Hudák Aurél I.
Hudák Tibor I.

Imecs Márton 
Iwanowicz Tádé 
Izsák Béla
Jancsó Gyula 
pribéri Jankó vich Ist

ván
Jánossy György 
Jászai Zoltán

v. Kántor Tibor 
Karlavarisz Vojiszláv 
Kecskés Ferenc 
Kelemen László 
Kemény László 
Keresztes Gyula 
Keresztes János 
Keresztúri (Wenetsek)

Antal
Király Andor 
Kiss János I.
Kiss László 
KI asz Andor 
Klärmann Ferenc 
Klein Sándor I.
Knop Vencel I.
Kókay György 
Kordik László 
Korontai Miklós 
Kossányi Károly 
Kotsis Iván I.
Kotsis Lajos 
Kovács Ferenc 
Kovács Ildikó 
Kovács János 
Kovács Lajos 
Kovács László II. 
Kovács Ödön 
Kovács Sándor 
Körmendy István 
Köves Emil 
Krizanits Ferenc I. 
Krizsán Pál 
Kupán Károly 
Kurunczi Sándor 
Kürthy Gyula 
Kürtösi Endre
Lakos János 
László Károly 
Lázár László
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Lechner Gyula I. 
Leszev Jaroszláv 
Lipták P. János 
Lovrics János 
Lob Ernő 
Löké Endre 
Lőrincz István 
Lukács István 
Lupták Béla 
Lux Lajos

Magas Kázmér 
Majlend Ferenc 
Majsa László 
Makk Károly 
Makranski László 
Malczyk Tivadar 
Mandof Vanjo 
Mangel Gyula I. 
Marek Ervin 
Márkus György 
Marossy Ferenc I. 
Martosi Zoltán 
Máté Pál 
Merkl Piroska 
Messinger Géza 
Mészáros László I. 
Mikul eczky István 
Miliczky József 
Mina Mária 
Mohácsy Oszkár 
Molnár Andrea 
Molnár László 
Molnár Rudolf 
Molnár Sándor 
Müller Eva 
Müller György 
Müller Róbert

Nagy Arisztid 
Nagy-Ägoston Margit 
Nagy Dezső 
Nagy Ferenc 
Nagy József 
Nagy Sándor 
vitéz Nagy-Megyeri

Nagy Károly 
Nemes Gyula I. 
Németh János 
Niman Lajos 
Novotny Jenő II.

Obermayer Tibor 
Oberth Erik 
Oláh Imre I.
Oplustil Jerzy

Pál Balázs 
S. Pálinkás Tivadar 
Páll István 
Papp Béla 
Pauer József 
vitéz Paulinyi Zoltán 
Pécseli István 
Pécsi Miklós 
Péntek Viktor 
Petrova Ludmilla 
Pfanl Egon 
Pintér Béla 
Piros Árpád 
Pólyák Tivadar 
Pongor Gábor 
Pop Crisztova Dafina 
Pödör Sándor I. 
Pruscha József I.

Rácz Jenő 
Rajki István 
Reinitz Tibor I. 
Resatkó Endre 
Resch Márta 
Riedlmayer Gyula 
RohrbÖck József 
Rónaszéki Andor

Sasady László 
Scheitz Viktor 
Schmidt György 
Schmitterer Jenő I.
Schönauer Norbert 
csikszentmihályi Schrei- Varga László

bér Endre 
Schreyer Béla 
Schutz Iván 
Schwáb Gyula 
Sebeő József 
székelyhidasi

György 
székelyhidasi

Gyula
Sebestyén István 
Sípos Albin 
Siuda László 
Snopper Tibor 
Semsey Lajos 
Soltay Sándor 
Stauder Béla 
Steczowicz Marian 
Steiner György 
Stofko László I. 
Storno Ferenc I. 
Straubinger József 
Strba Lajos

Sturm Gyula I.
Szabev Petko II. 
Szabeva Donka 
Szabó Péter 
Szarbinszky Sztefan II. 
Szávuly Lajos 
Szebeny Dénes I. 
Szénerth Aladár I. 
Szentirmay Árpád I. 
Szentpály Árpád 
Szohor Miklós 
Szolga Ferenc 
Szőnyi László 
Sztojanov Sztefan 
Sztrapkovics Mátyás I.
Takáts Zoltán 
Tarjányi Endre 
Tavaszy József 
Thoma Levente 
Thurszky Béla 
Tóth Elemér I.
B. Tóth János 
Tóth János 
Tóth Miklós 
Tőkés Tibor 
Turjánszky Antal
Ujcz István
Vágó Imre Péter, I. 
Vajda Mária 
Valentiny Károly I. 
Varga Alfréd

Varga Zoltán 
Vas Zoltán 
Va8S Endre I.
Visy Béla 
Vladova Anasztázia 

Sebestyén Vörös Imre
Sebestyén Wett stein János

Wiesinger Frigyes 
Windt László 
Winter Ottó 
Wolski László
Zarándy Nándor 
Zavaros Jenő I.
Zbusko Nándor 
Zilahy István 
Zoltán László 
Zoltán Sándor I. 
Zombory-Moldován Pál I 
Zsilnik Pál 

összesen 309 hallgató.

b) R endkívüli hallgatók:
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Adorján Henrik 
Albrecht Károly 
Alemann Frigyes 
Almási Szabó László 
Almássy György I. 
Altenthaler Endre 
Ambrus György 
Andics Endre 
Andorfi Károly 
András Sándor 
Androsits Vilmos 
Anesini Andor 
Ángeli Jenő 
Antolik Árpád 
Arany Sándor 
Arató Frigyes I. 
Argay Géza 
Arnold Gyula 
Árvái József 
Árvay László 
Aszlányi József 
Asztalos Sándor 
Atlasz Pál 
Attl Tibor I. 
Auguszt Lajos 
Auerswald János I. 
Avar Tibor I.

Babinszky Imre 
Baits Teodor 
Bajka Imre 
Baka Zoltán 
Bakk Zoltán 
Balaton Sándor 
Balás Lajos 
Balázs Ferenc 
Balázs József I. 
Balázs Lajos 
Balázs László 
Balázs Zoltán I. 
Báli János 
Baliga István 
Bálint Andor I. 
Bálint György 
Bálint Szabó Zoltán 
Balla György 
Balog György 
Balogh András I. 
Balogh János 
Balogh Sándor 
Bán Ottó 
Bánfi Frigyes 
Bánhalmi Gyula 
Bánóczy György I. 
Bánréti Károly

Gépész* és Vegyészmérnöki Kar, 
A )  Gépészmérnöki Osztály.

a) Rendes hallgatók:
Barabás Géza 
Baradlai Tibor 
Bárány István 

II. Baranyai Lóránt 
Barcsi János 
Barcza Gyula I. 
Bárdos Lajos 
Barkóczy György 
Barna Jenő I.
Báró Gyula 
Baros György 
Bartelt Lajos 
Bartha Richárd I. 
nemes Bartha Zoltán 
Baumann Sándor 
Bedecs István I. 
Bedő Gábor 
Békés Sándor I. 
Békési László 
Belicza András 
Beljov Alexi 
Bélteky Lajos 
Bendesi András 
vitéz Bene László I. 
Benedek Elek 
Benedek György 
Beniczky Lajos I. 
Benke Zoltán 
Benkő Béla 
Benkő Sándor 
Benkő Tibor 
Benyik Gyula 
Beöthy András 
Bérezi István I. 
Bérezik László I. 
Béréi Gusztáv I. 
Berényi Endre 
Berényi Ödön I. 
Bereznay István 
Berke Lajos 
Berkó László 
Bernát István 
Bertalan György I. 
Bertalan István

Károly II.
Beszédes Károly 
Bezdek Károly 
Bierbaner Mihály 
Bikszádi Lajos 
Binder Erik I. 
Birkner Tihamér II. 
Bíró László 
Bisztray Dénes 
Blahó Miklós I. 
Bloch Jan József

II. Berthold

Bluszt Ernő
Bobák Kornél 
Bodó Zoltán 
Bodonyi Miklós 
Bogányi Vilmos 
Bogó Pál 
Bodor Lajos 
Bolla Lajos 
Bollmann Béla 
Bóna Géza I.
Bonkáló Tamás 
Borbás Nándor 
Borbély Béla 
Borbély Mihály 
Borbély Tibor 
Boromisza Gyula 
Boros8 Árpád 
Boroviczény Tibor 
Bory László 
Borzsák Ferenc I. 
Bossányi Béla 
Both Attila 
Both József 
Bozzay Zoltán II.
Bózsa György 
Brendusa Sebestyén 
Brückner György 
Buchholcz János 
Budai Zoltán 
Budaházy Miklós 
Budaméry Béla 
Bukovszky Jenő 
Buna Tibor II.
Bulkai Lajos 
Bundy János I.
Buócz Gyula 
Burandik István 
Buray Zoltán 
Burg Károly

Chabada György 
Chikán János 
ChVoj József 
Cisek Wladyslaw II. 
Cocsev Alexandrov Petko 
Colussi Béla II.
Csajkás Mihály 
Csáki Lőrinc I.
Csákvári János 
Csanády Vince 
Cseh Sándor 
Cseke László 
Csépes Ferenc 
Csepreghi Ferenc I. 
Cserkúti János
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Csermely László Dőry Endre Frank Henrik
Csernai Pál Drágás Danilló I. Frank János
Cservenyák László Dubovitz István Frenyó Ede
Csete Ferenc Dubravcsik Károly Frenyó Zoltán
Csigaházi Ferenc I. Dudók Gyula Friebeisz János
Csiha Gábor I.
Csiki Jenő

Dunky Sándor Friedmann József 
Frischmann Gábor

Csillag Ferenc Écsy László Fuchs Zoltán
Csillag Mihály Egész Kálmán Fuszek Henrik
Csiszár György Elekes Lajos Futó István
Csiszár Lajos Emri János I. Fülöp Ferenc
Csiszár Zsigmond Endrődi László Fülöp János
Csizy Tibor Entzmann Károly Füstös Kálmán
Csonkity Vojin Eötvös Dezső vitéz Füzesséry István II.
Csontos Kálmán
Csóti István

Eötvös Sándor
Erdei Ferenc

Füzy Olivér

Csurgay Ferenc Erdélyi András Gábor Béla
Csűri Vilmos Erdélyi József Gál István
Csűrös Zoltán Erdős Gábor Gál József
Czabalay László
Czakó Kálmán

Erdősi Nándor Gál László I.
Gál Levente

Czakó Tibor Fábián György Galambos Endre
Czégi József Fábián László I. Garadnay László
Czimbal Gyula Fábián Pál Gáspár Imre
Cziráki István Fábián Tibor I. Gáthy Béla
Czirer Ákos r Fábry István Gatter János
Czuczumanoff Tódor Faludy Sándor Gauser János
Czvetkovits László Faluvégi Barna I. 

Falvay Géza
Géczi Gyula
Gedeon József

Dákay Emil Farkas Gábor Gégény Sándor I.
Dalkó Kálmán Farkas József Gellér Lóránt
Danielisz Béla Farkas László Geönczy Pál I.
Darvas Attila Farkas Mihály Gera József
Deák Károly I. Farkas Nándor Gergely György
Deáki Zoltán Farkass Imre I. Gergelyi András
Debreczeny Elemér Fazekas Ferenc (Csenger) Geszti Pál
Déghy György Fazekas Ferenc (Újpest) Gerzon Mihály
Dégi Rezső I. Fedorcsák Vilmos Ginti József
Dékán Ernő I. Fehér József Girardi Pál
Dely Béla Feiszt Ágoston Glöckner Károly
Demeter Béla Fejér László Glückmann József
Demeter István Fejes Gábor Goda Rudolf
Demeter János Fejes László Godó Vidor
Demeter József Fekete Ernő I. Gond Ferenc
Dénes Miklós Fekete Gábor II. Gondos Gyula II.
Denke László Fekete Zoltán Gót Kornél I.
Deres István I. Fellner Sándor I. Göbel Ottó
Destek Miklós Fényes Miklós Gömöri György
Détári György Ferenci Jenő Göntér Gábor
Diósszilágyi Zoitán Ferencz Miklós Görgey Miklós
Ditróy Gábor Ferenczy Jenő Grabovszky Kamill
divéki Diviaczky Gyula Fernbach Tibor Gracza Rezső
Dobossy András Fiala Andor Graf Egon
Dobrovolny Nándor I. Fischer István Groholy Emánuel
Dobrzánski Nisiewicz Fischer József Groholy Tivadar
Ryszard Flusser László Gulcsik Imre I.
Dóczy Pál Fodor Pál Gvozdják László
Domokos Endre Fogarasi Barna Gyárfás József
Domokos Zoltán Fonó Péter Gyarmathy László
Dosztál Endre Földesi Tamás I. György Ákos
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Györke Zsolt
Győry Imre
Győry Tibor
Gyuricska Ferenc 
Gyurisé József

Hackel Rezső
Hadady Lajos 
Haidegger Géza 
Hajda Emil 
Hajdany Vince 
Hajdú Ferenc 
Hajdú László 
Hajnal Endre 
Hajnádi Ferenc 
Halmos Ferenc I. 
Hammer Ferenc 
Handl Sándor 
Hauser Jenő 
Haraclean László 
Harkányi István 
Harmath Zoltán 
nemes Harmathy Tibor 
Harthner Géza 
Hatházi Dániel 
Hauschild László 
Hausenblasz Endre I. 
Hazai Gyula 
Hedrei Szilárd 
Hefler Antal 
Hegedűs András 
Hegyi Károly 
Héjjá György 
Hekli Lajos 
Heklits István 
Hellényi Miksa I. 
Heller György 
szepesváraljai Henney

László I.
Hennyey Zoltán 
Herczeg Zoltán 
Herczeg István 
Herglotz Tivadar II. 
Hermán Jenő 
Hernádi Lajos 
Herpay Kálmán 
Herz Tibor I.
Himmel Zoltán 
Hirmann Antal II. 
Hirtling Ferenc 
Hoepfner Sándor 
Hofgard Károly 
Hollerung Gábor 
Holló Vilmos II. 
Hollósy Károly 
Homoki Vilmos I. 
Hompola Tibor I. 
vitéz Hontai István 
Honti Ernő

Honti Ottó I.
Horgos Gyula 
czabaji Horváth Gyula 
Horváth József 
Horváth Károly I. 
Horváth László I. 
Horváth László Lajos 
Horváth Márton 
Horváth Miklós 
Horváth Pál 
Horváth Sándor 
Horváth Tibor 
Horcher Frigyes 
Hörömpöly Imre 
Hroncsák György 
Huszár György 
Huszár Ottó 
Huszka Károly I. 
szabadszállási Huszthy

Géza
Huszthy László

Iliev Nikola
Ilyés Antal
Illyés Sándor 
Ilkovits Iván 
Imre József 
Imreh Sándor 
István Géza 
Istvánfy Gyula 
Iván Béla 
Ivánfi Ignác 
Iványi András 
Iványi György 
Iványi János

Jaczkó László 
Jajczay Sándor I. 
Jakab József 
Jákói Pál 
Janca Károly 
Jancsikity Iván 
Jánószky Mihály 
Járosek József 
Jász Iván I.
Jászó Ferenc I.
Javorik László 
Jenei Dezső I.
Jerkó Sándor 
Jérome Károly 
Jesch Aladár 
Jobbágy János 
Jovcseff Kolü I. 
Jurcsák Lajos 
Juhász Andor 
Juhász Pál Károly 
Jurenka Oszkár 
Juricskay Barnabás 
Jutas Titusz

szentpéteri Kada Sándor 
Kádár Miklós I.
Kail Endre 
Kaiser István 
Kaiser Pál I.
Kajtár Lajos 
Kákonyi Lajos I. 
Kálmán László I. 
Kálmán Dániel I. 
Kálmán István 
Kalmár Miklós 
Kalocsai László 
Kamocsa Sándor 
Kampü Nesztor 
Kandó Bertalan 
Kanyó Mátyás 
Kankovszky Tamás 
Káplár Béla 
Kaposi András 
Kapus Lóránty 
Kaptay József 
Kapuváry Jenő I. 
Karády Pál I.
Karászy György 
tasnádi Kardos György I. 
Károlyi László I.
Karsai Alfonz 
Karsai Sándor 
Kátai Antal 
Kathreni Ferenc 
Katona Jenő 
Kegyes Ferenc 
Kele András 
Keledi Ferenc 
Kelemen György 
Kelety Jenő 
Kemeneczky Miklós 
Kemenesy Ernő 
Kemény Gyula 
Kemény István 
Kemény Sándor I. 
Kenderesi János 
Kenéz György 
Képes Albert I.
Kerekes Lajos 
Kerekes Szilárd 
Kerékgyártó Pál 
Kerényi A. Ödön I. 
Keresztes János 
Kerkay Andor 
Kern Róbert 
Kertay Zoltán 
Kertész János 
Kertser Egon 
Keszegh József 
Keszler Sándor 
Keve Tamás 
Kézdi Ferenc 
Kimpián Péter 
Király Árpád
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Kirilly Zsigmond 
Kártyán Ernő 
Kis Etyen Sirri 
Kis László 
Kisházy Csaba 
Kiss Antal 
Kiss Elek 
Kiss Ernő 
Kiss Imre 
Kiss István 
Kiss Károly István 
Kiss Károly (Bpest)
Kiss Károly (Monospetri) Kovencz Henrik
Kiss László 
Kiss Tibor 
Kiss Tivadar I. 
Klatsmányi Árpád 
Kiing Ádám 
Kmetz Imre 
Knebel Alfréd 
Knoll Imre 
Kocsi Károly 
Kocsis Ferenc 
Kocsis Olivér 
Koczka László 
Kohaut János 
Kohári Lajos I. 
Kója Béla 
Kolbe Gábor 
Kollár Károly 
Kollár Jenő 
Kollárszky László 
Kolontáry János I. 
Kolostori István 
Kolostori József I. 
Kolozsvári József 
Koltai Károly 
Komlós János 
Kondor István 
Kontra Jenő 
Kontra József 
Kontz Ernő 
Kónya Tamás I. 
Kopenetz Károly 
Korbuly József 
Korda Sándor I. 
Korenchy László 
Kosa Sándor
Kotlán Tivadar 
Kovácsév G. Ljubomir 
Kovacsev Joakim 
Kovács Attila
Kovács Béla (Battonya) Lakatos Emil 
Kovács Béla (Sarkad) Landstoff György II.
Kovács Ernő 
Kovács Ferenc 
Kovács Gábor 
Kovács Gyula 
Kovács Imre

Kovács István (Kolozs
vár)

Kovács István (Nagy
kanizsa)

Kovács I. Iván 
Kovács László 
Kovács László János I, 
Kovács Ödön 
Kovács Pál I.
Kovács Sándor 
Kovács Zoltán 
Kovalóczy György

Kovtunov György 
Kozaróczy Miklós 
Kozma László (Déva) 
Kozma László (Nagy- 

sitke) I.
Kőhalmi Géza 
Kőhalmi József I. 
Kökény Mihály 
Kőmíves Iván I. 
Kömőcsy Tibor 
König Aladár I. 
Körmendy Gábor 
Körri János 
Kővágó József 
Kővári Jenő 
Kővári László 
Kövesdi Bóér Etele 
Kövesdy Gábor 
bilkei Kövesdy Imre 
Kövesi Gyula 
Kravár Imre 
Krénn Antal 
szemlőhegyi Kresz 

Ferenc
Kreznerit8 László 
Kriván Elemér 
Krizbay György I. 
Kucsera István 
Kun István 
Kunsági László I. 
Kurilla Lajos 
Kurucz György I.
Kutis Árpád 
jakussevici és felsőrades 

sicki Kuzmich Imre 
Kürti Gusztáv 
Kürti József I.

Lábadi Albert I. 
Lajkó Sándor

Láng István 
Láng János I. 
Láng Károly 
Lányi Andor 
Lastofka István

László Bulcsú I.
László Ferenc I.
László Gábor I.
László Pál 
Laukó László 
Lázár Gyula II.
Lázity János I.
Léber Kálmán 
Leféber Richárd 
Lehotzky Egyed 
Lemberg Géza 
Lénárd Frigyes 
al8Ólendvai 

Lendvay Sándor 
Lengyel András I. 
Lengyel Béla 
Lengyel Zoltán 
Lenkei Antal 
Lennert Adám 
Lest ál Vas Lajos 
Letenyei László 
Libik György I.
Lichtl Helmut 
Lieszkovszky Pál 
Lingsch Béla 
Lipcsey István 
Lipkay László 
Liszka Károly II. 
Ljubicic Sándor br. 
Logyin Ferenc 
Loninszky Szilveszter I 
Lovass Nagy Viktor 
Lőrinczy Attila I. 
Ludányi József 
Lugosi József 
Lukácsovics László

Madaras Jenő 
Magyari Károly I. 
Majláth László I.
Major Ferenc 
Majoros Andor 
Majoros Béla 
Majoros István 
Majoros János 
Majsztorov Vaszil 
Makk László I. 
makti Makay Ervin I. 
Mail ász Ottó 
Mandics Béla 
Mankher Endre I. 
Mankher György 
Mann Alfréd 
Marcikity Konstantin 
Márki Géza 
Markov Iván 
Marközi Géza I.
Maron Imre 
Maros Dezső 
Maróthi Ferenc I.
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Marth József 
Martinecz Sándor 
Martinovich István 
Marton János (Pécs) 
Marton János (Bpes|) I, 
Martos János 
Masizevits György II. 
Máté Imre 
Máté Péter 
Mátéffy Sándor I. 
Mátyás Emánuel 
Mede Zoltán 
Méder Ferenc 
Medveczky Kálmán 
Medvey Tibold 
Meixner Lőrinc 
Méri Béla I. 
Méray-Horváth Endre 
Méray-Horváth Lóránd 
Mertz János 
Mészáros Ferenc I. 
Mészáros Gyula 
Mészáros Kálmán 
Mészáros Károly 
Mészáros László 
Mészáros Mátyás 
Meszéna László 
Meszlényi Márió 
Mezey Géza 
Mihalovics László 
Mihály István 
Mihályi Gyula 
Mihályi József 
apsai Mihályi Péter 
Mihályfy Ernő 
Mika Tivadar II.
Miklós Árpád 
Miklóssy József 
Mikuláss Endre 
Milch Endre 
Miszlivetz József 
Mocsáry Arisztid II. 
Móczár János I.
Moczik Ferenc 
Molnár Béla 
Molnár Ernő 
Molnár Gyula 
Molnár Jenő 
Molnár József K 
Molnár László 
Molnár Mihály 
Molnár Pál 
Monoki Dezső 
Monostory Gábor 
Mosolygó Imre I. 
Mostbacher Ödön 
Moszczenski Janusz II. 
Motic8ka Alfonz I. 
Moys László 
Műnk György

Murányi Elemér 
jánosvölgyi Münnich

Antal

Nacsa Ferenc 
Nacsa Zoltán 
Nádor Bálint 
Nádor Lajos 
Nágay László II.
Nagy Elemér 
Nagy Emil 
Nagy Ernő 
Nagy Hugó 
Nagy István 
Nagy István András I. 
B. Nagy Iván
peremartoni Nagy Iván Pajak Jan Wladyslaw 
Nagy János nemes ráczalmási Pajzs
Nagy Lajos (Celldömölk András

I.
Nagy Lajos (Simon- 

tomya) I.
kökösi Nagy László 
Nagy László József I,
Nagy Levente 
Nagy Menyhért 
Nagy Mihály 
Nagy Miklós (Boba)
Nagy Miklós (Mezőtúr) Pámer Henrik 
nagykállói Nagy Miklós Pap Gábor 
Nagy Sándor (Bpest) Pap Márton I. 
Nagy Sándor (Fehér- Papp András 

gyarmat) Papp Géza
Nagy Sándor (Szentes) II. Papp György 
Nagypál Ferenc Papp István
Nagy szál ánczy Lóránd Papp József I. 
Nánássy György 
Négyessy György I.
Nemes Ferenc I.
Nemes Mihály 
Német István 
Német István Béla 
Német Károly 
Németh-Csóka Endre 
Németh Lajos 
Németh Zsigmond I.
Niczky Lajos
Novoth Antal 
Nyárády Elemér 
Nyeste Zoltán 
Nyitray Károly

Oderszky László 
Odescalchi Pál 
Oberländer János 
Oláh Ferenc 
Oláh György 
Oláh Mihály I. 
Olexó Nándor 
Orbán Tibor

Ordódy László 
Orosz István 
Orosz Jenő 
Oroszváry László 
Orsech Helmuth 
Oszetzky Károly 
Oszter Zoltán 
Ozoróczy Gyula 
ördögh László 
Örffy Pál 
Ötömösy István I. 
özvegyi Béla

Paár Béla 
Pados Ferenc 
Pádly Iván

Pál Imre 
Pallagi Antal 
Palkovics János 
Palkovics László 
Pálkövi Gyula 
Palócz István 
Pálosi László 
Palotás Gyula 
Pál völgyi Gyula

Papp László I. 
Parapitev Rajcsev 

Zvetan
Pataki Győző II. 
Páth János 
Pauer Jenő I. 
Paul László I. 
Paunz György 
Pázmánd Tibor 
Pazsiczky Jenő I. 
Payr Zoltán I. 
Pécsy Tibor 
Pék Gyula 
Péli János 
Pesti György 
Péter Attila I. 
Péter Tivadar 
Peti Andor 
Péti Szilveszter 
Petőcz András 
Petrás Ernő 
Petri Lajos 
Petri Pál 
Petricskó Mihály
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Petricskó Miklós 
Petruska Dezső I. 
Pfisterer András 
Philipp István 
Pillér László 
Pintér Lajos 
Pirity Jenő 
Pirovics Sándor 
Plesehinger Gyula 
Pócz János I. 
nagyklopotivai Pogány 

Árpád I.
Pogány Ferenc 
vitéz Pokol Barnabás 
Polgár Gábor 
Polgár László (Budapest, 

1914) I.
Polgár László (Budapest, 

1919) I.
Popov Georgiev Péter I. 
Popov Sándor 
Popovics Gábor 
Porkoláb József 
Posewitz Kornél 
Potzner József 
Pozsonyi Frigyes I.
Pőhm György 
Prámer Zoltán 
Prasz János 
Puhr Lajos 
Pusztai József

Rabb György 
Rácz István 
Rácz Jenő 
Rácz Zoltán 
Radnay Géza 
Ragó Mihály I. 
nemes Raisz Attila 
Rajnai Frigyes 
Rajnay Béla 
Rajó Sándor 
Rakonczay László 
Rákosi László 
Rangéi Lajos 
Ránky Miklós 
Rátkay Károly 
Rausch István 
Rausch László 
Rázgha Zoltán 
Réczey Gusztáv 
Réfi Imre 
Rehák László 
Reich R. Oszkár 
Reich Vilmos 
Reichenberg Róbert 
Rejtő György I.
Régeni László I.
Regula György I. 
Reményi Béla

Reményi Ferenc 
Reményi István 
Rencz Antal 
Rényi Árpád 
Rényei Kálmán 
Répás Lajos 
Retter Gyula 
Révész András 
Richter Ervin 
Richter György 
Rychlewski Jerzy II. 
Roknich György 
Róna András 
Rónai Ferenc 
Rozsályi Zoltán 
Rozsnyay Kálmán 
Rubchich Iván 
Ruszkay Gyula I. 
Ruttner Gyula 
Rutz Gyula 
Ruzsinszky Tibor I.

Sacher Vilmos 
Salamon Tibor 
Samu Miklós 
Sándor Ernő I. 
Sasadi János 
Sasi Nagy István 
Sauer Hubert II. 
Schaffer István 
Scheiber István 
Schiller Ferenc I. 
Schmalz József 
Schmetzeer Győző I. 
Schmid Frigyes 
Schmidt János 
Schmidt Zoltán 
Schneider Gyula 
Schnell László 
Schnetzer Ervin 
Schleifer Ödön 
Schleich Frigyes 
Schlosser Béla 
Schubert György 
Schultz László 
Schwetizer Gyula

Simon Ferenc (Kustán- 
szeg)

Simon Sámuel 
Simon Sándor 
Simon Zoltán 
Simonyi Miklós 
Sipos Gyula 
Solty László 
Sólyom Levente 
Sombor Ferenc 
Sombor Harry 
Somfai József II.
Somlai János 
Somogyi János 
Somossy András 
Sonnenfeld György 
Soó Árpád 
Sostarich Lujó 
Sóváry Gyula I. 
vitéz Sollei István I. 
Skultéty Ferenc I.
Stachó Endre I.
Steffens Oszkár 
Stegena Géza 
Steinacker Bánsági 

Tibor
Steidl Gyula 
Steyer Ferenc 
Straub Mihály I.
Strifler Pál 
Strommer Gyula 
Sugár Ödön 
Sugár Tamás 
Suka József 
Sülé Károly I.
Sülé Zoltán 
Sümegi István 
Sváb János 
Svingor Jenő 
Szabadkai Ferenc 
Szabados György 
Szabó Bertalan 
Szabó Ede 
Szabó Gergely 
Szabó Gusztáv 
Szabó József I.
Szabó Károly 

székelyhidasi Sebestyén oroszhegyi Szabó Lajos I.
Aurél 

Sebestyén Béla 
Sebők László 
Seereiner Oszkár I. 
Selmeczy Antal 
vitéz Sényei Kálmán 
Selyely Béla 
Seregi József 
Sidlovics József 
Sikos Péter 
Sikora Vilmos

Szabó Lajos 
Szabó Lajos Ferenc 
Szabó László I. 
Szabó Mihály 
Szabó Zoltán 
Szabiár Béla 
Szabolcs László I. 
Száday Rezső 
Szájbely József 
Szajbély Mihály 
Szakáts Gábor

Simon Ferenc (Rózsafa)Szálánczy Béla
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Szalatnay Elemér 
Szalay Lajos 
Szalay Tihamér 
Szalkay Béla 
Szalontay Károly 
Szametz T. István 
Szamódy Olaf 
Szántay Balázs 
Szántó Miklós 
Szarka József 
Szász Tibor 
Szatmáry Géza 
Szatmári Károly 
Szatmári Lajos 
Szebehely Győző 
Szebeny Dénes I.
Széchy László 
Szécsey Tibor I.
Szeghő Lajos 
Szeifert Jenő 
Szeifrid Géza 
Székely Ferenc 
Székely István I.
Székely Mihály I. 
Székely Sándor 
Székely Zoltán 
Szekeres István 
Szelba Vilmos 
Szeles Lajos 
Szemerey György 
Szemerey Zoltán 
Szemlér Hugó 
Szendrődi Valér 
Szentiványi Gyula 
Szentiványi Jenő 
Szentiványi Tibor I. 
Szenttornyai András II. 
Szepesi Pál 
Szepessy Sándor 
Szepes vár aljai Henney

László II.
Szeredai Ernő 
Szeőke István 
Szerémy Nándor 
Sziebig Béla 
Szigeti H. Jenő I. 
Szigriszt László I.
Szij Károly I.
Szikla Péter 
Sziklai Miklós I.
Sziklay László I. 
Szilágyi Lajos 
Szilágyi Szilárd 
Szilczer Lajos 
Szilvási Antal 
Szita László 
Szívós István I.
Szkala Ernő 
Szlávik György 
Szlávin József

Szlávnity Lázár 
Szlotta József 
Szokob Ferenc 
Szokop Imre 
Szolgay Norbert 
Szombatfalvy Árpád 
Szommer Pál 
Szőcs Gyula 
Szőczi Károly 
Sztancsik Frigyes 
Sztrajnics Zsárkó 
Szulyovszky Tasziló 
Szurducski Milosz I. 
Szűcs András 
Szűcs Ferenc 
Szűcs József
szunyoghi Szűcs B. Mik-Török Szabolcs I.

lós
Szüts Károly 
Szüts Pál

gyöngyöshalászi 
A. Harold

Takách István 
Takáts Ferenc 
Takáts Imre 
Takó Béla I.
báró vizeki Tallián Tibor Tus ják István
Tamáthy Kálmán I, 
Tárczi Tibor I.
Tari László I. 
Tárkányi Mihály 
Tárnok Sándor 
Tatay Sámuel 
Tébry Lajos II. 
vitéz gr. Teleki 
Terplán Zenób 
Tetmajer László 
Tichy Ferenc 
Tihanyi György 
Timár Miklós I. 
Titte Ottó 
Tizedes János 
Thuránszky László 
Tóbiás István 
Tocsik Károly 
Todoran György 
Todorov Va8zil I. 
Tokai Károly 
vitéz Toldi József 
Tolnay György 
Tolvaly Albert 
Tompos Miklós 
Tornai Gyula I. 
Toronyi József 
Toronyi Vilmos 
Tóth András 
Tóth Dezső 
Tóth György 
Tóth István Imre

Tóth István János 
Tóth József (Miskolc) 
Tóth József (Sárvár) 
Tóth József (Komárom) 
Tóth Lajos
Tóth László (Győr) II. 
Tóth László (Ipolyság) I. 
Tóth Oszkár
Tóth Péter
Tóth Sándor
Tóth Tibor
Tóthfalusy József 
Tőkés József 
Török Imre 
Török István 
Török Levente

21

Trausch István 
Trenca Ernő 
Triznya József 
Turányi Gyula

Takách Turchányi István 
Túrmezei Ödön 
Túrmezei Tibor 
Turturikov Sztankov

Iván
Túri László

Tűrr Imre

Udvarhelyi László 
Udvary Ferenc 
Ujlaky László 
Ullmann Márius

“ ■ M r L

Váci Gyula 
Vadas Gábor 
Vadas Zoltán I. 
Vadász Elemér 
Vadászi Albin 
Vadászi Jenő 
Vadkerti Zoltán 
Vadon Géza 
Vagyon Antal 
Vajda Béla 
Vajda Emil 
Vajkai János 
Vájná Ferenc 
Valter Béla 
Vámos József 
Váradi Endre I. 
Váradi János 
Várdai István 
Varga Ákos 
Varga Gábor 
Varga Gergely 
Varga Gyula
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Varga István I.
Varga Károly 
Varga Károly József 
Varga Lajos 
Varga László 
Varga Mihály 
Varga Oszkár 
Varga Sándor 
Varga Horváth József 
Vargha Miklós 
Vargyai Sándor 
Várnai Béla 
Várnai Tibor I.
Varró Ferenc 
Varsányi Béla 
Vas Kálmán 
Vas Péter
Vásárhelyi Nagy Sándor Vörös László
Vaska Győző 
Vass Ferenc 
Vass Gábor 
Vass László Károly 
Vass László Sándor 
Vassel Károly 
Vastag József 
Vasvári Vilmos I. 
Vecsey Ágoston 
Végh István 
Végh Zoltán I. 
Vella György 
Venczel Tibor 
Vereség László I. 
Vereb Kornél

Veres-Rozescu Gyula 
Vértes István 
Veyl Róbert 
Vida Vid 
Vidáts Zoltán 
Vidovszky Ferenc 
Vydareny Iván I. 
Vigyázó György 
Villányi István 
Vilinszky László II. 
Vitályos Sándor 
Vizelyi György 
Vízi Sándor 
Vogel Oszkár 
Vojnich Pál 
Volena-Koczor Imre 
Vőneki Ferenc

Vugrincsics László 
Vük Lajos 
Vukmirovics Brankó

Wagner Ádám 
Wagner Oszkár 
Wagner Márton 
Walter Márton I. 
Wégner Endre 
Wein Gedeon I. 
vágvecsei Wellisch

András
Weller Elemér I. 
Werkener János 
Windt László

Wirth József 
Witzig Andor 
Wojtass Béla

Zachemski Ferenc I. 
Zádor Imre I.
Zádory Arisztid 
Zákány Zoltán I.
Zalay György 
Zámory Béla 
Zappé Leó 
Zathureczky Árpád 
Zátonyi György I. 
Zavicsa Zoltán 
Zeisz Ottó 
Zeke Gyula 
Zelenák András I. 
Zelenka László 
Zilahy Sándor 
Znakovszky Zoltán 
csepei Zoltán István I. 
Zoltán Oszkár I. 
Zoltánka Viktor 
Zrenner György 
Zufalvi György 
Zupka Lajos 
Zsamay Károly 
Zsebő Ferenc 
Zsigmond Barna 
Zsuppán József

összesen 1293 hallgató.
b) R endkívü li hallgatók:
Sebestyén Jenő I. 
Venczel Tibor I.

B ) Vegyészmérnöki Osztály, 
a) Rendes hallgatók.

Adám László 
Almási Elemér 
Andriska Viktor 
h. Arányi Árpád 
Ascher Dénes 
Ásvány Ákos

Bácskay István 
Bádonyi István 
Balla Béla 
Balanyi István 
Balogh György 
Balogh János I. 
vitéz Bánföldi Antal 
Barna László 
Bartha Endre 
Bartha Zoltán 
Batrini Márton

Bendek Pál 
Bentzik Lajos 
Berger János 
Berghold László 
Berty József 
Biró Endre 
Bíró Mihály 
Bitay Kálmán 
Bittner Lajos 
Bodor Elemér 
Bodor Endre 
Boglár Géza 
Boldizsár László 
Boza Lajos 
Bölc3 Gyula

nemes Chemolatecz 
Ervin

szentgyörgyvölgyi Csu
por István

Czeiner Csaba I.
Dalmady Judit 
Dallos Illés 
Damokos Tamás 
apsai Dán György 
Dankanics László 
Dávid Tamás 
Dér Ágoston 
Dinka István 
Dobos Dezső 
Dobrányi Géza 
Dőry István
Eder Ferenc 
Elekes Pál 
apagyi Evva Ferenc
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Fehér László 
Fekete János 
Felföldy Barnabás I. 
Ferenczy Zoltán 
Fodor József 
Fórizs József 
nemes Förster Pál 
Frühwald László 
Fülöp József

mesteri Gáncs Elemér 
Gáspárfalvy Pál 
Gebhardt István 
Géczy László 
Gegus Ernő 
Giday Zoltán 
Görög Jenő 
Görög Ottó II.
Gusztáv András II. 
Gyalay Korpos Gyula 
Gyapay Tamás 
Gyarmathy Gyula 
Gyenes József 
Gyökhegyi László 
Gyönös Károly 
vitéz Győry Géza 
Gyurits Júlia 
Gyurkó János

Hadviger Gyula 
Hága László 
Haggenmacher Jenő 
Halász András 
Halász Antal I. 
Halmos Pál 
Hamvas József 
Haraszthy Károly 
Hegyessy László 
Héjjá András 
vitéz Herédy László 
Hokstok György 
Homonnai Perczel Dez 
Horváth Gyula 
Horváth Lajos 
Horváth László

(Cinkota)
Horváth László 
(Kispest)
Horváth Tibor 
lovag Hübner Vilmos

Imre Gyula 
Imre Gyula 
Incze Antal 
Inczédy János 
Isaák György

Jakits Ottó 
Janitczky István 
Jánossy Zoltán

Jánszky Lajos 
Juhász Endre

Kadlec Árpád 
Kafka László 
Kállay Ferenc I. 
Kappel László 
Károlyi József 
Karsai Antal 
Karsay Béla 
Kaczendorfer Zoltán 
Kelecsényi János II. 
Kelemen Sándor 
Kell Péter 
Kcmenes Ottó 
Kerényi István 
Keserű Antal 
Keszegh Géza 
Ketting Ferenc 
Kincses Gyula 
Kiss Béla
koronkai Kiss István 
Kocsis Elemér 
Kon ez Barna 
Korányi György 
Kovács Bertalan II. 
Kovács Ferenc 
Kovács Lajos 
Kovács László 
Kováts Gábor 
Költő László 
Kőrösy László 
Kőszegfalvi Rezső 
Krakkay Tibor 
Krall György 
Kulcsár Miklós 
Kulla Géza 
Kürthy Tamás

Lacfalvi József 
László Antal 
Lauritz Béla 
Laziczius Gyula 
Lendvai József 
Jbeyrer Richárd 
Lindmayer Károly I. 
Lindner Károly 
Littera László 
Lovas Sándor 
Lőcsei Béla 
Lugosi György 
Lukács János

Macskásy Hugó 
Máczay Lajos I. 
Maczelka László 
Magasrévy János 
Maier József 
vitéz Majori aky József 
vitéz Makray Ferenc

Mánok Mihály 
Marianovich János 
Márk Győző 
Maróti Ferenc 
Masznyik Imre 
vitéz Matolcsy Kálmán 
Mayer Géza 
Metzinger Mátyás 
hemádszurdoki Mihalik

Béla
Mihecz Károly 
Miklóssy Gábor 
Molnár László 
Muraközy Béla

Nádas Béla II.
Nagy Ervin 
Nagy György 
Nagy Gyula 
felsőbüki Nagy Sándor 
peremartoni Nagy

Sándor I.
Nagy Tibor 
Neugebauer Jenő 
vitéz Nyiresdy Szabolcs

Obermáyer Ferenc 
Ocskay György 
önody György 
Orlay János 
Ősim Imre

Pachhofer Vilmos 
Pap Géza 
Papp István 
Paulik Ferenc 
Paulinyi Ernő 
Patzier Béla 
Perédi József 
Peremartoni Nagy

Sándor II.
Perlei Ferenc 
Pesti Tibomé Jámbor

Emma
Pesty Tamás 
Póhl Jeromos II.
Pokoly László 
Polinszky Károly 
Posta Béla II.
Práger István 
Pump Rudolf 
Putnoky János

vitéz Rády György 
Rávnay Tamás 
Regényi Imre 
Relle Ferenc 
Rimeg Aladár I.
Ruják László

24*
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Sarkadi János 
Sármány József 
Sass Jenő 
Schanda Pál 
Schilling Mária 
Schwalm György 
Schwarczer László 
Simenszky Ádám I. 
Sipos György 
Sipos Zoltán 
Soltész László 
Somlai Tibor 
Soós László 
Stefanovits Pál 
Stegena Lajos 
Straub Gyuláné Inczódy

Anna
Szabadváry Ferenc 
Szabó Gergely 
Szabó Károly 
Szabó Kornél 
Szabó László 
Szabó Zoltán 
Szádeczky Kardoss Géza 
Szakács Jenő 
Szakái Pál 
Szamosközi Zoltán

Száva Nándor 
Szebeny Antal I.
Szecső József 
Székely Pál 
Szelecsényi János I. 
Szentiványi Miklós 
Szepesváry Iván 
Széplaky Miklós 
Szilcz Ákos 
Szöllősy Dezső

Takács Mária 
Takács Vilmos 
Tamási Béla 
Tanai Richárd 
Tátraaljai Ákos 
vitéz br. Than Károly 
Thordai György 
vitéz Thurzó György 
Timár-Geng István 
Róbiás Károly 
Tolnay Jácint 
Tolnay Pál 
Tomcsányi Attila I. 
Tornya Elemér 
Tóth Béla 
Tóth Imre

b) Rendkívüli hallgatók

Tőkés Barna
Töregi (Kimer) Béla I.
Törley Dezső
Török Ervin
Török Imre
Uskert Andor
Vajda Ödön
Vágó Árpád
Vályi Péter
Varga László 
Vasadi Balogh György 
Vendl Aladár 
Vigh Albert
vitéz Vigváry László I. 
Vukov Konstantin
Walter Ottó
Weber Vilmos II. 
Wiesner Henrik

Zalotay Károly 
Zoller Sámuel 
Zöld Ernő 
Zubkovics Jovánka 
összesen 287 hallgató.

Bánya-, kohó- és erdomérnöki kar. 
A) Bánya- és Kohómérnöki Osztály.

Bányászok.
Angyal Zoltán I. 
Arató István 
Áringer József 
Auer Vilmos I.
Avar Imre
Bagó Imre
Balás Bertalan 
Balla László 
Bányász János 
Barcsák András 
Barcsák Sándor I. 
Benedek Pál 
Beringer John I. 
Bolyky Zoltán 
Bocsánczy János 
Buda Ernő
Carevics Szvetozár II. 
Csanády László 
Czike Albert I. 
Drjenovszky Béla

a) Rendes hallgatók:
Dzsida J. Ottó
Elekes Márton 
Endrődi József 
Erdélyi János I.
Esztó Zoltán I.
Fényes Gyula 
Földes Ferenc 
Frauenhoffer Kristóf
Gál András 
Galántha Sándor 
Gero Ervin 
Gémesi Gyula 
Gunda Mihály
Halász Miklós 
Hénel Béla 
Herrfurth Ernő 
Hetényi Pál 
Hibbey Barna 
Horváth Andor 
Horváth László

Hoványi Lehel 
Hramec János 
Javorek Ervin
Kalcsov György 
Kálmán Sándor 
Kassai Ferenc 
Kassai Lajos I. 
Kassay László 
Katzenberger József 
Kiss Endre 
Kiss László 
Kolarszki Bogdán 
Komornoki László 
Koncsag Károly 
Kovács Béla 
Krupár Géza 
Kun Béla
dr. Láng László 
Lassan József I. 
Latorcai János 
Lázár Béla I.
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Lévárdi Ferenc 
Lichner Aurél 
Lugosi György II.
Máthé Endre 
Máthé József 
vitéz Mátrai Árpád 
Menyhárdt László 
Mészáros György 
Molnár Aladár 
Molnár Károly 
Molnár László 
Molnár Sándor 
Moskát László I.
Nagy Iván 
P. Nagy László 
Nick Endre
dr. Ormos Károly 
Orosz Gyula
Papp Dezső 
Papp László 
Pasztuha László 1. 
Patsch Ferenc I. 
Pocsubai András 
Podányi Tibor 
Pohl Károly I. 
Pozsgai Károly 
Preisinger Nándor

Radó Aladár 
Regősi János 
Rehák Imre 
Reif Pál I. 
Reményi Kornél 
revisnyei Reviczky

Ferenc
Richter Richárd 
Rudolf Mihály I.

Sándor János 
Sashegyi József 
Schäfer Henrik 
Scheftsik János 
Schmidt Lajos I. 
Sever József

, Sébor József 
Simon Kálmán 
Simon Pál 
Siska Vince 
Solymos Mihály 
Somorjai István 
Stoll Lóránt 
Suppán György II. 
Szabó János 
Szakai! Vince 
Szedlacsek Ernő 
Széki András 
Szép Endre

Szepeshegyi István II. 
Szicherle Tibor 
Szili Ferenc 
Sztraka Jénos

Tárkányi László 
Tarján Kálmán I. 
Téglási Andor 
Tomasovszky Pál 
Tomesz Dezső II.
Tóth József 
Tóth Miklós 
Tóth Vilmos 
dr. Touttenui Tibor 
Tőzsér Aladár 
Trieber László I.

Vajk Miklós 
Varga Gusztáv 
Varga József 
Vas László II.
Vas László I.
Veczán József 
Végh Miklós 
Vizi László 
Weisz Rezső 
Zamhó János I.
Zonda Pál

Kohászok.
Ágotái Béla 
Albert Ervin 
Altnéder János I. 
Antolik György
Baán István 
Bánky Gyula 
Barabits Imre 
Barczi Mátyás 
Benedek Attila 
Benedek Zalán 
Bendl István 
Benkő György I.

Crisán István 
Cserta Péter
Déri János
Eke György
Felföldi Zoltán 
Fessler József 
Frühwirth Endre

Gaborek Lajos 
Garamvölgyi Albert 
Gévai Károly 
Gombossy Barna 
Gonda Lajos

Halvax Károly 
Hammer Ferenc 
Hantos Rezső I. 
nemes Harmathy Lajos 
Hauenschild Béla 
Hauer Alfréd 
vitéz Hollóéi Béla 
Horváth Aurél 
Horváth Károly 
vitéz Horváth Zoltán
Ignéczy Sándor II.
Illés László 
Ináncsi Zoltán I. 
Jánossy Kázmér
Kálmán Lajos 
Kalmár István 
Kemény Kornél 
Kiss Ervin 
Kiss R. János 
Kocsis János 
Koder Frigyes I. 
Komjáthy László 
Kovács Ferenc 
Kováiszky Győző I. 
Körösi Ferenc 
Kun Miklós
Lendvai Endre 
Lomniczy Dezső 
Lőke Péter
Mándoki Andor 
Mydlo Antal
Nagy Zoltán 
Némethi László
Ocsenás Gyula 
Örkényi József 
Örkényi Kálmán
Pál Imre
Pilter Pál
Pintér András 
Pohl László 
Polgáry Sándor 
Poócs Rezső 
Réti Vilmos
Schmidt György7 
Schrauf Róbert 
Schütz János 
Sikos Endre 
Sopronyi-Thurner Fe

renc
Szabó Miklós 
Szabó Ödön 
Szalay Ferenc 
Szentkuti Dénes
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Szilágyi Iván 
Szlabey László I. 
Szlávy Olivér I. 
Szőke László 
Szy Géza

Talabér József 
Tompos Pál

nemes Toperczer Arthur Völgyi György 
Törzsök Pál Vorsatz Brúnó
Trieber Vilmos I.

Wiedermann Vilmos
Vajk Péter 
Varga Ferenc 
Vissi Géza 
Völgyi Emil 
b) Rendkívüli hallgatók:

Zambó Pál 
Zátonyi László 

összesen 236 hallgató,

Adamovich László 
Ágfalvi Imre 
Antal Dezső 
Aurori Sándor
Bagó Dénes 
Balás Levente 
Bándi Dezső 
Bánó István 
Bányay László 
Barabits Elemér 
Baranyay József 
Bendik Gyula 
Benedek László 
Bencze József 
Bernáth Tibor 
Bernhardt Mátyás 
Béldi László 
Bényi Endre 
Biró Lajos 
Bobok György 
Bobok László 
Bodó György 
Bodó Pál 
Bognár István 
Bognár József 
Bogyay László 
Bőgér András 
Brandisz Márton 
Brányi György 
Bulyovszky Miklós 
Büttner Gyula
Comidesz György 
Csányi Elek 
Cserjés Antal 
Csery Géza 
Csóka János 
Csopey Pál 
Csutkái Jenő 
Czipszer Károly 
gróf Cziráky Béla
Dants Béla 
Dénesy Géza

B) Erdőmérnöki Osztály, 

a) Rendes hallgatók:
Doór László
Draskóczy József
Dudás László
vitéz Dunaszentgyörgyi

András

Ecsedy Sándor 
Elő Ferenc 
Emri János II. 
Ercsényi Pál 
Erős Rezső 
Ete Kálmán 
Érsek Gábor I.

Fejér István 
Fekete Sándor 
Felcser István 
Fényes Tibor 
Ferenczi János 
Festő Szabó László 
Firbás Oszkár 
Fraknói János 
Futó László 
Führer Ernő

Gabnai Zoltán 
Gádoros László 
Garbaisz László 
Gefferth István 
Gerstbrein Béla 
Gillay József 
Gulyás Jenő 
vitéz Gyarmati Béla 
vitéz Gyetvay György

Hábel György 
Hackel Emil 
Halász Aladár 
Hantó Endre 
Harmath Béla 
Harsányi László 
Hering Endre 
Heincz József

Hirth Miklós 
Hoffmann János 
Hokhold Ferenc 
Hopp Ferenc 
Hopp József 
Horváth Endre 
Horváth Emil 
Horváth István 
Horváth Lajos 
Horváth Miklós 
Horváth Sándor 
Hőgel Antal 
Hreblay László 
Hubay Gyula 
Huszár Béla 
vitéz Huszár Endre

edvi Illés Dénes I. 
Illyés Zoltán I.

Jandó László 
Janó István 
Jarkovszky Alajos 
Járó Zoltán 
Jaszenovics László I. 
Jekelfalussy Ferenc 
Józsa Sándor Miklós 
Jurcsik István

Káldy József 
Káráll János 
vitéz Kardos Rezső 
Kassay László I. 
Kautsky Emil I. 
Kedl Mihály 
Kerényi Sándor II. 
Keresztesi Béla 
Kettesy Tibor 
Kimer Károly 
Kiss Antal 
Kiss Gyula György 
Kiszely Sándor 
Klemm Emil 
Kokovay János
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Komadarity Péter 
Kolodzey Tibor 
Komán Géza I.
Komlósi József 
Kondor Antal 
Koren Pál 
Kóthy István 
Kovács Illés 
Kovács Lajos 
Kováts Miklós 
Körös Gyula

vitéz Laczkó György 
Láng Mihály 
Lautner György 
Lengyel Ferenc 
Lengyel György 
Lessényi Béla I. 
Lessényi Ferenc 
Lénárt László 
Lutonszky Zoltán
Madas Pál
Magyar »Antal 
Majer Antal 
Mankovich Géza II. 
Márkus László 
Marsovszky György 
Martinkovics Antal 
Marton Tibor 
Martos András 
Máthis Gyula 
Mayer György I. 
Medvey Tibor 
Meskó József 
Mészáros Zoltán 
Miklósy Gábor 
Molnár István I. 
Murányi János 
Musnai Károly 
Mustos Aladár I.
Nagy János I.
Nagy Lajos 
Néder Ottó
Nemeskéri-Kiss Miklós 
Német Lőrinc 
Németh Árpád 
Németh Ottó 
Nigriny Árpád 
Nyirádi Lajos
Oberkamp Gyula 
Ortutay Iván 
öllős Gusztáv 
őri László 
vitéz Páll Endre

Pandula Zoltán 
Pányi Ákos 
Panyiczky Gyula 
Pápai János 
Pap László 
Páris János 
Pártos Béla 
Pásztor Lajos 
Patkós Antal 
Paulik József 
Pechtol István 
Perédy István 
Perlaki Ferenc 
Pethő Andor 
Pénzes Gyula 
Péter Sándor 
Pl ander József 
Pleininger Miklós 
Popovity Vazul 
Posgay István 
Posgay Lajos 
Púm Gyula 
Purcelean István

Rácz István 
Radó Gábor I.
Radnóty Alfréd I.
Reuter Camillo 
Riedl László

Sági István I.
Salamon Ádám II.
Sáli Emil 
Saly Pál 
Sallay Béla 
Sallay József I. 
Sattelberger János 
Schachinger Imre 
Schmiedl Károly 
Schultz Tihamér 
vitéz Sebők László 
Sereg Albert 
Sébor János I.
Simon Miklós 
Simon Zoltán 
Sipos Alfréd 
Sipos József 
Sipos Sándor 
Sisska Ernő 
Somkuti Elemér 
Somogyi László 
Soós Károly 
Stransky János 
Sváb Imre 
Szabó István 
Szabó Kálmán 
Szabó Károly
b) R endkívü li hallgatók:

Szabó Pál I. 
Szádeczky-Kardoss Béla 
Szántó István 
Szanyi József 
Szegletes József 
Szendrey István 
Szente Lajos 
Szentgyörgyi András 
Szepesi Sándor 
Szircsák Ferenc 
Szlanka Pál 
Szoboszlay Aladár 
Szombathelyi Erv’n 
Szovják Jenő 
Szőke Andor 
vitéz Szőnyi László 
Szörényi László 
Szukics Károly 
Szuromi János 
Szy Ferenc
Tábory István 
Takács Lajos 
Takács Zoltán I.
Tana Álmos
dr. Tardos János Vidal.
Tatár János
Tereh István
Ternyik László
Teszár Géza
Teszárs Géza
lovag Thuronyi Béla I.
Tóth Béla
Tóth Kálmán
Tóth Imre
Török Endre
Török László
Túri Géza
Tuskó László
Uiberacker Károly 
Urbánfy Jenő
Valter László I.
Vargha Domokos 
Varga Gábor 
Várszegi Ferenc 
Vas Ferenc 
Vass Alajos 
Vasa Béla 
Vitus Géza 
Völgyi László
Zelnik István 
Zilahy Aladár 
Zilahi József 
Zseltvay István 

összesen 283 hallgató.
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Mezőgazdasági és állatorvosi kar.

gr. Andrássy Géza 
Antal Pál 
Árgyelán Edit 
Ács Antal 
Annái István 
Ats Irén
Bajai Jenő
Bajor Károly 
Balla László 
Balaton Gyula I. 
Balogh József 
Balás Elemér I.
Balázs József 
Barabás Endre 
Bauer Károly 
Bauer Pál II.
Bayer Albert 
Bachrach Péter II. 
Bácsalmási István 
Bánhidi Zoltán 
v. Bánki Erik 
Bánki-Horváth Béla 
Bánki-Horváth János 
Bársony Béla 
Bendik Anna 
Beretvás János 
Berka József 
Békési Bálint 
Béldy Lászlóné 
Bilkei-Kövesdy J. 
Birtalan Árpád 
Bódi Imre 
Bódy Lajos 
Bognár Sándor 
Bogyay Elemérné 
Bogyó István 
gr. Bolza József 
Bordács István 
Bordás János 
Bóta István 
Böszörményi Sándor 
Brokés József 
Brunovszky Tamás I. 
Bunyercsev Sándor I. 
Büchler Andor I. 
gr. Bolza Alfonz I.

Cvejanov Theodor I. 
Császár János 
Csejtey Ede 
Csernátoni Lajos 
Csernay István 
v. Csicsery-Rónay I. dr. 
Csíki Gábriellé

A) Uezőgazdaságl osztály.

a) Rendet hallgatók:
Csilléry Miklós II. 
Csizsinszky Dénes 
Csomoss Béla 
Csukás Kálmánná II.
Daday Hunor 
Dancsházy László 
Darvasi István 
Dános Alajos I. 
Debreczeni Lajos I.
Deli Zoltán 
Denke József 
Derera Miklós 
Deutsch Marianne 
Dobos Károly 
Dómján József 
Doszeva Mária I.
Dőry Ádám 
Duliskovich Arnold
Eifert József 
Elek Péter 
Emődy Gyula 
Engestrőm Ilona 
Erkun Vecdet 
Eső Pál
gr. Esterházy Marcel 
Eder Sándor 
Edes István
Faller András 
Faragó Mihály 
Farkas Ivor 
Fazekas Béla 
Fejér Sarolta 
Fekete Lajos 
Felcser Gedeon 
Ferenc Károly 
Feriik Miklós 
Ficsór Béla 
Fincicky József 
Forgách-Waldbott Ferenc br. 
Frey Vilmos 
Friedl Gusztáv 
Fügedi Péter
Galambos Miklós 
Gál Piroska 
Gálik Erzsébet 
Gáspár László 
Gellért Iván 
Gimes Judit 
Goóts Klára 
Gothár István I.
Gödé István I.
Görög Imre

GÖtt Zoltán I.
Grenczer Béla 
Gróf Béla 
Gruber Géza 
Györffy Mária 
Gyulay István
Hadnagy Jenő 
Hajas Lajos 
Halászy Julianna 
Halászy Tibor 
Hantos Aladár 
Hargitai Ernő 
Haupt-Buchenrode 
Herszényi László 
Heszler László 
Hibján Tamás 
Homol ay Iván 
Homonnay Ferenc I. 
Horváth Géza 
Horváth Géza 
Horváth József 
Hrabár Györgyi 
Hufnagel Ede
Igaz Éva
Iklódy-Szabó Tibor 
Illés Gizella 
István Pál I.
Ivánkay Ernő
Jakab Antal
Jakus Pál
Jászai Kornél II. 
Jezerniczky Zsuzsanna 
Joachim Ferenc 
Juhász György 
Jurcsek Géza
Kalamenovics Géza 
Kalmár Dezső 
Karadalis Mihály 
Katona Mária 
Kádek István 
Keiner István 
Kelemen László II. 
Keszy-Harmath Erzsébet 
Kiss Albert 
nemeskéri Kiss Béla 
Kiss Ferenc 
Kiss István II.
Kiss László 
Kiszély György 
Kóbor György 
Kocka József II. 
Kolossváry Szabolcs
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Koltay Árpád 
Komjátszeghy Kálmán

II.
Kornstein János 
Kovalßzky Viktor 
Kovács István I. 
Kovács József 
Kovács Lajos 
Kovács Pál I.
Kovács Sándor 
Kovács-Sebestyén M. 
Kozma György I. 
Kozmári György 
Kőszegfalvi László 
Kövesi Antal 
Kun István I.
Kuti István

Laczkó Aladár 
Lamm György 
Láng Béla 
Leidenfrost Károly 
v. Lorx Vidor II.
Lotz József 
Lőkös Sándor 
Lukács Károly

Madarász Zsuzsanna 
Madáchy Imre 
Magi Ferenc 
Magyar Károly 
Magyar László 
Majerszky Nándor I. 
Majtényi Ernő 
Maliga Pál 
Manninger István 
Margulit György 
Marton György I. 
Mauchs Imre 
Mándy Pál 
Márkus György I. 
Mártha Zsuzsanna 
Mauser Zoltán 
Mészáros Ferenc 
Mihálka Tibor 
Mikó Lajos 
Mikulás János 
Milkó Imre 
Mincsev Petkó I. 
br. Mirbach Ferenc 
Misik Lajos 
Móricz Endre II.
Moys Tibor 
Műnk András 
Műnk Tamás 
Mutsy Eszter 
Müller György I.

Nagy Albert 
Nagy Elemér

Nagy Ernő I.
Nagy Gyula 
Nagy Károly 
Nagy Tibor II. 
Nagyfejed László 
Nemes László 
Nicsovics György 
Nigmond Béla 
Nikoloff Nikolaj 
Nyilasy Ferenc I.

Ocsag Imre
Okányi Lajos I.
Öllé Edit 
Oltay Andrea 
Örs Anna

Pajzs Gyula I.
Palojtay Béla 
őrgr. Pallavicini Károly 
Palov József 
Partos Miklós 
Paulovics János 
Pádár Kálmán II. 
Páncél Endre 
Pázmándy Elek 
Pejim Nityifor 
Perler József 
Pesti Gerzson 
Petheő Judit 
Petheő Tivadar I. 
Platter János I.
Polgár Péter I.
Polnisch Árpád 
Pongrácz Dezső 
Popov-Zsikelity Jánosi. 
Posztócky Iván 
Predin Blagoje 
Preradovics Milenkó 
Prodanoff Máté 
Pünkösti János

Rabi Rezső
Raffensperger László 
Raskó György 
Rátz Pál 
Reichmann Tibor 
Reimann Ernő 
Rhédey László 
Ridly Péter 
Riedel K. Róbert 
Rieger Béla 
Román István 
Rosenberg Miklós 
Rudas János

Salamon Zsigmond 
Samarjai-Leölkes Lajos 
Sebastiani-Korányi

Gabriella

dr. Sebestyén György II.
Sigray Pál
Siklós András
Simon Endre
Simon Gyula
Sinkó László
Solymos Béla
gr. Somssich Pongrác
Soós Gábor
Sövér Elemér I.
Speciar Gyula 
Spitzer Antal 
v. Sréter Ferenc 
Steiner Ferenc 
Strömpl Árpád I.
Südy Árpád 
Sümeg Ida 
Sváb János 
Schmidt István 
Szabó Andor 
Szabó Anna 
v. Szabó Béla 
Szabó Dénes 
Szabó Irén 
Szabó József 
Szakály József 
Szakái Pál 
Szalay Pál 
Szantner József 
gr. Szapáry Paula 
Szebenyi Emil 
Szebényi Lajos 
Szekér István 
Szekeres Béla 
Szekrényi Béla 
gr. Széchenyi Ferenc 
dr. Székely Imréné 
Székelyhidy Árpád 
Székesi Ferenc 
Sziebert László 
Szilárdy István 
Szirtes János 
Szirtes József 
Szloboda József 
Szmodics Tibor 
Szórád Kálmán 
Szőke Gyula 
gr. Sztáray János 
Szűcs Lajos II.

Takács Erika 
Takács László I. 
Táncsics Klára 
Tanos Vilma 
Tarczy László 
Teichmann István 
Teleki Judit 
Timár Amadé 
Timkó Béla II.
Tódor Kálmán
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Toronykőy Imre 
Tószegi Zoltán 
Tóth György 
Tóth Ottilia 
Tözsér Vilma 
Tuboly László 
Tukacs Imre
Ujfalussy István 
br.Ullmann Erzsébeti. 
Urbán Sándor

Vaimár Jenő 
Villányi János I. 
Vincze Imre I. 
Visnya József 
Vrbaski Péter I.
Wampetich György 
Winkler György 
Wittner László I. 
Yagci Abtullah

Zagyvái Kamill 
Zaicz Gusztáv 
dr. Zala György I. 
Zágoni-Jankó Jenő 
lovag Zelenszky Káz-

mér
gr. Zichy Antal 
Zimmermann István

összesen 353 hallgató.

b) R endkívü li hallgató: 
Horseczky Anna

Abarbanell Kornél 
Ackermann Ágoston I. 
Agócs József 
Alasztics Tibor 
Alkonyi Béla 
Almási Sándor 
Almásy Barna 
Almássy Károly 
Andaházy Lóránt 
András László 
Andrits Dusán I. 
Aranyos István 
Artin György 
Asbóth Ferenc 
Áts Kálmán 
Ávéd Tibor
Bajmóczy Endre 
Bajusz Gyula 
Bakucz Tibor 
Balatonyi Tibor 
Balázs Tibor 
Balogh Árpád 
Balogh Béla 
Balogh János II. 
Balogh Lukács 
Bános György 
Barcsa Lajos 
Baricska Antal 
Barna Ferenc 
Bartha László 
Bartolovits József 
Bazsika Gyula 
Bácsi István I.
Bálint Imre 
Bánó Kaskovics Z. I. 
Bárdossy László 
Báthory Pál 
Beck Ferenc 
Bellán Gyula 
Benedek Gábor 
Benke János

B ) Állatorvosi Osztály, 
a) Rendes hallgatók:

Benő Lajos 
Benya Antal 
Berezvai Ferenc 
Berger Endre 
Bernáth Imre 
Berzátzy László 
Berzeviczy István 
Bénis István II.
Bétsch Adám 
Biró Antal 
Biró István II.
Bobecis András II.
Bódi Albert 
Bodnár Béla 
Bodnár Dobay András 
Bodó Lóránt 
Bodor Jenő 
Bodosi Béla 
Bogdán Emil I.
Bogár László 
Bokor Kálmán I.
Bokori Ferenc 
Boldizsár László ti. 
Bolesza Ferenc 
Bóna Sándor 
Boné László 
Borbély Béla I. 
Borgyoski Árkádia 
Boskov Dömötör I.
Bóta Endre 
Botos Lajos 
Braun Miksa I.
Bruoth Ernő II.
Budai Viktor 
Bugyáki Lajos 
Bugyi János 
Bukovics Mihály 
Bumberák Ferenc
Careian Ágoston 
Cvrkusits Miklós II. 
Cserhalmi György

Csernovics István 
Csepura Gyula 
Csikvári László 
Csiplityi Vujica L 
Csokonay József 
Csovich Ferenc I. 
Csörföly Tibor 
Csulya László 
Czeglédi Antal 
Czeider Lajos 
Czébán Pál I.
Czékus Frigyes I. 
Cziffra József I.
Czike László 
Czoczek Kornél 
Czövek Géza

Davidovács Lyubiszár I. 
Dányi Zoltán 
Deák Lmre 
Debreceni István 
Dengl Miklós 
Devrnya Szima 
Dezső Zsigmond 
Diamant Jenő 
Diener Nándor II. 
Dolanovacski R. I. 
Dolezsár János 
Doma Károly 
Dombi Bulyovcsics B. 
Dróth István I. 
Dvorácskó Béla

Egervári László 
Egri Gyula 
Egyed Lajos 
Eisler Miklós 
Ellenbogen László II. 
Erdődy Tivadar 
Erdős János 
Ebner Zoltán
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Éliás Kornél 
Éliás Tibor
Fa Mihály 
Fain András 
Faith István 
Faludy Kocsárd 
Faluhelyi István 
Farkas Béla 
Fazekas Károly 
Fehér Dezső 
Fehér Géza 
Fehér János 
Fehér Lajos 
Fehér Zoltán 
Fekete Béla I. 
Fekete Sándor I. 
Ferenczy József 
Ficze Károly 
Fischof Imre I. 
Fleck László II. 
Fodor Jenő 
Fodor László 
Forray Antal 
Frank Ferenc 
Frank István 
Franz Vilmos 
Frey Gyula 
Füstösi Miklós
Gaál András I. 
Gálffy Dezső II. 
Gálik András 
Gálosi István 
Gegyeli Endre 
Gelenczei Emil 
Gergely János II. 
Gesztessy Tibor 
Gindele József 
G1 avaski István 
Gleck Péter II. 
G1Ó8Z András 
Goldschmidt György 
Göcző Sándor 
Göncz Imre 
Gondos Géza 
Görgey Béla 
Gősi István 
Grandjean Andor 
Grisza Árpád 
Gulyás Ferenc 
Gutwein Károly 
Gyenis László 
Gyöngyösy Béla • 
Győrffy Péter 
Győry Kiss Ferenc 
Gyulai Jenő
Hahner György 
Hajnal János 
Halász D. Sándor

Halász Zoltán 
Hapka Tibor*
Hárs István 
Hecht Pál 
Hegedűs Géza 
Hegyesi István 
dr. Hegyessy Sándor 
Herczegh Hyörgy II. 
Herczegh János 
Héjj László 
Hilkene Herbert 
Hluchány Imre 
Hódy András 
Hofmeister László 
Holló Ferenc 
Hollósy Ferenc 
Homoki Nagy László II. 
Horlai Péter 
Hornung Mátyás II. 
Horváth Béla 
Horváth István 
Horváth János 
Horváth László 
Horváth Zoltán 
Huszanyik István

Illésy Sándor 
Imre Károly 
Ipach József 
Ivántsy Endre I.
Iványi Imre 
Ivkovics Gusztáv I.

Jakab Mihály 
Jakab Zsigmond 
Janicsek Mihály 
Jankó Béla 
Járó József I.
Joó Lajos 
Juga Valér I.
Juhász Béla II.
Jurica László I.
Jurka Marcell

v. Kadnár István 
Kalmár János 
Kanász Szabó S. 
Kapolyi József 
Kardos József 
Karikó János 
Kasza Lajos 
Kántor Gyula I. 
Kelemen Zoltán 
Keliger Lajos I. 
v. Kemenes Ferenc 
Kerékgyártó István 
Kerstner Sándor 
Keviczky László 
Király István

Kisgyőri László 
Kiss Elek Gy.
Kiss Géza 
Kiss József 
Kiss László 
Kiss Miklós 
Kiss Sándor 
Kiss Zsolt 
Klekner Tibor 
Knobloch József 
Kobukej Tibor 
Kocsis Ferenc 
Kocsis József 
Kocsis László 
Kollonay László 
Komlószky Pál 
Komoly Sámuel 
Koncz Bajathy Ä. 
Kormos László 
Korompay Valér 
Kóthy Lajos 
Kovács Artur 
Kovács Béla 
Kovács Dénes 
Kovács Gyula 
Kovács Imre 
Kovács Jenő 
Kovács József 
Kovács József 
Körösy Barna 
Körtvényesi Miklós 
Krause Béla 
Krauser Antal II. 
Krémer Ferenc 
Krisch Leopold 
Krumpholcz Tibor 
Kukofa József 
Kunfalvy Tibor 
Kurjacski Mlada II. 
Kühn Ferenc II.

Labancz László 
Laczfy Kurt II. 
Laczkó Vilmos I. 
Lajtonyi Gyula 
Lakatos Sándor I. 
Laksz Tibor II.
Lami Gyula 
Lapis Kálmán II. 
Lasky Ferenc 
Lauer János 
Lányi Imre I. 
Lehoczky Károly 
Lesskó Endre 
Léderer György 
Légrády Gábor 
Liacos Konstantin I. 
Lojkovics Ferenc I. 
Löcsey Miklós 
Lőrincz József
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Lucza János 
Ladányi Kálmán 
Ludmán Lajos 
Lunova Bálint I.

Macsotay László 
Madaras Albert 
Magyar Károly 
Magyari Jenő 
Magyari Dániel 
Makláry Dániel II. 
Maksay Ferenc 
Marschalkó Zoltán 
Mánya Kristóf 
Márfai Ferenc 
Márkov Jován 
Márkus Egon 
Márkus Imre 
Máthé Antal 
Mentsikov Viktor 
Menyhárt Pál 
Melis György 
Mencseli József I. 
Menthe Béla 
Mester László 
Mezes Ödön 
Migond Dezső 
Miholka László 
Miklós József 
Milfait Ferenc I. 
Milkovics Miklós 
Módra László 
Mohácsy Endre 
Molnár Imre 
Molnár Kálmán 
Monori József 
Mosorinac György 
Murády István

Nagy Árpád 
Nagy Endre 
Nagy Imre 
Nagy József 
Nagy József 
Nagy Károly 
Nagy Lóránt 
Nagy Tibor 
Nagy Sándor 
Nagy Zoltán 
Negycenki Emil 
Nagymányai Kázmér 
Nád Dénes 
Nedeczky Árpád 
Nemes Géza 
Niedermüller György 
Nikolity Iszidor 
Nikolits János II. 
Nógrádi Antal 
Nonin István 
Nübel János

Oláh Pál
01 teán József II.

Pagony Károly 
Pajor László 
Pallaghy Sándor 
Palló Ferenc 
Palotás Gyula 
Papp András 
Papp Ákos I.
Papp Jenő 
Papp József 
Papp László 
Papp Kálmán 
Pap Tihamér 
Papp Zoltán 
Para Miklós 
Pataki István 
Patus Sándor 
Pálffy Zoltán 
Pánca Mihály 1.
Pásztor Lajos 
Pázmány Lajos 
Pelcz János 
Pendzsics György 
Perjési József 
Petényi Gyula II.
Pető János 
Petrovics Béla 
Pctrovity Pál 
Pénzes István 
Pénzváltó Miklós 
Pichler Richárd 
Pintér Gyula 
Pintér Ottó 
Pintér Pál 
Pintér Sándor 
Pogány István 
Polgár Endre 
Pólyák László II.
Pollák János 
Pólós Béla II.
Popovits János 
Porth István II. 
Potsubay János 
Prodanovics Radiszlav I. 
Pusin Leontin I.

Raáb Lajos
Radácsy Lajos 
Raffay Imre 
Rakity Milán 
Ramadan szky Iván 
Raphael Pál 
Rácz Ferenc 
Rácz Sándor 
Rádi Gyula 
Rápolthy Károly 
Reich Géza II.
Reichen féld László

Rejtő Andor
Révész Ferenc II. 
Révész József 
Riegler Kálmán 
Ritz János 
Roboz István 
Rogoján Ágoston 
Rosenberg Imre 
Rózsa Bertalan II. 
Rózsa György 
Röszler Gergely 
Rupert Rezső

Santl Márton 
Sádli József II.
Sári Gyula 
Sefcsik István I. 
Serester Andor 
Séra Gábor II.
Simon Gábor 
Simoncsics József 
Simor jay Pál 
Sipos László 
Soltész Bertalan 
Söreghy Andor II. 
Surján János 
Schádli Imre 
Schaffer Iván 
Schlachter Bálint II. 
Schlachter Béla 
Schrecker József 
Schimpl Mihály 
Schmidt János 
Schuszter Ádám 
Schwanner László II. 
Spreitzer Károly 
Stanasz Athanasios 
Stefán László II.
Stein Emil 
Szabados András 
Szabó Béla 
Szabó Ernő 
Szabó Gábor 
Szabó Gergely 
Szabó János 
Szabó Sándor 
Szabó Tibor 
Szabó Zsolt 
Szakái Sándor 
Szalay Dénes 
Szani Ferenc 
Szanitter Zsolt 
Szediacsek József 
Szegedy Gusztáv 
Szentirmay Lajos 
Szentmiklósy György I. 
Szepesváry Tibor 
Szeverényi Zoltán 
Székely Iván 
Székely-Körraöczy Gy.
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Szép Gáspár 
Szép István 
Szépe Antal 
Sziebert Elek 
Szigethy Tamás 
Szijártó Olivér 
Szikla Zoltán I. 
Szilágyi István 
Szilágyi János 
Szilágyi László 
Szilágyi László I. 
Szilvágyi Róbert 
Szilvásy László 
Szilvássy Iván 
Szollár István 
Szolnoki Géza 
Szombatfalvy Lajos 
Szomor Károly I. 
Szőke Béla 
Szőke Béla II. 
Szőnyi István 
Szölösy László 
Sztrányay György 
Szűcs Aladár

Taar Ferenc 
Taar István 
Tanyai Géza 
Takács János 
Takács József 
Takács Lajos 
Takács Zoltán 
Tamás László 
Tamási Károly 
Tanczer Dezső 
Tantó MiklÓR

Tatár Géza 
Tass Lajos II.
Teli Vilmos I.
Temesvári Vilmos 
Teofánovics Márk 
Técsy Sándor 
Thirring Ákos II.
Tibor István 
Toponáry Ferenc 
Torday Ferenc 
Tóth Ernő 
Tóth György 
Tóth István 
Tóth János 
Tóth Károly 
Tóth Károly 
Tótkomlósi János 
Tótmárton László 
Tölcsvári Tibor I.
Tönkő Pál 
Török György 
Turmann Gábor 
Tütő Lajos

Udvarhelyi József 
Ujváry István 
Ulbrecht Sándor 
Urbán Vilmos 
Uzsonyi Sándor 
Ürmössy József

Vajda András 
Vajda Gábor 
Varga Béla II.
Varga István 
Varga István 
b) Rendkívüli hallgatók:

Varga Jenő 
Varja Lajos 
Varjas Zsigmond 
Vágó József 
Vánkos Jenő II. 
Várady Iván 
Vásárhelyi György 
Velzer Zoltán 
Venczel József 
Vereskuti Béla 
Vessely Károly 
Vécsey László 
Viski Sándor 
Villányi János II. 
Villy Antal 
Vincze Imre II. 
Vincze Vilmos I. 
Virágh István 
Vlagyovits József
Wágner László 
Wayda Kornél 
Werner József 
Wohlsein Ferenc 
Wolff János 
Wolkersdorfer Ferenc
Zalay István 
Záboji Elemér 
Zámbó István 
Zimai Győző 
Zoltán Róbert 
Zseni József 
Zseravica Sztoján 
Zsilák András

összesen 571 hallgató.

Közgazdaságtudományi kar.
A ) Közgazdasági és kereskedelmi osztáy.

Ádler Antal 
vitéz Abosi János 
Aczél Endre 
Adamovits Jenő 
Adorján Bence 
Akar Lajos 
dr. Albert Ferenc II. 
Albert Lajos 
Almásy György 
Alst Ibolyka 
Ambrozy Klára 
Ambrus Ferenc 
Andrássy János II. 
Andrássy Mária gr. I.

a) Rendes hallgatók
Andreánszky Medárd 
Angyal András 
Angyal Béla 
Anisits Szaniszló 
Antalffy György II. 
Antal Gyula I 
vitéz Apa József 
Aradi Gyula 
Arató István 
Arató József 
Arató Miklós 
Ascher Mária 
Ábrahám Ferenc I. 
Ábrahám József

Ábrahám Judit 
Ábrahám Károly I. 
Ács István II.
Ács Jolán 
Ács Lajos 
Ács Zoltán 
Ágfalvi E. János 
Ágfalvi József 
Ámon Pál 
Ávéd Katalin

Baán Zoltán II. 
Bácsik C. János 
Baghy Jusztina
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Baghy Béla I.
Bagi Katalin 
Bagó Ferenc 
Bagó Sóós Lajos 
Bachner Károly 
Bajai Ernő 
Bakacs László 
Bakos László 
Bakos Gergely II.
Bakó György 
Bakó Sarolta 
Bakó Sándor 
Bakró Nagy Béla 
Balázs Jenő 
Balázs László 
Balázsfalvy Ottó 
Balla Jenő 
Balogh Béla 
Balogh György 
Balogh György 
Balogh János 
Balog József 
Balogi Pál 
Balonyi Judit 
Balonyi Tibor 
Bana Izabella 
Banai Tóth- Ilona 
Bandor Ferenc 
Baranyai László 
Baranyai Sándor 
Baráth Zoltán 
Barcsay Ákos I. x 
Bari a Szabó Ödön II. 
Barna Anna 
Barna Imre 
Baross József 
Barta Éva 
Barta Géza 
Barth Vilmos 
Bartha László 
Bartha Miklósné II. 
Bartis Árpád 
Bartos Antal 
Bartók Ferenc 
Bathó Károly 
Bauer Árpád 
Bartos Gyula II.
Bayer József II.
Bazin Ferenc 
Bálint Nagy Magdolna 
Bánfalvi József 
Banhidi Mátyás 
Bántay László I. 
dr. Bárándy György 
Bárdos Miklós 
Bárdy Vilmos 
Bártfay Antal 
Bártfay István Pál 
Bártfay Miklós n .  
Bátori Gyula

Bede István I.
Bellus Ervin 
Bellovits József 
Benaczky Róbert 
Bencs Károly 
Ben esik László 
Bende István 
Bender Levente II. 
Ben des László 
Bene Lajos 
Benedek Károly II. 
Benkő Jáno3 I.
Benkő Zoltán 
Benyó Pál 
Beöthy Bertalan 
Beregszászy László I. 
Berencsy Ilona 
Berényi Illés I. 
Berényi Sándor 
Berg Getraud 
Berg Mária 
Bergel Tibor 
Berkes Gyula 
Bei kés Róbert 
Berki István II.
Berki József II. 
Bemáth József 
Bertalanffy Judit 
Beslin Mirosláv II. 
Betegh Bálint 
Béczi János 
Békássy István II. 
Békés Mihály 
Bélavári Péter 
Bényi Mária 
Béres János 
Bihari Ferenc I. 
Birinyi Endre 
Biró Bertalan 
Biró Dezső I 
Biró László 
Biró Mária 
Biró Zoltán 
Bobok Endre 
Boczán Elemér II. 
vitéz Boczkó Béla 
Bodor Miklós 
Bodó Imre II.
Bodó Zoltán 
Bodroghy Ágnes 
Bogdanov Zorán 
Bogyay Zoltán 
Bojtor Gábor 
Bokor István 
Boldizsár Ilona 
Boldog Gyula 
Bolla Dezső II. 
Borbély Pál I.
Bordás Béla 
Bordács László

Boros Béla 
Boros László 
Boros László II. 
Boross Zoltán 
Borókai László 
Bors Éva 
Borsos Béla 
Borsos Sándor 
Bossányi György 
Bossányi Mária I. 
Borhegyi István II. 
Bottlik Béla 
Botond Györgyi I. 
Bódi István 
Bódi Jenő I.
Bódis Attila 
Bóka István 
Boné György II. 
Bozzay József I. 
dr. Börzsönyi Antal 
Böjté Ede 
Brasch Márton I. 
Brauch Ferenc 
Bresztovszky Miklós 
Brisztelle Sándor I. 
Brozsek János 
Bródy Magda 
Bruckner Marian 
Bruckner Mária 
Brumowsky Ingeborg

I.
Bucsi Ferenc I.
Bucsy Szabolcs 
Budai Zoltán 
Buhász László 
Bujdosó Elek I. 
Bujtás Csaba II. 
Burits Oktáv 
Burián Sándor II. 
Burján Gyula 
Búza István II.

dr. Csaba Antal I. 
Csabai Éva 
Csapó György 
Csapó Ferenc I. 
Csapó József 
Csathó Ella 
Csató Aranka 
Cságoly Ferenc 
Csákódi Gyula 
Csáky Armand 
Csáky István I. 
Csáktornyái Ferenc 
Csákváry János 
Csány Sarolta 
Császár Sándor 
Csáthy Dénes II. 
Csázik László I. 
Csegő Barnabás II.
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Cseh Ödön 
Cseke Klára I. 
Cselyuszka István I. 
Csepcsényi János II. 
Cserei Zoltán 
dr. Cserepes Gyula 
Cserhalmi Sándor I. 
Csermely Katalin 
Cserny János 
Cservenka Ernő I. 
Cséki Sándor 
Chikán Pál 
Csik András 
Csíki Márta 
Csillag János 
Csink Tamás 
Csizi Lm re 
Csoboth György 
Csongor Barnabás II. 
Csonkás László 
Csontos Pál 
Csoó Zsigmond 
Csordás György 
Csuray Ferenc 
Csurgay Júlia 
Csutorás László II. 
Czeglédy Mária 
Czeglédi Valéria II. 
Czenki Zoltán 
Czékus József 
Czibik Ferenc 
Czibulka Márton II. 
Czifra György 
Czippán István 
Czipott Éva 
Czira Judit 
Czirbusz Lajos 
Czurkó Tibor 
Czvikli Márton

Dank István 
Dankó Anna I. 
Damásdi Miklós I. 
Darabos István I. 
Darnay József II. 
Darvas Endre 
Davidovics Géza 
Dános András 
Deák Lajos 
Deák László 
Deli Ferenc 
Demeter Hedvig II. 
Demén József 
Demjén István 
dr. Dengl János II. 
Dercsényi Csaba II. 
Detky János 
Detki József 
Deutsch Erik 
Devecseri László

Dezsőfi László II. 
Dénes György 
Dénes György 
Dénes György II. 
Dévai Sándor 
Dévay Gyula 
Dévényi Gyula 
Dienes Edit 
Diner Géza
Diószilágyi Gertrud I. 
Ditrói Kálmán 
Dobi László I.
Dobolyi Gábor 
Doboki László II. 
Dorogi Gyula 
Dosztál Béla 
Dotzauer Gertrud 
báró Dóczy Lajos 
Dóda Béla 
Dóra Ernő 
Dömötör József 
Draskóczy Mihály 
Dragonits Rezső I. 
Dudás Ferenc 
Dunai Margit II. 
Dunajszky Zoltán

Egger Klára I.
Eisele Bálint 
Eisele Géza 
Elek Livia 
Eleőd Miklós 
Ellinger Judit 
Elischer Rezső II. 
Ellenbogen Oszkár II. 
Endrei Tamás I. 
Endrődy Tibor 
Enesei Sarolta 
Engler Nándor 
Epstein László 
Dr. Erdélyi Ferenc II. 
Erdélyi János 
Erdős István 
Erdős Kálmán 
Esső Zsuzsa 
Esterhás Endre 
Dr. gr. Eszterházy

Mátyás

vitéz Faltay Pál 
Falus Ferenc 
Fangler László 
Faragó Andor 
Farkas Elek 
Farkas Gusztáv 
Farkas Ferenc I. 
Farkas István 
Farkas Izabella 
Farkas József 
Farkas Károly

Farkas László 
Farkas Tibor 
Farle János 
Fazekas Béla 
Fazekas János II. 
Fazekas juaszló 
Fazekas Sándor 
Fábián Antal 
Fábián Tibor 
Fáth János 
Fáy Ferenc 
Fehér András I.
Fehér Béla 
Fehér Géza II.
Fehér Péter 
Fejes József 
br. Fejérváry Aranka 
Fekete Antal 
Fekete Antal Géza 
Fekete István 
Feldmann Lajos 
Feldmann László 
Fenyő László 
Fenyves Margit 
Fenyvesi Balázs 
Ferencz Ernő 
Ferenczy Sándor I. 
Ferenczy Andor I. 
Ferjentsik Zoltán 
gr. Festetics Ernő I. 
Fényes Brigitta 
Fiedler Margit 
Fiedler József II. 
Figula György 
Fii ipán Edit 
Fischer Daysi 
Fischer György 
Fitos Márton 
Floderer Ilona 
Fluck László 
Flusser János 
Fodor Ferenc 
Fodor István 
Fogarasi István 
Fogarassy Zsuzsanna

II.
Dr. Forgách László 
Fónagy Adám 
Fónyad Ernő 
Fórizs Ferenc 
Földeáki Ferenc I. 
Földváry Vince 
Fraknói Kázmér 
Franck Béla 
Frank Károly 
Freschl József 
Freud Antal 
Dr. Frey Endre 
Friedl Ernő 
Friedmann Andor

i
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Fritsch Lajos
Fritsche Gábor 
Frisenhahn Ferenc I. 
Fröhlich János 
R. Fucsek Gyula 
Funk Edit 
Furik István 
Fügedi Elek 
Fügedi Sándor 
Fügedi Tamás II.
Füle György 
Füleki Géza 
Fülöp Károly 
Fülöpp Mihály 
Fülöp Sándor 
Füzes Tibor

G aál Im re  I .
Gaál Sándor
Gaál Tibor
Gadzsur Tamás 
Galambos Sándor 
Galicza Károly II.
Galló Árpád 
Gallwitz György 
Garamszegi Géza 
Garamvölgyi Pál 
Garádi János 
Gábeli Gusztáv 
Gábor Eva I.
Gábor János I.
Gábor Miklós I.
Gábori Jolán 
Gábriel András 
Gál Ferenc 
Gál József 
Gál fi Vilmos 
Gárdái Ferenc I. 
Gáspár Nándor 
Gedeon József II. 
Geiszler György 
Gell éri Ervin 
Gellért György 
Gerlei Mihály 
Gemer Erzsébet 
Gerstenberger János 
Géressy Éva 
Giczy István 
Glesmer Elfried II. 
Glusser János I.
Goda Éva 
Gogola József I.
Golov Gálina 
Goldschmied Károly II. 
Gomperz János 
Gomperz László 
Gond Pál 
Gonda Ferenc I.
Gonda György 
Gonda József

Gorodi Gyula I.
Goró Piroska 
Gorse István II. 
Gottesmann Endre 
Gosztola Ferenc II. 
Góczán József II. 
Görög Márton II. 
Görög Veronika 
Gräser Árpád II. 
Graepel Hugó 
Greschner Jenő 
Greskovics Sándor 
Greiner István II. 
Griffaton Miklós 
Groll István I.
Grőz Ferenc 
Gschwindt György 
Br. Gudenus László 
Guffart Ferenc 
Gulyás Balázs II. 
Gulyás Imre 
Gulyás József 
Gulyás Károly II. 
Gulyás Pál 
Gungl Márton 
Gut László 
Gyárfás Géza 
Gyöngyösi Ferenc II. 
Győrfi László 
Gyurcsányi Zoltán 
Gyürky Magda

Hackspacher Mária 
Habich József II. 
Hagyárossy Sándor II. 
Hainrikffy Pál 
Haiszer Margit I. 
Hajdú Endre 
Hajdú József I.
Hajnal Ferenc 
Hayek Adrienné 
Hajnádi Sándor 
Hajós Géza 
Hajós Péter 
Halassy Béla 
vitéz Halay György 
Halász Andor 
Halász Ferenc 
Halász Zoltán 
Haller Mária 
Haller Mária 
Halgas György 
Halmó József 
Hallóssy Géza 
Haniffel Ernő 
Halpert Ferenc II. 
Harai Vilmos 
Haraszti Mátyás 
Hargitai Nándor I. 
Harmos Eva I.

Harnicsár Lajos 
Harrach Ottó 
Hartai Gyula 
Harsányi Károly I. 
Harsányi László 
Hartmann Kurt II. 
Hasenbeck József II. 
Haunéder Hegedűs Béla 
Hausner János 
Hausz Anna 
Határvári István I. 
Hautzinger Sándor II. 
Habich József I.
Havlik Gyula 
Hájas Mária 
Hámori Károly I. 
Hápka Dániel II.
Heé Gyula 
Heé Jenő 
Heffter József 
Hegedűs István 
Hegedűs Károly 
Hegedűs Miklós 
Hegyi György 
Heudt János I. 
Heinrich János I. 
Heller Péter 
Helmy Róbert 
Henk László 
Herczeg József 
Herczeg Eva I.
Herczog József 
Herendi Elek 
Herqui Rudolf 
Hering Pál 
Hermann Gábor 
Hermán Gyula II. 
Hermann Nándor I. 
Herner Ferenc 
Herp Adolf I. 
vitéz Heszlényi József 
Hetényi Erzsébet 
Hevessy Andor 
Héja László 
Héjj Alisz 
Héjjá Jenő 
Hémeri Károly II. 
Hibay György 
Hibácska Miklós 
vitéz Hidy Ferenc 
Hilvert György 
Hirsch Gabriella 
Hlaváts Adrienné 
Hochstrasser János 
Hofmann Henriette 
Hoffmann Antal 
Hoffstaedter Magdolna 
Holovej János 
Holló Magda 
Hollós László
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Holpert Ferenc I. 
Holub Veronika 
Homolai Béla I. 
Homonnay Farkas 
Horányi János 
Horn József 
Hornyák Ferenc 
v. Horváth Béla 
Horváth Béla II. 
Horváth Dániel 
Horváth Ervin 
Horváth Ferenc 
Horváth Ferenc 
Horváth György I. 
Horváth István 
Horváth János I. 
Horváth János 
Horváth János 
Horváth János 
Horváth Judit 
Horváth László 
Horváth László II. 
Horváth Pál 
Horváth Pál 
Horváth Sándor 
Horváth Tibor 
Horváth Vilmos 
Horváth Zoltán 
Hoser József 
Hrabéczy Oszkár 
Hruby Margit 
Hunyady Imre 
Hunyady Jolán 
Huszár Géza 
Huszár Márta

Igaz Zoltán 
Iglai Tibor 
Ignyatovits Milos 
Iklódy Szabó Iván 
Illavszky Zsuzsánna 
Illés György I.
Tmreh Katalin 
Imrei Pál 
Incze György 
Indri Gyula 
irányi József 
Irsa Ilona
Tvanovsz’ky Endre I. 
Tvánkay József 
Ivántsy László 
ívkov Milivoj II.
Izsó László

Jakab József 
Jakovits Eleonóra 
Jakus István 
Janák József 
Jancsár Sándor 
Jancsó László

Jancsy János 
Jách Tádé II.
Jákói Magdolna I. 
Jánosi Andor II. 
Jánoska József I. 
Jánoska László II. 
Jászay Judit 
Jászay Róbert 
Jásznics Illés I.
Jávor Antal 
Jeney Elek 
Jeney László 
Jermendy János 
Jeszenszky Gábor 
Jeszenszky István I. 
Jélity Tamás II.
Johan Edit
Dr. Joósné Vörös Judit I. 
Jovanovics Szvetozár 
Józsa Pál 
Jucker József 
Juhász András 
v. Juhász Béla I. 
Juhász György 
Juhász Gyula 
Juhász Katalin 
Juhász Kálmán 
Juhász M. László 
v. Juhász B. Tibor II. 
Dr. Jung Sándor 
Jurányi János 
Jurica László II. 
Juricskay Géza 
Juszkó József

Kábái László 
Kabdebó Kálmán 
Kadnár Ferenc 
Kaiser Albert I.
Kaiser István 
Kajdi József 
Kalász György 
Kali Margit 
Kalvinovits Sándor I. 
Kamarás Jenő II. 
Kapemadzsija Dusán

II.
Kapcsos Tamás II. 
Kapronczai István II. 
Karakas István II. 
Karakay István 
Karádi István 
Karbuczky Mária II.
Br. Karg Mária 
Karlavarísz Radivoj 
Karsai Lajos 
KaRÓ Pál
Kassa Sándor 
Kaszás Ferenc 
Kasznár Károly I.

Ka tani ty Radivoj II. 
Katona István 
Katona László 
Katus László I.
Katus Tivadar II. 
Katusák Huzsvár Rezső 
Kácser Dezső 
Kádas Katalin 
Dr. Kádár Béla 
Kádár Ildikó 
Kádár Stefánia II.
Káli József II.
Kállay Lajos II.
Kálmán András 
Kántor Kálmán 
Kápolka Katalin I.
Gr. Károlyi István 
Károlyi László 
Kárpáti Marianna 
Kátai György 
Kecskeméti István 
vitéz Kelemen István 
Kelemen Oszkár 
Kelemen Zoltán 
Keller László I.
Kemecsei Edit 
Kerekes Anna 
Kerekes László 
Keresztes Gábor II. 
Keresztes Gizella 
Kereszthelyi János II. 
Keresztúry László 
Kerényi Gabriella 
Kern Jenő 
Kerner János 
Kerschner Antal 
Kertész Árpád II. 
Kertész Gusztáv II. 
Keszthelyi József 
Keszthelyi Gábor I.
Dr. Keszy-Harmath Jenő 
Kégl István II.
Dr. Kél er Emőné 
Kétei Lajos I.
Kéthelyi Mátyás 
Kibédi György 
Kiefer Ádám 
Kiefer Ferenc 
Dr. Kindlovits Kálmán 
Király András 
Király Balázs 
Király Gabriella 
Király József 
Király Margit 
Kirez János 
Kirsch Mátyás 
Kisbocskói János 
Kisfaludy András 
Kispál József I.
Kiss Angyalka
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Kiss Benedikta 
Kiss Endre 
Kiss Ernő 
Kiss Ferenc 
Kiss Ferenc I.
Kiss Gyula II.
Kiss Ibolya 
Kiss István 
Kiss Jenő I.
Kiss Klára II.
Kiss László 
Kiss László I.
Kiss Lenke 
Kiss Miklós 
vitéz Kiss Miklós 
Kiss Sándor 
Kis-Tamás Sándor 
Klauschek Ferenc 
Klementisz Lajos 
Klenics Barnabás I. 
Kmety Antal 
Kneppó Livia 
Knerczer István I. 
Kocsis László II. 
Kocska Livia 
Kohner Franciska I. 
Kolb Alice 
Kollár Mihály II. 
Koller Ferenc 
Kolman György 
Kolmanics Ilona II. 
Komló László 
Komlóssy László I. 
Kommer Endre I. 
Kondorosi Ad ám 
Konrád Attila 
Konrád Frigyes 
Konta Sándor 
Kontsek Béla 
Kopcsák Tatjána 
Kopilovits József 
Koppány Árpád 
Korai Pál
vitéz Korány János I. 
Korbácska Mária 
Korbász István I. 
Korcsmáros I. László 
Korenchy Tibor I. 
Kormoss István II. 
Korsós Mihály I. 
Korompai János 
Köröndi Sándor 
Korponay Károly I. 
Korpos János 
Kost ár Kálmán I. 
Kotsis Tivadar I. 
Kovács Barnabás 
Kovács Barnabás 
Kovács Béla 
Kovács Ferenc

Kovács Géza 
Kovács György 
Kovács György 
Kovács István 
Kovács József 
Kovács László I. 
Kovács László 
Kovács Mihály 
Kovács Róbert 
Kováts Livia 
Kováts Miklós 
Kováts Pál 
Kováts Zoltán 
Kovásznai Bogdány Ot

II.
Kovcsin Szvetozár II. 
Kozemfel Magda 
Kozma János 
Kóbor József 
Kóczián Zoltán 
Kólyi Erzsébet 
Kökény Sándor 
Kölgyessy Ferenc 
Könnyű János 
Körmendi Béla II. 
Körmendi László I. 
Kövi József 
Kövi Mária I. 
Kőhalmi Pál 
König Artur 
König Ágnes 
Kőrös László 
Kőrösy József 
Kőszegi Gyula 
Kőszegi István 
Kőszegi József 
Krajczár János II. 
Krakler Imre 
Krall Magda 
Krammer János II. 
Kra8znai Barnabás I. 
Krasznai Etelka 
Kratzmajer Margit 
Krausz Mária I. 
Kravarik Dezső 
Krehán Ferenc 
Kremó Andor 
Krevei Gyula II. 
Krisch Károly 
Kristofori István I. 
Kfitzer Antal 
Kruchió Lajos 
Krupa Ferenc 
Kucharski László 
Kugler Ignác I. 
Kullman Zoltán 
Kunics András 
Kurucz Margit 
Küster Margit 
Kutasi István II.

Gr. Kuun Ilona 
Kühár István II. 
Kürthy István

Labat Miloszláv II. 
Dr. Laborczi András

II.
Laborfalusi Róbert I 
Ladányi László 
Ladányi Zsuzsa 
Lajtman Mihály II. 
Lakatos Alajos 
Lakatos György II. 
Lakatos Győző 
Lakatos József I. 
Lakatos Mihály 
Lakatos Tibor 
Lang Ferenc I. 
Langsfeld Kálmán 
Lannert Ferenc 
Lantos Károly 
Laszip László 
Lator István 
Lazits Blagoje 
Láng Ferenc 
Láng Ferenc II.
Láng János II. 
vitéz Láng Jenő 
Láng Sarolta 
Lányi Elemér 
László Blanka 
László Ferenc 
László Imre 
László Nándor 
László Sándor II. 
Lázár Béla II.
Lázár János II. 
Lázár Klára I.
Lehel Pál I.
Lehner László 
Lehoczky László II. 
Lehotay Károly 
Leirer Gyula II. 
Leitner Ernő 
Leitner Jenő 
Leitner Lajos 
Lelkes József 
Lencsés Ferenc 
Lencsó László 
Lendvai Vilmos 
Lengyel László I. 
Lesskő Jolán II. 
Leszák László 
Lénárt László I. 
Lénárt Viktória 
Lévai György 
Lévai György I. 
Lévay Károly 
Lichtl Mihály 
Liebner István
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Ligeti Mária 
Lillik György II. 
Lipiczky Gyula 
Lipóczi István I. 
Litvay Ödön 
Lomnici Lajos 
Longauer Miklós 
Loósz Dezső II. 
Lóránt Péter 
Losonczi János 
Lotter János 
Lovagi Tibor I.
Lövik Ferenc 
Lőczy Zoltán 
Lorincz István I. 
Lorincz László 
Ludwig Mária I.
Dr.' Luib Iván II. 
Lukács András 
Lukács Antal 
Lukács Emil 
Lukács Veronika

Machytka Frigyes II. 
Madas Gabriella 
Madocs Sándor 
Magas Alfréd 
Magas Antal 
Magda Lajos 
Magyar Antal 
Magyar Dezső I. 
Magyar József 
Magyar Nándor 
Magyari Ferenc 
Macher Aladár I. 
Mailáth-Pokomy Pál 
Majnik András 
Major István I. 
Major László 
Dr. Major László II. 
Major Tibor I.
Makk Ferenc 
Mandits Dömötör 
Mankovszki Lucián 
Mann Péter 
Br. Manndorff Antal 
Manojlovits Brankó 
Markos László I. 
Monoki György II. 
Markó László 
Markó Miklós 
Markos László II. 
Marosi Károly 
vitéz Marosi Miklós 
Marosi Sándor 
Marosvári László II. 
Maróthy Mária 
Marscbal Emma 
Marschal Jenő 
Marschalek Béla

Martin Lajos 
Marlyin János 
Martom Tamás II. 
Massányi Miklós 
Matits Lajos 
Mató György 
Matók János 
Mattyasovszky Honor 
Mayer Sándor 
Mayer Gyula II. 
Mányoki Zsigmond 
Máriássy Miklós 
Márki Tamás II. 
Márkus László 
Márkus Miklós II. 
Mármarosi Gyula 
Marté Mihály 
Márton László I. 
Mártonhegyi István 
Mátai Nándor II. 
Máthé Anna 
Máthé Etelka 
Mátraházi László 
Mátyás Antal 
Mechtl Ferenc 
Mecek Béla 
vitéz Medrey János 
Medvigy Mihály I. 
Megyer József 
Megyeri Ferenc 
Megyeri József 
Meixner Eleonóra 
Meixner Mihály 
Gr. Merán János 
Meravy József 
Mersich Alfréd 
Mesch József 
Meszéna Ferenc I. 
Mezei János II.
Mezey Zoltán 
Meznerits Endre 
Mező Károly 
Mécs Mihály 
Méhész György 
Mészáros Árpád 
Mészáros Erzsébet 
Mészáros József II. 
Mészáros Károly 
Mészáros Lajos 
Mészáros Sándor 
Michalewska Izabella

II.
Mihálovits Elek 
Mihályi Klára 
Mihályi Sándor 
Mikácsy Tibor II. 
Mikecz Szabolcs 
Miklicz József I. 
Miklós Ilona 
Miklós Pál

Mikó László I. 
Mikuss Ervin 
Millich Magda I. 
Milkó Pál II. 
Milutinovits László 
Mogin Lyubomir 
Mogyoróssy Sándor 
Mohai Mária 
Mohácsi Pál 
Mohilla Zsófia 
Molitorisz Miklós I. 
Molnár Béla 
Molnár Ferenc 
Molnár István 
Molnár István 
Molnár János 
Molnár János 
Molnár József I. 
Molnár Károly I. 
Molnár László 
Molnár László 
Molnár László 
Molnár Sándor 
Mondesz Emil 
Mondovits István 
Monoki György I. 
Moór Terézia 
Morvái László I. 
Morvái Pál 
Mosonyi Lajos I. 
Moszkalenkó Jenő 
Moyzes Éva 
Móczár Antal II. 
Mónus Katalin 
Móray Aladár II. 
Móri Ferenc I. 
vitéz Móricz András 
Mórócz Erzsébet 
Móró Károly 
Mráz Ferenc 
Muraközy Piroska 
vitéz Muray Tibor 
Müller Henrik 
Müller János 
Müller János Emil 
Müller József

Nagy Ágnes 
Nagy Emil 
Nagy Emilia I.
Nagy Éva 
Nagy Éva 
Nagy Ferenc 
Nagy Gábor 
Nagy Gábor II. 
Nagy Géza 
Nagy Géza 
Nagy György 
Nagy István II. 
Nagy Iván
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Nagy Jenő
Nagy Kázmér II.
Nagy Lajos
Nagy Lajos
Nagy Lajos Ferenc
Nagy Lajos
Nagy László
Nagy László
Nagy László
Nagy László
Nagy László
Nagy László
Nagy László IL
Nagy Megyeri Nagy Pál

I.
Nagy Miklós 
Nagy Pál 
Nagy Pál II.
Nagy Vilma 
Nagy Viola 
Nagykovácsy Iván 
Nagymihály Gáspár II. 
Nagy vári István 
Nahlik György 
Namyslov Elek 
Nádai Lajos 
Nádai Tivadar 
Nádas István II.
Nádi János 
Nádor Gyula II. 
Nánássy Judit 
Nehrebecka Irén 
Neményi Vilmos 
Neumárker László 
Némedi Judit 
Némedi Mihály 
Németh Edit 
Németh Eke Ferenc 
Németh Ferenc 
Németh Imre 
Németh Irma 
Németh László II. 
Németh Mihály 
Németh Sándor 
Némethy Ferenc 
Niszler Ferenc I.
Novak János 
Novákovits Száva 
Nóbik Ferenc 
Nyirő Imre 
Gr. Nyirő Károly I. 
Nyilas László I. 
Nyisztor István 
Nyitrai Iván

Obholczer Márta 
Oblath György 
Oláh János 
Öllé Veronika I.
Olivér László

Oltai József 
vitéz Onczay László 
Dr. Ond Gyula 
Ondrasek Mihály 
Ormándi Sándor II. 
Ondrejka György II. 
Orbán Béla 
Orbán Dezső 
Orbán István 
Ordas István 
Orgonás Gellért I. 
Ormándi Sándor I. 
Orosz Márta 
Dr. Orsós Tibor II. 
Ostermann Géza 
Osváth Albina 
Ottenttal Ádám 
öhri Antal II.

Paál Sándor II.
Dr. Pados Géza 
Pajkos Tibor 
Palásti Lajos 
Palásthy László I. 
Pakonyay Gyula 
Gr. Pallavicini Félix 
Pallér Lajos 
Palotai Endre I. 
Palotai Mihály 
Pap János II.
Pap Szilárd 
Papp Bálint II.
Papp Ervin I.
Papp Ferenc 
Papp Miklós 
Pardi Imre I. 
Patakfalusy Samu 
Pataricza Dona 
Paulovits László II. 
Pauszka Frigyes I. 
Paxy Ferenc 
Pákozdi Tivadar 
Pál János 
Pál József 
Pálffy Sámuel 
Pálkövi István 
Pálos István 
Páncél Tibor II. 
Pásztor Pál 
Pávkov Dusán 
Peitler Miklós 
Pejin Miliszáv II. 
Peltzer Izabella 
Perei Ottó 
Perczel József 
Perecsányi László 
Peredy Mária 
Perey Magdolna 
Perl György 
Perza Pál II.

Pesthy András 
Pethő Tibor 
Pető Edit 
Petrovics János 
Petrovszky Vilmos II. 
Petsár Sándor 
Pécsi János 
Pék Jenő 
Péntek Ernő 
Pénzes Ferenc 
Péterfy László 
Pfeifer Béla 
Pfeifer István 
Pfeiffer István I. 
Pichler József I. 
Pintér Éva 
Pintér György 
Pintér József 
Pintér Károly 
Pintér Veronika 
Piovarcsy Gizella 
Piránszky Béla 
Pirkner Klára 
Plan László 
Platter János II. 
Platthy Mihály 
Platz Ernő I.
Plehár József 
Podovszky Péter 
Pokorny Erzsébet 
Polczer Egon 
Polgár József 
Politzer László 
Poll György 
Polónyi György 
Poór Dénes 
Poós Judit '
Popits Dusán 
Popovity Zsivkó 
Popper Iván 
Porok József 
Porzsolt Ferenc 
Potenga István 
de Pottere Ferenc I. 
Pozsár Sándor 
Pók Lajos I.
Pósa Julianna I. 
Pózmán Antal 
Pori Major József 
Prájev Imre II. 
Prázsmáry Géza I. 
Propper Ervin 
Puchmann Károly I. 
Pucsek József 
Punka György 
Puska Károly 
Puskás István 
Puskás Vidor 
Pusztai Lajos 
Putankó Emil II.
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Pucsay Oszkár 
Püspöky Tibor

Radin Milan 
Radovics György II. 
Raix Károly 
Rajits Fedor II. 
Rajmon József II. 
Raletity Milenkó 
Rapaics Rudolf I. 
Rauch László 
Rauchwarter Károly 
Rácskai Edith 
Rácz Ernő 
Rácz István I.
Rácz Vera 
Rádin György 
Ráth Ida 
Ráth Szabolcs 
Dr. Reach Tibor II. 
Regéczy Lujza 
Regős János I.
Reiter György 
Reichart Gyula I. 
Reith Rezső 
Reizer Antal 
Relyin Száva 
Reményi József 
vitéz Reményi József

II.
Reich Márta I.
Rédei József 
Rédly Imre 
Répás Lea 
Révész Kálmán 
Riesz Ernő 
Ritter Gergely 
Ritter János I. 
Rohitschkó József 
Rokonyi József II. 
Rokosni József I. 
Romhányi Frigyes 
Romhák István 
Rosta György 
ifj. Rostár Kálmán I. 
Róka Márta 
Róna Borbála 
Rónay Miklós 
Rósenfeld Miksa II. 
Rozgonyi Kálmán I. 
Dr. Rózsa István 
Rózsavölgyi Pál 
Rózsás Eszter 
Reichart Gyula II. 
Rudics Lázár 
Rulf Géza II.
Rujy István 
Rusz János 
Russek Katalin 
Ruttai Ferenc

Ruttkai Ernő 
Rybár András

Sacelláry György 
Salga Béla II.
Di Sandri Olivér 
Sarkady László I. 
Sarkady Stefánia I. 
Sarkady Nagy István I. 
Sarlós István 
Savanya József 
Sáfrán Piroska 
Sándor János Zoltán II. 
Sándor Júlia 
Sára János 
Sári József 
Sárosi József 
Sáska István II.
Sehalk István II. 
Schöfer Ilona 
Schöffer Mátyás 
Scheffer Erzsébet 
Scheich Ádám I.
Schlegl László 
Scheidl Ferenc I. 
Schneider Ferenc 
Schneider János II. 
Schneider László 
Schermann László I. 
Schmiedl László I. 
Schmidt Magdolna I. 
Schon Eleonóra 
Schönhöffer Antal 
Schrantz Edit 
Schrecker Éva 
Schreil János I.
Schrem Rudolf 
Schummel Éva 
Schupler Ferenc 
Schuschny Aurél 
Schwandtner Tibor 
Schweissguth Aladár I. 
Scultéty Andor 
Sebestyény László II. 
Sedlák Margit II. 
Segner Andrea 
Seres Tibor 
Serényi Ágnes II.
Sélley István 
Séra Matild 
Sík Margit 
Síkhegyi Ilona 
Siklósi Dénes I.
Síkos Pál I.
Simay Miklós II. 
Sinkovits Károly né 
Simon Endre 
Simon Gbor 
Simon G. Jenő II. 
Simon László I.

Simon Mária 
Simon Pál I.
Siposs Aladár 
Sipos Endre 
Siposs Ferenc 
Sipos Pál 
Sipos Szilárd 
Sivó Erzsébet 
Skublics Lajos 
Skultéty Antal II. 
Skultéty Csaba 
Smidmajer József 
Solt Dezsőné II. 
Soltész Éva 
Soltász Lajos 
Solti Helmuth 
Solti Jenő I. 
Solymos Géza 
Solymossy József 
Somfay György 
Somfai Ödön 
Somlyai Károly 
Somlai Károly 
Somlai Magdolna I. 
Somlyai György 
Somogyi Béla 
Somogyi Endre II. 
Somogyi Gyula 
Somogyi János 
Somogyvári Kálmán 
Gr. Somsich István 
Soós István 
Soós Katalin 
Soós Lajos 
vitéz Soós László 
Soukup Lajos 
Sövényházy László 
Sprinzl János I. 
Spanitz Mihály II. 
Sruff Mária I. 
Stamler Sándor 
Stancsich György 
Stefan Michael I. 
Stefanec Franyó II. 
Strefatits Ferenc I. 
Steiner Margit 
Steiner Zoltán I. 
Sterz János 
Stéhli István II. 
Stiebel László I. 
Stirling György 
Stocker Vilmos 
Stocz István 
Straub Judit 
Sugatagi Tamás 
ifj. Suhajda József 
Suhajda Pál 
Sulán Márta I. 
Surányi Éva 
Surányi Gyula I.
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Sviscsov Ernő 
Stürzer Tibor I. 
Szabadka Lajos 
Szabadkai Antal I. 
Szabados János II. 
Szabados Ervin 
Szabados Károly 
Szabados Mihály 
Szabadosi Béla 
Szabady Miklós 
Szabó Dénes II.
Szabó Ferenc 
G. Szabó Géza 
Szabó Gusztáv 
Dr. Szabó György Dé

nes
Szabó Imre
Szabó István 
Szabó János 
Szabó Jenő 
Szabó Jenő 
Szabó József 
Szabó Károly 
Szabó Károly 
Szabó Klára 
Szabó Lajos 
Szabó László 
Szabó Magdolna 
Szabó Mihály 
Szabó Szaniszló 
D. Szabó Tibor II. 
Szabó Zsuzsanna 
Szakács András 
Szakácsi Gyula 
Szakáll Erzsébet I. 
Szakáts Gáspár 
Szakáts Gyula I. 
Szakonyi László 
Szalai Béla 
Szalay Klarissza 
Szalontai Árpád 
Szalontai Elek 
Szalay László II. 
Szalai Margit II. 
Szaplonczay Márta 
Szarvady Tibor 
Szatmári Eleonóra 
Szatmáry Etelka 
Szálkai József 
Szándtner Margit 
Szánkási Ferenc 
Szántai Antal I. 
Szánthó Róbert 
Szántó Anna 
Száraz Ferenc 
Szász Béla 
Szász Károly 
Szász Péter 
Szedlák István II. 
Szelecsényi Zoltán

Szemesy Mária 
Szeibert Péter II. 
Szendrői Kovács Márta 
Szendy Moldován

László
Szendrőy Béla I.
Szenes Károly 
Szentesi Tibor 
Szentfülöpi Sándor I. 
Szentirmay János 
Szentiványi Jusztina 
Szentiványi Tibor 
Szentkeresztes Margit 
Szentmiklóssy Szabó

Edit I.
Szentpétery László 
Szepesi Zoltán 
Szerdahelyi János 
Széchenyi Gyula 
Szécsi István 
Székely Adeodáta 
Székely Béla 
Székely Dezső 
Székely Tamás 
Székhelyi József 
Szél László 
Széles Dezső I.
Szénás György 
Szénási Géza II. 
Széplaki Nándor I. 
Szépvölgyi István 
Szidonya János 
Szigeti Tibor I.
Szik László 
Szilassy Iván II. 
Szilágyi Árpád II. 
Szilágyi Endre 
Szilágyi Erzsébet 
Szilágyi István 
Szilágyi Pál F.
Szilágyi Péter I.
Szilárd Mária 
Szilvásy Pál 
Szily Katalin 
Szily Vera 
Szirom József II.
Szitha Sarolta 
Szitár László 
Szittyái Dezső 
Sziva Nándor II.
Szivák Zsi gmond 
Szlovák László 
Szlovák Sándor 
Szoboszlay Pál 
Szokolay Gyula I. 
Szokoly Milán II. 
Szorgh Antal 
Szoták László 
Szotyory Ilona 
Szőcs István I.

Szőcs Ferenc II.
Szőczi István 
Szörényi Lóránd 
Szőgyén István 
Szöllősy Andor 
Szöllősi Mária 
Szöllősi Sarolta 
Sztáray Zoltán 
Sztajsits Radoszláv II. 
Sztojsits Miklós II. 
Sztroiny György 
Szuchovszky Ernő 
Szunyogh János 
Szűcs Endre 
Szűcs Ernő 
Szűcs Gábor 
Szűcs László

Tajbert Kurt 
Takách Marianna 
Takács Ede 
Takács István II. 
Takács Lajos 
Takács Miklós I. 
Takács Nándor 
Takácsy Árpád 
Tamás István 
Tamássy Károly I. 
Tanurdrits Vladimir 
Tanai Lujza 
Tancsa Sarolta 
Tanka Károly 
Tárcái Béla 
Tarján Andor 
Tarjáni Andor F. 
Tamóczi Lóránt 
Tarnovszky László dr.

II.
Tary Jolán
Tassonyi Kenéz 
Tauber István I.
Tari Rudolf 
Tábori Ernő 
Táray István 
Tátrai Ferenc 
Temple René 
Térén János II. 
Tettmann Jakab 
Téglás Vilmos 
Thaisz Klára 
Thiele Ernő 
Thirring Zoltán I. 
Tischler Sándor II. 
Tiszai Lóránt 
Tybenszky István 
Tokaji Ferenc 
Tokaji István I.
Toldy József II.
Tolnai László 
Tompa Hedvig
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Tompos Zoltán 
Toperczer Géza 
Torkos Irén 
Torma Tibor II. 
Tornai Jenő I. 
vitéz Tornai Mihály 
Toronyi József 
Toronyi Sándor 
Tottán Péter II.
Tóth Antal 
Tóth Bálint I. 
vitéz Tóth Béla 
Tóth Béla 
Tóth Ferenc I.
Tóth Géza II.
Tóth Gyula 
Tóth Gyula 
Tóth István 
Tóth István II.
Tóth Iván 
Tóth János 
Tóth Jolán I.
Tóth József 
Tóth József 
Tóth Károly 
Tóth László 
Tóth Lenke 
Tóth Pál 
Tóth Sándor II. 
Tölgyesi Károly 
Török Miklós 
Török Szaboly I. 
Török Zsófia 
Tors János 
Törzsök Aurél II. 
Törzsök Jenő 
Töttös Pál I.
Trethon Ferenc II. 
Triznya Mátyás 
Trocsányi Károly II. 
Trusza Sándor 
Tscherne Tibor 
Tulok Zsuzsa 
Tumbász Sándor 
Túrán Károly 
Túri Zoltán II.
Túri Nagy Sándor 
Tütő László II.

Udvardy László 
Udvardy Ottó 
Udvarhelyi Vilmos dr. 
Uferbach Mariann 
Újhegyi Lóránt 
Ulhelyi István 
Ujváry Ferenc 
Ujváry Julianna 
br. Ulmann György 
Umhényi Gábor II. 
vitéz Uray Tibor

Uvalits Rélya 
Ürge Antal I.

Vadász Margit 
Vadászi Ede 
Vajda Gyula 
Valaska János I. 
Valentinyi Lenke 
Vandracsek Dezső 
Vaniss Éva 
Varasdy Kamilla 
Varga Edit 
Varga Gizella 
Varga Gyula IL 
vitéz Varga Imre 
Varga János II.
Varga József 
Varga József 
Varga Kornél 
Varga Lajos 
Varga Lajos 
Varga László I.
Varga László I.
Varga László 
Varga László II.
Varga M. László I. 
Varga Mihály 
Varga Mihály 
Varga Tibor 
Varjassy Lajos 
Varsányi Gabriella 
Varsányi Tibor 
Vartus Iván 
Va8s Zoltán dr. II. 
Váradi-Kovács Károly I. 
Vasady-Kovács

Károly II.
Vaskóvics Lajos 
Va8zil István 
Vatai Lajos I.
Vavrik Ferenc 
Váczi Eleonóra 
Vági Mihály 
Vákár Gaszton II. 
Vámos Imre I.
Vándor József II. 
Váradi Bálint 
Várady György 
vitéz Várady Szabó

László II.
Várhelyi Ambrus 
Vári Éva 
Várkonyi Ferenc 
Várszegi Károly 
Vásárhelyi Ferenc 
Vásárhelyi István II. 
Vejtei Miklós 
Velkey Géza I.
Venczel János 
Vereczkey Károly

Vertessy Elemér 
Vitzing László I. 
Vid József II.
Vida Ágnes 
Vida Ilona 
Vidák Katalin II. 
Vidovenyecz János 
Vidovity Filomena 
Villányi Imre 
Vimláty Ede 
Vinkovits Ferenc I. 
Vinnay Géza 
Viroczky Ferenc I. 
Virter Imre II.
Visy Lajosz II. 
Viszokay Antal 
Vitay János 
Vizdos Tamás I. 
Vizváry István 
Vizy István II. 
Völgyi László 
Vörös Judit II. 
Vörös Károly

Wachy Antal 
Wachy Kálmán 
Wágner István I. 
Wágner József 
Wéber Sarolta 
Weinbrenner Rudolf 
Weisz Klára 
Weisz Péter br. 
Weiszböck Frigyes 
Wellesz Gusztáv II. 
Werkmann János 
Welker József I. 
Wesely Károly 
Wiltner Veronika 
Winkhaber Alajos 
Winhardt Ottó 
Winkler Anna 
Wirter Imre I.
Wóh Anna 
Wolf Péter II. 
Wunderlich Alfréd

Zahorán Mátyás 
Zalán György 
Záborszky Károly II. 
Zádory Attila 
Zboray Levente 
Zeley János 
Zeöld Bálint 
Zeöke Károly I. 
Zielinsky Richard II. 
Zimányi Tibor 
Zöld János 
Zsadányi Éva 
Zsámár Károly
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Zsámboki Béla I. 
Zsigmond Márta I. 
Zsigmond Zoltán 
Zsilinszky Ilona I.

Zsoldos Péter 
Zsolani Ede 
Zsolnai Olga 
Zsolt Ernő
b) R endkívü li hallgatók:

Zsótér József II. 
Zsomboly Sándor

összesen 1744 hallgató.

Almásy Miklós gr.
Baksay Béla II. 
Balcar Róbert 
Ballun Géza 
Balogh Péter Pál 
Barcsay Ákos 
Bálint Sándor 
Bánfaly Barnabás 
Bánfi Ödön I.
Bátori Loránd 
Becságh László 
Berend Ferenc 
Berényi Illés II. 
Béda Benő 
Békési Ferenc 
Bérezi Ernő 
Bérezi Lóránt 
Bérezés Elek I. 
Bihacsy Dezső 
Baitz József I.
Bódis Ferenc 
Burián Sándor I.
Csajka János 
Csapiár József 
Csekeő Lajos 
Cser József I. 
Csercser Péter 
Cservény Árpád 
Csetényi Pál 
Csetneki Béla 
Cséke Lajos 
Czirják László 
Czucsör Lajos
Daum István 
Dáczer Gyula 
Deák Ferenc 
Dudits Dénes dr.
Effinger Károly 
Effinger Miklós 
Egyed Imre 
Eisenstädter György 
Enyedi István 
Erdős Lajos
F a ra g ó  M ih á ly  
F e lfö ld i O liv é r

B) Közigazgatási osztály.
a) Rendes hallgatók:

Fodor István 
Fülöp József
Gaál Károly I.
Gergely Miklós 
Gervay Miklós 
Gégény Sándor II.
Gicsic Sándor II. 
Gombár András 
Gregor László 
Gyalokay Arisztid 
Gyenes Antal 
v. György deák János 
Gyulay László 
Gyulai Rezső dr.
Hajnal Lajos dr. I. 
Halász Márton 
Hargitai István 
Hézser Tibor II.
Hlaváts Olivér 
Holló György I.
Hollósy Egon 
Honti László 
Horkay Árpád 
Horváth István 
Horváth József 
Horváth Lajos 
Horváth Tibor I.
Hruska Károly 
Hubay Oszkár 
Hunkár Dénes
Imrey János
Ivántsy Endre
Jakabházy Attila 
Jaszovszky Rudolf 
v. Jászka Bertalan 
Jávori Ferenc 
Jéhn Ferenc 
Jónás Pál 
Juhász Dénes 
Juhász réter
ivarlovits Tihamér 
iratus László 
Katzer András 
Károly István

Keszthelyi Károly I. 
Kiss Ferenc 
Klökner Dénes 
Konyecsni László 
Korompai Valér II. 
Korjürek Hasszán 
Kostyál Jenő 
Kovács György 
Kovács József dr. I. 
Kovács Lajos 
Kovács Lajos I.
Kovács Sándor István 
Kováts Tibor 
Kozaróczy József 
Körmöczi János 
Kövesi János dr. 
Kulcsár Béla 
Kühár Ferenc I.

Láng Kálmán 
László Ferenc 
Linter Pál 
Lipcsey Elemér 
Lippert László II.
Lovas Ferenc 
Lőte Pál II.
Lukinich Iván

Magyar Géza dr. I. 
Magyar Sándor 
Maurer József 
Mátyás Ernő 
Medvigy Mihály II. 
Megyesi Sch war tz Ignác

I.
Mentényi Miklós 
Meuser Béla 
Miklós Albert 
Mincsik János
Nagy István 
v. Nagy István 
Nagy Lajos 
Neszmér József 
v. Németh Sándor
Ocsovai Sándor 
Orczy René báró I.
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Paku József 
Pap Károly 
Pethő Dénes II. 
Peteő Sándor 
Petőcz Károly 
Petsár Sándor I. 
Pfeifer Győző II. 
Pintér Ferenc 
Platz Ernő II. 
Polgár Ottó 
Pongrácz Andor 
Porszász Aladár dr.

II.
Posch Rudolf 
v. Posgay Ernő 
Pónyi Zoltán 
Pulai István
Radonics Zdravko 
Rajmon József I. 
Rakaczki János II. 
Rátz Levente 
Reisinger Vilmos 
Reviczky István 
Rozgonyi Jenő 
Ruzsbaczky János
Sasadi Ödön 
Sasvári László

Sánta Bálint 
Scheidl Ferenc II. 
Schmiedthoffer József 
Schubert László 
Sipos Gyula 
Sipos Tamás 
Soós Antal
Sopronyi Dániel dr. II. 
Sótonyi János 
Stéhli Ferenc 
Stielly Walter 
v. Syposs László 
Szabadka Jenő 
Szabó K. Mihály 
Szakáts András 
Szakáts János dr. I. 
Szalay Ernő II.
Szaller Miklós 
Szászi Ferenc 
Szegheő Károly 
Szelei László 
Szendeffy István dr.

II.
Szilágyi László 
Szinyei Merse István 
Szobota Ferenc 
Szongoth Miklós dr. II. 
Szökendy István I.
b) R endkívü li hallgatók:

Takács Jenő 
Takács Miklós II.
Tar József 
Tariczky András 
Temesváry József 
Tormay Gábor 
v. Tóth János 
Tóth Ödön I.
Tóth Sándor 
Tölgyesi Béla II.
Töttös Pál 
Tőkés Ottó 
Turjanics Demeter 
S Varga János I. 
Varga Pál I.
Varjú Béla 
Vágó Gyula 
Vámhidy László 
Vámos Imre II. 
Verrasztó Zoltán 
Vértesy László 
Végh Gyula 
Vinkovics Ferenc II. 
Virágh Endre 
Vizkelety László 
Zichy György gróf 

összesen 211 hallgató.

C) Gazlasági szaktanárképző.

Achitzné Somos Berta 
Adriányi László 
Andorka János 
Andor Ferenc I. 
András Ottilia Ignata 
Argalás Ilona 
Asboth Margit II. 
Árvái Lajos 
Ács Margit
ifj. Bakos Gergely I. 
Balogh Erzsébet 
Balog Emma 
Bernáth Jolán 
Barczán Edit I. 
Bányai János 
Beck Anna 
Becz Lászlóné 
Békés József 
Bender Levente I. 
Berecz Eleonóra 
Berkes György I. 
Békefi László II.

a) Rendes hallgatók:

Bocskoi János II. 
Bodonczi Ilona I. 
Bodrogi Márta 
Bontó I. Márta 
Boros Mihály II. 
Börcsök Sándor 
Bruger Janka 
Budai Mária 
Butkai László II.
Chorlé Lothár I. 
dr. Csaba Margit II. 
Csadez Gabriella 
Csanaky Éva 
Csapiáros István dr. 
Csapó Ferenc II.
Cseke Vilmos 
Cser Irén 
Csergő Ida 
Cserjési Károly 
Csema Árpád I. 
Csieskár Rozália 
Csikmák Gizella

Csipő Lajos II. 
Csizinszky László I. 
Csordás Zoltán

Dancs László 
Danida Éva 
Deézsi Irén 
Desics Kornélia 
Dénes Jenő dr. I. 
Dierner Mária 
Dobos Teréz nőv. 
Dremmel János 
Durkó Erzsébet I. 
Éliás Borbála
Faluhelyi József 
Falussy Erzsébet 
Farkas Mária 
Farkas Vince 
Farkas József II. 
Farkas Bertalan I. 
Fazekas Bertalan II.
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Fazekas József II. 
Fehér Béla 
Ferencz László 
Ferner Mária II.
Fodor Erzsébet dr. I. 
Főző Frigyes

Gáspár Sándor 
Gmehling Ferenc 
Gorniczky Ida 
Götz Lucia 
Gresz Silvesterné II. 
Gutermuth Margit 
Gyenes Lajos II.
Gyika Adrién 
Györbiró Margit 
Györbiró Margit- i
Ha^z István Béla 
Hackenberger Pál 
Halaman Irén 
Hardy Laura dr. 
b. Hegedűs Gyula I. 
Hegedűs Sarolta 
Heller Imre dr. I. 
Herneczki István 
Hirják István I. 
Horeczki Melinda 
Horn Ede 
Horváth Gizella 
Horváth István I. 
Horváth József II. 
Horváth Livia

Imrényi Tibor I.
Hlye völgyi János I.

Jankó István II.
Jankó Margit I.
Jánosi György 
Jánosiné Jankó M. II. 
Jelűnek Pál 
Jesztl József 
Juhász Ilona I.

Kamarás Ernő I. 
Kancsár Gizella 
Karateaswick Endre 
Karácsonyi Erzsébet 
Kardos Katalin 
Kardosné Jancsár A. II. 
Kállay Józsa 
Kálmán Mária I. 
Kálmán Lajos 
Kehrer Gyula I.
Keil Macskáss V. II. 
Kellei Mária 
Keresztes László 
Keszthelyi Jenő II.

Kevély Gusztáv 
Kisbán Magdolna 
Kiss Ernő 
Kiss Irén 
Klemer Ferenc II. 
Kollár Olga 
Kolozsvári János I. 
Komáromi Sára 
Komrót Gyula dr. I. 
Kovács Erzsébet I. 
Kovács Gyula II. 
Kovács László I. 
Kovács Mária 
Körmendi István I. 
Körösényi Teodóra II. 
Köves József II. 
Krekó Béla 
Kucsera Béla II. 
Kudlicska Malvin 
Kunszt Lőrinc I. 
Kurucz Júlia 
Kuskó Béla 
Kvasz Magdolna

Loczik Vilmos 
Lakatos György 
Laskay Lajos 
Läufer Pál 
Lehotay Júlia 
Letenyei Piroska II. 
Linzer Margit 
Ludányi Eszter

Majnik Márta II. 
Marczell Árpád dr. 
Markó Ilona 
Majer Marian 
Márki Margit 
Márkus László 
Marton Endre 
Marton János 
Mészár István 
Mihályfi Tibor 
Molnár Benjamin II. 
Molnár János I. 
Molnár László I. 
Muhoray Kornélia 
Müller György II.

Nemes Béla 
Neszmélyi László II. 
Németh Vilma 
Noé Jenő 
Novák Ferenc I.

Obctko Dezső 
Orbán Valéria

Palásti Mária 
Pai úgyai Viktória

Papp Eva Mária 
Pap Magdolna 
Papp Józpef I.
Paiaky Margit 
Pastinszkiné K. Ilona

II.
Paulovics Agnes I. 
Pásti Lajos 
Petróczky Irén 
Pillér Marianne 
Possonyi Tivadar 
Predmerszky Irén 
Prácsmáry Géza II. 
Pulay Gyula 
Pusztay Ilona

t
Raffay Dénes II.
Kelsz Ilona 
Renner Marianne 
Ribarics Ilona 
Ritter Jolán 
Rotter Zoltán dr.

II.
Rózsi Gábor II.
Rövid Mihály 
Rucz István

Salamon István 
Scari Ottó 
Schermann László 
Schindler Irén 
Sértő Radics Ilona 
Simon Ernő 
Sinnay Ibolya 
Siposs József 
Sivó Erzsébet 
Soltész Ferenc 
Somlai Magdolna I. 
Stefanovics Ilona 
Steiber Katalin 
Sterpka' József 
Strémenn József 
Stumpf Hajnalka 
Stürzer Tibor II. 
Sugár Irén 
Surányi Kálmán I. 
Szabó Gyula 
Szabó István II.
Szabó Julianna 
Szabó László 
Szabó Margit 
Szakolyi Béla II. 
Szalmay János 
Szántai Antal 
Szebenyi Endréné II. 
Szenyovszky Edit 
Szepes Lajos 
Szeri Mátyás 
Szépffy Oszkár II. 
Szigethy Adrienna
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Szijj Margit II. 
Szoboszlay Miklós 
Szűcs Antónia 
Tabiczky Zoltán 
Takács Imre 
Takács Viola 
Tempfli Ferenc 
Terebessy Ferenc 
Tesarz Veronika 
Timár Ákos 
Timaffy László dr. II. 
Tiszai István 
Tóth Ilona 
Tóth Jolán II.
Tóth Lajos 
Tóth Lídia

Tóth Sarolta I.
Töreky Sándor II.
Török Edit 
Tulogdy Ilona 
Turányi Miklós

Umathum József I.

Varga István I.
Varga Károly 
Varga Klára 
Vass Ferenc II.
Válóczi László dr. II. 
Vékás János II.
Vincze György 
Vörös Lajos dr.

b) R endkívü li hallgatók: 
Bodor Ákos 
Földéntz János II.
Kátay Zoltán II. 
Klupács József I.
Turay László

Weger Imre dr. 
Wegling Jenő 
Wenczell Jolán 
Wieser Pál 
Wolf Tamás dr.

Zakó Vilmos 
Zala Júlia 
Zách Mária 
Zeley Ilona 
Zimányi Alajos I. 
Zug Ilona
Zsembery Zsuzsanna 
Zsigmond Adél

összesen 271 hallgató.

D) Közgazdasági továbbképző tanfolyam. (Egyéves.)

Anesini Lajos II.
Apor Oszkár II. 
Artándi Károly
Balogh Péter 
Barcza Gyula II. 
Bálint János 
Bárdos Tamás II. 
Bencze Gábor II. 
Boros László II. 
Domonkos József I.
Eltér Kornél II.
Erdős Béla
Farkas Vilmos II. 
Földesi Tamás II.

Gaál Imre I.
Gellért Dénes II.

Hazán Géza 
Holló János II.

Jalsovszky György II. 
Jámbor Béla I.

a) Rendes hallgatók:

Jenei Dezső II.
Kálmán László II.
Kiss György II.
Kiss Kálmán II.
Klein Tibor 
Kolár Pál I.
Korda Sándor II. 
Kovács Pál II.
Lendvai Jenő I.
Lentz Nándor I.
Dr. Lintner Antal 
Loninszky Szilveszter II.
Madas András 
Marton Tamás I.
Mikes György
Dr. Nagy Artur II.
Nagy Frigyes
Nagy László József II.

Páll Ferenc TI.
Pethes György 
Pfeiffer Károly 
De Pottere Gérard I.

Póti Géza
Salamon Imre I. 
Salusinszky Andor 
Schiller Ferenc II. 
Schiller József I. 
Schmelczer Győző II.
Sch wirtlich Béla II. 
Segner Pál 
Sztachó Endre II. 
Szalmássy Ede I.
Szász Tamás 
Szentpáli Gyula 
Szikszay Gergely 
Szívós István II. 
Szödényi Nagy Kálmán I. 
Thurony Béla lovag II.
Varga József I.
Váradi Endre II. 
Welloner János II.

Zoltán László II. 

összesen 62 hallgató.

b) R endkívüli hallgatók,
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szaktanfolyam.

Abaházi János 
Abonyi László I. 
Alberthy Erzsébet II. 
Almássy Árpád 
Angyal Béla II.
Apáthy Lajos 
Ardelán János II.
Dr. Ábrányi Lajos
Babcsák Béla II.
Dr. Baj György II. 
Bajza László I.
Bakó Olga 
Balázs János 
Balázs Károly 
Balázsovits Zoltán II. 
Balder Ferenc 
Balló János I.
Barabás Béla
Dr. Bartek István I.
Dr. Baczó Imre II.
Dr. Bálint Imre 
Bán Géza I.
Bán Kálmán I.
Bán László 
Dr. Bánk Valér II. 
Bánsági István 
Bánrévi Elek II. 
Bátonyi László II. 
Belházy László 
Benedek Irén 
Berényi Lajos 
Benke Gedeon I. 
Bezerédy Győző 
Berzátzy József I.
Bérezi László 
Bohari Gábor II.
Biró Antal 
Biró Attila I.
Dr. Bitvai Gábor I. 
Blum Béla II.
Dr. Bognár Béla 
Borbély Endre II.
Dr. Borka Alajos 
Boros Nándor I.
Bőkényi Vendel 
Bölöni Domokos 
Bncsin István 
Dr. Budavári Géza II.
Dr. Christoph Gyula II 
Csaba Béla 
Csáky Gyula 
Csányi Mihály I.
Cseh Károly I.
Dr. Darabant Géza I. 
Darabant Zoltán 
Dely Ida I.

Derzsy Zoltán 
Décsy Alajos 
Dénes Klára 
Dobay Ernő

Entresz Ferenc I.

Faluvégi József 
Dr. Falvay Sándor 
Dr. Farkas Gyula IL 
Fehér Miklós Sándor

31.
Ferenczy Margit I. 
Filcsák Rózsa 
Dr. Flóris Endre I.
Dr. Fodor Tamás X 
Foltényi Vilmos 1. 
Fövenyi Géza 
Frindt Géza

Gaál János
Gecse Ottó I.
Gavallér István I. 
Gálcsy János I.
Gálffy István 
Gárdos Lajos 
Gáti Gyula I.
Gerőfi Jenő I.
Géczy Károly I.
Gönczy Antal 
Gulyás Ferenc lí. 
Gyepessy Erzsébet 
Gyopáros József 
Gyöngyösi Károly I. 
Györdeák Ernő I. 
Györffy Antal 
Gyura Leon I.

Hajtó Gyula
Halász Lajos I.
Halmy Gyula II. 
Harajovits Géza I. 
v. Hargitay Géza I.
Dr. Harbács Béla II. 
Hajnal Árpád I.
Dr. Hefty Pál I.
Hefty Richard 
Heid Sándor I.
Héjjas Imre I.
Hivatal Nándor I. 

‘Holló Ferenc I. 
v. Holló Kornél 
Hollósi Rezső I.
Holy Erzsébet 
Hon ti József I.
Dr. Horváth István II. 
Dr. Horváth Iván I. 
Horváth József I.

Hubert István I. 
Huttinger Ferenc 

Iványi Kálmán I.

Juno Ferenc II.
Jausz Tibor I. 
ifj. Jenei Lajos 
Dr. Jeney Zoltán I.
Dr. Jirka Ferenc II. 
Jokay-Szilágyi S.
Juhász János II.

Dr. Kadocsa Tihamér II. 
Karlovitz Károly 
Karsay Aladár 
Dr. Kastaly István 
Kassó József I.
Kálozdi Lajos 
Dr. Kemenes Béla 1. 
Kende Zoltán I.
Kenéz Lajos 
Kerner Antal 
Kirschenbaum Vilmos L 
Dr. Kiss Dénes II.
Kiss Ernő II.
Kiss József I.
Dr. Kiss Márton II. 
Kleysl Alajos I. 
Komáromy Béla I. 
Koréh Zoltán 
Koszorú Ferenc 
Kotsy Dezső 
Kovács Imre I.
Kovács Jenő 
Kovács Lajos I.*
Kovács László I.
Kovács Zoltán I.
Kovács Béla I.
Kozáky Pál I.
Kozma István 
Kővessy Endre I. 
Kránitz Kálmán

Laczanics Miklós 
Lajos János I.
Lakatos Béla 
Langer Ernő I.
Laurisin László II.
Dr. Lengei Ferenc 
Lengyel Alajos 
Dr. Lengyel Károly 
Dr. Lengyel László II. 
Dr. Lengyel Viktor I. 
Lédrer Ferenc 
Légrádi (Leskó) A. 
Leibhardt László 
Dr. Littván István
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Locsmándy József 
Dr. Lukács Emil II.

Dr. Macher István 
Dr. Madarász Jenő I. 
Majoros József 
Makrai József I. 
Margitay István I. 
Margócsy Aladár 
Markó Vilmos I.
Dr. Manscheid Dezső I. 
Mathiász István 
Matkovich Sándor 
Márk Ilona II.
Máthó József 
Máthé Lajos II.
Dr. Medgyesi György

II.
Mezey János I.
Dr. Mikes István II. 
Mikus László I.
Dr. Molnár Aladár 
Mordán Béla II. 
Móczár Albert 
Móri Mohos Dezső 
Móricz Emil I.
Dr. Millner László I.

Nagy Elek I.
Nagy Gyula Leó p. 
Nagy József I.
Nagy Sándor 
Nagymihály Pál I. 
Nánássy György 
Négyesy János 
Németh Antal I. 
Nyerges János 
Nyitrai Xavér II.

Ocskay István I. 
Opabény József II. 
Osváth Ilona 
ötvös Jenő

Pakot Árpád I.
Papp Attila 
Papp János 
Dr. Parlag Rezső II. 
Paulai József I.
Pálmai Katalin I. 
Pálos József I.
Pál völgyi János I. 
Pentz János 
Peregi János I.
Péter Pál II.

Pintér József
Dr. Pogány János II.
Dr. Pozsonyi Imre II. 
Prohászka Béla

Radnai Gyula I.
Rajecz Károly I.
Rapos Gyula I.
Dr. Rácz Imre I.
Rákosi Mihály I.
Dr. Regenye János II. 
Dr. Rinkóczi János II. 
Robb Kálmán 
Rónaky József 
Rupp Gyula 
Rusznyák Ferenc

Sabó Viktor I.
Sajó László II.
Salgó Endre 
Salgó Zoltán L 
Saly István 
Dr. Santhó Béla II. 
Sándor Tibor I.
Sárkány Jenő 
Sárközy Imre 
Schmidt Fajlik Pál I. 
Dr. Schmidt János I.
Dr. Schuszter Sándor 
Sebestyén Béla I.
Sellei Márton 
Séra Erzsébet 
Dr. Sikabonyi Károly II 
Silló Elemér 
Simonc8ics Ferenc II. 
Sinály Béla 
Somos Elza 
Solti Nándor I.
Soós László I.
Sóskúti Gyula I.
Steffek Aladár 
Dr. Strnád Károly 
Dr. Szabó Alfréd 
Szabó László 
Szapáry István I. 
Szatmári József 
Szelényi Géza I.
Dr. Szelóczky Géza II. 
Szendrői Oszkár I. 
Szentirmai Hugó I. 
Szentiványi István II. 
Szepessy Antal 
Szerdahelyi Ferenc I. 
Székely László I. 
Székely Rozália

Székelyvölgyi Ferenc 1. 
Széky Andor 
Szigethy Imre 
Szigeti Károly 
Szirbek József 
Szita József I.
Szolnoky Ilona 
Szomolányi Árpád 
Szőnyiné Bay Anna 
Sztraka László II.
Szuts Sándor I.
Dr. Szűcs Sándor II.

Táby Endre I.
Tamás András I.
Tarpai Sándor II.
Teleky Gyula 
Thoma Jenő I.
Thury Mária M. 
Tomaschek Lajos 
Topái Anna I.
Tardos Gyula I.
Dr. Tóth Kálmán I.
Tóth Lajos I.
Törnicsi István I.
Taxler Károly I.

Dr. Uhrinyák Lajos II. 
Dr. Upor Gyula II.

Vadász Béla I.
Vajda András II.
Vajk János I.
Varga Dezső I.
Varga Károly I.
Dr. Varga Károly II. 
Varga László 
Dr. Vecsernyés István II. 
Dr. Vecsey János 
Vereskoi Emil I.
Báró Vecsey Sándor 
Vida József 
Volnhoffer Nándor I. 
Vörösmarty Lajos 
Venhardt Károly I.

Dr. Weszelovszky Vilmos 
II.

Wégner Mátyás I. 
Witver József I.
Wittner József II.

Zsigmond Lajos I.

összesen 313 hallgató.
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Statisztikai adatok az 1941/42. tanévről.
XV.

1. Tanító és tudományos segédszemélyzet

Az osztály megnevezése
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Mérnöki ........................................................ 8 1 5 6I 1 3 1 _ 8 10 2 4 5 _ i —
Építészmérnöki ............................................. 7 1 1 5 2 —- 2 2 5 5 8 — — 2 — 1 —
Gépészmérnöki ............................................. 12 1 — 7 7 — 4 2 4 — 13 19 — 3 12 1 1 —
Vegyészmérnöki............................................. 9 — — 6 18; — 3 — 1 — 9 14 2 4 1 — 1 —
Bánya- és kohómémöki................ ................ 10 1 2 1 5 1 4 2 — — 7 1 ■' — 8 — — — —
Erdőmérnöki ................................ ................ 11 — 1 — 3 — 3 — — — 2 1 — 6 — — — —
Mezőgazdasági............................................... 8 1 1 5 2 — 4 — — 2 — 6 — 1 20 8 — —
Állatorvosi.................................................... 8 1 — 3 17 1 5 1 — 3 12 — 9 — 3 — —
Közgazdasági és kereskedelmi...................... 10 — '9 2 16 — — 3 — 1 1 — 1 12 23 1 —
Közigazgatási ............................................... 9 — — — 10| — — 2 — 2 — — — 5 10 — —

összesen....... 92 6 14| 34 1105 1 3 28| 12| 11| 2| 50| 72| 4| 36| 57 45 5 —

Jegyzet. A címzetes rendkívü li tanárok közül 3 a helyettes tanári, 27 a magántanári, 12 a meghívott szakelőadói, 
1 az intézeti tanári, 1 a beosztott középiskolai tanári, 1 a laboratóriumi, 2 az adjunktusi; a m agántanárok közül 
8 a helyettes tanári, 27 a rendkívüli tanári címmel felruházott tanári, 18 a meghívott szakelőadói, 5 az intézeti tanári, 2 a 
beosztott középiskolai tanári, 1 a laboratóriumvezetői, 14 az adjunktusi, ill. tanársegédi, 1 a ny. rk. tanári címmel és jel
leggel felruházott tanári; a h elyettes tanárok  közül 3 a ny. r. tanári, 3 a rk. tanári címmel felruházott tanári, 6 a magán
tanári, 2 a meghívott szakelőadói, 2 a beosztott középiskolai tanári, 1 a laboratóriumvezetői, 8 az adjunktusi; a m egh ívo tt 
szakelőadók közül 8 a ny. r, tanári, 9 a ny. rk. tanári címmel felruházott tanári, 11 a magántanári, 1 az intézeti tanári, 1 
a beosztott középiskolai tanári, 1 a laboratóriumvezetői, 10 az adjunktusi, ill. tanársegédi létszámban is szerepet
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2. A hallgatók statisztikai adatai. (1941/42.)
a) A  hallgatók száma.

Félév Mérnöki Építész-
mérnöki

Gépész-
mérnöki

Vegyész-
mérnöki

Bánya-és 
kohóm.-i

Erdő
mérnöki

Mező-
gazdasági

Állat
orvosi

Közgazd. 
és keresk.

Közigaz
gatási

Qazd. Szak
tan..képző Int.

Egyéves
kfizg. tanf,

Társ.-bizt. 
szaktant összesen

I ...................... 737 298 1.256 277 228 279 339 527 1.562 184 222 33 248 6.190
II ...................... 654 263 1.091 269 204 261 318 523 1.572 189 - . 3 2 51 190 5.817

Középérték . . 696 281 1.174 273 216 270 329 525 1.567 187 227 42 219 6.004

%-ban ........... l l ’6O 4 6 8 19-57 4-55 3-60 4-50 5*48 8 ‘75 26 11 3 1 1 3 6 8 — 70 3-65 —

b) A hallgatók megoszlása.

Az osztály megnevezése

A I I . f é l é v  e l e j é n
A hallgatók Összes száma 
(valamennyi évfolyamban)

A hallgatók 
közül 

rendkívüli 
hallgató voltaz I. a II.

az I. a II. a III. a IV. az V. az I. | a II.
f é l é v b e n f é l é v b e n

évfolyam hallgatója volt férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő

M érn öki............................................. 304 196 89 65 737 654
Építészmérnöki .............................. 108 74 43 38 — 282 16 247 16 — — — —
G épészm érnöki................................ I 338 313 276 164 — 1256 — 1091 — 2 — — —
V egyészm érnöki.............................. | 79 81 66 43 — 270 7 262 7 — — — —
Bánya- és kohóm érnöki............... 51 62 51 40 — 228 — 204 — .— — — —
Erdőm érnöki.....................................1 95 91 46 29 — 279 — 261 — — — — —
Mezőgazdasági ................................ ; 105 55 92 66 — 296 43 276 42 — 1 • — 1
Állatorvosi ....................................... j 204 156 88 75 — 527 — 523 — — — — —
Közgazdasági és kereskedelmi . .  | 806 402 232 104 28 1297 265 1313 259 3 — 3 —
K ö zig azg atási...................................| 60 48 46 32 3 184 — 189 — — — — —
Gazdasági Szaktanárképző Intézeti 125 48 25 9 25 112 110 120 112 — — — —
Egyéves közgazdasági tanfolyam > 51 — — — — 33 — 51 — 1 — 1 —
Társadalom bizt. szaktanfolyam  | 190 — — — —, 223 15 176 14 233 15 176 14

Összesen . . . 2516 1526 1054 665 56 5734 456 5367 450 239 16 180 15

40
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b) Vallás.

Félév
Valamennyi osztályban volt

római
kát.

gör.
kát.

gör.
kel. ref. ág.

h. ev.
uni

tárius izr. egyéb
bap
tista

telekeiei 
nélküli '

ösz-
szesen

I. 4100 131 136 1050 571 38 154 5 4 1 6190
’ II. 3833 135 129 995 525 34 159 2 4 1 5817

Középérték 3967 133 133 1023 548 36 157 4 4 1 1 6004
%-ban 66-11 2-22 2-22 17-05 9-13 0-60 2-61 0-06 0-06 —

c) Anyanyelv.

Félév
Valamennyi osztályban volt

matf&r

né
m

et

ro
m

án 73

sz
er

b

bo
lg

ár

| o
la

sz
 |

an
go

l

or
os

z

ve
nd

| s
vé

d 
|

gö
rö

g

len
gy

el

tö
rö

k 55

ru
sz

in ösz-
szesen

I. 5894 86 22 20 73 40 1 1 7 3 1 3 10 4 5 20 6190
II. 5537 81 12 15 77 39 1 1 5 3 1 3 18 5 3 16 5817

Középérték 5716 84 17 18 75 40 1 1 6 3 1 3 14 5 4 18 6004

%-ban 95-26 1-400-280-30 1-2 0-66 — 0-100-05 — 0-050-23 0-08 0-07 0-30 —

d) Születési hely*

Félév
Valamennyi osztályban volt

buda
pesti

pest
megyei

sop
roni

Csonkamagyar, 
országról való

szlovák] román | jugoszláv j német egyéb kül
földről való

ősz-
szesenuralom alatt lévő elszakítod tér fi létről való

I. 1661 485 84 3342 111 249 90 61 107 6190

II. 1573 447 78 3148 109 224 88 47 103 5817

Középérték 1617 466 81 3245 110 237 87 54 105 6004

%-ban 26*95 7-76 1‘35 54-08 1-83 3 9 5  1-45 0 90 1-75 —

26
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f)  Szigorlatok

Az osztály 
megnevezése

Állam
vizsga

Eló-
szigor-

lat

I. II. III. IV.

Állam
vizsga vagy 

szigorlat

S 2z i g 0 r -

el
ső

 í
zb

en
pó

tló
la

g 
(ja

ví
tó

,
is

m
ét

lő
)

el
ső
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zb

en
pó

tló
la

g 
(ja

ví
tó

,
is

m
ét

lő
)

el
ső

 í
zb

en
pó

tló
la

g 
(ja

ví
tó

,
is

m
ét

lő
)

el
ső

 í
zb

en
pó

tló
la

g 
(J

av
ító

,
is

m
ét

lő
) a

§ pó
tló

la
g 

(ja
ví

tó
,

is
m

ét
lő

)

el
ső

 í
zb

en
pó

tló
la

g 
(ja

ví
tó

,
1 

is
m

ét
lő

)

Mérnöki............. tartatott — — — — 116 33 51 24 35 10 __ —

elfogadtatott — — — — 69 29 31 18 25 7 — —

Építészmérnöki
tartatott — — — — 28 5 29 9 25 3 — —

elfogadtatott — — — — 19 3 25 6 22 3 — —

Gépészmérnöki
tartatott — — — — 22 16 59 38 120 14 — —

elfogadtatott — — — — 8 9 36 28 104 12 — —

Vegyészmérnöki
tartatott — — — — 63 17 52 4 46 1 — —

elfogadtatott — — — — 48 15 50 3 42 1 — —

Bánya- és tartatott — — — — 47 14 47 14 26 2 — —
kohómémőki elfogadtatott — — — — 35 12 33 11 23 2 — —

Erdömémöki . .
tartatott — — — — 45 11 25 3 25 2 — —

elfogadtatott 38 11 11 3 24 2 ■

Mezőgazdasági .
tartatott —- — — — 75 42 67 12 48 10 — —

elfogadtatott — — — — 38 32 58 11 39 8 — —

Á llatorvosi. . . .
tartatott — — 149 150 122 155 108 55 44 59 — —

elfogadtatott — — 53 86 35 85 20 41 26 29 — —

Közgazdasági tartatott 7 — 353 — 7 — 20 — 34 — — —
és kereskedelmi elfogadtatott 6 1 177 51 —- 5 7 4 14 10 — —

K özigazgatási..
tartatott — — 71 — — — 2 — 4 — 9 —

elfogadtatott — — 34 7 — — — 1 2 2 1 1

Egyéves közg. tartatott
tanfolyam . . elfogadtatott

Gazdasági tartatott
szaktanári . . elfogadtatott

összesen ..
tartatott 7 — 573 150 525 293 460 159 407 101 9 —

elfogadtatott 6 1 264 144 290 201 271 126 321 76 1 1

t
»
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és vizsgálatok

26*
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g) Oklevelek.

Az oklevelet nyert 
egyének, illetve azok 
száma, akik részére 

honosított oklevél 
adatott ki

Az 1941/42. tanévben oklevelet 
nyert összes egyének közül

Az okle\
megnevez

rél
4-»Cí
44 ká

t.

re
fo

rm
át

us £
s
S-
OJD<3 gö

rö
g 

ke
le

ti

un
it

ár
iu

s

iz
ra

el
it

a

eg
yé

bése

ös
sz

es
en

fé
rf

i

*ofi

ró
m

ai

gö
rö

g

v  a 11 á s ú

Mérnöki oklevél
hazai oklevél 32 32 — 16 — 14 1 — — 1 —

honosított o. 1 1 — 1

Építészmérnöki
oklevél

hazai oklevél 26 26 — 18 — 3 3 — — 2 —

honosított o. — — — — — — — — — —

Gépészmérnöki
oklevél

hazai oklevél 120 120 — 81 3 13 11 2 2 8 —

honosított o. 3 3 — 2 1 —

Vegyészmérnöki
oklevél

hazai oklevél 42 41 1 31 — 3 5 — — 3 —

honosított o. 3 3 — 1 — 2 — — — — —

Bányamémöki
oklevél

hazai oklevél 15 15 — 12 1 1 — 1 — — —

honosított o. — — — — — — — — — — —

Fémkohómérnöki
oklevél

hazai oklevél — — — — —- — — — — — —

honosított o. —

Kohómérnöki
oklevél

hazai oklevél 7 7 — 3 — 1 3 — — — —

honosított o. — — —

Erdőmérnöki
oklevél

hazai oklevél 26 26 — 19 4 2 1 — — — —

honosított o. __ — — — — — — — — — —

Mezőgazdasági
oklevél

hazai oklevél 45 38 7 26 1 14 3 — — 1 —

honosított o. — — — — — — — — — —

Mezőgazdaságtud.
oklevél

hazai oklevél 4 4 — 2 — 1 1 — — — —

hítottonos o. — — — — — — — — — — —

Állatorvosi oklevél
hazai oklevél 54 54 — 29 1 1 12 4 — 7 —

honosított o. __ — — —

Oki. közgazda 
(Közgazd. éa keresked.

osztályon végzett)

hazai oklevél 74 58 16 53 . — 12 2 —- 2 5 —

honosított o. —

Oki. közgazda 
(Közigazgatási osz

tályon végzett)

hazai oklevél 26 26 — 20 — 5 1 — — — —

honosított o. — — — — — —- — — — —

Közgazdaságtudo
mányi oklevél 

(Egyéves közgazd. tan-

hazai oklevél 4 4 — 3 — — 1 — — — —

onosított o. — — — — — — — — — — —

összesen
hazai oklevél 475 451 24 | 313 10 70 44 7 4 28 —

honosított o. 7 7
1 4

— 2 — — — 1 —
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g) Oklevelek.

Az oklevelet nyert 
egyének, illetve azok 
száma, akik részére 

honosított oklevél 
adatott ki

Az 1941/42. tanévben oklevelet 
nyert összes egyének közül

Az oklevél ká
t. 4-*C«

re
fo

rm
át

us

tv
. 

ev
.

ke
le

ti

wÖ cs
megnevezése

öa>
3N ró

m
ai

gö
rö

g 2
tD gö

rö
g

un
it

ái

iz
ra

el
i

eg
yé

b

CZ» 2
*oö v a 11 á s ú

Mérnöki oklevél
hazai oklevél 32 32 — 16 — 14 1 — — 1 —

honosított o. 1 1 — 1

Építészmérnöki
oklevél

hazai oklevél 26 26 — 18 — 3 3 — — 2 —

honosított o. —- — — — — — — — — — —

Gépészmérnöki
oklevél

hazai oklevél 120 120 — 81 3 13 11 2 2 8 —

honosított o. 3 3 — 2 1 —

Vegyészmérnöki hazai oklevél 42 41 1 31 — 3 5 — — 3 —

oklevél honosított o. 3 3 — 1 — 2 í — — — —

Bányamémöki hazai oklevél 15 15 — 12 1 1 — 1 — — —

oklevél honosított o. — — — — — — — — — — —

Fémkohómérnöki hazai oklevél — — — — — — — — — — —

oklevél honosított o. — — — — — — — — — — —

Kohómérnöki
oklevél

hazai oklevél 7 7 — 3 — 1 3 — — — —

honosított o. — — — — — — — — — — —

Erdőmérnöki
oklevél

hazai oklevél 26 26 — 19 4 2 1 — — — —

honosított o. — — — — —- — — — — —

Mezőgazdasági
oklevél

hazai oklevél 45 38 7 26 1 14 3 — — 1 —

honosított o. — — — — — — — — — — —

Mezőgazdaságtud.
oklevél

hazai oklevél 4 4 — 2 — 1 1 — — — —

hítottonos o. — — — — — — — — — — —

Állatorvosi oklevél
hazai oklevél 54 54 — 29 1 1 12 4 — 7 —

honosított o. — — — —

Oki. közgazda hazai oklevél 74 58 16 53 — 12 2 — 2 5 —
(Közgazd. és keresked. 

osztályon végzett) honosított o. — — — — — — — — — — —

Oki. közgazda 
(Közigazgatási osz

tályon végzett)

hazai oklevél 26 26 — 20 — 5 1 — — — —

honosított o. __ ' — — — — — —- — — —

Közgazdaságtudo
mányi oklevél 

(Egyéves közgazd. tan-

hazai oklevél 4 4 — 3 — — 1 — — — —

onosított o. — — — — — — — — — — —

összesen
hazai oklevél 475 451 24 313 10 70 44 7 4 28 —

honosított o. 7 7 — 4 — 2 — — — 1 —
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h) Doktori oklevelek.

Az oklevél 
megnevezése

A doktori oklevelet 
nyert egyének, illetve 

azok száma, akik 
részére honosított 

doktori oklevél 
adatott ki

Az 1941/42. tanévben doktori 
oklevelet nyert összes egyének közül

ró
m

ai
 k

át
.

gö
rö

g 
ká

t.

re
fo

rm
át

us

ág
. h

it
v.

 e
v.

gö
rö

g 
ke

le
ti

un
it

ár
iu

s

iz
ra

el
it

a

eg
yé

b

ös
sz

es
en

fé
rf

i

«©
v a 11 á s ú

M
ű

sz
a

k
i 

d
o

k
to

ri

Mérnöki
hazai oklevél 1 1 — 1

honosított o. — — — — — — — — — — —

Építészmérnöki
hazai oklevél — — — — — - — — — —

honosított o. —- — — — — —- — — —

Gépészmérnöki
hazai oklevél 5 5 — 2 — 1 1 — — 1 —

honosított o. — — — — — — —- — — — —

Vegyészmérnöki
hazai oklevél 3 3 — 1 — 2 — —- — —

honosított o. — — — — — — — — — — —

Bányamérnöki
hazai oklevél — — — — — — — — — —

honosított o. — — — — — — — — — — —

V as
kohómérnöki

hazai oklevél — — — — — — — — — — —

honosított o. — — — — — — — — — — —

Erdő mérnöki
hazai oklevél — — — — — — — — — — —

honosított o. — — — — — _ — — — — —

Mezőgazdaság- 
tudományi doktori

hazai oklevél 20 20 — 11 — — 8 — — 1

honosított o. 1 1 — — — — 1 — — —

—Állatorvos- 
tudományi doktori

hazai oklevél 24 24 — 19 — —- 5 — — —

honosított o. — — — — — — — — — —

Közgazdaság- 
tudományi doktori 

(Közgazd. és kerested, 
osztályon végzett)

hazai oklevél 87 74 13 61 — 11 2 — 2 11 —

honosított o. —- — — — — — — — — — —

Közgazdaság- 
tudományi doktori 

(Közigazgatási 
osztályon végzett)

hazai oklevél 21 21 — 14 — 5 1 — 1 — ‘ —

honosított o. — — — — — — — — — —

—
Közgazdaság-

t n d n m ó n v i  H n b f n r i
hazai oklevél 4 4 — 2 — —- 1 — — 1

(Eg5
tan

éves közgazd. 
folyamon végzett) honosított o. — — — — — — — — — —

A r c t a « a m
hazai oklevél 165 152 13 111 — 19 18 — 3 14 —

honosított o. 1 1 — — — — 1 — — — -
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h) Doktori oklevelek.
A doktori oklevelet 

nyert egyének, illetve 
azok száma, akik 
részére honosított 

doktori oklevél 
adatott ki

Az 1941/42. tanévben doktori 
oklevelet nyert összes egyének közöl

Az oklevél 
m e0nevezése

ts
44

gö
rö

g 
ká

t.

m
át

us

it
v.

 e
v.

gö
rö

g 
ke

le
ti

un
it

ár
iu

s <5
XI

§to3N *3 ró
m

a

re
fo

r 43
bő

*3OS£
.2 eg

yé
]

Í0:O
«©a v a l l á  s ú

Mérnöki
hazai oklevél 1 1 — 1

honosított o. — — — — — — — — — —

Építészmérnöki
hazai oklevél — — — — — — — — — — —

honosított o. — — — —- — — — — — —

o
Gépészmérnöki

hazai oklevél 5 5 — 2 — 1 1 — — 1 —
4->
44 honosított o. — — — — — — — — — — —

Vegyészmérnöki
hazai oklevél 3 3 — 1 — 2 — — — — —

44 honosított o. — — — — — — — — — — —

N
10

Bányamérnöki
hazai oklevél — — — — — — — — — —

C3
S

honosított o. — — — — — — — — — — —

V as hazai oklevél — — — — —- — — — — — —
kohómérnöki honosított o. — — — — — — — — — — —

Erdőmérnöki
hazai oklevél — — — — — — — — — — —

honosított o. — —- — — — _k — — — — —

Mezőgazdaság hazai oklevél 20 20 — 11 — — 8 — — 1 —
tudományi doktori honosított o. 1 1 — — — 1 — — — —

Állatorvos hazai oklevél 24 24 — 19 — — 5 — — — —
tudományi doktori honosított o. — — — — — — — — — — —

Közgazdaság- 
tudományi doktori 

(Közgazd. és keresked. 
osztályon végzett)

hazai oklevél 87 74 13 61 — 11 2 — 2 11 —

honosított o. — — — — — — —- — — — —

Közgazdaság- 
tudományi doktori 

(Közigazgatási 
osztályon végzett)

hazai oklevél 21 21 — 14 — 5 1 — 1 — —

honosított o. — — — — — — — — —• — —

Közgazdaság- 
tudományi doktori 

(Bgyéves közgazd. 
tanfolyamon végzett)

hazai oklevél 4 4 — 2 — —- 1 — — 1 —

honosított o. — — — — — —■ — — — — —

összesen
hazai oklevél 165 152 13 111 — 19 18 — 3 14 —

honosított o. 1 1 — — — — 1 — — — —
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XVI.

Az Egészség vizsgáló Intézet működése az 1941/42. tanévben,

A megelőzést szolgáló vizsgálatok és a testnevelés alól felmentettek karok szerinti 
megoszlása:

K a r o k

1

Megvizsgál
tatott

Testnevelés
alól

felmentettek
száma

Mérnöki és építészmérnöki, valamint gépész- és 
vegyészmérnöki..............., ............................ 1034 95

Bánya-, kohó- és erdőmérnöki ......................... 971 9
Mezőgazdasági és állatorvosi............................. 410 33
Közgazdaságtudományi.................................... 481 116

összesen ---- 2896 253

Gyógykezelés céljából az 1941/42. tanév folyamán 3.663 hallgató kereste fel az 
intézetet, akik 13.380 kezelési napot vettek igénybe. A jelentkezettek szakren

delések szerinti megoszlása a kővetkező volt:

Jelentkezett
S z a k o s z t á l y o k s z e r i n t

bel seb bőr húgy,
ivar fog orr,

fül,
gége

szem Rönt
gen labor. össze

sen

Új beteg......... II
629 572 568 150 407 322 285 439 291 3.663

Kezelési napok 
száma........... || 2.948 747 1.419 838 4.049 944 403 464 1.568 13.380

összesen . . .  || 3.577 1.319 1.987 988 4.456 1.266 688 903 1.859 17.043

Az orvosi rendelőintézet összforgalma az 1941/42. tanévben 19.939 volt.
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XVII.

A Testnevelési Intézet működése.
Igazgató: dr. Szabó G usztáv ny. r. tanár.

A Műegyetemi Testnevelési Intézet feladata, hogy részben az ifjú
sági sportegyesületek (MAFC, MEC) közbenjöttével gondoskodjék a test
nevelésre kötelezett vagy kötelezettség nélkül jelentkező, mindkét nembeli 
hallgatóság korszerű színvonalon álló testgyakorlásáról.

A műegyetemi hallgatóság megoszlása a különböző testgyakorlási 
ágakban a következő volt:

Testgyak. ág: Férfi Nő
I. f. II. f.

összesen
I. f. II. f. I. f. II. f.

Ált. testgyak............... 1487 1393 234 174 1721 1567
Atlétika ..................... 151 124 — — 151 124
Birkózás ..................... 27 40 — — 27 40
Evezés ........................ 103 44 2 — 105 44
Kézilabda ................ . 22 19 — — 22 19
Kosárlabda .............. 62 65 4 4 66 69
Labdarúgás ............... 110 99 110 99
ökölvívás .................. 58 43 — — 58 43
Sí .............................. 84 71 •9 5 93 76
Torna ........................ 98 64 7 105 64
Tenisz ........................ 108 47 9 13 117 60
Úszás ........................ 435 450 48 56 483 506
Vívás .......................... 180 151 10 11 190 162

összesítés . . . . 2625 2610 323 263 2948 2873

I. f. II. f.
Általános testgyakorlásban 1721 1567
Sportágak együtt , 1227 1306
Felmentett .......... . 97 98

Mindössze . . . . 3045 2971

A felsorolt testgyakorlási ágak vezetését 5 testnevelési tanár és 16
sportoktató heti 173 órában látta el.
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A karok közötti eportvetélkedés céljainak szolgálatára és néhai gróf 
Teleki Pál volt műegyetemi rektor emlékezetére a fcarközi testnevelési 
bizottság „Gróf Teleki Pál vándordíj“-at alapított. A folyó tanévben uta
zási nehézségek miatt a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar hallgatói eze
ken a versenyeken nem vehettek részt, így a Műegyetemi Testnevelési In
tézet vezetősége a négy budapesti kar hallgatósága részére Teleki emlék- 
verseny formájában gondoskodott ez alkalommal az eredetileg tervezett 
verseny pótlásáról, amelyet változatos küzdelem után a gépész- és vegyész- 
mérnöki kar hallgatósága nyert meg, a mérnök- és építészmérnöki kar ver
senyzői előtt.

A műegyetemi sportversenyzők eredményeiből különösen kiemelhető 
39 egyéni és 21 főiskolai csapatbajnokság, továbbá sízésben és céllövészet
ben számos országos bajnokság, ezenkívül a MAFC labdarúgó csapata „Bu
dapest amatőr bajnoka“ lett. Felemlíthető, hogy a műegyetemi sportolók 
több alkalommal, mint válogatottak képviselték eredményesen a magyar 
nemzeti és főiskolai színeket.

Az Intézetben a gyakorlati munka mellett gondoskodás történt a 
szakfelkészültség továbbfejlesztéséről is, amit különböző megfigyelések, a 
könyvtári állomány szaporítása és az Intézet újabb kiadványai szolgál
tak. A kiadványok sorozatában megjelentek Dobránszky István: „Az ököl
vívó technikai oktatása“, dr. Nemes István: „N sportszerű műkorcsolyá
zás“ című munkái.

Dr, Szerbák Elek műegyetemi testnevelési felügyelő ebben az évben 
is tovább végezte a testnevelési irodalom bibliográfiai feldolgozását és 
szakfolyóiratokban elsősorban külföldi szakmunkákról bírálatokban és is
mertetésekben számolt be. A Társadalomtudomány című folyóiratban váz
lata jelent meg: „Néhány gondolat a sport és a társadalmi lélek viszonyá
ról“. Dr, Duronelly László műegyetemi vívómester a nemrég elhúnyt dr. 
Gerentsér László munkásságáról számolt be a Testnevelés januári számá
nak hasábjain, míg dr. Kismartoni Kár oly tói: „A sebesség, iram, részidő 
szabályai az atlétikában“ címen önálló kiadvány hagyta el a sajtót.

Az Intézeti szakkönyvtár állománya az elmúlt tanév folyamán 618 
darab, 2334‘63 pengő értékben.
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XVIII.

A diákasztalok működése az 1941/42. tanévben.*)

I. Mérnöki és építészmérnöki, 
valamint gépész- és vegyészmérnöki karon.

a )  Államsegély. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
térium által a „Technikus Ebéd” 1941/42. tanévi élelmezési
segélye címén engedélyezett összeg ........................................ 6.400’— P

b )  A hallgatók által az 1941/42. tanévre fizetett közjótékony
sági díjakból befolyt összeg ....................................................  14.565’— „

c )  A Diákjóléti Alapból menzasegélyek megtérítésére enge
délyezett összeg .......................................................................  12,983’— „

összesen __  33.948'— P

Az 1941/42. tanévben kiszolgáltatott ebédek száma:
1941. szeptember 22-től 1942. június 21-ig..........  176.668
Ezekből 11.879 egész ingyenes, 33.929 féldíjas volt.

II. Mezőgazdasági és állatorvosi karon.
A ) Mezőgazdasági osztály :

Az osztály az 1941/42. tanév folyamán összesen 4.164 fél díjas vacsorát 
engedélyezett, e kedvezmény összesen 1.041 pengőt tett ki.

B ) Állatorvosi osztály :
a) Államsegély ................... ....................................................... 2.875’— P
b) Egyéb bevételek:

Kamatjövedelem ....................................................................  102’31 .,
összesen .. . .  2.977’31 P

Az 1941/42. tanévben kiszolgáltatott ebédek száma :
100*/»-os kedvezményben részesült az I. félévben 27, a II. félévben 24

75’/.-ban
50%-ban
25®/»-ban

»» 99 99 I«
99 99 99 ! •

99 99 » I«

„ 50, a II. .
„ 26 a II.
„ 5, a II.

99 • 12 
99 eo
„ 41

III. Közgazdaságtudományi karon.
A kar az 1941/42. tanév folyamán összesen 5.546 féldíjas vacsorát enge

délyezett, e kedvezmény összesen 2.086 pengőt tett ki.

•) A bánya- kohó- és erdőmérnöki kar Diákasztalának adatait lásd
a 4]4. oldalon.
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A  D i á k j ó l é t i  I r o d á k  m ű k ö d é s e .

a) A Központi Diákjóléti Iroda 1941/42. tanévi működése.

Az 1941/42. tanévben a Diákjóléti Iroda forgalma nemcsak a nehéz 
gazdasági viszonyok miatt nőtt meg erősen, de azért is, mert az új tandíj- 
rendszerre való áttérés kezdeti nehézségei miatt tandíjsegély-kérésekkel 
sokan keresték fel az irodát, továbbá, mert a Délvidékről és az Erdélyből 
feljött hallgatókkal a segélyezésre szorulók létszáma erősen emelkedett. 
A visszatért országrészek hallgatói egyébként is sok elintézni való kérés
sel fordultak az Irodához. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium diák
szociális ügyosztálya nagy megértéssel intézte a visszatért országrészek
ről jött hallgatók ügyeit s részükre igen jelentős külön  segélyösszegeket 
bocsátott rendelkezésre, különösen menza-, felszerelési, felruházást tandíj - 
és lakássegélyekre. A beérkezett sok kérés elintézésére nagyon előnyös 
volt az a körülmény, hogy a visszatért országrészek hallgatói egyesüle
tekbe tömörültek és így azok vezetőinek információja alapján — a nemzet
hűséget is tekintetbe véve — a lehetőségig méltányosan és igazságosan tud
tuk a szegényebb sorsúak kérését elintézni.

Az 1941/42. tanévben is a szervezeti szabályzatban megállapított mun
karend szerint folytatta a Diákjóléti Iroda működését. A kérvényeket e 
tanévben is — csekély kivételtől eltekintve — szem élyesen  vettem át a 
kérelmezőktől, akiknek így módjukban volt indokaikat élőszóval is elő
adni és ezért már a kérvények átadásakor megállapítható volt, hogy a ké
relmező a kért segélyekre tényleg rászorult-e vagy sem. A kérések elbírá
lása e tanévben is szűkebb bizottságokban történt, amelyeken a közigazga
tási és a közgazdasági kar részéről dr. Vonház István tanár úr, a mező- 
gazdasági osztály részéről dr. Osztróvszky Antal tanár úr és az állatorvosi 
osztály részéről dr. Mócsy János tanár úr támogatott szíves és áldozatkész 
közreműködésével.

A műszaki karok hallgatói ügyében részben a Műegyetemi Segély
egylet vezetősége, részben a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki 
egyesületek vezetői szolgáltak értékes adatokkal és információkkal.

A Diákjóléti Irodához az 1941/42. tanévben 4327 segélykérvényt adtak 
be, amelyekből kedvező elintézést nyert 3389, azaz az összesnek 78*32y9~a.

A  kérvények száma a múlt tanévben beadott kérvények számához 
(3916) viszonyítva, ismét emelkedést mutat. A kérvények mutatkozó emel
kedése részben a hallgatók létszámának egyébként örvendetes növekedése.
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részben pedig a Délvidék visszafoglalása miatt következett be. Ezenkívül 
oka még az is, hogy e tanévtől kezdve a visszacsatolt területekről szár
mazó hallgatók lakás-, menza- és tandíjkérvényeit is az Iroda intézte el.

A kérvények tárgyszerinti megoszlása a következő:

1. Menzasegélyre érkezett ........................ 1559 (kedvezően elintézve 1226)
2. Vacsorasegélyre érkezett .................... 392)
3. Tanulmányi segélyre érkezett .......... »» 120)
4. Tandíjsegélyre érkezett ..................... »» M 891)
5. Labordíjsegélyre érkezett ................. 3 »» 99 3)
6. Absolutoriumi segélyre érkezett __ »» 99 2)
7. Vizsgadíjsegélyre érkezett .............. 31 24)
8. Szigorlati segélyre érkezett .............. .. 374 »»

99

99 334)
9. Gyógykezeltetési segélyre érkezett .. 12 99 9)

10. Mérési gyak. segélyre érkezett ........ 49 •
»» 99 41)

11. Felruházási segélyre érkezett ........ .. 229 »» 99 177)
12. Tanszersegélyre érkezett ................. 96 »» 99 69)
13. Kölcsönre érkezett ........................... ♦» 99 101)

összesen érkezett . . . .  4327 (kedvezően elintézve 3389)

A hallgatók készpénzt nem kaptak kézhez, hanem az engedélyezett segé
lyekről utalványokat kaptak, amelyeket a quaestura a különféle dijak be
fizetésekor, a cégek a kiszolgáltatott árukért, a Technikus Ebéd pedig az 
étkezéskor, mint készpénzt fogadott el.

A kérések elbírálásánál a szegénységen, illetve a rászorultságon kí
vül az elért tanulmányi eredményt, mint döntő tényezőt vettük figyelembe.

A Diákjóléti Iroda az 1941/42. tanévben a következő összegek felett 
rendelkezett:

I. A  m űszaki kari hallgatók részére:

1. Múlt tanévi pénzmaradvány.............  13.815*15 P
2. Hallgatók által befizetve ........... 32.609*50 „
3. Vkm. által rendelkezésre bocsátva .. 62.510*— „
4. Visszatérített kölcsönökből ..............  3.752*50 „ 112.687*15 P

II. A  m ezőgazdasági hallgatók részére:

1. Múlt tanévi pénzmaradvány .............. 918*46 P
2. Hallgatók által befizetve .................. 4.542*— „
3. Vkm. által rendelkezésre bocsátva .. 660*— ;,
4. Visszatérített kölcsönökből ............... 90*— „ 6.210*46 „

Átvitel__ 118.897*67 P
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Áthozat . . . .  118.897 61 P
III. Az állatorvostanhallgatók részére:
1. Hallgatók által befizetve .................. 7.367 — P
2. Vkm. által rendelkezésre bocsátva .. 17.210’— „
3. Visszatérített kölcsönökből ..............  210’— „ 24.787’— ,

IV. A közgazdasági hallgatók részére:
1. Múlt tanévi pénzmaradvány .............  7.297*80 P
2. Hallgatók által befizetve .................. 31.402’— „
3. Vkm. által rendelkezésre bocsátva .. 5.605’— „
4. Visszatérített kölcsönökből ..............  560’— „ 44.864*80 „

Összesen __  188.549*41 P

E bevételekből kiadtunk:
I. A műszaki kari hallgatók részére:
1. Menzasegélyekre .................................  69.274*70 P
2. Tandíj-, szigorlati segélyekre, kölcsö

nökre, stb.-re ........................................ 29.888*78 „
3. Adminisztrációs kiadásokra .............  1.116’— „ 100.279*48 P

II. A mezőgazdasági hallgatók részére:
1. Menzasegélyekre .................................  1.787 — P
2. Vacsorasegélyekre ........................... '.. 1.498’— „
3. Tandíj-, szigorlati segélyekre, kölcsö

nökre, stb.-re ........................................ 2.494*40 „
4. Adminisztrációs kiadásokra .............  40’— „ 5.819*40 „

III. Az állatorvostanhallgatók részére:
1. Múlt tanévi túlkiadás ........................ 1.750*13 P
2. Menzasegélyekre .................................  15.306’— „
3. Tandíj-, szigorlati segélyekre, kölcsö

nökre, stb.-re ........................................ 4.728*42 „
4. Adminisztrációs kiadásokra .............  80’— „ 21.864*55 „

IV. A közgazdasági hallgatók részére:
1. Vacsorasegélyekre ..............................  9.598’— P
2. Tandíj-, szigorlati segélyekre, kölcsö

nökre, stb.-re ........................................ 19.529*87 „
3. Adminisztrációs kiadásokra .............  280’— „ 29.407*87 „

összesen . . . .  157.371*30 P
A jövő  tanévre á tv it t  összeg ___ 31.178'lt P
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A jövő tanévre átvitt összegből a műszaki kari hallgatók segélyezé
sére 12.407*67 P, a mezőgazdasági hallgatók segélyezésére 391*06 P, az állat
orvostanhallgatók segélyezésére 2922*45 P, a közgazdasági hallgatók segé
lyezésére pedig 15.456*93 P szolgál.

Az átvitel azért szükséges, hogy a jövedelemnélküli szeptember hó
napban a segélyezést azonnal megkezdhessük.

A Diákjóléti Irodában vezetett kartotékok alapján készült és az Év
könyv végén levő táblázat feltünteti a Budapesten elhelyezett karokon 
beiratkozott műegyetemi hallgatók által az 1941/42. tanévben élvezett segé 
lyek számát és értékét.

E táblázat szerint:

a) Tandíjmentességben részesült:
az 1941/42. tanév I. felében 3658 hallgató ........  493.200*— P
az 1941/42. „ II. „ 3601 „ ........  492.288*— „

az egész év folyamán 7259 hallgató ........  985.488’— P értékben.

Megjegyzem, hogy a hallgatók létszáma a budapesti karokon a két 
félévben összesen 10.504 volt, tehát teljes tandíjat 3245-en fizettek, ami a 
teljes hallgató létszámnak kereken 39%-át teszi ki. A többi, azaz 62% tan
díjkedvezményben részesült.

b) Laboratóriumi díjmentességben részesült:
az 1941/42. tanév I. felében 377 hallgató ........  10.485’— P
az 1941/42. „ II. „ 543 .................... 15.337*50 „

az egész év folyamán 920 hallgató ........  25.822*50 P értékben.

c) Ösztöndíjban részesült:
az 1941/42. tanév II. felében 275 hallgató ........  54.690’— P értékben.

d) Különféle segélyekben részesült:
az 1941/42. tanév I. felében 1081 hallgató ........  89.081*59 P
az 1941/42. „ II. „ 1044 „ ........  96.Q73*25 „

az egész év folyamán 2125 hallgató ........  185.154*84 P értékben.

Az utóbbira nézve megjegyzem, hogy a kiadott segélyek száma
az 1941/42. tanév I. félévében .............................................. 2105
az 1941/42. „ II. „ ................................... ........... 1762

az egész év folyamán __  3867
volt, azaz egy segélyezett hallgató átlagban T8 segélyt kapott, ami azt je
lenti, hogy a segélyezettek túlnyomó része többféle segélyt élvezett. Egy 
segélyösszeg átlagos értéke 48 pengő volt.
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Az eddigiek alapján az 1941/42. tanév
I. félévében, 6140 esetben .......................................... 592.766*59 P

II. „ 6181 ...................................................  658.388*75 „
segélyt adtunk ki, azaz

összesen 12.321 esetben...........................  1,251.155*34 p
volt a segélyezésre fordított összeg.

Budapest, 1942. évi augusztus hó 31-én.
Oltay Károly s. k. 

műegyetemi nyilv. r. tanár,
a Diákjóléti Iroda 
ügyvezető-alelnöke.

b) A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Bánya-, Kohó« és Erdőmérnöki Kara Diákjóléti Bizottságának 

1941/42. tanévi működése.

A diákjóléti célokra befolyt bevételekről és a kiadásokról összeállí
tott 1. számú kimutatás szerint a
rendelkezésre állott pénzösszeg............................................. 58.079*27 P
a kiadások összege .............................. ........................................  43.774*92 „

Maradvány az 1942/43. tanévre __  14.304*35 P

A 2. számú részletes kimutatás szerint volt:
a) Beiratkozási és tandijsegély 112 hallgatónál ........................ 6.894*55 P
b) Szigorlati és vizsgasegély 10 hallgatónál ...........................  363*80 „
c) Menza- és lakássegély 164 hallgatónál .................................  29.543*47 „
d) Ruha- és tanszersegély készpénzben 56 hallgatónál ...........  3.120*95 „
e) Ruha- és tanszersegély természetben 7 hallgatónál ...........  990’— „
f) Tanulmányúti segély 52 hallgatónál ..................................... 2.431*90 „
g) A kari intemátus felszerelésének pótlására ........................  241*50 „
h) A városi segély után okmánybélyegilleték ........................ 63*75 „
i) Kezelési költség a kvesztori kirendeltségnél ........................  125’— „

Az összes kiadás . . . .  43.774*92 P

A segélyezett hallgatók száma 198, ezek közül részesült
50 P-ig terjedő segélyben 32 350—400 P-ig kapott 4

50-100 »» 99 „ 28 400-450 99 99 9
100-150 .. 99 99 28 450-500 99 99 9
150-200 99 99 »» 28 500-550 99 99 4
200—250 99 99 99 15 550-600 99 99 6
250-300 99 99 »» 15 600—650 99 »» 5
300-350 99 99 99 15
A segélyezett hallgatók száma a 485 beiratkozottnak 41’/»-a.
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A nagyméltóságú M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
42.780—1941. IV. 2. sz. rendeletével a visszacsatolt területekről — Kárpát
alja nélkül — származó, arra rászoruló, nemzethű, tanulmányi előmenetelt 
felmutató összes egyetemi hallgatók számára tandíj-, menza- és lakás
segélyt utalványozott 24629 P 10 f összegben. Ennek a kegyes intézkedés
nek köszönhető, hogy ezek a hallgatók a diákjóléti bizottság elbírálása 
szerint, évi 300—650 P segélyben részesülhettek. Ebben a tanévben a nagy
méltóságú M. Kir. Eöldmívelésügyi Minisztérium diákjóléti célokra 
3250 P-t bocsátott rendelkezésünkre, továbbá méltóságos Hőgyészy Pál, 
Sopron város és vármegye főispánja, mint a múlt tanévben, úgy ezidén 
is 7768 P összeget küldött nekünk az általa megindított társadalmi akció 
gyűjtéséből, Sopron szab. kir. thj. város pedig az eddigi 6000 P évi segé
lyét — tekintettel a hallgatók létszámának erős megnövekedésére — 
11.000 P-re emelte fel. Karunk oktatószemélyzete 1132 P-s adománnyal 
járult hozzá a segélyösszeghez.

A nagyobbmérvű támogatások folytán a segélyezés végösszege a 
múlttal szemben örvendetesen megnövekedett, ez az

1937/38. tanévben 230 beiratkozott hallgató mellett.... 8.685 P
1938/39. 297 99 •» „ . . . .  9.288,,
1939/40. 292 99 ,, ,...........  9.613 „
1940/41. 393 99 j» „ . . . .  20.378,,
1941/42. 485 99 99 ............  43.775,,

Ebben az évben a segélyösszeg 67‘5Vo-a, azaz % része menza-
lakássegclyre ment fel.

Az egész tanév folyamán ingyen ebéd- és vacsoraétkezésben 
részesített a
Szt. Imre Kollégium igazgatósága ...........................................
M. Kir. Rákóczi Ferenc hadapródiskola parancsnoksága 
„ „ Szt. László 4. honv. gy.-ezred „
„ „ 101. tüzérosztály „
„ „ 7. tábori tüzérezred „
„ „ 103. tüzérosztály „
„ „ III. önálló huszárezred „
„ „ Zrínyi Ilona honv. tiszti leánynevelőintézet ...........
Az Isteni Megváltó Leányai apácák főnöksége.....................
Sopron Város Polgárotthona vezetősége .................................

8 hallgatót 
2 
8

2
2
2
1

♦»

összesen.... 36 hallgatót

A soproni Szt. Imre Kollégium Igazgatósága saját hatáskörében 
egyetemi hallgatóinknak adott
ellátási engedményt ........................................................ 3.200 P értékben,
beiratkozási segély gyanánt ...........................................  400 P-t.
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Ä kari internátusbán 36 hallgató lakott. 7 P havi Összegért kaptak 
lakáson kívül ágyneműt, annak mosását, fűtést, világítást és takarítást. 
Az internátus ágyneműfelszerelése erős kiegészítésre szorul és ebben a 
tanévben 241 P 50 f-ért vettünk lepedővásznat, a jövő tanévben tetemesen 
nagyobb kiadásunk lesz. Erre a célra a mellékdíjakból befolyt központi 
(rektori) segélyösszeget vettük igénybe.

Jelentésünkkel kapcsolatban a diákjóléti bizottság hálás köszönetét 
fejezi ki a nagyméltóságú m. kir. miniszter uraknak, Sopron szab. kir. 
thj. városnak és az Összes közreműködő intézeteknek és személyeknek 
ifjúságunk megsegítésére irányult minden támogatásért és a kifejtett 
munkákért.

Sopron, 1942 július hó 10-én.

Modrovich Ferenc s. k.

dékán, a diákjóléti bizottság elnöke.
Solt Béla s. k.

egy. ny. r. tanár, 
ügyvezető alelnök.
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HARMADIK RÉSZ
AZ 1942/43. TANÉV MEGNYITÁSA
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I.

A M. KIR. JÓ Z S E F  N Á D  O R  MŰ S Z A KI 
ÉS G A ZD A SÁ G TU D O M Á N Y I EGYETEM 
1942/43. T A N É V I M E G N Y IT Ó  Ü N N E P I K Ö ZG Y Ű LÉSÉN  

1942. ÉV I SZEPTEM BER H Ó  26..ÁN M O N D O T T

BESZÉDEK

í.

Dr. IMRE SÁNDOR 
1941/42. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS 

BESZÁMOLÓ BESZÉDE

Dr. MIHAILICH GYŐZŐ 
1942/43.TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS 

SZÉKFOGLALÓ BESZÉDE

27*
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DR. IMRE SÁNDOR
1941/42. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS 

BESZÁMOLÓ BESZEDE

Tekintetes Műegyetemi Tanács!
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Egyetemi Polgárok!

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
VIII. tanévétől való búcsúvételre s IX. tanévi rektorunk és 
dékánjaink beiktatására gyűltünk egybe. Üdvözlöm tisztelt 
Vendégeinket; köszönöm, hogy Egyetemünk iránt érdeklődnek 
és megjelenésükkel megbecsülik. Köszöntöm a tanári testületet, 
tanszéki és hivatali munkatársainkat, régi és új hallgatóinkat 
Az ünnepi közgyűlést megnyitom.

Annak a kötelességemnek, hogy az elmúlt tanévről a 
nyilvánosság előtt beszámoljak, részletesen az 1941/2. tanévről 
szóló Évkönyvben teszek eleget. Ott rendelkezésére állanak az 
érdeklődőknek a mindenről tájékoztató adatok, sokkal telje
sebben, mint ahogyan itt előadhatnám. Most csak néhány 
vonást mutatok be a  múlt évnek gyorsan elmosódó arculatáról.

1. Legélénkebben az áll előttem: milyen lelkiállapotban 
kezdtük a munkát tavaly ilyenkor s mi töltött el bennünket 
most az új tanév megkezdése előtti napokban.

Egy esztendővel ezelőtt már nagy aggodalom szorongatta 
a szívünket. Nem tudhattuk, mit hoz nemzetünkre a gyorsan 
terjedő és tőlünk is egyre többet követelő háború; nem láthat
tuk előre, hogy Egyetemünk miként tudja majd szolgálni ren
deltetését a fokozódó általános nehézségek között.

Az év ugyan aránylag nyugodtan folyt le, de ez a  kettős 
nyugtalanság szikrát sem enyhült bennünk; az egyetemes 
válság mindig nyomasztóbban nehezedett reánk. Nem lehetett 
szabadulnunk attól a kérlelhetetlen bizonyosságtól, hogy szá
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munkra az egész világ felfordulásában és Egyetemünk sajátos, 
külön bajai köpött is hazánk megmaradása a mindenen ural
kodó kérdés; nem lialaványodott el pillanatra sem az a gon
dolat, hogy Magyarország és benne a magyarság megtar
tása a feladatunk, mindannyiunk személyes feladata. Nem
zeti tudatosságunk és a nemzet sorsáért való felelősségünk 
azt követelte, hogy e feladat szolgálásával csilapítsuk nyug
talanságunkat: igyekezzünk megtenni mindazt, ami a meg
maradáshoz szükséges erő megtartása és fokozása céljából 
éppen a  mai tennivalónk, ezé az intézményé, ezé a testületé, 
egyenkint e testület tagjaié.

Ezt a mértéket alkalmaztuk magunkra és egymásra. Ipar
kodtunk elvégezni a reánk jutott munkát, kiki a maga helyén, 
teljes erejével, ahogyan lehetett. Ha csak a jó szándékot és a 
lehetőségeket vetnők össze, akkor a  lelkiismeretűnk most nyu
godt lehetne. De csak akkor lennénk nyugodtak, ha amit 
végezhettünk, azt éppen az Egyetemünk munkásságához fű
ződő nemzeti érdekek szempontjából elégnek is tarthatnók. 
Azonban a lehetőségek mind szűkebb térre szorultak. A hábo
rús élet lelki és anyagi terhei megnövelték az egyetemi munka 
benső akadályait, nem engedték kellően pótolni egyes helye
ken már égető hiányainkat, szaporították és mélyítették az 
útunkon lévő zökkenőket. Ezek miatt életünk a múlt tanévben 
napról-napra terhesebbé vált.

De ugyanakkor éppen az általános nehézségek erősítették 
bennünk a kitartást, mert ha lehet, még élesebben világították 
meg, hogy Egyetemünk széles munkaterének, a különféle szak
emberek itteni nevelésének milyen életbe vágó jelentősége van 
megmaradásunk, megerősödésünk, az eljövendő újjáépítés érde
kében. Ez arra  ösztönzött mindenkit, hogy pihenés nélkül küzd
jön legalább a  munka eddigi színvonalának fentartásáért és 
javulásának feltételeiért.

Ez a  küzdelem nem volt könnyű, de az év folyamán mind
inkább hatalmasan erősített bennünket az a keserves tapasz
talat, hogy minden szabad pillanatunkban a harctéri küzdelem 
képe állott elénk. Folytonosan azokra kellett gondolnunk, akik 
most nálunk sokkal többet és nem csupán lelkileg szenvednek, 
roppant messzeségben, szörnyű harcokban percről-percre köz
vetlenül teszik kockára életüket érettünk és helyettünk is. 
Szinte ki sem lépett tudatunkból az aggodalom katonáink éle
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tóért s a  mély fájdalom a többé vissza nem tórők elvesztése 
miatt, ismerősökért és idegenekért, kivált hősi halált halt egy
kori és mostani tanítványainkért. Bármily szűk családi kör és 
egyszerű munkahely maradt is árván utánuk, mindegyikkel 
apadt a nemzet ereje. Annál több munka hárul reánk. Minden 
elesett katona hagy valamit az ő kötelességeiből mindegyi
künkre, ha mást nem, azt a kötelezettséget, hogy az életben 
maradók és itthon dolgozók annál teljesebb odaadással vállal
ják a haza szolgálását — a  kiszabott kötelességen felül is.

A harctéri veszteségeknek ezt a jelentését különösen akkor 
éreztük át, amikor Magyarország kormányzóhelyettese is elesett 
a becsület mezején. Az országos fájdalomból Egyetemünknek 
külön rész is jutott: a nagy dolgokra kiválasztott ifjú és erős 
magyar emberben gépészmérnöki osztályunk volt hallgatóját, 
ifjúságunknak jóakaró barátját és egyik részének, a repülők
nek igazi bajtársát is gyászoljuk. Mélységes együttérzéssel 
tekintve a kormányzói feladat terhét sebzetten is szilárdan 
hordozó apai szív felé: a fiú kötelességteljesítését és az apa 
rendületlen szolgálatát kötelező példaadásnak érezzük minden 
munkatéren,

A mindent átható háború így hatolt be egyetemi éle
tünkbe: gátakat emelt elénk és nagyobb erő kifejtését paran
csolta, a  nemzet küzdelmének eseményeit összekapcsolta min
dennapi munkálkodásunkkal s az apró részleteknek is külön 
értelmet és nyomatéket adott. E hatás alól nem tudtuk ki
vonni magunkat; nem is akartuk. Nem tölthetjük be hivatásun
kat, ha mindig szemmel nem tartjuk éberen a  valóságot.

2. Másik, nevezetes jelensége a  múlt tanévnek az volt, 
hogy a hallgatóság száma ismét hatalmasan megnövekedett. 
Ez a folyamat pár év óta tart. A beírt hallgatók száma már 
az 1940/1. tanév I. felében is 4765 volt, de az 1941/2. tanév I. 
félévében 5916; a II. félévben az azelőtti 4527-tel szemben 5556. 
A felvételt kérők közül némelyik osztálynak igen sokat kellett 
elutasítania az engedélyezett szám elérése miatt.

A nagy emelkedés főképpen két forrásból eredt. Az egyik 
természetesen az elszakított területek egy részének visszacsato
lása; a másik az, hogy a műszaki és a gazdasági pályák von
zása még mindig erősödött. Feltehetően közrejátszott harmadik 
ok is: a  műszaki és a  gazdasági tudományok iránt való érdek
lődés; de ennek ereje és benső értéke majd csak akkor derül ki,
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ha a  nagy létszámú évfolyamok hallgatóinak tanulmányi ered
ményei is tisztán állanak előttünk. Bizonyosan részes volt a 
létszám emelkedésében az is, hogy az egyetemi éveket meg
könnyítő ösztöndíjak állandóan szaporodnak.

A nagy létszám hatását mindegyik érintett osztályunk 
megérezte; némelyik súlyosan. Az ide tódult nagy tömeg 
ugyanis különféle nehézségeket okozott, már-már lehetetlenné 
tette az eredményes munkát.. Az alapvető nehézség a zsúfolt
ságban jelentkezik; a többi ebből ered. Egyes osztályainkon 
nincs elég és kellő nagyságú tanterem; némelyik tanszéknek 
nincs megfelelő helye és kellő felszerelése a  gyakorlatokra; sok 
tanár nem győzi, nem is győzheti már sem idővel, sem erővel 
a sok száz, néha ezer hallgatóval való foglalkozást s ugyan
akkor a nagyobb számmal szükséges tudományos segéderőket 
egyre bajosabb megnyerni és megtartani, mert a tőlük kívánt 
munkával távolról sincs arányban, amit ezért nyújtani tudunk. 
Több ponton komolyan fenyegetnek az „egyetemi nagyüzem“ 
veszedelmei s nem nehéz elgondolnunk, itt-ott már észre is vet
tük ezek következményeik

3. Ezek a körülmények megint sürgetőbbé tették a Karok 
megfelelő elhelyezésének, helyiségek szaporításának és újra
rendezésének kérdését. Egyik legterhesebb gondunk éppen ez 
volt,

A helyiségek hiányán nagyot segít, hogy a tanév végére 
befejeződött a tavaly kezdett munka: több rajzterem építése. 
Lényegesen javít a helyzeten, hogy két nagy tantermet nye
rünk egy zárt udvar befedésével és az egyik tornateremnek 
tanteremmé alakításával; Sopronban pedig készen áll egy új 
épület s ezzel ott egyes tanszékek jó, mások az eddiginél sok
kal jobb elhelyezéshez jutottak.

Mindezt hálásan fogadtuk és biztatásnak tekintjük, hogy 
legkomolyabb hiányaink rendre orvosoltatnak.

Minden akadályt ismerünk és lehetetlent kivánni nincs 
eszünkben. De az Egyetemünk előtt álló feladatok miatt köte
lességünk a közfigyelmet ismételten felhívnunk arra, hogy a 
mérnök-képzés a mai viszonyok között nagy akadályokba ütkö
zik; a soproni vegytani tanszék elhelyezése nemcsak alkalmat
lan, hanem veszélyes is; mezőgazdasági osztályunknak 22 év 
óta ideiglenes otthona van, az erre a  célra jórészt alkalmatlan 
» az épület tulajdonosának, a Pázmány Péter-Tudományegye-
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temnek magának is s-züksóge volna reá. A közgazdaságtudo
mányi kar elhelyezése pedig — nem mondom, hogy lehetetlen
ség, hiszen szomorú valóság, de azt mondhatom, hogy képtelen
ség. Már évekkel ezelőtt, 800 hallgatójával is nehezen élt telje
sen alkalmatlan épületben, A múlt tanév I. felében 2249 hallga
tója volt, magán az I. évfolyamon 1000-nél több. Ez a Kar a 
tanszékeit sem tudja az épületében elhelyezni már évek óta 
s ugyancsak évek óta kénytelen vendégként a város másik 
részében, a központi telep egyes tantermeiben tartani a népe
sebb előadásokat. Pótolhatatlan idővesztést okoz ez tanároknak 
és hallgatóknak, megrövidíti a tanítás idejét, zavarja a termét 
átengedő tanszék munkáját. Még egyéb kockázattal is jár, ha 
nagyon különböző összetételű ifjúsági tömegek valósággal egy
más lába alatt járnak s adott esetekben a felelősséget is egy
másra hárítják.

Egyes osztályokon a helyiségek hiányából, másutt az 
egykor pazarul épített helyiségekkel való gazdálkodás régi 
eredetű hibáiból, némelyik épületünk teljes alkalmatlanságá
ból származó bajainkhoz járul főképpen a műszaki osztályokon 
a felszerelés megújításának és kiegészítésének mellőzhetetlen 
kényszerűsége is. Ez az esztendő mindezt az eddigieknél is job
ban megmutatta.

4. Ilyen állapotunkban nagy jelentőségű esemény, hogy 
az 1942. évi állami költségvetés tárgyalásakor az akkori vallás- 
és közoktatásügyi miniszter határozottan megállapította a Mű
egyetem jogát a róla való gondoskodáshoz. Az országgyűlésen 
helyet foglaló tanártársaink közül egyik a képviselőház pénz
ügyi bizottságában, másik mint a költségvetés előadója, har
madik a felsőházban tárta  fel a tarthatatlan helyzetet s az 
ország színe előtt hangzott el a következő miniszteri nyilatko
zat: „Természetes, hogy a  Műegyetemről első sorban kötelessé
günk gondoskodni, összes főiskoláink között abban a  helyzet
ben van, hogy jogosan igényelheti az első helyet.“ „A Műegye
tem bővítése, illetve második épületének felemelése*, a felszere
lés korszerű kiegészítése a jövő esztendőnek az 1943. évi költség
vetés előkészítése során legfőbb problémája lesz“ (Képviselő- 
házi napló, 1941 nov. 11.).

E komoly szavak hatása alatt költségvetési tervezetünk
ben összeállítottuk mindazt, amiből a helyzet és a szükséglet 
pontosan meglátszott. Tudtuk, hogy az egész úgy nem való
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sulhat meg; még nem tudjuk, mi lesz benne az 1943. évi költ
ségvetésben, de egy bizonyos: ma már sokkal többet kellene 
felsorolnunk, mert az épületek azóta is romlottak, a  műszaki 
tudományok rohamosan fejlődnek, tehát a felszerelés még na
gyobb kiegészítést kíván és nemcsak új vagy eddig megbizot- 
takkal ellátott tudományágak sürgetik új tanszékek létesítését, 
hanem a hallgatóság tömegei miatt a szakképzés és a  ma any- 
nyit hangoztatott nevelés érdekében több Karnak számos tan
székét párhuzamosítani kellene.

Tudjuk, hogy a háború ennek is útjában áll. De azt is 
tudjuk, hogy több osztályunk munkája közvetlenül honvédelmi, 
hadi érdeket szolgál; ezt egy adott esetben a honvédelmi mi
niszter úr is kijelentette.

Nagy csalódás lenne, ha a  felelős helyről elhangzott ál
lamférfim megállapítások nem gyorsítanák meg munkánk kö
rülményeinek kedvezőbbé alakulását.

5. Kedvezőbb viszonyokat óhajtva, a  tudományos mun
kára és a tanításra együtt gondolunk, tehát eddigi szavaimban 
is az ifjúság érdekeiről volt szó. Megemlítek azonban két, az 
ifjúság életével közvetlenül is összetartozó kérdést: a vidékről 
jött hallgatók lakásának és az ifjúsági szervezeteknek az ügyét.

A lakásügyben azt, hogy Budapesten a műszaki karok 
hallgatóinak, Sopronban az ottaniaknak tervezett otthonok 
ügye lényegesen előre haladt, bár nem annyira, mint óhaj
tottuk. Itt a  Hungária Magyar Technikusok Egyesületéé az 
érdem, hogy kitartó munkája számos vállalat támogatásával 
és Budapest székesfőváros nagyértékű telekadományával a 
megvalósuláshoz közel vittel a  tervet. Sopronban maga a Kar 
az ügy mozgatója és Sopron város 400.000 pengős adománya 
biztatott azzal, hogy ottani ifjainknak bizonyos tekintetben a 
budapestinél is rosszabb helyzete már az 1942/3. tanévben tete
mesen megjavul. Ez ugyan nem következett be, de talán most 
gyorsabb lépések is történhetnek. Mindkét tervet Egyetemünk 
közügyének éreztük és megvalósítását segíteni igyekeztünk. 
Bizonyos azonban, hogy Budapesten ezzel az épülettel a mű
szaki hallgatóság lakásügye sem lesz egészen rendben; ezek 
közül is soknak, a  többi Kar ifjúságának pedig legnagyobb 
részben azután is albérleti elhelyezkedést kell keresnie. Ezt az 
ösztöndíjak megkönnyítik ugyan egyeseknek, de azért ez a 
kérdés most jó darabig nagyon súlyos lesz* pedig a lakáskér-
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dós megoldásában sok ifjú ember rendesebb életének, eredmé
nyesebb tanulásának, sokszor talán megmentésének a biztosí
tékát kell látnunk.

Az ifjúsági szervezetek ügyében az elmúlt év — kétség
telenül az ügy nagy kárára — nem hozott döntést, de teljesen 
megérlelte azt a  véleményt, hogy egyetemi szempontból nem 
is vitathatóan szükséges kivonni az egyetemi ifjúságot az egye
temen kívül levő személyek hatalmából. Az e tárgyban folyt 
tanácskozásokon kialakult az a  meggyőződés is, hogy az ifjú
ság számára legjobb vezetők a vele törődő és érette időt is 
áldozó tanárok s ahol ilyenek kellő számmal vannak, ott rend 
és békeség van, vagy könnyen helyreáll. Az ifjúság élete 

' minden tekintetben az egyetem belső ügye. A mi Egyetemün
kön ez a felfogás uralkodik s múlt évi szélesebb körű megfigye
léseim megerősítettek abban, hogy ezzel az ifjúsággal lehet is, 
érdemes is minél többet foglalkoznunk. Megerősödtem abban 
is, hogy csak tanárok tudhatják igazán az ifjúság szabadságát
is tiszteletben tartani.

6. A tanári testületben — ide értve természetesen a nyu
galmazott tanárokat is — több változás történt.

Szomorúan emlékezem meg arról, hogy elhunyt a volt 
József Műegyetem nyugalmazott tanára, Pfeiffer Ignác s 
1918/9 és 1919/20-ban volt rektora, a József Nádor Műegyetem 
tb. doktora, Czakó Adolf, a volt Közgazdaságtudományi Kar 
nyug. és tb. tanára Bernát István; sorainkból dőlt ki, szolgá
lati idejének utolsó heteiben Szarvasy Imre ny. r. tanár, a 
József Műegyetemnek az 1925/26. és 1926/27. években volt 
rektora.

Őszinte sajnálattal láttuk s meleg jókívánságainkkal kísér
tük Fellner Frigyes és PöschI Imre ny, r. tanárok nyugalomba 
lépését.

Örömmel fogadtuk Laky Dezső és Szily Kálmán ny. r. 
tanárok visszatérését számukra fenntartott tanszékükre.

Tanszékeink száma növekedett két új, a  II. számú víz- 
építéstani és a talajtani tanszék rendszeresítésével és a  nyolc 
évvel ezelőtt megszüntetett városépítéstani tanszék visszaállí
tásával. Egyes megüresedett tanszékek helyett más, szünetel
tetett és megbízással ellátott tanszékek kapták meg a tanári
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vezetést (ugyanakkor azonban elveszítették az önálló tanári ve
zetést más tanszékek); egy-két tanszékcsere is történt. Ekként 
előterjesztéseink alapján a  mérnöki és építészmérnöki Karon 
ny. r. tanárrá neveztetett ki dr. Jáky József, dr. Nemesdy Jó
zsef, dr. Friedrich Lóránt, ny. rk. tanárrá dr. Szily József és 
dr. Korompay György; a  gépész- és vegyészmérnöki Karon ny. 
r. tanárrá dr. Egerváry Jenő, dr. Piánk Jenő, dr. Liska József 
és Mutnyánszky Ádám; a bánya-, kohó- és erdőmérnöki Karon 
ny. r. tanárrá dr. Vendl Miklós és Esztó Péter, ny. rk. tanárrá 
dr. Szádeczky-Kardos Elemér; a  mezőgazdasági- és állatorvosi 
Karon ny. rk. tanárrá dr. Sályi Gyula, dr. Oláh László és dr. 
Mados László.

Az Egyetemünkhöz tartozó tudományszakok tanulmányo
zásának lehetősége 12 új magántanár képesítésével gyarapodott.

Mindnyájunk örömére több tanártársunk részesült legfel
sőbb kitüntetésben, tudományos testületek részéről tagsággal, 
pályadíjjal és jutalommal való megbecsülésben. A tanárok 
működésének eredményét látjuk abbon is, hogy az adjunktusok 
és tanársegédek közül is többen szereztek tudományos munkás
sággal becsületet önmaguknak és Egyetemünknek. Ezt kívánta 
elismerni a Műegyetemi Tanács is azzal, hogy mindegyik Kar
nak 1000—1000 pengőt bocsájtott rendelkezésére a tudományos 
segéderők értékes műveinek jutalmazására.

7. Belső dolgaink után — számos, ide kívánkozó ügyet 
mellőzve — szólok arról az Egyetemünk életére is kiható neve
zetes eseményről, hogy tanévünk befejezésekor majdnem 10 évi 
kormányzás után elhagyta helyét Hóman Bálint vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter s 12 évig betöltött államtitkári munka
körre alól felmentését kérte Szily Kálmán műegyetemi ny. r. 
tanár.

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
az ő alkotásuk; kezdettől fogva az ő tevékenységük volt döntő 
e nagy hivatású intézmény életében s történetének első, a kö
vetkezőt is meghatározó szakasza zárult le távozásukkal. Ez 
időszakról egyetemtörténeti szemportból szótanunk nem mai 
feladat. — Mindazért, amivel Egyetemünk működését segítették, 
ez alkalommal is hálás köszönetét mondunk.

Tisztelettel üdvözöltük s innen is üdvözöljük az új vallás- 
és közoktatásügyi minisztert, Szinyei Merse Jenő ít. t  u ra t
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Kérjük különös érdeklődését és segítő készségét Egyetemünk 
iránt.

Ide csatolom köszönetemet a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium egyetemi ügyosztályának vezetői és tagjai iránt 
az egész évben tapasztalt előzékenységért.

8. Rektori évem egész folyamán hálás voltam s köszöne
temet most nyilvánosan is kifejezem mindazoknak a  tisztelt és 
kedves tanártársaimnak, akik igen (sokféle módon, szóval és 
tettel, különösen bizalmuk megéreztetésével nagy segítségemre 
voltak. Nem érettem, hanem a rektorért, az ifjúságért, az egyé
niünkért tették, de mégis személyes támogatásnak éreztem mind
azok munkáját is, akik mint tanárelnökök vagy más címen 
vezetők igazán egyetemi szellemben külön időt és erőt áldoztak 
azért, hogy sok ágú életünk ékesen és szép rendben folyhassék.

Ki kell fejeznem örömömet azon, hogy módom volt ifjú
ságunk addig nem ismert részével is találkoznom s vezetőikkel 
Egyetemünk érdekében együtt dolgoznom.

Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg közvetlen hi
vatali munkatársaimról és általában mindegyik hivatalunk 
tisztviselői karának buzgalmáról, egyeseknek különösen hű és 
odaadó munkásságáról.

Mindig jól esett látnom, hogy altisztjeink között sok a 
feladatát jól ismerő, jól végezni törekvő, derék ember; távozá
somkor reájuk is melegen gondolok.

9. Mint lelépő rektornak utolsó feladatom az új tanévi ha
tóságaink beiktatása.

Az illetékes testületek Egyetemünk 1942/3. tanévi rekto
rává dr. Mihailich Győző ny. r. tanárt, dékánná a mérnöki és 
építészmérnöki karon dr. Stachó Tibor, a gépész- és vegyész- 
mérnöki Karon dr. Abody Előd, a  bánya-, kohó- és erdőmérnöki 
Karon dr. Tárczy-Hornoch Antal, a mezőgazdasági és állat
orvosi Karon dr. Deseő Dezső, a közgazdaságtudományi Karon 
dr. Kováts Ferenc ny. r. tanárt választották meg. E választá
sokat a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr megerősítette s 
új vezetőink a szabályszerű időben hivatalba léptele

Ünnepélyesen felkérem a rektor Urat és a  dékán Urakat, 
hogy tisztségök jelvényét vegyék át és helyöket a  Műegyetemi 
Tanács asztalánál foglalják el.
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A  rektori jelvény átadása után:

Magnifice Domine Rector!

Bizalommal, kartársi tisztelettel, szives barátsággal üd
vözlöm Egyetemünk kormányzásának átvételekor; szándékai 
megvalósításához erőt, kitartást, eredményt kívánok.

Tudom, hogy mindhárom óhajtásunk teljesük Ismerjük 
Magnificenciádban az erőt; kifejlesztette azt hosszú egyetemi 
és közéleti munkásságának bőséges tapasztalata és biztosítja 
Egyetemünk szükségleteinek s az önkormányzat jogának és 
felelősségének világos látása. Tudjuk, hogy kitartása nem 
torpan meg váratlan nehézségek előtt, nem engedi á t magát 
lehangolódásnak; tisztelettel övezett személyének jellemző vo
nása a meggyőződés szilárdsága és a  küzdéshez szükséges erköl
csi bátorság. Meglesz most induló új szolgálatának az eredmé
nye is, ahogyan megvolt az eddigieknek, mert nem a külső 
sikert, hanem a tartalmat keresi, a jövő legfőbb biztosítékát a 
benső erősödésben látja.

Ezt az erősítést várjuk és kérjük. Az idő felettébb nehéz. 
Az egyeseknek irányító eszmére, testületeknek látó szemű és 
bízó vezetőkre, intézményeknek határozott célú, erőskezű kor
mányzókra van szükségök. Rektor Ürban él a benső nyugalmát 
biztosító, irányadó gondolat: a  nemzet és a József Nádor Mű
egyetem szolgálatára való elhatározottság; mi pedig készség
gel bízzuk magunkat vezetésére. Intézményünket biztonságban 
érezzük, mert gondját lelkére vette; kormányzó munkájában 
minden tőlünk telő módon, jó lélekkel rendelkezésére állunk.

E pillanatban minden gondolatunkat, elhatározásunkat, re
ménységünket foglaljuk egybe a meleg kívánságban: éljen a 
Rektor!
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DR. MIHAILICH GYÖZÖ 
1942/43. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS 

TANÉVNYITÓ ES SZÉKFOGLALÓ BESZEDE

*
A  rektori jelvény átvételekor:

Mélyen tisztelt Prorektor Ür!

Amidőn átveszem a rektori méltóság jelvényét, mélységes 
meghatottság vesz rajtam erőt, teljes tudatában lévén annak, 
hogy ez a díszes, fényes lánc egyrészt rendkívüli kitüntetést, 
másrészt azonban a mai történelmi időkben igen nagy felelős
séget és súlyos kötelességeket jelent.

Hálás köszönetét mondok Prorektor úrnak meleg sza
vaiért, melyek a ránkváró nehéz feladatok megoldásában szük
séges önbizalmat felfokozni alkalmasak.

* „
Több, mint négy évtizedes műegyetemi működésem alap

ján tapasztalatom és meggyőződésem; hogy egyetemünknek 
feladata nemcsak a kultúra fejlesztése, hanem igen fontos sze
repe van abban a hatalmas munkában is, mely hivatott az 
ország honvédelmi és gazdasági erejét mindjobban megnövelni.

Minden erőmből azon leszek, hogy egyetemünk magasztos 
hivatását a mai sorsdöntő, országépítő időkben fokozott mér
tékben teljesíteni tudja.

Ehhez a nagy munkához kérem Prorektor úr és minden 
tanártársam segítségét.
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Székfoglaló beszéd:

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Midőn szívem mélyéig megindulva elfoglalom a rektori 
széket, mindenekelőtt mélységes hálámnak adok kifejezést, me
lyet érzek tanártársaimmal szemben, kik bizalmukkal kitün
tetve, ezen díszes méltóságra emeltek.

Hálás köszönetét mondok a nagyméltóságú vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úrnak dékántársaim nevében is, amiért 
megválasztásunkat jóváhagyni szíves volt.

Első kötelességemnek érzem, hogy dr. Imre Sándor pro- 
rektor úrnak egyetemünk elismerését, köszönetét és háláját 
tolmácsoljam. Az ö  áldásos működését legjobban jellemzi az a 
meleg szeretet és igaz nagyrabecsülés, mellyel Iránta mindenki, 
tanár és hallgató egyaránt viseltetik.

Működését igazi — mondhatni veleszületett — egyetemi 
szellem irányította, mely az egyetem fenkölt céljait tartotta 
mindenkor szem előtt. Szívvel-lélekkel intézte egyetemünk 
ügyeit és bölcs kormányzása öregbítette annak tekintélyét. 
Rendkívüli körültekintéssel teremtett rendet, midőn a hallga
tóság nagy számából eredő zavarok jelentkeztek, mint pl. a be
iratkozások alkalmával. A tudományos kutatómunka istápolá- 
sára pályadíjakat alapított. Meleg szívvel karolta fel az ifjú
ság minden igaz ügyét és sietett segítségére a hadból hazatérők
nek, valamint a hadbavonultak családjainak. Sok fáradozásáért 
némi kárpótlást nyújt úgy a tanári kar, mint az ifjúság el nem 
múló hálája.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

A  mai nehéz időkben, midőn az új magyar ezredév meg
alapozásáról van szó, minden magyarnak ereje végső megfeszí
tésével kell dolgoznia, tudásának, képességének legjavát kell az 
ország érdekében maradéktalanul rendelkezésre bocsátania.

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
különböző osztályainak neveltjei is kiveszik ezen országépítő 
nagy munkából a részüket. A mérnökök, a mezőgazdák, az állat
orvosok, a közgazdák, a közigazgatási osztály végzettjei az or-
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szag honvédelmi és gazdasági erejének lehető felfokozására 
folyó nehéz küzdelemben fontos szerepet játszanak.

Amilyen szomorú és lesújtó az ismét fellángolt világhá- 
ború szörnyűsége, ez a világküzdelem kegyetlen élességgel vilá
gít rá a mérnöki tudás, a mérnöki munka sorsdöntő jelentősé
gére. A katonai erények, az egyéni hősiesség, a hadvezetés mű
vészete mellett a technikai fölkészültség elsőrendű fontosságú. 
Ha valamely nemzet a technikai kultúra terén lemarad, az nem
csak kultúrszinVcsökkenést jelent, hanem azt a veszedelmet 
rejti magában, hogy a létérti küzdelemben alul fog maradni. 
Viszont a nagyobb tudás, a tökéletesebb fejlődés a győzelem 
egyik biztosítéka. így például a korszerű betonépítés világtör
ténelmi tényező lett, midőn a németek ennek révén hihetetlen 
rövid idő alatt meg tudták építeni Todt mérnök vezetésével a 
Westwall gigászi erődművét és ezzel nyugat felől a hátukat biz
tosítva teljes erővel föl vehették keleten a harcot.

A mérnöki munka nagy jelentősége azt parancsolja, hogy 
a mérnökök tudása lehető tökéletes legyen. A budapesti mű
egyetem kezdettől fogva a leghelyesebb alapra helyezkedett 
akkor, midőn a szigorúan tudományos elméleti megalapozott
ságra fektette a fősúlyt és emellett a gyakorlati képzés alapjait 
műhely- és laboratóriumi gyakorlatok révén igyekezett biztosí
tani. A technikai tudományok rohamos fejlődése azt mutatja, 
hogy a laboratóriumi oktatás alapvető fontosságú.

Poincaré hírneves francia mathematikus La Science et 
l’Hypothése 1912-ben megjelent művében abból indul ki, hogy 
a kísérlet az igazság egyedüli forrása. („L’expérience est la 
source unique le la verité.“) Nálunk is korán felismerték a labo
ratóriumi kísérletnek nagy jelentőségét.

A Selmecbányái bányászati akadémián 1763 óta igen sike
res laboratóriumi oktatás folyt. Ennek nagy híre alapján 1794- 
ben Fourcroy kémikus a francia nemzeti konventben azt java
solta, hogy a párisi technikai főiskolán a természettudományok 
olyan laboratóriumi oktatása vezettessék be, mint aminő a Sel
mecbányái bányászati akadémián van.

Minden laboratóriumi munka fejleszti a megfigyelő- és 
ítélőképességet. Továbbá önálló gondolkodásra késztet. A kísér
leti tapasztalat bizonyos óvatosságra, nagy körültekintésre ta 
nít, gyakorlati érzéket fejleszt és rávilágít az elmélet és a való
ság közti különbségre, figyelmeztetve arra, hogy a gyakorlati
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megoldások során az elmélet kiinduló közelítő feltevésein kívül 
— gyakorlati tapasztalat alapján — más tényezőket is figye
lembe kell venni.

Laboratóriumi kísérletek nyomatékosan rávilágítanak 
arra, hogy bármily nagy felkészültséggel állapíttassanak is meg 
számítás útján pl. tartószerkezetekben vagy gépekben a feszült
ségek, azok a valóságtól többé-kevésbbé eltérnek.

A kísérlet figyelmeztet a mérnöki munka kényes termé
szetére, mely nem tűr meg helytelen megoldást, rossz kivitelt, 
mert ha az épület bedől, a híd beszakad, a gép felrobban azt 
bármely laikus is meg tudja állapítani.

Mindazon oktató laboratóriumoknak, amelyek a mérnök 
gyakorlati kiképzésének alapjait hivatottak megadni, még egy 
másik nagyjelentőségű feladata is van és es a kutatás.

A  technikai kultúra bámulatraméltó rohamos fejlődésének 
egyik főtényezője a tudományos laboratóriumi kutatómunka.

Amíg író vagy művész munkássága széles körökben vált 
ki elismerést, addig a tudományos kutatómunkát mondhatni 
alig ismerik, nem is igen méltányolják és legfeljebb akkor fi
gyelnek fel rá, ha eredménye az embernek már közvetlenül va
lami anyagi előnyt jelent. A tudományos kutatás rendszerint 
hosszú, rendszeres munkát jelent valamely előre meghatározott, 
elméletileg is megalapozott, meghatározott irányban és meg
adott cél szolgálatában.

A műbenzin, műgumi, a Petrol-fonal vagy a Pé-Cé fonal, 
vagy a repülőgép — melyek mind hatalmas kutatómunka ered
ményei —, közvetlen bizonyságai annak, hogy a tudományos 
kutatómunka minő döntő szerepet játszik a nemzetek létérti 
küzdelmében.

Az a bámulatos fejlődés, mely a német repülőgépépítés 
terén a mostani háború tartama alatt is bekövetkezett, csak úgy 
volt lehetséges, hogy az elméleti és kísérleti kutatás már előző
leg is igen magas szinten állott. Az 1938. évi nürnbergi nemzeti 
szociálista pártgyűlésen négy mérnököt tüntettek ki, egyenkint 
100.000 márkás Nemzeti díjjal és köztük volt a repülőgéptervező 
Messerschmidt, kinek neve ma már világszerte ismert.

Azonban a béke éveiben is épp úgy szükség van a tudo
mányos kutatómunkára. A társadalmi megnyugvás gazdasági 
javulása útján lesz csak elérhető. Ennek tényezői: új energia
források, új nyersanyagok föltárása, eddig ismert, de föl
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nem használt nyersanyagok feldolgozása, új eljárások, mun
kafolyamatok kidolgozása, melyek alapján többet, jobbat 
és olcsóbban lehet termelni és el lehet érni azt, hogy bi
zonyos fontos anyagból, mint pl. a vasból se több, se kevesebb 
ne használtassák fel a kelletténél s így ne legyen se pazarlás^ se 
olyan túlzott takarékoskodás, mely a biztonság rovására megy. 
Igen fontos a gépüzemben az üzemanyagban elérhető megtaka
rítás, továbbá a hatásfok és az élettartam növelése. Sok esetben 
tapasztalható, hogy nem is az a nemzet van előnyben, mely 
nyersanyagokkal rendelkezik, hanem az, mely azokat a tudomá
nyos kutatómunka segítségével a legjobban tudja hasznosítani.

Csak a kellő tudományos kutatómunka révén várható, kü
lönösen kis nemzet gazdasági függetlenségének biztosítása, sőt 
szabadalmak folytán még elérhető az is, hogy a hatalmasabb 
külföld még adófizetővé is váljék. Nálunk különösen fontos, 
hogy a nyersanyagban, a tőkében való hiányokat a szellemi 
munka eredményével ellensúlyozzuk.

Legyen szabad rámutatnom az elméleti és laboratóriumi 
kutatómunka azon döntő hatására, melyet a hídépítés fejlődé
sére és a vasbetonépítés gyors kifejlesztésére gyakorolt.

Folyót vagy kisebb patakot az ősember is könnyen át tu
dott hidalni, amidőn egyszerűen fatörzset fektetett át rajta, 
vagy pedig háncsból, gyökérből, állati bőrökből kötelet font és 
azt a patak két partján álló fához vagy sziklához kötötte és így 
függőtartót létesített, amelyre függőleges rudakkal a járópályát 
felfüggesztve, kész volt egy függőhíd. Majd pedig, amidőn az 
ember rájött a boltozás titkára — melyet Perikies korában élt 
rnathematikusnak, abderai Demokritosnak tulajdonítottak —, 
már nagyobb nyílásokat is át tudtak kőboltqzattal, kőívvel hi
dalni.

Ilykép a hídtartók három főfajtája a gerendatartó, a füg
gőtartó és az ivtartó régóta ismeretes.

Ezen kezdetleges tartókkal az ember kisebb nyílásokat át 
tudott hidalni, azonban a nagyobb folyók, tengerszorosok, sza
kadékok sokáig nagy akadályt jelentettek. Hosszú időkön át a 
fa és a kő, ez a két természetes építőanyag volt a hídépítés 
egyedüli anyaga. Kőboltozatok építése terén már a rómaiak ide
jében és különösen a középkorban empirikus alapon jelentős 
fejlődés állott elő. Mindig nagyobb és nagyobb nyílásokat pró
báltak áthidalni. Azonban minden egyes hídépítés egy-egy kí

28*
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sérlet volt, mert nem tudták előre azt, hogy sikerülni fog-e, nem 
fog-e a híd bedőlni! Illetőleg a kőhíd össze-vissza repedezése, 
esetleg a bedőlése nem volt valami nem várt esemény. A közép
korban szerzetesrendek, még pedig benedekrendiek és ciszterci
ták foglalkoztak kőhidak építésével. Ezen hidak építését az is 
jellemezte, hogy — részben az állandó háborús állapotok foly
tán sokszor — igen sokáig is eltartott. így pl. a nevezetes drezdai 
kőhíd a X II—XIII. században 140 évig épült.

Érdekes, hogy a vasat igen sokáig csak fegyverek és szer
számok készítésére használták. A vashidak építése Angliában 
indult meg, ahol nagy volt az ipari fellendülés. Anglia a mecha
nikai, technológia, valamint a vaskohászat terén vezetett és a 
gőzgép, a szövőszék, a vasút, a vasgyártás terén óriási technikai 
fejlődés megindítója volt. Az első vashidak a XVIII. század 
végén öntött vasból készültek és ívhidak voltak. Ezek közül 
egyesek ma is használatban vannak. Megemlítendő, hogy Hof- 
mann Testvérek és Maderspach Károly ruszkabányái vasműve 
is készített öntött vascsövekből ívhidakat kovácsoltvas vonórúd
dal 1833-tól kezdve. A legnagyobb volt köztük a karánsebesi 
Temeshíd 55’2 méter nyílással, mely egész 1896-ig volt forga
lomban.

Mihamar kitűnt azonban, hogy az öntött vas nem alkat 
más tartószerkezetek létesítésére, mert igen csekély a húzószi 
lárdsága. Ezért nagyobb nyílások áthidalására függőhidakat, 
még pedig kovácsolt vasból lánchidakat kezdtek alkalmazni már 
a XVIII. század legelején. A híd rendesen három nyílású volt 
olyan elrendezésben, mint pl. a budapesti régi lánchíd. A láncok 
két mederpillérre támaszkodtak és a láncok vége hatalmas híd- 
lőtömbökbe volt lehorgonyozva. A kocsipályát a láncokra füg
gőleges vasrudakkal függesztették fel. Az egész szerkezetnek a 
merevítjésére pedig rendesen csak fából készült tartó szolgált, 
melynek a pálya fölé eső része korlátot is alkotott.

Ez az elrendezés lényegében véve hasonló az ősember pri
mitív függőhídjához. Ezen nagynyílású vashidaknak is meg
volt — ha kisebb mértékben is — az a súlyos hibája, hogy nem 
voltak kellőkép merevítve, miután pusztán érzék alapján ké
szült fakorláttartó kellő merevítést nem tudott biztosítani. Ha 
a hídon nehéz kocsik vagy embertömegek vonultak át, igen na
gyok voltak a függőleges mozgások és lengések, oldalingások
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álltak elő, amint ezt a  budapesti régi lánchídon az átépítés előtt 
észlelni lehetett.

Nagy szélben pedig egész veszedelmes oldalingások követ
kezhettek be, úgyhogy pl. egy bécsi függőhidat szélben a forga
lom elől mindig el kellett zárni.

Angliában a múlt század első felében igen sok ilyen lánc
híd épült és ezekhez tartozik tulajdonkép a Clark tervezte bu
dapesti régi lánchíd is. Észak-Amerikában és Franciaországban 
lánc helyett kábelt kezdtek alkalmazni. Nevezetes francia alko
tás volt a svájci freiburgi híd, melynek középső támaszköze (273 
méter), majdnem akkora, mint a budapesti Erzsébet-hídé. Mind
ezen hidaknak megvolt az a közös gyengéjük, hogy kis forgal
mat bírtak el és nem voltak kellőkép merevítve.

Időközben megkezdődött a vasanyag rendszeres tudomá
nyos vizsgálata is. Hogdkinson londoni egyetemi előadásain 
anyagvizsgáló gépen bemutatja a vasanyag különböző szilárd
ságának meghatározását.

1871-ben a müncheni, 1873-ban a bécsi, 1874-ben a buda
pesti, 1879-ben a berlini műegyetemen létesítenek anyagvizs
gáló intézetet. 1880-ban indul meg a hírneves zürichi anyagvizs
gáló intézet működése, hazánkfia Tetmajer Lajos vezetése alatt 
1895-ben m egalakult az anyagvizsgálók nemzetközi egyesülete, 
melynek elnöke ugyancsak Tetmajer lett.

Az anyagvizsgáló laboratóriumokban mélyreható kutató
munka tárta fel a vasanyag fontos mechanikai tulajdonságait. 
Mindezen laboratóriumi kutatómunkák alapján szabályzatokat 
lehetett kidolgozni a vasszerkezetek tervezésére, gyártására és 
építésére vonatkozólag.

A múlt század második felében a hegesztett vas helyét a 
folyt vas foglalta el. A folyt vas kiváló építőanyagnak bizonyult 
és rá is nyomta bélyegét a XIX. századra, melyet méltán nevez
nek a vas századának. A folyt vas kiválóságán és az anyagvizs
gálati laboratóriumok intenzív munkáján kívül az elmélet, a 
statika és szilárdságtan terén végzett rendszeres tudományos 
kutatómunkák adták meg a fejlődés további biztos, öntudatos 
alapját.

Navier és Bernouilli igen egyszerű alapfeltevéseket állítot
tak fel, melyek alapján történik a hajlított tartókban a feszült
ség meghatározása ma is. Culmann 1852-ben a rácsos tartók mé
retszámítását teszi lehetővé azon szerencsés ötlettel, mely sze-

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



438

rint a rácsos tartó rúdjainak csomópontjain ideális, súrlódás- 
mentes csuklós kapcsolást tételez fel a tényleges merev kapcso
lat helyett.

1860—1890. időszakban kialakult a statikailag határozat
lan tartóknak, a többtámaszú-, az ív- és a függőtartók elmélete, 
Culmann, Mohr, Maxwell, Castigliano, Müller-Breslau kiváló 
munkái révén.

A budapesti műegyetem tudós professzora, Kherndl Antal 
— Culmann tanítványa — is kivette ebből az alapvető munká
ból a részét. Kherndl a befogott ívtartó háromszorosan statikai
lag határozatlan feladatát, három egyszeresen határozatlanra 
vezette vissza, a Culmann-féle centrális ellipszis helyett a grafo- 
statika legegyszerűbb eszközeit alkalmazva. Megoldásával meg
előzte a külföldet. Csak az a sajnálatos, hogy a külföld erről 
nem vehetett tudomást, mert Kherndl 1882-ben és 1883-ban csak 
a Mérnök-Egylet Heti Értesítőjében tette közzé elméletét. A bu
dapesti régi lánchíd megerősítési feladatával kapcsolatban 
Kherndl behatóan foglalkozott a függőhidak merevítőtartóinak 
elméletével. Ilyirányú értekezései biztos alapjául szolgáltak 
annak a hatalmas tervezési munkának, melyet a budapesti Er- 
zsébet-híd létesítése jelentett.

A múlt század vége volt a hídépítés terén az öntudatos 
nagy alkotások kezdete.

Rendelkezésre állott kiváló, egyforma minőségben, nagy 
mennyiségben és viszonylag olcsón előállítható folyt vasanyag, 
melynek különböző tulajdonságait a rendszeres tudományos 
anyagvizsgálat megállapította. A statika és a szilárdságtan pe
dig oly elméleteket bocsátott rendelkezésre, melyek segítségével 
a tartószerkezetek erőjátéka megvolt világítható és a legcélsze
rűbb méretek számítás alapján voltak megállapíthatók. Az épí
tőanyagok laboratóriumi vizsgálata és a hídelmélet kifejlődése 
a hídépítésnek öntudatos, szilárd alapot biztosítottak, melyen 
a legújabb sohasem várt fejlődés indult meg. Ma már sikerült, 
nem mint csodát, nem mint az egyéni genialitás bámulatra- 
méltó produktumát, hanem mint öntudatos biztossággal végzett 
munka eredményét, 1280 méter nyílást — tehát az Erzsébet-híd 
nyílásának 44-szeresét — áthidalni, amint a San Francisko kö
zelében az Aranykapu fölöt épült kábelhíd mutatja. Ezenkívül 
ma már az a helyzet, hogy az anyagtulajdonságok mélyreható
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ismerete és elméleti tudás alapján új tartórendszerek állapít
hatók meg, melyek meg is építhetők és céljuknak tökéletesen 
megfelelnek.

A budapesti hidakon legközvetlenebbül lehet megállapí
tani azt a csodás fejlődést, melyet a tudományos kutatás ered
ményezett. A régi lánchíd korának egyik csodája volt és ma is 
a világ legszebb hidjai sorában foglal helyet. A merevítőgerenda 
szerepét azonban építése idejében — kellő elméleti alap híján — 
a legnagyobb genialitás sem tudta helyesen megállapítani. Vi
szont a mintegy félszázaddal később épült Erzsébet-híd a tudo
mányos elméleti és laboratóriumi kutatás, a mérnöktudomány 
nagy diadalát hirdeti. Építése idejében 290 méteres középső tá
maszközével a világ legnagyobb nyílású lánchíd ja volt és az 
európai kontinensen az első függőhíd, mely tökéletes merevítő
tartóval rendelkezik. Ez a merevítőtartó a kocsi vagy embertö- 
meg-terheléseket egyenletesen elosztja úgy, hogy a lánc alak
ját nem változtatja.

Az Erzsébet-híd egyúttal a magyar technikai kultúra 
egyik büszkesége is. Amíg a régi Széchenyi-lánchidat angolok, 
a Margit-hidat pedig a franciák építették, addig az Erzsébet- 
híd teljesen magyar mérnökök, magyar munkások alkotása, 
épp úgy, mint a budapesti Ferenc József-híd is, melyet ugyan 
egyik német professzor, a német technikai kultúra részére ta
lált jónak kisajátítani, mondván egyik művében a következő
ket: „Unter den übrigen europäischen Auslegerbrücken stehen 
die Franz Josefsbrücke über die Donau in Budapest und die 
Rheinbrücke zwischen Ruhrort und Homburg in erster Reihe, 
. . .  deren Herstellung den gegenwärtigen hohen Stand und 
Leistungsfähikeit des deutschen Brückenbaues trefflich ver
körpern... „Die Franz Jósef sbrücke ist ihre äusseren Erschei
nung nach eine der schönsten Auslagerbrücken der Welt.“ 
(Mehrtens Eisenbrückenbau, I. Bd. 689.)

Az 1900. évi párisi világkiállításon az Eiffel-torony fennen 
hirdette a vasnak, mint építőanyagnak világuralmát. Ugyan
ekkor azonban már megjelent a vasnak egészen újszerű, a mai 
kor szülötte versenytársa: a vasbeton is, a betonnak és a vas
nak szerencsés összeházasítása.

A francia mérnökök a XIX. század végén — Monier ker
tésznek primitív szabadalmából indulva ki — nagyszerűen ki 
tudták használni a vasbetonban, mint új építőanyagban, úgy a
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betonnak, mint a vasnak a jó tulajdonságait, kiküszöbölve gyen
géjüket és alapos mechanikai tudásuk segítségével hidakat, rak
tárakat, gyárépületeket, vízmedencéket építettek vasbetonból. 
Mindezen vasbetonépítmények tervezése és építése során első
sorban a gyakorlati érzék, az empiria szerepelt, melyet azonban 
alapos általános tudományos képzettség támasztott alá.

Mihamar világszerte felismerték a vasbeton nagy gazda
sági jelentőségét.

Miután azonban az egész vasbetonépítés az első Monier- 
szabadalomtól kezdve a szabadalmak védő lobogója alatt indult 
meg, a gombamódra szaporodó szabadalmak nemhogy elősegí
tették volna a fejlődést, hanem inkább kaotikus zavart okoztak. 
Az öntudatos tervezéshez, a méretszámításhoz hiányzott az 
alap. A feltalálók fantáziája táplálta pl. azt a véleményt, mely 
szerint a betonnak és a vasnak ezen egybeépítése révén valami 
titokzatos vegyi folyamat folytán mindkét anyagnak tulajdon
ságai megváltoztak. Sokan még azt is vitatták, hogy a vasbeton
tartókra a  statikai és szilárdságtan törvényei érvényesek és 
teljesen egyéni, önkényes feltevések alapján építettek vasbeton
szerkezeteket.

Ez esetben is azt látjuk, hogy kísérletezés útján tapaszta
lati empirikus alapon sikerült kiváló szakembereknek tekinté
lyes építményeket létesíteniök. Az igazi fejlődés azonban csak 
akkor indult meg, midőn laboratóriumokban megkezdődött a 
rendszeres tudományos kutatómunka, mely megállapította, hogy 
a beton és a vas ismert tulajdonságai nem változnak meg az 
egybeépítés folytán és hogy a vasbeton, mint heterogén építő
anyag a szilárdsági számítás szempontjából homogen anyag
ként kezelhető és így a belőle készített tartószerkezetek lényegi
leg épp úgy számíthatók, mint a vasból készültek.

Ezen elméleti és laboratóriumi kutatás révén a vasbeton 
közkinccsé vált, megszűnt a szabadalmak uralma és a szabadal
mak táplálta titokzatos homályt a tudomány fáklyájának fénye 
teljesen eloszlatta.

A jelen század elején különböző országokban egymás után 
jelentek meg a vasbetonszabályzatok, melyek alapján a kellő 
tudományos képzettséggel rendelkező mérnök vasbetonból épp 
úgy tudott hidat, gyárépületet, csarnokot, kupolát tervezni és 
építeni, mintha vasból kellett volna azt elkészítenie. Az elmé
leti és laboratóriumi rendszeres tudományos kutatás bámulatos
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rövid idő alatt a vasbetonépítés terén is megteremtette azt a 
szilárd alapot, melyen öntudatos fejlődés megindulhatott. Es 
valóban a vasbetonépítés terén bámulatos fejlődés állott elő. 
A vasbeton a vas komoly versenytársának bizonyult. Rövid idő 
alatt a világ minden részén hatalmas vasbetonépítmények léte
sültek.

Franciaországban Brest közelében Plougastel mellett óriási 
vasbeton-ívhíd épült, három egyenkint 186*4 méteres nyílással 
egymás fölött haladó közút és vasút számára.

Magyarországon a betonépítésnek nevezetes múltja van. 
Mihalik János 1854-ben a Ferenc-csatorna dunai torkolati zsi
lipjét teljesen betonból építette meg. „Praktische Anleitung 
zum Betonbau“ című 1860-ban Berlinben második kiadásban 
megjelent munkája pedig rendkívüli sikert aratott.

A betonépítés terén ugyancsak haladást jelentő építmény 
volt az országház 60.000 köbméteres betonalaplemezének meg
építése.

A magyar mérnökök a vasbetonépítés terén is kiváló ered
ményeket értek el. Magyarországon Zielinski Szilárd volt a vas
betonépítés apostola. Elsőrangú mérnöki irodát szervezett, a 
szegedi ácsokból kitűnő munkavezető gárdát nevelt, az első na
gyobb szabású, kényes építmények tervezéséért és megépítéséért 
teljes egyéni és erkölcsi felelősséget vállalva, sikerült bámula
tos rövid idő alatt ezen új építőmód iránt a bizalmat felébresz
tenie és a sok konzervatív aggodalmaskodást legyőznie.

Érdekes, hogy Zielinski ezen hősies küzdelmében a vár
megyei autonómia is segítségére sietett. Amíg ugyanis az ál
lami hatóságok súlyos felelősségük tudatában állami utakon 
eleinte nem engedtek vasbetonhidakat építeni, jóllehet azok sok
kal olcsóbbak voltak, mint a szokásos vashidak, addig az alis
pánok, élükön Pest vármegye alispánjával — bízva Zielinski 
nagyszerű mérnöki kvalitásaiban — sorra építtettek a törvény- 
hatósági utakon vasbetonhidakat, melyek sikere azután az ál
lami utakon is polgárjogot szerzett nekik.

A magyar vasbetonhídépítés a világháború előtti időben 
az élen állott. A brassó-fogarasi vonal sinkai viaduktja és a te
mesvári ligetúti híd nemzetközi vonatkozásban is csúcsteljesít
mények voltak.

Amint a mérnöki munka vázolt viszonylag kis területén 
közvetlenül megállapítható az elméleti és laboratóriumi kuta
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tás döntő jelentősége, épp úgy megállapítható ez a mérnöki 
munka többi nagy részén, valamint más területeken is.

Az elméleti és laboratóriumi kutatómunka fontosságának 
tudata hazánkban is mindig élénken élt, csak az volt legtöbb
ször a baj, hogy a szükséges anyagi eszközök nem álltak ren
delkezésre. A mai sorsdöntő időkben azonban tán fokozottabb 
mértékű a megértés és jelentékenyebbek az anyagi eszközök is, 
miért is teljes bizalommal fordulok a Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter Ür önagyméltóságához és tisztelettel kérem öt, hogy 
a korszerű laboratóriumi oktatás és a tudományos kutatás biz
tosítására — az ország érdekében — minden lehető segítséget 
megadni méltóztassék.

Égető szükség van a laboratóriumok — természetesen nem
csak a mérnöki, hanem a mezőgazdasági és állatorvosi labora
tóriumok — korszerű felszerelésére és a gépek, felszerelések 
fenntartási költségeinek biztosítására, avégből, hogy úgy a hall
gatók igen fontos laboratóriumi oktatása, mint a tudományos 
kutatómunka a technikai és gazdasági kultúra feltartózhatat- 
lan haladását követni tudja.

Ha azt akarjuk, hogy Magyarország továbbra is a nyugati 
kultúra védőbástyája legyen, ha azt akarjuk, hogy a sokat han
goztatott kultúrfölényünk kelet és dél felé megmaradjon, akkor 
a technikai és gazdasági kultúrában sem szabad lemaradni. Ezen 
területeken az elmaradás a nemzetnek úgy a honvédelmi, mint 
a gazdasági erejének veszedelmes legyengülését, a legkegyetle
nebb modem rabszolgaságot jelenti, midőn egy nemzet ki van 
szolgáltatva a fejlettebb külföld kénye-kedvének.

Azonban nem volna igazságos, ha a szükséges anyagi se
gítséget teljes egészében az államtól várnók. Ügy érzem, hogy 
az iparnak, a mezőgazdaságnak, valamint a kereskedelemnek 
saját érdekében is hazafias kötelessége egyetemünket nagyfon
tosságú munkájában támogatni és a laboratóriumok kutató
munkáját elősegíteni, mert az eredményes szakképzés és a tu
dományos kutatás hasznát elsősorban ők élvezik.

Legyen szabad azon reménynek kifejezést adnom, hogy az 
ipar, a mezőgazdaság és a kereskedelem módját fogja ejteni 
olyan segítésnyujtásnak, mely laboratóriumainknak korszerű 
szinten való tartását lehetővé teszi.
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Befejezésül néhány szóval az ifjúsághoz fordulok.
Meleg szeretettel szólok hozzájuk, mint az aggódó szülő, 

mikor azt látja, hogy gyermekeinek nehéz sors jutott osztály
részül.

A mai rendkívüli súlyos idők dacára is örömmel látjuk, 
hogy sokan jönnek egyetemünkre, melyen pedig a tanulmányok 
igen nehezek, sok munkát, kitartást és anyagi áldozatot kíván
nak. Az elmúlt évben mégis a mi egyetemünk volt a legné
pesebb.

Nyilván csak azok jönnek ide, kik hivatást éreznek ma
gukban és teljes tudatában vannak a mérnök, a mezőgazda, az 
állatorvos, a közgazda alkotó és termelő munkája nagy jelentő
ségének és mint jó magyarok, szent kötelességüknek tartják eze
ket a nehéz studiomokat elvégezni avégből, hogy a nemzet hon
védelmi és gazdasági erejét öregbítsék.

Ügy látom, hogy ifjúságunk megérti az idők szavát, telje
sen átérzi a súlyos helyzetet és igyekszik magát mentői hatal
masabb szellemi fegyverzettel a jövő küzdelmeire felvértezni. 
Csak azt a kérést intézem az ifjúsághoz, hogy ne engedje sorait 
semmiféle szélsőséges jelszavakkal megbontani.

Az augusztusi csillaghullás idején lehullott a nemzeti re
ménységek egyik fényes csillaga.

Vitéz nagybányai Horthy István hősi halála, nemes élet
munkája, mint tündöklő példaadás világítja be a magyar jövő 
sötét útjait. Minden magyar ifjú Tőle vegyen példát, hogy mi
kép kell a nemzet iránti szent kötelességeket komoly, kitartó 
munkával és önfeláldozó hősiességgel teljesíteni.

Ma inkább, mint valaha szükség van sziklaszilárd egy
ségre. Mint egy nagy család tagjainak, különösen meg kell be
csülnünk, szeretnünk kell egymást. Katolikus és protestáns, 
ifjú és öreg, a középosztály és a munkásság, gazdag és szegény 
egy harcos frontba kell hogy tömörüljön, és minden ereje meg
feszítésével kell a jobb magyar jövőért szívós kitartással, fana
tikus hittel a magyar jövőben, keményen küzdeni.

Erősen dolgozni kell mindenkinek és el kell érni, hogy min
den dolgozó magyar boldogulni tudjon e hazában.

Ezen kemény munka mellett azonban meg kell tanulnunk 
sok mindenről le is mondani, amint azt a német és a finn nem
zet csodás példája mutatja. Ezek a kegyetlenül nehéz idők, ke
mény megpróbáltatások a nemzet erkölcsi erejét hatalmasan fel
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fogják fokozni és akkor nyugodtan tekinthetünk bármely meg
próbáltatás elé.

A keresztény és nemzeti eszme zászlaja alá sorakozva, min
denesetre meg kell védenünk a vallás, a család, a nemzet szent 
hagyományait. A bolsevista tenger szennyes árja el akarna ben
nünket árasztani. Ezen szörnyű árvízveszedelem mindenkit a 
gátra parancsol.

Mi, akik itthon vagyunk, gondoljunk szüntelenül honvéd 
testvéreinkre, kik a Kárpátokon túl messze a Magna Hungária 
földjén járnak, viaskodnak a bolsevista rémmel és a modern 
háború borzalmai közepette vérük és életük feláldozásával vé
dik hazánkat.

Hő imában kérjük az Egek Urát, hogy vegye oltalmába 
véreinket és engedje őket mihamar győzedelmesen hazatérni.

Addig is megbonthatatlan egységben, vas fegyelemmel és 
szívós kemény munkával, erős lélekkel és akarattal — panasz 
nélkül tűrve bármily szenvedést és nélkülözést — kell a győze
lemig kitartanunk.

A jó Isten áldását kérve munkánkra, a M. Kir. József Ná
dor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1942/43. tanévét 
megnyitom és megköszönve a szíves megjelenést, az ünnepi köz
gyűlést bezárom.
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A BÁNYA-, KOHÓ- ÉS ERDŐMÉRNÖKI KARNAK 
SOPRONBAN AZ 1942. ÉVI OKTÓBER HÓ 4.ÉN TARTOTT 
TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLYÉN MONDOTT

BESZÉDEK

1.
DR. MIHAILICH GYÖZÓ RECTOR MAGNIFICUS

MEGNYITÓ BESZÉDE

2.
MODROVICH FERENCNEK. A BÁNYA«, KOHÓ. ÉS ERDÓMÉRNÖKI KAR 

1941/42. TANÉVI DÉKÁNJÁNAK 
BESZÁMOLÓ BESZÉDE

3.
DR. TÁRCZY.HORNOCH ANTALNAK,

A BÁNYA-, KOHÓ- ÉS ERDÓMÉRNÖKI KAR 1942/43. TANÉVI DÉKÁNJÁNAK

SZÉKFOGLALÓ BESZÉDE
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DR. MIHAILICH GYŐZŐ 
1942/43. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS

TANÉVNYITÓ BESZÉDE.

Méltóságos Dékán Ű r!
Tekintetes Bánya-, Kohó- és Erdömérnöki Kar !
Mélyen tisztelt ünneplő Közönség!

A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem tanévnyitó közgyűlése, mely a rektort és a dékánokat 
tisztükbe beiktatta — voltakép az összes karok megnyitó ün
nepe volt, melyen azonban a soproni tanári kar és ifjúság nem 
jelenhetett meg és csak küldöttségileg képviseltethette magát. 
Ezért tartjuk ma a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar külön 
megnyitó ünnepélyét, melyen a rektor, valamint a tanács és 
a-budapesti ifjúság képviselői is jelen vannak, az egyazon ma
gyar lélek és egyetemi szellem biztosította szilárd egység je
gyében.

Meleg szeretettel köszöntőm a bánya-, kohó- és erdőmér
nöki kart és örömmel tolmácsolom a többi kar szíves üdvöz
letét.

Mély tisztelettel üdvözlöm a Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter úr képviseletében megjelent dr. Mártonffy Károly 
Öméltóságát, valamint a Földmívelésügyi Miniszter úr képvi
seletében megjelent Ajtay Sándor Öméltóságát.

Szívből köszöntőm vendégeinket, a társegyetemek, a köz
hatóságok, továbbá egyesületek és testületek igen tisztelt Kép
viselőit és melegen üdvözlöm az összes megjelenteket Külön 
szívből üdvözlöm az ifjúságot.

Sopron városának történelmi levegője mindén magyar 
lelkét megfogja és önkénytelenül is fölidézi a magyar multat.
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Mátyás király Sopron falai között kötött békét Frigyes csá
szárral. A közeli Kőszeg várát Jurisich Miklós bámulatos hő
siességgel védte volt, Szulejmán óriási serege ellen.

A magyar függetlenségért küzdő Bocskay, Bethlen Gábor, 
Thököly és II. Rákóczi Ferenc csapatai egész Sopronig nyo
multak előre. A nagycenki sírbolt a legnagyobb magyar dicső 
emlékét őrzi.

Ebben a  történelmi légkörben a  Selmecbányáról menekült 
főiskola tanári kara és ifjúsága teljes mértékben megőrizte az 
ősi hagyományok tiszteletét és megtartotta tántoríthatatlan 
hazafiasságát.

Tündöklő bizonyságot szolgáltattak erre a nyugatmagyar
országi harcok hősei, kik közül Széchány Elemér és Mahacsek 
Gyula soproni hallgatók életüket áldozták fel. Az ő vérük hul
lása biztosította a soproni népszavazás sikerét is.

A Selmecbányái m. kir. Bányamérnöki és Erdőmémöki 
Főiskola azonban nemcsak nagyszerű, önfeláldozó harcos ma
gyar szellemet hozott magával, hanem igazi tudományos szel
lemet, mélyreható, kiváló szaktudást és világhíres labora
tóriumi oktatási rendszert.

A magyar bányászati szakoktatás immár 207 éves, az er
dészeti pedig 133 éves dicső múltra tekinthet vissza, beszédes 
jeléül annak, hogy régtől fogva nagy jelentőséget tulajdoní
tottak a nyersanyagok termelésének és a legcélszerűbb feldol
gozási módjai megállapításának.

A bányászat, a kohászat és az erdészet szerepe a nemze
tek mai nagy létérti küzdelmében valóban sorsdöntő. A szén, 
az ércek, a fa, az olaj, a földgáz az ipari termelésnek alap
tényezői.

Valóban országos érdek, hogy a bánya-, kohó- és erdő- 
mérnöki kar mindazon tanszékekkel, korszerű felszereléssel és 
helyiségekkel rendelkezzék, melyek szükségesek egyrészt ki
váló mérnökök nevelésének, másrészt pedig eredményes kutató
munkának biztosítására.

Legyen szabad rámutatni arra, hogy a hiányzó tanári 
állások rendszeresítése és a  szükséges új tanszékek fölállítása 
lényegtelennek mondható költséget jelent, különösen ha meg 
gondoljuk, hogy pl. az egyik legnagyobb kincsünkből, a bauxit-
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ból előállított aluminium, valamint a hazai forrásokból ter
melt benzin minő hatalmas értéket képviselnek már jelenleg ísl

Bizton reméljük, hogy a Nagyméltóságú Vallás- és Köz- 
oktatásügyi Miniszter Ür megértő jóindulata, nemkülönben a 
bánya- és kohóvállalatok és az erdőgazdaság áldozatos támo^ 
gatása folytán a kar országos érdekű kívánságai mihamar tel
jesülni fognak.

Az Ég áldását kérve a Kar működésére^ megnyitom az 
ünnepi ülést és fölkérem Modrovich Ferenc prodékán úr Ömél
tóságát, hogy beszámolóját elmondani szíveskedjék.

29
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2.

MODROVICH FERENC 
A BANYA-, KOHO- ES ERDÖMERNÖKI KAR 

1941/42. TANÉVI DÉKÁNJÁNAK BESZÁMOLÓ BESZEDE.

Magnifice Domine Rector!
Tekintetes Egyetemi Kar!
Mélyen Tisztelt Vnneplö Közönség!
Egyetemi Polgárok! Kedves Fiaim!

Műegyetemünknek a múlt héten tartott megnyitó közgyű
lésén a lelépő rektor úr részletesen, a Műegyetem egészét, tehát 
karunkat is felölelőleg, beszámolt a múlt 1941/42. tanévnek fon
tosabb eseményeiről; a régi szokásnak megfelelően, azonban 
mégis kötelességemnek tartom, hogy karunk mindazon tagja, 
barátja és ifjúsága előtt, akik a megnyitó közgyűlésen nem vet
tek részt, továbbá Sopron város közönsége előtt röviden ismer
tessem az elmúlt tanévnek érdekesebb mozzanatait, és így szá
mot adjak karunknak múlt évi munkásságáról.

Háborúban van nemzetünk, aggódó lélekkel figyeli min
den magyar a harctéren küzdő véreinkről szóló híreket, min
denki érzi a háborúval kapcsolatos súlyos feladatokat, és azok 
teljesítésére vonatkozó komoly felelősséget. Minden gondolatunk 
és törekvésünk elsősorban ezekre irányul, de ugyanakkor nem 
állhat meg az élet más téren sem. Az egyetem is folytatja egy 
percig sem pihenő művelődés-fejlesztő és terjesztő, kutató és a 
jövő nemzedéket nevelő és tanító munkáját, mert hiszen ezzel 
nemcsak a jelent, hanem a jövőt is szolgálja. A háborúval 
együttjáró megszorítások minden téren éreztetik hatásukat, de 
ugyanakkor a jelen és jövő kívánalmai és követelései sem veszí
tik el fontosságukat.
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Karunk legégetőbb kérdése a helyszűkének megszüntetése. 
Az ország örvendetes gyarapodása nagy mértékben megduzzasz- 
totta hallgatóink számát, amely az elmúlt tanévben már megha
ladta az ötszázat, örvendetes ez a jelenség, hiszen a magyar vá
gyak egy részének teljesedését hirdeti. A visszatért bányák, 
kohók, érc- és fémfeldolgozó művek, erdőgazdaságok és kapcso
latos fafeldolgozó ipartelepek vezetése, irányítása, a fokozott 
háborús szükségletnek megfelelő nagyobb termelés szükségessége 
— amely majd a háborút követő újjáépítés idején előreláthatóan 
sem fog csökkenni, mind több és több szakembert kíván. Nem
csak a közelmúlt két évtized mulasztásait kell e téren pótolni, 
hanem még fokozottabb ütemre kényszerít a háborús szükséglet. 
Mérnökhiány keletkezett pillanatnyilag és ez maga után vonta, 
hogy karunkra is évről-évre több hallgató törekszik. A nagyobb 
hallgatósági létszám következtében az amúgy is elégtelen számú 
fiatalabb segédtanítóerők egy része — ha megszakításokkal is — 
katonai szolgálatot teljesít, pótlásuk, még ideiglenesen is, a  mér
nökhiány miatt alig sikerül, az oktatással járó munka pedig 
erősen megnövekedett. Ha ezt a nehézséget a Kar minden tagja 
megfeszített munkával igyekszik is áthidalni, még akkor mindig 
megoldatlan marad a helyszűke, és pedig nagyobb befogadóké
pes tan- és rajztermekben, laboratóriumi munkahelyekben, 
amely helyhiány elhárításában közfalak bontásával és az alag
sori helyiségeknek átalakításával minden eszközt kimerítettünk 
már, és így a fokozódó szükségletről csak építkezéssel lehet gon
doskodni.

őszinte hála és köszönet illeti a felettes hatóságunkat, hogy 
a háború ellenére is, a legégetőbb szükséglet kielégítésére meg
adta a módot és így legalább egy lépéssel előbbre jutottunk.

Már bizonyos könnyebbséget okozott, hogy a földmívelés- 
ügyi miniszter úr megértése következtében az eddig a Kar he
lyiségeiben működött Erdészeti Kutató Intézet a városban bé
relt lakást, és így a felszabaduló férőhelyekkel sikerült három 
tanszéket, és pedig az erdőrendezéstani, és az erdővédelemtani 
tanszéket korszerűen kibővíteni és ez utóbbi tanszéknek a főépü
letben felszabadult nagytermét a geodéziai és bányaméréstani 
tanszék kiépítésére felhasználni.

A legjelentősebb lépést jelenti azonban az a körülmény, hogy 
a dékáni tisztségben elődömnek buzgólkodására a vallás- és köz-

2 9 *
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oktatásügyi minisztérium jóindulata lehetővé tette egy új épü
letnek az elmelését, amely magában foglalja két tanszéknek és pe
dig a matematikai és az ábrázoló geometriai tanszéknek helyisé
geit, továbbá egy 220 személyes előadó- és egy 102 munkahelyes 
rajztermet. Az épületnek az első tervek szerint még az elmúlt tan
év telén kellett volna elkészülnie, de a háborúval kapcsolatos 
anyaghiány és egyéb nehézségek bizony többször is megszakí
tották az építkezés tervszerű menetét, ám mégis sikerült elérni, 
hogy az épület egy-két hét múlva már átadható lesz rendelteté
sének. A két tanszéknek átköltözésével ismét megürül egy-két 
szoba, amelyet más tanszékek szükségleteinek kielégítésére le
het majd hasznosítani.

Tudom, hogy ez az új épület sem oldja meg még a legége
tőbb szükségletiek kielégítését sem, de mégis nagy lépést jelent a 
megoldás felé és ezért őszinte köszönet illeti mindazokat a té
nyezőket, akik a munka végrehajtását elősegítették.

Az építkezéssel kapcsolatban kell megemlékeznem arról a 
megértő támogatásról, amelyben a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium testnevelő csoportja részesített bennünket, és 
8740*11 +1400 P =  10.140*11 P-s adományával lehetővé tette tor
natermünknek korszerű átalakítását. Az eddig kifűthetetlen te
rembe közbenső mennyezetet építettünk, új mosdó- és öltözőhe
lyiséget létesítettünk. Ugyancsak újabb 2000 P hitelt kaptunk új 
tornatermi kályha beszerzésére. Kari uszodánkat 2794 P 40 fillér 
összegű adománnyal újra használható állapotba hoztuk, őszinte 
köszönetét mondok e helyről a testnevelő csoport főnökének, 
hogy nagy szeretettel karolta fel ifjúságunk testnevelését.

Karunkon azonban nemcsak a szorosan vett egyetemi férő
helyekben van hiány, hanem a megszaporodott hallgatóságnak 
lakáshoz juttatása is mindinkább nehezebbé válik. Sopron vá
rosa nem tud megfelelő hajlékot adni a közel 6—700, részben 
beiratkozott, részben szigorlatok és elmaradt vizsgáik letétele 
miatt itt tartózkodó hallgatóinknak, akiknek csak alig 8%-a 
soproni vagy közel vidéki. A kevés rendelkezésre álló megfelelő 
magánlakás ára szinte megfizethetetlen, és így hallgatóink nagy 
része lakásra alig alkalmas, az egészségügyi követelményeknek 
meg nem felelő helyiségben kényszerül meghúzódni, avagy a 
közeli falvakban fedelet keresni. Ezt a nehéz helyzetet érezte át 
Sopron városa is, amikor még a múlt év augusztusában tartott 
közgyűlésén — amint az hivatalbeli elődöm tavalyi beszámoló-
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jában jelentette — ingyen telket és 400.0ÜÜ P építési segélyt sza
vazott meg internátus és menza céljaira. A vonatkozó közgyű
lési határozat kormányhatósági jóváhagyása — hála a város 
polgármestere buzgólkodásának — ez év április havában leér
kezett. A polgármester úr folyó évi április 22-én írásban majd 
pedig ugyanezen hónap utolsó napján a volt rektor úr vezetése 
alatt küldöttségileg is felajánlotta az adományt a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak. Ugyanekkor a  volt rektor úr a 
honvédelmi miniszter úrnál is eljárt, aki a legnagyobb jóindu
lattal kilátásba helyezte, hogy más műegyetemi építkezésekkel 
együtt az internátus építését is honvédelmi érdekűnek fogja 
nyilvánítani. Az építési anyag beszerzése tekintetében pedig 
Varga József dr., iparügyi miniszter úr ígérte meg leghatáso
sabb támogatását. A város felajánlotta összeg korántsem ele
gendő az építkezéseknek a  kívánt és szükségelt mértékben meg
valósítására, és ezért már a felajánláskor, de külön írásbeli fel- 
terjesztésben kértük a kultuszminiszter urat, hogy ez összeg 
kiegészítéséről a jövő évi költségvetésben gondoskodni szíves 
legyen. A Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesülete — 
Vizer Vilmos és Quirin Leo dr. elnökök kezdeményezésére — a 
karhoz intézett levélben értesített, hogy az internátus belső fel
szerelését nagyobb összegű adománnyal magára vállalja, ugyan
csak erre a célra támogatását kilátásba helyezte a Magyar 
Gépgyárosok Országos Egyesülete is, valamint Tárczy-Hornoch 
Antal dr.-nak, karunk 1942/43; évi dékánjának közbenjárására, 
a Magyar-Amerikai Olajipar Ií.-T. is.

Tudjuk, hogy a rendelkezésre álló összeg nem elegendő a 
tervezett építkezés végrehajtására, de reméljük, hogy a vallás
os közoktatásügyi miniszter úr megígért segítségével sikerül 
majd a kormányzattól a még hiányzó összegnek költségvetési 
biztosítása.

A részletes tervek elkészítésére Winkler Oszkár, helybeli 
építészmérnök kapott megbízást. Az internátust 160—180 ágyra 
tervezzük, és pedig nagyobbrészt kétágyas szobákkal. A föld
szinten nyer elhelyezést a menza egy nagyobb és egy kisebb 
étteremmel, továbbá az Ifjúsági Kör helyiségei, az orvosi ren
delő- és betegszobák, ezenkívül az első emeleten lesz még 
egy teljesen elkülönített gondnoki lakás.

Meg kell jegyeznem, hogy az új internátus elkészültével, 
valamint a Szent Imre Kollégiumnak most a nyáron vógrehaj-
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tott bővítés© után, még mindig csak legfeljebb 260—280 inter- 
nátusi ágy áll majd rendelkezésére kb. 650 lakást kereső diák
nak, vagyis csak mindössze 40—42%-ának és így még mindig 
közel 400 hallgató magánlakásra szorul majd. Összehasonlítva 
a többi vidéki egyetemi várossal, Sopron helyzete ezután is 
rosszabb. Tudniillik Debrecenben a lakástkereső ifjúságnak 47’5, 
Pécsett 42*5, Szegeden 70 és Kolozsvárott 8O°/o-a kaphat inter- 
nátusi elhelyezést.

őszinte hálánk és köszönetünk száll tehát mindenki felé, 
aki ennek a szép tervnek megvalósítását áldozattal, önzetlen 
munkával és lelkesedéssel szolgálja. E reméljük, hogy a  jövő 
évben már az építkezés előrehaladtáról adhat számot majd a 
kar dékánja, már annyival is inkább, mert tudom, hogy ezt az 
ügyet ő is szívügyének tekinti, és ismert agilitásával mindent 
el fog követni a siker érdekében.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Méltóztassék megengedni, hogy most csak röviden ismer
tessem az elmúlt tanévben karunk életében előfordult fontosabb 
mozzanatokat.

Mindenekelőtt meg kell emlékeznem arról, hogy a nyár 
folyamán közel tíz évi hivatalviselés után távozott a  miniszteri 
székből Hóman Bálint dr., vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr, akinek nagyszabású kultúrpolitikai elgondolása öltött testet 
egyetemünkben, és aki mindig megértéssel és jóindulattal 
segítette elő karunk ügyeit Személye közel áll már azért is 
karunkhoz, mert benne tiszteljük a  bányamérnöki tudományok 
első tiszteletbeli doktorát, őszinte hálánkhoz azt a kívánságot 
fűzzük, hogy felelősségteljes munkahelyéről távozva, egészség
ben és töretlen munkakedvvel élhessen kedves tudományos 
kutató munkájának.

A miniszter úrral egyidőben kérte felmentését az állam- 
titkári teendők alól Szily Kálmán dr., m. kir. titkos tanácsos 
úr, aki annak idején miniszteri biztosi minőségben, gondos 
szeretettel vezette az egyesülés, illetve szervezés nehéz mun
káját, és később is jóakaratú, élénk figyelemmel volt karunk 
kérései iránt. Igaz köszönetünk és jó kívánataink kísérik őt is, 
amikor visszatér a műegyetemi katedrára.
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Igaz hálából fakadó őszinte köszönetét mondunk Varga 
József dr., m, kir. iparügyi miniszter úrnak, akinek ajtaja  és 
szíve mindenkor nyitva állott kéréseink előtt, és aki azokat a 
legnagyobb jóindulattal támogatta, és segítő kézzel, hathatós 
szavával mindenkor mellénk állt.

Örömmel jelentem, hogy a  Kar tanári testületében a követ
kező változások történtek a múlt tanév folyamán:

A Kormányzó Ur öfÖméltósága a Vitális István dr., ny. r. 
tanár nyugdíj ázásával megüresedett f öldtan-telepismerettani 
tanszékre, — a nyilvános pályázat mellőzésével — a Kar meg
hívására Vendl Miklós dr.-t, karunkon az ásvány-földtan volt 
ny, r. tanárát, továbbá a bányaműveléstani tanszékre egyetemi 
ny. r. tanárrá Esztó Péter, egyetemi rk. tanári címmel és kari 
gyűlésjoggal felruházott intézeti tanárt nevezte ki, aki már 
éveken á t vezette önállóan ezt a tanszéket, és eddig csak tanári 
állás hiányában nem volt kinevezhető. Az ásvány-földtani 
tanszékre egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett Szádeczky- 
Kardoss Elemér dr., egyetemi rk. tanári címmel felruházott 
adjunktus ési magántanár. Mind a három kinevezés karunk régi, 
kipróbált, és a felsőoktatás, valamint a tudományos kutatás 
terén sok érdemet szerzett tagjainak jutott oszályrészül.

Az erdészeti tudományos kutatás és a felsőoktatás terén 
szerzett érdemei elismeréseképpen a Kormányzó Ür őfÖméltó
sága az egyetemi rk. tanári címmel tüntette ki vitéz Bokor 
Rezső dr., műegyetemi magán- és h. tanárt, adjunktust.

Fogadják e helyről is őszinte jókívánatainkat.
Tisztelettel jelentem, hogy Vitális István dr. ny, r. tanár, 

elérvén a törvényes korhatárt, saját kérelmére nyugalomba 
vonult. Érdemeit már elődöm méltatta a múlt évi beszámolójá
ban. Nyugalomba vonulása alkalmából a  Kormányzó Ür őfő- 
méltósága megengedte, hogy az egyetemi oktatás és a tudomá
nyos irodalom művelése terén szerzett kiváló érdemeiért leg
felsőbb elismerése tudtul adassák. A 48. évi tanítói működés, 
tudományos kutatómunka és eredményes gyakorlati tevékeny
ségnek a legfelső helyről jövő méltánylásához karunk őszinte 
jókívánatait fűzzük, és kérjük a Mindenhatót, áldja meg 
szeretett kartársunkat hosszú élettél, egészséggel, hogy fárado
zása gyümölcsét még sok éven át élvezhesse.
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Vitális dr. kar társunk az ősi alma materhez érzett' ragasz
kodásának újabb tanujelét adta akkor, amikor évi 360 P ösz
töndíjat ajánlott fel a  kar egy szegénysorsú jóelőmenetelű hall
gatójának jutalmazására, őszinte hála nagylelkűségéért!

Örömmel jelentem továbbá, hogy a  Kormányzó Űr Öfő- 
méltósága a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntette ki 
a cserkészmozgalom terén elért érdemeiért Ulbrich Hugó 
Mávag ny. műszaki főtanácsost, aki karunkon h. tanári minő
ségben már éveken át résztvesz a mérnökképzésben.

Jelentem továbbá, hogy a Kar tanárai közül Cotel Ernő 
és Tettamanti Jenő ny. r. tanárokat a  m. kir. igazságügy minisz
ter úr az Igazságügyi Műszaki Tanács tagjává, a m. kir. föld- 
mívelésügyi miniszter úr pedig Fehér Dániel dr., ny. r. tanárt 
az Állandó Központi Talajjavító Bizottság tagjává nevezte ki.

A szakegyesületek részéről megérdemelt szép elismerésben 
részesült Tárczy-Hornoch Antal dr., ny. r. tanár, akit a  Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület áz alelnöki székbe emelt.

A tanítótestület tagjai közül a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úr Tarján Gusztáv dr., oki. bányamérnököt, m. 
kir. főmérnököt, a  csucsomi kincstári ércbánya üzemvetőjét 
intézeti tanárrá nevezte ki a VII. fiz. osztályba, és egyben meg
erősítette megbízását a Finkey József halálával megárvult érc
éé szénelőkészítéstani tanszék tárgyainak előadásával h. tanári 
minőségben. Ugyancsak a VII. fiz. osztályba neveztetett t ki 
Diószeghy Dániel dr., műegyetemi adjunktus.

Jelentem, hogy a tanév folyamán karunkon magántanári 
képesítést nyertek:

Diószeghy Dániel dr.: „Épületek hőellátásának tüzeléstan! 
kérdései“;

Fáik Richárd dr.: „A lengő sziták dinamikája. Kapcsolt 
tömegrendszerek kényszerített lengésének vizsgálata“ ;

Luncz Géza dr.: „Magánerdők gazdaságpolitikájának nem
zetközi egybevetése“ és

Haracsi Lajos dr.: „A gombák szerepe az erdőben“ című 
tárgykörből. Örömmel üdvözlöm Karunk új tudományos mun
kaerőit, és további kitartást kívánok részükre a  magasabb 
egyetemi gradusok felé!

Karunk tisztviselői közül a következők részesültek előlép
tetésben:
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A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Dankó István és 
Laszke Károly műszaki altiszteket a  IX. fiz. osztályba műszaki , 
főtisztekké, Kató Balázs műszaki altisztet pedig a X. fizetési 
osztályba műszaki tisztté nevezte ki.

A rektor Ür Őmagnificenciája Vető János, majd ennek 
nyugalombavonulása után Lichner József műegyetemi iroda- 
főtiszteket a VIII. fiz. osztályba műegyetemi irodaigazgatókká, 
Kriszta Valéria irodasegédtisztet irodatisztté nevezte ki, 
Winásch Valéria és Lipovetz Ivánt pedig díjnokká fogadta fék 
A kinevezettek, mind karunk régi alkalmazottai, akik buzgó, 
eredményes munkájukkal érdemelték ki előléptetésüket.

Sajnálattal kell evvel kapcsolatban jelentenem, hogy a 
miniszter úr Vető János irodaigazgatót négy évtizedet meg
haladó közszolgálata után saját kérelmére végleges nyugalomba 
helyezte. Benne karunk kipróbált munkaerőt vesztett, akinek 
távozása nagy ügybuzgósága és tárgyismerete révén különösen 
karunk könyvtárában okoz nagy űrt.

Kegyelettel emlékezem meg azokról, akiket a  kérlelhe
tetlen halál elragadott körünkből. Krutkovszky Károly, oki. 
fémkohómérnök, műegyetemi adjunktus váratlan korai halálá
val Karunk régi érdemes tagját veszítette el, aki különösen 
értékes szolgálatot, végzett hallgatóink laboratóriumi kiképzése 
körül.

Hallgatóink közül elhúnyt hosszas betegség után Takács 
Lajos erdőmérnökhallgató. Ifjú életét a hazáért áldozta fel 
Domby Kálmán, erdőmérnökhallgató, aki minti vadászrepülő
főhadnagy halt hősi halált az orosz mezőkön. Reméljük, hogy 
kiomlott nemes vére záloga hazánk szebb jövőjének!

Elhúnytaink emlékét kegyelettel őrizzük.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Örömmel jelentem, hogy Imre Sándor dr., a műegyetem
nek a múlt tanévben Rector Magnificusa a tudományos munka- 
kedv fokozására a műegyetem tudományos segéderői részére 
karonként 1000—1000 P pályadíjat alapított. Karunk a reá eső 
pályadíjat felerészben Verő József dr. intézeti tanárnak: „Das 
Homogenisieren gegossener fester Lösungen als Diffusions
problem“ című dolgoztának, felerészben pedig Győrfi János dr.
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műegyetemi adjunktusnak a fürkészdarazsakra vonatkozó érté
kes és több közleményben közzé tett kutatómunkájának jutal
mazására ítélte oda.

Továbbá a Műegyetem Tanácsa a Kormányzó Űr őfÖmél
tósága kormányzóvá történt választásának emlékére alapított 
jutalomdíj adományozását a Műegyetem összes karaira kiter
jesztette. A Karunkra eső 500 pengős jutalomdíjat Talab'ér 
József kohómérnökhallgató, mint Karunk egyik legkiválóbb 
hallgatója nyerte el. A Magyar Tudományos Akadémia Kaán 
Károly: Termeszetvédelem és természeti emlékek c. munkájával 
Halász Aladár erdőmérnökhallgatót jutalmazta.

Szolgáljanak a kiosztott pálya- és jutalomdíjak a további 
munkához ösztönzésül!

Az országos nagy mérnökhiányra való tekintettel az ille
tékes minisztériumok és a Budapesti Mérnöki Kamara kezde
ményezésére karunk javaslatot tett a felettes hatóságnak a 
tanulmányi idő ideiglenes megrövidítésére, amely szerint a 9. 
félév tárgyai felemelt óraszámmal még a tanév végével külön 
rendkívüli félév keretében adassanak elő; ezáltal lehetővé 
válik, hogy a  törekvőbb hallgatók már október elején oklevelet 
szerezhessenek. A vallás- és közoktatászgyi miniszter úr javas
latunkat elfogadta. A rendkívüli félév folyó évi június hó 22-től 
kezdődőleg július hó 15-ig tartott, és azon 18 bánya-, 20 kohó- 
és 25 erdőmérnökhallgató vett részt. A kari határozat értelmé
ben ez a rendkívüli félév statisztikailag már a következő 
1942/43. tanévhez számítódik, de minthogy a  javaslat és a vég
rehajtás is még a múlt tanévben történt meg, kötelességemnek 
tartottam itt erről is beszámolni.

őszinte köszönetünk nyilvánítása mellett emlékezem meg 
arról, hogy az elmúlt tanévben hallgatóink vallás-erkölcsi veze
tését és gondozását Gacs János pápai kamarás, orsz. gyűlési 
képviselő, a Szent Imre Kollégium igazgatója és lelkes munka
társai, továbbá Ziermann Lajos ev. esperes lelkész, és Maller 
Kálmán ref. lelkész vállalták önzetlen lelkesedéssel.

Hálatelten említem meg, hogy ifjúságunk testnevelési és 
sportügyeit Sóbor János ny. r. tanár veizette nagy körültekin
téssel. Hallgatóink több versenyben szép sikerrel szerepeltek. 
A soproni MAFC repülő szakosztálya a jelen tanév folya
mán beolvadt a Műegyetemi Sportrepülők Egyesületébe, mint
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annak soproni alosztálya. Az együttműködésnek első gyümöl- 
cseképen az anyaegyesület már rendelkezésre bocsátott egy 
vöcsök-rendszerű vitorlázó gépet, és további támogatását 
helyezte kilátásba.

A kari Segítőegylet hű sáfárja ebben a  tanévben is Széki 
János ny. r, tanár volt, míg hallgatóink diákjóléti ügyeit 
önzetlen munkával és szeretettel Solt Béla ny. r. tanár volt 
szíves elvégezni, őszinte köszönet illeti mindnyájukat.

Éppen így hálával emlékezem meg, az Orvosi Rendelő 
Intézet vezetőiről, Tóth József dr. és Bognár Tibor dr. orvos 
urakról, akik áldozatkészséggel ügyeltek hallgatóink testi 
épsége felett. Éppenígy hálával tartozunk Várhelyi Lajos dr. 
orvos úrnak, aki előbbieket katonai szolgálatuk alatt helyet
tesíteni szíves volt.

Külön büszkeséggel kell kiemelnem ifjúságunknak és az 
egész kari ifjúságot összefoglaló Bánya-, Kohó- és Erdőmér- 
nökhallgatók Ifjúsági Körének, elnökségének és minden tagjá
nak az elmúlt tanévben tanúsított viselkedését; a régi tradí
ciók megőrzése és átörökítése mellett szép sikerrel igyekezett 
minden tagjában a magyar öntudatot, a komoly hazafias gon
dolkodást és érzést megerősíteni, testületi megmozdulásaiban 
mindenkor komoly méltóságteljes tartózkodást és fegyelmezett
séget tanúsított. Kérem az ifjúságot; hogy ezt a  szellemet 
ápolják továbbra is és plántálják be most ide került ifjú baj
társaikba is!

Hallgatóinkra vonatkozólag röviden csak a következő ada
tokat ismertetem, a bővebb jelentés Műegyetemünk Évkönyvé
ben található.

Karunkra az 1941/42. tanévre beiratkozott az első félévre 
134 bánya-, 94 kohó-, 279 erdőmérnök, összesen 508 hallgató; a 
második félévére 118 bánya-, 86 kohó-, 261 erdőmérnök, összesen 
465 hallgató.

Ebben a létszámban nem foglaltatnak benne a nyári rend
kívüli félév hallgatói.

A hallgatók közül:
telies háromnagyed fél cgyncgyad

tandíjkedvezményben részesült

I. félév ......... 86 . 56 158 92 hallgató,
II. félév ......... 79 55 143 85 hallgató.
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Az elengedett tan- és mellékdíjak összege az első félévben 
49.588 P, a II. félévben 45.984 P, összesen a tanévben 95.572 P  
volt.

Bányamérnöki oklevelet szereztek az elmúlt tanévben 
15-en, kohómérnökit 7-en, erdőmérnökit 26-an, közülük Esztó 
Zoltán és Zambó János bányamérnökök, Tardoss János Vida dr. 
erdőmérnök kitüntetéssel.

Schuhanek János és Felder Sebestyén bányamérnöki okle
velét honosította a Kar.

A hallgatóság szociális megsegítését szolgálták a következő
ösztöndíjak:

1. Horthy Miklós-ösztöndíjban részesült az I.
félévben 6 bánya-, 10 kohó- és 8 erdőmérnökhall
gató, összesen: 24; a II. félévben 4 bánya-, 7 kohó- 
és 5 erdőmérnökhallgató, összesen: 16. Az élvezett 
ösztöndíjak évi teljes összege .................................  3.800’— P,

2. Közszolgálati alkalmazottak gyermekei ré
szére tanulmányi segélyképpen kiosztatott 10 hall
gató között ................................................................  2.750’— „

3. Állami tanulmányi segélyképpen kiosztásra
került 22 hallgató között összesen ..........................  5.635'— „

4. Honvéd-mérnöki viszontszolgálati ösztöndí
ja t élvezett 3 hallgató, évi 1.000—1.000 P - t ............  3.000’— „

5. Allamerdészeti viszontszolgálati ösztöndíjat 
rendszeresített a földmívelésügyi miniszter úr, ösz- 
szesen 43 drb 1000 P-s és 14 drb 500 P-set, belőlük 
kiosztatott a tanév folyamán az I. félévben 40, a II. 
félévben 39, egyenkint 1000 P-s és mindkét félévben 
16—16 500, illetőleg 499 P-s ösztöndíj. A kifizetett
teljes összeg................................................................  44.173’— „

6. A m. kir. iparügyi miniszter úr adomá
nyozta 1200—1200 P-s viszonszolgálati ösztöndíjban 
részesült 3 hallgató ..................................................  3.600’— „

7., A Magyar Állami Vasgyárak ús Gépgyárak 
évi 1200 P viszontszolgálati ösztöndíjat élvezte 8 
hallgató .......................................................................  9.600’— „

Átvitel: 72.558*— P.
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Áthozat; 72.558 — P.
8. A Magyar-Amerikai Olajipar R.-T. évi 1200

P-s viszontszolgálati ösztöndíját élvezte 7 hallgató 8.400’— „
9. Vizer Vilmos-féle alapítványi ösztöndíjat

kapta 1 hallgató ........................................... . . 172*04 „
10. A Salgótarjáni Kőszénbánya ösztöndíját

1 hallga tó .................................................................... 300’— „

Ösztöndíjak címén juttatott teljes összeg: 81.43004 P.

A kari Diákjóléti Bizottság rendelkezésére az elmúlt tan
évben a következő összegek állottak:

1. A V. K. M. engedélyezte összeg a visszacsa
tolt területekről származó hallgatók természetbeni
ellátására .................................................................... 24.629*10 P.

2. A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr ado
mánya ........................................................... ; ..........  3.250’— „

3. Sopron város segélye .................................  8.500’— „

4. Hőgyészy Pál főispán úr kezdeményezte
társadalmi akcióból adomány .................................  7.767*92 „

5. A beiktatási és mellékdíjakból...................  7.744’— „

6. A Műegyetem Diákjóléti Irodájától a
Horthy Miklós ösztöndíjalapból ruha- és tanszer
segélyre .................................................................... 990’— „

7. A kari Segélyegylettől.................................  2.000*— „

8. A kar tanárainak, adjunktusainak és tanár
segédjeinek adománya ...........................................  1.132’— „

9. Maradvány az 1940/41. tanévről ................ 1.466'— „

Összesen: 57.479 02 P.

Ez összegből kiosztatott a hallgatók segélyezé
sére és pedig 198 hallgató között összesen ............  43.774*92 P.

Maradvány az 1942/43. tanévre: 13.704*10 P.
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Az elmúlt tanévben több intézmény is nyújtott hallga
tóinknak ingyenes étkezést és pedig:

a Szent Imre Kollégium igazgatósága 
a Rákóczi Ferenc honvéd-gyalogsági

hadapródiskola ..........................
a Szent László 4. honvéd-gyalogezred
a 101. sz. tüzérosztály .......................
a 7. sz. tábori tüzérosztály................
a 103. sz. tüzérosztály .......................
a III. sz. önálló huszárszázad .........
a Zrínyi Ilona Honvéd Tiszti Leány

nevelő Intézet ..............................
az Isteni Megváltó Leányai zárda fő

nöksége ........................................
a Polgárotthon vezetősége............ ?.

8 hallgatónak,

2
8
4
5 
2 
2

2

2
1

99

99

99

összesen 36 hallgatónak.

Fogadják az adományozók őszinte köszönetünket.
Az Ifjúsági Kör még az 1940/41. tanévben mozgalmat indí

tott diákmenza felállítására. A menza felszerelésére már abban 
a tanévben megindult a szakközönség részéről az adományozás, 
de csak ez évben zárult. Az adományozók neve a következő:

1. Az Országos Erdészeti Egyesület gyűjtéséből
(az összegben benne foglaltatik a földmívelésügyi mi
niszter úr 2000 P-s adománya i s ) .................................  9.895 P.

2. Az Országos Bányászati és Kohászati Egye
sület adománya .............................................................  500 „

3. A Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű R.-T. .. 2.000 „
4. A Magyar Általános Kőszénbánya R.-T........  2.000 „
5. A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T................... 2.000 „

Összesen 16.395 P.
A gyűjtés alapját még az 1940/41. tanévben a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter úr 5000 P segélye vetette meg. A be
folyt pénz egy részéből a menza részére székeket, asztalokat, 
porcellán- és üvegneműt, edényeket és abroszokat szereztünk be 
összesen 6700 P értékben. Megfelelő hely hiányában a múlt tan-
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évben egy helyi kifőzővei egyeztünk meg, aki vállalta a menza
szerű étkeztetést. A jelen tanévben szintén ehhez a teljesen nem 
megfelelő módhoz voltunk kénytelenek fordulni. Végleges meg
oldás majd csak a tervbevett intemátus építkezésével kapcsola
tosan lesz lehetséges.

Külön ki kell még emelnem a Szent Imre Kollégium igaz
gatóságának szociális érzéséről tanúskodó nagylelkű segítségét, 
amelyet ifjúságunknak juttatott, és pedig az előbb említett 8 
hallgatónak teljesen ingyenes étkeztetésén felül a benn
lakóknak nyújtott tartásdíjkedvezmény címén adott segély 
3925 P. Egyes künnlakó egyetemi hallgatóknak nyújtott tandíj- 
és beiratási díj segély 631 P.

Ifjúságunk örök hálája kíséri a nemeslelkű adakozókat.
A Kar részére beérkezett egyéb segélyeket és adományokat 

a következőkben részletezem:
1. Imre Sándor dr. múlt évi rektor 12.500 P-t adományozott 

a tervezett internátus céljaira, amelyen vászonneműt vettünk.
2. Az Aluminiumérc Bánya- és Ipar R.-T. jubileum adomá

nya, amelyet egyes kohómémöki tanszékek felszerelésére for
dítottunk, 25.000 P.

3. Vizer Vilmos, bányaügyi főtanácsos, a M. A. K. vezér- 
igazgatója az ásvány-földtani tanszéknek Felsőbánya vidékéről 
értékes ásványokat adományozott.

4. Weiss Manfréd R.-T. Deniflée igazgató kezdeményezé
sére egy általa szerkesztett Sondericker-Farmer-rendszerű 
fárasztógépet küldött karunk anyagvizsgáló intézete részére, 
kb. 500 P értékben.

5. A Reichsforschungsamt' a növénytani intézet részére 
10 gr kémiailag tiszta uránt küldött.

6. A V. K. M. segélye a sportpálya évi bérének fedezésére 
1500 P.

7. A Műegyetem rektorának adománya testnevelési célokra 
1500 P.

8. A Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületé a kari 
kémiai tanszékek részére spectograph beszerzésére 7500 P.

9. Szent-Istvány Tibor úr 6 drb-ból álló értékes régi fegy
vergyűjteményt ajánlott fel és 2 drb-nak letétbe helyezését 
kérte a Kar vadászati gyűjteménye részére.*
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Végül a m. kir. iparügyi miniszter úr az elmúlt tanévben 
is segélyezte a Bányászati és Kohászati Közlemények kiadását 
4000 P-s adományával.

A nemeslelkű adományozók iránt őszinte hálánkat és kö
szönet ünket fejezzük ki.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Még be kell röviden számolnom arról, hogy a Soproni 
Nyári Egyetem ezidén is megrendezte aug. 1—aug. 19-ig tartó 
időben szokott tanfolyamát. Az ünnepélyes megnyitó ünnepé
lyen Fáy István m. kir. titkos tanácsos úr képviselte a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter urat. Az idei tanfolyam a mérnök- 
és építészmérnöki kar vezetése alatt folyt le és ezért a megtar
tott 49 előadásból 35 volt a mérnöki és építésztudományok kö
réből váló.

A Mérnöktovábbképző az idei nyári egyetemi tanfolyam
mal kapcsolatban tervezte megrendezni az erdőmérnöktovább
képző előadásokat is, de a hadi helyzet, különösen a gyakorlati 
erdőmérnökök közül történt sok katonai behívás miatt a tan
folyam rendezését el kellett halasztani.

A Nyári Egyetem résztvevőinek száma ez évben a hábo
rús állapot folytán némi csökkenést mutatott, de azért még 
mindig nagyon szépen látogatottnak mondható. Az összes hall
gatók száma 851 volt, közülük a vidékiek száma 365. A Nyári 
Egyetem rendezésért Czettler Jenő dr. vezetése alatt álló tanul
mányi bizottságot, különsen pedig Márffy Ede dr., Tárczy- 
Hornoch Antal dr. ny. r. tanárokat illeti az érdem; az igazgatást 
elsőízben vitéz Bokor Rezső dr., egyetemi rk. tanár végezte 
nagy buzgósággal, mindenre kiterjedő körültekintéssel és szép 
sikerrel. A tanfolyam hallgatóinak elhelyezésében ez évben is 
Pöttschacher Rudolf, a soproni idegenforgalmi hivatal vezetője 
nyújtott segítséget.

Beszámolóm végére érvén, a magam őszinte háláját aka
rom kifejezésre juttatni elsősorban a felettes hatóságunk iránt, 
a mindig nyújtott segítségért és meghallgatásért. Köszönöm 
Imre Sándor dr.-nak, a Műegyetem 1941/42. tanévi Rector Magni- 
ficusának, hogy a rektori székben mindig a legnagyobb kész-
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séggel és szeretettel támogatta karunk minden ügyét és az én 
munkámat is, köszönöm volt dékántársaimnak az irántam tanú
sított kollégiális együttérzést, de különösen meleg köszönetét 
kell mondanom tanártársaimnak és karunk minden tagjának, 
hogy az elmúlt tanévben a legnagyobb készséggel támogattak 
és bizalmukkal erősítettek meg munkám elvégzésében.

Köszönetét mondok végül a Kar minden tisztviselőjének és 
alkalmazottjának, hogy buzgó kötelességteljesítéssel voltak 
segítségemre. Kérem mindnyájukat, hogy megértő támogatá
sukkal és bizalmukkal ajándékozzák meg utódomat, a Kar 
1942/43. tanévi dékánját is, akinek közismert nagy tudása, 
agilitása és az ősi alma mater iránt érzett szeretető bizonyára 
előbbre fogja vinni Karunk ügyét. Isten áldása legyen műkö
désén!

30
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DK. TÁRCZY-HORNOCH ANTAL 
A BÁNYA-. KOHÓ ÉS ERDÖMÉRNÖKI KAR 

DÉKÁNJÁNAK SZÉKFOGLALÓ BESZÉDE.

Magnifice Domine Rektor!
Nagy tekintetű Tanártestület!
Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség!

Mély megilletődés fog el engem, most, amikor először van 
alkalmam, mint Karunk dékánjának a mélyen tisztelt Közön
séghez szólani. Nehéz és történelmet formáló időben vettem át 
a dékáni tisztséget, s a most kezdődő tanévben még nehezebbre 
is fel kell készülnünk. Érzem a súlyos felelősséget, ismerem a 
megoldásra váró komoly feladatokat, de: erőt merítek tanár
társaim egyhangú bizalmából, amellyel a dékáni székbe emeltek, 
hogy támogatásukat meg nem vonják tőlem; építek á  prodékán 
úr eredményekben dús és tapasztalatokban gazdag segítségére, 
aki már eddig is nem egyszer adta igaz megértésének és kész
séges jóakaratának tanujelét; számíthatok a Rektor Ür Őmag- 
nificenciájának, egyszersmind a  magyar mérnökség fejének 
nagyértékű jóindulatára, ki már a múltban is annyiszor emelte 
föl súlyos szavát Karunk égető problémáinak igazságos meg* 
oldása érdekében. Tudom végül, hogy érdemes elődeim felvilá
gosító munkája folytán főhatóságaink is ösmerik bajainkat, 
s bízva bízom abban, hogy Karunk korszerű kiépítésére, s a 
komolyan megindult beruházó munkák továbbfolytatására 
módot nyújtanak. Adja a  Mindenható, hogy úgy legyen.

A prodékán úr Öméltósága beszámolójában kellő részle
tességgel ismertette az elmúlt tanév eseményeit, s különösen 
kiemelte, hogy a  matematikai és ábrázoló geometriai tanszékek 
elhelyezésére szolgáló épület elkészült. A beszámoló azonban 
szerényen elhallgatta, hogy ez nagy részben éppen a prodékán
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úr érdeme, aki időt és fáradságot nem kímélve mindig közbe
lépett, valahányszor újabb nehézség fenyegette az építkezés 
folytatását. Ugyancsak nagy része lesz neki benne, ha — mint 
komoly kilátás van rá, — a menza és internátns építése a  jelen 
tanévben megkezdődik, hogy hallgatóságunk immár tűrhetetlen 
állapotú lakásviszonyainak és élelmezésének súlyos kérdését 
megoldja.

De elhelyezési bajainkban még a menza és internatus fel
építése is csak részleges segítséget jelent.

Országunk örvendetes megnagyobbodása és mérnöki szak
jaink belter jesebb művelése következtében ugyanis egyre tovább 
özönlik az érettségiző ifjúság pályáink, különösen az erdészet 
felé. Ezidén pl. 298 első éves kérte Karunkra felvételét, 
s ha több mint száz kérvényezőt el is utasítottunk, még mindig 
185 új hallgatót kell elhelyeznünk. Emellett azonban ezidén 
már a második évfolyamon is 140-es létszám mutatkozik, s ter
mészetesen jövőre a harmadikon is jelentékeny többlet várható. 
De enélkül is a folyó tanévben már 583 beiratkozott hallgató 
elhelyezéséről kell a  trianoni keretekhez szabott épületeinkben 
gondoskodnunk. A szükségből rajztermül is használt tantermek, 
valamint a laboratóriumok férőhelyeit mindez legtöbbször 
messze túlhaladja, úgy hogy már ezidén is az új épület hasz
nálatbavétele ellenére igen komoly zökkenők fenyegetnek. Ide
jében mutatunk reá minderre, amíg még van idő a bajt elhárí
tani, mert jövőre a hallgatói létszám még további emelkedésével 
kell számolnunk.

A megoldás módja a kémiai épület létesítésében adódik. 
Ezáltal nemcsak a vegyészeti és rokon tanszékek jutnának a 
jelenlegi elavult, helyesebben kezdetben sem annak készült és 
tűzveszélyes épület helyett korszerű elhelyezéshez, hanem a fel
szabaduló régi épületben tanszékeink átcsoportosításával a 
többi helyszükséglet is kielégítést nyerhet.

De nem szándékszom kedves Vendégeinket bajaink és szük
ségleteink felsorolásával tovább untatni. Alapos megokolásunk 
kíséretében ezek amúgy is főhatóságaink előtt fekszenek. Az 
épületekben mutatkozó hiányok felemlítésére is csak az új 
épület örvendetes elkészülte indított, hogy eloszlassam azt a 
netáni tévhitet, mintha most már e téren nagy hiányunk nem 
lenne. *

30*
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Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Napjainkban nagyon 
divatba jött az őskutatás kapcsán a  levéltárak és könyvtárak 
bujása, a történelem fokozott megbecsülése. Nem leszek ezért 
korszerűtlen, ha székfoglalómban a magyar bányászat múltja 
felé fordulok, s néhány kérdést itt kiragadok belőle.

Önkéntelenül aúódik az első kérdés, értett-e a honfoglaló 
magyarság a bányászathoz, vagy nem, illetve hogy hol sajátí
totta el e munkakört. A régebbi szakirodalom szinte egy
öntetűen azt vallja, hogy a magyarság a bányászatot csak az 
újabb korban tanulta el a nyugatról bevándorolt, főképp német 
bányászoktól. Horváth Géza 1896-ban egyenesen azt írja1), hogy 
a magyarság sohasem volt bányász nép, s lényegileg hasonlóval 
kezdi ugyanabban az évben a  selmeci bányászati és erdészeti 
akadémia történetét Pauer is.2) Félreértések elkerülése céljából 
ki kell jelentenem, hogy nem lenne semmi szégyelnivaló azon, 
hogy ha ez valóban így állna, hiszen alkotmányunk szervezete 
is csak így épült ki, mégis egészen sajátos és magyar, viszont 
tőlünk is tanultak szomszédaink pl. a  hadviselés terén.

Azonban nem egy történeti tény másra mutat.
Méltassuk figyelemre a honfoglaláskori magyar leleteket 

A lószerszámok fémrészei, a sisakok, kardmarkolatok, különösen 
ezek szép fémberakásai, s az egyéb arany leletek oly fejlett 
ötvösmunkára vallanak, amelynek eredete kell, hogy a honfog
lalásnál jóval régibb időre nyúljon vissza. Nem is igen vitás, 
hogy honfoglaló őseink kiváló fémművesek voltak.3) De vájjon 
a szomszéd népektől vették-e az aranyat és ezüstöt, amikor 
hazájuk nemcsak itt, hanem pl. a Kaukázus északi tövében is 
nemes fémekben gazdag volt? Az arany és ezüst mindig kívá
natos fémnek számított, a múltban talán még inkább, mint nap
jainkban. Jelenléte akaratlanul is a bányászat kifejlődéséhez 
vezetett, mint pl. az Óvilágtól fügetlenül Amerikában is.

Érdekes egyébként, hogy hol találjuk a bányászat legrégibb 
nyomait1 az Óvilágban is: szintén akkoriban aranyban és ezüst
ben gazdag helyen: a Kaukázus északi lejtőjén. Quiring német

') Természettudományi Közlöny, 1896. év, 524. old.
2) A Selmecbányái m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia törté

nete. 1896.
3) Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémművessége. Archae 

ologica Hungarica. XXI. Budapest, 1937.
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professzor egy nem régiben megjelent tanulmányában4) beható 
vizsgálatok alapján arra  a  megállapításra jutott, hogy a ger
mán törzsek a bányászatot az eddigi felfogástól eltérően nem 
nyugatról kapták, hanem ezt köztük egy keleti, a  Kaukázus 
északi lejtőjéről származó nép terjesztette el a Kr. e. második 
évezred táján. A bányászat egyik bölcsőjét tehát az Óvilágban, 
a Kaukázus környékén kell keresnünk.

Ne feledjük itten el, hogy történetírásunk tanúsága sze
rint a Kaukázus, északi lejtője legalább egy évszázadon keresz
tül a magyarságnak is hazája volt. S bár ez sok évszázaddal 
későbbre esett, az időbeli eltolódás inkább csak azt jelentette, 
hogy a bányászat technikája ott ezalatt tovább fejlődhetett. 
Legyen szabad itt még arra is reámutatnom, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia kiadásában megjelent Magyar Etym o 
logiai Szótár szerint az arany és ezüst szavak nyelvünk ősi 
szókincséhez tartoznak, s rokonai a testvér nyelvekben szintén 
megtalálhatók. Sőt vannak sokan a nyelvészek között, akik azt 
állítják, hogy az ezüst a kaukázusi eredetű őszét szóból szár
mazik.5) S végül a hitelességében egyre növekvő Anonymus 
krónikája6) a  magyarok őshazájáról, Scythiáról azt írja, hogy 
„ott az aranynak és ezüstnek bőve“ volt.

Eddig még csak azt állapítottuk meg, hogy a magyarság 
bejövetele előtt huzamosabb időn keresztül aranyban és ezüst
ben gazdag területeken lakott, továbbá, hogy ezeken a vidékeken 
a bányászatot már jóval előtte ismerték, és végül, hogy a 
magyar ötvösművészet a honfoglalásig már igen nagy fejlett
séget ért el. Mindez azonban csak valószínűsíti, de még nem 
bizonyítja, hogy a honfoglaló magyarság a bányászathoz ér
tett. Van azonban közvetlen bizonyítékunk is.

Wenzel Gusztáv, a budapesti egyetem néhai hírneves 
tanára már 1880-ban kiemelte, sajnos, kevés figyelemre mélta
tott nagyértékű könyvében7), hogy Balbinus Bohuszlav cseh 
krónikája rendkívül érdekes és igen fontos adatot tartalmaz a

4) Die Anfänge der Metallverwendung und des Erzbergbaues in Mit
teleuropa. Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen in Deutschen 
Reich, 1941. év.

s) Magyar Etymologiai Szótár XI. füzet, 122. old.
s) I. fejezet.
7) Magyarország bányászatának kritikai története, 19. old.
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honfoglaló magyarok bányászati felkészültségéről. E krónika 
tudósítása szerint a magyarok 953-ban, mint a morvák szövet
ségesei a Kuttenberg környéki cseh ezüst bányavidéket elfog
lalták és ezt tíz éven keresztül maguk termelték ki.8 9)

Ezzel kapcsolatban felemlítésre méltó még, hogy a komo
lyabb német munkák szerint is a  magyar bányászatra az erő
sebb német hatás, illetve német bányászok jelentős betelepítése 
hazánkba csak a tatárjárás utáni időkben kezdődik.0) Viszont 
történeti tény, hogy hazánkban számottevő bányászat már a 
tatárjárás előtt is folyt. Királyaink ezüstpénzét semmi esetre 
sem külföldi ezüstből verték. Érdekes lenne tudni, hogy mely 
bányavidékekről valók ezek; a pénzek kémiai vizsgálata, az 
ezüst akkoriban jelentős szennyeződése és ennek összetétele 
talán erre is választ adhatna. Acsády történetírónk szerint10) a 
Sumla melletti Preszláv bolgár város 9G9 körül a magyar ezüst 
egyik nagy piacaként szerepelt. Adatát bizonyára a  „povésti 
vremennych lét“, vagy röviden „povésti“ néven ismert orosz 
őskrónikából vette.11) De a  réz is már jelentős kiviteli áru volt 
jóval a tatárpusztítás előtt. így pl. a  régi hamburgi vámszabály 
a magyarországi réz mázsájára hainburgi polgárok esetében 
két, idegeneknél három pfennig vámot rótt ki,12) míg az 1190-ből 
származó steini vámszabály rézen kívül magyar ólomról is 
szól.13)

Hogy pl. a szívünkhöz nőtt Selmecbányánk német betele
pítése 1241-nél előbbre nem tehető, a  következő igen érdekes 
kultúrtörténeti adat is bizonyítja. A legrégibb ismert írott 
bányajog a IV. Béla király által megerősített 1244-ből való 
német nyelvű selmeci bányarendtartás, s csak utána következik 
az 1249-ből származó latin iglaui bányajog. A legfeltűnőbb azon-

8) Epitome historica rerum Bohemicarum. II. könyv, 5. fej. A kró
nika a közvetlen közelben fekvő Caslau vidékét említi.

9) V. ö. Kirnbauer: Deutsche Berg- und Hüttenleute als Pioniere der 
Technik und Kultur im europäischen Südosten. Zeitschrift f. d. Berg-, 
Hütten- und Salinenwesen im Deutschen Reich, 1941. év, 130. old. jobb 
hasáb.

10) A magyar birodalom története. I. köt. 58. old.
n) V. ö. Hondinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 

Budapest, 1916. 49—50. old.
12) Rauch: Rerum Austriacarum Scriptores. 1793. I. köt. 209. old.
ü) Rauch: Id. m. II. köt. 106. old.
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bán, hagy a  két bányajog csaknem egymás szószerinti fordí
tása. Az iglaui elsőbbségét immár tekintélyes német irodalom 
próbálja bizonyítani,14) azt azonban mégis kénytelenek elis
merni, hogy írásba foglalva a  selmeci a régibb, s csak azt vitat
ják, hogy az iglaui hamarabb keletkezett. Bizonyos megszorí
tással ez igaz is lehet. Kézenfekvő, hogy a külföldi német 
bányavidékeken is keletkeztek szokásjogok. Ezeket, mint élő 
jogot az érdekeltek tudták, és éppen ezért írásbafoglalásukat 
sokáig nem látták szükségesnek. Más volt a  helyzeti a  tatárdúlás 
után Selmecbányára beköltözött új telepeseknél. Élő jogra, jog
szokásokra a magyar királlyal szemben nem hivatkozhattak; 
írásba foglalták tehát az élő jogot — éppen ezért anyanyelvü
kön — s megerősíttették új uralkodójukkal. Később valami 
okból Iglauban is jónak látták írásban lefektetni bányászati 
jogszokásaikat, de mivel ez a jog ott amúgy is életben volt, 
ezt inkább egy tör vény tudóssal kodi fikáltatták: innen az iglaui 
latin nyelve. — Selmec német betelepítése tehát, s egyébként 
maga a Schemnitz, Schebnitz név is csak 1241 utánról való.

Az eddigi vizsgálataink értelmében nem alaptalan az az 
állításunk, hogy az 1241-ig virágzó magyar bányászatra a  ke
gyetlen tatárpusztítás mért végzetes csapást. Egy bányaterület 
azonban úgy látszik átvészelte a szörnyű rombolást, vagy 
legalább is menedéket nyújtott a  máshonnan menekülőknek, s 
ez Nagybánya—Felsőbánya vidéke. Bár e két bányaváros ere
detéről keveset tudunk, az 1300-as években, mint magyar váro
sok a  latin nyelvű oklevelekben is magyar néven, mint Asszony- 
pataka és Civitas Felsewbanya néven szerepelnek. Kniezsa 
ismeretes térképe szerint15) a  kérdéses területre a XII. század 
folyamán nyomult elő a magyarság, s valóban a vidék minden 
életmegnyilvánulása mindvégig magyar: magyar nyelvű Fel
sőbánya 1570-ből való bányastatutuma,c) és ugyancsak magyar 
1585-ből való bányatársláda-szabályzata.17) Még II. József

14) Achenbach: Das gemeine Bergrecht. Bonn, 1871. 24. old. Voelkel: 
Grundzüge des Bergrechts. Berlin, 1924. 19. old. Kimbauer: Id. h. 123. old. 
bal hasáb.

t5) Magyarország népei a XI. században. Budapest, 1938. Melléklet.
16) W enzel G usztáv: Magyarország bányászatának kritikai története. 

418—424. old.

<71

17) Bányászati és Kohászati Lapok. 1688. év, 22—23. old.
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császár mindent németesítö idejében is a két város megtartotta 
magyar nevét és a német leiratokban mint Nagybanién és 
Felsőbanien szerepel, annak jeléül, hogy huzamosabb idegen 
hatásnak később sem volt kitéve. Bizonyítja ezt egyébként1 a 
magyar bányászati nyelvnek ezen a  vidéken használatban volt 
számos eredeti szakkifeijezése is. így Szabó Józsefnek, a  buda
pesti egyetem későbbi híres mineralogus tanárának már száz 
évvel ezelőtt feltűnt, hogy „Nagybánya táján a bányász nép 
számos fesztelen magyar elnevezést“ használt, s 1848-ban meg
jelent cikkében bányászatunk visszamagyarosításával kapcso
latban ezek általános elfogadásáért száll síkra.18) Az isteni 
gondviselés jóvoltából ez ősi legmagyarabb bányavidék most 
már újra a miénk.

Ha a többi helyen látszólag el is tűnt a magyar bányászat, 
hatása a  nyugatról betelepített — főként német — bányászokra 
mégis föltételezhető. Ezek kétségtelenül sok értékes tudást és 
tapasztalatot hoztak magukkal, azonban az itt talált bánya
művek, ezek berendezése és eszközei akaratlanul is összehason
lításokra, s a jobb kiválasztáshoz adhattak alkalmat. E le nem 
becsülendő ősi és német kölcsönhatásokhoz az Anjouk idejében, 
különösen a kohászat terén, erős olasz befolyás is járult. Ezek
ben kell magyarázatát keresnünk annak a feltűnő jelenségnek, 
hogy míg a Lengyelországban és a Balkánon letelepedett német 
bányászok a  fejlődés újabb vívmányait nyugatról mindig csak 
átvették, de maguk eredetit nem alkottak, addig a magyar- 
országi bányászat, valószínűleg éppen az említett kölcsönhatá
sok folytán, a kezdeményezésekből maga is jelentős részt kért, 
s nem egyszer volt úttörő a  nyugat számára is. Ne feledjük el, 
hogy már a  XV. század végén kitűnő hírük következtében 
magyarországi bányászokat hívnak külön kiváltságokkal 
Franciaországba, Angliába és Oroszországba. Erről szól VI. 
Henrik angol király 1452. évi kiváltságlevele, XI. Lajos francia 
király 1471. szeptemberi éditje és Vaziljevics III. Iván orosz 
fejedelem levele 1488-ban Mátyás királyhoz.10)

Valóban a hazai bányászat, s a belőle kisarjadt selmeci 
iskola igen előkelő helyet foglal el az úttörő kezdeményezések 
terén. Kiterjed ez nemcsak a bányászatra, kohászatra és tőlük

*) Hetilap. 1848. április 11-i szám. (454. old.)
«) V. ö. Wenzel: Id. m. 154—155. old.
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az idők folyamán különvált erdészetre, hanem ezek rokon terü
leteire, a műszaki alkotások és tudományok számos ágára is. 
Rendkívül hálás, de igen nagy s vaskos kötetnyi feladat lenne 
ezt részleteiben is szakszerűen feldolgozni: ezért nekem nem 
lehet itt se módom, se célom, hogy minderre kiterjeszkedjek. Az 
úttörő kezdeményezések igazolására csupán arra szorítkozom, 
mit tett a magyar bányászat és a selmeci iskola szűkebb sza
kom, a bányaméréstan és földméréstan terén. Ez annyival is 
inkább indokoltnak látszik, mert a magyar geodézia történetét 
tárgyaló tanulmányok ezekről nem igen vettek tudomást, pedig 
minden okunk megvan arra, hogy jogos önérzettel hivatkozhas
sunk reájuk külföldi viszonylatokban is.

A bányamérés legrégibb korszakában főként két tevékeny
ségből állott: a bányahatár meghatározásából az egymás terü
letébe behatoló szomszédok között, továbbá a tárók és alagutak 
kitűzéséből. Szabatos bányatérkép hosszú-hosszú évszázadokon 
keresztül nem volt, pedig mérnöki tervezéseket, a munkahelyek 
megfelelő elosztását, az anyagok és termelvények elhelyezését 
és szállítását, egyszóval üzemterveket enélkül ma elképzelni 
sem tudunk. Korszakos jelentőségű hatalmas műszaki fejlődés
nek számít tehát a XVI. században a bányatérképeknek a meg
jelenése. A bányatérképek első feltűnésével immár tekintélyes 
irodalom20) foglalkozik, s a német szakirodalom a bányatérké
pek feltalálójának Hans Trapp bányamestert tartja.21) Csak 
nem régiben sikerült azonban a Reichswirtschaftsministerium 
hivatalos kiadásában megjelenő egyik folyóiratban kimutatni, 
hogy Trapp maga nem volt a föltaláló, hanem a bányatérképe
zés módszereit itt, Magyarországon, Besztercebányán sajátította 
el 1565 táján, s hogy a bányatérképezés bölcsőjét Felvidékünkön 
kell keresnünk.22) Itt honosodott meg annyira, hogy 1565-ben 
már egy négytagú felvidéki bányászokból álló bizottság ajánlja
II. Miksa királynak: rendelje el a bányatérkép kötelező haszná
latát Besztercebányán is, ami II. Miksa 1565. március 16-i leira-

*°) A fontosabbakat a 22. lábjegyzet alatti tanulmány felemlíti.
21) Kolb: Der älteste schlesische Grubenriss. Zeitschrift für Berg-, 

Hütten- u. Salinenwesen im Deutschen Reich. 1937. év, 579. és köv. old.
22) Br. Ing. A. Tárczy—Hornoch: Zur Geschichte des Grubenrisswe

sens. Zeitschrift für Berg-, Hütten- u. Salinenwesen im Deutschen Reich. 
1941. év, 188. és köv. old.
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tavai meg is történt.23) Trapp akkor Besztercebányán szolgált, 
s innen vitte a térképkészítés tudományát Németországba, ami
kor 1568-ban hazánkból oda távozott. Tőlünk indult el tehát a 
korszakos jelentőségű módszer hódító útjára. A teljesség ked
véért ezen a helyen említjük meg, hogy több mint háromszáz 
évvel később a bányatérképezés tökéletesítésében ismét magyar 
elmének, Péch Antalnak volt igen tevékeny része. Módszere a 
legszövevényesebb kőzettani és földtani viszonyok áttekinthető 
ábrázolását tette lehetővé,24) s külföldön is nagy figyelmet kel
tett.

De a műszerszerkesztmények terén sem maradtunk el, már 
az 1600-as években sem, a Nyugat mögött. A XVII. század vége 
felé Selmec vidékéről indult hódító útjára a német szakiroda- 
lomnak „Schemnitzer Schinzeug“ néven ismert igen elmés szög
mérő műszere,25 *) amelyhez később a szomolnoki szögfelrakó, a 
„Schmölnitzer Scheibe“ csatlakozott.-6) Ez utóbbit azóta már 
többször is újból és újból feltalálták, s más nevek alatt a geodé
ziában lényegileg ma is használatban van.

Pontos időpontot jelent a magyar földméréstan és bánya
méréstan történetében 1735, a selmeci bányatisztképző intézet 
megalapításának esztendeje. Első tanára, Mikoviny Sámuel, régi 
magyar nemesi család sarja, a matematika mellett a földmérés
tan és bányaméréstan tanára volt, s vele elkezdődik hazánkban 
a Nyugat országait megelőzve a földmérési és térképészeti tu
dományok felsőfokú műszaki oktatása. Ez természetesen a gya
korlati részre is kiterjedt, s felsőbb rendelet intézkedett a töb
bek között arról, hogy Mikovinynek nyári térképészeti munká
latainál felváltva két-két növendéke segédkezzék. Mikoviny élet- 
történetét a legújabb kor már eléggé tisztázta. Kiderül belőle, 
hogy a XVIII. század legnagyobb mérnökei közé tartozik, aki 
a műszaki tudományok számos ágában kimagaslót és maradan-

23) Franz Anton Schmidt; Chronologisch-systematische Sammlung 
der Berggesetze der Königreiche Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Slavonien 
und des Grossfürstenthumes Siebenbürgen. II. köt. 12. old.

24) Bányászati és Kohászati Lapok, 1878. év. A bányatérképek szer
kesztéséről (több folytatásban), Technikai fejlődésünk története. Budapest, 
1929. 642. old.

25) Blätter für Technikgeschichte. 7. füzet, 1940. év. 145. old.
2e) Blätter für Technikgeschichte. 7. füzet, 1940. év. 119—122. old.
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dót alkotott.27) A földméréstan terén már kétszáz évvel ezelőtt 
háromszögeléseket, alapvonalméréseket, földrajzi szélességi és 
hosszúsági meghatározásokat végzett hazánkban és számos vár
megye, s bányavidék térképét elkészítette. Korszakalkotó műkö
dése kétszáz év után is hodoló tiszteletet parancsol, s emlékét a 
Magyar Mérnök- és Építész Egylet most készül ünnepélyes kül
sőségek között méltóképpen megörökíteni. Neve a külföldi karto
gráfiái irodalomban még napjainkban is gyakran szerepel,28) az 
ő idejében pedig oly ismert volt, hogy a berlini Tudományos 
Akadémia elődje, a Porosz Tudományos Társaság még nem is 
harmincötéves korában a messzi Magyarországból tagjául vá
lasztotta.

Mellőzöm székfoglalómban kisebb jelentőségű utódait, bár 
annak idején nem egynek külföldön is igen ösmert neve volt, s 
pl. Möhlinget és könyvét még ma is emlegetik.29) Most közvetle
nül hanstadti Lang Jánosra térek át, ki Mikoviny örökét a sel- 
meci intézetben mintegy 50 évvel ennek halála után foglalta el.

Hanstadti Lang János. Mily idegennek hangzik e név, s 
mégis mennyi közünk van hozzá. A hanstadti nemesi előnevet 
jelent, s máig eldöntetlen, hogyan jutott a mi Lángunk nagy
apja hozzá, amikor mint a  selmeci bányakamara főpénztárosa 
1765-ben nyugalombavonulása alkalmával nemességet kapott. 
Atyai ágon mindenesetre régi selmeci családból származott, míg 
édesanyja, nemes Belházy Katalin nevezetes magyar család 
sarja volt. Eleinte katonai pályára készült; amint a Wiener 
Zeitungban később megjelent nekrológja mondja: Vele született 
vonzalmától vezettetve, hogy királyának és hazájának szolgál
jon, már 16 éves korában mint kadét a dicső magyar sereg so
raiba lépett.30) Röviddel reá, a törökkel vívott hadjáratban Uj- 
palánka mellett vérét is ontotta hazánkért. Sebesüléséből fel-
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27) Dr. Tárczy—Hornoch Antal: Mikoviny Sámuel, a selmeci bánya- 
tisztképző tanintézet első tanára. Bányászati, kohászati és erdészeti felső- 
oktatásunk története. Sopron, 1938. 25—42. old.

Eckert: Die Kartenwissenschaft. 1921. I. köt. 38. old. Nischer: ös
terreichische Kartographen. 1924. 119. old.

29) Blätter für Technikgeschichte. 7. fűz. 1940. év. 139. old.
30) Wiener Zeitung. 31. Januar 1843. „Trat schon in seinem 16ten Le

bensjahre, belebt von dem angeborenen Eifer dem Könige und Vaterlande 
zu dienen, als Cadet in die Reihen der tapferen Heere Ungarns“.
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épülve, búcsút mondott a katonaéletnek, s a selmeci akadémiára 
iratkozott be. Ennek elvégzése után több évet üzemeknél töltött, 
1803-ban Selmecen a bányaméréstan, majd hozzá a földmérés
tan és később a bányaműveléstan tanára lett. Személyéhez ak
kor már nagyszabású munkálatok fűződtek, ö végezte a selmeci 
II. József altáró kitűző méréseit is. Nevét a bányaméréstani tu
dományok terén azonban nem ezek tették halhatatlanná, hanem 
az a körülmény, hogy korát évtizedekkel messze megelőzve a 
teodolitnak, mint szögmérő műszernek bányabeli alkalmazása 
mellett szállt síkra. Ezt a külföld is készségesen elismeri, pl. 
abban a prioritási vitában, amely a bányateodolit első alkalma
zása körül 1851-ben keletkezett.31) Sőt Brathuhn könyve még 
1908-ban is fontosnak látja úttörő érdemeit külön kiemelni.32) 
A szakirodalomban eddig ismert legrégibb bányateodolit33) 
— minden bizonnyal az ő beszerzése — tanszékem birtokában 
van; feltűnő rajta, hogy a legújabb időkig szokásos okulárkihu- 
zat helyett a mai modern belső képállítással rendelkezik. De 
hanstadti Lang maga is szerkesztett bányateodolitot, amelyet 
1835-ben Pesten megjelent könyvében részletesen ismertetett. E 
könyve a külföldi irodalom megítélése szerint korának legkitű
nőbb bányaméréstana volt.34) Ebben az évben, 1942. december 
16-án lesz száz esztendeje annak, hogy Selmecbányán, mint a 
város érdemekben gazdag díszpolgára elhúnyt. Töröljük le em
lékéről pár percre a feledés porát. Megérdemli ezt már csak 
azért is, mert a bányamérésen kívül a gépészet és bányaműve
lés terén is kimagaslót alkotott. A vízoszlopos szállítógépen vég
zett javításait és szállító-szabályozóját annakidején sokat emle
gették.35) Életrajzának szakszerű megírása az utókor feladata, 
s itt ezzel kapcsolatban csak azt emelem ki, hogy működéséről 
a karlsruhei udvari könyvtár is igen értékes adatokat tartal
maz.36)

31) Der Bergwerksfreund. 1851. XIV. köt. 587. old.
32) Lehrbuch der praktischen Markscheidekunst. 1908. év. 65. old.
33) Vr. Ing. A. Tárczy-Homoch: Zur Entwicklungsgeschichte mark

scheiderischer Instrumente. A bánya- és kohómérnöki osztály közleményei. 
1940. év. 16—23. old.

34) Der Bergwerksfreund. 1851. év. XIV. köt. 587. old.
35) Wiener Zeitung. 1843. január 31. 231. old.
36) Handschriften der Hof- u. Landesbibliothek Karlsruhe. IV. Bd. 

841. 9. f. 410. 255. Pochwerke des Lang v. Hanstadt, 1835.
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Alig pár évvel hanstadti Lang halála után fényes tehetség 
tűnik föl Selmecen a tápiószelei születésű Miller Albert szemé
lyében. A selmeei bányászati akadémia elvégzése után tíz évre, 
1847-ben helyettes tanárként került vissza az akadémiára. A sza
badságharc később külföldön éri, Selmecre visszatérni nem tud, 
s a bécsi kormány rendeletére Leobenbe megy, hogy ott a Sel- 
mecről kiszorult külföldiek oktatásában mint tanár közremű
ködjék. Az így kifejlődött leobeni bányászati akadémia egyik 
leghíresebb tanára lett: emlékét ott szobor is hirdeti. Mi pedig 
jegyezzük meg magunknak, hogy a poláris planimétert Amsler- 
től függetlenül, s vele egyidőben a külföld által elismerten Mil
ler is feltalálta,37) s ugyancsak ő az ortogonális rudas planimé- 
ter feltalálója.38) Ez a Miller pedig hazánkban született, s a sel- 
meci akadémia égisze alatt kezdődött fényesen ívelő pályafutása.

Millerrel csaknem egyidőben végezte tanulmányait a sel- 
meci akadémián Stadler József, kitől ugyancsak két érdekes 
planiméter-szerkesztmény származik.39) Különösen hiperbola- 
planimétere, illetve ennek elve érdemel napjainkban is figyel
met.

De Selmecbánya adta a külföldnek lovag Koritska Károlyt, 
a híres geodétát, aki 1864-ben a prágai műegyetem első válasz
tott rektora volt, s akit a csehországi geodéziai tudományok 
nagymesterének tartanak. A selmeei akadémia elvégzése után 
ugyanott Doppler tanársegéde lett, a szabadságharc alatt he
lyettesítette is Dopplert. Később a prágai, amikor még két, né
met és cseh tagozatú műegyetemen a geodézia tanáraként mű
ködött, s a műegyetem kettéválasztása után a német tagozaton 
maradt. Hatalmas maradandó irodalmi és szakszerű működést 
fejtett ki; a prágai műegyetem legnagyobb tanárai közé számít
ják.40) Szobra a prágai műegyetem előtt az elismerés és tiszte
let maradandó záloga. Csak mint érdekességet említem meg, 
fiogy kortársa, a prágai német műegyetem híres gépész profesz-

37) Dr. Tárczy-Hornoch Antal: A planiméter feltalálásának magyar 
vonatkozásairól. Geodéziai Közlöny, 1932. év. 65—75. old. Jordán—Eggert: 
Handbuch der Vermessungskunde. II. köt. I. félköt. 1931. 208. old.

38) Oltay: Geodézia. I. köt. II. kiadás, 1923. 154. old.
M) Oltay: Geodézia. I. köt. II. kiadás, 1923. 154. old. és Doleial: Berg- 

und Hüttenmännisches Jahrbuch. LIV. köt. 1906. év. 319—324. old.
40) Velflik: Déjiny technického uéeni v Praze. I. köt. 454—460. old.
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szóra, Schmidt Gusztáv ugyancsak a selmeci akadémia hallgatói 
közé tartozott.41)

A magyar szabadságharc leverése után szomorú idő követ
kezett a selmeci akadémiára. Minthogy hallgatóinak nagy része 
fegyverrel kezében vett részt benne, s mivel tanárai közül is 
többet hazafias magatartásukért a bécsi kormány fegyelmi el
járás alá vont, megtorlásul egy időre bezáratta az akadémiát. 
Később megnyilt ugyan, de az új alapítású és dédelgetettebb 
leobeni és pfibrami iskolákkal szemben nem egyszer hátrányo
sabb helyzetbe került. Komoly fellendülés csak a kiegyezés után 
következett be, amely az ősi akadémiából kimondottan magyar 
intézményt teremtett.

A tisztán magyar korszak első kiváló képviselője a selmeci 
akadémián a földmérés terén verbói Cséti Ottó, a messze földön 
híres műszerszerkesztő. Nem lehet terünk számos új műszerének 
részletes méltatására, hiszen Dóiéval Edvárdnak, a bécsi mű
egyetem most már nyugdíjas tanárának egy füzetnél is több 
kellett hozzá. Doleáalnak Cséti műszereit méltató első tanul
mánya hét,42) a második pedig szintén hét folytatásban43) látott 
napvilágot. Doleáalról pedig meg kell említenünk, hogy a néme
tek egyik legnagyobb élő geodétája, több műegyetem tisztelet
beli doktora, aki nem régiben kapta meg a németek legnagyobb 
tudományos kitüntetését, a Goethe-érmet. Dolezal szavaiból a 
hódoló tiszteletnek a hangja cseng ki a nagy alkotó Cséti irá
nyában, de ugyanez visszhangzik a külföld Csétit méltató igen 
nagyszámú többi munkáiból is,44) hiszen műszereit sok ország
ban máig is használják. Nagy szolgálatot tett emellett Cséti a 
szűkebb értelemben vett magyar műszaki világnak is. 1894-ben 
megjelent Felső földméréstana az első magyarnyelvű felső geo
dézia volt, Általános földméréstanát pedig hosszú időn keresz
tül a magyar állami földmérés rendeletben előírt tankönyvül 
használta.45) Az utókor hálás kegyeleteként emlékszobra Ka-

41) Velflik: Id. m. I. köt. 566—567. old.
42) österreichische Zeitschrift für Berg- u. Hüttenwesen. 1906. év.
43) österreichische Zeitschrift für Berg- u. Hüttenwesen. 1907. év.
44) PI. Wilski: Lehrbuch der Markscheidekunde. I. köt. (1929.) 124., 

128., 163., 174., 175., 189., 206. old. II. köt. (1932.) 11. old. Gorsky: Rudarsky 
i topioniéki vesnik. 1929. év. 208. old. Aubell: Berg- u. Hüttenmännisches 
Jahrbuch. 80. köt. 1932. év. 41., 42., 43. old.

45) 117.787/1906. P. M. sz. V. ö. Kataszteri Közlöny, 1907. év. 218—224. old.
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runk élőkért jében áll; gondoljunk mindig mély tisztelettel alko
tásaira, valahányszor utunk mellette elvisz.

Cséti utóda, Szent-Istvány Gyula, 1902-ben foglalta el Cséti 
örökét. Számos nagyszabású föld- és bányamérési munkálatra 
és több tudományos értekezésre támaszkodhatott már akkor, 
amikor tanszékét elfoglalta. Mint tanár Cséti nyomdokait kö
vette, s számos külföldön is ismert46 és becsült műszerrel gazda
gította a földmérés tudományát. Közülük itt csak selmeci irány
rögzítő készülékét, aknafüggélyezőjét és feszítékét emelem ki. 
Vaskos bányaméréstana a földalatti mérésekkel foglalkozó ma
gyar mérnöki kar bibliája lett. Jelentősége messze túlterjedt az 
ország határain, s az a számos hivatkozás és utalás, amely a 
szakirodalomban szemünkbe tűnik,47 megerősíti nem egy híres 
külföldi professzornak azt a véleményét, hogy Szent-Istvány 
műve korának legtervszerűbb és legteljesebb bányaméréstana 
volt. Szobra immár szintén itt áll, nagyjaink díszes galériájában.

Es ha tekintetünket a földméréstan legifjabb ága, a foto
grammetria, a fényképmérés felé fordítjuk, a selmeci iskola itt 
sem maradt tétlen.

Most már beigazoltnak tekinthetjük, hogy a fotogrammet
riának magyar feltalálója is van a selmeci végzettségű Ujsághy 
Zsigmond személyében, aki a külföldet évekkel megelőzve vé
gezte akadémiai gyakornok korában, 1854-ben erre vonatkozó 
első kísérleteit.48) Anyagi eszközök hiánya, s kortársainak meg 
nem értése miatt volt kénytelen ezeket abbahagyni, s szomoro
dott szívvel érte meg azután, hogy elgondolásait mások vitték 
diadalra.

A magyar fotogrammetriai munkálatok gyakorlati megin
dulását a Magyar Fotogrammetriai Társaság évkönyvében meg
jelent szaktanulmány csak 1902-től, Konkoly-Thege felhőméré
seitől származtatja,49) holott bebizonyíthatóan már a múlt szá-

46) österreichische Zeitschrift f. Berg- u. Hüttenwesen. 1907. év 260. old.
47) Wilski: Lehrbuch der Markscheidekunde. I. köt. (1929.) 123., 124., 

166., 175. old.
48) Dr. Tárczy-Hornoch Antal: Egy elfelejtett magyar úttörő. Tér

képészeti Közlöny. VI. köt.
49) A Magyar Fotogrammetriai Társaság Évkönyve. 1938—39. évre. 

74. old.
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zadra nyúlik vissza. Csiby Lőrinc besztercebányai erdőmester
nek, később selmeci akadémiai tanárnak a besztercebányai ge- 
rebről fotogrammetriai felvételekből képazonosítás útján ké
szült alaprajza a múlt század utolsó évtizedében pl. oly neve
zetességre tett szert, hogy az ezredéves kiállításon is bemutat
ták.50) Végül még csak megemlítem, hogy az első magyar foto
grammetriai könyvet 1917-ben Jankó Sándor selmeci, később 
soproni tanár írta,51) ki immár húsz év óta a soproni temető 
csendes lakója.

Vázlatos fejtegetéseimnek a végére értem. Az élők mun
kájának elbírálását nem tűztem célul magam elé. A ma megíté
lése a jövő feladata. De az eddigi is eléggé megerősítette állítá
somat, hogy a magyar bányászat és a selmeci iskola még a szó- 
banforgó szűk tudományok terén is és nem egyszer úttörő kez
deményezésekkel dicsekedhetik.

Kedves egyetemi polgárok, ifjú Barátaim! Befejezésül még 
Hozzátok szólok. Lelkesítő szavakkal kellene Benneteket az új 
tanév kezdetén vállalt kötelességeitek teljesítésére buzdítanom. 
De vájjon szükség van-e még erre, amikor egész eddigi fejtege
tésem, dicső elődeiteknek nemes példája mind-mind követésre 
serkent. Tanuljatok tőlük, az ő becsületes útjukat járjátok, le
gyetek méltók hozzájuk, s a nagy időkhöz mért ernyedetlen ki
tartással munkálkodjatok minden erőtökkel és ifjúi lelkesedés- 
tek egész hevével szakjaink és édes magyar Hazánk felvirágoz
tatásán!

A Mindenható áldása legyen Rajtatok!

5e) Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves 
fennálláskor. VI. köt. Budapest, 1897. év, 767. old.

51) Fotogrammetria. Pozsony, 1917.
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a különféle segélyekben, stb. 
részletesen

a különféle segélyekben, stb. 
csoportonkint összegezve

részesítettek száma

részesítettek száma

a különféle segélyek, stb. értéke pengőben

A különféle segélyekben, stb. részesítettek száma mind
két félévben együtt

A különféle segélyek, stb. értéke pengőben mindkét félévben 
együtt

52
36 
86 
59
37 
31 
28 
69

203

195

151
128
155
214
112
111
266
256

684

709

14
19

18
6
1
7
8

180
141
278
285

82
131
314
306

16 13

3.658

854

493.200’—

21 27

3.601

863

492.288’—

7.259

985.488’—
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