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1. Kormányzói látogatás.

Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormány
zója 1930. október hó 19-én meglátogatta főiskolánkat. A leg
magasabb látogatás nagy örömmel töltötte el úgy a tanári 
kart, mint a főiskola egész személyzetét és hallgatóságát. A 
napsugaras, szép őszi délután meleg szeretettel, a törhetetlen 
ragaszkodás és hűség érzésével fogadtuk Ő fő mélt óságát a fő
épület bejárata előtt, a főiskola volt neves tanárainak szobrai 
között. A Kormányzó Úr nagy díszkisérettel érkezett; kísére
tében voltak többek között Vértesi] Sándor kabinetirodai és 
Somkuthy tábornok katonai irodai főnök, Koós Miklós al
ezredes, első szárnysegéd, Gróf Klebelsberg Kunó akkori kul
tuszminiszter, Herrmann Miksa v. miniszter, a város ország
gyűlési képviselője. Szily Kálmán államtitkár, vitéz Simon 
Elemér dr- főispán, Thurner Mihály dr. polgármester, Böhm 
Ferenc miniszteri tanácsos, főosztályvezető, Pethe Lajos mi
niszteri tanácsos-

A főiskola tanácsának élén Cotel Ernő rektor a következő 
beszéddel üdvözölte a Kormányzót :

,,Főméltóságú Kormányzó Ú r! a Bánya- és Erdő mérnöki 
Főiskola tanácsa nevében mély hódolattal és büszke öröm
mel köszöntöm Főméltóságodat ebben a mi kedves soproni 
otthonunkban, melyet Főméltóságod fejedelmi szava juttatott 
nekünk akkor, amikor főiskolánk helyzete a legnehezebb volt. 
Ez az új fészek éppen olyan szép, éppen olyan kedves nekünk, 
mint Selmecbánya volt és mi Selmecet mégsem tudjuk fe
ledni, de nem is akarjuk feledni soha. A selmeci otthont 
most is a magunkénak érezzük közel 170 esztendős főiskolai 
múltúnk, Selmecbányát pedig ezeréves nemzeti múltúnk alap
ján. Ennek az épületünknek homlokára írott 1763. évszám 
minket mindig emlékeztetni fog a tőlünk elvett kincseinkhez 
való örök jogunkra.

— A mi főiskolánk — Főméltóságod kormányának jó
voltából — az utóbbi 4—5 esztendőben olyan mértékben ki-
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egészíthette felszerelését, hogy tudományos és kutató mun
kánk bőségesen fmegindulhatott Tudományos kiadványaink 
eljutottak a világ minden jelentékeny helyére, ahol a műszaki 
tudományokat művelik. Kiadványaink révén állandó kapcso
latot teremtettünk a művelt külföld kutató intézményeivel.

A KORMÁNYZÓ AZ ÜDVÖZLŐ BESZÉDET HALLGATJA.
(Höchinger M. felvétele)

Szinte azt mondhatnám, hogy a külföldön jobban is ér
tékelik a mi főiskolánkat, mint idehaza. Amíg a külföldön 
minden egyetemi intézménnyel egyenrangúnak tekintenek 
minket, addig itthon a főiskola egyetemi rangját és ennek
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attribútumait negyedszázados .szakadatlan küzdelmünk elle
nére sem tudtuk megszerezni. Ez a küzdelem még azoknak a 
tanárainknak és tanártársainknak idejében kezdődött, akik
nek szobrait tegnapi tanévmegnyítónk keretében avattuk fel

Mi mégis türelemmel és bizalommal dolgozunk tovább, 
tudjuk jól, hogy a magyar sors ma a türelem és a kitartás 
jegyében áll- Főméltóságod fenkölt nyugalma és bizalma a 
szebb magyar jövőben példát ad mindnyájunknak kitartás
ban, kötelességteljesítésben.

A Mindenható áldását kérem Főméltóságodra és kor
mányzatára. Isten áldása legyen egész életén és minden lé
pésén !“

A rektor beszédje után az Ifjúsági Kör elnöke üdvözölte 
néhány lelkes szóval Őfőméltóságát Miután a rektor bemu
tatta a főiskola dékánjait, a Kormányzó Úr — a rektor és a 
tanárok kalauzolása mellett — megtekintette mind a három 
szakosztálynak egy-két intézetét és mindenütt behatóan érdek
lődött a szakbeli kutatások iránya éls célja tekintetében.

Öfőméltósága a több mint egy órás látogatás után buzdító 
és kegyes szavakkal vett búcsút a főiskolától, ahol kitüntető 
látogatása mindnyájunknak feledhetetlen, kedves emléke lesz.

2. A magyar egyetemi és főiskolai tanárok 
baráti szövetségének soproni összejövetele 

és látogatása a főiskolán.

A Felsőoktatásügyi Egyesületben képviselt magyar egye
temek és főiskolák (négy tudományegyetem, műegyetem, köz
gazdaságtudományi kar, állatorvosi főiskola, bányámémöki és 
erdőmérnöki főiskola) tanárait ezidén a mi főiskolánk Sop
ronba hívta meg baráti összejövetelre. A meghívás lelkes vissz
hangra talált s az 1931. év két pünkösdi ünnepére (május 24. 
és 25) kitűzött találkozónak a kellemes időjárás is nagyon 
kedvezett.

Az összejövetelnek közel száz nem soproni résztvevője 
volt; közöttük 28 hölgy. Pünkösd szombatján este volt az 
ismerkedési estély, vasárnap délelőtt pedig a díszközgyűlés. 
Vasárnap délután kirándulás a Hubertus kilátóra és a fertő-
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rákosi kőbányához, hétfőn délelőtt Széchenyi István cenki 
sírjának megkoszorúzása.

A közgyűlést a városháza dísztermében tartottuk, ame
lyen a Sopronba érkezett egyetemi és főiskolai tanárok a 
hölgyekkel együtt úgyszólván kivétel nélkül megjelentek A 
közgyűlést Cotel Ernő e- i. rektor a következő beszéddel nyi
totta meg :

DR. KENYERES BALÁZS EGYETEMI TANÁR BESZÉDET MOND A MEG
HÍVOTT EGYET. ÉS FŐISK. TANÁROK NEVÉBEN.

(Lengyel Zoltán felvétele)

„A F- 0  E-ben képviselt Magyar Egyetemek és Főisko
láknak tanárai ez alkalommal ötödik baráti találkozójukra 
jöttek össze. 1927Jben Szegeden, 1928-ban Debrecenben, 1929- 
ben Pécsett. 1930-ban Budapesten és pedig a Pázmány-Egye- 
tem patronátusa alatt tartottuk találkozónkat. Ezeknek az 
évenként ismétlődő tanári találkozóknak az a céljuk, hogy a 
budapesti és nem-budapesti egyetemi-főiskolai tanárok szel
lemi együttműködését és baráti kapcsolatát ápolják, előmoz
dítsák. Hogy ez a célkitűzés helyes, azt az évenként megismét
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lődő összejövetelek lelkes hangulata és a következő találkozó 
iránti azonnali érdeklődés elevenereje bizonyítja.

De jók ezek a baráti találkozóik azért is, hogy — egye
temi és főiskolai tanárok — egymást megismerve és megbe
csülve, erősítsük a felsőoktatás kari szellemét és egységét Az 
ország mai nehéz gazdasági helyzetében a rövidlátó emberek
nek nem csekély serege bennünk nem az ideálokért küzdő 
lelkes tábort látja, hanem az állam költségvetéséneik jelenté
keny kiadási tételét. Ezzel a rövidlátó felfogással kiváló és 
harcos kartársaim már régen — érdeme szerint — elbántak. 
De annyit mégis szeretnék megállapítani ez alkalommal is, 
hogy ahhoz csakugyan nem fér kétség, hogy minden fejlődés

legyen az technikai, vagy gazdasági — az általános szel
lemi kultúra vezérkarának, a felsőoktatási intézmények taná
rainak kutatómunkájában gyökeredzik. Minél több van tehát 
ezekből valamely országban — akár nagy az az ország, akár 
kicsiny — annál nagyobb annak az országnak a reménye, ki
látása a boldogulásra, tökéletesedésre, fejlődésre. A tanár ku
tatómunkája a tökéletesedés útjának biztos és cétudatos építő
művelete s már ez oknál fogva sem Ítélhető meg a hivatalos 
idő keretei között mozgó közigazgatási munka értéke szerint, 
bármily magasrendű legyen is az A kutató tanár nemcsak 
saját hazájának, hanem az egész emberiségnek tesz önzetlen 
szolgálatot.

Mi soproni főiskolai tanárok hálásak vagyunk azért, hogy 
meghívásunkat elfogadni méltóztattak. Mi vagyunk ugyanis a 
magyar Egyetemek és Főiskolák baráti kapcsolatának — ter
mészetesen nem a szeretet és a ragaszkodás tekintetében, ame
lyekben mindnyájan egyformák vagyunk, hanem — erő és 
tekintély dolgában a legszerényebb, a leggyengébb láncszeme. 
A lánc teherbíró képességének közismert sarkigazsága, tehát 
a közérdek kívánja meg, hogy ez a leggyengébb láncszem is 
megerősödjék. Kérem az Egyetemi és Főiskolai tanárok ba
ráti társaságát és főleg vezéreit, hogy nagy erkölcsi súlyukkal 
a magyar felsőoktatásnak ezt az aktuális ügyét támogatni mél- 
tóztassanak

Minthogy főiskolánk 150 éves Selmecbányái múlt után 
került jelenlegi második otthonába, mint menekült főiskola 
azt a gondolatot ébresztheti az idegenben, hogy otthona és 
felszerelése talán nem elég korszerű.
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örülni fogunk, ha főiskolai intézményeink bemutatásával 
ezt a téves hitet megszüntethetjük.

Tisztelettel üdvözlöm a körünkben megjelent Szily Kál
mán államtitkár Úr Öméltóságát, Gróf Klebelsberg kultuszmi
niszter Űr Őexcellenciájának képviselőjét, Dr. vitéz Haász 
Aladár miniszteri tanácsos Úr Öméltóságát, az egyetemi fő
osztály vezetőjét, Herrmann Miksa Őnagyméltóságát, a város

A GYÜLÉSTEREM KÉPE. DR. THURNER MIHÁLY POLGÁRMESTER
BESZÉL.

(Lengyel Zoltán felvétele)

képviselőjét, Dr. Pinezich István Öméltóságát, a városi tvh. 
felsőházi tagját, az egyetemek és főiskolák megjelent rector 
magnificusait, dékánjait és tanárait s a házigazda szerepét 
főiskolánkkal megosztó Sopron város főispánját, vitéz Simon 
Elemér dr. és polgármesterét, Thurner Mihály dr. Öméltósá
gáikat.

Bejelentem, hogy távolmaradásukat kimentették :
Mayer János földmívelésügyi miniszter Úr, Tauffer Vil

mos F. 0- E. elnök Űr, Ilosvay Lajos ny. államtitkár és a kö
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vetkező Kartársaink : Laky Dezső, Sigmond Elek, Bozóky 
Géza, Pázmány Zoltán, Scipiades Elemér, Wolíkenberg Alajos, 
Solymossy Sándor, Mester János, Magyary Zoltán, Grósz Emil, 
Korányi Sándor báró, Frigyesy József, Weszely Ödön, Hültl 
Dezső, Haendel Vilmos, Főmet Béla, Láng Nándor, Mannin- 
ger Rezső, Angyal Dávid, Bernáth István, Földes Béla, Kenézy 
Gyula, Kosutány Ignác, Nagy Árpád, Béz Géza, Finkey Fe
renc, Szandtner Pál Ángyán János, Pékár Mihály, Gorka 
Sándor, Dr. Koissalka János, Löte József, Möller István

A baráti összejövetel mai gyűlését ezennel megnyitom és 
Isten áldását kérem munkánkhoz. Méltóztassanak megengedni, 
hogy első érdemleges aktus gyanánt azt javasolhassam, hogy 
mai összejövetelünk alkalmából a Kormányzó Űr őfőméltó- 
ságához a következő üdvözlő táviratot küldjük : „A magyar 
Egyetemek és Főiskolák tanárai Sopronban tartott baráti ösz- 
szejövetelüknek mai díszgyűléséből mély hódolattal üdvözlik 
Főméltóságodat, Isten áldását kérve életére és munkájára.“

A közgyűlésen Szili/ Kálmán államtitkár, a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter képviseletében mondott beszédet a ma
gyar felsőoktatás szervezetének kiépítéséről és a miniszter 
nevében üdvözölte a gyűlést. Dr. Kenyeres Balázs Pázmány- 
egyetemi nyilv- r. tanár a magyar egyetemek és főiskolák ne
vében megköszönte a soproni főiskola meghívását és üdvö
zölte az egybegyülteket. Hermann Miksa v. miniszter, mint a 
város országgyűlési képviselője és mint főiskolánk volt ta
nára is hangoztatta a főiskola egyetemi rangjának halasztha
tatlan voltát. Zelovich Kornél műegyetemi nyilv- r. tanár be
jelentette a Kir- József Műegyetem meghívását a jövő évi ba
ráti összejövetelre, amit a gyűlés egyhangú lelkesedéssel el
fogadott.

Majd Huzella Tivadar debreceni egyetemi nyilv- r. tanár 
és Pattantyús Á- Imre főiskolai r. tanár tartott nagy érdeklő
déssel kisért előadást; előbbi a tanárok külföldi útjainak je
lentőségéről, utóbbi pedig a mérnöknevelés legfontosabb té
nyezőiről.

A díszgyűlés után a F. 0. E- tartott rendes közgyűlést 
Zelovich Kornél műegyetemi nyilv. r. tanár elnöklete alatt.

Hétfőn délelőtt a cenki sírboltban Zelovich Kornél ma- 
gasszámyalású beszéd kíséretében tette le a legnagyobb ma
gyar sírjára az egyetemi és főiskolai tanárók koszorúját-
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3. Látogatások,

A m. kir. József Műegyetem Mechanikai Technológiai In
tézetének segédtanerői és a Székésfe hérvár-Sóstói m. kir. 
Légügyi Hivatal négy mérnöke az 1930/31. tanévben megláto
gatták főiskolánkat és főleg annak anyagvizsgáló intézeteit 
tanulmányozták.

A berlini Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 
30 tanügyi szakférfiúból és tanárnőből álló csoportja 1931- évi 
április hó 10-én meglátogatta főiskolánkat. A csoportot a fő
iskola rektora és dékánjai fogadták-

A római ,,Amici della Ungheria( ifjúsági csoportjának a 
debreceni nyári egyetemi tanfolyamáról Olaszországba vissza
térő ötven tagja főiskolánk látogatására 1931. augusztus hó 
26-án Sopronba érkezett. Az olasz vendégeket a főiskola rek
tora, több főiskolai tanár és a főiskolai ifjúsági Kör Sopron
ban lévő tagjai meleg fogadtatásban részesítették.

4. Kitüntetések.

A francia köztársaság elnöke Boleman Gézának, főisko
lánk volt rektorának, a magyar-francia diákcseremozgalom 
érdekében kifejtett értékes működéséért a Becsületrend tiszti 
jelvényét adományozta, kinek ezen kitüntetése alkalmából a 
főiskolai tanács őszinte örömét tolmácsolta.

A Magyar Mérnök és Építész Egyesület Boleman Géza ta
nártársunkat egyik alelnökévé választotta meg.

A m. kir. Nemzeti Munkavédelmi Szervezet Felügyelője 
Kövesi Antal főiskolai r. tanárt, mint a Nemzeti Munkavéde
lem Soproni Közlekedési Csoport vezetőjét több éven át ki
fejtett ügybuzgó, hazafias szolgálataiért „Dicsérő Elismerés
ben“ részesítette.

A Kormányzó Űr őfőméltósága Finkey József és Vági 
István főiskolai rendes tanároknak az V. fizetési osztály jelle
gét és Dr- Tárczy-Hornoch Antal főiskolai rendkívüli tanár
nak a rendes tanári címet és a VI. fizetési osztály jellegét 
adományozta
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5. Nyugdíjazás.
A Pénzügyminisztérium Frank Lajos főiskolai k veszt őrt 

beszámítható javadalmazásával egyenlő összegű nyugdíjra 
igénytadó szolgálati idejének betöltése folytán saját kérelmére 
végleges nyugalomba helyezte. A főiskolai tényleges szolgálat 
alól 1930- évi november hó 6-ával mentetett fel.

Főiskolai szolgálata alatt az „Üzemi számviteltan“ elő
adója volt s a főiskolai kvesztori hivatalt ő szervezte meg.

6. Elhalálozások.
Muck András m. kir. erdőtanácsos a főiskolai tanulmány- 

erdő gondnoka 1931. május hó 19-én hosszú szenvedés után 
meghalt

Boldogult 1919. óta volt a főiskolához beosztva s benne 
a főiskola kiválóan lelkiismeretes munkatársat veszített.

Mildschütz Gyula oki. erdőmérnök, bányamérnökjelölt 
1931. június hó 25-én rövid betegség után elhunyt

7. Megbízások.
Krippel Móric nyug. főiskolai rendes tanár a „Faipari 

technológia“ c- tantárgynak az 1930/31. tanév nyári félévében 
való előadásával és a vizsgák megtartásával bízatott meg.

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Cotel Ernő és 
Dr- Vitális István főiskolai r. tanárokat az 1930. évi VI. t c 
alapján létesített Országos Természettudományi Tanácsba az 
1935- év végéig tei'jedő ülésszak tartamára meghívta.

Tettamanti Jenő főiskolai r. tanár a .Bányászati és Kohá
szati Közlemények“ társszerkesztőségével bízatott meg.

Esztó Péter főiskolai adjunktus az 1930/31. tanév II. felére 
a bányaműveléstani tanszék tanárának helyettesítésére nyert 
megbízást.

A pénzügyminisztérium megengedte, hogy Pocsubay Já
nos főiskolai adjunktus Sopron város tulajdonát képező és a 
Sopronvidiéki Kőszénbánya R- T.-naik bérbeadott brennbergi 
bányánál a Sopron város által neki felajánlott bányaszaklértői 
megbízást elvállalhassa-
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Veszelka József ok i vaskohómérnök a Metallográfiának 
és a Fémtechnológiának helyettes előadói minőségben való 
előadására, a gyakorlatok tartására és ezen tárgyaikból a kol
lokviumok és a vizsgák megtartására, Dr. Schleicher Aladár 
nyug. főbányatanácsos, műegyetemi magántanár pedig Ve
szelka előadásának irányítására és ellenőrzésére, valamint a 
fémkohászati II. szigorlaton a fémtechnológiából való vizs
gáztatásra kapott megbízást-

Hóiba Miklós m. kir- segéderdőmlórnök eddigi beosztásá
nak érintetlen hagyása mellett Muck András m. kir- erdőtaná- 
csosnak, a tanulmányi erdő vezetőjének, betegsége tartamára 
ideiglenesen a tanulmányi erdő teendőinek ellátásával bíza
tott meg.

Dr. Kund Vilmos kér. tiszti orvos az ,,Ipari egészségtan“ 
c. tantárgy előadásával és a vizsgák megtartásával az 1930/31 
tanévre ismételten megbízást kapott-

Szabó Kálmán számvevőségi főtanácsos az 1930/31- tanév 
téli félévében az ,,Állami számviteltan“ c. tantárgynak a fő
iskolán való előadásával és a vizsgák megtartásával volt meg
bízva.

Szabó József oki. testnevelő tanár 1931- május hó 1-től 
kezdve a tanév végéig testnevelési szakelőadó volt-

A nagyméltóságú m. kir- földmívelésügyi Minisztérium 
Kiss Lajos kertészeti főintézőt Abaujszántó, Encs és Göncz 
gócpontokon a gyümölcsfaápolás és védelem gyakorlati teen
dőinek ismertetése érdekében tartandó 5 napos téli, valamint
2—2 napois tavaszi és nyáreleji tanfolyamok vezetésével 
bízta meg.

Kresadlo József m. kir. segédmérnök, a kvesztori hivatal 
kvesztori teendőinek, Burkert Ferenc államszámviteltani vizs
gával bíró állandó díjnok pedig a kvesztori hivatal ellenőri 
teendőinek ellátásával bízatott meg.

8. Segélyek, helyettesítési díjak.
A m- kir. Pénzügyminisztérium a Főiskola Bányászati és 

Kohászati Osztályának 1931. évi Közleményei költségeinek 
részbeni fedezésére 3000 pengőt utalt ki.

A m. kir. földmívelésügyi Minisztérium az „ Erdészeti KL
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sérletek“ c. folyóirat támogatására az Országos Erdei Alap ter
hére 1500 pengőt engedélyezett.

A m- kir. földmívelésügyi Minisztérium értesítette a főis
kolát, hogy az „Erdészeti Kísérletek“ c. folyóiratot az 1931. 
évi július hó 1-től kezdődő hatállyal havi 400 pengővel óhajtja 
támogatni.

A m. kir. földmívelésügyi Minisztérium a főiskola IV. 
éves erdőmérnökhallgatói erdőrendezéstani tanulmány útjának 
támogatására 312, a főiskola III- éves erdőmérnökhallgatói 
erdőműveléstani tanulmány útjának támogatására 800, a főis
kola IV- éves erdőmérnökhallgatói erdő használatiam, valamint 
fatechnológiai és út-vasútépítéstani tanulmányútjának támoga
tására pedig 700 pengőt utalványozott ki-

A m. kir. földmívelésügyi Minisztérium értesítette a fő
iskolát, hogy Dr Fehér Dániel főiskolai tanárnak az 1931. év 
folyamán a miskolci erdőigazgatóság kerületében folytatandó 
növényélettani vizsgálatainak támogatására 800—1000 pengőt 
fog kiutalványozni.

Vági István főiskolai r- tanár és adjunktusa részére szak- 
tanulmányi munkálatai folytatására 400 pengő segély enge
délyeztetett.

Modrovich Ferenc főiskolai r. tanárnak az „Erdészeti 
szállítóberendezések“ c. müve II. kötete költségeinek részbeni 
fedezésére támogatásul 400 pengő utalványoztatott ki.

Dr. vitéz Bokor Rezső főiskolai adjunktus az Alföldön 
végzendő kutatásainak támogatására 600 pengőt kapott-

Rikly István főiskolai tanársegéd lengyelországi tanul- 
mányútjára 300 pengő tanulmányi segély engedélyeztetett-

Dr- vitéz Bokor Rezső főiskolai adjunktus részére a „Fák 
anatómiája és f iz io ló g iá ja valamint a „Növénykórtan“ című 
tantárgyakkal kapcsolatos gyakorlatok megtartásáért 150, 
Esztó Péter adjunktus részére a bányamüveléstani tanszék ta
nári teendőinek ellátásáért 500, Pocsubay János adjunktus ré
szére a „Geodézia“ c. tantárgynak a III. éves vaskohómérnök
hallgatóknak tartott előadásáért és Fáik Richárd adjunktus ré
szére a ,,Gépelemek“ c. tantárgynak előadásáért és a géprajzi 
gyakorlatoknak vezetéséért a részükre már biztosított vizsga
díjon és tandíjjutalékon kívül 80—80 pengő helyettesítési díj 
engedélyeztetett.
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A m. kir. Pénzügyminisztérium a főiskolának kölcsönké- 
j)en átengedett >20 28 lóerős Dieselmotor alapozására és egy 
vele kapcsolandó egyenáramú dijnamo beszerzésére 3540 pen
gőt utalt ki.

9. Tanulmányi szabadság.

Nahoczky Alfonz adjunktus részére 5 havi külföldi tanul
mányi szabadságidő engedélyeztetett.

10. Ösztöndíjak.
Az 1930 31. tanévre 6 bányászati-kohászati, és 6 erdészeti 

egyenként 500 P-s állami, valamint 1 bányászati-kohászati és 
1 erdészeti, egyenként 800 P-s közszolgálati ösztöndíj volt 
rendszeresítve. Azonkívül a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium részéről két egyenként 800 és egy 400 pengős közszol
gálati ösztöndíj engedélyeztetett. Az összes állami és közszol
gálati ösztöndíjhelyek be voltaik töltve. ,

Az 1930/31- tanévben kiírt salgótarjáni ösztöndíjra nem 
jelentkezett pályázó-

A m- kir. Pénzügyminisztérium a Magyar Általános Kő
szénbánya Részuénytársulat és a Borsodi Szénbányák Rész
vénytársaság központi és üzemi tisztviselői kara által önkén
tes adományokból a főiskola bányamérnökhallgatói részére 
létesített Vizer Vilmos jubileumi ösztöndíjalapítvány alapító- 
levelét jóváhagyta. Ezen 1000 U S- A -dollár névértékű, a Ma
gyar Általános Hitelbank által kibocsátott 7 %-os záloglevél
ből álló ösztöndíjra a jövő 1931/32. tanévben írjuk ki a pá
lyázatot.

A m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Dr. 
Schmidt Eligius Róbert old. bányamérnöknek az 1931/32 
egész tanévre a bécsi (kollégium Hungaricumban olajgeológiai 
tanulmányokra ösztöndíjas helyet, Dr.Worschitz Frigyes oki. er- 
dömérnöknek az 1931 32, tanév II. félévére Franciaországban 
végzendő anyagvizsgálati tanulmányokra állami ösztöndíjat, 
továbbá Veszelka József oki vaskohómémök, főiskolai he
lyettes előadónak az 1931/32. tanévben végzendő metallo gráf iái 
munkálatokra és Dr.Worschitz Frigyes oki. erdőmérnöknek az 
1931/32. tanév 1. felében végzendő érd. anyagvizsgálati tanul
mányokra belföldi kutatási ösztöndíjat adományozott.
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11. Oklevelek.
Az 1930/31. tanévben főiskoláinkon 11 szigorló bányamér

nök, 1 szigorló vaskohómérnök, 1 szigorló fémkohomérnok és 
5 szigorló erdőmérnök, összesen 18 szigorló mérnök szerzett 
oklevelet és 1 külföldi erdőmérnöki oklevél honosíttatott.

12. Különfélék.
A Pénzügyminisztérium Dr Papp Simon m. kir bánya- 

tanácsos-főgeológusnak főiskolai adjunktusi állásáról való le
mondását jóváhagyólag tudomásul vette.

Lőrinczy Attila tanácsnok főiskolánk volt testnevelési 
szakelőadója az 1930/31. tanév folyamán megbízatásáról le
mondott-

Mork Elias a norvég erdészeti kísérleti állomás egyik 
asszistense, norvég állami ösztöndíjjal dolgozott az 1931. év 
tavaszán a Főiskola Növénytani Intézetében, a m. kir. föld- 
nevelésügyi Minisztérium pedig megengedte, hogy Dr. Fehér 
Dániel főiskolai r. tanár nevezett asszistenst a magyar erdé
szeti viszonyok megismerése céljából a királyhalmi erdőőri 
és vadőri szakiskolába, a püspökladányi szikkísérleti telepre, 
továbbá a miskolci erdőigazgatóság kerületébe elvezesse.

A Honvédelmi Minisztérium a m. kir. műszaki anyagrak
tári készletéből használaton kívül helyezett

1 drb 120 HP Daimler motort 
1 drb 40 HP technikai motort és 
1 drb Terro autómotort

a főiskola mechanikai tanszéke részére oktatási célokra, el
lenérték nélkül rendelkezésre bocsátott

1921-ben az ágfalvi csatában elesett hősök emlékére a 
Szent Mihály temetőben folyó évi szeptember hó 8-án emlék- 
ünnepély tartatott. Az emlékünnepen Pattantyus-Ábrahám 
Imre főiskolai r tanár mondott emlékbeszédet. A hősi halált 
halt Machatschek Gyula hallgató sírjára Béky Albert, Széché
nyi Elemér hősi halált halt hallgató sírjára pedig Koschatzky 
László főisk. hallgató helyezte el a főiskolások kegyeletének 
babérkoszorúját.
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Az 1930/31• évre engedélyezett főiskolai hitel 661180 pen
gőt tett ki, amely hitel évközben 23.780 pengővel csökkente
tett. Maradt tehát felhasználható hitel 637.400 pengő.

A Beruházásoknál a múlt évi hitelmaradvány használta
tott fel.

A főiskolai tanács az 1931. évi július hó 39-án tartott ren
des ülésén Dr Vendl Miklós r. tanárt a bányamérnöki, Pat- 
tantyus-Ábrahám Imre r- tanárt a kohómérnöki és Vági István 
r- tanárt az erdőmérnöki osztály dékánjává választotta meg.

Az 1930/31. tanévben a beiratkozott hallgatók száma 140, 
főiskola kötelékében álló, be nem iratkozott hallgatók száma 
)’ együttes létszám tehát 200-

Az 1931/32. tanévben az I. évfolyamra 11 bánya-, 7 vas
kohó-, 2 fémkohó- és 18 erdőmérnökhallgató, összesen 38 
hallgató iratkozott be. ^
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Kivonat
a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola ezidő- 
szerint érvényben levő szervezed és ügyviteli szabály

zatából *)
(Jóváhagyatott ö  Felségének 1904. évi augusztus hó 3.-án kelt legfelsőbb

elhatározásával.)

A főiskola felett a felügyeletet a m. kir. Pénzügyminiszter 
úr gyakorolja együttesen a m. kir. Földmívelésügyi miniszter 
úrral.

A miniszterek határozathozatalára vagy jóváhagyására 
fenntartott fegyelmi, szervezeti és elvi jelentőségű egy7éh ügyek 
a két miniszter által a két minisztérium kebeléből egyenlő 
számban kiküldött szakférfiakból álló bizottság elé kerülnek 
tárgyalás és indokolt véleményadás kíséretében leendő előter
jesztés végett.

A főiskolát igazgatja : a főiskola tanácsa és a rektor-
A főiskolai tanács tagjai az összes rendes és rendkívüli 

tanárok ; a tanács élén a rektor áll. A rektort a főiskola taná
csa választja két tanév tartamára.

A rektort rendszerint a prorektor helyettesíti-
A prorektori tisztet két év tartamára a rektornak köz

vetlen hivatali elődje tölti be-
Minden osztály élén a főiskolai tanács által a rendes ta

nárok közül egy év tartamára választott dékán áll. A dékánokat 
akadályoztatásuk esetén az illető osztálynál előadó legidősebb 
rendes tanár helyettesíti.

A rektori hivatal főnöke a rektor, közvetlen vezetője pe
dig a titkár, a főiskola pénztári és gazdasági ügyeit a főiskolai 
quaestori hivatal intézi.

*) Az új szervezeti és ügyviteli szabályzat, a magántanári képesítés 
és a doktori cím megszerzésének szabályzata az illetékes minisztériumok
ban tárgyalás alatt áll.
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Kivonat
a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola ezidő- 

szerint érvényben lévő rendszabályaiból.*)

A főiskola célja.
A főiskola feladata : rendszeres tanítás útján bányamér

nökök, vaskohómérnölkök, fémkohómórnökök és erdőmér- 
nökök gyakorlati irányú kiképzése tudományos alapon.

*) A tulajdonképeni bányászaton kívül a tágabb értelemben vett bá
nyászathoz tartoznak még : a mélyfúrás (artézi és kutató fúrások), az alag- 
útépítés, a kőbányászat és a bányászati geológia.

A kohászati szaktanulmány felöleli a vas-, illetve fémkohászaton kívül 
a vas-, illetve fémtechnológiát, a tüzeléstechnikai (hőgazdasági) és gáz
gyári munkakört is, valamint a kohászattal rokon anorganikus nagyipari 
\ egy észetet, mint kerámiát, cementipart, üveg- és anorganikus savgyártást.

A tágabb értelemben vett erdészet magában foglalja még a faipari tech
nológiát, a fakereskedelmet, valamint a vad- és halgazdaságot is.

Ezeken a szakirányú mérnöki munkakörökön kívül a főiskola mérnöki 
oklevelei általános műszaki képesítést adó erejüknél fogva a fönnálló tör
vényes rendelkezések szerint még más rokonmérnöki pályákra is jogosíta
nak. így különösen a bányamémöki és erdőmérnöki oklevél megfelelő gya
korlati működés esetén a városi mérnöki (Mém. kam. 1929. június 7. ülése), 
az állami földmérési és térképészeti szolgálatra (1928. évi 5287/XIII. b. P.Ü.M. 
sz. a. közölt minisztertanácsi határozat), továbbá a földmérői jogosítvány 
megszerzésére (40/1909. I. M. R. 6. §), az állami távirdai szolgálatra (1883. 
I. t. c. 15. §), valamint a vízjoggal kapcsolatos műszaki munkálatokra 
(23.091/1918. V. A. sz. F. M. R.), a bánya- és kohómérnöki oklevél elektromos 
áramfejlesztő telepek önálló vezetésére (60.077/1924. sz. K. M. R.), a bánya-, 
kohó- és erdőmérnöki oklevél államvasúti mérnöki szolgálatra (116.713/1914. 
A. I. sz. MÁV. lg. R.), stb. is képesítenek. A magánmémöki működésben 
pedig a főiskolán végzett mérnököknek alkalmuk van bármely más mér
nöki munkakörben való speciálódásra (1923. évi XVII. t. c. 37. §. M. i.), 
amelyre sokoldalú műszaki és természettudományi képzettségüknél fogva a 
főiskola egyes fakultásai többé-kevésbé tág lehetőséget nyújtanak.
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Osztályok.
A főiskola négy osztályra tagozódik :
a) a bányászati ágazatnál :

1. a bányamémöki osztály,
2. a fémkohómérnöki osztály,
3. a vaskohómérnöki osztály ;

b) az erdészeti ágazatnál:
4. az erdőmérnöki osztály.

A tanulmányi idő minden egyes osztályon négy évre, ille
tőleg nyolc félévre (szemeszter) terjed, amely idő alatt min
den hallgatónak alkalma nyílik arra, hogy a főiskolán képvi
selt valamelyik osztály mérnöki oklevelének megszerzéséhez 
előírt tanulmányokat a jelen szabályzatban meghatározott mó
don elvégezze.

Felvétel.
A főiskola első évfolyamára, vagyis először beiratkozni 

szándékozóknak felvételüket legkésőbb szeptember hó 10-ig 
kell a főiskola tanácsánál írásban kérelmezniök-

A 2 P okmánybélyeggel ellátott kérvényhez csatolandók :
a) Születési anyakönyvi kivonat.
b) Gimnáziumi, reálgimnáziumi vagy reáliskolai érettségi 

bizonyítvány.
c) Orvosi bizonyítvány jól látó, halló és beszélő képesség

ről és egészséges szervezetről
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d) Hatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról (állásá
ról) és vagyoni helyzetéről.

e) Azok, akik nem a felvétel évében tetteik érettségi vizs
gálatot, hatósági bizonyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy az 
érettségi vizsgálat óta eltelt idő alatt mivel foglalkoztak s er
kölcsi tekintetben feddhetetlen életmódot folytattak-e ?

A kérvényben világosan megemlítendő, hogy folyamodó 
mely osztályra kéri felvételét (bánya-, fémkohó-, vaskohó- és 
erdő mérnöki osztály).

Folyamodók a felvételről idejében értesíttetnek-
Az október havi végleges felvételnél (beiktatásnál) a sze

mélyes jelentkezés szükséges.
Magánúton végezni nem lehet.

A tanév kezdete.
A tanév október hó l.Jén kezdődik és július hó 31.-ig tart.

III. évfolyamra való beiratkozás.
Valamely osztály harmadik évfolyamának tárgyait csakis 

azok a hallgatók vehetik fel, akik az illető osztály első évfolya
mára kötelezőleg előírt összes tárgyakból előmeneteli osztály
zatot tudnak felmutatni.

Díjak.

I. Beiratkozás alkalmával fizetendő díjak.

1. Tandíj félévenként • . 102-— P
a) a vagvontalanságot igazoló köztisztviselők, valamint a vagyon

talan özvegyek és menekültek gyermekei, úgyszintén a vagyontalan 
teljesen árvák, vagyontalan menekültek és legénységi állományba tar
tozó katonák, a megállapított tandíj felét fizetik, ha tanulmányaikat 
szabályszerűen végzik, vagyis ha a szemeszter végén tartandó collo- 
quiumokon a lehallgatott összes tantárgyakból vizsgaeredményt sze
reznek. A kedvezményes tandíjra való jogosultság a beiratkozás, ille
tőleg a díjak befizetése alkalmával a quaesturában okmányilag iga
zolandó.

2. Rendkívüli hallgatók óradíja . . . .  4.— P
3. Beiktatási díj, mely csak az első beiratkozás

alkalmával fizetendő . . . .  16—  P
4 Beiratási díj félévenként ...........................16.— P
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5. Főiskolai Segélyző-Egyletre félévenként • . 3-— P
6- Menzadíj félévenként • . . . . 3.— P
7. Könyvtárdíj félévenként . 5.— P
8. Adminisztrációs nyomtatványok díja • . . 1.50 P
9. Leckekönyv ára, mejy csak az első beiratko

zás alkalmával fizetendő • . 160 P
10- Arcképes igazolójegy kiállítási díja . . . —.40 P
11. Arcképes igazolójegy meghosszabbítási dija • —.20 P

II. Laboratóriumi díjak•

1. Kémiai laboratóriumi díj a bányamérnökhall
gatók részére félévenként . . .  16.— P

2. Kémiai laboratóriumi díj a vaskohó- és fém-
kohómérnökhallgatók részére félévenkint . 20-— P

3. Vaskémlészeti laboratóriumi díj félévenként • 12.— P
4. Fémkohászati laboratóriumi díj félévenként . 12.— P
5. Ásvány-földtani laboratóriumi díj félévenként 5.50 P
6- Földtan-telepismerettani laboratóriumi díj fél

évenként . . . . . .  5.50 P
7. Elektrotechnikai laboratóriumi díj félévenként 5 50 P
8. Erdészeti vegytani laboratóriumi díj féléven

ként . . . . . . .  12.—̂ P
9- Termőhelyismeretltani laboratóriumi díj fél

évenként . . . . . .  16—  P
10. Növénytani laboratóriumi díj félévenként 12.— P
11. Növénykórtani laboratóriumi díj félévenként 550 P
12. Fák anatómiai laboratóriumi díj félévenként . 550 P
A fenti laborafó^umi díjak fele a beiratásnál, a másik

fele legkésőbb a beiratást követő második hó 1.-ig fizetendő- 
Ki a részletfizetéseknek a kitűzött határidőig nem tesz eleget, 
laboratóriumi munkákban részt nem vehet, illetőleg az illető 
gyakorlat a leckekönyvből töröltetik.

III. Vizsga, szigorlati és okleuéldíjak.

1 Utóvizsgadíj tantárgyanként . 9—  P
2. Utóvizsgajegyek kezelési díja (csak egy ízben) 1.— P
3- I. szigorlati díj a bányamérnökhallgatók szá

mára 36—  P
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Az I. 1. a) alatt felsorolt bányamérnökhallga
tók számára ........................................  22.50 P

4. I. szigorlati díj a vaskohómérnök-, fémkohó- 
mérnök- és az erdőmérnökhallgatók számára 45—  P 
Az I. 1- a) alatt felsorolt ugyanilyen hallga
tók számára . . . . . . . . .  27.— P

5. II. szigorlati díj a bányamérnökhallgatófc szá
mára . . . . . . .  68 — P
Az I. 1 a) alatt felsorolt bányamérnökhall
gatók számára . . . . . . .  45.50 P

6. II. szigorlati díj a vaskohómérnök- és fém-
kohómérnökhallgatók számára . 59.— P
Az I. 1. a) alatt felsorolt vaskohómérnök- és 
fémkohómérnökhallgatók számára . . 41-— P

7. II. szigorlati díj az erdőméirnökhallgatók szá
mára . . . . . . . .  59-— P
Az I. 1. a) alatt felsorolt erdőimérnökhallgatók 
számára . . . . . . .  41.:— P

8. A külföldi egyetemeken szerzett oklevelek ho
nosítása alkalmával a szigorlati díjak kétsze
rese fizetendő.

Az I. 1. a) alatt felsoroltak a szigorlati 
díjak felét fizetik, de csak ajkkor, ha tanulmá
nyaiknak elvégzésénél megfelelő, vagy leg
alábbis közepes szorgalmat és előmenetelt ta
núsítanak, azaz az előírt vizsgálataikat a sza- 
bálgszerű időben megfelelő eredménngel te
szik le.

A pótszigorlatoknál azonban az I. 1 a) 
alatt felsoroltak által is az egész szigorlati díj 
tantárgyankint 9 P, azonkívül az elnök díja, 
a II. szigorlati kültag díja fejében egyenként 
9 P és a II szigorlatoknál még a szigorlati díj 
gyakorlati része után 5 P fizetendő.

9. L és II szigorlati folyamodványok kezelési
díja (csak egy í z b e n ) ...................................... 1.— P

10. Oklevél vagy másodlat kiállítási díja (bélye
gen és anyagáron k ívü l* ).................................28.— P

*) Oklevél kiállítási díja 42.78 P. Oklevél összes költségei tehát 70.78 P> 
postaköltséggel együtt 71.58 P.
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11.

12.

1.

2.

3.

4
5.
6.

8.
9.

10.

Oklevél másolat díja (bélyegen és anyagáron
kívül) ............................................... • 6-50 P
Oklevél honosítási díja . 36—  P

/V. Egyéb díjak.

Lecikekönyv másolat díja félévenkint (ha fő
iskolai tisztviselő másolja), leckekönyv árán 
és bélyegen kívül 1-— P
Leckekönyv másodlat alapdíja (a lecikekönyv 
árán és bélyegen kívül) . . . .  6.— P
Leckekönyv másodlat kiállítási díja féléven
ként . • ............................................... 1—  P
Látogatási bizonyítvány díja • 1.— P
Távozási bizonyítvány díja, vagy másodlata . 6.— P
Szigorlati és egyéb bizonyítványok kiállítási 
díja (bélyegen kívül) 1.50 P
Végbizonyítvány díja, vagy másodlata • • 2.50 P
Hitelesítések (bélyegen kívül) . . . .  1-— P
Leckekönyv késedelmes aláíratásáért a Se- 
gélyző Egyesület javára . . . .  120 P
Meg nem okolt késedelmes beiratkozásért, a 
Segély ző Egyesület j a v á r a ...........................5.— P

Tandíjmentesség.

Azok a hallgatók, akik szegénységük alapján a tandíj fize
tése alól részben, vagy egészben felmentetni kívánnak, a fő
iskola tanácsához intézett és az alábbiak szerint felszerelt kér
vényüket — és pedig az újonnan belépők a beiratkozás havá
nak 15- napjáig, a többiek pedig a beiratkozás napjáig — a 
rektornál tartoznak benyújtani ; a folyamodás benyújtásáról a 
rektor igazolványt ad, melynek a quaestorában történt beszol
gáltatása mellett a kérvényezők előj egyeztetnek.

Folyamodó tartozik az illetékes hatóságtól (községi elöl
járóságtól, városi tanácstól vagy kapitányságtól) kiállított „Ha
tósági vagyoni (szegénységi) bizonyitvány“-nalk nevezett és a 
tandíjmentesség kérésének tanévében keltezett, vagy megújí
tott okiratot mellékelni. A hatósági vagyoni (szegénységi) bi
zonyítvány mellett folyamodó tartozik mindazon viszonyokat
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híven elősorolni és okadatolni, melyek a saját és szülei sze
génységének megítéléséhez szükségesek, mert nem elég csupán 
a hatósági vagyoni (szegénységi) bizonyítványra, vagy arra 
hivatkozni, hogy ezen bizonyítvány alapján már előbb vala
mely mentességben, vagy segélyben volt a folyamodónak 
része.

Egész tandíjmentességben csak az az igazolt szegény folya
modó részesülhet, aki ,,jelesen“ érettnek találtatott, vagy ha 
régi hallgató, a megelőző félévben hallgatott összes tantárgyak
ból a rendes vizsgaidőben colloquált és átlag „jeles“ ered
ményt mutat fel ; fél tandíjmentességben pedig csak az az 
igazolt szegény folyamodó, aki ,,jól“ érettnek találtatott, vagy 
ha régi hallgató, a megelőző félévben hallgatott összes tantár
gyakból a rendes vizsgaidőben colloquált és átlag „jó “ ered
ményt mutat fel.

Colloquiumok (vizsgák).

A főiskolai hallgatók előmenetelének megítélése céljából 
az előadott tantárgyakból az előadások lezárása után minden 
félévben colloquiumok tartatnak.

A hallgatókra a félév végén tartott colloquiumok köte
lezők-

A colloquiumok díjmentesek.

Utóvizsgák.

Az utóvizsgák a szemeszterék szorgalmi idejében bármi
kor tartatnak.

Eredménytelen utóvizsga legkorábban egy hónap múlva 
megismételhető.

Utóvizsgák a rendes vizsgaidőben is tartatnak.
Colloquiumok, utóvizsgák, valamint szigorlatok a szünidő

ben nem tartatnak.

Ösztöndíjak.

A főiskolán 6 bányászati-kohászati és 6 erdészeti, egyen
ként 500 pengős állami ösztöndíj és 1 bányászati-kohászati és 
1 erdészeti egyenként 800 pengős közszolgálati ösztöndíj van 
rendszeresítve.
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Ha a hallgatók részére előirányzott ezekre az ösztöndíjak
ra elegendő pályázó nem volna, úgy a költségvetésileg engedé
lyezett hitelösszeg keretén belül az arra érdemes végzett hall
gatók részére 1 bányászati-kohászati és 1 erdészeti, egyenként 
1000 pengős gyakornoki ösztöndíjra is hirdethető pályázat-

Szigorlatok.

A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnölki főiskolán szerzett 
tudományos képzettség igazolására a főiskola szigorlatokat 
tart, melyeknek alapján azok, akik a szabályzatban előirt kö
vetelményeknek eleget tettek, oklevelet kapnak-

A bánya-, vaskohó-, fémkohó-, vagy erdőmérnöki oklevél 
két szigorlat alapján szerezhető meg.

Az I. és II. szigorlat tantárgyai a következők :
...

a) A bányamérnöki osztályon-

Az I. szigorlat tantárgyai : A II- szigorlat tantárgyai :
1- mennyiségtan, 1. bányaműveléstan,
2 mechanika, 2. érc- és szénelőkészítéstan,
3- ásványtan, 3. telepismerettan,

4. bányagéptan,
5. bányaméréstan és geodézia-

b) A kohómérnöki osztályon.
1. Vaskohómérnökök részére :

Az I. szigorlat tantárgyai :
1- mennyiségtan,
2 mechanika,
3. szervetlen chémia,
4- tüzeléstan,

A II- szigorlat tantárgyai :
1- vaskohászattan,
2- vas- és acélöntészet,
3 hengerlés,
4- kohógéptan.

2. Fémkohómérnökök részére :
Az I. szigorlat tantárgyai :

1- mennyiségtan,
2. szervetlen chémia,
3- ásványtan,
4- tüzeléstan,

A II. szigorlat tantárgyai :
1. fémkoliászattan,
2- fémtechnológia,
3. fémkohászati elemzések,
4. kohógéptan.
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c) Az erdőmérnöki osztályon.

Az I. szigorlat tantárgyai :
1- mennyiségtan,
2- erdészeti földméréstan,
3. növénytan,
4. termőhelyismerettan,

A II szigorlat tantárgyai:
1. erdőműveléstan,
2. erdőhasználattan,
3- erdőrendezéstan,
4. erdészeti szállítóberende

zések.

Az I. szigorlat határideje.

Az I. szigorlat legkorábbi határideje a III. tanév első fél
évének első hónapja

Az L szigorlat ezenkívül a szemeszterek idejében bármi
kor tehető.

Eredménytelen (rendes és pót) szigorlat legkorábban két 
hónap után ismételhető.

IV. évfolyamra való beiratkozás.

Addig, amíg a hallgató az I. szigorlatot sikerrel le nem 
tette, a IV. évfolyamra nem iratkozhatik be.

A II. szigorlat határideje.

A II. szigorlat legkorábban a főiskolai tanulmányok teljes 
befejezését követő november hónapban tehető le.

Ezenkívül letehető a II. szigorlat és II. pótszigorlat min
den szemeszter elején és Végén, melyek pontos idejét minden
kor idejekorán a főiskolai tanács állapítja meg.

Eredménytelen II. (rendes és pót) szigorlat is legkorábban 
két hónap múlva ismételhető.
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A m. kir. bányamérnöki és erdőmér
nöki főiskola tisztikara az 1931|32. 

tanévben.
Rektor : Cotel Ernő- 
Prorektor : Boleman Géza-
Dékánok : Dr. Vendl Miklós, a bányamérnöki osztályon, 

Pattcintyus-Ábrahám Imre, a kohómérnöki osztályon. 
Váqi István, az erdőmérnöki osztályon.
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A főiskola személyzete az 1930|31. 
tanévben.

I. Tanszemélyzet.

I. Rendes tanárok.

dezséri Boleman Géza, oki. gépészmérnök, rendes tanár, 
a fizika-elektrotechnikai tanszék vezetője, ezidei prorektor, a 
főiskola 1922—23-, 1928—29. és 1929—30. tanévekben volt 
rektora. A francia becsületrend tiszti keresztjének-, a Magyar 
Mérnök- és Épitószegylet aranyérmének-, a Magyar Elektro
technikai Egyesület Zipernovszky-érmének tulajdonosa, a Ma
gyar Mérnök- és Építészegylet alelnöke, ugyanezen egylet sop
roni osztályának tiszteletbeli tagja, a Kir. Magyar Természet- 
tudományi Társulat választmányi tagja, a MEFHOSz tisztelet
beli tagja ; a főiskolára 1900. X. 22-én kinevezve, helyettes ta
nár 1901. X. 1., rk. tanár 1904. IX. 14., rendes tanár 1906. V. 4. 
óta ; az V. fizetési osztályba 1918- XII. 31-én neveztetett ki. 
Előadta a Fizika I.—II. részét, valamint az Elektrotechnika 
I.—II. részét és vezeti a főiskola elektromos üzemét.

Dr Kövessi Ferenc, olkl- gazdász, Docteur de 1‘Université 
de Paris (Sorbonne, Faculté des Sciences) honosított doetora 
a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem phylosophiai 
szakosztályának. Rendes tanár, a növényiélet- és kórtani tan
szék vezetője- A Kansz soproni törvényhatósági választmányá
nak elnöke és a Kansz országos nagyválasztmányának alel
nöke. Sopron sz- kir. th. jogú város törvényhatósági bizottsá
gának rendes tagja és több albizottságának tagja. A soproni 
ref. egyház presbitere és volt gondnoka. A magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók Vándorgyülése nagyválasztmányának 
és központi választmányának tagja. A Frankenburg Irodalmi 
Kör választmányának tagja ; rk tanár 1904. X- 20, rendes ta
nár 1906- V. 23 óta és az V. fizetési osztályba kineveztetett
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1922. Vili- 5.-én. Előadta a Fák anatómiája és fiziológiája 
tant, a Növénykórtant és Mezőgazdaságtant.

Cotel Ernő, oki. vaskohómérnök, rendes tanár, a vaskohá
szati tanszék vezetője, a főiskola e. i- rektora, a kohómérnöki 
osztálynak 1924/25- tanévben volt dékánja, a kir. József-mű- 
egyetemen az Acélgyártás és a hengerlés magántanára Ki
tüntetve a Magyar Mérnök- és Építész Egylet aranyérmével 
és Hollán-díjával. A karddal és sisakkal díszített háborús em
lékérem tulajdonosa, a Hernádvölgyi Magyar Vasipari R- T. 
volt korompai vas- és acélgyárának igazgatója, Sopron sz kir. 
tvh. jogú város törvényhatósági bizottságának és kisgyűlésé- 
nek, valamint az Országos Természettudományi Tanácsnak 
tagja ; rendes tanár az V- fizetési osztályban 1923. III. 30. óta 
Előadta a Vaskohászattan I. és II. részét, a Va&- és acélön- 
tészetet, a Hengerlés-kovácsolást és a Vasgyári telepek ter
vezését-

Kövesi Antal, oki- gépészmérnök, rendes tanár, a mecha
nikai tanszék vezetője, a főiskola 1916/17. és 1917/18. tanévek
ben volt rektora és az 1918/19 , 1919/20. tanévekben volt pro- 
rektora- Kitüntetései : Népfelkelő ezredes-mérnöki cím és jel
leg, pénzügyminiszteri elismerés, belügyminiszteri elismerés, 
polgári emlékérem tulajdonosa. Képesített fővasuti mozdony- 
vezető és motorvonat vezető, a Felsőoktatásügyi Egyesület 
választmányi tagja, a Bányászati és Kohászati Lapok szer
kesztő-bizottságának tagja, Sopron város törvényhatósági bi
zottságának és kisgyűléslének tagja és a közüzemi bizottság 
elnöke, a középítési iparfejlesztési és iskolán kívüli népmű
velési bizottságok tagja, a gázvédelmi bizottság és idegenfor
galmi bizottság tagja, a Tesz kerületi választmányának tagja, 
a Menza Academica-Egyesület dísztagja és alapítója, a Sop
roni Automobil Egyesület védnöke, a Királyi Magyar Auto
mobil Club sportbizottsági tagja, a N. M. V. soproni körzet 
vezetője, a M. Kir- Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
Ifjúsági Körének dísztagja ; rk. tanár 1906. V- 17-, rendes ta
nár 1907. V. 1. és az V- fizetési osztályba 1923 VII. 9-.én 
neveztetett ki. Előadta a Mechanika L, II- és III. részét, a 
Grafosztatikát (bánya- és kohómérnökhallgatóknak) és a Vas
szerkezetek című tantárgyat.

Dr Walek Károly, old. bányamérnök, bölcsészetdoktor, 
rendes tanár, a mennyiségtani tanszék vezetője, a bányamér
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nöki osztály többízben volt dékánja, a diákjóléti intézmények 
bizottságának elnöke; rk. tanár 1910. I. 15-, rendes tanár 1911 
X. 31. óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII- 9-én nevezte
tett ki. Előadta a Mennyiségtan I és II. részét

Tettamanti Jenő, oki- gépészmérnök, rendes tanár, a bá- 
nyagéptani tanszék vezetője, a főiskola 1924/25-, 1905/26. tan
években volt rektora, az 1926/27. és 1927/28. tanévekben volt 
prorektora, a főiskolai központi könyvtár vezetője ; a főisk- 
bány-koh. közlemények társ szerkesztője- a Magyar Mérnök 
és Építész Egylet tanácsának tagja, u. e. egyesület soproni 
osztályának választmányi tagja, Sopron szab. kir. város tör
vényhatósági bizottságának tagja ; rendes tanár 1913. V 16. 
óta és az V- fizetési osztályba 1923. VII- 9.-én neveztetett ki. 
Előadta a Géptan I és II. részét, a Mechanikai technológiát, 
az Üzemi gépkísérleteket és a Bányatelepek energia ellátása és 
energia gazdálkodás című tantárgyakat

Fekete Zoltán, old. erdőmérnök, rendes tanár, az erdő- 
rendezéstani tanszék vezetője, a főiskola 1926/27. és 1927/28- 
tanévekben volt rektora, az 1928 29., 1929/30. tanévékben volt 
prorektora, az erdőmérnöki osztály többízben volt dékánja- 
az országgyűlés felsőházának tagja, az Orsz- Erdészeti Egye
sület és több vidéki egylet választmányi tagja, a Finn Erdé- 
szettudományi Társaság levelező tagja ; rk. tanár 1911. VIII. 
23-, rendes tanár 1913. V- 10. óta és az V- fizetési osztályba 
1923- VII. 9-én neveztetett ki. Előadta az Erdőrendezéstan I. 
és II. részét, az Erdőbecsléstant és Erdőértékszámítástant 

Dr. Vitális István, oki. középiskolai tanár, bölcsészetdok- 
tor, rendes tanár, a földtan-telepismerettani tanszék vezetője, 
a főiskola 1919/20. tanévben volt rektora és az 1920/21- és 
1921/22. tanévekben volt prorektora, a bányamérnöki osztály
nak az 1924/25. tanévben volt dékánja, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület igazga
tósági tagja, a Magyar Földtani Társulat választmányi tagja, 
a Kir. Magyar Természettudományi Társulat választmányi 
tagja ; rk- tanár 1912. X. i26-, rendes tanár 1914. IV- 1- óta és 
az V. fizetési osztályba 1923. VII. 9-̂ én neveztetett ki. Előadta 
a Telepismerettan I. és II- részét, az Őslénytant, a Történeti 
földtant és a Vasércelőfordulások című tantárgyakat és ve
zette a földtan- és telepismerettani kirándulásokat.

Dr. Milmlovits János, a jog- és államtudományok tudora,
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rendes tanár, a bányajogi tanszék vezetője, a főiskolának 
1923/24- tanévben volt rektora, az 1924/25. és 1925/26- tan
években volt prorektora és az 1927. évben volt felsőházi kép
viselője, Stella Csillagászati Egyesület elnöki tanácsának, a 
soproni róm. kath. konvenitnek és a soproni kath. elemi iskola 
iskolaszékének tagja ; rk- tanár 1912. X. 2., rendes tanár 1915- 
X. 1. óta és az V fizetési osztályba 1923- VII. 9-én neveztetett 
ki. A következő tárgyakat adta elő : 1. Bánya- és vizjogot ; 2 
Közigazgatási jogot ; 3. Magánjogot; 4 Bányászat történetét;
5. Munkáskérdést.

Széki János, oki. fémkohómérnök. rendes tanár, a fém- 
kohászati tanszék vezetője, a kohómérnöki osztály többízben 
volt dékánja, a Főiskolai Segélyző Egylet elnöke és az Orszá
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület soproni osztá
lyának választmányi tagja ; rk- tanár 1914- I. 1-, rendes tanár 
1918- V. 7. óta és az V- fizetési osztályba 1923. VII. 9-én ne
veztetett ki. Az előadott tantárgyak a következők: Fémkohá- 
szattan 1., II., III. és IV. rész ; Fémkohászattani gyakorlat I.,
II. és n i. rész ; Fémkohászati kísérletek ; Fémkohászati elem
zések tűzi utón a hozzá tartozó gyakorlattal. A gyakorla
toknál a tanárnak a tanszéki adjunktus segédkezett.

Roth Gyula, oki. erdőmérnök, rendes tanár, az erdőmű
velés-, vad- és halgazdaságtani tanszék vezetője, az erdőmér
nöki osztály többízben volt dékánja, az Erdészeti Kutató In
tézetek Nemzetközi Szövetségének alelnöke, a m- kir. erdé
szeti kísérleti állomás vezetője, a Magyar Mérnökök és Építé
szek Nemzeti Szövetsége soproni osztályának elnöke, a kir. 
magyar természettudományi társulat választmányi tagja- a 
Hubertus Sopron városi és Sopron vármegyei Vadászati Védő- 
egyesület ügyvezető elnöke, a Magyar Ornithologusok Szövet
ségének és a soproni közalkalmazottak Fogyasztási Szövetke
zetének alelnöke, az Országos Erdészeti Egyesület, a Felső
dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület, a Tiszajobbparti 
Vármegyék Erdészeti Egyesületének és a soproni Kaszinó 
Egyletnek választmányi tagja, a soproni ev egyház m. fel
ügyelője, az alföldi erdőtelepítési szaktanács tagja ; rk. tanár 
1922. III. 1., rendes tanár 1922. XII. 23- óta és az V- fizetési 
osztályba 1923. VII. 9.-én neveztetett ki- Előadta az Erdőmű
veléstan I. és II. részét, a Vad- és halgazdaságtant, vezette az 
Erdőművelés- és vadászattani gyakorlatokat-
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Solt Béla, oki. fémkohómérnök, rendes tanár, az építés- 
tani tanszék vezetője, a kohómérnöki osztály 1927/28.—1929 /  
1930- tanévben volt dékánja, a főiskola helyi gazdasági elő
adója, a budapesti Mérnöki Kamara választmányának tagja ; 
rendes tanár 19128. XII. 14. óta s ugyanakkor neveztetett ki az
V. fizetési osztályba- Előadta az Építéstan I—II. részét, vala
mint a Középítéstan I—II. részét és vezette ezen tantárgyak 
rajzgyakorlatait.

Balázs István, oki. vaslko hómiérnök, rendes tanár, a tüze
léstan és anyagvizsgálattani tanszék vezetője; rendes tanár 
1923. XII. 14. óta s ugyanakkor neveztetett ki az V. fizetési 
osztályba- Előadta a Tüzeléstant, a Vas alkalmazott metallo- 
grafiáját, a Vasipari anyagvizsgálattant és Vaskémlészettant.

Kelle Arthur, oki. erdőmérnök, rendes tanár, az erdővé- 
delemtani tanszék vezetője, az erdőmérnöki osztály 1926/27. 
és 1927/28. tanévekben volt dékánja ; rendes tanár 1923. XII- 
15- óta s ugyanakkor neveztetett ki az V. fizetési osztályba. 
Előadta az Erdészeti állattant és Erdővédelemtant.

Finkeyj József, old- bányamérnök, rendes tanár, az érc- 
és szénelőkészítéstani tanszék vezetője, a bányamérnöki osz
tály 1929 30. tanévben volt dékánja. A karddal és sisakkal 
díszített háborús emlékérem tulajdonoisa ; rk. tanár 1923- XII 
15., rendes tanár 1926. V- 29. óta, az V. fizetési osztály jellegé
vel felruházva 1931. II. 7. óta. Az előadott tantárgyak : Érc- 
előkészítéstan I és II rész, Szénelőkészítés és brikettezés, 
Érc- és szénelőkészítő művek tervezése, Érc- és szénelőkészítő 
laboratóriumi gyakorlat, Ércelőkészítéstani enciklopédia.

Váqi István, oki erdőmérnök, rendes tanár, az erdészeti 
vegytani tanszék vezetője, az erdőmérnöki osztály ezidei dé
kánja, a Főiskolai Athletikai és Football Club tanárelnöke ; 
rk. tanár 1923. XII. 15., rendes tanár 1926. V. 29. óta, az V. 
fizetési osztály jellegével felruházva 1931. III. 17. óta- Előadta 
az Általános és szervetlen vegytant, a Szerves vegytant és a 
Termőhelyismerettan L és II. részét-

Dr. Fehér Dániel, oki. erdőméirnök, bölcsészetdoktor, 
rendes tanár, a növénytani intézet és a főiskolai botanikus 
kert vezetője, a Suomen Metsátieteellinen Seura (Finn Erdé
szettudományi Egyesület) levelező tagja, az American Society 
of Plant Physiologists, a Deutsche Botanische Gesellschaft, a 
Deutsche Dendrologische Gesellschaft, az Internationale Ver-
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einigung für Bodenkunde r. tagja, az ,,Archiv für Mikrobiolo
gie“ nemzetközi szerkesztőbizottságának tagja, a „Biological 
Abstracts, az Union of American Biological Societies“ ma
gyarországi referense; rk- tanár 1923. XII. 15.. rendes tanár 
1926- V 29. óta. Előadta az Általános növénytant, a Részletes 
növénytant és származástant.

Dr. Verteil Miklós, oki. középiskolai tanár, bölcsészetdok- 
tor, rendes tanár, az ásvány-földtani tanszék vezetője, a bá
nyamérnöki osztály ezidei és az 1927/28. tanévben volt dé
kánja, egyetemi magántanár'. Kitüntetései : újólagos legfelsőbb 
dicsérő elismerés a kardokkal, legfelsőbb dicsérő elismerés a 
kardokkal, I. oszt. ezüst vitézségi érem, II. oszt. ezüst vitéz- 
ségi érem, bronz vitézségi érem, Károly-csapatkereszt és se
besülési érem- A Magyarhoni Földtani Társulat választmányi, 
a Deutsche Mineralogische Gesellschaft és az angol Mineralogi- 
cal Society r. tagja; rk. tanár 1903. XII. 15., rendes tanár 
1926. V. 29- óta. Előadta az Általános ásványtant, az Általános 
földtant, az Ásvány- és kőzettant, a Rendszeres ásványtant, 
a Kőzettani praktikumot, a Földtant és a Kőzettant.

Modrovich Ferenc, oki. erdőmérnök, rendes tanár, az 
út- és vasútépítéstani tanszék vezetője, a főiskola helyettes 
helyi gazdasági előadója. Kitüntetései : a hadiékítményes III. 
oszt. katonai érdemkeresztnek a kardokkal, az ezüst és a 
bronz katonai érdeméremnek a kát- é. k- szalagján a kardok
kal és a Károly-csapatkeresztnek a tulajdonosa, a Magyar 
Mérnök- és Építész Egylet soproni osztályának titkára; rk- 
tanár 1923. XII. 15., rendes tanár 1927. IV- 14. óta. A követ
kező tantárgyakat adta elő : Erdészeti Szállító Berendezések 
I. és II. rész, u. a. rajza, I és II- rész ; Grafosztatika és ra jz ; 
Víz- és hidépítéstan és rajza az erdőmérnökhallgatók részére-

Lesenyi Ferenc, oki erdőmérnök, rendes tanár, az erdő- 
gazdasági politikai tanszék vezetője, a Felsőoktatásügyi Egye
sületnek választmányi tagja ; rk. tanár 1923. XII- 15., rendes 
tanár 1927. IV. 14. óta. Előadta az erdőmérnökhallgatók ré
szére a Nemzetgazdaságtant, az Erdészeti jogot, az Erdészeti 
adminisztrációt és az Erdőgazdasági politikát-

Pattantyus-Ábrahám Imre, oki- vaskohó mérnök, rendes 
tanár, a kohógéptani tanszék vezetője, az ifjúsági Becsület
szék tanárelnöke, a Főiskolai Szent Imre Kör kuratóriumának 
tagja, a Magyar Mérnök és Építész Egylet tanácsának tagja,
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ugyanezen Egylet Soproni Osztályának alelnöke, Sopron vá
ros törvényhatósági bizottságának póttagja, a soproni r. kath. 
konventnek és a soproni kath. elemi iskola iskolaszékének 
tagja, a Magyar Cserkészszövetség sopronvármegyei Intéző 
bizottságának ügyvezető elnök-főtitkára, több társadalmi 
egyesület választmányi tagja- Kitüntetései : Koronás arany ér
demkereszt, háborús emlékérem karddal és sisakkal ; rk. ta
nár 1924. X. 9-, rendes tanár 1927. IX. 6. óta- Előadta a Kalo
rikus és hydrogépek, tovább a Kohógéptan I és II. része című 
tantárgyakat, vezette a Kalorikus és hydrogépek gyakorlatait 
és a Kohógéptani rajztermi gyakorlatokat-

Dr. Proszt János, bölcsészetdoktor, rendes tanár, az általá
nos vegytani tanszék vezetője, a kohómérnöki osztály ezidei 
dékánja- Kitüntetései : Ezüst katonai érdemérem a kardokkal, 
bronz katonai érdemérem a kardokkal, II. oszt- ezüst vitéz
ség! érem, bronz vitézségi érem, Károly-csapatkereszt ; rk. 
tanár 1924- X. 9., rendes tanár 1928. I- 5. óta. Előadta a Ché- 
mia 1., Ghémia II-, Fizikai chémia, Elektrochémia című tan
tárgyakat és vezette a Fizikai-chémiai és Elektro-chémiai gya
korlatokat-

Szoboszlai] Kornél, oki. bányamérnök, rendes tanár, a 
bányaműveléstani tanszék vezetője, a bányamérnöki osztály 
1928 29- tanévben volt dékánja. Kitüntetései : bronz katonai 
érdeméremnek a kardokkal, I. oszt. ezüst-, II. oszt. ezüst-, 
bronz vitézségi érmek, Károly-csapatkereszt, háborús emlék
érem- A Magyar Mérnök- és Építész Egylet soproni osztályá
nak választmányi tagja ; rk. tanár 1926. IX. 5-, a rendes ta
nári cím és VI. fizetési osztály jellegével felruházva 1928. V. 
lö. óta- Betegsége miatt nem adott elő-

Dr. Tárczij-IIornoch Antal old. bányamérnök, oki. bánya
mérőmérnök, bányászati tudományi doktor, rendes tanár, a 
bányaméréstani tanszék vezetője. Kitüntetései : Rendes tanári 
címmel és a VI- fizetési osztály jellegével felruházva (1931 II. 
7. óta,), a karddal és sisakkal díszített háborús emlékérem tu
lajdonosa, a Magyar Tudományos Akadémia geodéziai és 
geofizikai nemzeti bizottságának és a Magyar Fotogrammétriai 
Társaság választmányának tagja ; rk. tanár 1926- IX. 5- óta- 
Előadta a Geodézia I-, II. és III. részét, valamint a Bányamé
réstan című tantárgyat, vezette a Geodéziai, Bányaméréstani 
és Bányatérképszerkesztési gyakorlatokat.
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2. Rendkívüli tanárok.

Sébor János, old. erdőméirnök, oki földmérőmérnök, 
rendkívüli tanár, az erdészeti földméréstani tanszék ideigle
nes vezetője, ük- tanári cím és jelleggel felruházva 1926. IX. 
24 óta. Előadta a Földméréstan I és II. részét, a Felsőgeo
déziát, a Fotogrammetriát és a Vadpatakszabályozást.

Stasney Albert, oki. f émk oh óméra ö k > rendkívüli tanár, 
az ábrázoló geometriai tanszék és a főiskolai sokszorosító 
műhely vezetője. Kitüntetései: legfelsőbb dicsérő elismerés. 
I. oszt. ezüst vitézségi érem. Károly-csapatkereszt ; rk. tanár 
1929- V. 18 óta. Előadta az Ábrázoló geometria I és II. rész, 
a Technikai rajz I- és TI. rész, valamint a Géprajz elemei című 
tantárgyakat

Dr. Romwalter Alfréd, oki. középiskolai tanár, oki. felső
kereskedelmi iskolai tanár, bölcsészetdoktor, főiskolai rend
kívüli tanár, az elemző chémiai tanszék vezetője, egyetemi 
magántanár, a fiumei M. Kir. Kiviteli Akadémia v. tanára, a 
Magyarországi Német Népművelődési Egyesület Soproni Cso
portjának alelnöke; rk. tanár 1928- V. 1- óta. Előadta az 
Elemző chémiát, a Chémiai technológiát és a Szenek ché- 
miáját

3. FAőadók.

Krippel Móric, oki- erdőmémök, nyugdíjazott főiskolai 
rendes tanár, az erdőhasználattani és fatechnológiai tanszé
kek ideiglenes vezetője, a főiskola 1914/15- és 1915/16. tan
években volt rektora és az 1916/17., 1917/18. és az 1923/24. 
tanévekben volt prorektora, az erdőmérnöki osztály többit 
ben volt dékánja. Kitüntetései : Közreműködői érem a buda
pesti 1896. évi ezredéves kiállításon „hasznos javításértj“ , 
bronzérem a párisi 1900- évi nemzetközi kiállításon a szögfel
hordó készülékért, aranyérem a pozsonyi 1902. évi mezőgaz
dasági kiállításon „új erdészeti műszerekért“ , aranyérem a 
pécsi 1907. évi kiállításon „saját találmányé felrakó és tájoló 
műszerért“ és közreműködő oklevél a bécsi 1910. étvi nemzet
közi vadászati kiállításon A Magyar Mérnökök és Építészek 
Egyesülete soproni osztályának és a Felvidékiek Soproni 
Egyesületének választmányi tagja- 1926. évi január hó 24-én 
megválasztatott az Idó-világnyelv magyarországi szövetsége el-
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nőkének ; rendes tanár 1908. IX. 15 .óta és az V. fizetési osz
tályba 1923. VII. 9.-én neveztetett ki. Az 1926/27. tanév végé
vel nyugalomba vonult- Előadta az erdőhasználattani tanszék 
tantárgyait : a Fakereskedelmi ismereteket és az Erdőhaszná- 
lattant, azonkívül a fatechnológiai tanszék Faipari technoló
gia tantárgyát.

Dr. Schleicher Aladár, old. fémkohó mérnök, bölcsészetdok- 
tor, nyug. m- kir. főbányatanácsos, műegyetemi magántanár, 
Veszelka József előadásának irányításával és ellenőrzésével, 
valamint a fémkohászati II. szigorlaton a fémtechnológiából 
való vizsgáztatással megbízva, a Magyar Mérnökök és Építé
szek Nemzeti Szövetségének igazgató választmányának és az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választ
mányának tagja. (A főiskolán 1923. XI. 30. óta.)

Kápolnai-Pauer Viktor, oki. bányamérnök, m. kir- főbá
nyatanácsos, a bánya- és kohógazdaságtani tanszék előadói 
teendőinek ellátásával ideiglenesen megbízva. Kitüntetése: a 
m. kir. főbányatanácsosi cím és jelleggel felruházva 1924. 
Ili- 27. (A főiskolán 1923. VI. 25. óta.) Előadta a bánya- és 
kohómérnökhallgatók részére a Nemzetgazdaságtant, Kohó
gazdaságtant, valamint a Bányagazdaságtant és vezette a Bá- 
nyagazdaságtani gyakorlatokat.

Vitéz Török Béla, old. erdőmérnök, adjunktus, előadó, a 
főiskolai asztalos műhely vezetője- Kitüntetései : Legfelsőbb 
dicsérő elismerés a kardokkal, I. oszt. ezüst vitézségi érem, 
bronz vitézségi érem, Károly-csapatkereszt, hadiemlékérem a 
kardokkal és sisakkal. (A főiskolán 1923. I- 15- óta.) Előadta 
az erdőmérnökhallgatók részére a Mechanika I- éts II., vala
mint a Fűrésztelepek tervezése és Fűrésztelepek tervezési 
rajza című tantárgyakat.

Veszelka József, oki. vaskohómérnök, a f ém technológia 
és metallografia helyettes előadója- A főiskolán 1928. VIII. 13- 
óta.) Előadta a Metallografia I. és II. részét, a Fémtechnológia 
I. és II. részét, ezen tárgyakból a colloquiumokat, valamint a 
vizsgákat megtartotta és vezette az ezekkel a tárgyakkal kap
csolatos gyakorlatokat.

Dr. Kund Vilmos, városi tiszti orvos, az Ipari egészségtan 
című tantárgy előadója. (A főiskolán 1920- III. 29. óta)

Szabó Kálmán, szárny, főtanácsos, a soproni m. kir. pénz
ügyigazgatóság m. r. számvevőség főnöke, az Állami számvitel
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tan című tantárgy előadója. (A főiskolán mint előadó 1930- 
X. 23. óta.)

Spanner Géza, lyceumi tanár, az angol nyelv előadója 
(A főiskolán 1927. II. 22. óta.)

Dr. Emmer József, főreáliskolai tanár, a német nyelv elő
adója. (A főiskolán 1926. III. 22- óta.)

Lörinczy Attila, testnevelési tanácsnok a téli félévben,
Szabó József, oki. testnevelési tanár a nyári félévben a 

hallgatók részére előírt testgyakorlati órákat tartották.

4  a) Adjunktus a VII fizetési osztályban.

Ürmösi László, oki fémkohómérnök, adjunktus az álta
lános vegytani tanszéknél. Kitüntetései : bronz katonai érdem
érem a kardokkal, Károly-csapatfcereszt. (A főiskolán 1913- 
XII. 1. óta.)

4. b) Adjunktusok a V ili. fizetési osztályban.

Krntkouszky Károly, oki. fémkohómérnök, adjunktus a 
fémkohászati tanszéknél. (A főiskolán 1915- IV 19. óta.)

Pocsubay János, oki. bányamérnök, adjunktus a bánya
mér éstani tanszéknél. Sopron sz. kir- thjf. város bányászati 
szakértője. Kitüntetései : bronz katonai érdemérem a kardok
kal I. és II. osztályú ezüst vitézségi érem. bronz vitézségi 
érem, Károly-csapatkereszt. A karddal és sisakkal díszített 
háborús emlékérem tulajdonosa. (A főiskolán 1915. XIL 15- 
óta.) Pénzügyminisztériumi megbízás alapján előadta a vas
kohómérnökhallgatók részére előírt Geodéziát s vezette az 
ezzel kapcsolatos gyakorlatokat.

Esztó Péter, oki. bányamérnök, adjunktus a bányaművé- 
léstani tanszéknél, a Nemzetközi Mélyfúró kongresszus állandó 
nemzeti előkészítőbiziottságának tagja. (A főiskolán 1925- IX. 
1. óta.) A tanár betegsége alatt a Bányaműveléstan L—IV. ré
szét adta elő, vezette a bányatelepítések tervezése és egyéb 
bánjraműveléstani gyakorlatokat. A tanár betegszabadsága 
alatt a IL félévben a tanszéket is adminisztrálta-

Dr. vitéz Bokor Rezső, oki. erdőmérnök, bölcsészetdoktor 
(a göttingeni egyetem math. és természettudományi fakultá
sán), adjunktus a növénytani tanszéknél. A ,,Fák anatómiája
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és fiziológiája“ , valamint a „Növénykórtan“ című tantárgyak
kal kapcsolatos gyakorlatokat tartotta- (A főiskolán 1923. IX. 
26- óta.)

Mika József, oki. vaskohómérnök, adjunktus az elemző 
vegytani tanszéknél. Mikrochemiai kutatásra belfödi ösztön
díjat nyert (A főiskolán 1923- XI. 28 óta.)

Nahoczky Alfonz, oki- vaskohómérnök, adjunktus a tü
zeléstan és anyagvizsgálattani tanszéknél. (A főiskolán 1924. 
XI. 20- óta.)

Fáik Richárd, oki. gépészmérnök, adjunktus a bánvagép- 
tani tanszéknél. A Soproni Automobil Egyesület titkára. (A 
főiskolán 1924. V. 1- óta.) A Gépelemék című tárgy előadásá
val és rajzgyakorlatainak vezetésével volt a Pénzügyminiszté
rium által megbízva-

Schumacher Károk], oki erdőmérnök, adjunktus az er
dészeti vegytani tanszéknél- (A főiskolán 1924. V. 8. óta)

5. a) Tanársegédek a IX. fizetési osztályban.

Kiss Ignác, oki. vaskohómérnök, tanársegéd a mennyiség- 
tani tanszéknél. (A főiskolán 1923- IX. 17. óta)

Dr. Szádeczkij-Kardoss Elemér, oki- középiskolai tanár, 
bölcsészetdoktor, tanársegéd az ásvány-földtani tanszéknél. 
Kitüntetései: A volt Eötvös kollégisták szövetsége adományá
ból származó 1925. évi Eötvös-díjat „Az erdélyi eocén petro- 
genezise“ című tanulmányával megnyerte. A Société Géolo- 
gicjue de France tagja- (A főiskolán 1926. I- 30. óta.)

Diószeghi] Dániel, oki- vaskohómérnök, tanársegéd a vas- 
kohászati tanszéknél. (A főiskolán 1925. X. 15. óta)

Kovács Ernő, oki- erdőmérnök, tanársegéd az erdőrende- 
zéstani tanszéknél. (A főiskolán 1927. IV. 12. óta.)

Mager Zoltán, oki. erdőmérnök, tanársegéd az erdőműve
lés-, vad- és halgazdaságtani tanszéknél. A Hubertus Sopron- 
városi és Sopronmegyei Vadászati Védőegyesület és a Magyar 
Ornithologusok Szövetsége soproni körzetének titkára- (A fő
iskolán 1927- IV 2. óta) Vezette a lövészeti gyakorlatokat.

5. b) Tanársegédek a X. fizetési osztályban.

Kutasy Viktor, old. erdőmérnök, tanársegéd az építéstani 
tanszéknél. (A főiskolán 1926. VII. 12. óta.)
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Milasovszky Béla, oki bányamérnök, tanársegéd a mecha
nikai tanszéknél. (A főiskolán 1927. VI. 24 óta)

Rikly István, oki. erdőmérnök, tanársegéd az út-vasút- 
építéstani tanszéknél- (A főiskolán 1927. VII. 25. óta)

Plauder Nándor, old. erdőmérnök, tanársegéd az erdő- 
használattani tanszéknél. (A főiskolán 1927. VIL 30- óta) 

Pulaij Ferenc, oki. bányamérnök, tanársegéd az ábrázoló 
geometriai tanszéknél (A főiskolán 1927. X. 1. óta.)

Bokányi József, oki. bányamérnök, tanársegéd a fizika- 
elektrotechnikai tanszéknél. (A főiskolán 1928. X. 17. óta-)

6. Szakdíjnokok.

Lukács Nándor, oki erdőmérnök az erdészeti földmérés
tani tanszéknél. (A főiskolán 1927- XIL 1. óta)

Győrfi János. oki. erdőmérnök az erdővédelemtani tan
széknél- (A főiskolán 1929. III. 4. óta.)

Skriba Zoltán, oki. vaskohómémök a kohógéptani tan
széknél. (A főiskolán 1930. V. 1- óta.)

II. Hivatali személyzet.

1- Rektori hivatal

Gervai Nándor, főiskolai titkár. (A főiskolán 1916. XII. 
31. óta.)

Lichner József, irodatiszt. (A főiskolán 1911- XI. 7. óta) 
Kriszta Valéria, irodasegédtiszt. (A főiskolán 1915. V. 

14- óta)
Schaffer Margit, állandó díjnak. (A főiskolán 1922. XI. 

27. óta.)

2 Quaestori hivatal.

Kresadlo József, oki. bányamérnök, m. kir. segédmérnök, 
a cjuaestori hivatal vezetésével megbízva. Kitüntetései: eziüst 
katonai érdemérem a kardokkal, bronz katonai érdemérem a 
kardokkal, Károly-csapatkereszt. (A főiskolán 1923- IX. 27 
lóta.)
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Winásch Emília, irodasegédtiszt. (A főiskolán 1915. V. 1.
óta.)

Burkert Ferenc, államszámviteltani szakvizsgát tett ál
landó díjnok, a quaestori hivatal ellenőri teendőinek ellátá
sával megbízva- Kitüntetései : II- oszt- ezüst vitézségi érem. 
(A főiskolán 1924. II- 1- óta)

3. Főiskolai könyvtár.

Vezető : Tettamanti Jenő, rendes tanár.
Vető János, irodatiszt. (A főiskolán 1903. I. 24. óta.)

4- Főiskolai botanikus kert.

Vezetője : Dr. Fehér Dániel, rendes tanár- 
Kiss Vilmos Lajos, kertészeti főintéző- (A főiskolán 1924

VI. 26. óta).
Besenyei Zoltán, kertészeti intéző. (A főiskolán 1929. II. 

19. óta.)

5. Tanulmányi erdőgondnokság.
Sopron városi m- kir. állami erdőhivatal-

Muck András, oki- erdőmérnök, m- kir. erdő tanácsos, a 
soproni m. kir. erdészeti kísérleti állomás létszámához tarto
zik. (A főiskolán 1919. XI. 30. óta.) Meghalt 1931. május 19.

Ilolba Miklós, oki. erdőmérnök, m. kir. segéderdőmérnök, 
a csornai m- kir- erdőhivatal vezetője, 1931. március hó 23. 
óta a tanulmányi erdőgondnokság vezetőjének ideigl. helyet
tesítésével van megbízva. _ _

III. Főiskolai egyéb személyzet.

1. Műszaki altisztek.

Czobor Miklós, főművezető-laboráns. (A főiskolán 1907.
III. 1. óta )

Laszke Károly, főművezető-gépész- (A főiskolán 1912- IX. 
1. óta)

Barsi Adolf, főművezető-laboráns. (A főiskolán 1910. I. 
12, óta.)
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Bankó István, laboráns. (A főiskolán 1923. XL 1. óta.) 
Horváth István, gépész. (A főiskolán 1924- V- 14 óta.) 
Kató Balázs, laboráns. (A főiskolán 1924. VL 4. óta.) 
Döme Károly, laboráns. (A főiskolán 1922. XIL 1. óta.) 
Tárnái Ferenc, laboráns. (A főiskolán 1924. VIL 1- óta.)

2. Szakaltisztek.

Vecsey Lajos, házfelvigyázó. (A főiskolán 1924. X. 1. óta.) 
Benyovits József, asztalos* (A főiskolán 1908. V. 5. óta) 
Tömör József, villanyszerelő. (A főiskolán 1925- X. 5. óta.) 
Belem Vince, szakaltiszt. (A főiskolán 1907. VI- 25. óta).

3- I. osztályú altisztek.

Zajacz Antal. (A főiskolán 1915- XII. 15. óta.)
Wallner Gusztáv. (A főiskolán 1917. IX. 1. óta)
Major József. (A főiskolán 1924. III. 3. óta)
Kovács János, kapus. (A főiskolán 19)214. V. 30. óta.) 
Kapovits Mihály, műszerész. (A főiskolán 1923. XL 26. óta ) 
Kocsi Márton, laboráns- (A főiskolán 1924. IY. 1. óta.) 
Simon József. (A főiskolán 1922. X. 15. óta.)
Simon Antal (A főiskolán 1922. X. 16. óta )

4. II. osztályú altisztek.

Mészáros Lajos. (A főiskolán 1920- I. 5. óta.)
Szakács Antal (A főiskolán 1922. XL 1. óta )
Bodai József. (A főiskolán 1924- V. 14. óta.)
Csöngei József. (A főiskolán 1922. XI. 15- óta.)
Szabó Ferenc. (A főiskolán 1922. XL 18. óta )
Gruber Sándor. (A főiskolán 1922. XI. 19- óta )
Weinacht József. (A főiskolán 1923- V. 19. óta.)
Pintér Rezső. (A főiskolán 1923. V. 24. óta.)
Oláh Ferenc. (A főiskolán 1924. I. 3. óta.)
Galovits József. (A  főiskolán 1924. II 26. óta)
Lánckor József. (A főiskolán 1924. III. 2. óta.)
Horváth Károly. (A főiskolán 1924. V. 14. óta )
Grán Viktor. (A főiskolán 1924. V 14. óta.)
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Varga József. (A főiskolán 1924. V. 15. óta.) 
Németh István. (A főiskolán 1923. X- 12. óta) 
Kőtár János, vadőr. (A főiskolán 1925. X. 4. óta)

5. Kisegítő szolgák.

Hammeri Teréz. (A főiskolán 1920. IV- 22. óta.) 
Schanen Béla. (A főiskolán 1929. VI. 1. óta.)
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A főiskolán rendszeresített tanszékek 
és azok tanszemélyzete az 193051. 

tanévben.
I. Bányamérnöki osztály.

1. Bányaműveléstani tanszék. Vezetője: Szoboszlay Kor
nél, rendes tanár. Adjunktus : Esztó Péter, oki. bányamérnök.

2. Érc- és szénelőkészítéstani tanszék. Vezetője : Finikey 
József, rendes tanár.

3. Bányaméréstani tanszék• Vezetője : Dr. Tárczy-Hornoch 
Antal, rendes tanár. Adjunktus : Pocsubay János, oki. bánya
mérnök.

4. Bányagéptani tanszék. Vezetője: Tettamanti Jenő, ren
des tanár- Adjunktus : Falk Richard, oki. gépészmérnök.

5. Földtan-tele pismer ettani tanszék. Vezetője : Dr. Vitális 
István, rendes tanár. Adjunktus : betöltetlen.

6- Ásvány-földtani tanszék. Vezetője: Dr Vendl Miklós, 
rendes tanár. Tanársegéd : Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér.

7. Bánya- és kohógazdaságtani tanszék. Ideiglenes veze
tője : Kápolnai-Pauer Viktor, m. kir- főbányatanácsos-.

II. Kohómérnöki (vas- és fémkohómérnöki) osztály.

8. Vaskohászati tanszék. Vezetője : Cotel Ernő, rendes ta
nár. Tanársegéd : Diószeghy Dániel, oki- vaskohómérnök.

9. Tiizeléstani és anyagvizsgálattani tanszék. Vezetője: 
Balázs István, rendes tanár. Adjunktus : Nahoczky Alfonz, 
oki vaskohómérnök.

10 Kohógéptani tanszék. Vezetője : Pattantyús-Abrahám 
Imre, rendes tanár. Szakdíjnok : Skriba Zoltán, oki. vaskohó- 
mérnök.

11 Fémkohászati tanszék. Vezetője : Széki János, rendes 
tanár. Adjunktus : Krutkovszky Károly, oki fémkohómérnök.
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12. Fémtechnológiai tanszék. A tanszék előadói teendői
nek irányításával megbízva : Dr. Schleicher Aladár, ny. in- 
kir- főbányatanácsos, műegyetemi magántanár- H. előadó : 
Veszelka József, oki vaskohómérnök.

13. Általános vegytani tanszék. Vezetője: Dr. Proszt Já
nos, rendes tanár. Adjunktus : Ürmösi László, oki. fémkohó- 
mérnök.

14- Elemző vegytani tanszék. Vezetője : Dr. Romwalter 
Alfréd, rendkívüli tanár. Adjunktus : Mika József, oki vas
kohómérnök.

III. Erdőmérnöki osztály.

15. Erdőm űvelésvad- és halgazdaságiam tanszék. Vezetője: 
Roth Gyula, rendes tanár. Tanársegéd : Mayer Zoltán oki. er- 
dőmérnök-

16. Erdőhasználattani tanszék. Ideiglenes vezetője : Krip- 
pel Móric, nyug. rendes tanár Tanársegéd : Plauder Nándor, 
oki. erdőmérnök.

17. Erdőrendezéstani tanszék. Vezetője: Fekete Zoltán, 
rendes tanár. Tanársegéd : Kovács Ernő, oki. erdőmérnök-

18. Erdővédelemtani tanszék. Vezetője : Kelle Arthur, ren
des tanár. Szakdíjnok : Győrfi János, old. erdőmérnök.

19. Erdészeti földméréstani tanszék. Ideiglenes vezetője : 
Sébor János, rendkívüli tanár. Szakdíjnok : Lukács Nándor, 
oki. erdőmérnök.

20- Fatechnológiai tanszék. Ideiglenes vezetője: Krippeí 
Móric, nyug- rendes tanár. Beosztott adjunktus : vitéz Török 
Béla, oki. erdőmérnök.

21- Ut- és vasútépítéstani tanszék. Vezetője : Modrovich 
Ferenc, rendes tanár Tanársegéd : Rikly István, old. erdő- 
mérnök-

22. Erdészeti vegytani tanszék. Vezetője : Vági István, ren
des tanár. Adjunktus : Schumacher Károly, oki. erdőmérnök.

23. Növénytani tanszék. Vezetője: Dr Fehér Dániel, ren
des tanár. Adjunktus : Dr. vitéz Bokor Rezső, old- erdőmérnök.

24. Növényélet- és kórtani tanszék. Vezetője : Dr. Kövessi 
Ferenc, rendes tanár.

26. Erdőgazdasági politikai tanszék. Vezetője : Lesenyi 
Ferenc, rendes tanár.
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IV. Előkészítő tanszékek.
26. Mennyiségtani tanszék. Vezetője: Dr Walek Károly, 

rendes tanár- Tanársegéd : Kiss Ignác, oki. vaskohómérnök,
27- Ábrázoló geometriai tanszék- Vezetője: Stasney Albert, 

rendkívüli tanár. Tanársegéd: Pulay Ferenc, oki. bányamérnök
28. Fizika-elektrotechnikai tanszék- Vezetője: Boleman 

Géza, rendes tanár- Tanársegéd: Bökönyi József, oki. bánya
mérnök.

29. Mechanikai tanszék. Vezetője : Köves! Antal, rendes 
tanár- Tanársegéd : Milasovszky Béla- oki- bányamérnök-

30. Építéstani tanszék. Vezetője : Solt Béla, rendes tanár. 
Tanársegéd : Kntasy Viktor, oki- erdőmérnök

31. Bányajogi tanszék. Vezetője: Dr. Mihalovits János, 
rendes tanár.
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A főiskola tanárainak és segédtan' 
személyzetének bejelentett irodalmi 

és egyéb szakszerű működése az 
1930|31. tanévben.

Balázs István főiskolai rendes tanár: „Die physikalischen 
Eigenschaften und der mikroskopische Aufbau des Kokses“ 
(Megjelent a M kir. Bányamémöki és Erdőmérnölki Főiskola 
bányászati és kohászati osztályának 1931. évi Közleményei
ben) Egyéb szakszerű működés : a tanszék anyagvizsgáló la
boratóriumában számos esetben szakértői vizsgálatot végzett.

Boleman Géza főiskolai rendes tanár : Tanszéki-, elektro
mos üzem- és műhelyvezetői elfoglaltság. Előadás a Magyar 
Mérnök és Építész Egylet helybeli osztályában. Cikk a „Ter
mészettudományi Közlönyében és az „Elektrotechnikáéban.

Cotel Ernő főiskolai rendes tanár : „A magyar vasipar és 
a belföldi barnaszén“ címmel előadást tartott az Országos 
Mérnökkongresszus 1931- április havában Budapesten tartott 
megnyitó ülésén- Ennek az előadásnak kivonatos szövege a 
Pesti Napló 1931. május 27. számában is megjelent. A „Revue 
de Métallurgie“ folyóirat 1931. évi 7. számában Párisban je
lent meg a nagyolvasztó magasságáról szóló yyConsiderations 
sur la hauteur des hauts fourneaux“ című munkája- Dr. T 
Hornoch Antal főisk. r- tanárral együtt szerkesztette a hány. 
és koh. osztályok németnyelvű kiadványainak („Mitteilungen“ ) 
1930- évi kötetét- A Gutenberg Nagy Lexikona vaskohászati 
munkatársa. Több ízben vállalt szakértői megbízást.

Dr. Fehér Dániel főiskolai rendes tanár : ^Untersuchun
gen über den zeitlichen Verlauf des Mikrobenlebens des 
Waldbodens“ . (Mathematische und Naturwissenschaftliche 
Berichte aus Ungarn, Bd. XXXVII 1930.) ,,Az erdészeti fel
sőbb szakoktatás mai helyzete és jövő feladatai“ (Erdészeti 
Lapok 1930. évi 12. füzetében.) „A tarvágásos üzemmód ha
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tása az erdőtalaj biológiai jelenségeire“ . (Erdészeti Lapok 
1931- évi 2- füzetében.) „Az alföldfásítás talajbiológiai problé
mái“ . (Erdészeti Lapok 1931. évi 4. füzetéből.) „A természetes 
és mesterséges felújítás problémájának biológiai vonatkozá
sai“ . (Erdészeti Lapok 1931. évi 6. füzetéből.) ,,Néhány kiegé
szítő megjegyzés a ,,Természetes és mesterséges felújítás prob
lémájának biológiai vonatkozásai“ c. cikkhez. (Erdészeti La
pok 1931- évi 10. füzetében.) ,,Észak-Európa legészakibb erdő
ségei erdészeti növénytani és erdőgazdasági szempontból“ . 
(Erdőgazdasági Szemle 1931. évi 1. és 2 füzetében.) „Vizsgála
tok a lappok földjét borító erdőik talaj savanyúsági és növény
asszociációs viszonyairól“ - Untersuchungen über die Wald
typen in Finmarken. (Bemutatva a M. Tud. Akadémia III. osz
tályának 1931. évi március havi ülésén.) „Über den Einfluss 
des Kahlschlages auf den Verlauf der biologischen und bio
chemischen Prozesse im Waldboden“ . (Forstliche Wochen
schrift ,,Silva“ . Jhg. 19. Nr- 24. u. 25- 1931.) ,,Undersökningar 
över Skogtyper i Finmarken“ . (Meddelelser fra det Norske 
Skogforsoksvaesen, (a norvég erdészeti kísérletügy közlemé
nyei) ,,A talajjellemző növények gyakorlati jelentőségéről“ . 
(Erdőgazdasági Szemle.)

Dr. Fehér Dániel és Dr. vitéz Bokor Rezső: „Vizsgálatok 
az alföldi homokos erdőtalajok biológiai tevékenységérő]“ . 
Untersuchung über die biologische Tätigkeit der bewaldeten 
Sandböden in der ungarischen Tiefebene. (Erdészeti Kísérle
tek XXXII. k. 1930.)

Dr. Fehér Dániel és Dr. Varga Lajos: „Untersuchungen 
über die Protozoen-Fauna des Waldbodens“ . (Mathematische 
und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XXXVII. 
kötet 1930.)

Dr. Fehér Dániel és Besenyei Zoltán : „Vizsgálatok egyes 
hazai és külföldi fák és cserjék fagy állóságáról“ .

Dr. Fehér Dániel és Dr. Mágócsy-Dietz Sándor szerkesz
tésében megjelent az ,,Erdészeti Növénytan“ II. kiadása II. kö
tetének 1. része: az Élettan (Fiziológia) 586 oldalon 115 képpel.

Vági István és Dr. Fehér Dciniel szerkesztésében pedig a 
,,Talajtan elemei különös tekintettel a talaj biológiájára és 
genetikájára“ c. kézikönyv jelent meg 985 oldalon 153 képpel

Fekete Zoltán főiskolai rendes tanár ünnepi beszédet 
mondott az 50 éves erdőtörvény emlékére készült márvány
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tábla leleplezési ünnepélyén, az Országos Erdészeti Egyesület
1930. évi december 20-án Budapesten tartott közgyűlésén. (Er
dészeti Lapok 1931. 1. füzet.) Mint felsőházi tag az 1931/321 
évi állami költségvetés vitájában vett részt, s főleg a hazai 
erdőgazdaság érdekeinek védelme és a főiskola egyetemi szín
vonalra emelése kérdéséhez szólott hozzá

Fekete Zoltán tanár irodalmi működése : 1. Az akác sorfa 
fatömeg és növekvési táblái (német referátummal). Esztergom,
1931. Kiadja a Főiskola Könyvkiadó Alapja Sopron. 2 A 100 
éves eberswaldei erdészeti főiskola (Erdészeti Lapok, 1931. 
349. o.) 3. Északi országokon keresztül (Tanulmányút 1930. 
nyarán). Ugyanott, 570 és 723. old) 4. Erdőrendezési napi kér
dések- A hozadék összefüggése a vágásfordulóval és az irány- 
növedékkel. (Erdőgazdasági Szemle 1930. 247 oldal.) 5. Mint 
társszerikesztő szerkesztette az „Erdészeti Kísérletek“ c- tudo
mányos szakfolyóiratot.

Finkelj József főiskolai rendes tanár tudományos munkái: 
Az ásványszenek .brikettezése (tankönyv) Sopron 1930. A 
bauxitok szárítása, Bány. és Koh. Lapok 1931. Die Beurteilung 
der Ergebnisse der Kohlenaufbereitung, Főiskola Bány- és 
Koh. Osztályának Közleményei, 1931. Utóbbi (két dolgozat a 
Széchenyi Tud- Társ. anyagi támogatásával készült.

Dr. Tárczy-IIornoch Antal főiskolai rendes tanár: ,,Az
acélmérőszalaggal való hosszmérés a bányában“ a Bányászati 
és Kohászati Lapok 1931. évi 8., 9 és 10. számában. „Egy 1797- 
ből való magyarországi bányaméréstan“ , Bányászati és Kohá
szati Lapok 1931. évi 12. számában- „A Nemzetközi Foto
grammetriai Társaság harmadik kongresszusáról“ a Geodéziai 
Közlöny 1931- évi 4—6. számában. „Zur Theorie der freischwe
benden Stahlbandmessung“ és ,,über die exakte Behandlung 
des Verwerferproblems“ a Mitteilungen aus dem Markscheide
wesen 1930. évi kötetében. ,,Einige Erweiterungen des Gegen
schnittproblems“ a főiskolai Közlemények 1931- évi kötetében 
Ismertette Kurtz Sándor „Fotogrammétria“ c- munkáját a Tér
képészeti Közlöny első kötetének harmadik füzetében.

Kelle Arthur főiskolai rendes tanár : Lymantria dispar L. 
(Erdőgazdasági Szemle 1931. évi 1. füzet )

Iíövesi Antal főiskolai rendes tanár szerkesztője a Soproni 
Automobil Egyesület évkönyvének. Előadást tartott ,,Energia 
és Kultúra“ címen a soproni iparosszövetségben. Megjelent
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közleményei : „Die praktische Anwendung der Reynolds-schen 
Zahl“ . Die Röhrenindustrie 1931 évi. 7. és 8 szám „A vasszer- 
kezetek elektromos hegesztése, a varratok számítása és ellen
őrzése“ . Bányászati és Kohászati Lapok 1931. évf- 20- és 21. 
számaiban. ,,Bestimmung der Gleichung der vertikalen Projek
tion der ballistischen Kurve“. Kiadás alatt a Mitteilungen der 
Berg- und Hüttenmännischen Abteilung der Hochschule 1931. 
évi kötetében- Több ízben végzett szakértői mimikát a Kir 
Törvényszéknek. Dolgozik a ,TIydromechanika“ című munkán.

Dr. Kövessi Ferenc főiskolai rendes tanár folytatta a nö
vények táplálkozási, növekedési és szaporodási jelenségei kö
zött fennálló összefüggés kiderítésére vonatkozó biofizikai tu
dományos kutatásait és eredményeinek közlését. Az Erdészeti 
Kísérletek 1930. évi XXXII. kötetében megjelent: „Annak bi
zonyítása, hogy az élőlények növekedésénél és több egyéb élet- 
jelenség lefolyásánál szereplő csillapított rezgőmozgás koeffi
ciensei a biológiai viszonyok szerint változnak“, a folytatások 
ugyanitt sajtó alatt vannak. A Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában a Mathematische und Naturwissenschaftliche Be
richte aus Ungarn folyóirat 1930. évi XXXVII. kötetben 73— 
104- lapokon megjelent : „Erläuterungen der Gesetzmässigkei
ten im Ablaufe der Lebenserscheinungen lebender Wesen“ .
IV. közlemény, melynek alcíme : ,.Die Änderung der biomo
torischen Kraft, die bei der Zellteilung eine periodische 
Schwingung zeigt“ . Az „Association Frangaise pour 1‘ 
Avancement des Sciences“ az 1931 évi július havában tartott 
nemzetközi kongresszusán a kongresszus botanikai osztályá
nak elnöke Jean Friedel olvasta fel nevezett tanár egyik ta
nulmányát. A tanulmány meg fog jelenni a kongresszus kiad
ványaiban. Ügy hivatalos mint magánérdeklődők felszólítására 
több alkalommal adott szakvéleményeket és felvilágosításokat 
növényanatómiai, növényélettani és növénytermelési szakkér
désekben.

Krippel Móric nyug. főiskolai rendes tanár, előadó iro
dalmi működése : Méretveszteségek és kikerülésük a gömbö
lyű fánál című cikke megjelent magyar és német nyelven az 
Erdészeti Kísérletek 1931. évi kötetében. Egyéb szakszerű mű
ködése : dolgozott az Erdészeti anyagismerettanon.

Dr. Mihalovits János főiskolai rendes tanár újabb iro
dalmi dolgozatai : ,,Az első magyar bányatisztképző iskolák
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alapítása“ . (Megjelent a Bány és Koh. Lapok 1931. évfolyamá
nak 3. és 4. számában). Lefordította Agricola György De re 
metallica libri XIL című munkájának III. könyviét. (Megjelent 
a Bány. és Koh. Lapok 1931. évfolyamának külön mellékle- 
tekép.)

Modrovich Ferenc főiskolai rendes tanár : Erdészeti szál
lítóberendezések I. rész- út-vasútépítéstan második kötete (kő
nyomat), több cikk a hazai szaklapokban.

Pattantyus-Ábrahám Imre főiskolai rendes tanár az egye
temi és főiskolai tanárok baráti összejövetelének közgyűlésén 
előadást tartott „A mérnöknevelés kérdései“-ről. A helyi tár
sadalmi egyesületekben is többízben szakelőadást tartott- Dol
gozik a •Technikai termodinamika“ tankönyvén.

Dr. Romwalter Alfréd főiskolai rendkívüli tanár Széki 
János főiskolai rendes tanárral együtt „Die Reaktionsfähigkeit 
des Ölschwefels“ , sajtó alatt, megjelenik a m. kir. Bányamér
nöki és Erdőmérnöki Főiskola bányászati és kohászati osztá
lya Közleményeinek 1931. évi kötetében. A ,,Széchenyi“ Tudo
mányos Társaság megbízásából Széki János és Dr. Vendl Mik
lós főiskolai tanárokkal együtt eljárást dolgozott ki a sopron- 
vidéki leukophyllitek értékesítésére- A m. kir- pénzügyminisz
térium megbízásából Széki János főiskolai tanárral együtt 
eljárást dolgozott ki a recski érc-, arzén- és antimontartakná- 
nak a kitermelésére. Az Österreichische Gasglühlicht und 
Elektrizitätsgesellschaft megbízásából felülvizsgálta a Rotter
dam melletti Pernisben fenntartott kísérleti 0 ingáz üzemet, 
továbbá a Magyarországi Német Népművelődési Egyesület 
soproni csoportjának szabadliceumában 23 népszerű előadást 
tartott a természettudományok köréből és a soproni iparos
testület meghívására a „Verseny a termelésben“ címen elő
adást tartott.

Roth Gyula főiskolai rendes tanár : ,,Emlékbeszéd Vadas 
Jenő volt főiskolai tanár szobránál“ - (Erdészeti Lapok, 1930.) 
„Főiskolánk kérdése“ - (Erdészeti Lapok, 1931. I.) „Tanulságok 
a főiskola körül“. (Erdészeti Lapok, 1931. II.) ,,A természetes 
felújításról“ (Erdészeti Lapok, 1931- V.) Irta a ,,Révai Keres
kedelmi Lexicoma“ erdészeti részét és folytatólagosan ismer
teti a „Forstliche Rundschau“-ban az egjész magyar erdészeti 
irodalmat- Előadást tartott a Magyar Ornithológusok Szövetsé-
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génék soproni körzetében. „A vadász és a madár“ és „Die 
Raubvögel der Umgebung SopronV* címmel

Szoboszlai] Kornél főiskolai rendes tanár a m. kir. pénz
ügy7- és kereskedelemügyi Minisztériumoknak és magánosok
nak több ízben adott szakvéleményt.

Tettamanti Jenő főiskolai rendes tanár: ,,'Á vezetékre kap
csolt centrifugális szivattyúk szabályozásának üzemgazdasági 
viszonyai“ . (Technika, 1931. 1—2. sz)

Vági István főiskolai rendes tanár : A talajtan elemei kü
lönös tekintettel a biológiára és genetikára.

Dr. Vendl Miklós főiskolai rendes tanár : ,,Sopron kor
nyékének geológiája. II. rész, A neogén és a negyedkor üledé
kei“ . Folytatás. Erdészeti Kísérletek XXXII. 1930. pp. 267— 
354. ,,Die Geologie der Umgebung von Sopron, IL Teil. Die 
Sedimentgesteine des Neogen und des Quartär“ . Fortsetzung, 
u. o. pp. 355—437.

Dr. Vitális István főiskolai rendes tanár közzétette „A 
csonkamagyarországi bánva-, kohó- és erdőmérnökképzés 
egyetemi egyenrangúsítása“ című cikkét az Erdészeti Lapok 
1931 évfolyamban. A Széchenyi Tudományos Társaság anyagi 
támogatásával megkezdte a hazai bauxitokkal kapcsolatos alu- 
miniumvasércek tanulmányozását s a hazai aluminiumvasér- 
cekről előadást tartott az Orsz. Bányászati és Kohászati Egye
sület közgyűlésén. Mint bányageológus tevékeny résztvett a 
hasznosítható ásványok és kőzetek felkutatásában. Az általa 
kijelölt kutatófúrások új széntelepet tártak fel a Bakonyban 
Kisdudarpusztán, Bakonyszentkirály határában és a Gerecsé
ben a Borókáshegyen.

Kápolnai-Paiier Viktor m. kir. főbányatanácsos, előadó, az 
üzemgazdasági diagrammok terén kutató munkát végzett és 
sajtó alá rendezi magyar és német nyelven az eddig elért ered
ményeit, valamint azok gyakorlati alkalmazásánál szakértői 
véleményeket dolgozott ki hazai vállalatoknak-

Vitéz Török Béla főiskolai adjunktus, előadó, Plauder 
Nándor tanársegéddel egyetemben vizsgálat alá vette a cson- 
kamugyarországi lúcfenyő állományokat, azok használati ér
tékének megállapítása végett. A főiskola tanulmányi erdőgond
nokságában erdőhasználati időtanulmányokat végzett. Mind
két vizsgálatnak eredményei feldolgozás alatt állanak.
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Dr. vitéz Bokor Rezső főiskolai adjunktus: ,,A mikrobio
lógia szerepe, fontossága és problémái az erdőgazdaságban II. 
rész“ . (Erdőgazdasági Szemle IL évf. 1. sz)

Fáik Richárd főiskolai adjunktus: „Vereinfachtes Verfah
ren der Berechnung der Seilrutschverhältnisse bei der Treib
scheibenförderung“ . Glückauf, 1931. Heft Nr. 32- „Grafikus 
kötéltábla szállítókötelekre. Aknaszállítókötelek méretmegha
tározása“ . 1 táblával. Sopron, 1931. A főiskola könyvkiadó 
alapjának kiadásában. ,,A kötélcsúszás elleni biztonság elmé
lete Koepe-hajtásoknál- (Bányászati és Kohászati Lapok.) Sajtó 
alatt.

Kovács Ernő főiskolai tanársegéd: Az előhasznált és a 
természetes úton kigyérült erdőrészletek. (Erdészeti Lapok, 
1931 161. oldal )

Mayer Zoltán főiskolai tanársegéd : ,, Au ffor st ungsprob- 
leme“ (Wiener Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1930. 49.) 
,,A szarvas által okozott károkról és az ellenük való védeke
zésről“ . (Erdőgazdasági Szemle 1930. 4.) „Ornithologischer 
Hilfsdienst“ (Kócsag‘1930. 3., 4.)

Mika József főiskolai adjunktus : „Mikro-acidimetrische 
Studien I.“ Mikrochemie 9. 143. 1931. „Mikro-acidimetrische 
Studien II.“ Mikrochemie, közlés alatt. „Zur Mikro-Titration 
der starken Säuren“ . Zeitschrift f anal Chem közlés alatt.

Milasovszky Béla főiskolai tanársegéd : ,,A két ismeretlen
nel bíró közvetítő megfigyeléseik kiigazításának egy új mód
szere“ c. közleménye megjelent a Bánv. és Koh. Lapok 1931. 
évi aug.-szept.-i számaiban.

Nahoczky Alfonz főiskolai adjunktus : ,,A tüzelések grafi
kus ellenőrzése“ . (Megjelent a Bányászati és Kohászati Lapok 
1930 évi 22, 24. számában ) „Grafische Prüfung des Verbren
nungsvorgangs“ . („Die Wärme“ 1931 Nr* 13. 14.) „A külön
böző szilárd tüzelőszerek kihasználhatóságának vizsgálata, kü
lönös tekintettel a kazántüzelésekre“ . (Közlés alatt a Bányá
szati és Kohászati Lapokban.) ,,Die Untersuchungen der Aus
nutzbarkeit der verschiedenen festen Brennstoffen, insbeson- 
ders bei Kesselfeuerungen“ . (Közlés alatt a Főiskola Bányá
szati és Kohászati Osztályának 1931. évi Közleményeiben.)

Plauder Nándor főiskolai tanársegéd Vitéz Török Béla ad
junktussal egyetemben vizsgálat alá vette a csonkamagyaror

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



55

szági lúcfenyő állományokat, azok használati értékének meg
állapítása végett. A főiskola tanulmányi erdőgondnokságában 
erdőhasználati időtanulmány óikat végzett. Mindkét vizsgálatá
nak eredményei feldolgozás alatt állanák.

Pocsubai] János főiskolai adjunktus : „A földalatti poli- 
gcnpontok megjelöléséhez“ a Bányászati és Kohászati Lapok 
1931. évi 7. számában. „Beitrag zur Bestimmung des Strei
chens und Fallens einer Lagerstättenebene aus drei Punkten“ 
a főiskolai Közlemények 1931 évi kötetében- „Über die Be
zeichnung der Festpunkte unter Tage“ a főiskolai Közlemények 
1931. évi kötetében. ,,A telepsík csapásának és dőlésének meg
határozása három ismert pontjából“ közlés alatt a Bányászati 
és Kohászati Lapokban.

Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér főiskolai tanársegéd : ,,Sur 
la structure des Koches sédimentaires“ . Bull. de la Société 
géologique de France. XXX. 1930. pp. 239—249. ,,Az üledékes 
kőzetek struktúrájáról“ - M Tud- Akadémia Mát. Terim tud. 
Értesítője. XLVII. 1930. pp. 677—691. Német kivonattal. „Az 
erdélyi tengeri eocénüledékek mechanikai összetételéről és 
fácies-viszonyairól“ Földtani Közlöny. LX. 1930 pp. 109—131 
„über die mechanische Zusammensetzung und die Faziesvem 
hältnisse der marinen Eozänablagerungen von Siebenbürgen“ 
u o- pp. 216—241. „A sóképződés intenzitásváltozásai“ . Föld
tani Közlöny, LX. 1930. pp. 34—57- „Die Intensitätsverände- 
rungen der Salzbildung“ , u- o. p. 180 Előadások : ,,Az erdélyi 
marin eocén mechanikai összetételéről“ . Magyarhoni Földtani 
Társulat 1930. november 5-iki szakűléísén, Budapesten. „Ada
tok a Földközi tenger partközeli üledékeinek ismeretéhez“ - A 
Hidrológiái Szakosztály 1931 május 27-iki szakűlésén, Buda
pesten. „A fácieskérdés kőzettani megoldásairól“ . A M. Tud 
Akadémia III. osztályának 1931. június 1-i feliolvasó ülésén 
bemutatta Dr- Mauritz Béla egyetemi tanár.

Veszel ka József oki. vaskohómérnök, h. előadó: 1. A 
fémipari tömegtermelés eljárásai, — előadás a Magyar Mérnök 
és Építész Egylet soproni Osztályában 1931 február 18-án 2- 
A képlékeny alakítás viszonyai, Bányászati és Kohászati La
pok 1931. év 16—19. szám.

Győr fi János oki. erdőmérnök, szakdíjnok : Physofcermes 
piceae Fern. Lúcfenyő-pajzstetü. (Erdőgazdasági Szemle 1931. 
évi 2 füzet.)
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Schneider Gusztáv az érc- és szénelőfoészítéstani tanszék
nél napidíjasi minőségben alkalmazott oki. bányamérnöktől 
a Bány. és Koh. Lapok 1931. évfolyamában megjelent: „Az 
elméletileg legjobb szénelőkészítésről“ c- dolgozat.
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Tanulmányi kirándulások és gyakor
latok az 1930\31. tanévben.

Balázs István főiskolai rendes tanár részivett a IV. éves 
vaskohómérnökhstllgatók tanulmányútján, mely alkalommal 
megtekintették az ózdi, nádasdi vas- és acélműveket, a Ganz- 
villamossági R. T telepét, a Weiss Manfréd csepeli gyártele
pet, a kőbányai Radiator-gyár és Parafakő gyár telepeit és a 
kispesti Hoffherr-gyár telepét.

Boleman Géza főiskolai rendes tanár vezette a III. éves 
bánya mérnökihallgatók budapesti tanulmányútját a kelenföldi 
elektromos központ és a Ganz-féle Villamossági gyár megte
kintésére.

Cotel Ernő főiskolai rendes tanár Balázs István és Pat
tantyús Á. Imre főiskolai rendes tanárokkal együtt vezette a
III. és IV. éves vaislkohómérnökhallgatók tanulmányi kirán
dulását az ózdi és nádasdi vas- és acélművekbe, valamint a 
Ganz és Társa villamossági r. t-, a Parafakőgyár r. t, Weiss 
Manfréd acél- és fémművei r. t és a Siemens-féle vasöntőmű 
telepeire.

Dr. Fehér Dániel főiskolai rendes tanár Elias Mork nor
vég erdészeti főiskolai tanársegéd kíséretében tanulmányozta 
a szegedvidéki homoki erdőket, továbbá a miskolci erdőigaz
gatóság kerületében fekvő erdőségeket. Továbbá Dr. Elias 
Melin uppsalai egyetemi tanár társaságában ismételten tanul
mányozta a szegedvidéki homokerdősitések flóráját. Két alka
lommal utazott Miskolcra és az ottani erdőigazgatóság kerüle
tében fekvő kísérleti területein vizsgálatokat és megfigyelése
ket végzett. A tanszék gyakorlatai keretében a hallgatókat az 
előírt tanulmányutakon a Sopron környéki erdőkbe és a 
Schneebergre vezette.

Fekete Zoltán főiskolai rendes tanár vezette a IV- éves 
erdőmérnökhallgatók miskolci (júniusi) tanulmányútját.
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Finkei] József főiskolai rendes tanár folyó élv június ha
vában a IV. éves bányamérnökhallgatókkal Tatabányán, Do
rogon, Tokodon és Pilisvörösváron volt tanulmányúton.

Dr. Tárczy-Hornoch Antal főiskolai rendes tanár tanul
mányútja : egyhetes geodéziai főgyákiorlat Sopron kornyékén, 
6 napos bányaméréstani főgyakorlat Nagymányokon.

Kövest Antal főiskolai rendes tanár a főiskola II. éves 
vaskohómérnökhallgatóival megtekintette a győri vaggon- és 
gépgyárat, a budapesti m. kir. Állami Vas-, Acél- és Gépgyárat, 
a Ganz- és Társa Danubius R. T. hajógyári telepét és a Magyar 
Acélárúgyár rúgókészítő műhelyét-

Dr. Kövessi Ferenc főiskolai rendes tanár a főiskolai 
hallgatókkal a téli szemeszterben hat alkalommal volt növény- 
élettani és növénykórtani kiránduláson Sopron város határá
ban, vagy a közeli környék erdőségeiben, mezőin, kertjeiben 
és parkjaiban ; a nyári szemeszterben nyolc alkalommal vitte 
tanulmányi kirándulásra Sopron közvetlen közelében vagy 
Sopron környékén lévő nagyobb uradalmak gazdaságaiba, hol 
a növénytermelést, szőlőművelést, a kertészet 'különféle ágait 
és a gazdasági termelés viszonyait tanulmányozták -

Klippel Móric nyug. főiskolai rendes tanár, előadó: Ta
nulmányi kirándulások a IV- éves eriőmérnökhallgatókkal- 
1930- november 12—17-én a diósgyőri kincstári erdőkben vá
gások, rakodók, útépítések, stb. megtekintése és az újpesti 
Lőwy-féle faipartelep tanulmányozása. 1931. június 22—26-án 
a bécsújhelyi Stainer-féle magpergetőnek, a gusswerki gőzfű
résznek és farostanyag gyárnak, frein-neubergi úsztató beren
dezéseknek, gépiesített fűrészüzemének, breitenaui farost- 
anyaggyámak tanulmányozása.

Modrovich Ferenc főiskolai rendes tanár: Összefüggő
nyomjelzési gyakorlat a tanulmányi erdőben a III. éves erdő- 
mérnökhallgatóikkal. Krippel Móric tanárral együtt a tanév 
elején kis tanulmányút a miskolci m. kir. erdőigazgatóság ke
rületébe az erdei vasúti hálózat megtekintésére, majd a nyár 
elején szintén közös gyakorlat Ausztriába, amelynek során ta
nulmányoztuk a gusswerki fűrésztelepet, speciális papírgyárat, 
majd az osztrák államszövetségi erdők mürzvidéki nagysza
bású újonnan épült vízi szállító berendezését, a breitenaui cel- 
lulose-gyárat és a wienerneustadti Stainer-féle magpergetőL
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Mindkét tanulmányúton a IV éves erdőmérnökhallgatók vet
tek részt.

Pattantyus-Ábrahám Imre főiskolai rendes tanár Cotel 
Brno és Balázs István főiskolai rendes tanárokkal együtt ve
zette a vaskohómérnölkhallgatók tanulmányúját az ózdi és 
nádasdi vasgyáraik, továbbá a budapesti Ganzrvillamossági, 
Hoffherr és Schrantz, Weiss Manfréd cégek és a parafakő- 
gyár müveibe.

Dr. Romwalter Alfréd főiskolai rendkívüli tanár Széki 
János főiskolai tanárral együtt résztvett az 19S1- évi fémkohá
szati és chémiai-technológiai tanulmányúton.

Roth Gyula főiskolai rendes tanár vezette a III. éves er
dőmérnökhallgatók június hó 18—35-ig tartó tanulmányúját, 
amelynek célja a hazai erdőgazdaságok típusainak bemuta
tása volt : a gróf Esterházy Tamás pápa-ugodi és gróf Ester
házy Pál bakonyszentlászlói uradalma (bakonyi erdők), Gö
döllő (József főherceg arboretum, ezüstrókafarm, tógazdaság), 
Kiskunhalas (homoki erdőgazdaság), Kisszállás (alföldfásítás, 
mesterséges fácánnevelés), Mohács (ártéri erdők) és Német
boly hg Montenuovo Nándor uradalma (dombvidóki lomber
dők). Mint a m. kir. erdészeti kísérleti állomás vezetője, a 
tanév folyamán többízben bejárta és tanulmányozta az ország 
különféle típust képviselő erdőgazdaságaiban általa telepített 
12 kísérleti területet, melyeknek egy része az Erdészeti Kutató 
Intézetek Nemzetközi Szövetsége által 1935-ben Magyarorszá
gon rendezendő vándorgyűlés alkalmával is bemutatásra ike
rül ; ismételten bejárta a kísérleti állomáshoz tartozó gödöl
lői József főherceg arborétumot, a püspökladányi szik- és a 
kecskeméti homokkísérleti telepet.

Széki János főiskolai rendes tanár vezetése, továbbá Dr- 
Romwalter Alfréd főiskolai tanár és Veszelka József h. előadó 
részvétele mellett a III. és IV éves fémkohómémökhallgatók 
a június havi fémkohászati tanulmányút során, amelyen rész
ben Dr. Schleicher Aladár főiskolai előadó is résztvett, tánu'l- 
mányoztattak : A m kir. főkémlőhivatal, valamint a m- kir. 
főfémjelző hivatal üzemi berendezései ; Scheid G. A. cég bu
dapesti aranyválasztó intézete és nemesiémárúgyára; Hir- 
mann Ferenc fémöntőmüve és fémárúgyára Budapesten ; az 
Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. újpesti telepe ; A 
Kancer-féle ólom- és ónárúgyár Budapesten ; a ,,Hungária“
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műtrágya-, kénsav és vegyipari r. t. budapesti gyára ; a Ma
gyar Kerámiái Gyár R. T. agyagárugyára Budapesten ; a Ma
gyar Rézhengermüvek R. T. rézárú gyára Budapesten ; a váci 
Horganyhengermű R. T. üzemi berendezései.

Tettamanti Jenő főiskolai rendes tanár vezette a IV. éves 
bányamérnökhallgatók ez évi tanulmány útját Tatabánya, Do
rog, Tokod, Pilisvörösvár bányatelepekre.

Vági István főiskolai rendes tanár és a tanszék adjunk
tusa Schumacher Károly 1930. augusztus—szeptemberében ta
nulmányozták Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kistelek, Kún- 
szentmiklós és a Kalocsa vidéki sós talajokat.

Dr. Vendl Miklós főiskolai rendes tanár tanulmányi ki
rándulásokra vezette Sopron közelebbi és távolabbi környé
kén a IIL éves bányamérnökhallgatókat 3 ízben, a IL éves 
bánya- és fémkohómérnökhallgatókat 3 ízben, a II éves erdő- 
és vaskohómérnökhallgatókat egy ízben.

Dr. Vitális István főiskolai rendes tanár és Boleman Géza 
főiskolai rendes tanár a III. éves bányamérnökhallgatókkal a 
június havi nagy tanulmányút helyett költségfedezet hiányá
ban csak Budapestre mehettek, ahol a Ganz és Társa R T  
Villamossági Gyár lövőház utcai gyártelepét, a kelenföldi cen- 
trálét, a Földtani Intézet gyűjteményeit és 'a Budai hegység 
rétegtani felépítését tanulmányozták. A III. éves bányamérnök
hallgatólkat ezenkívül a tanrend szerint előírt napokon 1. Sop
ron, 2. Alsóőrs-Veszprém, 3. Tatatóváros, 4. Urkut-Ajka, 5. 
Tataibánya, 6- Felsőrákos környékéire földtan-telepismerettani 
kirándulásokra vezette-

Dr. Schleicher Aladár főbányatanácsos, aki a fémtechno
lógiai tanszék előadói teendőinek irányításával van megbízva, 
résztvett a fémkohömérnökhallgatók tanulmányújának egy 
részén.

Vitéz Török Béla főiskolai adjunktus résztvett a IV. éves 
erdőmérnökhallgatókkal Magyarországon és Ausztriában tar
tott tanulmányi kirándulásokon- (L- Krippd Móric tanár úrnál )

Dr. vitéz Bokor Rezső főiskolai adjunktus résztvett a főis
kola tanulmányútjai keretében a Sopron-kömyéki erdőkben, 
valamint a Schneebergen és a Dunántúl egyes uradalmaiban 
tartott tanulmányutakon, majd kísérleti adatok gyűjtése cél
jából beutazta az Alföld egyes vidékeit, valamint a miskolci 
erdőigazgatóság egyes gondnokságait.
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Esztó Péter főiskolai adjunktus részt vett és vezette a IV. 
éves bányamérnökhallgatóik bányaműveléstani gyakorlatait a 
nagy tanulmányút keretében Tatabányán, Dorogon és Pilis- 
vörösváron.

Mayer Zoltán főiskolai tanársegéd résztvett Roth Gyula 
főiskolai tanár kíséretében: a III. éves erdőmérnökhallgatók 
június havi tanulmányút] án és a m. kir- erdészeti kísérleti ál
lomás által az ország különböző típust képviselő erdőgazdasá
gaiban telepített kísérleti területeken végzett felvételi mun
kákban-

Plander Nándor főiskolai tanársegéd résztvett a IV. éves 
erdőmérnökallgatókkal Magyarországon és Ausztriában tar
tott tanulmányi kirándulásokon. (L. Krippel Móric tanár úr
nál)

Pocsubay János főiskolai adjunktus : Egyhetes geodéziai 
főgyakorlat Sopron környékén, 6 napos bányaméréstani fő- 
gyakorlat Nagymányokon.

Rikly István főiskolai tanársegéd résztvett Modrovich Fe
renc r- tanár gyakorlatain és tanulmányútjain.

Veszelka József oki. vaskohómérnök, h. előadó résztvett 
a fémkohómérnökhallgatók tanulmányút ján.

Győrfi János oki. erdő-mérnök, szakdíjnok résztvett a III. 
éves erdőmérnökhallgatók nagyalföldi és dunántúli tanul
ni ányútján-
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A Növénytani Intézet és a 
Botanikus Kert.

Vezető: Dr. Fehér Dániel r. tanár.

A Növénytani Intézet folytatta az elmúlt években célul 
kitűzött kísérletügyi és kutatási programújának továbbfejlesz
tését Különösen említést érdemel, hogy ezen programúi kere
tében sikerült egy szétágazó nemzetiközi tudományos együtt
működés alapjait megvetni, még pedig olyan módon, hogy az 
erdőtalaj biológiai kutatására vonatkozólag a német, norvég, 
svéd és finn erdészeti kísérleti állomások állandó kísérleti te
rületeket bocsátottak az intézet rendelkezésére, amely kísér
leti területéket díjtalanul gondozzák, megfigyelik és a talajpró
bákat ugyancsak díjtalanul beküldik vizsgálatra az intézet la
boratóriumaiba. Ezáltal az intézet talajbiológiai kutatásai nem
zetközi jellegűvé váltak, aminek következtében az elért ered
mények jelentősége és fontossága is megfelelően emelkedett. 
A kísérleti területek szélességi fokok szerint való megoszlása a 
most kialakult végleges terv szerint egyébként a következő :

Sor
szám

A kísérleti 
terület helye Ország Szélességi fok Erdő faj

1 . Oslo Norvégia északi szél. 59°43' Lucfenyves
2 . Troendelag » » » 63°40' »
3. Alta » » » 70° Erdeifenyves
4. Kirkenes » » » 69°30' Nyirerdo
5. HalJandsVäderö Svédország » » 57° Bükk erdő
6 . » » Erdeifenvőerdő
7. » i » » 69° Égé erdő
8 . Petsamo Finnország » » 69°'0 Nyirerdo
9. » » »

1 0 . » » »
1 1 . Róván ierni » » » 66°50‘ Erdeifenyöerdő
VJ. » »
13. » I Lucfenyőerdő
14. I Nyirerdo
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Sor
szám

A kísérleti 
terület helye Ország Szélességi fok Erdöfaj

15. Raivola Finnország északi szél. 60°17' Lucfenyoerdő
1 6 . » » »
17. Eberswalde Németország » 52°40' Bükkerdő
18. » » Erdeifenyőerdő
19. Sopron kör Magyar-

nyékén ország * 47°70' 14 kísérleti terület
2 0 . Miskolc > » » » 48°10‘ 6  » »
2 1 . Kecskemét » » » 46°5r/ 2 » »
2 2 . Szeged > > * 46°i5‘ 2
23. Lenti » » * 46°3 ‘ 2
24, Kiskomárom » » * 46°20‘ 2
25. Püspökladány » » 47°22‘ 1

A nemzetközi munikaprogramm keretén belül mint külö
nös jelentőségű mozzanatot kell megemlítenünk azt a körül
ményt, hogy az erdőtalaj N-gazdállkodását szabályozó kutatá
soknál a porosz erdészeti kísérletügy és az intézet közös mun
kaprogram mban állapodtak meg és ennek megfelelően Ma
gyarországon és Eberswalde környékén végzendő párhuzamos 
kísérlet céljaira megfelelő kísérleti területek jelöltettek ki, 
amelyeket mind a két intézmény időszakonkint egyidőben kö
zös módszerekkel összehasonlító alapon vizsgál meg

Az intézet laboratóriumaiban a jelen év folyamán a kö
vetkező hazai és külföldi kutatók dolgoztak: Elias Mork, a nor
vég erdészeti főiskola tanársegéde (talajbiológiai kutatások), 
Dr. Varga Lajos szegedi egyetemi magántanár (az erdőtalaj 
protozoa-faunájának kutatása), Dr. Maggar Pál m. kir. erdő
mérnök (a homoki növények vízgazdálkodásának tanulmányo
zása, Dr. Worschitz Frigges oki. erdőmérnök (fatechnológiai 
vizsgálatokkal kapcsolatos fénymérések) és Auterith Kamillo a 
szegedi egyetem természettudományi szakának hallgatója (hid
robiológia)-

Ezenkívül az intézetet rövidebb időre meglátogatták: Dr. 
Wittich Ottó, az eberswaldei erdészeti főiskola ny. r. tanára. 
Dr. Elias Melirt az uppsalai svéd királyi egyetem ny. r. tanára, 
Gérard de Freitas erdészjelölt az oxfordi egyetemről és Dr. 
Walter Sedlaczek az osztrák erdészeti kísérleti állomás igaz
gatója-

Az intézet a jelen évben 15 értekezést közölt le a bel- és
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külföldi lapokban, azonkívül 12 esetben állott szakvéleményeik 
adásával a nagyközönség rendelkezéséire.

Az intézet kutató munkásságát, eltekintve felettes hatósá
gaink igazán messzemenő és megértő támogatásától, még a 
Széchenyi Tudományos Társaság is, az intézet vezetőjének jut
tatott támogatással messzemenő módon segítette. Örömmel 
ragadjuk meg ezen a helyen az alkalmat, hogy a Széchenyi 
Tudományos Társaságnak azért a nagyszabású támogatásiért* 
melyet az utóbbi években a főiskola egyes intézeteinek jutta
tott, őszinte és hálás köszönetünket nyilvánítsuk.

A botanikus kertben, dacára az időközben beállott anyagi 
korlátozásoknak, sikerült a személyzet odaadó munkásságával 
tovább fejleszteni a kert növényállományát. Különösen ki kell 
emelnünk, hogy ebben az évben egy nagyobb méretű szabad
földi szukkulens biológiai csoportot rendeztünk be és azon
felül egy újabb, negyedik Alpinetumnak is megvetettük az 
alapját és úgy a már meglevő biológiai csoportokban, mint az 
üvegházakban gazdagítottuk a növényállományt- Ugyancsak 
gazdagítottuk fokozatos telepítéssel a kertbe ültetett fáik és 
cserjék állományát is-

Különös hálával kell megemlékeznünk Dr. herceg Ester
házy Pál Őfőméltóságáról, aki eszterházai várkertészetéből 3 
hatalmas pálmát és több más ritkaságszámba menő idős dísz
növényt ajándékozott a főiskolának, amellyel a trópusi növé
nyek csoportja is nem remélt rendkívül értékes példányokkal 
gyarapodott.

A botanikus kert állományának gyarapodását az alanti 
táblázat mutatja :

1 9 1 8 . évben 1923. evben 1930. évben

fa cserje
lágy

szárú i 
évelő 1

fa cserje
iágy
szárú
évelő

fa cserje
iagy
szárú
évelő

d a r s i b

Selmec
bánya n 377 225 _ _ _ _ _

Sopron — — — 8 8 55 — 337 304 925
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A főiskolai csemetekert, tanulmányi 
lőtér, vadászterület és halgazdaság.

A főiskola és a m. kir. erdészeti kísérleti állomás közös 
költségén múlt évben létesített brandmajori csemetekertben 
most már a csemetenevelő munka minden vészletét láthatták 
hallgatóink.

A főiskola tanulmányi lőtéren — hitel hiányában — a 
tervezett célmutató árkok nem voltak megépíthetők s ezért a 
lő oktatásnak a kiskaliberű golyós céllövészetre kellett szorit- 
koznia- A gyakorlatokat a június 27^én megtartott, szépen si
került céllövőverseny zárta be, amelyen a főiskola tanárai, ad
junktusai és tanársegédei is résztvettek. A tanulmányi vadász- 
területen tovább folyt az okszerű vadgazdaság által megkívánt 
berendezések (etetők, sónyalatók, cserkészutak stb ) szaporí
tása. A vadállományt ez évben a főiskolai mesterséges fácán
nevelő telepről kibocsátott törzsek is gyarapították.

A halgazdaság fejlesztését célozta 10.000 drb — a főiskolai 
költőházban nevelt sebes pisztráng — ivadéknak a kihelyezése 
és a halászterület felső szakaszának kiméleti területként való 
kezelése.
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A m. kir. Bányamérnöki és Erdő
mérnöki Főiskolai Ifjúsági Kör 

1930/31- évi működése.
(Elnöíki jelentés)

A főiskolai Ifjúsági Kör 1930/31- évi működése a múlthoz 
méltóan a produktiv és komoly munka jegyében folyt le. Az 
Ifjúsági Kör ezévi vezetőségének munkája elsősorban oda irá
nyult, hogy körünket súlyos anyagi helyzetéből kiemelje és 
talpraállítsa.

Körünk élete az elmúlt éveikhez képest nagy fellendülést 
mutat- Elősegítette ezt az a körülmény, hogy a köri ház be
rendezése február hónap folyamán elkészült és a Főiskola 
ifjúsága most már igazán meleg és kedves otthonra talál a köri 
házban. Ismételten köszönettel tartozunk ezért Thurner Mi
hály dr. polgármester úrnak és Sopron város polgárságának, 
mert az ő általuk adományozott 10525 P tette lehetővé azt, 
hogy köri házunkat véglegesen berendezhettük.

Körünk továbbra is szoros kapcsolatban maradt Sopron 
városával; az ifjúság a városnak minden kiemelkedő társa
dalmi megmozdulásából kivette részét- Március 15-én körünk 
hagyományos keretek között magas nívójú ünnepséget rende
zett, melyen Közi Horváth József dr., a Szent Imre Kollégium 
prefektusa intézett az ifjúsághoz lelkes hangú beszédet.

A mai nehéz anyagi körülmények között körünk igyeke
zett szegény sorsú tagjainak segítségére lenni. Sopron város ál
tal adományozott alapból havonként segélyeket osztottunk ki. 
Karácsony szent ünnepén ittmaradt társainkkal igyekeztünk 
elfeledtetni, hogy nélkülözni kénytelenek a családi otthon me
legét- A Szent Imre Kollégiumban szeretetben gazdag kará
csony-estet rendeztünk, melyért hálás köszönetét mondunk a 
Kollégium Igazgatóságának. Az adományokat pedig hálásan 
köszönjük a Főiskola Tanári Karának és Sopron társadalma-
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nak. A Szent Imre Kollégium Igazgatósága révén ruhasegély
ben részesültek arra rászorult társainík. Igaz köszönetét mon
dunk érte Ernszt Sándor dr. népjóléti és munkaügyi miniszter 
úrnak és a Szent Imre Kollégium Igazgatóságának.

Kiemelkedő esemény körünk életében az ,,A mi nótáink!“ 
megjelenése. A tervezett nagy nótáskönyvünket anyagi nehéz
ségek miatt nem állt módunkban kiadni- Mindamellett Körünk 
érezte, hogy nótá^könyv kiadására szükség van- nehogy a régi 
szép selmeci nóták feledésbe menjenek. A nagy nótásköny- 
vünkből kiválogattuk a legszebbeket s így született meg az új 
>,A mi nótáink !“ Igaz, hogy nótáinknak csak szövegkönyvét 
tudtuk kiadni, de így is elejét vettük annak, hogy nótáink fe
ledésbe merüljenek- Nótáskönyvünkkel kapcsolatban hálás kö
szönetét kell mondanunk Hantos Ernő ny. főerdőtanácsos úr
nak, aki összegyűjtötte a selmeci nótákat s ezen nagyértékű 
gyűjteményét rendelkezésünkre bocsátotta, továbbá Fekete 
Zoltán főiskolai tanár úrnak, aki a nótáik összeállításánál se
gédkezett. Ugyanitt mondunk ismételten köszönetét Peschkö 
Zoltán és Králik Jenő zenetanár uraknak, valamint Sady Jó
zsef és Béky Albert uraknak nótáskönyvünk körül kifejtett 
mun k áss águkért.

Az Ifjúsági Kör ez évben dísztagjává választotta Lőrinczy 
Attila alezredes urat, ki lelkes és önzetlen pártfogója volt ifjú
ságunknak. Tiszteletbeli választmányi tagjává választotta Béky 
Albert szigorló erdőmérnök urat, értékes és önzetlen munkás
ságáért. Körünk az 1930731- esztendőben 52 pártoló és 170 
rendes tagot számlált.

Körünket ez évben ismét meglátogatta a gyász- Szerencsét
len körülményeik között távozott körünkből Schneider Lajos 
bányamérnök hallgató bajtársunk Bégi hagyományos szoká
sok szerint kísérte el utolsó útjára az egész ifjúság.

Az Ifjúsági Kör elnöksége az 1930/31. évben :
Elnök : Illés Béla bányamérnökhallgató,
Alelnök : Béky Albert erdőmérnökhallgató,
Titkár : Jerome René erdőmérnökhallgató.
Az Ifjúsági Kör 1931/32- évre megválasztott elnöksége : 
Elnök : Zsillé Lajos bányamérnökhallgató,
Alelnök : Gijapay Jenő erdőmérnökhallgató,
Titkár : Koschatzky László bányamérnökhallgató.
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Az Ifjúsági Kör pénztárának forgalma az elmúlt évben 
összes bevétel . . • 6252 P 39 f
összes kiadás . . 5805 P 08 f
Maradvány . . 447 P 31 f
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A Főiskolai Athlétikai és Fooiball 
Club működése az 1930/31. tanévben.

(Elnöki jelentés.)

A Club, mint eddig is majdnem minden évben, igen nehéz 
anyagi viszonyok között volt. A Club vezetősége mégis teljes 
erejével küzdött, hogy azoknak, akiket kedvük és ambíciójuk 
a sport felé vonz, a Club anyagi erejéhez mérten a felszerelést 
és a versenyzés lehetőségét nyújtsa-

Az elmúlt évben clubunknak következő szakosztályai mű
ködtek : football, athléta, vívó, tennisz, turista, úszó, sí és 
torna-

A footbalLszakoszt ály a líceumi pályán rendszeres trénin
geket tartott, melyekre a tagok szorgalmasan jártak. Résztvett 
a „Nyugatmagyarországi Labdarugók Alszövetségének“ II. osz
tályú bajnokságán és ott a 4- helyet érte el. Nem a játékosok 
buzgalmának hiánya miatt nem ért el a csapat jobb helyet, 
hanem főleg azért, mert míg a többi csapatok tagjai csaknem 
mind állandóak, nekünk jóformán minden évben új összeállí
tású csapatunk van.

Pünkösd ünnepén Football-csapatunk a „Kitartás Egye
temi Athlétikai Club“ football csapatával mérkőzött a Sopron 
város által adományozott „Hűség-serleg“-ért.

Athléta, úszó és sí szakosztályaink működése ez évben 
csupán gyakorlásra szorítkozott.

A vivó-szakosztály 10 taggal működött Kutasi Szabó Jó
zsef vívómester vezetése alatt rendszeres tanfolyamot tartott 
s pünkösd előtt házi versenyt rendezett.

A legszebb fejlődést várjuk tennisz-szakosztályunk műkö
désétől is, amely pünkösd ünnepén házi versenyt rendezett-

A torna-szakosztály tagjai különösen talaj-tornával foglal
koztak, melynek eredménye volt pünkösdi szép szereplésük 
(az „olasz-magyar válogatott főiskolai kardcsapat-verseny“ al
kalmával) a városi színházban.
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Köszönetét mondunk Cotel Ernő rektor és Vági István 
professzor uraknak, akik a clubnak működését hathatós támo
gatásukkal és tanácsaikkal elősegítették Továbbá köszönetét 
mondunk a professzori, adjunktusi és tanársegédi kar tagjai
nak, akik a pünkösdi tenniszHháziverseny megrendezését 
anyagi támogatásukkal is elősegítették.

A Club vezetésének múlt évi nehéz munkáját Binder Béla 
elnök végezte, aki fáradhatatlan ambícióval dolgozott a sport
club fenntartásáért és fellendítéséért. Munkájában hü támo
gatója volt Mihailovits Tivadar alelnök, Bosta Ferenc titkár és, 
a club egész választmánya.

A Club 1930/31- évi vagyoni állapota :
Bevétel . 652 P 50 f
Kiadás . 650 P 28 f
Marad az 1931/32 tanévre . . 2 P 22 f
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Statisztikai adatok az 1930/51. tanévről.
I. Kimutatás a főiskolai könyvtárról.

Könyvtárvezető : Tettamanti Jenő, főiskolai rendes tanár. 
Kezelési személyzet : Vető János, p. ü- irodatiszt.
Altiszt : Major József.

a) A főiskolai könyvtár állománya az 1930/31. tanév végén.

ÍV  ö  11 y v e k Fob óiratok

mű kötet füzet térk ép tétel kötet

1

; füzet

Állomány az 1930/31. év í
elején ... ... 15.284 19.285 1.257 491 2.630 9.542 3.600

Szaporulat:

a) Uj beszerzésből.......... 396 447 2 0 0 11 264 630 710
b) Csere útján ... 217 187 30 7 164 54 1.437
c) Ajándékok révén 37 45 14 — 10 33 40

Összes gyarapodás ... 650 679 244 18 438 717 2 187

A könyvtár állománya az
! I I

!
1930/31. év végén.......... 15.934! 19.964 1.501 509 3 068 10.259 5.787

A beszerzések fedezésére szolgált :

1 . Államköltségvetési hitelből
2 . Könyvtári díjakból 
Cserepéldánvok becsértéke 
Ajándékpéldányok becsértéke

42.514.—  Pengő
1.284.40 Pengő
3.217.40 Pengő
1.207.29 Pengő

b) A könyvtár használata az 1930/31. évben:
Kölcsönképen 721 hallgató 763 könyvet vett igénybe.
Az olvasóteremben 3842 hallgató 3277 könyvet használt. A látogatók 

nagyobb része saját jegyzeteit is használta.
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Ajándékok részletezése:

A j á n d é k o z ó
Könyvek Folyóiratok

mű kötet | füzet tétel kötet füzet

M. kir. Földmivelésügyi
Minisztérium .............................. 5 9 1 0 3 3

M. kir. Népjóléti-és Munkaügyi 
Minisztérium__ ... ... .......... _ _ _ 1 1

M. kir. Pénzügyminisztérium ... — — — 1 1 —
M. kir. Vallás- és közoktatásügyi 

Minisztérium ... .......... ... ... 1 2 _ _ _ -- -
M. Hr. Szabadalmi biróság — — — 1 1 —
M. kir. Postavezérigazgatóság ... 2 2 — — — —
M. kir. József-műegyetem mű

szaki mechanikai laboratóriuma 1 _ 3 __ _ _
Budapesti Mérnöki Kamara 1 1 — — — —
Kalisyndikat Berlin........................ — — - 1 1 —
Farbenidustrie Berlin ................. — — — 1 1 —
Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület...................... .......... 1 1 _ _ _ _
Országos Társadalombiztosító 

Intézet Igazgatósága ................ 1 1 _ _ _ _
Ministery of Fináncé, Egypt __ 1 1 — — —
Vacuum Oil Company ..........  ... 2 2 — — — —
Kövesi Antal főisk. r. tanár ... 1 — 1 — 1 — —
Fekete Zoltán, főisk. r. tanár ... 6 6 — — — —
Finkey József » » » 3 3 — — — —
Iványi Béla egyet, tanár Szeged 1 2 — — — —
Főiskolai kiadványok ................. 1 5 — 2 25 40

> Elemző vegytani tanszéktől 9 9 — — — —
» Sokszorosító műhelytől 1 1 — — — —

Összesen ... 37 45 14 10 33 40

Könyvtári csereviszony.
A könyvtár az elmúlt év folyamán a főiskola kiadványai

val a következő bel- és külföldi tudományos intézményekkel 
állott csereviszonyban :

H
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ai
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ó
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ai

A
fr

i
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i

A
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e
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i

A
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Ö
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n

a) Bányászati és kohászati 
Közlemények................. 17 1 1 2 5 19 1 154

b) Erdészeti Kísérletek 9 58 12 1 23 — 103

Együttvéve ... | 26 170 17 1 42 i i 25T
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II. Kimutatás a Főiskolai Segélyző Egylet 1930 31. 
évi működéséről és vagyoni állapotáról.

Tanáréinak : Széki János főisk. r. tanár.
Vagyonkezelő : A főiskola kv észt őri hivatala.
Az 1930/31. tanév pénz- és vagyonkezelésének adatai a 

következők :
A) Rendes kezelés.

L Bevételek.
Vagyon az 1930. év július hó 1.-én . . . 24.669 P 31 f
A hallgatóktól begyült egyleti díjak . . . 935 P 40 f
Kamatjövedelem ................................. 1.381 P 72 f
Az alaptőke gyarapítására a bányász és erdész 

kartársaktól, valamint a Segélyző Egylet 
más barátaitól 1930. évi július hó 1.-től az 
1931. évi június hó 30-ig bezárólag befolyt
adományok ..................................2.231 P 08 f

A főiskola más ágazataiból származó jövedel
mek    . 424 P -  f

I. Bevételek összesen 29.641 P 51 f

II. Kiadások.
A főiskolai hallgatók segélyezésére . . . 1.645 P — f
Adminisztrációs költségékre (nyomtatványok,

csekkszámlakezelési- és póstadíjak stb.) ._______80 P 38 f
II. Kiadások összesen 1.725 P 38 f

B) Rendkívüli kezelés.
A főiskolai hallgatók kölcsönkötvéngeL

A Segélyző Egylet követelése 1930. évi július
hó 1-én . . . . . . .  875 P 50 f

Az 1930/31. tanév folyamán 1931. évi június hó
30-ig kölcsön adva ...........................  3.897 P 50 f

Betétből kölcsönné átminősítve . . .  30 P — f
Az 1930/31. tanévben nyilvántartott kölcsön

összesen   4.803 P —- f
Ebből betétté átminősítve . . . .  10 P — f
Marad nyilvántartott kölcsön összesen . . 4.793 P f .
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A kölcsönökből az 1930/31. tanév folyamán
1931. évi június hó 30.-ig visszatérítve . 2.676 P — f

Marad a Segélyző Egylet kölcsönkötvény jel
legű követelése 1931. évi június hó 30.-án 2,117 P — f

A hallgatóknál kint levő pénzkölcsönök kötvényei 2.087 P — f
Vagyon az 1931. év július hó 1.-én . . . 27.876 P 13 f
Vagyon az 1930. év július hó 1.-én . . . 24.669 P 31 f
Vagyonnövekedés az 1930/31. tanévben . . 3.206 P 82 f

A vagyonnövekedés túlnyomó része ebben a tanévben is 
a bányász és erdész szaktáirsak áldozatkészségéből ered. Az 
adományozók ezen az utón fogadják a Főiskolai Segélyző Egy
let leghálásabb köszönetét.

A tanév folyamán segélyezésre fordított 1645 pengőből az 
elnökség 47 főiskolai hallgatónak 78 ízben utalt ki segélyt, 
egy segélyezett hallgatóra átlagban 35 pengő összegű segély 
jutott, egy segélyezett hallgató számára az egész év folyamán 
juttatott segélyösszeg maximuma 90 pengő, minimuma pedig 
10 pengő volt.

III. A főiskolai menza-alap működése és vagyoni 
állapota az 1930 31. tanévben.

Tanárelnök : Dr. Walek Károly főiskolai rendes tanár. 
Vagyonkezelő : A főiskola kiveszt őri hivatala.

C) Vagyonrészletezés.

Készpénz
Betétkönyvek . 25.190 P 18 f

598 P 95 f

/. Bevételek :

Vagyon 1930. évi július hó 1.-én .
Adományok ...............................
Beiratkozások alkalmával befolyt díjak

7.646 P 22 f 
4.900 P —  f

Időközi kamatok
Más kezelési ágaktól átutalva
Kölcsönök visszatérítése címén

825 P —  f 
400 P 84 f 

33 P 45 f 
16 P —  f

I. Bevételek összesen : 13.821 P 51 f
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II. Kiadások :

Főiskolai hallgatóknak segély címén .......................................  3.877 P —  f
Főiskolai hallgatóknak kamatmentes kölcsönök . . 24 P —  f

II. Kiadások összesen : 3.901 P —  f

III. Vagyonrészletezés :

Készpénz   1.923 P 18 f
Betétkönyvek   7.997 P 33 f
Vagyon 1931. évi július hó 1. - é n ................................................  9.920 P 51 f
Vagyon 1930. évi július hó 1 . - é n ................................................ 7.646 P 2 2  f

Vagyonnövekedés az 1930/31. tan évb en ........................................  2.274 P 29 f

IV. Adományok részletezése :

Sopron szab. kir. v á r o s t ó l ..............................................................  4.700 P —  f
Salgótarjáni bányászati o s z tá ly ....................................................... 2 0 0  P —  f

IV. Adományok összesen : 4.900 P —  f

IV. Tandíj, vizsgadíj és egyéb segélyek kimuta
tása az 1930 31. tanévről.

Vagyonkezelő : A főiskola kvesztori hivatala.

I. Bevételek :

Vagyon 1930. évi július hó 1. - é n ............................................... 5.585 P 70 f
Különféle bevételek   2.028 P 89 f
Időközi kamatok   237 P 25 f

I. Bevételek összesen : 7.851 P 84 f

II. Kiadások :

Főiskolai hallgatók tan díjsegélyezésére.............................................. 1.180 P —  f
Főiskolai hallgatók testnevelésére ............................................... 1.477 P 82 f

II. Kiadások összesen : 2.657 P 82 f

III. Vagyon részletezése :

Készpénz  1.171 P 18 f
Betétkönyvek   4.022 P 84 f

Vagyon 1931. évi július hó 1. - é n ......................................................5.194 P 0 2  f
Vagyon 1930. évi július hó 1 .-én   5.585 P 70 f

Vagyon csökkenés az 1930/31. tanévben 391 P 6 8  f
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V. A könyvkiadó-alap működése és vagyoni 
állapota az 1930/31. tanévben.

Elnök : a mindenkori prorektor, jelenleg Boleman Géza 
íőisk. r. tanár.

Vagyonkezelő : A főiskola kiveszted hivatala.

/. Bevételek :

Vagyon 1930. évi július hó 1 .-én 
Bevételek 
Időközi kamatok

I. Bevételek összesen : 82.218 P 70 f

. 44.186 P 8 6  f

. 35.536 P 52 f

. 2.495 P 32 f

Kiadás

II. Kiadások :

............................................... 53.353 P 77 f

II. Kiadások összesen : 53.353 P 77 f

III. Vagyonrészlctezés :

Készpénz .............................................................................. 350 P 93 f
Betétkönyv ..............................................................................28.514 P —  f

Készpénz és kötvény-vágyon 1931. évi június hó 30.-án . 28.864 P 93 f

VI. A Főiskola internátusának működése és 
vagyoni állapota az 1930/31. tanévben.

A diákjóléti intézményeik bizottságának tanárelnöke:
Dr. Walek Károly főiskolai rendes tanár.

Felügyelő : Rikly István főiskolai tanársegéd.
Vagyonkezelő : A főiskola kvesztori hivatala.
A főiskola internátusának az 1930/31. tanévben 11 lakó

szobája volt. 10 szobában szegénysorsú és jó előmenetelű fő
iskolai hallgatók laktak, míg 1 szoba a főiskolai internatus ve
zetésével megbízott tanársegéd lakásául szolgált.

Az elmúlt tanévben összesen 34 főiskolai hallgató nyert 
elhelyezést az internátusbán. Az egyes szobákban Q—4 sze
mély lakott.

Az internátusi bentlakás összes díja havonkint 6 P 50 f 
volt, mely összegnek az egész tandíjmentesek csak 50 %-át, a 
fél tandíjmentesek pedig csak 75 %-át fizették. A fizetett díj
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ellenében minden hallgató lakást, ágyneműt, fűtést, világítást, 
takarítást és ágyneműmosást kapott.

Az internátus vagyoni állapota az 1930/31. tanévben :

I. Bevételek:

Vagyon 1931. évi július hó 1.-én . . . .  1.116 P 81 f
Főiskolai hozzájárulás tandíjjutalékból . . 507 P *22 f
Internátusi díjakból b e f o l y t ...........................  1.747 P 50 f

I. Bevételek összesen : 3.371 P 53 f

II. Kiadások:

Internátus fenntartási költsége :
Napibéres, mosónő, karbantartás stb. . . 1.699 P 42 f

II. Kiadások összesen : 1.699 P 42 f

Vagyon 1931. évi július hó 1.-én . . . .  1.672 P 11 f
Vagyon 1930. évi július hó 1.-én . . . .  1.116 P 81 f
Vagyonnövekedés az 1930/31. tanévben . . 555 P 30 f

VII. Az 1930/31. tanévben beérkezett adományok 
valamint ajándékok.

a) Pénzbeli adományok.

A Növénytani Intézet kutató munkásságát az elmúlt év
ben az Országos Erdei Alap részesítette támogatásban, amely- 
lyel a külső kísérleti területeken levő munkák lefolytatása 
lett lehetővé téve.

Vitéz Török Béla főiskolai adjunktus Plauder Nándor ta
nársegéddel egyetemben a csonkamagyarországi lúcfenyő er
dőhasználati értékének megállapítása érdekében lefolytatandó 
vizsgálatok első részletére 1000 (Egyezer) pengőt kapott a 
„Széchenyi Tudományos Társaságitól.

Vitéz Török Béla főiskolai adjunktus hazai viszonyaink 
között végzendő erdőhasználati időtanulmányok lefolytatá
sára 500 (ötszáz) pengőt kapott az Országos Erdei Alapból a 
m. kir- központi kísérleti állomás útján-
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b) Kimutatás a dologi adomángokról.

Ajándékozó T á r g y Az érdekelt 
tanszék

Magyar Siemens Schukert 
Müvek

1 drb. főzőlemez
1 drb. aljzat automata
2 drb. keretezett kép

I

Fizika-elektro
technikai tanszék

Soproni Vasárugyár R.-T.

250 kg. öntőnyersvas
0*5 m3 előkészített mintázó
homok

3 drb. mintázószekrény 
1 0  kg. ferróötvözet

Vaskohászati
tanszék

A finn földmívelésüg)i 
Minisztérirm

3 erdőgazdasági térkép Erdőrendezéstani
tanszék

n ecski m. kir. ércbánya 1 drb. 5 kg-os táramérleg teljes 
sulysorozattal, 300 P. értékben

Érc és szénelő- 
készítésitani 

tanszék

M. kir. Állami Három- 
szögelő Hivatal

3 drb. rajz

Bányám éréstani

A  m. kir. Állami Tér
képészettől

14 drb. térkép 
1 drb. Jelkulcs

tanszék

M. kir. Műszaki Anyag
raktár

Hasznavehetetlenné vált 1 Daim
ler, 1 Technika és 1 Ferro 
motor

Mechanikai
tanszék

Magyar Siemens 
Schuck ért Művek

Siemens Zeitschrift

Kohógéptani
tanszék

Ganz és Társa cég
a Ganz Közlemények füzeteinek 

egy-egy példányát díjtalanul 
küldik a tanszéknek

Lloyd Keramia-ipar R.T. 
Budapest

8  drb. falburkolólap és csempe Építéstani 1 

tanszék
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Ajándékozó T á r g y Az érdekelt 
tanszék

Nagybátony Újlaki 
Egyesült Iparművek 
Budapest

30 drb. falazó-, pillér-, sejt-, 
födém-, párkány-, és burkoló
tégla, válaszfal lapok és cserép Építéstani

tanszék

Eternitmüvek Nyergesuj- 
falu

Eternitcsőmintákból és kötések
ből 7  drb.

Fonó Miklós budapesti cég 1 drb. kavicsfuró és 1 drb. 
földfuró

Bányaművelés- 
tani tanszékAz Első Dunagőzhajózási 

Társaság pécsi bánya
igazgatósága

2  drb. modellt igen kedvezmé
nyes árban juttatott a tanszék 
gyűjteményének

A váci Horganyhengermü 
R.T.

a cinklemez hengerlés-technoló
giáját szemléltető mintasorozat 
és pedig 1 drb. hibás tuskó- 
rész, 7  drb. hibásan hengerelt 
lemezdarab és 2 drb elektród- 
anyag-töret.

F émtechnológiai 
tanszék

c) Pályadíjak vagyoni kimutatása.
Vagyon 1930. évi július hó 1.-én............................... 180 P 53 f
Kamat 1931. évi június hó 30.-án . . . . 7 P 73 f
Vagyon 1931. évi június hó 30.-án . . . .  188 P 26 f

VIII. A főiskola személyzetének statisztikája 
az 1930/31. tanévben.
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Bányamérnöki 6 4 , l _ 5
Vas- és fémkohómérnöl i í 5 i 4 1 1 1 — 1 4 — 3
Erdőmérnöki................... __ ! 8 i i 3 4 í 1 i 2 1 2 2 1 6
Előkészítő 5 i 1 5 ! 5 | _ i i 1 — 5
Igazgatás ................. 1 — 1 — : - 8 i i 1 3 7

összesen ... 24 3 » I 11 7 I n 1 3 8 4 26
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IX. A főiskolai hallgatókra vonatkozó statisztikai 
adatok az 1930/31. tanévben.

a) A rendes hallgatók létszáma az egyes .

b)  Vallás.

Mind a négy os/tálvban volt összesen beiratkozott hallgató

Félév

R
om
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.

G
ör

. 
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th
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g.
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|
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I.
II.

96
100

1
1

24
24

14
14

135
139

Középérték
°/o-ban

98
71-5

1

1
0*7 1

1

i

24
17-5

14
10*3

137
100
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c) Anyanyelv.

Mind a négy osztályban volt összesen beiratkozott hallgató

F é l é v Magyar Német | Összesen

C. 132 3 135
II. 136 3 139

Középérték 134 3 137
°/o-ban 97*9 2-1 1 0 0

d) Honosság.

Mind a négy osztályban volt összesen beiratkozott hallgató

Csonká
Cseh Román

F é l é v ra agyar
ország

;

uralom alatt levő 
elszakított területről

Lengyel összesen

I. 124 4 6 1 135
II. 127 4 7 1 139

Közepérték 125 4 6 1 137
%-ban 92 2-9 4*4 0*7 1 0 0
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e) Szülők polgári állása.

Mind a négy osztályban volt összesen beiratkozott hallgató
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! 12 1 8 Í Q i 3 1 37 21 18

I
14 13 i 2 ! 3

!
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II. 3 2 n ! 9 í 3
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1

| 21 19 í 16
!
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1

! 2
! 2
1
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Középérték 2 1 a 8 3 : i
i
I 37 21 18 15 13 5 2 2 137

°/o bán 1*5 0-7 ! 8 -2 6*3 21
|

0-7 27*6 16T 13 4 ! 11
9*4 1-5 1-5 1 0 0

í) A hallgatók és előadások száma.

Osztály

I. félév elején II. félév elején Előadások, tantár- 
g\akés gyakorlatok
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száma heti óra
száma

valamennyi
évfolyamban

I. n .
1 ' !i ' 1-

évfolyam hallgatója 
volt

évfolyam hallgatója 
volt

félévben

Bányamérnöki 4
i
1 8

1 1 
! 6  10 28

i |
5 2 1 3i

: i 
8

i i 
8  10 29 24 53 44

!
41 15P/2 163

Fémkohómérn 2 1 2 2 7 — í 7 2 lj 2 2 7 — 7 43 41 162V2 171
Vaskohóméra 3 3 1 4 11 5i 1 6  5] 3 1 4 13 5 18 43 41 157 156
Erdőmérnöki 31 24 25 1 9 89 31; 120  28j26 27 9 90 31 121 37 33 163 190

Összesen
.
40|36 34 25 135 60 195 38 38 38 25 139 60 199 167 156 634 680j
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g) Szigorlatok.

h) Oklevelek.

Oklevél megnevezése

H
on

os
ít

ot
t 

ok
le

vé
l

Oklevél

száma

Az 1930/31. tanévben okle
let nyert összes egyének 

közül (vallás szerint)
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m

. 
ka

th
.

ú

<U
súo
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Bínyamérnöki
f _  1 11 8 1 2 !

__
F émkohómérnöki __ I l 1 ___ _
Vaskohómérnöki _ 1 1 __ I ___ 1
Erdőmérnöki 1 r i 5 I 5 i 1 — —

Összesen 1 !!i
-  : 18 i;

1 II
14 2 2 1

i) Tandíjmentesség és ösztöndíjak.

Osztály

Fél Egész

50
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tandíjmentesség

i. 1 n. |í i- 11 n .
f é l é v b e n

Bányamérnöki 2 , i 1
j

1 , 1

Fémkohómérnöki 2 3 2  j 1 2 i _
Vaskohómérnöki 2 l 2  1 3 3 1 _ _
Erdőmérnöki 15

11 !
7 5 6 t —

i
Összesen j 21 16 1 1 2  í 10 12 2 —

Két 800 P-s és két 400 P-s közszolgálati ösztöndíjat a Val
lás- és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyezett mely 1 bá
nya- és 3 erdőmérnökhallgatónak adományozhatott.
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A  m. kir. Bányamérnöki és 
Erdőmérnöki Főiskola tanul

mányrendje.
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A bányamérnöki

n e  ti 
• raszam

Tantárgy T a n t á r g y

I. évfolyam.
Téli (1) félév. Nyári (2) félév.

tleti 
óraszá i

Mennyiségtan I..................... 6 — Mennyiségtan II. . . . 6 —
Mennviségtani gyakori. I. — 6 Mennyiségtani gyakori. II. — ! 4
Ábrázoló geometria I. 4 — Ábrázoló geometria II. . 4 —
Ábrázoló geometr. rajz I. — 6 Ábrázoló geometr. rajz II. 4
Chémia I................................. 6 — Technikai rajz . . . — •6
Fizika I.................................... 4 — Chémia II................................ 4 —
Nemzetgazdaságtan . . 3 — Fizika II.................................. 4

Mechanika I................... . .
Mechanikai gyakorlat I. .

3
2

Ipari egészségtan . . . 2

Összesen . H 12 Összesen . .
1

2 3 16

II. évfolyam.
Téli (3) félév. Nyári (A) félév.

Mechanika II......................... 5 \ — Mechanika III....................... 2 2
Mechanikai gyakorlat II. i 2 Elektrotechnika I. . . • 4 —
Grafosztatika . . . . 2 — Gépelemek ...................... 4 —
Grafosztatikai rajz . . . ! 2 Geodézia II............................. 4 —
Géprajz elemei . . . 1 i Geodéziai gyakorlat és
Géprajzi gyakorlat . . . j - 1 4 rajz II.................................. 8
Mechanikai technológia i 2 I — Építéstan I.............................. 5 —
Geodézia I............................... : 4 | — Rendszeres ásványtan 3 —
Geodéziai gyakorlat és Rendszeres ásványtani

rajz I.................................... — 4 gvakorlat ............... i — 2
Analytikai chémia . . . 2 i — Chémiai gyakorlatok . . | — 6
Szenek chémiája . . . 1 i —
Általános ásványtan . . 3 2
Közigazgatási jog . . . 3
Állami számviteltan . . 1

összesen . 24 14 22 i 18összesen .

G
ya

ko
rl

at
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JtTÍ0 T a n t á r g y >3 d
*o M

ti *0
M

W O 1__ w

III. évfolyam.
Téli (5) félév. Nyári (6) félév.

Bányaműveléstan I. 4 — Bányaműveléstan II. . . 4 —

Ércelőkészítéstan I. . 4 — Ércelőkészítéstan II. . . 4 —
Kalorikus és hydrogépek . 5 Bányagéptan I....................... 4 —
Gépelemek rajza — 4 Geodézia III. (Felső geo N «
Elektrotechnika II. . . 2 — dézia) ............................ 2 3 c
Elektromos mérések — 2 Kalorikus és hydrogépek :0 CM

Építéstan II................... 4 gyakorlata . . . . — 4
Építéstani rajz I. . . . — 4 Építéstani rajz II. . . — 4
Általános földtan . . . 3 2 Történeti földtan . . . 3 4
ő s lé n y t a n ............................ 2 4 Telepismerettan I. . . 3 2

Kőzettani praktikum 
Magán-, kereskedelmi és

1 2
váltójog ......................

Földtan- és telepismeret-
3 —

összesen . 24 16: tani kirándulás2) . .

Tüzeléstani enciklopédia1) 1 összesen . . j 2 4

I
,16

1) Ajánlott, de nem kötelező tantárgy.
2) Egész- vagy félnapi kötelező kirándulások.

IV. évfolyam.
Téli (7) félév. Nyári (8) félév.

Bányaműveléstan III. . . 2 — Bányaműveléstan IV. . . 4
Szénelőkészítés és briket Bányagazdaságtan . . 4 2

té zés ................................. 4 — Bányatelepítések tervezése — 6
Bányagéptan II.............. 3 — Érc- és szénelőkészítő
Bányagéptani rajz I. . . 4 művek tervezése . . — 1 4
Bányaméréstan . . . . 4 — Érc- és szénelőkészítő la
Bányatérképszerkesztés — 4 boratóriumi gyakorlat • — 4
Telepismerettan II. . . . 3 3 Bányatelepek energia el
Üzemi gépkísérletek . . 2 4 látása és energia gaz
Munkáskérdés . . . . 1 ! — dálkodása . . . . 2 —
A bányászat története3) . 2 } ~ Bányagéptani rajz II. . . — 4
Bányaműveléstani gyakor Bányaméréstani gyakorlat — 8

latok2) ............................
1 Bánya- és vízjog . . . 

Bányaművelési gyakor
3 —

latok2) ............................ — -
összesen . 21 1 15 összesen . .

1 13
28

Vaskohászati enciklopé
|lV2

Fémkohászati enciklopé
dia1) .................................. dia1) ................................. ! 1 2

ü Ajánlott, de nem kötelező tantárgy.
2) Egész- vagy félnapi kötelező
3) Vizsga kötelezettség nélkül.

kirándulások
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A vaskohómérnöki

T a n t á r g y

Heti
óraszám

l

T a n t á r g y

óraszám
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G
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E
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G
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I. évfolyam.
Téli (1) félév. Nyári (2) félév.

Mennyiségtan I..................... 6 Mennyiségtan II. . . . 6 —

Mennyiségtani gyakori. I. 6 Mennyiségtani gyakori. II. — 4
Ábrázoló geometria I. 4 - Ábrázoló geometria II. 4 —
Ábrázoló geometr. rajz I. — 6 Ábrázoló geometr. rajz II. — 4
Chémia I................................. 6 — Technikai rajz > . . 4 — 6
Fizika I.................................... 4 Chémia II............................... 6 —

Nemzetgazdaságtan • . 3 — Fizika II. ...................... 4 —
Mechanika I.......................... í 3 —
Mechanikai gyakorlat I. 2

összesen . 2 3
12

összesen . 2 3 16

II. évfolyam.
Téli (3) félév. Nyári (A) félév.

Mechanika II......................... 5 __ Mechanika III. . . . 2 2
Mechanikai gyakorlat II. — 2 Vasszerkezetek . . . 2
Grafosztatika . . . . 2 — Vasszerkezetek rajza . . — 2
Grafosztatikai rajz . . — 2 Gépelemek ............................ 4 —
Mechanikai technológia 2 — Építéstan I. . . . . 5 —

1 Géprajz elemei . . . . 1 — Tüzeléstan . . . . 4 3
Géprajzi gyakorlat . . . 4 Elektrotechnika I. . . . 4 —
Ásvány- és kőzettan . . : 2 2 Földtan ...................... 2 2

Fizikai chémia . . . . 2 1 Quantitativ analytikai
Qualitativ analytikai ché chémia ...................... 4 —

mia .................................... 2 2 Chémiai laboratóriumi
Szenek chémiája . . . 1 — gyakorlat I...................................... — 4
Közigazgatási jog . . 3 —

összesen . . 20 13 összesen . .

■ 1 2 7  1
13
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III. évfolyam.
Téli (5) félév. Nyári (6) félév.

Vaskohászattan I. . . 5 -  II Vaskohászattan I I . . . 5 —
Vaskohászattani gvakor- Vaskohászattani gyakor

lat I...................................... — 4 lat II . . . . . . — 6
Kalorikus és hydrogépek 5 Kohógéptan I ............................... 5 —
Elektrotechnika II.  . . 2 — Geodéziai gyakorlat és
Elektromos mérések . — 2 rajz ............................ — 4
Építéstan II. . . . . 4 Metallografia 11.  . . . 2 2
Építéstani rajz I.  . . . - 4 Chémiai laboratóriumi
Gépelemek rajza . . — 4 gyakorlat I I I .  . . . — 6
Metallografia I. . . . 2 4 Ércelőkészítéstani encik
Vasércelőfordulások . . 2 — lopédia ...................... 2 —
Chémiai laboratóriumi Építéstani rajz II. . . . — 4

gyakorlat I I ........................... — 7 Kalorikus és hydrogépek
Geodézia ...................... 2 — gyakorlata . . . . — 4
Állami számviteltan 1 — Magán-, kereskedelmi és

váltójog ...................... 3 —
Ipari egészségtan . . . 2

összesen . .
i i
; 2 3 ! 2 5 összesen . 1 9

i
| 2 6

/V. évfolyam.
Téli ( 7 )  félév. Nyári (8) félév.

Vas- és acélöntészet . .
1 2

2 Hengerlés és kovácsolás . 2 ’ --
A vas alkalmazott metal Hengerlési és kovácsolási

lográfiája . . . . 9 — gyakorlat . . . . — 2
A vas alkalmazott metal Vasgyári telepek terve

lográfiája gyakorlat — 4 zése ............................ 1 —
Kohógéptan 11. . . . 4 — Vasgyári telepek terve
Kohógéptani rajz I. . . 6 zési rajza . . . . — 4
Vaskémlészettan. . . 2 — Vasipari anyagvizsgálat . 2 —
Vaskémlészettani labora*- Vasipari anyagvizsgálati

tóriumi gyakorlat . . — 6 gyakorlat . . . . — 8
Gáz- és szénelemzési la Kohógéptani rajz II. . . — 4

boratóriumi gyakorlat — 4 Chémiai technológia II. . 2
Üzemi gépkísérletek . . 2 4
Kohógazdaságtan 2 —
Munkáskérdés 1 —
Chémiai technológia I. 2 1- __

összesen . 1 7 2 6
összesen . 

j! Fémkohászati enciklo
7

b
pédia1) ...................... 2 -

1! Bányajog1) ...................... 3 1 — .

A) Ajánlott, de nem kötelező tantárgy.
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A iémkohómérnöki
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/ . évfolyam.
Téli (1) félév. Nyári (2) félév.

Mennyiségtan I. . . 6 — Mennyiségtan II. . . . 6 —
Mennyiségtani gyakori. I. — 6 Mennyiségtani gyakori. II. — 4
Ábrázoló geometria I. . 4 — Ábrázoló geometria II. . 4 —
Ábrázoló geometr. rajz, I. — 6 Ábrázoló geometr. rajz II. — 4
Chémia I................................ 6 — Technikai rajz . . . . I __ 6
Fizika I.................................... 4 — Chémia II............................... 6 —
Nemzetgazdaságtan . . 3 — Fizika II. ...................... 4 —

Mechanika I.......................... 3 —
Mechanikai gyakorlat I. 2

összesen . 2 3 12 összesen . 2 3
16

II. évfolyam.
Téli (3) félév. Nyári (4) félév.

Mechanika II. . . ' . . 5 — Mechanika III. . . . 2 2
Mechanikai gyakorlat II. — 2 Gépelemek . . . . 4 —
Grafosztatika . . . . 2 — Építéstan I............................. 5 —
Grafosztatikai rajz . . — 2 Tüzeléstan . . . . 4 3
Mechanikai technológia . 2 — Elektrotechnika I. . . 4 —
Géprajz elemei . . . . 1 - Quantitativ analytikai
Géprajzi gyakorlat . . — 4 chémia ...................... 4 —
Általános ásványtan . . 3 2 Chémiai laboratóriumi
Fizikai chémia . . . 2 1 gyakorlat I......................... — 4
Qualitativ analytikai Rendszeres ásványtan 3 —

chémia ...................... I 2 2 Rendszeres ásványtani
Szenek chémiája . . . \ 1 — gyakorlat . . . . — 2
Közigazgatási jog . . 3 —

összesen . 21 13 összesen . 2 6 11
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III. évfolyam.
Téli (5) félév. Nyári (6) félév.

Fémkohászattan I . . . 2 __ Fémkohászattan I I .  . . 4 __
Kalorikus és hydrogépek 5 — Fémkohászattani gyakor
Gépelemek rajza . . . — 4 lat I ....................................... — 6
Építéstan I I .  . . . . 4 — Kohógéptan I ................................ 5 —
Építéstani rajz I.  . . . — 4 Kalorikus és hydrogépek
Elektrotechnika I I .  . . 2 T- gyakorlata . . . . — 4
Elektromos mérések . . — 2 Metallografia II .  . . . 2 2
Metallografia I ........................... 2 4 Elektrochémia . . . 3 —
Chémiai laboratóriumi Elektrochémiai laborató
gyakorlat I I ................................... — 7 riumi gyakorlat . . — 4
Gáz- és szénelemzési la- Chémiai laboratóriumi

boratóriumi gyakorlat • — 4 gyakorlat I I I ........................... — 6
Építéstani rajz II. . . . — 4
Kőzettan ......................
Magán-, kereskedelmi és

1

váltójog . . . . 3 —

összesen . i l 5
1

2 5
1 ü.

összesen . „ ! 2 6

/V . évfolyam.
Téli (7) félév. Nyári (8) félév.

Fémkohászattan III. 3 — Fémkohászattan IV. . . 2 —
Fémkohászattani gyakor Fémkohászattani gyakor

lat II.................................... — 6 lat III.................................... — 6
Fémtechnológia I. . . . 4 4 Fémtechnológia II. . . 4 4
Kohógéptan II. . . . 4 — Fémkohászati kísérletek. — 8
Kobógéptani rajz I. . . — 6 Vasipari anyagvizsgálat . 2 —
Fémkohászati elemzések

8
Vasipari anyagvizsgálati

8nedves úton . . . . — gyakorlat . . . . —
Fémkohászati elemzések Földtan ............................ 2 2

tűzi ú t o n ...................... 1 - Ipari egészségtan . . 2 —
Fémkohászati elemzések Kohógéptani rajz II. . . - 4

tűzi úton gyakorlat . . — 4 Chémiai technológia II. . 2 -
Chémiai technológia I. . 2 -
Üzemi gépkísérletek . . 2 4
Kohógazdaságtan . . 2 -
Munkáskérdés . . . 1 —
Állami számviteltan . . 1 —

összesen . 1 2 0 3 2 összesen . 14 3 2
Vaskohászati enciklo 1 Ércelőkészítő enciklo

pédia1) ...................... ' 11/2 pédia1) ...................... 2 —
1 Bányajog1) . . . . 3 --

1) Ajánlott, de nem kötelező tantárgy.
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Az erdőmérnöki

Tantárgy

Heti
óraszám

o•73
*o ct
U 0

T a n t á r g y

Téli (1) félév.
I. évfolyam.

Nyári (2) félév.

Hen
óraszám

Mennyiségtan I. . . . 6 — Mennyiségtan II. . . . 2
Mennyiségtani gyakori. I. — 6 Mennyiségtani gyakori.II. — 2
Ábrázoló geometria I. 4 — Ábrázoló geometria II. 4 —
Ábrázoló geometr. rajz I. — 6 Ábrázoló geometr. rajz II. — 4
Általános és szervetlen Technikai rajz I. . . . __ 6

chémia ...................... 4 2 Szerves chémia . . . 5
Fizika I. ...................... 4 — Fizika II. ...................... 4
Általános növénytan . . 4 — Részletes növénytan és
Általános növénytani származástan . . . 5 8

gyakorlat . . . . — 6 Magán-, kereskedelmi és
Állami számviteltan 1 váltójog ...................... 3 —

Összesen . . 23 2 0 összesen . . 2 3 , 2 0

11. évfolyam.
Téli (3) félév. Nyári (A) félév.

Mechanika I.......................... í 3 — Mechanika II......................... 2 __
Mechanikai gyakorlat I. 2 Mechanikai gyakorlat II. — 2
Földméréstan I. . . . 4 — Középítéstan I. . . . 4 —
Földméréstani gyakori. I. 4 Földméréstan II. . . . 4 8
Technikai rajz II. . . . — 4 Földméréstani szerkesz
Ásvány- és kőzettan . . 1 2 2 tési r a j z ............................ —. 4
Termőhelyismerettan I. . 3 4 Földtan ...................... 2 2
Fák anatómiája és fizio Termőhelyismerettan II. < 4

lógiája ............................ 2 4 Erdőbecsléstan . . . . 5 6
Növénykórtan . . . . 2 2
Krdészeti állattan . . : 5 4

1

összesen .
21

j
2 6 összesen . 2 0 2 6

G
ya

ko
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at
 I
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III. évfolyam.
Téli (5) félév. Nyári (6) félév.

Grafosztatika . . . . 2 — Víz- és hidépítéstan . . 3 —

Grafosztatikai rajz' . . . 2 Víz- és hidépítéstani rajz — 2
Középítéstan II..................... 3 — Középítéstani rajz II. — 5
Középítéstani rajz I. . . - - 4 Erdészeti szállítóberende
Erdészeti szállítóberende- zések II................................ 3 8 2)

zések I................................. 4 Erdészeti szállítóberende
Erdőműveléstan I. . . 3 2 zések rajza I..................... — 4
Vadászat- és halászattan 4 2 l ) Erdőműveléstan II. . . 4 4
Nemzetgazdaságtan . . 4 — Általános elektrotechnika 4 —
Közigazgatási jog . . . 3 — Lövészeti, vadászati és

halászati gyakorlat . . — 4

Felső geodézia3) . . . 2 2
Mezőgazdaságtan . . . 4 4

összesen . 2 3 10
1

összesen . 2 0
1

33
1

A) Ezenkívül szombaton egész nap vadászati gyakorlat.
2) Csoportonként az erdőműveléstani, lövészeti, vadá

szati és halászati gyakorlatokkal felváltva.
3) 23.580/1929. számú földmív. min. rendelet.

/V . évfolyam.
Téli (7) félév. Nyári (8) félév.

Fűrésztelepek tervezése 2 Erdővédelem tan . . 4 4
Erdészeti szállítóberende

1 3
Erdőhasználattan . . ! 5 6

zések rajza II. . . . 4 Faipari technológia . . ! 4 8
Erdészeti adminisztráció . 2 — Fűrésztelepek tervezési
Fakei eskedelmi ismeretek 3 2 rajza ...................... 1 “ 4
Erdőértékszámítástan 3 2 Erdőrendezéstan II. . . 2 6
Erdőrendezéstan I. 5 4 Erdőgazdasági politika i 5 -
Vadpatakszabályozás 2 1 2
Fotogrammetria4) . . 1 2
Erdészeti jog . . . . 3  1

összesen . 2 2 18 összesen 20 2 8

4) 23.580/1929. számú földmív. min. rendelet.
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A Soproni Főiskolai Szent Imre Kollégium.

A Soproni Főiskolai Szent Imre Kollégiumnak célja a m. 
kir. Bányamémöki és Erdő mérnöki Főiskola hallgatói számára 
tanulmányi éveik alatt otthont nyújtani.

A főiskolai Kollégiumba csak olyan főiskolai hallgatókat 
vesznek fel, akik felvételük alkalmával nyilatkozatot állítanak 
ki, amelyben az intézeti szabályok megtartására magukat be
csületszóval kötelezik.

A Kollégium tartásdíja évi 900 pengőben van megállapítva. 
Az ellátási díjak félévenként előre fizetendők. Külön előtere 
jesztett kérésre az igazgatóság a tartásdíjnak részletekben való 
befizetését is engedélyezi, oly módon, hogy az első félévben 
augusztus 1.-, szeptember 15.- és november 15.-ig, a második 
félévben január 15.-, február 15.- é*s április 15.-ig 200—1—150— 
100 pengő részletek fizetendők. Tisztviselőszülők kérésükre 
havi fizetésre is kaphatnak engedélyt, ilyenkor mindig egy-egy 
hónappal előrefizetés kötelező (szeptemberben az októberi 
részletet, októberben a novemberit stb.). A Szent Imre KoJlé*- 
giumba való felvételért lehetőleg június hó végéig kell folya
modni. A Soproni Szent Imre Kollégium Igazgatóságához cím
zett kérvényekhez csatolandó keresztlevél, tanulmányi ered
ményt igazoló bizonyítvány (érettségi vagy index) és a hitta
nártól vagy lelkésztől erkölcsi bizonyítvány, valamint a szük
séges bélyeggel ellátott válaszboríték is.

A Szent Imre Kollégiumot érdeklő minden levelezést az 
igazgatóság címére kell küldeni. (Soproni Szent Imre Kollé
gium, Sopron.)
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