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A m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetem múltja és jelene. 

Az egyetem Kolozsvárott. 

A m. kir. Ferencz József-Tudományegye-

temet a magyar törvényhozás 1872-ben ala-

pította meg, Kolozsvár székhellyel, azoknak 

az á l lami és felekezeti főiskoláknak folyta-

tása és koronájaként, melyek a magyarság 

ku l túrá jának és tudományos kiképzésének 

előmozdítására Erdélyben, már János Zsig-

mond fejedelem korától, a X V I . század köze-

pétől kezdődően, egyre nagyobb számban lé-

tesültek. Ilyenek voltak az 1581-ben Kolozs-

vár székhellyel alapított katliolikus jellegű 

Bátbory-egyetem, az 1629-től Gyulafehérvárt, 

majd Nagyenyeden szervezett protestáns 

akadémia. Ez intézményeknek későbbi ma-

radványai : a kolozsvári és marosvásárhelyi 

református főiskolák, valamint az ugyan-

csak kolozsvári jogi ós sebészeti kirá lyi tan-

intézetek, a m. kir. Ferencz József-Tudo-

• •. - -
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mányegyetem megalapításával, ennek kebe-

lébe olvadtak be. 

A már kezdetben is kiváló tanerőkre 

szert tett egyetem, tanárainak odaadó mun-

kájával is a magyar á l lam hathatós anyagi 

támogatásával, csakhamar legyőzte a kezdet 

nehézségeit s rövid idő alatt fényes virág-

zásnak indidt. S mikor az egyetem, 1897-ben, 

fennállásának 25-ik évfordulóját ünnepelte, 

már nemcsak a szűkebb Erdély számára ké-

pezte a magyar nemzeti nevelésnek és tudo-

mánynak hatalmas centrumát, hanem taná-

rait és hallgatóit egy testté és lélekké egybe-

foglaló szellemének erejével, már a Király-

hágón inneni Magyarország tanulni vágyó 

ifjúságának is keresett főiskolája, szeretett 

Alma Matere lett. 

Hogy az egyetem szellemének s egész-

ségesen fejlődő tradicióinak már ebben az 

időben mekkora volt a vonzóerejük, m i sem 

mutat ja jobban, mint az egyetemi i f júság 

létszám viszonyainak alakulása. M íg ugyanis 

az egyetem megnyitásának első éveiben az 

egyetem hallgatóinak összlétszáma mind-

össze 250—300 között váltakozott :s ez a ke-

vésszámú hallgatóság is szinte kizárólag 

csak a szűkebb erdélyi területekről szárma-

zott, addig az egyetem fennállásának első 
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negyedszázada végén a hallgatóság száma 

már ia 850-et meghaladta s ennek a hallgató-

ságnak nagy hányada már az ország legtá-

volabbi megyéit is felölelő vidékek ifjúságá-

ból tevődött össze. 

S az a hatás, melyet ez az egyetem, a 

tanu lmány óikban a tanár és növendékei kö-

zötti közvetlenséget is kereső lelkekre, mű-

ködésének már első tizedeiben oly hatalma-

san éreztetett, az egyetem fennállásának má-

sodik negyedszázadában nemcsak nem csök-

kent, hanem egyre nagyobb arányokat öltött. 

Az egyetem tanszékei számának gyarapo-

dása, a tanerők emberi és tudományos ki-

válósága, az egyetemi intézmények új palo-

táinak kiépülése s tudományos és gyakor-

lati felszereléseiknek a tudományok fejlődé-

sével lépést tartó s gazdag kiegészítése, a 

régi szellem és régi tradíciók mellett, mind-

megannyi új tényezők lettek abban, hogy a 

m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem, a 

maga ősi székhelyén átélhetett második ne-

gyedszázad folyamán, vonzáskörét Magyar-

országnak mind több és több vármegyéjére 

terjesztette ki. A vi lágháború kitörését meg-

előző békeévekben az egyetem hallgatóinak 

létszáma már 2300—2400-ra emelkedett s ez 

az első évekével szemben már szinte 



6 

megtízszereződött hallgatóság csakúgy, min t 

az időközben pálya végzettekké lett növendé-

kek ezrei, az ország egész területéről és terü-

letén tanúsították Alma Materüknek, a m. 

kir. Fercncz József-Tudomány egy etemnek, a 

tudomány magyar müvelésében és terjeszté-

sében kivívott nagy tekintélyét és országos 

szerepét. 

Á m jött a világháború s nyomában erre 

az egyetemre elkövetkeztek a súlyos, sőt leg-

súlyosabb megpróbáltatások. Az egyetem 

hallgatói közíil már az első mozgósításkor 

800-uál többen cserélték fel karddal a köny-

veket, a háború első évében az egyetemnek 

már 40 tanára és tanítója, 170 egyéb alkal-

mazottja, 340 bekebelezett doktora s 1720 hall -

gatója szolgálta fegyverrel hazáját , a har-

cok során pedig az egyetem hadbavonult jai 

közül 200-nál többen fiatal életüket is fölál-

dozták a hazaszeretet oltárán.*) A gyönyörű 

egyetemi épületekben és intézményekben s 

a máskor v idám diákhangoktól zengő egye-

temi menzán és internátusban elhalkult a 

szó, megbénult a tudományos munka, a tan-

termekben a professzorok helyéről az erdélyi 

határok védelmének vezérkara osztogatta 

*) Lásd Márki S.: A m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetem története, Szeged (1922), 100. 1. 
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utasításait, a kl in ikák és a menza a harcte-

rek sebesültjeinek váltak otthonaivá. 

Jött azután a „béke\ következményei-

ben a m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetem számára még a háborúnál is gyá-

szosabb! A ¡harcterekről hazavonuló i f jak 

ezrei újból meghozták ugyan az egyetemnek 

a régi mozgalmas életet, de csakhamar követ-

ték őket a „megszállók", általuk az egyetem 

összes intézményeinek, félszázados munkával 

és költséggel összehordott tudományos kin-

cseinek erőszakos elvétele, hallgatóinak em-

bertelen szétkergetése s a magyarságuk mel-

lett híven kitartott professzoroknak ősi szék-

helyükről száműzése. A Kolozsvárra bevo-

nult románok, 1919. évi május hó 12.-én, a m. 

kir. Ferencz József-Tudományegyetemet erő-

szakkal birtokukba vették, az egyetem felira-

tait és emléktábláit megsemmisítették vagy 

befalazták, a professzorokat intézeteikből és 

tanszékeikről erőszakkal eltávolították, majd 

nemsokára otthonuknak is elhagyására 

kényszerítették s akaratuk ellenére a mai 

Csonkamagyarország területére „repatriál-

ták". 
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Az egyetem Szegeden. 

Bármi ly rettenetes volt is a veszte-

ség, mely a száműzötteket évtizedes munká-

juk fáradságos eredményeinek elrablásában 

s otthonuk kényszerű elhagyásában értté, a 

„győztesek" hatalma és erőszaka mégsem tu-

dott akkora Uenni, hogy az intézményükhöz 

ragaszkodó professzorokban az ekkor csak 

bennük élt egyetemnek megmentésére és 

fenntartására irányuló elhatározást is meg-

törhette volna. Az épületeket és felszerelése-

ket elvehette tőlük az idegen erő, de tudá-

suk, szervezőerejük és kitartásuk megmaradt 

s mindezek az egyetem életének új korszakát 

nyitották meg, új székhelyen s új környezet-

ben ugyan, de változatlanul a régi szellem-

ben. 

¿Mihelyt az egyetemnek az ősi székhely-

ről elűzött tanárai a csonka Hazában már 

oly számban voltak együtt, hogy az egye-

temi munká t felvehették, Budapesten egybe-

gyűltek s elhatározták, hogy félszázados 

egyetemüket elpusztullni s megszűnni nem 

engedik, hanem létének s működésének foly-

tonosságát, addig is, m íg ősi otthonába visz-

szatérhet, a csonka Haza területén fenntart-

ják. Ezt az elhatározást, a m. kir. kormány 

hozzájárulásával, kitartó szervező munka 
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követte, melyben az egyetemnek legöregebb 

tanárai is a legíiatalosabb lelkesedéssel vet-

tek részt s az eredmény az intézmény-

nek 1920. évi február hóban egyelőre 

Budán történt megnyitása lőn. A szám-

űzött egyetem első hallgatóit, mintegy 

250-et, az egyetemnek a szűkebb hazából, 

Erdélyből, szintén nem kis számban szám-

űzött vagy elmenekült régi hallgatói al-

kották. 

Budai szereplésüket azonban az egyetem 

tanárai, tekintettel a Pesten már úgyis lé-

tező egyetemre, kezdettől fogva csak egészen 

ideiglenesnek s csakis addig fenntartandó-

nak tekintették, míg az egyetem, vagy ha-

marosan visszatérhet Kolozsvárra, vagy az 

ország valamely más centrumában lesz jobb 

időkig letelepíthető. 

A közelebbi hazatérés kilátásait a köz-

ben ránk kény szeritett gyászos béke meg-

semmisítvén, az egyetemnek a csonka Hazá-

ban leendő állandóbb letelepedés kényszerű-

ségével kellett foglalkoznia s oly székhely 

u tán kellett néznie, hol addig is, m íg az or-

szág régi határai visszaállíttatnak, állan-

dóan s zavartalanul működhet. 

Az ily új székhelyül számbavehető vi-

déki városok közül minden szempontból a 
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legalkalmasabbnak az ország legmagyarabb, 

lélekszám tekintetében pedig második vá-

rosa: Szeged kínálkozott. Ez a nemes város 

az egyetemi intézményeknek megfelelő elhe-

lyezésére megható és áldozatos vendégszere-

tettel vállalkozott, igaz magyar lelkületével 

az egyetem magyar szelleméhez is legköze-

lebb férkőzött s az egyetemi ifjúság nemze-

ties neveléséhez is a legmagyarabb környe-

zetet nyújtotta és nyújtja. Ezek a körülmé-

nyek voltak okai, hogy az egyetem tanárai-

nak s a magyar kirá lyi kormánynak, majd 

az 1921. évi X X V . t.-c.-ben a magyar tör-

vényhozásnak is választása, a m. kir. Fe-

rencz József-Tudományegyetem új székhe-

lyéül: Szeged szab. kir. városra esett. 

S ha a fá jdalmakra is lehet vigasztalás 

s a számkivetésben is lelhető ú j otthon, úgy 

Szeged a magyar k i rá ly i Ferencz József-

Tudományegyetemnek igazán a legmegér-

tőbb szeretettel nyújtotta mindkettőt. A vá-

ros az egyetemi intézmények számára leg-

szebb középületeit ajánlotta fel s engedte át, 

ez épületeknek a tudom dny os munka és ok-

tatás céljaira leendő átalakításhoz súlyos 

összegekkel járult s a professzorokat s az 

egyetem ifjúságát is, mindjárt első megjele-

nésükkor, a legmagyarosabb vendégszeretet-



tel fogadta be társadalmába. Nagy és elő-

kelő közintézmények nemes lemondással vo-

nultak ki gyönyörű palotáikból csak azért, 

hogy az egyetem a maga nagy múlt jához 

méltó s a maga sokirányú tudományos és 

oktató igényeit kielégítő elhelyezéshez jus-

son. 

Így adta át a város legszebb helyén 

fekvő kétemeletes palotáját a kir. ítélőtábla 

az egyetem központi hivatalai és jogi Kara, 

valamint könyvtára részére. Így költözött ki 

ugyancsak kétemeletes hatalmas épületéből 

az á l lami főgimnázium, hogy az egyetem 

fizikai és ehemiai laboratóriumai s állat-, 

növény- és ásványtani intézetei alkalmas he-

lyiségekhez jussanak. így alakult át a felső 

fémipari iskolának többemeletes modern ú j 

palotája sebészeti és belgyógyászati klini-

kákká. Így nyert otthont a nemzeti hadse-

reg részéről átengedett egyik csapatkórház-

ban a bőrgyógyászati kl inika, a város köz-

kórházában az elme- és ideggyógyászati kli-

nika. Így lett a városi gyermekkórházból 

gyermekgyógyászati kl inika, a szemkórház-

ból szemészeti kl inika, a bábaképző intézet-

ből nőgyógyászati kl inika. Így jutott leg-

utóbb, az ál lamvasútak részéről átengedett 

hatalmas épületben, nagyszerű otthonhoz az 
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egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudo-

mány i Kara s ugyancsak így alakultak ki, 

testületek és egyesületek (DMKE , Népies 

I roda lmi Társaság, Kathol ikus Nő védő) 

nagylelkű tényeiből, az egyetemi férfi- és 

női-ifjúság családias befogadására: a Horthy 

Miklós Egyetemi Internátus, a Bocskai-In-

ternátus, a Szent Erzsébet Leány-Otthon, a 

csanádi püspök úr alapításából pedig az 

Egyetemi Szent Imre Kol légium. 

Azokból a remek épületekből, melyekbe 

az egyetem (Szegeden beköltözött, minden 

egyes palota egy-egy dicsőséges dokumen-

tuma annak a hazafias áldozatkészségnek és 

összefogásnak, mellyel e város közönsége a 

magyar kul túrának az elrablott Erdélyből 

átmentett legnagyobb kincsét, a m. kir. Fe-

rencz József-Tudományegyetemet, már át-

települése kezdetén megmenteni 6 megbe-

csülni sietett. Azóta pedig, hogy Szeged az 

egyetemet, a közben eltelt idö alatt, közelebb-

ről is megismerte, a város közönségének sze-

retete és ragaszkodása a vendégintézményhez 

nemcsak nem csökkent, hanem oda fokozó-

dott, hogy az Alma Mater céljaira, újabb ha-

talmas pénzáldozatokkal s a mai viszonyok 

között példátlanul álló nagylelkűséggel, még 

az eddigieknél is szebb s egészen új épületek 
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emelésébe kezdett. A Szeged szab. kir. város 

által, az egyetem végleges elhelyezésére, a 

város szivében s az egyidejűleg épülő 

monumentál is fogadalmi templom körül 

felajánlott, mintegy 3 mi l l ió pengő ér-

tékű és 1G—¿18 holdnyi területen, már 

is folyamatban van a gyermekgyógyá-

szati, a sebészeti, a szülészet- és nőgyógyá-

szati, a belgyógyászati s a bőrgyógyászati 

klinikák építése, valamint a szemészeti kli-

nikának s az egyetemi internátus céljaira 

ugyancsak a város által megvásárolt hatal-

mas I)MKE-palotának átalakítása és kibőví-

tése. Ez építkezéseket, a legrövidebb időn be-

lül, a többi egyetemi intézmények épületei-

nek tető alá hozása fogja (követni, úgy hogy 

abból a 3»5 mi l l ió pengő készpénzadományból, 

mellyel Szeged szab. (kir. város, a részéről fel-

ajánlott telken kívül , az egyetem ú j elhelyezé-

sének (költségeihez járu l s abból a 7 mi l l ió 

pengőnyi további fedezetből, mellyel a magyar 

á l lam Szeged szab. ikir. város adományát a 

maga részéről megkétszerezte, pár év alatt, 

a magyar Tisza partján, nemcsak az ország-

nak, de Európának legmodernebb egyetemi 

intézményei fogják a müveit világ előtt a 

magyarság és Szeged nagy kulturális áldo-

zatkészségét és érzékét dokumentálni. 
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A nagy megértésnek, mellyel az egye-

tem a maga ú j székhelyén, Szegeden, kezdet-

től fogva találkozott, az intézmény egész 

munikássága terén csakhamar jelentkeztek 

örvendetes következményei. Az egyetem pro-

fesszorai, a kedves környezetben, fokozott 

buzgalommal láttak szervező munká jukhoz s 

új intézeteiket a gazdasági viszonyok nehéz-

ségei közepette is hamarosan a kor színvona-

lán álló tudományos magaslatra emelték. 

Messze vezetne itt részletezni azt a hatalmas 

és fáradtságot nem ismerő munkát , mellyel 

az egyetem tanára i ia rendelkezésükre bo-

csátott épületeket tudományos tartalommal 

és felszerelésekkel megtöltötték. Tény azon-

ban s ennek valóságáról bárki meggyőződ-

hetik, hogy Szegeden, már a közben elmúlt 

pitr év alatt is, az összes egyetemi intézetek 

a tudomány önálló müvelésének és tovább-

vitelének csakúgy, mint a legalaposabb tudo-

mányos kiképzésnek összes igényeit kielé-

gítő oly nívójú intézményekké fejlődtek, me-

lyek a bel- és külföld hasonló intézményeivel 

a legteljesebb egyenrangúsággal versenyez-

nek. 

S a kellemes éghajlatú s tiszaparti fek-

vésével is megnyerő várost az egyetemi if-

júság is egykettőre megkedvelte. Az egye-
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tem múl t jában rejlő vonzóerő mellett részben 

innen is van az, hogy az egyetem hallgatói-

nak létszáma, qz egyetem szegedi működésé-

nek már első éveiben oly magas (1080—1100) 

évi átlagot mutatott fel, aminőre ez a lét-

szám Kolozsvárt csak az egyetem fennállá-

sának 27-ik évében emelkedett s hogy a m. 

kir. Ferencz József-Tudományegyetem hall-

gatóinak száma nemcsak nem apad, hanem 

még a ma i viszonyok között is állandó emel-

kedést mutat. Az egyetemnek Szegedre ma-

gával hozott s jórészt még erdélyi szárma-

zású első hallgatói, közben tanulmányaik vé-

gére ju tván , az Alma Maternek már bú-

csút mondottak, helyükbe azonban a 

csonka Haza területéről mind többen és 

többen jelentkeznek, úgy hogy az egye-

tem vonzás-radiusa Szegedről, alig öt év 

után, már is nagyobb, mint volt az ősi 

székhelyen eltöltött első negyedszázad végén. 

S mérlegelve az egyetemi i f júság számára 

Szegeden egyre előnyösebbé váló viszonyo-

kat, kétségtelen, hogy az a keresettség, mely-

nek a m. kir. Ferencz József-Tudományegye-

tem az ország minden részéből már is ör-

vend, annál hatalmasabb s annál ál landóbb 

lesz, mennél többen s mennél több helyről 

fognak ez egyetem ú j székhelyének viszo-

nyaival közvetlenül is megismerkedni. 
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Ily körülmények közé s így került a m. 

kír. Ferencz József-Tudomány egy etem az er-

délyi bércek közül a sík magyar rónára, Ko-

lozsvárról, a kanyargó Szamos mellől, a szőke 

Tiszához: Szegedre s ily helyzetben ünnepelte 

meg itt, 1922. évi má jus hóban, megpróbálta-

tásaiban is dicsőséges fennállásának félszá-

zados jubileumát. S ha az egyetemnek ebbe 

az ünnepébe s a maga fennmaradásán és ú j 

felvirágzásán érzett örömébe fájdalmasan 

rezgett és rezg is bele az elvesztett ősi otthon 

utáni kiolthatatlan vágyákozás, a m. kír. Fe-

rencz József-Tudomány egy etem, a magyar 

Hazáéval osztozó gyászában s a jobb jöven-

dőig, hálával talál megnyugvást abban az 

áldozatos megértésben, melyet tudományos 

igényei és törekvései iránt második otthona, 

Szeged tanúsít s lelkesedéssel merít további 

munkájához új erőt annak a hivatásnak ma-

gasztossá gából s nagy nemzeti \elen tőségéből, 

melyet mint a Haza iszebb jövőjének egyik 

oszlopa s a magyar igazságnak Keletre és 

Délre elvilágító fáklyája, a maga jelenlegi 

székhelyén, Szegeden, betölthet és betölt. 

Sz. P. 
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II. 

A m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetem hatóságai és hivatalai. 

Az egyetem hatóságai. 

A m. kir. Ferencz József-Tudományegye-

tem, a tanszabadság jegyében alapított s a 

maga ügyeinek vitelére autonómiával fel-

ruházott intézmény, mely az országos tör-

vények és rendeletek keretein belül önmagát 

kormányozza. 

Az egyetem felügyeleti kormányható-

sága a mindenkori vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. Miniszter. 

Az egyetemi önkormányzat élén, m in t 

egyedhivatali iszerv, az egyetem tanárai ál-

tal a maguk kebeléből évenkint váltakozólag 

választott Rector Magnificus áll, ki egyben 

az egyetemi önkormányzat legfőbb testületi 

szervének, az egyetem proreetorából s az 

egyetemi Karok dékánjaiból és prodékánjai-

ból álló Egyetemi Tanácsnak is elnöke. 

2 
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Az egyetem, az alapításáról szóló 1872. 

évi X I X . t.-c.-nek megfelelően, az Egyetemi 

Tanácsnak alárendelt Karokra oszlik és-

pedig: a) jog- és á l lamtudományi Karra , 

b) orvostudományi Karra , c) bölcsészet-, 

nyelv- és történettudományi Ka r ra és d) 

mathematika-természettudományi Karra. 

A z egyes Karok, az általuk művelt tudOv 

mányok tanszékeire kinevezett nyilvános 

rendes és rendíkivüli tanárokból ál lanak s 

az önmaguk által évenkint választott Dékán 

elnöklete alatt, egymástól független, egyen-

jogújogú, önálló testületeket képeznek. 

A Rector Magnificust tisztében a pro-

reetor, az egyes Karok Dékánja i t a prodéká-

nok helyettesítik. 

Az egyetem hivatalai. 

Az i f júság és a közönséget érdeklő 

egyetemi hivatalok a következők: 

Rectori Hivatal. 

(Központi épiilet, Dugonics-tér 13. sz. föb'sz. jobbra.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 

9—l-ig. 

Hector Magnificus fogad: hétköznapo-

kon d. e. 12—l-ig. 



Jog- és á l lamtudománykar i Dékáni Hivatal. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13 sz. II. em.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. 

9—l-ig. 

Dékán fogad: hétköznapokon d. 

12—l-ig. 

Orvostudománykari Dékáni Hivatal. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. földsr. jobbra.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. 

10-1-ig. 

Dékán fogad: hétköznapokon d. 

12—l-ig. 

Bölcsészet-, nyelv- és történettudománykari 

Dékán i Hivatal. 

(Bölcsészetkari épület, Szukováthy-tér 1. sz. III. em.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. 

9—l-ig. 

Dékán fogad: hétköznapokon d. 

Vall—12-ig. 

Mathemat ika-természet tudománykar i Dékáni Hivatal. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. földsz. balra.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. 

9—l-ig. 
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Dekán fogad: hétköznapokon J. e. 

12—l-ig. 

Középiskola i Tanárképző Intézet. 

(Bölcsészetkari épület, Szukováthy-tér 1. sz. III. cm.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. u. 

3—6-ig. 

Igazgató fogad: hétköznapokon d. u. 

5—6-ig. 

Országos Középiskola i Tanárv i zsgá ló Bizottság. 

(Bölcsészetkari épület, Szukováthy-tér 1. sz. III. em.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. u. 

3-6-ig. 

Elnök fogad: hétköznapokon d. u. 5—6-ig. 

Egyetemi Diákjóléti ós D iákvédő Iroda. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. földsz. balra.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. o. 

9—l-ig. 

Elnök fogad: hétköznapokon d. e. 

11-1-ig. 

Egyetemi Quaestori Hivatal. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. földsz. balra.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 

9—2-ig. 
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Quaestor fogad: hétköznapokon d. e. 

12—2-ig. 

Egyetemi Gazdaság i Hivatal. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13 sz. földsz. jobbra.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. íí. 

9—2-ig. 

Igazgató fogad: hétköznapokon d. e. 

12—>2-ig. 

Klinikai Betegfelvételi Iroda, 

(Szukováthy-tér 1. sz. földsz.) 

Hivatali órák: hétköznapokon d. e. 

9—2-ig. 
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J 11. 

A m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetemen végezhető tanulmányok. 

A lanulmányok Irányai. 

A m. kir. Ferencz József-Tudomnáyegye-

temnek i tudománykara van: a) jog- és ál-

lamtudományi , b) orvostudományi, c) böl-

csészet-, nyelv- és történettudományi és d) 

mathematika-természettudományi Kara . 

Az e Karokon folytatható tanulmányok-

nak s egyáltalán az egyetem feladatainak 

megismertetése s az ifjúságnak a középisko-

láról az egyetemre való helyes átvezetése 

céljából, a m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetemen, az elsőízben beiratkozott hallga-

tók részére, minden tanév elején közös tájé-

koztató- és bevezető-előadások tartanak. 

Az egyes Karokon végezhető tanulmá-

nyok irányai, tartama és gyakorlati értéke-

síthetősége egyébként a következőkben foglal-

hatók össze; 
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a) A jog- és államtudományi Karnak 4 

évfolyama van s sikeres elvégzése általában 

a jogvégzettséget igénylő életpályákra (ügy-

véd, bíró, á l lami és törvényhatósági maga-

sabb közigazgatási tisztviselő, kereskedelmi-

és banktisztviselő istb.) képesít. 

b) Az orvostudományi Kar 5 évfolyamú 

s kiik azt sikerrel befejezik, gyakorló orvo-

sok lehetnek. E Karon végzik egyetemi ta-

nulmánya ik második és befejező évfolyamát 

a gyógyszerészjelöltek is. 

c) A 4 évfolyamú bölcsészet-, nyelv- és 

történettudományi Kar a bölcsészekből, a 

klasszikus és modern nyelvekből, a történe-

lemből és a földrajzból középiskolai tanáro-

kat képez. 

A bölcsészet-, nyelv- és történettudo-

mány i Kiar pályavégzett hallgatói, amellett, 

hogy mint középiskolai tanárok az ország 

g imnáz iumainá l s reál- és kereskedelmi isko-

lá iná l alkalmazást nyerhetnek, az országos 

gyűjtemény-egyetem intézményeinél, a le-

véltáraknál, múzeumoknál s közkönyvtárak-

ná l is találhatnak szakképzettségüknek meg-

felelő elhelyezkedést. 

d) Az ugyancsak 4 évfolyamú mathe-

matika-természettudományi Kar, egyrészt a 

mathematika és természettudományi szakok-

ból (mathematika, állat-, növény-, ásvány-

tan, fizika, chemia) középiskolai tanárokat, 
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másrészt elméleti és gyakorlati biologusokat, 

geologusokat, fizikusokat, és vegyészeket ne-

vel. E karon nyernek kiképzést egyetemi ta-

nulmánya ik első évében a gyógyszerészjelöl. 

tek is. 

A természettudományi szakok hallgatói, 

tanulmányaik befejeztével, vagy mint taná-

rok helyezkedhetnek el a középfokú taninté-

zeteknél, vagy min t biologusok, geologusok, 

illetőleg vegyészek, egyes, sajátos hivatású 

ál lami és magánüzemeknél és intézmények-

nél kaphatnak különleges képesítésüknek 

megfelelő alkalmazást. I ly intézmények: a 

Kir . Földtani Intézet, az Országos Ghemiai 

Intézet, az országos és törvényhatósági vegy-

kísérleti és vegyvizsgáló-állomások, a talaj-

tani és agrochemiai, a növénytermelési és 

növény kísérleti, a növényélet- és kórtani, a 

növénybioehemiai, a gyógynövénykísérleti, 

az állatélettani, a tejkísérleti állomások ill. 

intézetek, va lamint a gyógyszerárú-, kénsav-, 

szóda-, szappan-, cukor-, cement- és egyéb 

vegyészeti gyárak. 

ad a) A jog- és á l lamtudományi Karon, 

úgy a kari hallgatók, mint mások is, kiknek 

arra valamely okból ¡szükségük van, Állam-

számviteli Tanfolyamot végezhetnek. Ez 

egyéves tanfolyam befejeztével az állam-

számviteli képesítés az Államszámviteltani 

Országos Vizsgáló Bizottság előtt szerezhető 

meg. 
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ad c) A bölcsészet-, nyelv- és történettu-

dományi , valamint a mathematika-természet-

tudományi Kar ama hallgatóinak, kik a kö-

zépiskolai tanár i pályára készülnek, ez 

i rányú szakszerű kiképzésére, a m. kir. Fe-

rancz József-Tudományegyetem említett Ka-

raival párhuzamban Középiskolai Tanárképző 

Intézet szerveztetett. Ennek különféle szak-

osztályain a jelölteket az egyetem tanárai 

résesítik elméleti és gyakorlati kiképzésben 

s a közülük tanár i alap-, szak- vagy záró-

vizsgálat letételére jelentkezőket az egyetem 

szaktanáraiból alakított Középiskolai Tanár-

vizsgáló Bizottság vizsgálja meg. 

ad d) Az egyetemre készülő gyógy sze-

részjelöltek előírt gyakornoki előképzettségé-

nek megfelelő biztosítására a m. kir. Ferenez 

József-Tudományegyetemen, a március hó 

16-tól j ún ius hó 16-ig terjedő időben, rend-

szeres és nyilvános Gyógyszerészgyakornoki 

Tanfolyam tartatik. E tanfolyam időtartama, 

illetőleg 3V2 hónap, a gyógyszerészjelöltektől 

megkívánt gyakornoki időbe beszámít s a 

tanfolyam végeztével a jelöltek az evégből 

alakított helyi bizottság előtt jogérvényes 

gyógyszerészgyakornoki vizsgát tehetnek. A 

gyakornoki vizsga sikeres kiál lását követő-

leg a további gyógyszerészi tanulmányok az 



26 

egyetem mathematika-természettudományi, 

majd később orvosi Karán folytathatók s vé-

geztükkel a jelöltek országos érvényű gyógy-

szerészmesteri oklevéllel léphetnek az életbe. 

Gyógyszerészi tanulmányokat egyéb-

ként, a magyar egyetemek közül, ez idő sze-

rint csakis a Szegeden működő m. kir. Fc-

rencz József-Tudomány egy etemen és a buda-

pesti kir. magyar Pázmány Péter-tudomány-

egyetemen lehet végezni. 

A tanulmányok végeztével szerezhető tudomá-

nyos fokozatok és képesitő oklevelek. 

A m. kir. Ferenez József-Tudományegye-

tem és a vele kapcsolatos vizsgáló bizott-

ságok által az alábbi tudományos fokozatok, 

illetőleg képesítő oklevelek adományozha-

tok: 

L Jogtudományi doctori fokozat és ok-

levél, a jog- és á l lamtudományi Ka r ama 

pályavégzett hallgatói részére, kik az előírt 

jogtudori három szigorú vizsgálatot sikerrel 

kiál 'ották. 

2. Államtudományi doctori fokozat és 

oklevél, a jog- és á l lamtudományi Ka r ama 

hallgatói részére, kik az á l lamtudori két szi-

gorú vizsgálatot sikerrel letették. 

3. Kánonjog-doctori fokozat és oklevél, 

magasabb egyházi renddel birő oly kath. 
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férfiak részére, kik az e tudományos fokozat 

elnyeréséhez megkívánt theologiai és jogi 

előtanulmányok után a kánonjogtudori két 

szigorú vizsgálat követelményeinek megfe-

leltek. 

4. Jogtudományi államvizsgálati bizo-

nyitvány, ama pályavégzett és sikerrel vizs-

gázott joghallgatók részére, kik a jogtudor-

ságnál egyszerűbb fokozatú képesítéssel be-

érik. 

5. Államtudományi államvizsgálati bizo-

nyítvány, a jog- és á l lamtudományi Karnak 

sikerrel vizsgázott ama pá lya végzettjei ré-

szére, kik az á l lamtudor i fokozatnál kisebb 

értékű képesítésre pályáznak. 

(i. Egyetemes orvcsdoetori fokozat és ok-

levél, az orvostudományi Kar ama pályavég-

zett hal lgatói részére, kik az orvoskari ta-

nulmányok során előírt elméleti és gyakor-

lati szigorú Vizsgálatok k ívánalmainak meg-

feleltek. 

7. Gyógyszerészdoctori fokozat és okle-

vél, a magasabb gyógyszerészi tanulmanyo-

kat végzett oly gyógyszerészek részére, kik 

az evégből megbatározott gyógyszerésztudori 

írásbeli és szóbeli vizsgálatokat sikerrel ki-

állották. 

8. Gyógyszerészmesteri fokozat és okle-

vél, a gyógyszerészeire csak gyakorlati pá-

lyaként készülő egyének részére, amennyiben 

az előírt tanulmányok során evégből elősza-

bott vizsgálatokat sikerrel letették, 
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9. Mütöorvosi bizonyítvány oly orvos-

doetorok részére, kik az evégből előírt sebészi 

gyakorlat után a műtő i vizsgálatot sikerrel 

kiál lották. 

10. Bölcsészetdoctori fokozat és oklevél 

a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi s a 

matkematika-természettudományi Ka r pá-

lyavégzett hallgatói részére, amennyiben az 

e Karokon előadott főtárgyak valamelyiké-

ből, mint szabadon választható szaktárgyból, 

rátermettségüket tudományos értékű írásbeli 

értekezéssel igazolták és a választott főtárgy-

ból s a vele kapcsolatos tárgycsoportból si-

keres szóbeli szigorlatot tettek. 

11. Középiskolai tanári oklevél, az egye-

temmel kapcsolatos szegedi Országos Közép-

iskolai Tanárvizsgáló Bizottság által, a böl-

csészeti és a mathematika-természettudo-

mány i Kar ama hallgatói részére, (kik a meg-

állapított tárgycsoportok valamelyikéből a 

középiskolai tanár i írás- ós szóbeli vizsgála-

tokon megfeleltek. 



IV. 

A m. kir. Ferencz-József-Tudomány-

egyetem intézetei és gyűjteményei. 

Azon az alapvető kiképzésen kívül, mely 

az egyetemen egyes gyakorlati életpályák 

szempontjából szerezhető, a m. kir. Ferencz 

József-Tudományegyetem, minden hallgató-

jának, megadja a lehetőséget, «hogy abba a 

tudományszakba, mely iránt az illető külö-

nösebb 'hajlandóságot és képességet érez, a 

gyakorlati életben szükségelt mértéknél mé-

lyebben is beliatolhasson s magát élethiva-

tásszer űleg az egyik vagy másik tudomány-

szak művelésének szentelhesse. 

Ezt a oélt szolgálják, tárgyi tekintetben, 

az egyetem elméleti tanszékeivel kapcsolatos 

szemináriumok, a kísérleti tanszékek mellett 

fenntartott tudományos intézetek, gyűjtemé-

nyek, laboratóriumok s az egyre nagyobb 

mérvben fejlesztett egyetemi könyvtár, sze-

mélyi tekintetben pedig azok a fizetéssel is 

dotált gyakornoki, tanársegédi és adjunktusi 
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állások, melyek az egyetemnek főként böl-

csószetkari, math.-természettudoinánykari és 

orvoskari intézményein s tanszékei mellett, 

a tudományok művelésére hivatásszerűleg 

vállalkozó és alkalmas egyének tudományos 

működésének és anyagi existentiájának elő-

mozdítására szerveztettok. 

Azokról a kiterjedt lehetőségekről, me-

lyek a m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetem hallgatóinak a tudomány magasabb 

műveléséhez rendelkezésére állanak, az egye-

tem tudományos intézményeinek az alábbiak-

ban közölt rövid ismertetése nyúj that tájé-

koztatást. 

Általános egyetemi intézetek és gyűjtemények. 

Egyetemi könyvtár. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. I. em.) 

Célja: az elméleti tanulmányok kimé-

lyítéséhez és nivóntartásáboz, valamint a 

tudományos irodalmi tevékenység kifejthe-

téséhez megfelelő forrásműveket s szakmun-

kákat szolgáltatni. 

Állománya jórészt modern és a tudo-

mány céljaira jól használható kb. 100.000 kö-

tet, mely a románok által Kolozsvárt vissza-

tartott 450,000 kötetnyi könyvanyag pótlásául 
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ez ideig beszerezhető volt. Feldogozott anya-

gáról betűsoros név- és tárgy katalógus áll 

rendelkezésre. 

Tudományos személyzete: igazgató, 2 

könyvtárőr, 1 könyvtártiszt, 1 könyvtár i se-

gédőr, 1 könyvtár i segédtiszt, 1 gyakornok, 

1 rendes és több rkív. szaknapidíjas. 

Könyvtári órák: hétköznapokon d. e. 

8—1 és d. u. 3—8 óráig. 

Könyvtári olvasóterem. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz I. em.) 

Célja: az egyetemi könyvtár anyagának 

helyszini használatát alkalmas helyiségben 

lehetővé tenni. 

Evégből egy világos, napos, jól fűthető 

hatalmas teremben kényelmes dolgozó he-

lyek, megfelelő kézi könyvtár s bibliográfiái 

apparátus ál lanak rendelkezésre. Férőhelyek 

száma: 80. 
Nyitva: hétköznapokon d. e. 8—1 és d. 

u. 3—7 óráig. 

Folyóirat gyűjtemény. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. I. em.) 

Célja: a folyóiratokban megjelenő tudo-

mányos anyag hozzáférhetővé tételével a tu-

domány mindenkori állásáról való tájékoz-

tatás. 



Céljaira, tágas helyiségben, szakok sze-

rint is jegyzékeit 270 bel- és külföldi tudomá-

nyos folyóirattal rendelkezik. Férőhelyek 

száma: 20. 
Nyitva: hétköznapokon d. e. 8—1 ér. d. u 

3—7 óráig. 

Jog- és államtudományi intézetek. 

Jog- és á l lamtudományi szakkönyvtár. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. II. cm.) 

Célja: a Kar tanárai s a kar i szeminá-

riumok tagjai részére a tudományos mun-

kásságukhoz szükséges szakmunkákat, jobb 

és költségmentesebb kihasználásuk végett, 

központosított gyűjteményben ¡kezelni és 

szolgáltatni. 

Állománya a jog- és ál lamtudományok 

minden ágát felölelő 3841 mű, 5552 kötetben, 

teljes név- és tárgykatalogussal s egy, sza-

kok szerint is csoportosított jegyzékkel. 

Tudományos személyzete a vezető tanár. 

J o g - és á l l amtudomány i szeminár iumok . 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. II. em.) 

Céljuk: a tudomány iránt különösen ér-

deklődő hallgatóknak haj lamaikhoz és ké-

pességeikhez mért bevezetése a tudományos 

munkálkodás módszereibe. Számuk: 14 és-
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pedig tanszakok szerint: 1. jogtörténeti, 2. 

római jogi, 3. egyházjogi, 4. magánjogi , 5. 

váltó- ós kereskedelmi jogi, 6. törvénykezési 

jogi, 7. közjogi, 8. nemzetközi jogi, 9. köz-

igazgatás- és pénzügyi jogi, 10. polit ikai, 11. 

jogbölosészeti, 12. büntetőjogi, 13. közgazda-

ságtani, 14. statisztikai szeminárium. 

Minden szeminárium részére egy-egy 

szemináriumi dolgozó szoba áll rendelke-

zésre, a kari szakkönyvtárból kiegészülő 

könyvanyaggal és joganyaggyiijteménnyel. 

Férőhelyek száma: 12—»12. 

IAZ egyes szemináriumok az érdekelt 

szaktanárok vezetése alatt ál lanak. 

Orvostudományi intézetek. 

Le í ró- és tájbonctani intézet. 

(Kossuth Lajos-sugárut 40. sz. földszint.) 

Célja: az emberi szervezet összes szervei 

és test-tájékai alaki szerkezetének gyakor-

lati megismertetése, képek és készítmények 

szemléltetése, va lamint tetemek és tetemré-

szek boncoltatása és kidolgoztatása út ján. 

Eszközei: szakkönyvtár, nagyszámú 

nedves és száraz készítményt s különösen 

ér-, ideg- és zsigertani színezett nedves prae-

parátumokat tartalmazó múzeum s rajzok-

ban és nagyított modellekben gazdag de-
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monstráeiós-gyüjtemény. Tanterem, lépcső-

zetes padokkal, 150 férőhellyel. Nagyobb és 

kisebb boncterem 60, ill. 20 személy egyidejű 

foglalkoztatásához. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 2 tanársegéd, 2 díjas és 1 dí j talan gya-

kornok, 2 díjas demonstrátor. 

Szövet- és fej lődéstani intézet. 

(Kossuth Lajos-sugárut 40. sz. földszint.) 

Célja: az emberi testrészek és szervek 

csak mikroszkópiummal érzékelhető fino-

mabb elemeinek és szerkezetének megismer-

tetése elméleti előadások, valamint festett 

szövettani metszetek bemutatása s ilyenek 

önállóan végezendő készítése út ján. 

Eszközei: szakkönyvtár, továbbá gazdag, 

részben művészi kivitelű rajzokból, minták-

ból s nagyszámú szervekiből és azok mik-

roszkópiumos vizsgálatra alkalmas festett 

metszetei bői álló praeparátum-gyüjtemény, 

megfelelő számú és minőségű mikroszkópiu-

mok, továbbá szövettani metszetek készíté-

sére és festésére berendezett laboratórium. 

Férőhely: a tanteremben 120—140, a gya-

korlóteremben 20—25, a laboratóriumban 

4—6 személy egyidejű munkájához. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 tanársegéd, 2 díjas gyakornok. 
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Élettani intézet. 

(Kálvária-tér 5|b sz.) 

Célja: a biologia tudományos művelése 

s az orvosjelölteknek a biologiában elméleti 

és gyakorlati kiképzése. 

Eszközei: szakkönyvtár, a kísérletek-

hez és ezek eredményeinek grafikai rögzíté-

séhez szükséges anyag- és műszerkészlet, te-

kintettel a szívműködéssel kapcsolatos elek-

tromos áramok (elektrokardiografia) vizs-

gálatára is. Férőhely a tanteremben 120—140, 

s a laboratóriumban ugyanennyi a hallgatóik 

csoportos foglalkoztatása mellett. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 tanársegéd, 2 díjas és 2 dí j ta lan gya-

kornok. 

Orvosi vegytani intézet. 

(Kálvária-tér 5|b sz.) 

Célja: az orvostanhallgatók vegytani 

elméleti és gyakorlati kiképzése s az orvosi 

chemia körébe vágó tudományos kísérleti 

munka. 

Eszközei: szakkönyvtár, mérleg-, anyag-

és műszertár, electrophotometriai vizsgáló-

dásokra is berendezve, laboratoriumok. Tan-

terem 120—140 főre; a gyakorló teremben 

férőhely 30—50 hallgató egyidejű munkájá-

hoz. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 2 tanársegéd, 1 díjas gyakornok. 
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Kórbonctani ós kórszövettani intézet. 

(Kossuth Lajos-sugárut 40. sz. I. em.) 

Célja: iaz emberi szervezet betegségek-

okozta alkat i és szöveti szerkezetbeli elválto-

zásainak elméleti és gyakorlati tanítása, a 

kl inikákkal , va lamint helybeli és környéki 

közkórházakkal való együttműködés hap-

csán, továbbá kísérleti kórtani tudományos 

búvárkodás, kórszövettani, bakteriológiai, 

serologiai, szövettenyésztési és chemiai mód-

szerekkel. 

Eszközei: magyar, angol, német, francia 

nyelvű szakkönyvtár, nagyszámú szepará-

tummal. Leitz-f. epidiascop, Zeiss-f. mikro-

projekciós készülék, 1500 drb., nagyrészt szí-

nesen cosservált szervből és 7500 szövettani 

készítményből álló múzeum, fénykép- és szí-

nes ábra-gyűjtemény (1300 drb.). Modern hisz-

toteehnikai, mikroszlkópiumi, optikai készülé-

kek, mikrobiológiai felszerelések, mikrofo-

tografáló apparátusok. Laboratoriumok, 

boncterein. Kórszövettani dolgozó a ihiallga-

tóknak 25-ös csoportokban külön-külön 

mikroszkópiummial való foglalkoztatásához. 

Tanterem 1201—140 főre. 

Az intézetet az amerikai Rockefeller-alap 

(Rockefeller Foundation), tanu lmányi ösz-

töndí j ja l , tanítási felszereléssel s tudomá-

nyos folyóiratokkal, nemes áldozatkészséggel 

támogatta és segíti. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 2 tanársegéd, 2 díjas és 2 dí j talan gya-

kornok. 
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Törvényszéki orvostani intézet. 

(Kossuth Lajos-sugárut 40. sz. I. cm.) 

Célja: az orvostanhallgatók törvény-

széki orvosi kiképzése s törvényszéki orvosi 

kérdések vizsgáiéba és megoldása. 

Eszközei: szakkönyvtár, gazdag múzeum 

és fény képgyűjtemény, mikrotomok, modern 

mikroszikópiumok, mikrofotografáló készü-

lék, paraff in kályha, thermostat, vegyi fiilke. 

Laboratoriumok szövettani bakteriológiai 

és ehemiai vizsgálatokra, boncterem. Tan-

terem 120—140 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 tanársegéd, 1 díjas és 2 díjtalan gya-

kornok. 

Általános kór- és gyógytani intézet. 

(Rigó-utca 24 |c. sz.) 

Célja: bevezetés a kl inikai tudomá-

nyokba az egyes kóros tünetek elemzése ré-

vén, továbbá kórtani kísérletek végzése 

Eszközei: szakkönyvtár, kórtani kísér-

letekhez szükséges teljes műszerfelszerelés, 

benne Tissot-féle spirométer, Haklane-féle 

gázanalizáló készülék, ú j t ipusú Van Slyke-

féle készülék, potentiométerek, immerziós 

mikroszkópok. Laboratoriumok bakterioló-

giai s serologiai vizsgálódásokra, továbbá 

vivisectiós kísérletekre s aseptükus műtétekre. 

Tanterem 80—100 főre. 



Az intézetet az amerikai Rockefeller-alap 

(Rockefeller Foundation), tanu lmányi ösztön-

díj jal , tanítási felszereléssel s tudományos 

folyóiratokkal, nemes áldozatkészséggel segí-

tette és segíti. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus, 1 tanársegéd, 1 díjas gya-

kornok. 

Gyógyszertani ós gyógyszerismereti intézet. 

(Kálvária-tér 5|b. sz.) 

Célja: az orvos- és gyógyszerészjelöltek 

elméleti és gyakorlati bevezetése a gyógy-

szerek elemeibe, hatásaikba, összeállításuk 

módjába s a recepturába. 

Eszközei: szakkönyvtár, a kísérleti 

vizsgálatokhoz jó l felszerelt anyag- és mű-

szerkészlet, az összes gyógyszereket és 

gyógyszerkülönlegességeket bemutató gaz-

dag drog- és gyógyszer-gyűjtemény. Ve-

títőkészülék nagy diapozitiv-ikészlettel. La-

boratoriumok gyógyszerismereti, szövettani 

és cliemiai vizsgálódásokra. Tanterem 120 

főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus,'2 tanársegéd, 2 díjas gya-

kornok. 

Egyetemi gyógyszertár. 

(Kálvária-tér 5|l> sz.) 

Célja: nz egyetemi kl inikák gyógyszer-

szükségletének ellátása. 
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Eszközök: szakkönyvtár, gyógyszertár s 

minden szükségessel felszerelt gyógyszeré-

szeti laboratórium. 

Tudományos személyzete: vezető-gyógy-

szerész, 1 gyógyszertári vegyész, 2 tanárse-

géd, 2 dí jtalan gyakornok. 

Közegészségtan i intézet. 

(Kálvária-tér 5|b ÍZ.) 

Célja: az orvos- és gyógyszerészjelöltek 

s a jogikari iliallgatók közegészség- és jár-

ványtani kiképzése, közegészség- és járvány-

ügyi tudományos vizsgálódások folytatása s 

i ly ügyekben szakvélemények nyújtása. 

Eszközei: szakkönyvtár, gazdag jár-

ványstatisztikai összeállításokkal, levegő-, 

talaj-, víz- és élelmiszervizsgálatoklioz 

anyag- és műszerfelszerelés, a vízszolgáltatás, 

a lakás, fűtés, világítás, szellőztetés, a ru-

házkodás és az élelmezés higiéniá ját s Ma-

gyarország gyógyvizeit, továbbá a járványo-

kat terjesztő élősdiek életmódját és szaporo-

dását bemutató gazdag közegészség- és jár-

vány tani múzeum. Laboratoriumok bakterio-

lógiai és chemiai vizsgálódásokra. Tanterem 

120—,140 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 2 tanársegéd, 1 díjas gyakornok, 1 

praepa rátör. 
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Belgyógyászati klinika. 

(Kálvaria-tér 5|b sz.) 

Célja: a bel betegségeiknek is azok felis-

merése és gyógykezelése módja inak megis-

mertetése szakszerűen kiválasztott beteg-

anyag bemutatásával. 

Eszközei: belorvostani és diagnosztikai, 

valamint röntgenologiai szakkönyvtár; kór-

termek és betegszobák, belbetegek megfigye-

lésére és gyógykezelésére, 64 ággyal s fer-

tőző betegek elhelyezésére 30 ágyas elkülö-

nítő osztállyal. Rendelés járó betegek ré-

szére mintegy 3000 főnyi járóbeteg-forgalom-

maT. Röntgen-laboratorium. Laboratórium 

bakteriológiai, serologiai, kórszövettani és 

anyagforgalmi vizsgálódásokra. Tanterem 

120 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus, 3 díjas, 1 dí j ta lan tanár-

segéd, 3 díjas és 1 dí j talan gyakornok. 

A belgyógyászati új klinika, 120 ággyal, 

külön elkülönítő pavi l lonnal s a legno-

dernebb felszereléssel, építés alatt. 

Bőr- és nemibeteg klinika. 

(Kálvária-tér.) 

Célja: a bőr- és nemibetegségoknek s 

ezek gyógyászatának szakszerűen kiválasz-

tott beteganyagon megismertetése s a bőr-

és nemi bajok gyógyászatának tudományos 

továbbfejlesztése. 
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Eszközei: kórtermek és különszobák 

fekvő betegek megfigyelésére és kezelésére 

84 ággyal. Rendelés járó betegek részére évi 

2600 főnyi 'betegforgalommal. Szakkönyvtár, 

gazdag (400 drb.) moulage-muzenm a legfon-

tosabb s a r i tka bőrbetegség-typusokat fel-

tüntető saját készítményt! élethű viaszönt-

vényekkel; gazdag szövettani-, mykologiai-, 

fénykép- és diapozitiv-gyiijtemények; fény-

therapiai helyiségek, Röntgen-felszereléssel s 

Kromayer és Hőhensonne-féle kvarclámpák-

kal, a bőrgyógyászati elektro- és fiziko-thera-

pia minden ágának alkalmazására; szövet-

tani, chemiai, bakteriológiai, serologiai, 

mykologiai és moulage-laboratoriumok. 

Tanterem 120 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus, 2 tanársegéd, 4 díjas 

gyakornok. 

A bőrgyógyászati új klinika, 120 ággyal 

s a legmodernebb felszereléssel, építés alatt. 

E l m e - és ideggyógyászat i klinika. 

(Pulcz tábornagy-utca 14. sz.) 

Célja: az ideg- és elmebajok gyógykeze-

lésének gyakorlati tanítása s az említett be-

tegségek gyógyászatának tudományos mű-

velése. 

Eszközei: kórtermek és betegszobák 105 

beteg elhelyezésére; psychiatriai és neuroló-

giai szakkönyvtár; szemléltetésre falitáblák, 

modell-gyűjtemény, mikrofotografiák ós 



42 

szövettani ¡készítmények; laboratórium sero-

logiai és agyszövettani Vizsgálódásokra. 

Tanterem 100 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 3 tanársegéd, 2 díjas s 1 dí j talan gya-

kornok. 

Sebészet i klinika ós mütőintézet. 

(Kálvária-tér 5|b sz.) 

Célja: a ¡sebészet tanítása, sebészeti be-

tegek ellátása, ¡hivatásos sebészek képzése, 

valamint a sebészetnek tudományos tovább-

fejlesztése. 

Eszközei: kórtermek és különszobák, 

fekvő betegek kezelésére, 70 ággyal, évente 

mintegy 1600 főnyi betegforgalommal s 

mintegy 1000 ¡nagy műtéttel. Rendelés járó 

betegek részére évi 2500 főnyi forgalommal. 

Kü l ön rendelés fül-, gége- és orrbetegek szá-

mára, évente mintegy 2000 főnyi forgalom-

mal. Sebészeti szakkönyvtár. Therapeutikus 

és diagnosztikai Röntgen-felszerelés. Dia-

thermia, Zander-fel&zerelés. Laboratoriumok 

mindenféle kl inikai vizsgálatok végzésére, 

műtőtermek aseptikus ¡és septikus .műtétek-

hez. Tanterem 150 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 3 tanársegéd, 4 díjas és 1 dí j ta lan 

műtőnövendék, 1 11 öntgen-vezető. 

Az új sebészeti klinika, 100 ággyal s a 

legmodernebb felszereléssel, építés ül. beren-

dezés alatt. 
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Szemészet i klinika. 

(Erzsébet-rakpart 16. sz.) 

Célja: a szembetegségek kór- és gyógy-

tanának oktatása és tudományos művelése, 

továbbá szemészeti műtétek végzése. 

Eszközei: kórtermek és különszobák 

fekvő betegek kezelésére 100 ággyal: rendelés 

járó betegek részére. Elkülönítő pavillon fer-

tőző szembetegek (trachomások) számára. 

Szakkönyvtár. Szem vizsgálatokhoz és gyógy-

kezeléshez teljes műszerfelszerelés és műtö-

helyiségek. Vizsgáló és tükrözőhelyiségek. 

Laboratórium. Tanterem 100 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 2 tanársegéd, 2 díjas és 2 dí j talan 

gyakornok. 

A szemészeti klinika, az egyetemi épít-

kezések során, új szárnnyal bővül és teljesen 

átalakíttatik. 

Női klinika. 

(Fodor-utca 9 sz.) 

Célja: a nőgyógyászaiban az '.rvostan-

hallgatók szakszerű kiképzése s a nőgyógyá-

szainak tudományos művelése és fejlesztése. 

A kl in ikával bába képző-intézet is kapcsola-

tos. 

Eszközei: kórtermek és különszobák 90 

ággyal, női betegek és szülőnők ápolására. 

Rendelés járó betegeknek mintegy évi 2300 

főnyi betegforgalommal. Szakkönyvtár. De-

monstratív tanítási célokra gazdag ábra-, 
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fénykép- és moulage-gyűjtemény. Szülészeti 

ós nőgyógyászati vonatkozású múzeum, több-

száz igen nagyértékű s legnagyobbrészt mű-

tét ú t j án nyert formalinos készítménnyel. 

Laboratoriumok miikro- és makro-fotografá-

láshoz, szövettani, bakteriológiai és serolo-

giai vizsgálatokhoz, Röntgen-laboratorium 

diagnosztikai és therapiás célokra. Diather-

miás felszerelés mindennemű hőkezelésre. 

Műtőtermek aseptikus és septikus műtétek-

hez. Tanterem 100 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus, 4 tanársegéd, 2 díjas, 5 

dí j talan gyakornok, 1 Röntgen-kezelő. 

A 7iö gyógy ászát új klinikája, 120 ággyal 

s a legmodernebb felszereléssel, építés ill. be-

rendezés alatt. 

Gyermekgyógyászat i klinika. 

(Kossuth Lajos-sugárut 35. sz.) 

Célja: a csecsemő- és gyermekbetegsé-

gek felismerésének és gyógykezelésének ki-

választott beteganyagon gyakorlati tanítása 

s a gyermekgyógyászat tudományos műve-

lése. 

Eszközei: kórtermek és betegszobák 40 

ággyal; rendelés járó betegeknek évi 2000 fő-

nyi betegforgalommal; gyermekgyógyászati 

szakkönyvtár; Röntgen- és kvarcfény-thera. 

piai felszerelés; chemiai laboratórium, tej-

konyha. Tanterem 100 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 3 tanársegéd, 2 díjas gyakornok. 
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Az intézetet az amerikai Itockefeller-alap 

(Rockefeller Foundation) tanu lmányi ösztön-

díj jal , tanítási felszereléssel s tudományos 

folyóiratokkal nemes áldozatkészséggel segí-

tette és segíti. 

Az intézetnek elkülönítő-pa Villonnal 

épült 100 ágyas új klinikája berendezés alatt. 

Fogászat i klinika. 

(Szukováthy-tér 1. sz. fszint.) 

Célja: a fogbetegségek gyógyászatába 

orvosjelölteket és orvosokat gyakorlati lag 

bevezetni. 

Eszközei: operatív osztály modern fo-

gászati műtőszékekkel, Röntgen-készülékkel, 

hőtherapikus-szájsebészeti felszereléssel. Szak-

könyvtár. Vil lanyerőre berendezett technikai 

laboratórium legújabb rendszerű munkaasz-

talokkal. Rendelés járóbetegek részére évi 

2500 főnyi betegforgalommal. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 tanársegéd, 1 díjas gyakornok. 

Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 

intézetek. 
* 

Phi losoph ia i és paedagog ia i intézetek. 

(Szukováthy-tér 1. sz. III. em.) 

Céljuk: a philosophia, illetőleg a paeda-

gogia tudományos művelése, a szakirodalom 

újdonságainak megbeszélése, valamint szak-
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kérdések tudományos irodalmi feldolgozása 

révén. 

iMindkét intézetben a szükséges alapvető 

műveket és folyóiratokat felölelő szakkönyv-

tár s külön ifjúsági dolgozó szoba áll ren-

delkezésre, 12—12 dolgozó hellyel. 

Az intézeteket az érdekelt szaktanárok 

vezetik. 

Classica-phi lologiai intézetek. 

(Szukováthy-tér 1. sz. Hl. em.) 

Céljuk: a latin és görög nyelvészet és 

irodalom, va lamint az ókori művészetek tör-

ténete iránt mélyrehatóbban érdeklődőket e 

tudományok művelésébe bevezetni. 

Ugy a latin, mint a görög philologiai 

intézet s az ó-kori művészettörténeti intézet 

is, kellően felszerelt szakkönyvtárral és 

szemléltető anyaggal rendelkeznek s mind-

egyik intézetnek van külön ifjúsági dolgozó 

szobája 12—12 férőhellyel. 

Az intézetek a szaktanárok vezetése 

alatt ál lanak. 

Mode rn phi lologiai intézetek. 

(Szukováthy-tér 1. sz III em.) 
% 

Céljuk: egyfelől a magyar, német és 

francia irodalom, másfelől a magyar, finn-

ugor, ural-altáji s az indogermán, német és 

francia nyelvészet részletes és módszeres 

taglalása s az említett szakok tudományos 

irodalmi művelésébe való bevezetés. 







47 

Az intézetek mindegyikének nivós szak-

könyvtára van s az egyes intézetekben az 

i f júság munkálkodására, 12—12 férőhellyel, 

külön dolgozó terem á l l rendelkezésre. 

A miagyar irodalomtörténeti intézet az 

ott készült kiválóbb dolgozatokat „Értekezé-

sek a m. ikir. Ferencz József-Tudományegye-

tem magyar irodalmi szemináriumából'4 cím 

alatt, saját kiadvány-sorozatban publ ikál ja. 

Mindegyik intézet a szaktanár vezetése 

alatt működik . 

Történe lmi intézetek. 

(Szukováthy-tér 1. sz. III. cm.) 

Céljuk: a m/agyar történelem és műve-

lődéstörténelem, továbbá az ó-, közép- és új-

kori világtörténelem részletező tanítása s 

módszeres bevezetés e szakok tudományos 

irodalmi művelésébe. 

'Mindegyik történelmi intézet, a maga 

tudományos hivatásához szükséges szak-

könyvtaron k ívül , kellő szemléltető anyaggal 

és térképgyűjteménnyel van felszerelve s az 

i f júság intézeti foglalkoztatásához külön ifjú-

sági dolgozó teremmmel rendelkezik. Férő-

helyek száma: 12-M6. 

A történelmi intézeteket a szaktanárok 

igazgatják. 

Archeológia i intézet. 

(Szukováthy-tér 1. sz. III. em.) 

Célja: a régészeti tudomány beható ta-

nítása és művelése, elméleti s szemléltető elő-
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adások, tudományos ásatások s ez utóbbiak 

anyagának muzeális és irodalmi feldolgo-

zása révén. 

Hivatásának betöltéséhez az intézet, a 

kezdet nehézségei ellenére, már is megfelelő 

szakkönyvtárral, jelentős régészeti múzeum-

mal, gazdag kép- és diapozitív- y y üjtemény-

vyel s felszerelt praeparáló és fényképező 

laboratóriummal rendelkezik. Tudományos 

k iadványa a „Dolgozatok", a magyar fő-

szöveg mellett német és francia nyelvű tar-

talmi kivonattal. Az intézetnek vetitő készü-

lékkel felszerelt külön előadó terme s az ifjú-

ság részére 15 férőhellyel külön dolgozó szo-

bája van. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus, 1 díjas gyakornok, 1 de-

monstrátor. 

Földrajzi intézet. 

(Szukováthy-lér 1. sz. III. em.I 

Célja: geográfusok képzése, a geogra-

fía tudományos művelése, különösen Ma-

gyarország geográfiái tanulmányozása s e 

tanulmányozás eredményeinek tudományos 

feldolgozása. 

Eszközei: szakkönyvtár és térképtár 

(2200 kötet, 3000 drb. térkép), igen gazdag 

diapositiv-gyüjtemény, térképészeti műsze-

rek, elsőrendű vetítő- és fotografáló készülé-

kek, fényképészeti laboratórium. Vetítésre 

berendezett előadó termében 150 férőhelye, az 
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i f júság tudományos foglalkoztatásához, kü-

lön helyiségben, 16 férőhelye van. 

Az intézettel, a kl imatológiai viszonyok 

tanulmányozására, elsőrendű meteorologiai 

observatorium, földrengések megfigyelésére 

seismografiai observatorium, továbbá töké-

letes rádióvevő állomás kapcsolatos. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus, 1 tanársegéd. 

Mathematikai- és természettudományi intézetek. 

Általános állattani intézet. 

(Tisza Lajos-körut 6. sz. I. em. balra.) 

Célja: az ál lattan különféle ágainak 

rendszeres tanítésa s az azok körébe vágó 

tudományos búvárkodás. Kutató munká ja 

különösen a sejttani, szövettani s összeha-

sonlító anatómiai kérdések vizsgálására irá-

nyul és jelenleg speciális kutatásokat végez 

a csontok mikroanatomiája terén, figyelem-

mel nemcsak a mechanikai, hanem az állat-

diagnosztikai szempontokra is. Mindezek 

mellett intenziv részt vesz az intézet az Al-

föld ál latvi lágának s az Alföldön az állat-

életet befolyásoló ökologiai tényezőknek fel-

derítésében. 

Eszközei: különösen neurologiai szepa-

rátumokban igen gazdag szakkönyvtár, szö-

vettani .és sejttani mikrotechnikához szük-

séges tökéletes műszerfelszerelés, néhai 

A<páthy Istvánnak fejlődéstani, sejttani és 



50 

szövettani anyagot tartalmazó híres praera-

rátum- és metszet gyűjteménye, gazdag csont-

és fogcsiszolatgyüjtemény. Laboratorium és 

modern mikroszkopiumok 16 személy egy-

idejű vizsgálódásaihoz. Vetítésre berendezett 

tanterem 120 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus, 1 tanársegéd, 2 díjas és 1 

dí j ta lan gyakornok. 

Állatrendszertani intézet. 

(Szukováthy-tér 1. sz. íszint jobbra.) 

Célja: az ál latvilág, a fauna megismer-

tetése, rendszertanilag és muzeális anyagon. 

Az intézet speciális állatélettani jelenségeik 

tudományos vizsgálásával is foglalkozik. 

Eszközei: szakkönyvtár és ritka példá-

nyokban is gazdag állattani-múzeum (benne 

a híres Daday-féle gyűjtemény s a ritka 

exotikus anyagot tartalmazó Csató-féle raa-

dárgyüjtemény). Aquarium. Laboratorium-, 

szövet- és fejlődéstani, valamint niikrobiolo-

giai vizsgálatokra 16 férőhellyel. Tanterem 

100 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 tanársegéd. 

Növénytani és növényrendszertani intézet. 

(Tisza La"jos-körut 6. sz. I. em. jobbra.) 

Célja: a növénytan összes ágainak, a nö-

vényrendszertannal egyetemben, módszeres 
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megismertetése, a növénytan tudományos 

művelése s utóbbinak keretében különösen az 

Alföld f lórá jának tanulmányozása. 

Eszközei: szakkönyvtár, igen tekintélyes 

külföldi folyóirat-gyűjteménnyel. Igen gaz-

dag is tudományos szempontból igen értékes 

növénygyűjtemény (benne a Nemzeti Mú-

zeum növénytárának dupluma s a Fodor-, 

Schiller- és Trautmann-féle herbáriumok), 

teljes optikai (mikrofotografiai) műszer-

felszerelés. Laboratórium növénytani kuta-

tásokra 32 férőhellyel s megfelelő számú mo-

dern miJkroszk ópiumokkal. Tanterem 120 

főre. 

Az intézet tudományos kiadványa a 

Fól ia Criptogamioa (Magyarország virágta-

lan növényeire vonatkozó közlemények). 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 2 tanársegéd, 2 díjas gyakornok. 

Ásvány- és földtani intézet, 

(Tisza Lajos-körút 6. sz. fszint balra.) 

Célja: az ásványtan, kőzettan és a föld-

tan tanítása és tudományos művelése s ez 

utóbbinak keretében különösen Magyaror-

szág ásványos kincseinek, továbbá kőzettani 

és földtani alkotásának vizsgálata és tudo-

mányos ismertetése. 

Eszközei: ásvány-, kőzet- és földtani 

szakkönyvtár (6000 drb.), ásvány-, kőzet- és 

földtani precíziós vizsgálatokhoz teljes mű-

szerkészlet, ásványtani-, kőzettani- és föld-

4* 
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tuni-múzeum, kristálytani, ásványvegytani, 

kőzet- és földtani laboratoriumok. Tanterem 

100 főre. 

Tudományos személy sete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus, 2 tanársegéd, 1 díjas, 1 

dí j talan gyakornok, 1 praeparátor. 

Gyakorlati fizikai és elektrotechnikai intézet. 

(Tisza Lajos-körut 6. sz. II. em. balra.) 

Célja: az általános fizika és az elektro-

technika tanítása s az e szakok körébe vágó 

tudományos vizsgálódások. 

Eszközei: szakkönyvtár, gyakorlati fizi-

kai és elektrotechnikai műszertár, elektro-

technikai laboratórium. Tanterem 120 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 tanársegéd. 

Kísérleti természettani intézet. 

(Tisza Lajos-kftrut 6 sz. II em. balra.) 

Célja: a kísérleti fizika tanítása, fizikai 

tudományos kísérletek eszközlése s ezek ered-

ményeinek tudományos feldolgozása. 

Eszközei: szakkönyvtár, kísérleti mű-

szertár, felszereléisek fluoreszcencia- és fosz-

foreszcencia-vizsgálatokra e fény-elektromos 

kísérletekre. Laboratoriumok, optikai szoba, 

chemiai fülke, mechanikai műhely. Tanterem 

120 főre. 
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Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus, 1 tanársegéd, 1 díjas gya-

kornok, 1 mechanikus. 

I. sz. Vegytani intézet. 

(Tisza Lajos-körut 6. sz. II. em. jobbra.) 

Célja: tanár- és vegyészjelöltek, valamint 

gyógyszerészhallgatók elméleti és gyakorlati 

kiképzése az organikus chemiának minden 

ágában s a szerves chemia körébe vágó tu-

dományos kutatások. 

Eszközei: szakkönyvtár, műszertár (ben-

ne praecisiós polariméterek, spectro-foto-

meterek, Mahler—Berthelot-féle calorimeter, 

Haereus-féle égetőkemence), vegyi szertár, 

mikroanalyt ikai laboratórium. Laboratoriu-

mok az i f júság foglalkoztatására 80 férő-

hellyel. Tanterem 100 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 adjunktus, 1 tanársegéd, 1 díjas gya-

kornok. 

II . sz. Vegytani intézet. 

(Tisza Lajos-körut 6. sz. fszint jobbra.) 

Célja: tanár-, vegyész- és gyógyszerész-

jelöltek elméleti és gyakorlati oktatása az 

általános és anorganikus chcmiában s az e 

szakok körébe vágó tudományos vizsgálódá-

sok. 

Eszközei: szakkönyvtár, műszertár (elec-

trochemiiai és éhemiai kinetikai mérésekre 

szolgáló eszközökkel speciálisan is felsze-
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relve). Vegyi szertár, laboratoriumok. A la-

boratóriumokban férőhely 30 személy fog-

lalkoztatására, tanterem 100 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 tanársegéd, 1 díjas gyakornok. 

Geometr ia i ós ábrázo ló-geometr ia i intézet. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. fszint.) 

Célja: a tanárképzés mellett a modern 

geometriai elméletek és kutatások megismer-

tetése s a geometria tudományos műve-

lése. 

Eszközei: szakkönyvtár, rajz- és modell-

gyűjtemény, külön ifjúsági dolgozószoba 12 

férőhellyel. Tanterem 60 főre. 

Tudományos személyzete: igazgató-

tanár, 1 tanársegéd, 1 díjas gyakornok. 

Mathemat ika i szeminár ium. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. fszint.) 

Célja: a mathematikai és elméleti fizi-

kai tudományos kutatások eredményeinek s 

módszereinek részletes megismertetése s e 

tudományszakok irodalmi művelése. 

A z intézet gazdag szakkönyvtárral s 

igen jelentős <kül- és belföldi folyóirat-gyűj-

teménnyel rendelkezik. 

Tudományos személyzete: ügyvezető-

igazgató, 2 igazgató-tanár, 1 adjunktus, 1 ta-

nársegéd. 
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V. 

A m. kir. Ferencz József-

Tudományegyetemre történő felvétel 

és beiratkozás módozatai. 

Felvételi eljárás. 

A m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetemre vagy rendes, vagy rendkívüli hall-

gatói minőségben lehet beiratkozni. 

Rendes hallgatók az egyetem bármelyik 

Karán azok lehetnek, kik a középiskolai 

(gimnáziumi, reálgimnáziumi, vagy reál-

iskolai) érettségi vizsgálatot sikerrel kiállot-

ták. 

Rendkiviili hallgatókul az egyes Ka-

rokra oly egyének is beiratkozhatnak, kik-

nek középiskolai érettségük ni ne« ugyan, de 

az egyetemi előadások megértéséhez szüksé-

ges szellemi előképzettséggel egyébként bir-

nak s 16. életévüket betöltötték. 

A kari vizsgálatokra á l talában csak a 

rendes hallgatók bocsáttatnak. 

Az orvosi, a bölcsészet-, nyelv- és tör-

ténettudományi s a mathematika-termé-



szettudományi Ka r hallgatói, a férfiakéval 

egyébként egyenlő szellemi előképzettség bir-

tokában, nők is lehetnek. i 

Minthogy az egyetemi beiratkozásról 

szóló 1920. évi X X V . t.-c. értelmében a ma-

gyar egyetemek bármelyikére is csak ¡korlá-

tozásokkal lehet beiratkozni, a beiratkozás a 

m. kir. Ferencz József-Tudományegyetemre 

is — egyezőleg a többi magyar egyetemeken 

e tekintetben fennálló helyzettel —• csak a 

m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem il-

letékes Karának előzetes engedélye alapján 

eszközölhető. 

A m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetem Karainak első évfolyamaira felve-

hető egyének létszáma, az egyetem kiterjedt 

vonzásterületén fekvő középiskolák nagy szá-

mára s a2 egyetem múltjában is rejlő vonzó-

erőre figyelemmel állapíttatott meg, úgy, 

hogy mindazok, kik erre az egyetemre óhaj-

tanak felvétetni, feltéve, hogy kérésük telje-

sítésének valamely törvényes akadálya nincs, 

az egyetem hallgatói sorába velemennyien 

fel is vétetnek. 

A beiratkozási engedélyért írásbeli kér-

vényben mindenkinek ahhoz a Karhoz kell 

folyamodnia, melyre felvétetni óhajt. 

A felvétel iránti is szabályszerű okmány-

bélyeggel ellátott folyamodványt — hason-

lói a g a többi magyar egyetemeken e tekin-
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tetben fennálló eljáráshoz — a következő 

mellékletekkel kell felszerelni: 

1. Születési anyakönyvi kivonat. 

2. Középiskolai érettségi bizonyítvány 

(eredeti példányban). 

3. Hatósági erkölcsi bizonyítvány fo-

laymodónak előéletéről, különösen a prole-

tárdiktatúra, alatt tanúsított magatartásáról. 

4. Községi előljárósági bizonyítvány a 

szülők foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről s 

arról, hogy mióta laknak jelenlegi lakóhe-

lyülkön. 

5. Volt katonáknál a katonai szolgálatuk 

tartamát s mi nem őségét igazoló okmányok. 

6. Iskolai erkölcsi bizonyítvány annak a 

középiskolának igazgatójától, amely iskolá-

ban folyamodó az érettségit kiál lotta. 

A fent felsorolt okmányokkal felszerelt 

folyamodványokat az I. félévre augusztus 

hó 1.-től 31.-ig, a I I . félévre december hó 

15.-től 31.-ig kell az illetékes Kar dékáni hi-

vatalánál (Szeged, Központi egyetem) sze-

mélyesen vagy posta út ján benyújtani. 

A felvétel i ránt i folyamodványok felett 

az egyetemi Karok az I. félévben szeptember 

hó 8.-ig, a II- félévben január 11.-ig döntenek 

s a felvetteknek és a netán el utasít ott aknak 

névsorát az illetékes Kar a maga hirdető-

tábláján (a Központi egyetemen) hirdetmé-

nyileg közli. Az elintézett kérvények szemé-



lyesen vagy megbízott ú t j án az illetékes dé-

káni hivatalban vehetőik át. 

Bár a felvételi kérvények sorsáról a 

Karok az egyetem székhelyétől távol lakó 

folyamodókat rendszerint posta ú t j án is ér-

tesítik, az egyetem székhelyétől távol lakó 

folyamodók vagy anyagi érdekeire tekintet-

tel az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda 

(Szeged, Központi egyetem) készséggel vál-

lalja, hogy mindazokat a m. kir. Ferencz 

József-Tudományegyetemhez felvételért fo-

lyamodó egyénéket, kik az egyetem székhe-

lyétől távol laknak, kérvényük sorsáról a 

maga részéről is idejében és pontosan érte-

síti, feltéve, hogy az illetők pontos lakcímü-

ket a Diákvédő Irodával kellő időben közlik 

e ez irodához megfelelő válaszbélyeget kül-

denek be. 

Akiknek felvételi kérvénye kedvező el-

intézést nyert, azoknak az I . félévre legké-

sőbb szeptember hó 15.-ig, illetőleg a I I . fél-

évre január hó 18.-ig terjedő időben kell be-

íratkozniok. 

A beiratkozás elhalasztására, legfeljebb 

október hó 6.-ig, ill. február hó 14.-ig, nyomós 

okok alapján az illetékes dékántól, illetőleg 

az egyetem rectorától lehet személyesen 

vagy írásban engedélyt kérni. 

A beiratkozás a lkalmával tandíj s egyéb 

illetékek címén a m. kir. Ferencz József-

Tudományegyetemen is oly összegeket kell 
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fizetni, mint a többi magyar egyetemeken. 

(Jelenleg félévenként 102 pengő tandíjat s 

35 pengő egyéb illetéket.) 

Vagyontalan köztisztviselők gyermekei, 

valamint vagyontalan menekültek s más 

szegény sorsúés jó előmenetelü egyének, kel-

lően igazolt kérésükre, teljes vagy részleges 

tandíjkedvezményben részesülnek, ill. része-

sülhetnek. 

A tandíjkedvezmény iránti kérvényeket 

az I. félévre szeptember thó 12.-ig, a I I . fél-

évre j anuár hó 18.-ig ikell az illetékes K á r 

dékáni hivatalánál írásban s a tanulmányi 

előmenetelt és az anyagi reáutaltságot meg-

felelően igazoló okmányokkal felszerelve be-

nyúltam. 

Beiratkozás. 

Az egyetemre kérelmezett felvétel elnye-

rése után maga a beiratkozás a következő-

kép történik: 

Folyamodó, miután a felvétele felől ho-

zott kari végzést az illetékes Kar dékáni hi-

vatalától átvette, ennek felmutatása ellené-

ben a beiratkozáshoz szükséges nyomtatvá-

nyokat (leckekönyv, származási ív, tanrendi 

az egyetemnek a nyomtatványok kiszolgál-

tatásával megbízott s a questori hirdetőtáb-

lán megnevezett alkalmazottjától díjmentesen 
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kézhez kapja s leckekönyvébe (6 X 1) cm. mé-

retű) fényképét beillesztvén a leckekönyvnek 

s a származási ívnek anyakönyvi adatait, 

valamint a leckekönyvnek és a származási 

ívnek a választott előadásokra vonatkozó ro-

vatait — a Tanrendben foglalt útmutatások 

szerint — pontosan és olvashatóan kitölti. 

Érdekelt fél így ¡kiállított okmányaival , va-

lamint születési és érettségi bizonyítványá-

val, jelentkezik ama Kar dékánjánál, amely 

Karra felvétetett s itt fogadalmát az egye-

temi fegyelem megtartására a kari dékán ke-

zeibe leteszi és beiktatásának hiteléül lecke-

könyvének anyakönyvi lapját és származási 

ívét a dékán által láttamoztatja. Érdekelt, 

most már mint beiktatott egyetemi polgár, 

okmányaival az egyetem quaestori hivata-

lába megy, ott a félévi tandí jat s az ezzel 

kapcsolatban fizetendő egyéb illetékeket le-

fizeti, illetőleg tandíjmentességét a vonat-

kozó kari végzéssel igazolja s mindezt a 

quaestura á l ta l leckekönyvébe bejegyezteti. 

A beiratkozási illetékek quaestorai rendezése 

után a leckekönyvet, aláírás végett, az egye-

tem Rector Magnificusa elé kell terjeszteni, 

majd pedig, a leckekönyvnek a megfelelő 

rovatokban leendő láttamoztatása végett, 

mindenkinek azoknál a professzoroknál és 

előadóknál kell jelentkeznie, kiknek előadá-

sait hallgatni kívánja s kiknek kol légiumát 

evégből leckekönyvébe már előzetesen beve-

zette. Ez aláírások megszerzése után a lecke-

könyv, a bevezetett adatok helyességének el-

lenőrzése (egyeztetése) végett, újból a quaes-
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túránál mutatandó be is ezzel a beiratkozási 

eljárás befejezést nyert. 

Az előadások, szabály szerint, az I. fél-

évben szeptember hó 16.-án, a I I . félévben ja-

nuár hó 23.-án kezdődnek. Megkezdésük idő-

pontja felől egyébként a kari hirdetőtáblán 

kitett hirdetményeik, a tanulmányi és fe-

gyelmi követelmények felöl pedig részletesen 

az egyetem Tanulmányi és Fegyelmi Szabály-

zata tájékoztatnak. E Szabályzat egy példá-

nyát az egyetemi polgárok sorába történő 

beiktatás alkalmával a kar i dékántól min-

denki díjmentesen kézhez kapja. 

5 » -
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VI. 

A m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetem diákjóléti intézményei. 

A m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetem, Szegeden megtelepedve, a maga el-

vesztett tudományos intézményeinek újra-

szervezésével párhuzamban s híven hagyo-

mányaihoz: az egyetemi ifjúság erkölcsi és 

anyagi érdekeiről is törekedett és törekszik 

mennél hatékonyabban gondoskodni. 

Az egyetem Tanácsa és Kara i , a mai 

nehéz viszonyok között különösen is átértve 

annak igazságát, hogy a főiskolai i f júságtól 

megfelelő tanu lmányi eredmények csakis az 

esetben várhatók, ha a tehetséges, de sze-

génysorsú ifjak a megélhetés nyomasztó 

gondjaitól mennél nagyobb mértékben fiig-

getleníttetnek s ha az egyetem hallgatói er-

kölcsileg is mennél messzebbmenő támoga-

tásban részesülnek, — az egyetemi i f júság 

mindez érdekeinek istápolására a diákjóléti 

és diákvédő intézményeknek már is egész so-

rát létesítették vagy kezdeményezték. 
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Az egyetem hallgatóinak, Szegeden, már 

ez idő szerint is, a következő diákjóléti in-

tézmények állanak rendelkezésükre: 

A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem 

Diákjóléti és Diákvédő irodája. 

(Szeged, Központi egyetem, I. em. 39.) 

Ez az intézmény az egyetemi ifjúság 

anyagi és erkölcsi támogatásával hivatássze-

rűleg foglalkozik s az i f júságnak, valamint 

a szülőiknek, az egyetemi tamdmányokat 

érintő minden ügyben állandóan rendelkezé-

sére áll. 

Az egyetemi i f júság méltányos érdekei-

nek minden i r ányú . erkölcsi támogatásán s 

az i f júság tanu lmányi tájékoztatásán kívül 

a Diákvédő Iroda az egyetem szegénysorsú 

hallgatóit, a felmerülő szükséghez s a ren-

delkezésre álló fedezethez képest, élelmezési, 

ruházati, gyógykezelési, tan- és visgadíj-

segélyekkel támogatja, használatra ingyenes 

tankönyvekkel látja el s az egyetemi ifjaikat 

tanulmányaikat nem érintő kereseti forrá-

sokhoz juttatni törekszik. 

Az Iroda diáksegítő tevékenységének 

méreteit mutat ja , hogy az Iroda évenkint 

közel 50.000 pengőt hoz össze s fordít a sze-

génysorsú egyetemi hallgatók segélyezére, 

élelmezéssel, ruházattal, fan- és vizsgadíjak-

kal, gyógyszersegéllyel s kamatmentes ta-

nulmányi kölcsönökkel történő támogatására 
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és a hallgatóság 30—40%-át lát ja el haszná-

latra kölcsönadott s jórészt igen drága tan-

könyvekkel és atlaszokkal. 

Az intézményt az egyetemi Tanács meg-

bízásából az egyetem egyik tanára vezeti. 

A Diákvédő Iroda a nyári szünidő 

alatt is működik s szó- és írásbeli megkere-

sésekre mindenkinek készséggel válaszol. 

Egyetemi Diákasztal ( M e n s a Académ i c a ) . 

(Boldogasszony-sugárut 4. sz.) 

Az egyetemnek ennél az intézményénél 

az egyetem minden hal lgatója jutányosán, a 

szegény sorsnak és jó előmentelűek kedvez-

ményesen vagy éppen ingyenesen kaphatnak 

étkezést (reggelit, ebédet, vacsorát). Az étke-

zés (reggeli, ebéd, vacsora) teljes dí ja átlag 

havi 25 pengő, az étkezők nagy hányada azon-

ban még e csekély díjból is teljes vagy fél-

ingyenes kedvezményt szokott élvezni. 

Az Egyetemi Diákasztaltól kérhető ked-

vezményekért az Egyetemi Diákasztal Fel-

ügyelő Bizottságához (Szeged, Boldogasz-

szony-sugárút 4. sz.) szeptember, ill. j anuár 

hó 1.-től kezdve célszerű mennél korábban fo-

lyamodni. 

Horthy Mik lós Egyetemi Internátus. 

(Boldogasszony-sugárut 4. sz.) 

Ebben az intézetben az egyetemnek 150— 

200 férfi- és 30—35 nőhallgatója (havi 5 pen-

gőért) jutányos, esetleg egészen is ingyenes 







lakást (fűtéssel s s világítással) kaphat. Az 

intézet épülete, kereken iOO egyetemi hallgató-

nak befogadására, kibővítés alatt. Az épület 

ú j beosztása mellett a növendékek két-két 

személyre berendezendő szobákban nyernek 

elhelyezést. Az intézet az egyetem egyik ta-

nárának igazgatása alatt áll. 

Az intézetbe leendő felvételért célszerű 

már augusztus hó második feléhen folya-

modni. Jelentkezések, ill. kérvények az inter-

nátus igazgatóságához (Szeged, Boldogasz-

szouy-sngárút 4. sz.) küldendők. 

Keletmagyarországi Főiskolai Hal lgatók 

Bocskai Internátusa. 

(Vásárhelyi-sugárut 2. s?.) 

Ebben az internátusban elsősorban a ke-

letmagyarországi illetőségű egyetemi hall-

gatók (50—60) kaphatnak jutányosán (kb. 

havi 10 pengőért), esetleg ingyenesen lakást, 

fűtést és világítást. Az internátusnak újab-

ban saját étkezdéje is van, mely havi 30 pen-

gőért ad é'-elmezest. 

Az internátus, az azt fentartó Népies 

Irodalmi Társaság felkéréséből, az egyetem 

egyik professzorának irányítása alatt áll. 

Jelentkezések, ill. kérvények augusztus 

hó folyamán az internátus igazgatóságához 

Szeged, Vásárhelyi-sugárút 2. sz.) külden-

dők. 
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Egyetemi Szent Imre Ko l lég ium, 

(Újszeged.) 

E 'kollégiumban 50—00 katholikus val-

lású egyetemi hallgató nyerhet jutányos, 

esetleg ingyenes lakást, fűtést, világítást és 

élelmezést. Lakásdí j (fűtéssel, világítással), 

külön szoba, esetén havi 25 pengő, kettesével 

lakott szobákban /havi 12 pengő. Az élelme-

zés díja a gazdasági viszonyoktól függően 

méltányosan állapíttatik meg s a jó előme-

t í l ű szegény sors úak még e méltányos ősz-

szegből is tetemes engedményt kaphatnak. 

Az intézetet fentartó osanádi püspök úr 

felkérésére az intézet igazgatója az egyetem 

egyik professzora. 

Az internátusba leendő felvétel iránti 

kérvények évenkint jú l ius hóban az intézet 

igazgatóságához (Újszeged, Szent Imre Kol-

légium) küldendők be. 

Szent Erzsébet Leány-Otthon. 

(Korona-utca 18. sz.) 

Az Otthon, leányinternátus katholikus 

vallású egyetemi hallgatónők számára, mely-

ben 30—10 egyetemi hallgatóim kaphat havi 

00 pengőért teljes ellátást (lakást, fűtést, vi-

lágítást, napi négyszeri étkezést, mosást, für-

dőt), kiszolgálást s a szülői házat pótló csa-

ládias és valláserkölcsös nevelést. 
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Az intézményt, melyben a növendékek 

kettesével lakott egészséges szobákban he-

lyeztetnek el, a Szegedi Kiath. Nővédő Egye-

sület saját székházában tartja fenn s azt egy 

az egyetem tanáraiból kiegészített Fel-

ügyelő Bizottság ellenőrzése alá helyezte. 

Felvételért (¡keresztlevéllel és orvosi bi-

zonyítvánnyal) évenkint augusztus hó 25.-ig, 

a, Szegedi Katii. Növédö Egyesület elnöksé-

géhez (¡Szeged, Korona-utca 18.) kell folya-

modni. 

Tankönyvtár. 

(Központi épület, Dugonics-tér 13. sz. I. em.) 

A szegénysorsú egyetemi hallgatóknak 

tankönyvekkel történő támogatására, egyfe-

lől az Egyetemi Könyvtár , másrészt az Egye-

temi Diákjólét i és Diákvédő Iroda kebelé-

ben kölcsön-könyvtár áll fenn, honnan az 

arra utalt egyetemi hallgatók használatra 

ingyenes tankönyveket kaphatnak. 

Kölesönköny vekért az Egyetemi Könyv-

tárhoz bármikor , az Egyetemi Diákvédő 

Iroda Tankönyvtárához az Iroda hirdető 

táblá ján közölt napokon és órákban fordul-

hatni. 

Ösztönd í jak . 

Az egyetem jó előmenetelű s szegény-

sorsú hallgatói, á l landó szorgalom esetén, 

egyetemi tanulmányaik egész tartam alatt 

4* 
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bizonyos egyetemi, vagy kari ösztöndíjakban 

részesülhetnek. Az ösztöndíjak jelentősége a 

jövőben anná l nagyobb lesz, mert az á l lam 

által a főiskolai hallgatók részére létesítendő 

ösztöndíjaknak egy jelentős hányada egyene-

sen a m. kir. Ferencz József-Tudomány-

egyetem hallgatói javára tartatik fenn. 

¡Az egyetemi ösztöndíjakra eszközölhető 

pályázatok feltételeit, üresedések esetében, a 

Karok hirdetményileg közlik. 

Ifjúsági Bajtársi Egyesületek. 

Az egyetem if júsága, az egyetmi Tanács 

felügyelete s az egyetem tanárainak vezetése 

alatt, ifjúsági egyesületeiben tömörülhet, 

melyek a bajtársias együttérzésnek, a haza-

fias magyar érzületnek s a helyes érkötési 

életnek és gondolkodásnak ébrentartásán és 

ápolásán kívül a szegénysorsú bajtársak 

anyagi istápolását is h ivatásukul tekintik. 

I ly egyesületek: a Jogkar i Hallgatók 

„Verbőczy" Bajtársi Egyesülete, az Orvos-

kari Hallgatók „Csaba'* Bajtársi Egyesülete, 

a Gyógyszerészhallgatók „Rákócz i " Bajtársi 

Egyesülete, a Bölcsészetkari Hal lgatók „Ár-

pád'* Bajtársi egyesülete, a Székely Egye-

temi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, a 

SzEFHE, a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai 

Hallgatók Egyesülete, a DEFHE, az Egye-

temi Szent Imre-Egyesület, a Magyar, Ivatho-

likus Főiskolai Hallgatók „Emcricuna** sző-





Leányszoba a Szent Erzsébet-Leányotthonban. 
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vetségének szegedi csoportja, a Bethlen Gá-

bor-Kör, az Egyetemi Luther-Szövetség, a 

Dávid Ferenc Ifjúsági Egyesület, a Szegedi 

Egyetemi Énekkar. 

A diákság anyagi jólétének s erkölcsi 

életének gondozásán k ívü l a m. kir. Ferencz 

József-Tudományegyetem a maga ifjúságá-

nak testi edzéséről s egészséges sport-igényei-

ről is intézményesen gondoskodott s gondos-

kodik. 

A helyes testnevelés érdekében a m. kir. 

Ferencz József-Tudományegyetemen rendsze-

res elméleti előadások és az összes hallgatók-

nak ¡hozzáférhető testnevelési gyakorlatok 

tartatnak. A sportkedvelő ifjúság a „Kitar-

tásEgyetemi Athletikai Club (KEAC) kö-

telékében a szertornázást, a céllövést, a tör-

és kardvívást, a lawn-tenniszt, a foot-ballt s 

a többi szárazföldi sportokat, az újabban ala-

kult Egyetemi Hajósegyletben pedig, vala-

mint a helybeli evezős- és úszó-egyletek fő-

iskolai tagozataiban, a vízi sportokat gyako-

rolhatja. 

Az egyetemnek a város és az Országos 

Testnevelési Tanács támogatásával készült s 

legutóbb megnyílt „Gróf Klebelsberg Kuno 

Sporttelep'*-?, felszerelés, méretek és célsze-

rűség tekintetében is, az ország egyik 

Egyetemi sporl intézmények. 
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legszebb és legtökéletesebb enemű intéz' 

ménye. 

Ugy az egyetem diákjóléti intézmé-

nyeire, mint minden, az egyetemi tanulmá-

nyokra s a velük kapcsolatos helyi viszo-

nyokra (lakásügy, élelmezés, tankönyvek stb.) 

vonatkozó kérdésben, válaszbélyeg beküldése 

esetén írásban is, mindenkinek készséggel 

nyújt fel világosítást. 

A M, KIR. FERENCZ JÓZSEF-TUDOMÁNYEGYETEM 
DIÁKJÓLÉTI ÉS DIÁKVÉDŐ IRODÁJA. 

( C I M E : Szeged, Központi egyetem, H I V A T A L I Ó R Á I ; 

hétköznapokon 0—1- lg . ) 
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