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Igazgató :
lóczi Lóczy Lajos, tiszt, bölcsészet- 

doktor, old. mérnök, ny. r. egyetemi 
tanár, a m. tud. Akadémia r. tagja, 
a román koronarend középkeresztese, 
a berlini Gesellsch. f. Erdkunde Kari 
Ritter érmének tulajdonosa, az Aca- 
demie Francaise CsihacsefY díjának 
nyertese, a magy. földt. társ. Szabó 
József érmének tulajdonosa, a Magy. 
Orvos- és Természettudósok vándor
gyűlései KOVÁCS S. aranyérmének tulaj
donosa, a berlini Ges. f. Erdkunde, a 
bécsi k. k. geograph. Ges., a madridi 
Real Sociedad geográfica, a Magyar 
Földrajzi társaság, a Magy. földtani 
társ., a D. M. K. E. és az aradi Köl
csey Egyesület tiszteleti, a lipcsei Vé
réin f. Erdkunde, a Kaiserliche Leo- 
poldinisch-Carolinische Akademie dér 
Naturforscher levelező tagja, a Magy. 
Keleti Kulturközpont (Turáni Társa
ság) társelnöke, stb. (1. Vili. kér., 
Baross-utca 28. sz.)

Aligazgató:
IGLÓI Szontagh Tamás, bölcsészetdoktor, udvari tanácsos, kir. tanácsos és m. kir. 

bányatanácsos, a magyarhoni földtani társulat elnöke, a kir. magyar termé
szettudományi társulat választmányi tagja, a Magyar Szent Korona orszá
gai balneologiai egyesülete igazgató-tanácsának, a forrás- és fürdőügyi orsz. 
bizottságnak tagja és a magyar földrajzi társaság vál. tagja, a Magyar 
Keleti Kulturközpont (Turáni Társaság) földrajz-természettudományi szak
osztályának tagja. (1. VII., Stefánia-út 14. sz.)

Főgeologusok:
Halaváts Gyula, m. kir. főbányatanácsos, a Photo-Club alelnöke, a Műemlékek 

orsz. bizottságának tagja, az Orsz. régészeti és embertani társulat és a Magyar 
orv. és term. vizsg. áll. választmányának tagja. (1. VIII. Rákóczi-tér 14. sz.)

PÁLFY Mór, bölcsészetdoktor, a m. tud. Akadémia 1. tagja, a magy. földt. társ. 
Szabó József érmének tulajdonosa és a m. földt. társ. alelnöke. (1. IX., 
Lónyai-u. 54. sz.)

Treitz Péter, a magy. földt. társ. s a magy. földrajzi társaság vál. tagja, 
az „Intern. Mitteilungen für Bodenkunde“ című folyóirat belső munkatársa 
s a szentpétervári „La Pedologie“ című nemzetközi folyóirat szerkesztő bi
zottságának tagja. (1. VII., Stefánia-iit 17. sz.)

Tiszteletbeli igazgató:
SEMSEi Semsey Andor, tiszt, bölcsészet

doktor, a m. kir. Szent István-rend 
középkeresztese, főrendiházi tag, a ma
gyar nemzeti muzeum ásvány- és ős
lénytárának tb. osztályigazgatója, a 
magyar tudományos akadémia igaz
gató tanácsának tagja s III. osztályá
nak t. tagja, a népszerű főiskolai tan
folyam központi bizottságának tagja, 
a magyarhoni földtani társulat, a kir. 
magyar természettudományi társulat 
tiszteleti és választmányi tagja, stb. (1. 
Tátraszéplak.)
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Horusitzky Henrik, old. gazdász, a magy. földt. társ. és a barlangkutató szak
osztály választmányi tagja. (1. VII., Damjanich-utca 30. sz.)

Timkó Imre, a magy. földt. társ. vál. tagja, a kaukázusi természettudományi-, 
geográfiái és anthropologiai társulat külső tagja, a Magyar Keleti Kultur- 
központ (Turáni Társaság) földrajz-természettudományi szakosztályának tagja. 
(1. VIII., Kőris-utca 26. sz.)

Liffa Aurél, bölcsészetdoktor, műegyetemi magántanár, népfölkelő főhadnagy, a 
kardokkal díszített Signum laudis tulajdonosa. (1. VII., Elemér-utca 37. sz.)

Osztály geológusok :
Emszt Kálmán , gyógyszerészdoktor, a magy. földt. társulat vál. tagja, népfölkelő 

gyógyszerész-hadnagy. (1. IX., Közraktár-utca 24. sz.)
László Gábor, bölcsészetdoktor, népfölkelő hadapród. (1. VII., Stefánia-ut 22. sz.) 

(Hadifogságban).
Kadic Ottokár, bölcsészetdoktor, a magy. földt. társ. barlangkut. szakosztályának 

titkára, a gráci „Véréin für Höhlenkunde in Österreich“ levelező tagja. 
(1. VII., Rákóczi-ut 51. sz.)

Rozlozsnik PÁL, népfölkelő tüzérfőhadnagy, a kardokkal díszített ezüst és bronz 
Signum laudis tulajdonosa. (1. VII., Murányi-utca 34. sz.)

Kormos Tivadar, bölcsészetdoktor, tud. egyetemi magántanár, a magy. földt. társulat 
és a barlangkutátó szakosztály s a magy. Adria-egyesület vál. tagja, a magy. 
Adria-egyesület tengerkutató-bizottságának s a Magyar Keleti Kulturközpont 
(Turáni Társaság) földrajz-természettudományi szakosztályának tagja, az 
intézeti magyarnyelvű kiadványok szerkesztője. (VII., Gizella-űt 47. sz.)

I. oszt. geológusok :
Horváth Béla, bölcsészetdoktor, állatorvosi főiskolai magántanár, a „Pénzintéze

tek hadikórháza“ vegyésze, Pacsér nagyközség képviselő testületének tagja. 
(1. VIII., Kőfaragó-u. 7. sz.)

KONYHAI és KÍSBOTSKÓI Maros Imre, old. középisk. tanár, a magy. földt. társ. 
másodtitkára, tartalékos tüzérfőhadnagy, a III. oszt. hadiékitményes katonai 
érdemkereszt és a kardokkal díszített ezüst és bronz Signum laudis tulajdo
nosa. (1. I. Várfok-utca 8. sz.)

Schréter Zoltán, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, a magy. földt. társ. és 
a magy. földr. társ. vál. tagja. (1. VII., Ilka-utca 22. sz.)

telegdi Roth Károly, bölcsészetdoktor, tartalékos honv. tüzérfőhadn., a kardokkal 
díszített ezüst és bronz Signum laudis tulajdonosa. (1. IX., Bakács-tér 5. sz.)

II. oszt. geológusok :
Vogl Viktor, bölcsészetdoktor, az intézeti németnyelvű kiadványok szerkesztője. 

(Rákospalota, Bem-utca 17. sz.)
Ballenegger Róbert, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, a Magyarhoni Földtani 

Társulat másodtitkára. (1. I., Vérmező út 16. sz.)
SZINYEI Merse Zsigmond, tartalékos huszárfőhadnagy, a kardokkal díszített Signum 

laudis tulajdonosa. (1. IV. Bécsi-u. 4. sz.)
Vendl Aladár, bölcsészetdoktor, műegyetemi magántanár, old. középisk. tanár, 

népfölkelő hadapród. (1. I., Döbrentei-utca 12. sz.) (Hadifogságban).
V igh Gyula, bölcsészetdoktor, (1. VII., Ilka-u. 32. sz.)
Toborffy Géza, bölcsészetdoktor. (1. VIII., Vas-utca 5. sz.)
Jekelius Erich, bölcsészetdoktor. (1. VII., Ilka-utca 32. sz. III.)

Térképész:
Pitter Tivadar, a kát. jub. érem tulajdonosa. (1. VII., Alpár-utca 8. sz.)

Titkár:
verebélyi Marzsó Lajos, a Magyar Keleti Kulturközpont (Turáni-Társaság) és a 

Wesselényi Vivó-Club titkára. (1. VIII., Üllői-ut 30. sz.)



Múzeumi tisztviselő:
Üresedésben.

Rajzoló :
Reithofer Károly (1. Rákosszentmihály, Árpád-telep, Kossuth L.-utca.) (Hadiszol

gálatban eltűnt.)
Könyvtáros :

Telkes Pá l , tartalékos honv. hadnagy, a kis ezüst vitézségi érem s a kardokkal 
díszített ezüst és bronz Signum laudis tulajdonosa. (1. VII., Stefánia-űt 14.)

Szaknapidijasok :
Zalányi Béla , bölcsészetdoktor, középiskolai tanár. (1. VII. Wesselényi-u. 35. sz.) 
Ifj. LÓCZY Lajos, bölcsészetdoktor. (1. VIII., Baross-utca 28.)

Műszaki dijnokok:
SCHOCK LipÓT (1. I. Márvány-utca 40. sz.)
Heidt Dániel, tartalékos őrmester, (1. Rákosszentmihály, Árpád-telep.) (Hadi- 

szolgálatban).
Gépírónő:

Bryson Piroska, irodai napidíjas (1. VI. Lehel-u. 10. sz.)

Műszaki altiszt:
Haberl V iktor , dekoratív szobrász, (1. IX., Ferencz-utca 30. sz.)

Laboránsok :
Sedlyár István , a polg. jub. érem tulajd. (1. Újpest, Tél-u. 47. sz.)
Erdélyi Béla , a bronz vitézségi érem tulajd. (1. VII., Egresi-út 6. sz.) (Hadiszol

gálatban).
Kapus :

Gecse János , a kát. jub. érem, a kát. jub. kereszt és szóig. kér. tulajd., nép
fölkelő huszárőrmester, (1. az intézeti palotában.) (Hadiszolgálatban).

Intézeti szolgák :
V ajai János , a polg. jub. érem tulajd. (1. VII., Egressy-út 2. sz.)
Papp Endre, a kát. jub. érem tulajd. (1. Rákosszentmihály, Sas utca 18. sz.) 
Kemény Gábor, a hadi- s a kát. és polg. jub. érem tul. (1. VII., Nefelejts-u. 24. sz.) 
Németh János, népfölkelő őrmester, (1. VII., Stefánia-út 16. sz.) (Hadiszolgálatban). 
LováSZIK Lajos, (1. IV., Régi pósta-utca 1. sz.) (Hadifogságban).
Szabó József , (1. IV. Veres Pálné-u. 11.)

Kisegítő szolgák :
Izmán Imre, (1. VII., Őrnagy-u. 10.) (Hadifogságban). 
Támedli Józsefné, (1. VII. Ilka-u. 13.)
Özv. KÖLÜS JenőnÉ (Gyömrő, Fő-utca 91.)
T óth János , (1. az intézeti palotában.)

Házi szolga :
Bori A ntal , (1. az intézeti palotában.)

Fűtő:
Nagy István , (1. az intézeti palotában).


