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'I'ekintetes Egyetemi Kőzgyűlés!

Igen tisztelt Ven dégeink!

Évnyitó kőzgyűléseink hagyományos rendje, hogy
az új tanév Rector Magnificusának szélrfoglalója után a
rektortadó Kar délkánja buzdító szavakat intéz az Alma.

Mater ifjúságához.

Ha ennek a tisztes tradioíőnak volt értelme a mult-

ban, sokszoros annak megokoltsága a jelenben.

Az után, a borzalmaiban és pusztitő kővetkeemé-
,nyeihen ma még föl ern mérhető viiágkatasstrófa után,
melynek embereik mdlliói, országok;" városok és százados
kultűrintézmények estek áldozatui és amelynek hazánk,

népünk és Alma Materunk is oly igen sokat szenvedett
és még igen soká szenvedö alanya, a föl támadást és a

fölépülést a világ és hazánk is, eillsősorban nem az idő-
sebb generációknak sokban megprőbált és sokban meg-

tört erőitől, hanern az ifjúságnak kiibon takoző és tet-
tekre kész energiálitóI remélheti.

Remélheti -és -:- hitem szerint ~ bízvást remélheti 1:1

világ é:s hazánk a maga vágyvavárt megújhodásáJt, ha

az ifjúság a reá háruló feladatoknak tudatára ébred, azok
megoldására felelősség- és kőtelességérzettel vállalkozik,
megfelelően feilrktészülés cselekvésbe fog.



Szeretett egyetemiÍ Ifjúság !
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És abban az óriási munkában, melyhazánk újjáépí-
tése kőriil idősebbekre és fiatahabbakra vár, az, Alma

Materre és annlak ifjúságára' egyenesen alapvető köte-
lésségek és teendők hárulnak. ,

Mert abelyrehozateíhoz nemcsak anyagokra s azo,
kat át- és feldolgozó s egyébként minden tiszteletiinket
és .beosiilésiinket megérdemlő ..-technikai készségre és
ügyességre van szükség, MffilMhetetlen szükség van an-
hoz, a lelkeket megűjitó, oly magasabb szellemerkőlcsi \
felkésziiltségre is, aminőt az egyetemek), kőztűk Alma

MatJerünk is hivatottak közvetíteniés amelyet mindazok,
,akik az emberiség és népünk regenerálásának szent kőte-
Iességéből szellemi képességeikkel és tudásukkal kíván-

ják részüket kivenni, az Egyetemen maguknak megsze-
re,zhetnek.

Egyetemünkön Önöknek: Ietent és azO igazságait: a
jogot, annakeszményét ~ helyes alkalmazását; a serdülő
fiatalság értelmi Jciműveléséhez ziikséges ismeretanya-
got és annak 'kőzvetítő mődszereit ; a gyermeki lélek és

alrarat herryes megnevelésének eszményeit, elveit érs esz-
közeit és az emberi léJletmeghosszabbí tásának, az egész-
ség épségbentartásának, avagy helyreállításának mőd-
jait lehet megismerniök és megtanulniok. Magasztosabb-
n~l magasztosabb élethivatásokra elökészítő Ilehetőségek
ezek, 'az ellpusztult országnak, elsősorban pedig a testben
és lélekben .elesett nemzetnek: fölemelésére egyformán
nagy jelentőséggel!

Gondoljuk csak meg, hogy hol tarthatna a világ és
hol tarthatnánk mi is emberségben, egymás iránti szere-
tétben, bajaink kőlcsőnös megértésében és egymást segítő

leküzdésében, 'ha azokat) az isteni igazságokat, melyek
minden fajiságtól, nemzetiségtől, foglalkozástőr és rjtlls-
től független, egyforma emberi méltóságot, egyforma
testvériséget és egyforma - áídozatosságot hirdetnek és

kívánn al" az ernberek megismerni, mélységükben, helyes-
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ségükben átérteni és életük és cselekvéseik gyakorlati
elveiül kővetni ffi nem mulasztották volna.

Ezért Önök, hittudománykari kedves hallgatók, leik
sajátosan Isten ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z Ö igazságai búvárlásának é s hirde-
tésének kívánják szentelni magukat, legyenek csak min-
dig élénk és biztos tudatában választott tanulmányaik
és azokra majdan elkövetkező hivatásuk nagyszerűségé-
nek s végeezék tanulmányi kőtelességeiket szerit külde-
tésiikhőz vmért, kiilőnős buzgalommai -és lelkiismeretes-
séggel. -

De ne érezzék magukat kisebbnek céllkitű~ésükbBiIls
ne tekintsék magulkat kisebb feh:~lős,séggél,terheltekneik:,
azok sem, akiket hajlamaik éJsérdeklődésük a jog- és ál-
Jamtudományok felé irányítottak.

Mert ha a korábhi rnultból nemakartuk megtanulru,
úgy a legutóbb átélt szőrnyűségekböl mindenkinek meg'

kellett tanulnia; hogy az a jog, amelynek mint az emberi
társas és áJl1amiélet mellőzhetetlen szabályának, a maga
eszménye szerint a rend, a. béke, és a biztonság áldásait
minden emberre egyforma igazságessággal kell valósi-
.tania, csak akkor valóban jog és justitia, ha azoknak az
örök igazságoknak édes gyermeke és hamisítatlan ema-
nációja, amelyeket a Teremtő az emberi társas lét tőr-
vényeiiil °le1k}inkbeírt, söt .a Dekalógűsban, félreérthe-
tetlen vil ágossággal , tételezve js 'küjelentett.

Ha az emberiség törvényhozói mindig csak a Deka-
lógus igazeágaiból fakadt tőrvényeket alkottak volna s
alkotnának s· ha a jogászok mindig csak igazságos jogot
alkalmaztak volna ésalkalJmaznának, mi'ly nagy lett
volna és lenne a békesség ezen a világon és mity ÖSS7J-

hangzatcs kiegyenlítődésben oldódtak volna s oldódná-
nakfel azok a gazdasági és rajtuk nyugvó politikai el-
lentétek lis, amelyek emberi társadalmakat IS ' azokon belül
osztályokat és rétegeket egymás irányában oly éles BS
elkeseredett kiizdelmekbe Iktényszlerítettek és kénysze-
rítenek.



Ezért, kedves jogballgatóink, abban a nagy megújhc- ,
dásban, amelyre oly nagy sziikségiink van és amelynek
során társadalmi és állami életünkben a legnagyszerűbb,
de egyben, a liegnehezebb életformára, az önmagunk fe-
letti uralomra, demokráciára törekszünk, jogi és poli-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

tikai tanulmányaik során' nem ~,ebszeliégséges pusztán
cSifrk a tételes szabáiyok pontoe tudására, értelmeeésiik

és alkalmazásuk technikájánakelsajátítására töreked-

niötk, hanem azokat a helyes eszlll1€lketés elszlll1ényelketis
" keresniők kell, amelyeknek meggyőz,őd1éses ismeretében,

az agazságoe jog megalkotásának szakavatott ei'<'Ykészítői
vagy éppen tényezői, a helyes jog igazságos végrehajtói
s jogkereső polgártársaiknak megbízható tanácsadói éi
tanítói lehetnek.

A jogászainktól megkivánthoz hasonló, nagy és U J

felelősségtudattal kell folfogni választott hivatásukat s

arra eWklészHŐ' egyetemi tanulmányaikat Önöknek is,
bölcsé!sz:eitk:ari,.kedves hallgatőink!

Kiilőnősen áll ez Önök kőzőtt azokra, akik mint kő-
zépiskolai tanárjelőltek, az értelmiségi pályáJkra készülő I

fiatalság oktatását érs nevelését választották életcéljuktil. '

Remé'ljük, hogy 'Pwlyaváliasztásuknál a tanári és ne-
velői hivatás kiilőnieges és Diem kőnnyű kőveteiményei-
vel 'komolyan számot vetettek. .

Ha nem így Ienne, inkább má, mint holnap ejtsék ell
-pályaterviiket. Ejtsék el azt még időveszteség árán is, s
ejtsék azt el, ne, csak jól felfogott őnérdekukböl, hanem
elsősorban hazánk és népiink !iránti szerit felelős'séigbőL

Mert bármennyire igaz l l i~ ,hogy a nevelés végső fo-
kon őunevelés, bizonyos, hogy -az nagy mértékben a szii-

lők és tanítók feladata is,és kétségtelen, hogy anindazok
a 'világnézeti,' pol'itikai, szoeiális 'éJs érsiiíeti aberrációk,
amelyeknek társadalmunk s intelligenoiánk jelentős liá-
nyada hálójába esett, nem bs mértékben terheljk azokat
rt, tanárokat, akik híivatásukat félreismerve, egyetemi ta-

nuimányaik során csak az őket érdeklő seaktudomárryok-
kal, a pedagógliával ellenben kellőkép nem foglalkeztak

I

, .
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s akik ezért, talán jól tanítottak" deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv% r y nem, v,agy

éppen rosszul neveltek.

Pedig kőzépiskolai tanárjelőltjeinktől jövő hivatá-
sukZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a társadalom igazi érdekei elsősorhan nem azt
igénylik, hogy a tudományok egyilkéln}~ vagy másikának

hirneves szaktekintélyei legyenek, hanern ennél sokkal
nagyobbat, de sokkal áldozatosabbat is,' azt, hogya maj-
dan gondozásuk alá jutó és még mánden szepre és jóra
fogékony fiatalságot életpéldájukkal, eszmény etiJkkel, e'r-
kőlcsi elveikkel és a nevelői művészet minden lehetséges
eszlrozével , a szociális embereszményt mindjobban meg-
közelítő kőtelességtudó, lelkiismeretes önzetlen érs áldo-
zatkész, mándenki iránt egyformán igazságos, őszinte és
nagyl1e>I[k:űjellemekké formálják.

Ezért, kedves tanárjelőltjeink, egyetemi studiumaik
ideje alatt ne csak szaktárgyaikat s azok sikeres oktatá-
sának módszereit tanulmányozzák, hanem hatoljanaik he,
a legteljesebb alapossággal, jel'lemformálő másik hivatá-
suknak, a nevelés művészetének eszményeibe, elméletébe

és gyakorlatába :ÍJs".'

De ha főlépiilésiinkhőz szükség van a lelkekgyőkeres
átalakítására, főltámadásunknak nem 'kisebb feltétele és

kővetelménye az az életmentés is, rnely itteni tanulmá-

nyaik b<}fejeztével orvosjeíől'tjeinknek lElSZ majd fel-
adatuk. '

A háború nemcsak a lelkekben, hanern embeni éilet-

ben és a nemzettagok egészségi állapotában is óriási ká-
rokat okozott. A mellett, hogy százezrek é}etJét egyenesen

kioltotta, az egészség l'egyengítélsével, az ellenállóképes-
ség lecsőkkentésével s az idegzetek nagymlé:rvű megron-
gálásával, az életbenmaradt népesség tetterejét és munka-

bírását is '~gen 'erősen megbénította; sőt, a praesumptív
szülők egészségi áilapotának lerontás ával még az elkö-

vetkezendő generációk él:etktépesslég1ét:iJs igen hátránye-
san befolyásolta. •

Egész jövőnket megpecsételő tragédiánkká válnék,
ha mindazt a rombolást, melyet a háború szenvedései és



Kedves Barátaim!'

Szeretett Egyetemi Ifjúság!

Mindahhoz a munkához és mindazokhoz a, ma két-
szeresen is komoly, mert valóhan nemzet- .és országépítő

I ,

kőteíességekhez, melyeket az Egyetem kiiszőbét átlépve
vállaltak és arnelveket saját javukra és ákőzősség érde-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .
kében teljesiteniők ,]s kell, az Alma Mater ma - saj-
nos - csak Ierongyolt kőntősben és fogyatékos eszkö-
ző1kkcl várhatja és fogadhatja Onőket..

De bármennyire megtépázták is öltönyét, bármek-
kora pusztulás érte is intézményeit és felszereléseit, ki-.
tartása, lelkesedése és készsége megmaradt és, 8 .Z I Alma

, .
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nyomorúságai népünk testi egészségében eiőidéztek, min-
den rajtunkálló módon s a legfelfokozottabb lehetőségig
helyrehozni s hatástalanitand meg nem kísérelnénk,

Hogy azonban ezt tehessiik, nemcsak jól bereride-
zendő egészségiigyi intézményekre, hanem még ezeknél
is inkább: hivatásukért lelkesedő, .kiválóan képzett éla
népünket igazán szerető, önzetlen orvosokra van é'S lesz
fölötte nagy szükségiink.

Orvosokre, akik, hogy m e n ts é k és megmentsék nem"
zetünket, e hivatásukhoz: á város helyett a falut, a vi'l-
lany helyett a mécsest, a 'kényelmes autó helyett a rázós

szekeret. a napi egy-két rendelő óra helyett az állandó
kés zenlétet , az egyirányú szakorvoskodás helyett az ál ta-
János orvosi gyakorlatot hajlandók választani.

Akarjanak és tudjanak Önök, kedves orvosjelölt-
jeink, nemes váiialkozásulmak ilyen munkásad lenni! N e-
viiket így talán nem fogja majd egyenként megőrőkiteni
az orvostőrténelem, áldczatos és névtelen életük nagysá- .
gának azonban mindenesetre ragyogó elégtétele és hirde-
tője lesz az a z életművtik nyomában fakadó fizikai épség
és lelkierő, nnellyel nemzetünk, jelen elesettségéből, újből
a nevéhez méltó és bárkié mellé odaállítható nagyságnak

éIStisztességnek: szintjére emelkedik.
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te r ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiID!Í'kéntegykori fényében, jelen nagy megpróbál-
ta tá sa ib a n is, változatlan hűséggel éli hivatását, az igaz-
ság és a tudás szolgálatát. Tudományának szővétneke,

tniként a multban, most ils éigs hogy az az Önök lelkéhen
is világosságot -fak3Jsz,thas'son, azAlma Mater Onőktől, az
Önök kőzreműkődésétől is kér és vár hozzá éftesztő és
ápolő olajat.

Azzal a biztosító kijelentéssel, hogy ahhoz a nélkü-
lözhetetlen ősszeműkődéshez, mely tanárok és tanítvá-

nyok együttes munkáját egyedül termékenyitheti meg, az

Alma Mater minden tanárának legjobb hajlandósága
adva van s azzal a reménységgel, hogy hasonló hajlan-
dóság az Alma Mater ifjűságánái sem fog hiányozni, je-

len, 1945/46. tanévünket eZlenn~l· ·megnyitom s végzendő
munkánkra alázatos lélekkel kérem. az Isten áldását,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.A B e c t o r M a g n i fi c u s z á r ó s z a v a i :

Tisztelt Kőzgyűlés!
I

Ked,:es Vendégeink!

'I'árgysorozatunk kimeriitt. Melegen iidvőzlőm a
Kúria elnökét és a budapesti főügyészség vezetőjét,
akiknek üdvözlése 8;z ülés elején tévedésből elmaradt,

rnindnyájuknak őszinte kőszőnetet rnondok szives türel-
mükért s ezzel mai tanévet jmegnyitő iilésiinket bere-
kesztem.



( -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kiadásért felelős j Moór Gyula.
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