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Tekintetes Egyetemi Tanács!

Tisztelt ünnepi gyülekezet!IHGFEDCBA

FRIGYESI JÓZSEF DR. 1946-47. TANÉV

II. FÉLÉVI RECTOR MAGNIFICUS

BESZÁMOLÓ BESZÉDE

A mai tanévkezdő ünnepi iilésiinket megnyitom. Sze-
rétettel üdvözlöm az ünnepi űlésünkön megjelentekeí, első-
sorban felettes hatóságunk vezetőjét, Ortutay Gyula vallás-
és közoktatásügyi minászter urat ésa kíséretében megjelent
Zsebők Zoltán osatályfónök urat. Hálásan kőszőnőm ÖeIDIi-
nenciája megbízottjának, Witz Béla érseki helynök úrnak
megjelenését. 'I'isztelettel űdrvöelőrr»a honvédelmi mirriszter úr
képviseletében meg.jelenrt Győry Nagy István ezredes urat,
Kerekes .1ános urat, a Kúria elnökét, a Műegyetem 'I'anácsát,
élén Csűrös Zoltán rektor úrral és Manninger ReZ'ső urat, az
Agrártudományegyetem rektorát, Tiszteletbel üdvözlöm a
társegyetemeknek, főiskoláknak, tudományos intézeteknek, a

, városi és állami hatóságoknak űnnepségűnkőn megjelent kép-
viselőit, tanártársaimat, az egyetein tanári karát, ifjúságun- /
kat és kiilőnősen egyetemiink új polgárait. Szeretettel kő-
szőntők mindenkit, aki megjelenésével egyeteműnl« irányáben
való érdeklődését mutatja.

A maá gyűlés célja, hogy egyciemünk ősi - szokásához
híven beszámoljunk az elmúlt tanév törtéDleiérÖll'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA€ IS egyete-
miink most megválasztott Reetor Magnificnsát, valamint 8 1 Z

egyetern négy fakultásánaík megválasztott Dékánját új tiszt-
ségébe és méltóságába beiktassuk,

Fontos feladatom, hogy az elmúlt tanév nevezetesebb ese-
ményeinek vázolásával beszámoljak arról is, hogy a Tanács
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tagjaival egyiitt máként viseltük gondját ae egyetem szellemi ,
erkölcsi és anyagi javainak. Köztudomású, hogy nagyon nehéz
időkben, szűkős és nem egyszer szinte .kétségbeejtő viszonyok
kőzőtt - ig-yekeztünk eleget tenni kőtelességiinknek, hogy a
tanítás és kutatás munkáját a lehetőség szerint folytassuk.
Mint az várható volt, az előzőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n e s z te n d ő alatt is éreztük azo-
kat a hiányokat és nehézségeket, amelyeket a kőzelműlt háború
rombolásai okoztad; és amelyekből nehezen és talán a ssüksé-
gesnél is lassabban tudunk helyrejönni. A legnagyobb nehéz-
ségek kőzőtt vasakarattal kűzdőttiink vabban a reményben,
hogy az idén már elérkezünk, vagy legalább kőzel jutunk az
újjáépítésnek ahhoz az állomásához; amely lehetövé teszi, hogy
zavartalanul szentelhessük minden erőnket a tudomány ter-
jesztésének és a tudományos munkának. Sajnos, ez a remé-

- nyünk nem teljesült és úgy látszik, még hosszú az ú t ennek
eléréséig.

Az elmúlt tanév Iontosabb eseményeire _térve, mindenek
előtt szomorúan állapitom meg, hogy a sors sujtó keze az
elmúlt tanévben is megritkította sorairukat és elragadta kő-
riinkből egyetemiink több kiváló professsorát. E7Jek kőziil
elsőnek említern dr.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAdám Lajos egyetemi ny. r. tanárt, e~ye-
tcműnk sebész-professzorát, 'aki a Pázmány Péter Tudomány-_
egyeterunekaz elmúlt, 1946-47-i'k tanévben Rector Masmi-
ficusa volJt. Ezt a felelősségteljes méltőságot azonban megtört
testtel, betegen, de bámulatra méltó akarattal és erős léle~kel,
csak a tanév első három hőnapjában tudta ellátni. Benne nem-
csak egyeteműnk korán elhalt Rector Magnificusát, hanem
világhirűeebésztanárát is gyásechjuk. Nagy vesztesége egye-
temiinknek, hogy a rektori tisztséget csak rövid ideig visel-
hette, Nagy iigyszeretete, tekintélye, népszerűsége hosszabb
műkődés esetén bizonyára előbbre vitte volna egyetemiink
újjáépítésének ügy,ét. Egyetemiink alapításának és újjászar-
vezésének iinnepélyén, május 13-án mondott. beszédemet fő-
képen az ő tiszteletreméltó emlékének szenteltem. A mai iinne-
pél yes -alkalommal csak arra szorítkozom, hogy megemlékezem
az elhúnytról és a nag'y veszteségről, mely e nagyhírű tanár-
társunk elhúnytával-egyeternűnket érte.

Dr. Belá lc Sándornak, az általánoskórtan és bakteriolőgia
nyilvános rendes tanárának váratlan halála nemcsak az



orvostudományi karnak gyásza. Négy éven át viselt tanár-
tanácsjegyzői tiszte alatt az egész egyetemnek odaadó, őnzet-
len szolgálatával általános szerotetet szerzett magának. Kőte-
lességtudására, lelkiisrneretes műkődésére jellemző, hogy több
külőnbözö tanszéket látott el, mindegyiket kifogástalanul, tel-
jes .megelégedésre, F'áradhataclan szorgalma, a tudománynak:
és az. egyetem ügyeinek szantelt élete, puritán jelleme, humá-
DUS gondolkodása miatt nagyrahecsült tagja volt egyetemiink-
nek. Nagy és általános részvét kísérte utolsó útjára.

,Naigy vesztesége egyeteműnknek dr.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzarka Sándornwk,
a budapesti II. sz, sziilészeti és nőgyógyászati tanszék nyilvá-
nos rendkíviili tanárának tragikus korai halála. Méltán várt
tőle sokat a magyar tudományosZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé lle t. F'iatai kora ellenére
nemcsak országszerte, hanem határainken tú~ is ismert és el-
ismert tudósa volt a nögyőgyászatnak. A nögyógyászati hor-
monológia úttörő nagy tekintélyei, kutatói 'között már tiszte-
letreméltó nevet szerzett macának.

k év folyamán nyugalomba" helyeztetésűk folytán kel-
lett megválnunk dr. H uzella Tivadar tól, a szővettan' és fej-
lődéstan tanárától, valamint CLr.TátraUyay (Wein) Zoltántói,
az orr-gége-fülgyógyászat tanárától és dr. Schütz Anta ltól,
a dogmatika professzorától. A törvényes kerhatár betőltése
rniatt vonult nyugalomba dr. Yolland Arthur , az angol nyelv
és irodalom, dr. Kolosváry Bqlint, ·a magyar magánjog és
dr. Förster Aurél, az ókori történelem nyilvános rendes tanára.

Részint veszteségeink pótlására, részint pedig újonnan
ezervezett tanszékeink ellátásáraa következő érdeme tudósok
kaptak kinevezést: dr. Horau Gusztáv egyetemi címzetes rend-
kíviih tanár, az állami szemkórház évek hosszú során át nagy-
nevű igazgatója az I. sz. szemészeti, dir. N ónay Tibor egye-
temi címzetes rendkivüli tanár, a szemésseti klinikának éveken
át érdemes helyettes vezetője, 'és évek óta kiváló eredmény-
nyel működőelőadó tanára a Il.s<z. szemészeti tanszékre,
dr. Laky,Dezső műegyetemi nyilvános rendes tanár a statisz-

,tikai, dr. Szernerényi Üseua ld magántanár az indeeurópai
ősszehasonfítő nyelvtudományi tanszékre, dr. Hedri Endre
kórházi főorvos, az ipari és baleseti sebészetnr-k orszáaszérte

, ismert művelője, nagy' gyakorlatú sebész-föorvos a Ill. sz.
sehészdi tanszékre, ar. Sebesténu Gyula címzetes rendkíviili
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tanár, aiki kiilőnősen a tűdősebészet terén az ország határain
túl is elismert tudósunk, az 1. sz'. ,sebész'E'tre,dr.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMa'lJ ,sfeld
Géza pécsi egyetemi nyilvános rendes tanár az élettani tan-
székre, dr. Szenczi Miklós főiskolai rendkivüli tanár az angol
nyelvi €s irodalmi katedrára, dr ..Klimko Dezső, a kolozsvári,
majd marosvásárhelyi egyetem kőetiszteletberu álló és Romá-
niában is nagyrahecsült nyilvános rendes tanára aIHGFEDCBAII. sz,
sebészéti tanszékre. Végtil dr. Zemplén György magántanár.
hittudományi f'öiskolai igazgató a hittudományi karon nyil-
vános rendes tanárrá neveztetett ki.

Dr. Buzágh Aladár a kolloidkémia és kémiai technológia
nyilvános rendkivüli tanára valamint dr. Szilágyi Lóránd
rendkivüli tanár, egyetemi nyilvánoe rendes tanárrá nevez-
tetett ki. •

Dr.· Telegdi-Róth Károly állaani kőszénhányászati igaz-?
~tó a bölcsészettudományi karon szervezés alatt álló őslény-
tani tanszék teendőinek ellárására nyert nyilvános rendes
tanári kinevezést, \ '

A tanév f'olyamán az egyetermi oktatás és a tudományos
irodalom művelése terén szerzett érdemeik jutalmául ,egyetemi
rendkíviili tanári cimet nyertek: dr. Nagy Lajos, dIr. Szabó
Imre, dr. Genthon István, dr. Brisits F r igyes, dr. Révay
József, dr. Ballagi István, 'dr. Sza lay' Lászlá , dr. Máté
Károly, dr. Kumorovitz La jos, dr. Laky Kálmán, dr. Fe.jes
La jos, dr. Beck Sa lamon és dr. Ujlaki Miklós, mindnyájan

. érdemesmagántanáraink.
A:z év folyamán a hittudományi kar 1, a jog- és állam-

tudományi kar 4, az orvostudományi Imr 22, a bölcsészettudo-
mányi l\:l3.'rpedig 18 magánbanári képesítéssel gyarapította.
tanitőszemélyzete létszámát.

A bőlcsészettudománylrar'i általános irodalomtudományi
tanszék "indoeurópai összehasonlító nyelvtudományi", a né-
met nyelvészeti tanszélk pedig j.germán nyelvtudományi" tan-
szék elnevezést nyert. .

Az orvostudományi !karon 'a Rönitgen-inté2'Jetklinikaí jel-
legének rnegfelelően "Rönig,en-klinika" nevet kapott, a bakte-
riolőgiai tanszék a kórtani tanszéktől kiilőnválasatva vissza-
állíttatott, az eddigi bonctan-fejlődéstan-szővettarri tanszéket
pedig II. sz" bonctani és szővettani tanszékké szervezték áto
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Dr.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIncze Gyula címzetes rendkíviili tanár a törvényszéki
orvostani intézet vezetésének ideiglenes ellátására, dtr. F idep
Lajos nyilvános rendes tanár a népfőiskolrukkérdésének meg-
vizsgálására és munkatervének kidolgozására kapott meg-
bízást. A dr. Beenak Aladár professzor lemondása és a tihanyi
biológiai intézet igaz,gatói állására való kinevezésével meg-
űresedett élettani tanszék helyettesitésevel pedig dr. Mans-
feld Géza pécsi egyetemi nyiivános rendes tanárt bízták meg,
aki később, mintemlitettem, erre a tanszékre végleges kineve-
zést nyert. Benne világszerte ismert tudósunk mult jához és
nevéhez méltó helyre került.

A bölosészettudomárryi karon, a jogi karéhoz h'asonlóan,.
esti munkás tanfolyam, továbbá svéd intézet szerveatetett,
A jogi karon szervezett kétéves esti munkás tanfolyam ebben
a tanévben fejezte be második esztendejét. A 152 másodéves
kőzii! júniusban Ll l-en vizsgáztak: kitűnő (8), jeles (49),
és jó (54) eredménnyel. A második évben. sikeres vizsgáttet-
tek megkapták a kőeigazgatási pályára e,' képesítő oklevelet..

Az 'el,sőévfolyamra 460 hajlgatő iratkozott he, de vizs-
gárlaJ júniusban csak 100-an jelenííkestek, Ezek ,kö2'Jül74-<8'11
vizsgáztak: 8-an kitűnő, 24-en jeles, 42-en joóeredménnyel,
18-an é'légségesen, 8-an elégtelenül. Bár ez' az eredmény is
nagyon kielégitő, mégis úgy látszik, hogy a'talnfolytam első
hallgatóinak buzgalmát az utánuk jövő évfolyam már nem
érte el.

. Úgy vélem, tekintettel az aránylag kisszámú jelentke-
zőre, n;éd,eg'ell~n~ő~Ü'lna,hogy a tanfolya:n;on ::ész!vevőkert
nem voln:a-e eelsz'erubb a tanfolyam tartamára, fizetéses sza-
badságra iengedni, hogya rendes nappali előadásokon és el
tanfolyamokon vehessenek résst, Így pihentebben, nem a napi
nyolc órai munka' után, töbib eredményt érnénk e[: a tan-
folyamon, .

Doktorrá. avatásuk 50 éves jubileumára aranydiplomát
állított ki Egyetemlink dr. Faludi Géza , dr. Zilzer Arnold,
dr. Sza la i Jenő, dr. Damó Zoltán, dr. Záray Aladár és dr.
Halka La jos orvosok részére,

A tudományegyetemeken az iinnepélyes doktorrá avatá-
sok szabályozása tárgyában megjelent 5600;1946. vkm. sz.
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rendelet úgy intézkedett, hogy azokat a hallgatókat, akik
valamennyi szigorlatukat "kitűnő" eredménnyel tették le és
akiknek doktori értekezését a bírálók' "kitűnő"-nek minősítet-
ték, iinnepélyes formában "sub laureá Aírnae Matris" kell
doktorrá avatni. r

Meg kell jegyeznem, hogya doktorrá avatásnak ezt a
fokozatát a 67.000;1946. vkm. sz. rendelettel kiadott jog- és
állenrtudománykari seigerlati szabályzat rendszeresitette
ennek a karnak doktorjelöltjei részére, úgyhogy az 5600/1946.
vkm. sz. rendelet ennek a kitiintetéses doktorátusnak a más-ik
három tudománykarm való kiterjesetését jelenti.

Az egyetemi tanács karközi bizottság kikiildését látta
sziikságesnek a vkm. úr említett intézkedése folytán felmeriilt
k,érdéS'ek tisztázására. Az 5600;1946. sz. rendelet u. i.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z , egye-
temi hatóságok tudta nélkül látott napvilágot, holott éppen a
doktorátus ügye sajátos autonóm' egyetemi üg<y. A karkőzi
bizottság javaslatára az Egyetemi Tanács kimondotta, hogy
ünnepélyes avatásókra az áliamfő meghívandó. Az orvos- és
bölcsészettudományi kart pedig felkérte, hogy' a másik két
karétól eltérő szigorlati szabályzatukra való tekintettel álla-
pítsák meg azokat a feltételeket és ikö,vetelménye'ket, melyek a'
"sub laurea" avatás és diploma odaítéléséhez kívánatos szigo-
rúbb elbírálás alapjául irányadók lesznek. Elhatározta a
'I'anács, hogy ünnepélyes doktorrá avatást évenként kétszer,
mégpedig az I. félévben december, a II. félévben pedig június
hónapban fog tartani. Megállapította a 'I'anáes a "sub 1aurea "
avatottak részére :kiadmndó díszesebb oklevél formáját és el-

, fogadta a bizottságnak azt a javaslatát, hogy tőmegjelőlések-
kel szemben a "sub laurea" avatás és oklevél értékét meg fogja
védeni.

A továbbiakban közh a fenti Ieirat; hogy az, 5600/1946.
vkm. sz, rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően
ünnepélyes formában "sub Iaurea Almae Matris" lehet dok-
torrá avatnia;zlÜlrot a doktorjelölteket is, akiknek "sub
auspiciis Gubernatoris'' doktorráavatási ü,gyét 1944. október
15-e előtt már folyamatba tették, VaJgy akik az ilyen fokozat-
tal való felavattatás feltételeinek 1944. október 15. napjáig
megfeleltek, de a kőzbejőttesemények folytán az ünnepélyes
felavatásuk iránti eljárás nem indulhatott meg.



Az Egyete:mi Tanács a felmerültZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö s s z e s kérdések meg-
tárgyalása után megtette az.elÜJkészületeketsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwve18ő "sub laureá
Altnae Matris" doktoravatási ünnepélyre és 1947. évi július
hó 12-érnmegtartottuk az első ünnepélyes avatást, melyen a:~

'Egyetemi Tanács meghívására Tildy Zoltán kőztársasági
elnök úr képviseletében Dinnyés La jos minlseterelnők úr is
megj'e;llení. .

Azidevonatkozőrendelet ésvktn.Ieirat értelmébenFejérváry
Géza , dr. pol. Gomboce István, dr. pol. Horvá th József Péter ,
K uhl András és Radovics GYÖ1:gy uraikat. a jogtudományok,
dr. iur. Berencz János, dr. iur. Erőss GyuZa és dr. iur. Ilosvay
'I'amás urakat az államtu dornányok, HoZZán Zsuzsanna úrnőt,
valamint Anta lóczy Zoltán, Halmi István Miklós és Zsá iér
Tancás urakat az orvostudornányok, Bodnár n-«, dr. Harasz-
th u né Papp Meli'J1da , Verrnes Stefánia és Windisch ,É'?Ja
úrnöloet, továbbá Császár Akos, Sa taer Tamás, Szellő István

és Szövérffy József urakat la bőlcsészettudományok dokto-
rává "sub Iaurea Airnae Matris" avattuic feL

Doktoravatás az év folyamán ös. zesen 578 volt. Ebből
hittudományi 18, kánonjogi 9, jogtudományi 20'4, államtudo-
mányi '135, egyesített -;jog- és államtudománvi 5, orvostudo-
mányi 73, bőlcsészettudomárryi 123, gyógysze';észdóktori pedig
11 volt. Kiadtunk 56 gyógyszermesteri és ti vegyészd okleveles,
A doktorráavatások céljából az Egyetemi Tanács 25 ülést
tartott.

Az orvostudományi Imr az, orvosképzés megfellelő slzÍn-
vonalának biztosítása, érdekében, zárt létszám bevezetését java-
solta és a vkrn-hez intézett felterjesztésébem a felvehető 1.ffine's
hallgatók létszámának 590 fó1benvaló megállapítását kérte.
A vkm. úr 94.533/1946.sz. leiratában ezt a látszámot 600 főben
állapitotta meg. ,

Ugyancsak zárt szám bevezetése vált ssiikségessé a ből-
csészettudományi Imr vegyész szakos és gyógyszerész hallga-
tóira nézve. Itt a kar azT, éves vegyész szakosok létszámának

, J 08, a gyógyszerészekének 120 fOToevaló korlátozását kérle ..
A vkrn. úr 90.320;1946.számú leitatával a szakszervezet kéré-
sét is tekintetbe véve a fenti számoknak 150, iUe1t.Meg160-ra
való felemelését javasolta. .

9
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. A bőlcsészettudományi kar egyéb szakaira, valamint a
hittudományi,a jog- és áJ.laril1tudomá:nyi .karra a hallgatók kor-
látlan számban irotkooo~ttak. így az elmúlt tanév 1. felében
8341, a II. feléhen pedig 7920 volt hallgatóink létszáma.

Ebb6lahittudomáinyi karra 102, ilL 97
,a jog- és államtudományi kana 1987,,, 1929ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,~ Z orvosi karra 3138,,, 2943
a bölcsészeti karra 2792,,, 2636

hallgató 'esik.·

A győgyszerészhallgatók száma
a bőlcsészéti karon 200, i I : l l. 195,
az orvosi IkarolIl! 122, " 120 volt.

A 90.300/J946. vkm. sz. rendelet az 1946-:-47. tanév 1. felé-
től kezdődően az egyetemeklen és főiskolákon fizetendő tan-
díjaikat a hallgatók eltartójának kereseti viszonyaihoz és a
hallgatók tanulmányi e,lőmenet'e,léhez,igazodó fokozatos őssze-
gekJben áHapí totta meg.

Hallgatóinkszociális támogatására ebben az évben tovább
bővítettiik a Pázmány Diákotthon féró'ihe'1yeii:a: háború folya-
mán megsérült lakőszobák helyreállitásával. 200 hallgatónk
kapott lakást anyagi helyzetéhez márten 25, 20 vagy 15 forin-
tért. A felvételt az ifjús,ági diákbizottság az EgYJetemi 'I'ariáes-
től megbízott veZJetős:éggel legyetértve intézi és állapítja meg
a lakók által fizetendő díjat. Az otthon fenntartása! 148.000
forintba került, ebbőL al laJkásd[jakra eső bevétel 36.000 forint
volt, a főbbit az: Egyetemi Tanács és 11 vkm. fedezte. A férő-
helyek száma a 'Szükségilethezképest minden esetre nagyori
kevés; sokkal többre volna sziikség, A hiányokat csak részben
pótolják a kollégiumok han lévő férőhelyek. .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A:z, Egyetemek Kórhá'zegyl'etén~ műkődésére jellemzés-
l~énlt megemlítem, hogy az; év folyamán 3100 haHgatót része-
sített kezelésben, Költségvetésében 58.900 forint kiadásból
43.700 forintot az Egy;etemi 'I'anács, 15.200 forintot pedig a
vm. úr fedezett. A Kórházegyíettel az Egyetemi 'I'amács ren-
delkezese alapján munkakőzősségben áll az egésZls'égvizsgáló
iIl:tézet.Ennek évi forgalmára jellemző, hogy a kőtelező
cgészségviesgálaton 2159 hallgatónk vett részt. Önként jelent-
'kez'ett vizsgálatra 1076 hallgató, akik kőziil 319 ner~ a mi egye· ·
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temiink :l:mrllgatója. A népi kollégiumok testilletileg kérték,
_ hogy tagjaimat az intézet rendszeresen megrviz;sgálja:Ebhen

az évben az, intézlet 53 egyetemi hallgatőnknak adott házasság-
kötéshez bizonyítványt. A kezelésre szoruló beteg hallgatóin-
kat a , klinikai professzorok készséggel helJlezt,élk e ~ tancélos
ágyakon, tehát díjmentesen. ' I

Hallgatőink étkeztetése terén is többet tudtunk ebben
az évben elérni, mint az előző tanév folyamáru A Mensa
Acadernica-t nem lehetett még iizembe helyenai. A KESZI
a Pázmány Diákotthonban fejtette ki műkődését, A ből-
csészettudományi karon működő Általános Egyetemi Menza
685 hallgató étkeztetését látta el. Reggelit 25 firrIérért, ebé-
det 60, illetőleg 90 fillérért, vacsorát 60 fillérért állított e16.
Bevétele voU a vkm.-től ,45QOforint felszerelésre, a z Egyetemi
Nyomda igazgatőságától 200 forint, a Diákjóléfi Hivataitól
504 forint, A dán segély 50 személy részére adott az év foly,a-

" mán nyersanyagot, Tíz( menekiilt hallgató részére ingyen
főztek.

Tudományos intézeteink, íkltinikáink az, ostrom alatt Olly
nagy }uér:békben puestultakel, hogy, bár aZI újjáépítés nagy
1,enétűleHe,l indult meg" ma is ott tartunk, hogy tudományos
műkődésröl, tölblb,helyen még rendszeres tanításról is alig lehet
szó. Ezért az elmúlt tanévben indítványomra a klinikák és

. orvosi intézetek, laboratóriumok fojlesetésére é S I felsegélyczé-
sére akciótindítottunk,amelY'nek pártfogását a K,ö'z,tá.rsasági
Elnők úr volt szíves elvállalni. Az, ő védnőksége alatt és jelen-
létében a; Fórum mozgószinházhansrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF 'r igyesi József és Seeni-
györgyi Alber i orvoskari prOf'8!SSZ10rokelőadást tartottak az,
egyetemi é1e't fejlesztese es 'a tudomlányos színvonal emelése
érdekében. Ennek előmozdítására kőlcsőniigyletek lebenyol í-

.tását tervezték és esetleges új adónem bevezetesével kívánták
a szii'kség.es fedezetet megteremteni. 'I'őrekvésiink eredmény-
telen maradt; 'az eg~északció, sajnos megrekedt. háttérbeszorult
az azóta lezajlott nagyjelentőségű politikai események, a
pénzügyminisztérium, vezetésében 'Tévő változás és más
nagyobb jelentőségű akadály :qliatt.:BJzért nemsokára egy má-
sik nagyszahású -akcióba fogtunk, .melyet 'a magyar- tudorná-
n y o s s á g korszerű szénvonaíra emeléséhes: elengedhetetlenül
szŰ'kséges any~giak eiöteremtésé céljából bölcsészettudományi
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karunk agilis professzora;srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASza la i Sámdor, kezdeményezésére
inditottunk meg. Vezetése alatt aKar 3 tagjából álló bizottság
részletes tervet dolgozott ki, melyet az Egyetemi Tanács is
mrugIáévátett. Enneik alapján a magyar egyetemek és tudomá-
nyos ,kutaltó intézetek képviselőinek 1947. május hó 4-én tar-
tott értekezilete segélykőzősséget alalkHot,t. A szervezkedés
megtőrtént, a tervek megvannak, a jövő fogja megmutatni,
hogy törekvéseink milyen eredményt hoznak.

Az 1945-46. tanévben az infláció alatt megindult
nagyobi. iramú helyreáliitásirnunka 'az 1946-47. tanév elején
teljesen megakadt és csak 11 tanév második felébern fejlődött
ki jelen tősebb mértékben.

A nehéz helyzetben nagy segítséget jelentettek a "Munká-
sok a tudományért és tudósok a munkásságért" mozgalom
keretében elvégzett rohammunkák. A Mávag, Weisz ]J ;{o,nfréd
és több más Ü2'Jem rnunkásai tetemes munkát végeztek el a kli-
nikákon, a bölcsészeti karon és több más intézetberris .

.k2'J 1946-47. tanév folyamán elvégzett és a folyamatban-
levő jelentősebb épűlethelyreállítási munkák tájékoztató ada-
tait az alábbiakban fog'laltukZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö sze:

1. A fközponti épülelt Pázmány-téri épületrészén a szét-
rombolt és leégett tető helyreállitása az ÉKM. irányítás a mel-
lett kb. 230.000 forint.

2. A kőzponti épület, valamint az Ö ' szes 1mrri épíiletek
részbeni iivegezése és részbeni helyreállítása a pénzügyminisz-
ter által a tandijtőbbletböl az Egyetemi Tanács rendelkezé-
sére bocsátott fedezet terhére kb. 200.000forint.

3. A jogi kari dókánátus, a jogtörténeti szerninárium,
a statisstikai intézet, a rektori hivatal szétrombolt helviségei-
nek helyreállitása, a Rector Maenificus és az intézetek igaz-
gatói által biztosított, részben társadalmi úton szerzett hite-
lekböl, ősszesen l\.b. 160.000 forint.

4. A ,kórboInctani épület tetejének és belsejének helyre-
állitása VKM. által biztosított rendkívűli hitel terhére 300.000
forint.

5. A Kőzegészségtani Intézet Mária-utca 40. szám alatti
ú j épületének helyreállitása, az, Intézet igazgatója által szer-
zett anyagokból és hitelekből, részben rohammunkásokkal,
ősszesen kb. 160.000 forint, a VKM. hoezájáruiásával.
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•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,6. Az élettani intézet helyreállítása az, intezet igazgatőja

által kieszkőzőlt hitelelkhŐlI ősszesen kb. 100.000 forint.
7. A II. iS Z , . belgyógyászati klinika A) épületében a labo-

ratórium, a, B ) épületéhen a romrősztől elszigetelhető sériilt
helyi;ségJek helyreállitása kb. ]80.000 forint. .

8. AIHGFEDCBAII. IS Z . kiilsőtelepi sebészéti kkinika (volt orosz hely-
őrségi kórházI) egyi1k 'szárnyának, valamint orv,osiszemély-
zeti lakásainak helyreállitása. A iÍlunlkák folyamatban van-
nak, részben váilallrozólokal, részben _rohammunkásokkal ;
eddigi !költség, a VKM. hozzájárulásával, 234.000 forint.

9. Az orr-fiil-gége-klinika (volt orosa helyőrségi kórház)
helyreállitási munkái jelentősebb részben elkészüUeik, f61eg a
klinika ig;alZlgatója álta] kieezkőzől! arryagadományokkal és
rohammunka 'seigítségJ&v1eLJel'enleg folyamatban vannak vál-
lalkozó útján a f,e;s,tő-ésválialkozó-munkák. A vállalkozó kőlt- '
.sége eddig kb. 800.000 forint, a VKM. hozzájárulásával.

10. A rÖJ11Jgen~klinikapavillonépiiletének helyreállítása kb.
40.000 forint. I

ll. A bőlcsészetkari föépiilet tetőzetének helyreáliítása

30.000 forint.
12. Kiilőnbőző bőlesészetkari épíileteken kb. 1000 m" iive-:

geZ1ésés.a WC.Jk helyreáí'litása kb. 50.000 forint.
13. A bőlcsészetkari főépületben ,aJmatematikai szerniná»

rium és a.gyakorlati fizika szétrombolt helyiségeinek a helyre-
áflitása, valamint a természetrajzi épületbcru több intézet
kisebb helyreáslítási munkája kb. 80.000 forint.

14. A bőlcsészetkari C) épíiletbon az 'elméleti fizikai inté-
zet :kié,g'letlhelyiségeinek helyreáflitása, alZ t~pülelt fűtési háló-
zatánRik a kazánok nélkiil való kijawitása. kb. BO.OOOforint.

15. A bölcsészeti kar részére 'az Agrártudományi Egyetem
által át'€lIlg'ledett Essterházy-utca 3. szám alattiépi-nerthen az
orosz,sZ!láv,aul'erikai, angol, lengyel é S I olasz intézet részére
szükséges helyiségeik helyreállitása ősszesen k b . 41.000 forint.

16. A kiilső klinikai' telepi főzőkonyha raktáránwk és iro-
dáin.ak,a. mosőkonyha lrelyiségeinek, la garázsnak és maihelyek-
nek (orosz 'he,ly6rségi k'Ó·rházhoz tartoztaikJ) l'e~szükségeseibb
helyreállitása 70.000 forint. -

Jelent6s'eibb rnunkák ősszeseau 1,820.000 forint. A tanév
folyamán elöirányoetatott uz egyetemi épüle'tek tetőzletének

13
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helyreállítására 800.000 forint. A munkát az ÉKM. bonyo-
lítja le.

Az ÉKM. .a nyár folyamán megkezdte a II. sz. belklinika
B) épülete ,kib:10.000 légköbméter terjedelrnű romrészének
újra építését. A romrész újjáépítésének ősszes kőltsége elő-
zetes becslés szerint kőzel 2,000.000 forintot tesz ki.

Láthatjuk ezekből a kiterjedt javítási és újjáépítési mun-
kákból, hog<ya vallás-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s köZ/olJctatásügyiminisztcr úr a ren-
delkezésre álló anyagi lehetőségek keretén belül megtett min-
dent egyetemiink épiileteinek. rendbehozatalára. Amikor
ezt megállapítom és kőszőnetemet fejezern ki, figyelmébe
ajánlom Miniszter úrnak az egyetemi I. sz. szűlészeti klinika
'Egyik épületének, elkiilőnítő pavillonjának súlyos sériilését,
Ennek az épületnek rendbehozatalára eddig semmi sem tör-
tént, hál' hiánya a klinika műkődésében rendkíviil nagy nehéz"
séget okoz és a betegellátásban súlyos kővetkezanényekkel
járhat.

Mint már évtizedek óta csaknen» mindig, az utolsó évek-
ben is sokat foglailkoztaík,< 1 különbőző karok aJ felső oktatás
reformjával. Kiilőnősen sokat foglalkozott az orvosi kar az
orvosképzés reformjával. Hosszas tanácskozások alatt bizo-
nyos újításokban meg is állapodtunk, egyelőre azonb/tn az idő
előrehaladottsága miatt ezek a'Zi,újításo1knem léphettek életbe.
A magarn részéről a mai viszonyok és lehetőségek között egy
reformot tartok fontosnak -és mindenek előtt valónak. Ennek
az újításnak' három tényezője VIan.A tanárok igyekezzenek
megismerni és megi mertetni azokat az igen nagyeredménye- '
ket, melyeket a háború alatt anaigy és ga':.dag nemzetek a
[,ü1ön!bö,zőtudományszakok terén elértek. Az 'egyetemi hallg-a-
tók igyekezzenek az 'elmúlt éveknek részben hiányos képzését
és a megnövekedett anyagot szorgalmuk fokozásával pótolni.

I A felettes hatóságok pedig igyekezzenek megteremtend a tudo-
mányes műkődésés az egyetemi olrtatás Iehetőségét. Ha a
minisztérium ezt a kérdést magáévá' teszi, meg vagyok rőla
győzödve, hogy az 'egész magyar nemzet, a társadalom min-
den rétege és mirrden tényezője támogatui fogja ebben a kiiz-
delernben. 'I'udom, hogy a VK. Miniszter úr, aki ma:ga is egye-
temiink professzora, ezt a !kérdést szívén viseli és Ielkes igye-
kezetével fog ezután is. minden tőle telhetőt megtenni. Nem
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hallgathatom azonban el, hogy ha ez a' segítség he nem kővet-
kezák, egész tudományos nívónk messze el fog maradni a nem-
zetkőzi tudomány színvonalátől.

Az egyetem mül~ödése és jgazgatása egészen kiilőnleges,
azázadokon kereszfúl kialakult fejlődés eredménye, Mai szer-
vezete az államfői 'feliigyelet és az egyetemi őnkormányzati
éld két irányáruaik megf~1'e16ffilJévszázadok alatt a hazai és
kiilfőldi szellemi áramlatokalakulésának jegyében fejlődött
ki; jutott mai állapotára. Királyi rendeletek, kiváltságlevelek,
kmmányszéki (helytartótanács) rendeletek és a szokásjog,
a kormány, ill. a VKM. rendeletei, elvi dőntései, állásfoglalá-
saiailkotják a killső,az:egyclemi hatőságok és általában az
egyetemi önkormányzat alkotta szabályzatok, döntések pedig
azokat a belső jogiíorrásokat, amelyek I.IDe!retén:belül az egye-
temi éllet folyik. Az egyetemek igazga:tásának és szervezeté-
nek telljes képét a jogforrások és az egyetemi őnkormányzati
szervek határozásainak és dőntéseinek nagy, tömegéből kell
kihámozni, A tudományok 'fejlődése, az életviszonyok átalaku-
lása mindinkább az egyetemi igazgatás feladatainak kiterjesz-
fésére és végül i,s arra vezetett, hogy az 'egyetem sZ'étága,zó,
változatos feladataihoz képest, meglehetősen bonyolult igaz-
gatási egységgé alakult, Az egyetemre vonatkozó jogszabá-
lyok, valamint kormányhatósági ésegyetemi döntések, határo-
zatok módszeres kimutatása nem egyszer felette nehéz feladat
. 'elé 1ÍJ1Iítja még a szakembereket is'.·

A multban is voltak törekvések, amelyeknek az volt a cél-
juk, hogy az egyetemre vonatkozó szabályokat ősszegyűjtsék,
sőt maguk az egyetemi szabályzatok is arra tőrekedtek, hogy
a körűkhőz tartozó anyagót ,egY'séges szerkezetbe foglalják és
annak snmden vonatkozását kÖZlö:Jjék.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kolla r its Béla dr. egyetemi magánta:nár,a::li orvoskari
tanárteetiűet megbízásából 1910-hén ősszeállitotta ".Az orvos-
karra vonatko~ó érvényes!, fontosabb törvényeik, rendeletek,
szabádyok és határozatok" .gyűjteményét, majd YoUand Artúr
dr. egyetemi ny. r. tanár 1926-han a; bölcsészettudományi kar
adminisztratív és tanulmányi rendjére vonatkozó szabályza-
tokat gyűjtötte őssze "A Budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának adminisztratív
és tanulmányi rendjére vonatkozó S'za;bá:lyza:to1k"címen. Ezt
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kővette ugyanosalc a bölcsészettudományi kar adminiszdratív
és tanulmányi rendjére vonatkozó szabályoknaksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMeliclv János
egyeteuri nyilvános rendes tanár által történt összeállítáea
1936-han, "A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
Bőlcsészettudományi Karának adminisztrativ és tanulmányi
rendjére vonatkozó szabályok" cím alatt.

Hasonló célzattal készűlt 1926-ban Laky Dezsőegye!tmni
nyilvános rendes tanár munkája: "A m. kir. Ferenc József
'I'udományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények es
rendel etek gyűjteménye".

Ezek az ősszeállítások -- Laky Dezsőnek a szegedi tudo-
mányegyetemre vonatkozó múnkáját lkiivéve, - egyrészt csak
az egyes tudománykarok érvénybern levő szabályaival foglal-
koznak, másrészt időkőeberr ála\andó kiegészítésre és átdolgo-
zásra. szorultak. . .

Az egyetem €gyesszalbályany;agáról kiadott gyüjtemé-
nyes munkák nélküűözték azokat a szempomdokat, amelyekből
.az egész- egyetern igazga táse és szervezete, é.s az abban helyet.-
Ioglalő tanulmányi rend áttekinthető lett volna .

. Az orvostudományi kar az elmúlt tanulmányi év folya-
mán Melly József dr. egyetemi nyilvános rendes tanár elő-
terjeszrésére 'ell1hátárOzta, hogy Kolla r it« Béla rminkájának
mintájára összeállít ja az. orvostudományi kar SZé\Jbálya it. Az
előrnunkálatok során kitűnf, hogy az orvostudományi karra
vonatkozó ilyen természetű murikálat főképen olyan joganya-
got tenne köz2lé,am,ely nemcsak az orvostudományi karZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü g y -

vezetését érinti, viszont nem oldaná meg az. egyetem egész:ére
vonatkozó, annyira kívánatos összefoglalást, Ezért a ,kai elő-
terjesztest tett az elgyetem tanácsának, hogy ne csak az orvos-
tudományi karra', hanem az egészegyetemre vonatkozó összes-
érvényben 'levő jógszabályok, elvi határozatok és döntések
gyűjtessenek egybe, A 'I'anács elfogadta az orvostudományi
·br javaslatát és a munkálatok elvégzésére bizottságet kiil-.
dött ki, amelynek tagjai: a hittudományi kar részéről Kecskés
Pá l, a jog- és államtudományi kar részéről Mártonffy
Károly, az orvostudományi kar részéről Melly József és a
bőltisészettudcmányi kar részér0[ Hu,izti József egye1temi ny.
I '. bmár.· .



Meggyőződésem, hogy a Pázmány Péter Tudományegye-
tem szervezetét és igazgatá át felőlelő ilyen gyűjteménves
munika - ebben ,alZAalakjában eddig talán az első ilyen próbál-
kozás - hasznos szelgálatot fog tenni nemcsakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z egyetem-
tanítótestiiletének, alkalmazottainak és i'fj'Úságáll'ak, hanem
mindazoknak, ,a;Jriilrn.ekezzel a meglehetősen bonyodalmas jog-
anyaggaí thivatásulmál fogva, VlaJg'y'8Igyé~ké'llt Ioglalkozniok
kell.

A bizottság tagjainak, kirlőnősensrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM elly József dr. egye-
temi nyilvános rendes tanár úrnak, továbbá Tóth Jenő dr. és
Golambos Ferenc dr. egyetemi főtanácsos úrnak, Herendi
Elek egyetemi tanácsos úrnak, Beller László egyetemi iroda-
igazgató úrnak, Bakoss Gergely €gyetemi quaestor úrnak,
Karg Norber t dr. egyetemi gazdasági igazgató, egyetemi
magántanár úrnak, továbbá rndndazoknak az egyetemi tiszt-
visclöknek, akik a gyűjtemény létrehozásában részdvenni
segítettek: végül ]( ubi,ns,zky Lajos dr. vall ás- és kőzo ktatás-
iigyi minisetériumi osatályfőnők úrnak, aki a gyűjtemény
egy beálli tásán ál .ugyanosaik szíves volt kőzrernűkődni, kösző-
netemet és elismerésémet fejezem ki.

Az Egyetemi Tanács határozata értelméhen dr. Melly
József orvoskari dékán az egyetemre vonatkozó összes érvény-
benlevő jogszabádyokat, miniszteri és tanác i határozatokat
ősszegyűjtötte. A hetalmas munka Egyetemi Kódex címen
nyomás aíatt van. Melly professzor úrnak ez ügyben kifejtett·
értékes és fáradhatatlan rnunkásságáért hálás kőszőnetemet
nyilvánítottarn. , -,

De nem mulaszthatomcl.rhogy ez ,a[kalolITllillalikös~önete1:
n e mondjak mindazoknak, akik rektora munkámban segítsé-
gemre voltak Kőszőnőm Ortutay Gyula miniszter úrnak nem-
csak azt, hogy az elmúlt. év folyamár» az anyagiak elő-
terern tésével igyekezett lehetövé tenni újjáépitésiinket, egye-
temi intézetcink helyreállítását, hanem azt is, hogy élénk
érdekiödésével, támog-atásával segítségiinkre volt a felsőbb
oktatás, az C'gyeterlü élet. fejlesztésében. Hálásan rnegkőszőnőm
az Egyetemi 'I'anács aninden egyes tagjánal; é" dr, Huszti
József tanár-tanácsjegyző úrnaik azt az értékes támogatást,
amelyet részükről az egéS'z tanév folyamán t,ap as ztaltam.
A velük való harmonikus egyiittműkődésnek kőszonhetjiik

2IHGFEDCBA
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tanácskozásaink zavartalan, munlkáját, emelkedett hangját.
Ugyancsak keszonetet mondok dr.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATóth Jenő egyetemi fő-
tanácsos úrnak,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'3 1 rektori hivatal vezetőjének, dr. KargN or-
ber t gazdasági igazgató úrnak, Bakass Gergely quaesfor úr-
nak, a rektori hivatal és quaestura 'egész tiszti karának, egész
.évi odaadó és buzgó munkásságukért.

Az elmúlt tanévet megnyitó iinnepélyiinket 1946. szep-
tember 22-én délelőtt 10, órakor, a Te Deumot pedig' 1947.
június hó l-én tartotttik meg. E'gyetómünk a1la]:lít.ásának és'
újjászervezésének emlékiinnepélyét 'a hagyományos időben,
május hó 13-án, rendeztűk.

. Műkődésem ideje Jejárt, és mint az egyetemnek multévi
rektora jelentem, hogy .1947. évi június hó 9-en a négy tudo-
mány kartől kiküldött elektorok ae 1947-48. tanév Rector
Magnificusává dr. Németh Gyula bölcsészettudománykari
nyilvános rendes tanárt választottéík meg. E'zt megelőzően
június hó 2-án tartott üléseiken :aIZ egyes tudománykarok
dékánjaihat választották meg. E választások eredményeképen
a hittudományi .kar dékánja dr. Horvá th Sandor nyilvános
rendes tanár, a jog- és államtudornányi ka:r dékánja dr. M OÓ1'

Gyula nyiivános rendes tanár, az orvostudományi kar 'dél<:án.ja
dr. Melly Józse! ny. r. tanár, a bőlcsészebtudományi kar
dékánja pedig dr. Zsira i Miklós ny. r , ta n á r l 'ett. A választá-
sokat a vallás- és kőzoktatásiigyi mirlJÍszper úr megerősítette.

Hálásan kőszőnőm a 'I'anács tagjainak, hogy ikö'zö,smun-
leánkat egyiittműkődésiink egész ideje alatt még e nehéz

. időkben is az őszinte egyiittérzés 'baráti lég1köréhen végeztük ..
Ha ma lelki szemeink előtt elvonulnak a rendesnél sokkal

sűrűbben és' minden alkalommal 4-5 órán át tartott tarrács-
iilés·ell~emlékei, aat hiszem, megáblapíthatjuk, hogy az Egye-
temi Tanács a lefolyt tanévben sokszor nehéz és iZ lg 1a'lmas lég-
körben alkotó rmrrukát v<ég7Jett; egyengette útját az EgyetEm
le'he1ől'eg zavartalan továbbfejlődésének, az egyetemi élet
nrűkődésének.

Magnifioe Reetor l Amikor Magnificentiádnak a Pázmány
Péter 'I'udományegyetem kormányzását az 1947-48. tanévre
átadom, szerétettel kőszőntőm Onte díszes rnéltőságban, a leg-
előkelőbb pozícióban, amely ,eg'Ye1t'emiprofesszornak osztály-
részéül lehet. Ez a nagy dísz és méltóság azonban a rektori
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máltóság viseléséhen sajnálatos módon 17a~lána:Zi egyetlen
öröm, e'g<y!ébrkéntnagyon elszomoritó, hogy műkődésiinkben
teljesítmányeinlk, eredményeink a- rendkiviil súilyos kőriilmá-
nyek .miatt nresszeelmaradnak kitűZ1örtt célunktól. A magam
részéről azonban nemosalo iidvőzlőm Magnificenfiádat, hanem
bizalommal is adom át és teszern le a kormányzást Magnifi-
centiád kezébe. Magnificentiád nagy tehetsége, szorgalma és
tudományszeretete révén annak idején igen rövid idő alatt
jutott az egyetem és azakadérrriaá pálya legmagasabb polcaira.
Mindig' a Jegnagvobb -kitat-tássaíl művelte szakmáját -érsa leg-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I nehezebb ikörülmények kőzőtt is rendíthetetlen energiával
folytatta munkáját. Dolgozafai már ifjú kora óta. sűrűn je[en-
tJelkmeg, nemcsak hazai, de kiilfőldi follyóiratokhan Ü ~ érStudo-
mányos neve nemcsak hazánkban, de kiiífőldi tudományos
kőrőkben iaelismerésneícés rnegbecsiiiésnek őrvend.

HOSiSZÚ egyetemi tanári műkődésaalatt és mint az egyets-
miinkkel kapcsolatbarr áUó t:anárképző rés tanárvizsgáló intézet
elnökes-okat foglalkozott kiilönősen a tanárképzésre vonat- •
'kozó problémákkal. Hosszú, eredményes tanítói és kutatói
munkásságra tekinthet vissza és ~z.é'rt eredményekben gazdag
élete nemes aik egyetemünknek, de hazánknak is díszére válik.
nj díszes méltőságában, a rektori funkciók teljesitésében e-gye-
temíinknek a jövő évben nalgy hasznára fog válni, hogy Mag-
nifieentiád nagy tudományos eredrnényein Jriviil tanártársai-
nak osztatlan tiseteletét és szeretetét is élvezi. Mindez bizto-
sítéka Magnifioentiád-eredményes rektori műkődésének. Szív-
ből kívánom, hogy rektori ténykedését egyeternünk műkődé-
sének nagymérvű heiyreáilitása, fejlődése tegye emlékeze-
tessé, hogy vezetése alatt egyetenriink kőzelebb jusson a ki-

,tűzött célokhoz, és terveirulc, kívrunságainlk, a tanítás és tudo-
mányos műkődés lehetövé tétele és. fejlesztése minél előbb
valóra váljék.

A reindenható Isten vezérel1je Magrri:ilfieentiádJat! Ez,ze;l a
kivánsággal adom át Magnifice:ntjá:dna:k Egyet,emünk Ősi jel-
vényeit, a Pázmány Pétertől ránkhagyott rektori jogart és
az 1. Ferenc király által adott rektori 'láncot. Viselje
Magmificentiád Egyetemíinknek ez őSli jelvónyeit Egyeteműnk
javára és dicsőségére. Kérem Magrrificentiádat érs a Dékán
urakat, hogy fog[,aIják el helyüket,

2*


