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MOÓR GYULA DR.
1945'::"'46.TANÉVI RECTOR' MAGNIFICUS .~

BESZÁMOLÓ BESZÉDE .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'I'ekintetes Egyetemi Közgyűlés!

Igen tisztelt Vendégeink! \
I

1. Tisztelettel üdvözölve mindenekelőtt a vallás- és
kőzoktatásiigyi miniszter, '~épvise10jé~ Nagy Miklós
államtitkár urat, a. miniszterelnők képviselöjet Bojta .
Béla államtitkár urat, abiboros hercegprímás személyes
képviselőjét Witz Béla érseki helynök urat, Szakasita
Árpád miniszterelnökhelyettes, Riesz István igazságügy-
nriniszter, Rónai Sándor kereskedelmi és szdvetkezet-
ügyi és Bartha Albert honvédelmi miniszter urakat,
Zálk Ferencosztálytanácsos urat, a belügyminiszter kép-
viselöjét, Kerékes István urat, a Kúria és Csorba János .

.urat, a Közigazgatásí Biróság elnökét, Auer. György
főáUamü·gyész urat,a budapesti főügyészség vezetőjét,
a Székesfőváros képviselöjót Rubinyi Mózes' 'kereske-
delmi középiskolai igazgató urat, valamint a' testvér-
egyetemek képviselőit: a Műegyetem részéről· Csűrős
Zoltán rektor, Hel'lerF'arkas prorektor-és Német Endre
dékán urakat s az Agrátegyetem rés~éről Doby Géza
rektor urat, továbbá az Egyetem tanácsának, tanári I ka':'
rának tagjait, az egyetemi ifjúságot és .összes vendé-
geinket, a jelen tanévet megnyitó s az új Tanácsot he':'
iktató ünnepélyes nyilvános iilésiinket megnyitom.

Hagyományos szokás --,.o amely talán a. kulturális
fejlődés folyamatosságát és fQlytonosságát példázza -,
hogy tuielőtt a jövendőnek nekivágnánk, egy' futó pil-
lantast vetünk -a multra, hogy -a lelépő rektor, rrüélőTt
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helyét az Egyetem új Rector Magnificusának átadná,
ezen az ülésen beszámol a letűnt esztendő. eseményeirol

- é s eredményeiről.
Amikor ennek az utolsó kőtelességemnek elegettéve

a lefolyt tanév kiizdelmeire .visszanézek, igen sok fárad-
ságnak, sokszor sziszifuszi munkának es igen kevés ered-

. ménynek, egy szűk aratásnak a képe tűnvkelém: Az a
szőrnyű pusztulás.. amely nagy nemzeti katasztrófánk

J ,

kíséröjelenségeként Egyetemünk épületeiben, felszerelé-
seben, s részben tanári testületében és hallgatóságában
is végbement, a gazdasági ősszeomlással .kűzkődő sze-
renesőtlen ország siralmas pénzügyi -helyzetében távol-
ról sem volt helyrehozható. . I

Sok.SZOl'a z -Egyetem működésének legnélkülözhetet-
lenebb feltételei is hiányoztak Így bár már az ősszel
meginditottuk a tüzelőanyag megszerzésére irányuló
akciónkat - s ennek érdekében a hivatalos fórumok
megmozgatásában egészen az akkori miniszterelnőkig el-
mentiink - mégsem sikerült a téli fűtést még csak a
klinikák számára sem' biztosítanunk: betegcink hideg
s~zobákban sínylődtek, orvosaink fagypont alatti hórnér-
sékleten operáltak, az egyetemi előadások pedig kőzel
négy hónapon át szűneteltek, .

Sokszor viszont az infláció hullámaiban elvesztet-
tük még ast is, amit nehéz fáradsággal megszereztünk.
Május 13-iki iinnepélyiinkőn őrőmmel jelentettein ' be,
hogy sikerűlt a kezelésemre bízott összegekből krajcá-'
roskodó takarékossággal az egyetemi pályamunkák ju-
talmazására .15 milliárd pengőt ősszegyűjtenem, Ezt az
összeget a vallás- és kőzoktatásűgyi miniszter ~T meg-
értő támogatása további 15 milliárd'dal, Antal József
újjáépítési miniszter úr áldozatkészsége pedig. további
30 milliárddal gyarapította. Ezt az egész 60 milliárdos
ősszeget értékállónak igért adópengőben helyeztük el:

- s 20 millió adópengőrőlszóló betétkönyvünk ma ponto-
san 10 fillér értéket képvisel. . ,

E nehézségek - és csalódások ellenére mégis azt hi-
szem, hogy határozottan. nyereségg'el zárhatjuk le az
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elmúlt esztendő kővetel- és tartozik-számlájának mérle-
gét. A felszabadulás utáni félesztendő zavaros és bizony-
talan állapotával szemben. az Egyetem helyzete meg-
szilárdult, Az Egyetem elleni támadások megssűntek.
Tekintélye nem csorbult, megbecsülésben nőtt, sorsabiz-
tosítottnak, hiányainak pótlása az állam gazdasági hely-
zetének javulásával 'valőszinűnek látszile Mind a négy
tudománykaron normális keretekben folyik a munka :
az improvizációk helyét lassanként a régi rend fog-:'
lalja el. '

A lefolyt nehéz esztendőben Egyeteműnk bizonyos
mértékben fejlődött is: 12 új tanszékkel és néhány új

intézettel, bővült; orvosi 'karához kapcsoltálc a Fehér
Kereszt Gyermekkórházat és az Állami Szemkórházat.BA
.Tagi karán kétéves esti munkástanfolyam nyilt meg
s tető alá került a: jogi oktatásnak régóta vajúdó
reformja is.

Az iiresedésben lévő és az újonnan jszer-cezett tan-
székek jórészt' betöltést nyertek, úgyhogy a 117 tanszék
kőziil mindőssze 10 áll még betöltetlenüL Új professzo-
raink, a régiekkel: versenyezve, egyforma lelkesedéssel
és odaadással .állanak --: mcstoha egyéni kőriilményeik
ellenére is - az ősi Alma Mater szolgálatában.

Elmondhatjuk, hogyunindott, ahol csak erős aka-
ratra é,s szellemi erőfeszítésre volt sziikség, az újjáépí-
tés teljes, mértékben megtőrtént. Ott, ahol az anyagi esz-.
.kőzők hiányoztak, a helyreállítás munkája természetesen
sokkal, lassúbb tempóban haladhatott. Mindent egybe-

- vetve azonban, kétségtelenül nagy lépésekkel mentünk
előre a gyógyulás és fejlődés felé' vezető úton.

, 2. A legnehezebb probléma - éppen az anyagi Iede-
zet elégtelensége folytán - az épületkárok helyrehoza-
fala és a felszerelések: pótlása volt.

~Az"épületek ,helyr~állítá~a az ősszel nagy lendület-
tel indult-8 egészen a fagy' beálltáig folyt, bár az anyag-
hiány -tőbbízben súlyos fennakadást okozott. A tavasz- /
szal - amikor pedig fokozott ütemben kellett volna
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-Iolytatődnia - a szűkséges fedezet hiánya folytán egyre

'lassult. A Gazdasági Főtanács a pénzügyminisztertől
engedélyezett hiteleket sem bocsátotta' rendelkezésünkre
's így a nyár'elején az építő munkateljesen megállt s a
mai napig sem indult meg. Ez idő óta csak a tanító sze-
mélyzet, tisztviselők és altisztek munkaerejével és magá-
nosok áldozatkészségéből folytathattukcsekély mértékű
helyreállító munkánkat.

- A Joint mintegy 44.000 forint értékű svájci frank-
kal segélyezte klinikáinkat, aHitelbank és a Fellner-
család mintegy 10.000 forintnyi üveget bocsátott a sebé-
szeti klinika rendelkezésére, Babits professzor 2500 fo-
rinttal, Hedry Endre kórházigazgató 1500 forinttal,
a Szociáldemokrata Párt 1000 forinttal, a Magyar Kom-
munista Párt 500 forinttal, az Elzett Vasárugyár 3ÓO
forinttal, J akab György min. tanácsos 250 forinttal já-
rultak hozzá az Urológiai Klinika rendbehozatalához,
ct Bárdi Drogéria 13 m" bevágottablaküveget ajándéko-
zott a sebészéti klinikának, a Meteor Kávéház tulajdo-
nosai .pedig 20 darab széket adtak a bölcsészeti kar föld-
tani intézetének.A A . Gyermek-Klinika mintegy 1000 mil-
.Iiárd síma-pengőnyi .ősszeget kapott részint a J ointtől és

' 8 Nemzetközi Vőrőskereszttől, részint magánosoktól:

Péterffy Gusztáv, Albert Antal, Bródy János, Snyoz.ik
József és H. J. uraktól, a Breitner és 'I'auber cégtől s a
'Galamb fodrászszalóntól; a bölcsészeti ,kar egyik kémiai
intézete ,vegyszereket és más anyagokat a' Richter,
Chinoin, Egger gyógyszervegyészeti gyáraktól, a .Hun-
gária Kénsavgyártól, a Shell és a Belföldi Olajipari
Rt~tól. . .

Meg kell' emlékeznem - nemcsak anyagi, hanem
erkölcsi jelentőségénél fogva is - a "Munkások atudó-
sokért" akcióról, amelynek "keretében a MAV,AG mun-

kásai 40.000 munkaórát ajánlottak fel a Bölcsészeti Kar
I

épül-eteinek rendbehozatalára s ennek 'felét már le is dol--
gozták: több tantermet kifestettek. asztalosmunkát vé-
geztek s a Gyógyszertani Intézetben vízvezetéket és
műszereket javítottak.

/



]-'ogadják' mindezok a nemesszívű segítőink áldozat-
készeégjekért hálás kőszőnetűnket,

ALJ újjáépítési. munka, amelyet a pénzügyi őssze-
omlással kiizdö :állam erejével s magáriosok támogatá-
sával elvégezhettünk, még a 4°6 millió arany-pengőnyi
épületkárnak is csak csekély hányadát, mintegy 15%-át
pótolhatta. Teljesen egyetlen épületünk helyreállítása

- sem nyert befejezést, A tetőkároknak is csak: kőriilbelüt
"7Ű-80%-a lett helyrehozva. Az ablakiivegezásnek alig
lOro-a pótoltatott; pótanyagokkal az ablaknyílásoknak
mintegy 20ro-át fedtiik be.

Az, hogy :B~gyetemunkhelyreállítása csak ilyen
lassú tempóban haladhatott előre, fokozott súllyal érez-
tette hatását azért, merf Oafelszabadulás után erősenA°

. megnövekedett számú hailgatóságunk tanulmányi igé-
nyelnek még a békeheIi helyiségek és felszerelések teljes
épsége mallett is nehezen tudtunk volna eleget tenni.

Fokozta nehézségeinket az a kőrűlmény is, hogy
klinikáink egy részét - az 1. sz. sebeszetit és aH. sz'. -,
nöi klinika nagyrészét, valamint az orr-,' gége- és fül-
klinikát az orosz katonai parancsnokság katonai kórház
céljára vette igénybe és a mai napig még vissza nem
adta. "

Hogy mindennek ellenéré munkánkat kielégitő ered-
ménnyel végezhettiik iel, azt kizárólag tanáraink, tudo-
mányos S'egédszemélyzetünk és tisztvisélőink heroikus
erőfeszítésének kőszőnhetjiik. A legmostohább kőriilmé-
nyek kÖZÖItt,amikor a havi fizetés sokszor 'k1étnapi éle-
lemre sem volt elég, éhezve és fázva, letett esküjükhi1Z
híven birkóztak meg a reájuk háruló feladatokkal..

3. Pedig a tanári kar soraiban a háborús 'eseménye-
ken kíviil a politikai igazolások is"s~l€-s rendet vágtak.

A háborús események következtében életét vesztette
el jogi karon 1 (Magyary Zoltán), az orvosi karon 2
(Imre József, BeiJ.ed,ekLászló) ésa bölcsészeti karon 2
(Tompa Ferenc, Ortvay Rudolf), összesen 5 professzor.
A politikai igazolások folytán - amelyek már a mult
tanévben megkezdődtek és a jelen tanévben Iesárultak-s-
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a jogi karon 2 (Balás Károly, Tomcsányi Móric), a böl-
csészeti karon 3 (Brandenstein Béla, Dékány István,
Mályusz Elemér) és az orvosi karon 11 (Bakay Lajos,
Balogh Ernő, Boros József, Burger Károly, Darányi
Gyula,' Hainiss Elemér, Herzog Ferenc, Matolay
György, Minder Gyula, Orsós Ferenc ésTátraHyay-
Wein Zoltán), összesen 16 professzor veszítette el tan-
székét. A nagyszámú tudományos segedszemélyzet köré':
ből hasonló okokból hasonló mértékű kiesések történtek.

Az ország gazdasági szanálásával 'kapcsolatban 'al-
kalmazott B-listák rendszerét az Egyetemre ugyancsak
kiterjesztették. Ennek itt a szigorúan v-égrehajtott poli-
tikai igazolások után értelme nem volt. Értelme csupán
az esetleg nélkülözhetőnek ítélt tanszékek rnegszűnteté-
sének lett volna. De valamely nélkülözhetetlen tanszék
professzorát B-listára tenni s azután-kinevezni helyéhe
mást, ez az eljárás az államháztartásnak illem kőnnyí-
tése, hanem felesleges megterhelése. Éppen ezért, ami-
kor az egyetemi autonómiát is súlyosan sértő B-lista
alkalmazása ellen az őssz s magyar egyeternek rektoral-
val kőzősen tett lépéseiru eredménytelenek maradtak,
felterjesztésben arra kértem a korrnányt, hogya forint-
keltségvetés ősszeállításánál ne a B-listázás után meg-
maradó, hanem a tanulmányi. szabályzatok, végrehajtá-
sához szükséges számú tanszékek vétessenek fel a kőltség-
vetésbe. Ehhez a minisztertanács hozzájárult. Az egy(;-
terni Belistázás céltalan voltát semmi sem bizonyítja
világosaboan, mint ez. a minisztertanácsi határozat.

AB-lista végrehajtásánál .Nagy Ferenc miniszter-
elnök úr az egyetemi autonómia iránti tiszteletből a hit-
tudományi, jogi és bölcsészeti kar számára alakított bi-
zottság elnökévé az Egyetem rektorát, az orvosi kar
számára alakitetténak elnőkéül pedig az orvosi kar egyik
tanársegédét nevezte ki. Ezzel az in tézkedésével, ame-
lyet köszönettel fogadtunk, sikerült az egyetemi ér-
dekek' fokozottabb tekintetbevételét biztosítani. B-lis-
tára került a hittudományi karon 1 (Schütz Antal),
a jogi karon 1 (Kuncz Odőn) , a bölcsészeti karon 4



(Förster Aurél, Yolland Artúr, Miskolczy Gyula, Mosca
Rudolf) és az orvosi karon 3 (Belá:k Sándor, Huzella
Tivadar, Ratkóczy N ándor), összesen 9 professzor.

A tanév folyamán a kerhatár "betöltése okából nyu-
galomba vonult ezenkívül dr. Papp Károly, a földtan
ny, 1'. tanára.

A halál ragadta el a jogi kar tagjai sorából Kenéz
Bélát, a statisztika ny. J;. tanárát s a bölcsészeti kar
tagjai kőzül Viski Károlyt, a néprajz és Kerékjártó
Bélát, a felsőbb geometria ny. r. tanárát. Nyugalma-
zott tanáraink közül elhúnyt Kelen Béla és Beke Manó.
Kegyelet-teL fogjuk megőrizni eltávozott kartársaink
emlékezetét.

Az orvosi kar elvesztette Beznák Aladárt, az élet-
tan ny. r. tanárát, akit a tihanyi Magyar Biológiai
Kutató Intézet igazgatójává neveztek ki.

E veszteségek pótlására, amelyek -a tanári karnak
több mint egynegyedét tették ki, 31 új ny. r. tanár és
egy ny. rk. tanár kinevezése történt meg a lefolyt
tanév folyamán. A jogi karra négy új professzort
neveztek ki: Molnár Kálmánt a kőzjog, Mártonffy
Károlyt -a köúg"iz-gatási és pénzügyi jog, Varga Ist-
vánt a II. sz.. közgazdaságtani és pénzügytani, Szászy :
Istvánt az ősszehasonlító- magánjogi és nemzetközi
magánjogi tanszékre. Az orvosi karra 11 új "professzor
kerűlt: Rusznyák István az I. sz. és Haynal Imre a
II. sz. belgyógyászati, Babics .Antal az urológiai, Ho-
rányi Béla az elme- és idegkőrtani, F'őldvári Ferenc a
bőr- és nemikórtani, Baló József a törvényszéki orvos-
tani, maj-d a- kórbonctani, Melly József a közegészség-
tani, gegesi Kiss Pál az 1. sz. és Petényi -Géza a II. sz.
gyermekgyógyászati, Germán Tibor az orr-, gége-, fill-
gyógyászati és Szarka Sándor a II. sz. nőgyógyászati
tanszékre. Végül a bölcsészeti kar tanári testülete 17 új >"

professzorral gyarapodott: Lukács György az esztétika
és kultűrfilozófia, Trócsányi Zoltán az orosz .nyelv és
irodalom, Bonkáló Sándor az ukrán nyelv és irodalom,
Bisztray Gyula a legújabbmagyar irodalom, Turóczy-

9
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Trostler József az összehasonlító irodalomtörténet,
Zolnai Béla az általános irodalomtudomány, Bolgár
Elek az újkori diplomácia történetének, Oroszlán Zol-
tán a klasszika-areheológia, N ovobátzky Károly az
elméleti fizika, Vo,Tolsky Sándor az állattan, Andreánszky "

Gábor a növénytan, Riesz Frigyes a matematika,
Száva-Kováts József a klimatológia, Vadász Elemér a
földtan, Banner .Iános az ősrégészet, Ortutay Gyula 11

néprajz és Fülep Lajos az olasz nyelvészet tanszékére
nyert kinevezést.

Az új kinevezéseken kívül a hittudományi karon
Bánk József ny. rk. tanárt ny. r. tanárrá nevezték ki.

A miniszter tanács továbbá hozzájárult ahhoz, hogy
Frigyesi József és N avratil Ákos ny. n. tanárok a tény-
leges szolgálatban a kerhatár betöltése után, is az
19Ai46/47. tanév tartamára visszatartassanak.

Egyetemi ny. r. tanári cimet nyert a lefolyt évben
a. jogi karon Harrer Ferenc, az orvosi karon pedig
-Kőrősy Korné1. Egyeteini rk. tanári cimet nyert az
orvosi karon 131 érdemes magántanár. '

Magántanárainknak száma, a hittudományi karon
eggyel, a jogi, karon kilenccel, a bölcsészeti' karon
29-cel, az orvosi karon pedig 43-mal gyarapodott:
A magántanári habilitációknak magas száma (82) abban
nyeri magyarázatát, hogy a lefolyt tanévben jóvá kel-
lett tenni a közelmultnak azt a .rnulasztását, hogy sok
érdemes, személyt nem tudományos szempontokból el-
zártak a magántanári képesités megszerzésétől.

, 4. Denemcsak magántanárainknak, hanem hallga-

tóinknak száma is jelentékenyen gyarapodott. Amig az
1930~ás években 50001 kőriil mozgott a hallgatóklét-
száma s az- :r944/45. tánévI. felében - vagyis az ost-
rom előtt -;-: 6054; az 1944/45 . -tanév II. felében - vagvis
az ostrom után - - = - 467-4 volt, addig a lefolyt tanév
r . felében 7281,re"II.' f~lében pedig 7646-ra emelkedett;
Ilyen magas létszám az .első világháborút kőzvetleniil

megelőző 1913/14. tanév T. féléve .őta;: amikor 8185 ,yóri
a beiratkozottak száma, az i918/19: tanév II: felétől
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eltekintve nem volt. Az, hogy az első világháború be- '
fejezését közvetlenül követő, 1918íl9., tanév r r , felében
12.525 főre ugrott hallgatóink száma, sokban magya-
rázatot ad a jelenlegi, magas létszám okáról is. 'N éze-
tem szerint azonban nem ad teljes magyarázátot. Ma
nemcsak a katonai szolgálat folytán !(ddig visszatar-
tottak őzőrilenek vissza az egyetemre, hanem sokkal
szélesebb rétegek érdeklődése" irányulvaz egyetem, felé,

, mint eddig.
o
~z bizonyára. az ország demokratikus át-

, alakulásának- tulajdonitható. ' '
-- Megnövekedett nőhallg,atóinkszáma is. Az 1 . félév'

728i hallgatója közül 2260, aBAIL félév 7946 hallgatója
kőziil 23<211).Ő volt. Hallgatóinknak 30-:-31%-a, vagyis
közel egyharmada nőhallgató. Legnagyobb a nők száma
a gyÓgyszerészhallgatók kőzőtt, ahol kétharmadtói
háromnegyedig terjedő ,arányban .fóglalnak helyet.
A .bölcsészeti karon a hallgatók 50%-a nő. Az orvosi
karon, kb.egy]larmad arányban foglalnak helyet, míg
a jogi karon,' amelynek a kapui éppen ebben a tanév-
ben nyíltak ~eg előttük, csupán egykileneedét teszik
az ősszhallgatóságríak a nőhallgatók: az 1. félévben
215, a II.,-ban260 nŐi joghallgatónk '.volt. Ha azonhan
8zámuk,at'csupá,llaz.elsőéves joghallgatókéhoz árányit-
juk, mert csak ezek .kőzőtf vannak nők is, akkor arány-
számuk az egynegyed es az egyötöd között rnozog.

Figyelemreméltó változás kővetkezett be a hallga-
tók karok ezerinti megoszlásában is. Míg régebben
Egyetemünk legnépesebb kara a jogi kar volt, amely-
nek hallgatói azösszhallgatói létszámnak közel felét"
de legalábbis több mint egyharmadát tették ki, addig
a' lefolyt tanév 1., felében nemcsak az orvostanhallga-
tóknak, hanem a bőlcsészhallgatóknak a száma js meg-

'haladta a jogászokét : 1993,jogásszal2676 orvos és 2184
bőlcsész állott szemben. Az Egyetérn legnépesebb ka-
rává pedig az orvosi kar vált: hallgatói az osszlétszám-
nak több mint egyharmadát teszik.

Ezt a változást tőként az első évre beiratkozott
nagyszámú orvostanhallgató, idéz,te elő~,Az 1: félévben

•
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1256 új hallgató iratkozott be az orvosi karra, _amihez
a II. félévben még jelentősA s z á m ú új beiratkozó járult.
Orvosi karunk 1938-ban csupán 120 elsőévest vett fel.
Ehhez képest tehát az elsőéves hallgatók száma. jelen-
leg több mint tízszeresre hágott. A kar intézeteiben
azonban- csupán kb. 300 hallgató alapos kiképzésére
van hely és- felszerelés. Orvosi -karunk kénytelen volt
tehát elsőéves hallgatói. s'1ámára háromszoros párhuza-
mos előadásokat tartani, a kiképzésalapossága azon-
ban íg~is kétségbe vonható.

Éppen ezért egyetemünk tanácsa kénytelen volt a
kormánytól az orvosi karra felvehető hallgatók számá-
nak korlátozását kérni. A zárt szám bevezetését kér--
tük a bőlcsészéti kar vegyészeti szakára es a ~'Yógy-
szerészéti szakra is. Ezekre a szakokra ugyanis szin-
tén a kiképzés! lehetőségeket messze túlhaladó szám-
mal tódul az elsőévesek tömege.

Ifjúságunk úgy látszik elvesztette hitét a magyar
jövőben s ezért fordul a nemzetközi jellegű pályák felé.
Pedig szőrnyű nemzeti katasztrófánk után távolról
sem vagyunk olyan gazdag ország," amely a csekélyke. -
nemzeti vagyon terhére kőltségesen kiképzett orvoso-
kat, vegyészeket vagy márnőkőket engedhetne át a kiil-
földnek.

A lefolyt tanévben egyetemünkön megkezdődött a
hallgatók -politikai igazolása is. A hittudományi kar
összes hallgatóit igazolták. Az orvostudományi karon
2338 hallgató igazolási ügyét intézték el s így 249 ki-
vételével az összes hallgatók átestek az igazoláson.
A bőlesészeti karon 949, a jogi karon pedig 771 hall-
gató igazolási -ügye nyert elintézést, úgyhogy e két
karon a hallgatók zömének igazolása még hátra van.
Az igazolások során hallgatóink túlnyomó részét simán
igazolták, az orvosi karon 16, 'a bölcsészeti karon 12
s a jogi karon 11 esetben volt csak baj.

- Az egyetemi ifjúság jórésze igen nehéz helyzetben
v_an s súlyos .harcot vív a létért,' s a tanulási lehető-r
ségek biztosításáért. Különösen nagy csapás volt szá-

•
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mára, hogy az ostrom előtt rendelkezésére állott inter-
nátusok es menzák nagyrésze elpusztult. Üllői-úti és
Erkel-utcai - Diákotthonunkat 150 bennlakó számára
helyreállí tottuk. Menzát ~réezin t a Székesfőváros ál-
dozatkészségéből, .részint a Világ Diák Szövetségtől ki-
induló ,és a Dán Vöröskereszt útján ideérkező segít-
ségből lehetett kb. ezer diákunk számára biztosítani.

Az Egyetem tandíjmentességek adományozásával
is, oavallás- és közoktatásügyi miniszter úr pedig 600

\ belföldi ősztőndíj alapításával igyekezett a diákság
szoeiális helyzetéri - segíteni. A régi Diákvédő Iroda
helyére a miniszter úr Diákjóléti Hivatalt szervezett
sennek ';ezetésével a régi Iroda kipróbált igazgatóját,
Szandtner Pál ny. r. tanár urat bízta meg. Az új
Hivatal a régi vezető fáradhatatlan, humánus és bölcs
irányitásával közmegelégedésre működött. A' lefolyt
tanévben 735 hallgatót és _szigorlót részesített anyagi
támogatásbans 405 hallgatót állami szociális ösztön-
díjban.

A Ludovika Akadémiának diákinternátusA é s orvos-
kari intézetek céljára történő átengedése végett indí-
tott akciónk csak kis részben vezetett sikerre.- '

Az ifjúság szociális helyzetének vázolásával kap-
csolatban kell megemlékeznem arról a fontos újításról,
amelyet a -miniszter úr oa progressziv tandíjrendszer
elfogadása val bevezetett. E rendszer szerint a jó elő-
menetelű .szegény hallgatók nem fizetnek úgyszólván
semmit, a vagyoni helyzet javulásával és a tanulmányi
elő~enetel romlásával párhuzamosan azonban a tandíj
erősen emelsedik. E rend a jelen tanévben már életbe
is lépett.

'Hallgatőinkról szólva dícsérettel kell megemlékez-
nem a jogi kar kebelében megszervezett esti munkás-
tanfolyam hallgatóiról. Ennek a tanfolyamnak a le-
folyt tanévben °46'7beiratkozott- hallgatója volt. Közü-
liik júliusban 168-an vizsgáztak s a vizsgázóknak WO/o-a
kitűnő, jeLes vagy jó osztályzatot kapott.
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A lefolyt évben összesen 399' jelőltiinket avattuk
doktorokká és 93 külföldi doktori olelevelet honesitot-
tunk. Az új hittudományi doktorok száma 6, a kárion-

jogiaké 8, a jogtudományiaké 132, az államt~domá-
nyiakó 110, az' orvosdoktdroká 23, a bőlcsészettudomá-
nyiaké 118, a gyógyszerészdoktoroká 2. Kiadatott ezen-
kívül 43 g,yógyszerészmesteri oklevél.-,

Aranydiplomát 6-ot állítottunk ki. .:'
Ifjúságunk magatártása az egész tanév alatt :ki-

fogástalan volt. Csupán az új tanévre szóló beiratko-
zások kezdetén merúltek fel sajnálatos és elítélés re-
méltó _zavarok. Már azután, hogy a miniszterA ú r az
eredetileg túlmagasra -méretezett progresszív tandíj-
skálát az ifjúságot is kielégítő módon leszállította, egy
kis erőszakos csoport egyéb követeléseinek kierőszako-
lása céljából diáksztrájkot hirdetett s erőszakkal igye-
kezett a beiratkozásokat megakadályozni. Minthogy
személyes közbelépésemre a rend' nem állott helyre,'
kénytelen voltam a turbulens elemek észretérítése .
-végett az egyetemi autonómia. törvényes rendjének
védelmére rendőri karhatalmat igénybevenni.

Ezzel kapcsolatban erről a helyről, is figyelmez-
tetnem kell az ifjúságot arra, hogya demokrácia nem
anarchia és hogy a . demokratikus államnak éppúgy
sziiksége van az' államhatalom erejére és az állami
intézmények tekintélyére, mint bármely más 'formájú
államnak, 'sőt talán -még sokkal .inkább. Súlyosan vét-
kezik tehát ezernyi bajjal kiizködő hazánk életereje
ellen, aki a törvényes rendet bármely téren erőszakos
fellépésével megbontani akarja. ,

5. A lefolyt tanév történetére visszatekintve, öröm-
mel jelenthetem, hogy külföldi kapcsolataink megala-

" pozása több irányban sikerült. Felkeresett ,Mac Nab
őrnagy úr, a Brjtish Council képviselője és Riegel úr,

.az amerikai kővetség kulturális tanácsosa a brit-
magyar és amerikai-magyar .kultutális összeköttetés
iigyében, Érdeklődésüknek gyümölcsei máris mutatkoz-
tak. Felkeresett a Rockefeller-!f0imdation megbízottja
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is, egyelőre .csupán azt jelezvén, hogy ez a hatalmas
jntézmény elvileg hajlandó régi kapcsolataink' meg-
újítására. •

Orosz részről Parinprofesszor, a moszkvai orVOSI
egyetem tanára és Gudzin professzor a moszkvai

~ tudományegyetem tanára járt nálam meleg érdeklő->

dést mutatva a "mi helyzetünk iránt és hangoztatva
sziveskészségűket a kulturális kapcsolatok felvételére.

Levélbelileg több kiilfőldi kulturális intézmény
vette fel velünk a kapcsolatot. Közülük ki kell emel-
nem a bázeli eg-yetem rektorának és a svájci segély-
.bizottságoknak meleg és tettrekészérdeklődését, Tudo-

mányos kőnyv- és folyóirat-akcióról, tankönyveknek
és tanszereknek juttatásáról, magyar diákok svájci el-

látásáról, élelmiszerek küldéséről s a magyar diák-
, nyomor enyhitésérő] volt ezekben a svájci híradások-
ban szó. A segítésre kész svájci kőrők tájékoztatására

Egyetemünk Tanácsa Nizsalovszky professzort küldötte
ki, akinek a fáradozása remélhetőlegA i l jövőben fogja
meghozni gyümölcseit.

Á külföldről érkezett segítségről szólvu, kiilon kell
kiemelnem 'a Diákok Világ-Szövetségének "akcióját.

E szervezet meghízott ja, Nagy Péter dr. úr már t i ; mult
ősszel eljött hozzánk, hegy helyzetünkről"tájékozódjék,
a Szövetség főtitkára, Ferenczi Edmond ú r pedig az
elmult napokban járt köztünk. Az. ő fáradozásaik ered-
ményeképen már az/;. elmult évben a magyar diák-
nyomor enyhítésére igen jelentős segítség érkezett.

Azok közül, akik bennünket baráti támogatásban
és segítségben részesítettek; négy nemesszívű férfiú-

nak' EgyeWimünk 'I'anáesa az 1935-ben az Egyetem
kőriil szerzett érdemeik jutalmazására alapított Páz-.
mány -érmet adományozta; és pedig : Mac N ab őrnagy

úrnak,a British Couneil képviselőjének, Riegel ame-
rikai kővetségi tanácsos útnak . és Mac Clean al-
ezredes úrnak, az amerikai misszió orvos főnökének,
valamint Ferenczi Edmond úrnak, a Diák Világ;
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Szövetség főtitkárának. Az érméket két ünnepélyes
tanácsülés keretében nyujtottuk át.

6. Hagyományos iirinepélyeinket a szokásos időben
tartottuk meg: tanévet megnyitó ülésünket 1945. szep-
tember 30-án, Egyetemünk alapításának es újjáalapí-
tásának emlékünnepélyét 1946. május 13-án, a Te Deu-
mot pedig 1946. június 23-án.

A szokásos hivatalos szentmisék ügyében az Egye-
temi Tanács 19'405.december 19-i ülésében úgy határo-
zott, hogy ezeket összevonja s, ezentúl csupán egyetlen
ünnepélyes gyász.misét mondat az Egyetem alapítójá-
nak, újjáalapítójának, jótevőinek, elhúnyt professzo-

rainak és volt hallgatóinak lelki üdvéért, 'mégpedigA
, , --'

Pázmány halálának napján, március 2O-án.

'Páziná~y utódjánál, Mindszenthy Józsefherceg~
prímás úrnál, kinevezésenlkalmából a kis tanács tagja i-
val 1945. október 14-én tisztelegtem s Ő Eminenciája
oktőber-zü-án .viszonozta az egyetemen. a látogatást.

Az Egyetemi 'I'anács a folyó ügyek elintézésére 20
rendes ülést tartott. A doktoravatások 32 ülést vettek
igénybe. A rektori hivatal 9114 iktatott ügyiratot inté-
zett el.

Az Egyeteml- Tanács kebelében 'az a változás tör-
tént, hogy' Beznák Aladár orvoskari dékán 1946. már-

cius 12-én leU;ond'ott. Helyére az orvosi kar Kiss Ferenc
professzort választotta' meg. '

Az év első fel-ében a tanácsjegyzői tisztségben is
változás állott be: Belák Sándor .,professzor helyére az
Egyetemi Tanács 1945. november 9-én négy évi időtar-
tamra Huszti József bölcsészeti kari ny. r. professzort
'Választotta meg..

,7. Hogy i l letűnt fáradságos' és kiizdelmes esztendő-
nek - amely annyi' más után száguldott le az elmú-
lásba ~ reám háruló feladatai val-csekély erőmhöz képest
megbirkózni tudtam, azt munkatársaimodaadó támoga-
tásának köszönhetem. Hálás kőszőnetet kell ezért mon-
danom a lelépő Egyetemi Tanács minden egyes tag-.
jának, Huszti József' tanácsjegyző úrnak, Tóth Jenő

\
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egyetemi főtanácsos úrnak, mint a rektori hivatal veze-
tőjének s e hivatal személyz tének, Bakess Gergely
quaestor úrnak és az egész quaesturának, Karg N orbert
igazgató úrnak, mint a Gazdasági Hivatal vezetőjének
s e hivatal összes tisztviselőinek, végül Szandtner Pal
professzor úrnak, mint a helyreállítási bizottság elnö-
kének és a Diákjóléti Hivatal vezetőjének .,

De kőszőnetet kell mondanom távozásomkor a kor-
mányhatalom képviselőinek is, akik Egyetemíink iránt
annyi jóindulatot és megértést tanúsítottak: 'I'eleki Géza
és Keresztury Dezső magyar vallás- ésközoktatásügyi
rniniszter uraknak' és az egyetemi ügyosztály gyorsan
mtézkedö, fáradhatatlan vezetőjének, Melly JÓzsef pro-
fes&zor úrnak

8.. Beszámolom végére .jutottam. A lefolyt tanév
·egyik .fontos eseményéről azonban még nem emlékeztern
meg; a hagyományos időben, június l-én ;és június 8-&1
megválasztották az 1946/47. tanévre az. -Egyetem új
vezetőit. .A

. A hittudományi kar Galla Ferenc. professzort, a
jog- és államtudományi kar Eckhart Ferenc professzort,
az orvostudományi kar Balogh Károly professzort,
R bölcsészeti. kar .Hajnal István professzort választotta
dékánjául,

A rektor-választó Ülés pedig az 1946/47. tanév
Rector Magnificus-ává egyhangúlag a nagy magyar

. sebészt, Ádám Lajos orv-osprofesszort választotta meg.

Magnifice Domine. Reétor!

. Amikor most Magnifieentiádat é:S az új dekánokat
magas .e'gyetémi tisztségeikbe beikta tom, nem· tehetem
ezt belső meghatódottság nélkül.

Én Magnificentiádtól hallottam azt a szép mondást
- amely annyira jellemző emelkedett szellemére, mele-
gen érző szívére és igazi orvosi lelkületére -, azt a gyö- .
nyőrű mondást, hogy a kés egy brutális eszköz: a se-
básznek szívvel és gyengédséggel kell enyhítenie az acél
ke~énységén és ridegségén.

2 '
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Magnificentiád fl ké-snek kemény, nyugodt és biztos

kezű művésze s az emberi szenvedésnek melegszívű és

gyengédlelkű enyhítője.

Tudom, hogyA- a z ősi ~gyetem kormányzata biztosan

fog nyugodni kemény és nyugodt kezében. 'I'udom,

hogyeza kormányzat nem fogja nélkülözni azt a Jósá-

gos szeretetet sem amely a lesrúaaasabbrendű kor-BA
. ' "b.b

mányzó hatalom ezen a Földön.

Amikor mélységes tisetelettel átadom ezt a: hideg é"
sápadt láncot - amely főbb terhet rak viselőjére, mint
őrőmet '"" szerétném vele együtt átadni azt a.rneleg sze-
rr-tetet és őszinte nagyrabecsülést is, amely Magnificen-
tiád iránt - a jó és igaz ember iránt - Egyetemünk
tanárainak és alkalmazottainak lelkében él,

A~ a tudat, hogy mindnyájan egy-emberként, s e í v -

vel-lélekkel, bizalommal, és ragaszkodással / Magnificen--
tiád mogött állunk,enyhÍfeni fog talán ennek a sápadt
és hideg láncnak aterhén és ridegségéri.

. A jó Istent pedig arra kérem, hogy áldja meg Mag-
nifieenciádat s az Egyetem érdekében kifejtendő rek-
tori- működését.

•


