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39. A doctoravatás formaságai. 

1. Rector: Avató ülésünket megnyitom, 
jog- és állam- | 

A ( d matemat ika- és to^T 
bölcsészet-, nyelv- és történet-) 

kar átiratot intézett hozzám, amely s z e r i n t . . . . 
| a jogt. ill. államtudományok-

doctorjelölt úr/urak/ { orvostudományok 
l bölcsésztudományok 

doctorává leendő felavatását/ukat/ kéri/k/. Fel-
szólítom a jelölt urat /urakat/, hogy kérését 
/ükét/ adja/ák/ elő. 

2. Jelölt: Felolvassa a kérést: Magnifice 
Rector! Tekintetes Egyetemi Tanács! Méltósá-
gos Felavató Urak! Tudománykarunk engem 
(minket) mindazokból a tudományokból, ame-
lyeknek ismeretét a törvény a felavatandóktól 
megköveteli, szigorú vizsgálat alá vetvén, a doc-
torságra érdeimesnek/eknek/ ítélt. Esedezem/ünk/ 
ennélfogva, méltóztassék engem (minket) doc-
torrá avatni. 

jog- és állam-
0 n , ) az orvos-
3. Rector: Kérem j l b e f c ^ ^ j T v - é s történet-

' mathemati'ka- és természet-
tudományi kar méltóságos Dékánját, doctorrá 
avatandó, előbb megnevezett jelölt úr/ak/ eleget 
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tett/ek/-emindazo'knaka |követeleményeknek,ame-
|a jog-, ill. állam-

lyeknek teljesítését a törvény { a z orvos-
ta bölcsészet-

tudományi doctori fok elnyerésére feltételül 
szabja? 

4. Dékán: Eleget tett/ek/. 
5. Rector: Jelölt úr/ak/l Mielőtt Egyete-

münk Tanácsa az On/ök/ óhajtását teljesíti, h'itet 
kell tennie/ök/ arra, hogy mindazt, amit a felol-
vasandó eskü magában foglal, hűségesen meg-
tartja/ák/. 

6. Tanácsjegyző: Felolvassa az eskümintát: 
1. Jog- és államtudományi s bölcsészettudományi 
tudor jelöltek esküm,imtáia: 

Én esküszöm az élő Istenre és 
fogadom, hogy a m. 'kir. Ferenez József Tudo-
mányegyetem Rectora és Tanácsa iránt minden-
kor tiszteilettel viseltetem, hogy kötelességemnek 
ismerem állásom tekintélyét megóvni és e Tu-
dományegyetemi jogait 'és kiváltságait megvé-

|a_jog-_ 1 
deni; hogy { az állarm } tudományi doktori cí-

' a bölcsészet-1 
met más Tudományegyetemtől nem kérem; 
végre fogadom, hogy tehetségemhez képest min-
dig arra törekszem, hogy szaktudományomat 
embertársaim javára és hazánk dicsősére előbbre 
vigyem. Isten engem úgy segéljen! 
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2. Orvostudor jelöltek esküm'intája: 
Ért esküszöm az élő Istenre és 

fogadom, hogy a magyar királyi Ferencz József 
Tudományegyetem Rectora és Tanácsa iránt 
mindenkor tisztelettel viseltetem, hogy orvosi 
tudományomat a betegek, javára fordítom,-hogy 
életveszélyes betegség esetében idejekorán 'kellő 
gyöngédséggel arra törekszem, hogy a betegnek 
lelki üdvösségéről és ügyei elintézéséről gondos-
kodás történjék; hogy a betegek titkáit, hacsak 
a törvény nem kötelez reá, senkiinek el nem áru-
lom és hogy bizonyítványt csak igaz meggyőző-
désem szerint adóik ki; végre fogadom, hogy 
tehetségemhez képest mindig arra törekszem, 
hogy szaktudományomat embertársaim javára 
és hazánk dicsőségére előbbre Vigyem. Isten en-
gem úgy segéljen! 

3. Gyógyszerész-doktorjelöltek eskümintája: 
Én esküszöm az élő Istenre, és 

fogadom, hogy a m. kir. Ferencz József Tudo-
mányegyetem Rectora és Tanácsa iránt, min-
denkor tisztelettel viseltetem, hogy igyekezete-
met arra fordítom, miszerint a gyógyszerészi 
tudományok, vagy azok egyes ágai, tehetségem 
és viszonyaimhoz képest, általam is előbbre vi-
tessenek s ekkóp hazánk dísze s a közműveltség 
öregbedjék s virágzást lásson. Isten engem úgy 
segéljen! 

7. Rector: Kérem a Méltóságos felavató 
Urat/ka t/, méltóztassék/anak/ a jelöltet/eket/ 
doctorrá avatni. 
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8. Dékán: Felolvassa a felavatást: 
Én dr 

( jog- és állam- j 
„ ^ .. , ; orvos- . . \ , , 
E f f v e t e m u n k | b ö l c s é s z e t . n y d v - é s történet-f t u d ° -

i mathematika- és természet- / 
mányi karának e. i. Dékánja, tisztemhez kötött 
hatalmamnál- fogva, ön t /Önöket/ úr/ak/, 

jog- • . 

tudománya/uk/ jutalmául a(z) összes orvosi-
bölcsészet-

tudományok doktorává/aivá/ avatom és felruhá-
zom mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, 

a jog-, ill. állam-
amelyek törvény erejénél fogva { a z orvos-

l a bölcsészet-
tudományi doktorokat megilletik. 

Önnek /Önöknek/ most már kötelessége/ük/ 
lesz, tudományos törekvésével/ükkel/ kiérdemelt 
állásának/u'knak/ tekintélyét megóvni, nemkülön-
ben szaktudományának/uknaik/ és e Tudomány-
eigyetemnek, amelynek doctorai sorába Önt /Önö-
ket/ ezennieil beiktatjuk, gyarapodását és virág-
zását és ezzel hazánk javát hathatósan előmoz-
dítani. 

(Egy -felavatott csak egyes számban beszél.) 
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9. Rector: Tessék előlépni, hogy doctorrá 
avassuk. 

A kézfogás megtörténte után: 
101 Jelölt: Felolvassa a köszönetet: A fel-

avatottak köszönete: Magnifiee Rector! Tekin-
tetes Egyetemi Tanács! Méltóságos Felavató 
Urak! Doctorrá avatásunkért méltóztassanak 
köszönetünket fogadni. Letett hitünkhöz és kö-
telességünkhöz híven ragaszkodva, mindenkor 
arra fogunk törekedni, hogy állásunk tekintélyét 
megóvjuk, nemkülönben szaktudományunkat és 
ezen Tudományegyetemnek gyarapodását és vi-
rágzását és ezzel hazánk javát tehetségünkhöz 
képest előmozdítsuk. 

11. Rector: Üdvözli a felavatottakat és be-
zárja az ülést. 

40. Honoris causa (tiszteletbeli, disz-) doktori 
avatások. 

Az avatás kezdeményezése. 
Honoris causa doktorrá avatás az egyetem 

bármelyik kara részéről kezdeményezhető, szo-
kásjogi ab non három okból. Vagy az egyetem 
érdekében kiváló szolgálatot tett férfiak jutalma-
zásául, vagy pedig oly, a tudomány fejlesztése 
körül nagy érdemeket szerzett egyének kitün-
tetésére, akiknek hosszú évtizedeken át folyta-
tott rendkívüli értékű munkásságát kívánja a kar 


