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Igazgató PUSKÁS ISTVÁN

I.
Magnifice Rector!
Tekintetes Egyetemi

Tanács!

nyel együtt, a Diákjóléti és Diákvédő Irodát is a Ferenc JózsefTudományegyetemtől örökölte. Szervezeti szabályzatát1 teljes
egészében átvette; csupán annyiban tért el az Egyetemi Tanács
e szabályzattól, hogy az Iroda elnökét, az eddigi gyakorlattal
és a szabályzat intézkedéseivel ellentétben, három esztendőre
bízta meg.
A Horthy Miklós-Tudományegyetem felállítása után nem
kezdődött új élet az Irodában, mert erre szükség nem volt.
Tizenhét év alatt az Iroda minden vonatkozásban úgy kiépült,
segélyezési módszerei annyira kialakultak, hogy csupán folytatni kellett a munkát, csökkent jövedelem, de nem csökkenő,
hanem egyre növekvő igények mellett.
Mielőtt ezeknek részletesebb tárgyalásába kezdenénk,
úgy véljük, kötelességünk pár szót szólani az elmúlt tizenhét
esztendőről és azokról, akik ez alatt az idő alatt egész lélekkel
állottak az intézmény kormánykerekénél.
„Mikor a magyar királyi Ferenc József-Tudományegyetem Magyarország területének a háborút követő megcsonkíttatása következtében, ősi otthonát, Kolozsvárt elhagyni kényszerült, s 1921-ben Szegeden telepedett meg, a maga elvesztett
tudományos intézményeinek ujjá-szervezésével párhuzamban
s híven hagyományaihoz az egyetemi ifjúság erkölcsi és anyagi
érdekeiről is törekedett intézményesen gondoskodni."2
1
Lásd Laky Dezső: A magyar királyi Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyűjteménye. Szeged, 1926. 161—.167. 1.
2
Szandtner Pál: Jelentés a magyar királyi Ferenc József-Tudomány-

egyetem kebelében szervezett Diákjóléti és Diákvédő Iroda első évi működéséről. 1. I.
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Az újonnan, szervezett Diákjóléti és Diákvédő Iroda élére
dr. Szandtner Pál egyetemi nyilv. r. tanár került, aki az előkészítő munkálatok elvégzése után, 1923. szeptember i-től Í929.
szeptember l-ig vezette az Irodát és megteremtette azokat az
alapokat, amelyeken az tovább fejlődhetett.
Amikor a vezetéstől megvált „a szerény kezdetből, semmiből életre hívott és életetadó Iroda ekkor már cca 45—50.000
P. évi forgalommal dolgozott, segítve a szegény sorsú, de jótanuló diákság ezreit. Mindez Szandtner Pál professzor érdeme."3
Utána dr. Fógel József nyilv. r. tanár vette át az Iroda
irányítását, aki 1929. szeptembertől 1931. augusztus 31-ig állott
annak élén, s tovább folytatva elődje munkáját, hozzájárult a
..mintaszerű szervezet"4 kiépítéséhez.
1931. szeptemberétől 1937. április 7-én bekövetkezett haláláig dr. Buday Árpád volt az Iroda elnöke. Erre az időre esik
a Mensa Académica Publica szervezése és ezzel egy olyan
diákjóléti intézmény megteremtése,5 amely a diákság százait
ragadta ki az addigi szükségszerű, de méltatlan környezetből.
Az ifjúság atyai barátját előbb az ő, majd az egyetem
Rectorának megbízásából dr. Banner János egyetemi c. nyilv.
rk. tanár, adjunctus helyettesítette 1937. augusztus 31-ig.
1937. szeptemberétől 1940. augusztus 31-ig Polner Ödön
nyugalmazott nyilv. r. tanár vezette az Irodát, az ifjúság iránti
nagy jóindulatával és közismert lelkiismeretes pontosságával.
Munkássága utolsó évében, ujabb diákjóléti intézmény létesült:
az Egyetemi Diákotthon, amely olcsó és egészséges lakáshoz
juttatja a rászoruló ifjúságot.
1940. szeptemberétől dr. Várady Imre nyilv. r. tanár vette
át a vezetést. Alig kezdett azonban hozzá a munkához, amikor
az otthonába visszatért Ferenc József-Tudományegyetemmel
együtt Kolozsvárra távozott és így az ifjúság csak kevés ideig
érezhette jótékony és hozzáértő keze simogatását. 1940. november 1-én vált meg az Irodától.
3

Fógel József: Jelentés a Szegeden működő m. kir. Ferenc JózsefTudományegyetem Diákjóléti és Diákvédő Irodájának hatodik és hetedik
évi tevékenységéről. 3. 1.
A
Buday Árpád: Jelentések az 1931/32. tanévről. 3. 1.
5
Banner János: Jelentések az 1936/37. tanévről. 5—6. 1.
6
Polner Ödön: Jelentések az 1937/38. tanévről. 3. 1.

Nem volna teljes e beszámoló' személyi része, ha meg
nem emlékeznénk az Irodához beosztott segédszemélyzetről.
1923. szeptemberétől kezdve segédkezett a munkában, majd
éveken át vezette az Iroda hivatalát Kerner Irma egyetemi díjnok, nagy tapintattal, a szegény diákok iránti keresztényi megértéssel. Az ő munkájában segédkezett 1933. óta Papp Teréz
tanárjelölt, majd okleveles középiskolai tanár, mindenkor teljes
megelégedésre.
Hogy mit jelentett az elmúlt 17 esztendő alatt az Iroda az
egyetemi hallgatóság részére, azt legjobban azok az adatok
tükröztetik vissza, amelyek az Iroda bevételeit és kiadásait,
kiadott segélyeit és kölcsöneit, valamint a segélyezettek számát
tüntetik fel.
Tizenhét év alatt az Iroda 10,202 hallgatót segélyezett.
Bevétele volt:
a) adományokból
— — —
b) kölcsönök visszatérítéséből
c) járulékokból
— — —

—
—
—

—
—
—

összesen:
Kiadása volt:
a) kölcsönökre
— — — — —
b) segélyekre, könyvtárra, stb, — —
összesen:

316.384.60
153,711.03
311,315.37
781,411.00 P
204,889.71
576,521.29
781,411.00 P

Az 1940. évi XXVIII. tc.-kel felállított" Horthy Miklcs-Tudományegyetem megnyitása után következő idő a diáksegélyezés terén, csak folytatása volt a Ferenc József-Tudományegyetem már megkezdett félévének, de a változott viszonyok, a jogi
kar ideiglenes szüneteltetése, nehéz feladat elé állították az
Irodát, amelynek vezetését az egyetem Rectora, addig is, amíg
a Tanács az elnöki tisztség betöltése felől véglegesen nem határoz, dr. Polner Ödön nyugalmazott egyetemi nyilvános rendes
tanárra, a Ferenc József-Tudományegyetem Diákjóléti és Diákvédő Irodája volt elnökére, bízta.
Polner Ödön első kötelességének tartotta, hogy a két
egyetem diákvédő irodái közötti jogi viszonyt tisztázza. Ezt az
a körülmény tette szükségessé, hogy az eltávozott Ferenc Jó-
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zsef-Tudományegyetem Diákvédő Irodájának a 17 év alatt
kiadott, de vissza nem térített kölcsönökből 50,978.68 P. kintlévősége maradt. Ennek az összegnek tulajdonjogát kellett tisztázni, amit a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr a
Ferenc József-Tudományegyetem Tanácsával egyetértve olyan
értelemben intézett el, hogy ezt az összeget teljes egészében a
Horthy Miklós-Tudományegyetem Diákjóléti és Diákvédő Irodájának engedte át. Ezí az összeg azonban csak papiroson van
meg, mert jelentékeny része olyan követelés, amelyet az Irodának sohasem lesz módjában behajtani. Vannak, akik becsületesen teljesítik kötelezettségüket, de sajnos, többen vannak,
akiknél kilátástalan minden kísérletezés és szükségesnek mutatkozik az erélyesebb eszközök igénybe vétele. Ezekről az össze- ,
geikről, bármiilyen nagyok vagy kicsinyek legyenek is, a Diákvédő Irodának, az ezután segélyezendők érdekében nincs joga
lemondani. .
A vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz tett felterjesztésében Polner Ödön feltárta az Iroda bevételi és kiadási
tételeiben mutatkozó hátrányos eltérést is. Rámutatott arra,
hogy az 1939/40. tanév II. félévét véve alapul, a beiratkozott
1586 hallgató közül 618 volt a jogi kar hallgatója, akik közül
mindössze 99 vette igénybe a Diákvédő Iroda támogatását, de
valamennyi fizetett járulékot. A többi karok között megoszló
rendes és rendkívüli, polgári iskolai és tanítóképző intézeti
tanárjelölt hallgatók összes számából, 968 hallgató közül 411
szorult az Iroda támogatására. Tudva azt, hogy a 490 főnyi
polgári iskolai tanárjelölt hallgató járuléka személyenkint lényegesen kevesebb, a joghallgatók eltávozása folytán az Iroda
bevételei tetemesen csökkentek éppen akkor, amikor a folytonos drágulás miatt az igények sem maradhattak meg az eredeti
színvonalon, hanem folyton növekedtek. Szükségesnek látta,
hogy a mutatkozó hiány a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál rendelkezésre álló, diákszociális célokat szolgáló öszszeg terhére utaltassák.
Ez a két felterjesztés is mutatja, mennyire szívén feküdt
az Iroda és az általa segélyezettek ügye dr. Polner Ödön nyilv.
r. tanárnak, aki 1941. január 6-án adta át hivatalát utódának.
A Horthy Miklós-Tudományegyetem Tanácsa 1940. évi
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november hó 26-án tartott I. rendes ülésén az 1940/41. tanév
II. felétől kezdve három esztendőre dr. Banner János egyetemi
nyilvános rendes tanárt bízta meg az Iroda elnöki teendőinek
végzésével.
Az új elnöknek a munkakör nem volt új. Hivatalába lépése
után nyomban alkalma volt azokról az elgondolásokról tájékoztatni a minisztériumot, amelyeknek megvalósítását szükségesnek tartja. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 36.6731
1941. IV. 2. számú leiratára adott kimerítő válaszból kitűnik,
hogy mit kíván az eddigieken változtatni.
Felterjesztésében rámutatott arra, hogy ma már lehetetlen arra az álláspontra helyezkedni, hogy csupán a tanulmányi eredményeket vegyük figyelembe a segélyezésnél, mert hiszen sok esetben épen a teljes szegénység, vagy a gyámoltalan árvaság az oka az eredmény hiányának. így a segélyezésnek elsősorban ezek figyelembe vételével kell történnie. A tandíj és mellékdíj szabályozása tárgyában kiadott 33.200/1941.
VKM. számú rendelet is megadja erre a lehetőséget. Ez a rendelet törvényesíti azt az eljárást, amelyet az Iroda már régen
követ, s ezért szükséges volna, hogy a segélyezéseknél a teljes szegénység és árvaság feltétele előzze meg a tanulmányi
eredmény figyelembe vételét. Indokolná ezt az, hogy a Diákvédő Irodához legtömegesebben azok fordulnak, akik épen a
tanulmányi eredményeik alapján más helyen segélyben vagy
kedvezményben nem részesülhetnek. Természetesen ez az eljárás még messze járna attól, hogy a segélyezés a bukott diákokra
terjesztessék ki. Az életben ezek a — igen sokszor csak szegénységük miatt — gyengébb tanulmányi eredményt elért hallgatók épenúgy megállják a helyüket és épen olyan hasznos
tagjai lesznek, a társadalomnak, mint azok, akiknek kedvező
körülményei a jobb eredmény elérését lehetővé tették.
Rámutatott a felterjesztés arra, hogy a rendelkezésre
álló fedezet a hallgatók szociális helyzetének hathatós javítására nem elégséges. Hangsúlyozottan kifejezte azt a nézetét,
hogy a menza és az internátusok ne a Diákvédő Irodán keresztül, hanem egyenesen a minisztériumtól kapjanak az eddiginél
nagyobb segítséget, amelynek figyelembe vételével ki lehetne
mondani, hogy a lakás- és élelmezési segélyek csupán a menzán, illetőleg az internátusokban kérhetők, és ilyen irányú kéré-
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seket a Diákvédő Iroda egyáltalában nem vesz figyelembe.
Rámutatott a segélyezés mai rendszerének egyik hiányosságára, illetőleg hibájára. Tandíjkedvezmények kiosztásánál a karoknál, a menza- és lakásdíj-segélyék megállapításánál az illetékes bizottságoknál az a gyakorlat alakult ki, hogy egyenesen
a Diákvédő Irodára utalják azokat, akik tandíjkedvezményben,
menza- és lakáskedvezményben nem részesülhetnek. így azután
a Diákvédő Iroda rendelkezésére álló összeg az ilyen szükségletek fedezésének eszközévé vált.
A segélyezés ellenőrzését megkönnyíti az, hogy Szegeden
az összes diákjóléti intézmények élénk kapcsolatban vannak
egymással s ezt a kapcsolatot erősíti még az is, hogy a Diákvédő Iroda elnöke minden olyan bizottságban helyet foglal,
amely diákszociális célokat szolgál. Nem tartja szükségesnek,
hogy az egyes egyetemek diákjóléti irodái között kapcsolat
legyen, de már csak a vándor diákok miatt is szükséges volna,
hogy az Iroda működését irányító szervezeti szabályok és a
segélyezés módjai az összes egyetemeken egyöntetűek legyenek. Szükség volna erre azért, mert az idegenből jött hallgatók,
a rendszerhez már hozzászokott és azzal megelégedett diákságot sokszor feleslegesen izgatják, olyan kedvezőbbnek látszó
segítési mód tüzetes ismertetésével, amely egy-egy leleményes
hallgató fantáziájában született meg.
Szükséges volna kapcsolatot létesíteni, de természetesen
csak azok között az állami, felekezeti és egyéb társadalmi diákjóléti intézmények között, amelyek egy-egy egyetem hallgatóit
segélyezik. Kívánatos volna ez azért, mert ismételten megtörtént, hogy társadalmi, felekezeti, vármegyei, városi, községi
vagy épen állami támogatást a Diákvédő Iroda megkerülésével
szereznek és nem egy esetben előfordult, hogy ugyanaz az
élelmes hallgató többfelől is segélyben részesült. Ezen a bajon
úgy vél segíteni, ha a közületek az illetékes minisztérium útján
felszólítást kapnának arra, hogy a főiskolai diákság segélyezésére fordítandó összegek odaítélésénél csak azokat a kérvényeket vegyék figyelembe, amelyeket az egyetemi hallgatókra
nézve illetékes egyetem Diákvédő Irodája útján terjesztenek
elő és a kiutalt összeget is mindenkor a Diákvédő Iroda útján
folyósítsák.
A segélykönyvecskével való nyilvántartás nem vált be,
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mert a segélyeket épen azok az ifjúsági egyesületek nem vezették be, amelyek ennek a rendszernek behozatalát kívánták. Az
Iroda a felfektetett törzslapokon nyilvántartja az összes tudomására jutott segélyeket, s ezért volna kívánatos, hogy valóban minden segély az Irodán keresztül menjen. A Diákvédő Iroda immár második, évtizede valósággal társadalmi szervként
működik és így nem volna hiábavaló, ha hivatalos hely a nagy
nyilvánosságot is tájékoztatná működéséről. Ez a tájékoztatás
felhívná a társadalom figyelmét magára az intézményre is, de
egyúttal arra is, hogy a társadalom ezen az intézményen keresztül járuljon hozzá a diákok segélyezéséhez. Ugyanígy kellene tájékoztatni az ifjúságot és a szülőket is, megértetve velük
azt, hogy a Diákvédő Iroda olyan szükséges intézménye az
egyetemeknek, amely csak a rászorulóknak áll rendelkezésére.
Leszoktatná az ifjúságot arról, hogy a segélykérést a diákélet
velejárójának tekintse. Figyelmeztetni lehetne őket, hogy becsületbeli dolog, hogy rá nem szorulók ne kérjenek. Ezzel szemben arra is rá lehetne mutatni, hogy aki érdemes és ráutalt,
olyan bizalommal forduljon az Irodához, mint a szülői házhoz,
és ne tartsa szégyennek azt, ha a segélyre rászorult.
Az Irodában kialakult kezelési rendszer jól bevált. Minden
eddig vezetett nyilvántartás továbbra is szükséges, mert ez
teszi lehetővé, hogy bármely percben teljes képet kápunk és
adhatunk a segélyt kérőkről. Bizonytalanság csak az első ízben
jelentkezőknél van. A törzslapnak és a kérvényeknek kitöltése
nevelő hatású is, mert hozzászoktatja az ifjúságot ahhoz, hogy
körülményeiről becsületes tájékoztatást nyújtson. Hogy vannak
olyanok is, akik megkísérlik az Irodának a félrevezetését, ez
mindaddig érthető, ameddig a közhivatalok által kiadott okmányok is ellenőrizhetően nem egy esetben tartalmaznak valótlan adatokat, ami semmi szín alatt nem helyénvaló. Épen azért,
ha az ifjúságot arra akarjuk nevelni, hogy a köz kárára magának ne igyekezzék hasznot teremteni, akkor először azokban1 a
közhivatalokban kell a lelkiismeretességből iskolát tartani, ahol
erre szükség van. Nehéz erről a kérdésről beszélni, de a tapasztalat szerint szükséges. Hála Istennek, ezek a jelenségek nem
általánosak.
Lehetne egyszerűsíteni az adminisztrációt azáltal, hogy a
menza- és lakássegélyek kikapcsoltatnának a Diákvédő Irodá-
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ból, mert így az intézmények hamarabb jutnának a segélyhez,
az Irodának pedig nem lenne dolga az amúgyis csak átmeneti
intézkedések megtételével.
Kívánatos volna, ha az egyházaik és egyházközségek által
fenntartott kisebb diákotthonok (Bethlen Gábor-Diákotthon,
Luther-Otthon, Boldog Margit-Leányotthon) szintén kapnának
államsegélyt, olyan kötelezettséggel, hogy az ezen a címen kapott összegeket teljes egészében a nálu'k lakó hallgatók lakbér-,
vagy élelmezési segélye címén, kedvezményként kiadni kötelesek. De ezeket a segélyeket is a Diákvédő Iroda kikapcsolásával egyenesen ezeknek az intézményeknek kellene juttatni
azzal a megszorítással, hogy az ott lakók ezeken az összegeken túl, ilyen irányú segélyeket a Diákvédő Irodától nem kaphatnak. Az internátusok igazgatóit pedig kötelezni kellene arra,
hogy a segélyezés mérvét az Irodának bejelentsék.
Egyszerűsítés lenne, ha a minisztérium által történő segélyezés nem külön rendeltetésű kiutalás volna (ruha, tankönyv,
felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki segély). Ezeknek nyilvántartása és kiosztása épen kötöttségüknél fogva igen sok
munkát ad az Irodának, sőt a minisztériumnak is és a kötöttség azt .(eredményezi, hogy igen sokszor adhatunk segéilyt
meghatározott címen, de talán épen olyan címen, amelyre
szükség nincs és ugyanakkor nem tudjuk kielégíteni a valóban
jelentkező szükségleteket.
Egyszerűsítés lenne ugyancsak a minisztérium részéről
is, ha félévenkint pontosan meghatározott időben előre meghatározott összeget kapna az Iroda. Ezzel az összeggel mindenkor biztosan lehetne számolni, jobban lehetne beosztani és
helyesebben felhasználni. Az egyösszegben történő kiutalásnál
felhívhatná a minisztérium a figyelmet, illetőleg utasítást adhatna a különleges segélyezésekre, de a szükségletek elbírálását a meghatározott kereten belül az Irodára bízná. Az elszámolás félévenkénti pontos betartásával lényegesen egyszerűsítve lenne az Iroda munkája. Nem fordulna elő, hogy akkor,
amikor fedezet hiányában vizsgadíj-segélyben már csak egymás rovására részesülhetnek a hallgatók, az év végén, sürgős
elszámolásra küldött nagyobb összeg kiosztására keresni kell a
jogcímet.
Megfontolandó volna, hogy erkölcsi szempontból melyik
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a helyesebb segítség: a segély vagy a kölcsön? Hogy a kölcsön
mit jelent, arra nézve legyen szabad két számot közölnöm a
fennebb már bemutatott számadásból. Tizenhét év alatt a
Ferenc József-Tudományegyetem Diákjóléti Irodája kiadott
204,689.71 P. kölcsönt, amelyből visszatérült 153,711.03 P. Nyilvánvaló, hogy az így kimutatható 50,978.68 P. hátralék nagyobb
részében olyannak tekinthető, mint amelyet az Iroda annak
idején segélyként folyósított és amelyet soha többé visszakapni
nem fog.
Ez a kérdés azonban nem olyan egyszerű, hogy ezzel az
egyetlen — bár nagyon szemléltető — mondattal, el lehetne
intézni. Köztudomású dolog, hogy az Irodában kölcsönt mindenki könnyebben kér, mint segélyt, mert biztosabban számít
a kérés kedvező elintézésére és még olyanok is jelentkeznek
kölcsönért, akik a segélykérést megalázónak tartják. Épen
azért, mert könnyebben kérnek, a nagyobb összeget is könynyebben mondják ki és bármilyen gondosan mérlegeli is az
Iroda a kérvényeket, maga is könnyebben folyósítja a kölcsönt, hiszen látszólag megtérülő kiadásról van szó. Meggondolandó, nem volna-e helyesebb a kölcsönzést megszüntetni,
vagy legalább azoknak, akik az Irodától kölcsönt kértek,
mindaddig semmi segélyt ne lehessen juttatni, ameddig tartozásuknak eleget nem tesznek, illetőleg mulasztásuk okát hitelt
érdemlő módon nem igazolják.
Az itt felvetett gondolatokat nem kritikaként vetettük papírra, mert tudjuk, hogy mindazok, akik előttünk az Irodát vezették, tapasztalataik alapján foglalkoztak ezekkel.

Azok a tapasztalatok, amelyeket az Iroda főleg a leányhallgatók — sok esetben sem erkölcsi, sem egészségi szempontból nem megfelelő — elhelyezése terén szerzett, és amelyeket az Egyetemi Diákotthon felállítása a fiúkra nézve, ha egyelőre korlátolt számban is, de sikerrel megoldott, az Irodát arra
a gondolatra vezették, hogy a reászoruló leányifjúság részére
is létesíteni kellene egy olcsó, de egészséges diákleány otthont.
Számolva azokkal az anyagi nehézségekkel, amelyek tagadhatatlanul fennállanak és számolva azzal, hogy a leányotthon létesítése és fenntartása teljes egészében nem hárítható
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át az államra, hanem abból a vármegyéknek, városoknak és
községeknek is ki kell venniök a maguk részét, az Iroda elnöke
a következő körlevéllel fordult azokhoz a közületekhez, amelyek az egyetem székhelyének közvetlen közelében vannak:
„A Diákvédő Iroda elnöksége szíves figyelmébe ajánlja a
lent következő sorokat mindazoknak, akik a magyar ifjúság
jövőjét szívükön viselik.
Két évvel ezelőtt, amikor a szegénysorsú felvidéki hallgatóság egyrésze Szegedre került, Purjesz Béla és Várkonyi Hildebrand professzorok elérkezettnek látták az időt arra, hogy
azoknak a szegény férfihallgatóknak, akik részben helyszűke,
de talán sokkal inkább szegénységük miatt a Horthy-kollégiumból kiszorultak, diákotthont létesítsenek. Ebben az otthonban
50 férfihallgató kap havi 12 pengőért lakást, fűtést és világítást, tiszta száraz helyiségben és így elkerülheti a szegényes,
nedves, olcsó lakásokat, sok esetben a tüdővész-csírák melegágyait.
A havi 12 pengő is csak elméletbeli fizetést jelent, mert a
felvett hallgatóság túlnyomó része vagy csak féldíjat fizet,
vagy egyáltalában semmit. így ez a diákotthon valóban szociális célokat szolgál és minden támogatásra érdemes. Hogy valóban minden támogatásra érdemes, arra legyen elég az első
évi jelentésből a következőket közölni: „Végül legyen szabad
még pár sorban az elért tanulmányi előmenetelről megemlékezni. Kitűnő kollokviumi órák száma 157, illetőleg 239, jeles kollokviumi órák száma 476, illetőleg 576, dicséretes kollokviumok
óraszáma 7 és fél, illetőleg 21 és fél, jó kollokviumi órák száma
140, illetőleg 118, elégséges kollokviumok száma 2 illetve
13, összesen 783 és fél, illetőleg 958 és fél. A kollokviumok kitűnő eredménye szemeszterről-szemeszterre javul.
Az Egyetemi Diákotthon 51 lakója közül 21 hallgató szorgalma
elismeréséül kitüntetésben részesült. Horthy Miklós-ösztöndíjat
kapott 8, egyéb ösztöndíjat 3, pályamunkát nyert 4, Tudományos Akadémia könyvjutalmát 1, szorgalmi díjat 1, dicsérő oklevelet 1, kari dicséretet egy hallgató, tehát az Egyetemi Diákotthonban lakó egyetemi hallgatók 41 %-a szorgalmának és
munkájának jutalmaként külön kitüntetésben részesült."
Ezt a jól bevált intézményt azonban csak kezdő lépésnek
lehet és szabad tekinteni, egyrészt azért, mert egyelőre csak

13

kevés hallgatót részesíthet áldásaiban, s így kibővítése feltétlenül szükséges s már folyamatban is van, hogy a most felszabaduló területek ifjúságát is falai közé fogadhassa; másrészt pedig ki kell építeni az intézmény leánytagozatát is, a
meglévővel közös adminisztrációval, de teljesen elkülönített
elhelyezéssel.
Tapasztalatból tudom, hogy nőhallgatók részére, bár
ez idő szerint három internátus is rendelkezésre áll (Horthykollégium, Katolikus Nővédő Szent Erzsébet-Otthona, Boldog
Margit-leányotthon) már azért sincs elég férőhely, mert ezek
csak teljes bentlakással vesznek fel hallgatókat s azok a nőhallgatók, akik az olcsóbb menzai étkezést kívánják igénybevenni, kettesével, hármasával, a városban szétszórva, sokszor
méltatlan környezetben, igen sokszor erkölcsileg káros helyen,
kénytelenek elhelyezkedni.
Ezeknek a legszegényebb nőhallgatóknak alkalmat kell
adni arra, hogy egyetemi és főiskolai hallgatókhoz méltóan
tudjanak élni és ha már a menza tisztességes étkezési lehetőséget nyújt számukra, segítségükre kell jönni az egészségileg
és erkölcsileg legalább olyan fontos, sőt az utóbbi kérdésben
fontosabb, lakáskérdés megoldásánál is.
Az út adva van. A már működő diákotthon mintájára, tanárnői felügyelet mellett, óhajtjuk megvalósítani az egyetemi
és főiskolai diákleány-otthont, egyelőre bérelt lakásban, de
olyan helyen, amely úgy az egészségi, mint az erkölcsi követelményeknek mindenben megfelel és amely méltó környezetet
ad a legszegényebb egyetemi hallgatónőknek.
Az elinduláshoz, az állam támogatása mellett is pénzre
van szükség, mint ahogy pénzre van szükség a továbbéléshez
is. Ezért fordulunk mély tisztelettel mindazokhoz, akiknek lelkéhez a magyar ifjúság közel áll és akiknek gondjaira bízott
közigazgatási területéről is igen sok érdemes, de szegény leány
van és hihetőleg még több lesz, egyetemünkön és a főiskolán.
Arra kérjük azokat, akiknek akár egyénileg, akár a köz
pénzeiből módja és alkalma van adni, méltóztassék vállalni
egy-egy ágy és a hozzátartozó bútorzat beszerzésének 200 pengőt kitevő költségét és ezzel mintegy örök alapítványt tenni
a felállítandó diákotthonnál. Olyan örök alapítványt, amelynek
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értéke az azonnali befektetés révén időtálló. A Diákvédő Iroda
erre a célra elfogad negyed, fél, vagy egész alapítványt is.
A továbbélés lehetőségeinek biztosítására, hogy minél több hallgató részesülhessen fél, vagy teljes kedvezményben, kérjük
méltóztassék évi 100—100 pengővel hozzájárulni egy-egy hely
fenntartási költségeihez, hogy így módunk legyen arra, hogy
a társadalom hathatós segítségét is igénybevéve, 1941. szeptemberétől kezdve fedél alá juthassanak azok, akik legjobban reá
vannak szorulva.
Amikor hangsúlyozni kívánom, hogy mindaddig, amíg a
diákotthon működése biztosítva nincs, csak felajánlást fogadunk el, mély tisztelettel kérek mindenkit, akit a dolog szükségességéről ez a felszólítás meggyőzött, méltóztassék adományát egy postai levelezőlapon a Diákvédő Irodánál bejelenteni."
Ezt a körlevelet elküldötte az Iroda Békés, Csanád, Csongrád, Bács-Bodrog és Pest-vármegye közületeinek. A körlevélre
a jelentés megírásáig a következő bejelentések érkeztek: Apátfalva község egyszer s mindenkorra szóló 50 P segélyt, Békés
község 200 P segélyt, Békéscsaba megyei város 2 ágyra 400
pengőt és évi 200 pengőt, Gyula megyei város 200 P, Hódmezővásárhely város 200 P, Jász-Nagykun-Szolnok-vármegye
200 P és évi 100 P segélyt, Kiskunhalas mtegyei város 200 P,
Kiszombor község 50 P segélyt, Magyarcsanád község 200
pengőt, Mezőtúr megyei város 200 pengőt, Tótkomlós község
50 P segélyt, Törökszentmiklós község 30—40 pengő egyszer
s mindenkori segélyt ajánlott fel, illetőleg szavazott meg. Válaszoltak még: Bács-Bodrog vármegye, Békés-vármegye, Békéssámson község, Csanád-Arad-Torontál-vármegyék, Csongrád
megyei város, Dombegyháza község, Endrőd község, Kisújszállás megyei város, Kőrösladány község, Nagykőrös város, Nagyszalonta megyei város, Orosháza község, Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vármegye, Szentes megyei város, Szentetornya község és
Vésztő község: a nehéz viszonyokra való tekintettel nem áll
módjukban támogatást nyújtani.
Tudjuk nagyon jól, hogy nem a megértés hiányán múlott, hogy többen nem jelentkeztek adományaik bejelentésével,
de reméljük, hogy a viszonyok jobbrafordulásával azok is fel
fognak bennünket keresni, akiket a háborús viszonyok, az elemi
károk és más elháríthatatlan anyagi természetű akadályok
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gátoltak a segítésben, hiszen a segítséget nem az egyetemnek,
hanem az egyetemre beiratkozott saját gyermekeiknek adják.
Bár a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr megértése és nagylelkű hozzájárulása biztosította a leányotthon
felállítását, szükségét érezzük annak, hogy az ország minden
számottevő közülete járuljon hozzá ennek az otthonnak fenntartásához. Nem indokolt, hogy csupán azok a közületek vegyék
ki részüket az áldozatkészségből, melyek közvetlenül az egyetem székhelyével érintkező területen vannak, mert a diákotthonokba a polgári iskolai és tanítóképző intézeti tanárjelölt
hallgatók is igen 'nagy .számmal kérnek felvételt, akik pedig
köztudomás szerint az ország minden részéről sereglenek Szegedre tanulmányaik végzésére.

A Diákvédő Irodának gondjai ebben az esztendőben is örvendetesen megszaporodtak. Ahogy két évvel ezelőtt a Felvidék, majd a. Kárpátalja visszacsatolásával örömmel nyújtotta
segítő kezét az onnan érkező ifjúság támogatására, úgy talán
még fokozottabb mértékben nyújtott segítséget az Erdélyből
ide szivárgó polgári iskolai tanárjelölteknek és gyógyszerészhallgatóknak, akik tanulmányaikat a Kolozsvárra visszatért
Ferenc József-Tudománegyetemen, megfelelő intézmények
hiányában nem végezhették. Az ideérkezők száma nem volt
nagy, de alig volt közöttük olyan, aki segélyért, vagy kölcsönért, s ha egyikért se, de erkölcsi támogatásért, ne fordult volna
az Irodához. Ezeknek a segélyezését épen úgy, mint az előbbi
két csoportét a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium
megértő támogatása nélkül az erősen megcsökkent bevételeiből nem tudta volna fedezni az Iroda.
Közvetlenül a kapuzárás előtt jelent meg Szegeden a felszabadított Bácska ideirányított és természetesen is idetörekvő ifjúsága, azok a hallgatók, akik tanulmányaikat a beográdi,
zagrebi és ljubljánai egyetemen végezték.
A minisztérium rendelkezése folytán minden hallgatónak
az Iroda elnökénél kellett jelentkeznie és az Irodának kellett
gondoskodni arról, hogy a viszonyokkal teljesen ismeretlen új
hallgatóság elhelyezése és élelmezése dolgában fennakadás ne
történjék.
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A Horthy-kollégium, az Egyetemi Diákotthon, a Boldog
Margit-leányotthon, a Kat. Nővédő Egyesület Szent Erzsébetotthona és a Mensa Académica Publica vezetőségének megértő
támogatásával egyetlen olyan hallgató sem jelentkezett, akinek ügyét még abban a 24 órában el ne intéztük volna.
Ezek között voltak olyanok, akiknek anyanyelve nem
magyar és akik a magyar nyelvet nem is beszélik, sőt nem is
értik. A Diákvédő Iroda ezektől sem vonta meg, mert nem is
vonhatta meg, erkölcsi, de igen sok esetben anyagi támogatását sem. Hogy elsősorban is a hazajövő magyar ifjak részesültek segélyben, az egészen természetes volna még akkor is,
ha nem ők lettek volna a legjobban rászorulók.
A rászorult délvidéki ifjúság segélyezését szintén a minisztériumnak egyenesen erre a célra utalt hozzájárulása teheti
lehetővé. Szükség van erre annyival is inkább, mert 139 hallgató épen akkor érkezett hozzánk, amikor a gondos beosztással kezelt jövedelemnek utolsó filléreit is elvitték a vizsgasegélyek. Hogy mégis tudtunk a magunk erejéből is segíteni
ratjuk, azt annak a néhány, az Irodával szemben kötelezettségben lévő, már állásban lévő, volt hallgatónknak köszönhetjük, akik felszólításunkra, megértve a változott viszonyokat,
kisebb-nagyobb összegek törlesztésével igyekeztek az Irodának
segítségére lenni, úgy, mint ahogy annak idején az Iroda volt
az ő segítségükre. Sajnos, ezek az elismerő szavak csak kivételes egyéneknek szólhatnak.

Az 1940/41. tanévről, amely Diákjóléti és Diákvédő Irodánknak a magyar királyi Horthy Miklós-Tudományegyetem
kebelében első éve volt, az alábbi adatok számolnak be:
I. Bevétel:
előző évi maradvány
— —
adományokból (részi. 1. alább) —
ifjúsági járulékokból
— —
visszafizetett kölcsönök
—
egyéb bevételek
_ _ _ _ _

— —
— —
— —
— —
_ _

összesen:

3.626.—P
22,540.50 „
10.645.27 „
2.971.63 „
685.18,,
40.468.58,,
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II. Kiadás:
beíratási és .egyéb tanulmányi segélyekre
vizsgadíjra (leírásként)
— — — —
kamatmentes kölcsönökre
— — —
élelmezési segélyekre
— — — —
lakbérsegélyekre
— — — — —
ruházati segélyekre — — — — —
tankönyvekre
— — — — — —
gyógykezelésre
— — — — —
utisegélyre
— — — — — —

10.220.— P
3.136.— „
6.188.78 „
9.314.50,,
8.953.50 „
1.779.29 „
342.10 „
245.23 „
74.— „

A segélyek összesen:

40.253.40 „

vegyes kiadások:
jutalom, ill. niunkadíjra — —
nyomtatvány, írószer, felszerelés
postaköltségekre
— — —
egyéb
• _ _ _ _ _

—
—
—
—

—
—
—
—

887.25 „
120.14 „
8.38 „
127.59 „

Vegyes kiadások összesen:

1.143.36,,

A kiadások együtt:

41.396.76,,

Fenti bevételi és kiadási tételek végösszegénél hiányként
mutatkozó: 928.18 pengőt a kebelbeli Quaestura előlegezte, a
délvidéki hallgatók részére kiadott s a vallás- és közoktatásügyi
Minisztériumtól várható megtérítésre.
A bevételek második tételében jelzett adományok a következő adományozóktól származtak:
A Horthy Miklós-ösztöndíjalapból — — — —
1.600.— P
A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisztertériumtól—
— — — — — — 18.080.50,,
Bölcsészetkari dékáni hivataltól teremkölcsönzési
díjakból
_ _ _ _ _ _ _ _
179.— ,,
Czókoly István dr. úr adománya — — — —
5.— „
Fonó András úr adománya (bélyegekből)
— —
1.— „
Fógel József dr. professzor úr adománya — —
50.— „
Jász - Nagykun - Szolnok - vármegye adománya a
most létesülő Leányotthon részére — — —
200.— „
Két bölcsészetkari professzor úr adománya egy
hallgató szigorlati díjára — — — — —
92.— „
2
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Mester János dr. professzor úr adománya — —
Rothermere-alap kamataiból — — — — —
Rusznyák István dr. professzor úr adománya
—
Szeged-móravárosi kat. egyházközségtől
— —
Szeged-Városi Nyomda Rt. adománya — — —
Szegedi helyőrség tiszti és altiszti kara
— —
Szegedi kir. Közjegyzői Kamara adománya — —
Szegedi református egyházközségtől — — —
Tanárvizsgáló Bizottság
vizsgadíjmegtérítések
címén
— — — — — — — — —
Vincze Ferenc tanár úr adománya — — — —

20.— P
1000.— „
5.— „
120.— „
50.— „
60.— „
100.— „
913.— „

összesen:

22.540.50 P

60.— „
5.— „

Ez adományokért fogadják a nagylelkű adományozók
ezúton is az Iroda hálás köszönetét.
A segélyezés az egyetem egyes karain és a Polgári iskolai Tanárképző Főiskola hallgatói között a következőképen
oszlott meg:
jogszigorló
— — — — — — — —
orvostanhallgató és szigorló
— — — —
bölcs.-kari halig, és szigorló, ill. tanárjelölt —
mat.-term.-tud.-kari halig, és szig. ill. tanárjelölt
gyógyszerésztanhallgató és szigorló
— —
Apponyi-kollégiumi hallgató
— — — —

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

5
150
62
69
26
13

egyetemi hallgató és szigorló összesen —
Polgári Isk. Tanárképző Főiskolai hallgató

—
—

—
—

325
278

Összesen:

603

—
—

A segélyezettek száma tehát ez évben 603 volt, ami az
1132 átlagos hallgatói létszámnak 53.3 %-a. Ez .a szám a Ferenc
József-Tudományegyetem múlt évi 1616 átlagos hallgatói létszámából segélyezett 37 %-ával szemben tetemes emelkedést
jelent.
A Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság a lefolyt tanévben
17 tanárjelöltet, összesen 465 pengő vizsgadíj-megtérítésben
részesített kitűnő vizsgaeredmények alapján. E megtérítések
fejenkint 15—40 pengő között váltakoztak s ebből 60 pengő a
Diákvédő Irodához utaltatott át.
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Tankönyvtárunkat az 1940/41. tanévben is dr. vitéz Széchenyi Sándor alkönyvtárnok úr kezelte, f. évi április hóig,
amikor is a kolozsvári egyetemhez történt kinevezése folytán
a könyvtár ismét az Iroda kezelésébe adatott vissza. Ez alkalommal külön is hálás köszönettel és elismeréssel emlékezünk
a 14 éven át nagy szakértelemmel és lelkiismeretes pontossággal teljesített szolgálataira.
A tankönyvtárat az elmúlt évben 288 hallgató vette
igénybe, s összesen 98 művet 1089 kötetben adtunk ki használatra. A könyvtár gyarapítására a tanév folyamán 28 kötet
újabb könyvet vásároltunk és az elrongyolódott példányokból
50 kötetet újra köttettünk.
Szegénysorsú betegeinket az Iroda által kiadott utalványok alapján ezidén is szívesek voltak ingyen kezelni: Batizfalvy János egyetemi nyilv. r. tanár, Bata Tibor műtőorvos,
Csontosné Csajághy Márta tanársegéd, Lajos Sándor magántanár, Sipos Károly magántanár, Szász Sándor magántanár,
Treer József c. rk. tanár, Tróján Emil magántanár, adjunctus
és Széchenyi-Nagy László tanársegéd urak, ill. úrhölgy. Segítségükért az ifjúság nevében is hálás köszönetet mondunk.
A tanév folyamán kiadott orvosi utalványok száma:
belgyógyászati rendelésre
bőrgyógyászati rendelésre
_
fül-orr-gége-rendelésre
ideggyógyászati rendelésre
nőgyógyászati rendelésre
sebészeti rendelésre
— _
—
szemészeti rendelésre

— — — —
_ _ _ _ _
_
_
_
_

_

_

_

_

—

-

—

—

32
12
9

8
4

4

összesen: 107
A Szegedi Gyógyszerész Egyesülettel történt megállapodás alapján a rászoruló ifjúság kedvezményes gyógyszerrel
való ellátása ez évben is lehetséges volt. Illesse köszönetünk
azokat a gyógyszerész urakat, akik ezt lehetővé tették.
Az Iroda 950 iktató szám alatt 2276 beadványt intézett
el, pénztári naplójának tételszáma 1957.
Az Iroda adminisztratív munkáját Kerner Irma egyetemi
napidíjas, irodavezető-kisasszony és Papp Teréz középiskolai
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tanárkisasszony, ideiglenes irodai alkalmazott végezték el, azzal a lelkiismeretes buzgó munkássággal és az ifjúság iránti
sok esetben nagy türelmi próbát jelentő megértéssel, amellyel
eddig is, mindenkor végezték. Ügybuzgóságukat mi sem bizonyítja jobban, minthogy akkor, amikor dr. vitéz Széchenyi
Sándor, tankönyvtárunk kezelője a kolozsvári egyetemi könyvtárhoz nyert kinevezést és megbízatásáról lemondott, készséggel vállalkoztak munkakörének ellátására is.
Az elmondottakban diákvédő intézményünk alapítása óta
tizennyolcadik, a Horthy Miklós-Tudományegyetem keretében
eltelt első évéről beszámolva, azzal a hő fohásszal zárom soraimat, hogy miként az elmúlt nehéz esztendőkben, az elkövetkezőben is közel legyen a segítség, ha nagy lesz a szükség.
Isten áldása legyen jótevőinken, egyetemünkön és ifjúságunkon!
Tiszteletteljes jelentésem szíves tudomásulvételét kérve,
vagyok Magnificentiád és a tekintetes Tanács iránt mély tisztelettel
Dr. Banner János
egyetemi nyilv. rendes tanár,
az egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda
elnöke.
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II.
Magnifice
Tekintetes

Rector!
Egyetemi

Tanács!

A m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem Kolozsvárnak a 22 éves román uralom alól történt felszabadulása
után, ősi székhelyére hazaköltözött. A Mensa Académica Publica a szegedi Horthy Miklós-Tudományegyetemen maradt, s
megszakítás nélkül itt folytatja áldásos működését.
Mielőtt az új egyetem életébe átvezető elmúlt év eseményeiről beszámolnék, szükségesnek tartom, hogy az intézmény
történetét, fejlődését néhány szóval ismertessem.
A Mensa Académica Publica alakulásának és előzményeinek ismertetésére szószerint idézzük az 1938. év október
4-én megtartott felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonatát. Az ismertetést dr. Fógel József egyet. ny. r. tanár,
alapító elnök kérésére Dömötör Qyula alapító tag foglalta
írásba.
„A Mensa Académica Publica történetének ismertetéséhez
csak alckor lehet érdemlegesen és a történeti hűségnek megfelelően hozzáfogni, ha ismerjük azt az intézményt is, mely kiinduló pontja volt és az impulzust is adta a Mensa Académica
Publica szükségszerű megalakulásához. Ez az intézmény a szegedi Irgalmasnővérek vezetése alatt álló „Városi Mensa" volt,
(Városi szegényház, Berlini-körút 11. sz. alatt).
Az 1922. év elején a polgármesteri hivatal éttermet nyittatott a városi szegényház épületében, ahol elszegényedett tisztviselők, de főként az abban az időben napról-napra szaporodó
menekült tisztviselők, (azok, akik az elfoglalt területen nem
tették le a hűségesküt) díjtalanul kaptak megfelelő ebédet és
vacsorát. A hétről-hétre szaporodó létszámot növelték a Szegedre érkező egyetem szegénysorsú hallgatói is. Az akkor ala-
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kulófélben lévő Diákvédő Iroda, a Horthy-Internátus és az u.
n. Sz. E. F. H. E.-Internátus nem tudtak minden reászoruló
és érdemes egyetemi hallgatónak élelmet, főként díjtalanul
ebédet és vacsorát, adni. Ez oknál fogva a városi szegényházban
működő „Városi Mensa" étkezőinek száma napról-napra növekedett. Az étkezőhelyiség, valamint az élelmezésre kiutalt öszszeg szűknek bizonyulván, kívánatos volt mindkettő kibővítése.
Mint minden nemes és jó ügynek hűséges szolgálói, maguk az Irgalmasnővérek, de főként a főnöknőjük, nagyontisztelendő Lestyáni Ágnes, és irodanővére, Kehrling Candida nővér,
vették kezükbe az ügyet. Csekélységem bevonásával tervezetet
adtunk át boldogemlékű polgármesterünknek: Dr. Somogyi
Szilveszter őméltóságának a végleges megoldásra vonatkozólag. Mint minden egyetemi ügynek, úgy az egyetemi ifjúság
élelmezésének is a polgármester úr személyében melegszívű
patrónusára találtunk. Máról-holnapra elrendelte az étteremnek, valamint a költségvetési alapnak a szükséghez mérten való
azonnali kibővítését. A kivitellel a fentnevezettek bízattak meg
kiegészítve az intézet akkori gondnokával: Herbich Lajos t. b.
főpénztárossal. Az 1926. évben a „Városi Mensa" már 24 egyetemi hallgatót számlált falai között. Áldásos működését éveken
keresztül folytatta és folytatja ma is örök dicséretére az Irgalmasnővérek és Szeged város áldozatkész vezetőségének.
A „Városi Mensa" hasznos ténykedésére, szociális és kultúnnissziójára felfigyelt az Egyetemi Diákvédő Iroda akkori
elnöke: dr. Fógel József és dr. Berecz János egyet, ny. r: tanár
ár, akik elsőnek látogatták meg ezt a diákszociális intézményt.
Röviden ismertettem ezt az intézményt, megjelölve a segélyforrás helyét és nagyságát, valamint az itt étkező egyetemi hallgatók számát. Elismeréssel szóltak úgy a kiszolgáltatott élelemről, mint az egész szervezetről. Dr. Fógel József profeszszor őméltósága, mint a Diákvédő Iroda elnöke, felajánlotta,
hogy a „Városi Mensá"-n étkező egyetemi hallgatók élelmezési
díját (személyenként havi 12 pengőt) részben vagy egészben
megtéríti, hogy ezzel is könnyítse az ifjúságnak akkor még a
mainál is súlyosabb helyzetét. Ilyenformán közel két éven keresztül csaknem díjtalanul kapott ebédet és vacsorát minden
reászoruló és érdemes egyetemi hallgató. A „Városi Mensa"
fennállásának ez a két-három éve volt talán az az idő, amikor
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hivatásának magaslatán állva oldotta meg (az adott viszonyok
között) legjobban feladatát.
Időközben nevezett professzor urak mindgyakrabban látogatták meg a mensát és annak haszna és egyben dicsérete mellett bölcsen meglátták az egyetlen hibát, mely a helyben és a
környezetben rejlett. Valóban ez a ki nem küszöbölhető és elkerülhetetlennek látszó hiba megvolt. És pedig abban rejlett,
hogy az egyetemi ifjúság Mensáját egyetlen fal választotta el
a „Városi népkonyhától", ahova abban az időben közel 3600
személy járt és tolongott órákon keresztül az ingyen osztott
kosztért. Való igaz az is, hogy ez a környezet a legdemokratikusabb felfogás mellett is károsan befolyásolta, sőt lerontotta
értékét annak, amit ez az intézmény nyújtott (különös tekintettel az ifjúságra). A belső tisztaság, a kifogástalan és bőséges
élelem, valamint az Irgalmasnővérek szeretetteljes és készséges kiszolgálása háttérbe szorult a külsőségek mellett. Ha ezekhez hozzávesszük azt a körülményt is, hogy egyetemi hallgatónők éppen a visszataszító környezett miatt nem kaphattak
élelmezést, úgy érthető volt az a törekvés és sietség,'mellyel
dr. Fógel József és dr. Berecz János professzor urak egy megnyugtatóbb és egyetemi hallgatókhoz méltóbb helyre és keretek közé akarták juttatni az itt étkező egyetemi ifjúságot. Csekélységem volt az, akit a nevezett professzor urak megbíztak
egy olyan tervezet kidolgozásával, mely a város vezetőségének
áldozatkészsége, valamint az Egyetemi Tanács pénzadománya
mellett a Központi Egyetem, vagy Horthy-kollégium alagsorába
vihetné a mensát és ifjúságát. Tulajdonképpen tehát a „Mensa
Académica Publica" alakulásának terve ezidőben született meg.
A tárgyalásokra, főként az élelmezés tervének kidolgozására és
lebonyolítására a nevezett két professzor úron kívül dr. Mészáros Gábor egyet. m. tanár urat, a Betegélelmezési Osztály
akkori igazgatóját kérték fel. Közel egy év múlott el, a legnagyobb készség és megértő jóindulat mellett is, addig, míg az
illetékes faktorok belátták a Mensa Académica Publica szükségességét. E téren elsősorban boldogemlékű dr. Kiss Albert
professzor úr öméltóságát, az egyetemi gazdasági bizottság
akkori elnökét kell említenünk. Az ő hathatós közreműködésével határozott irányban folytak a tárgyalások. Mégis az első
megbeszélések és a mind gyakrabbá váló látogatások elsősor-
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ban dr. Berecz János és dr. Fógel József, majd dr. Jankovich
László professzor urak nevéhez fűződnek, éppen ezért és méltán nevezhette az akkori ifjúság őket a Mensa Academica Publica alapítóinak.
Magának a Mensa Academica Publica hivtalos megalakulásának előzményeit kívántam ismertetni éppen Méltóságod
kérésére, a hivatalos megalakulás történetére pedig legyen szabad utalnom a Diákvédő Iroda 1931/32. tanévi jelentésére, illetőleg annak második részére.
A magam személyét teljesen ki akartam kapcsolni a „Vá- .
rosi Mensa" alapítása és vezetése stb. alól. Munkásságom szerény keretek között mozgott, mint azoké a névtelen lrgalmasnővéreké, kiknek munkatársuk lehettem. Méltóságod kifejezett
kívánságára, valamint a történeti hűség kedvéért utóiratként
pár szót magamról és ténykedésemről akarok írni.
A „Városi Mensá"-t a fentnevezett két Irgalmasnővérrel
együtt valóban én terveztem és alapítottam. A két-háromszáz
tagból álló mensa élelmezését, számadásait, költségvetését a
„Népkonyha" 3600 adagjával együtt magam vezettem és irányítottam. A polgármester úr őméltósága, valamint az Irgalmasnővérek teljes bizalma alapján diszkrecionális joggal és
hatáskörrel felruházva. Ez a magyarázata annak, hogy közel
2000 egyetemi hallgatónak sikerült díjtalanul, illetőleg havi 6
pengő fizetése mellett ebédet és vacsorát adni. E tárgyról különben nem szívesen írok, mert ennek ismertetése nem az én feladatom lett volna, de mivel Méltóságod erre kifejezetten felkért, kénytelen voltam kötelességszerűleg leírni. Szeged, 1938.
szeptember 28. Legmélyebb tisztelettel Dömötör Qyula s. k."
Alapítótagjaink közül meghaltak: dr. Berecz János egyet,
ny. r. tanár, dr. Buday Árpád egyet. ny. r. tanár és dr. Kiss
Albert egyet. ny. r. tanár, akik életükben a tudományos
munka mellett kevés szabadidejüket e nemes cél szolgálatába
állították és anyagi áldozatokkal tovább építették a lefektetett
alapon. A jól végzett munka tudata és intézményünk virulása.
volt az egyetlen jutalmuk és az a hála, melyet a mensa ifjúsága
nem szűnt meg soha kifejezésre juttatni. Nevüket soha el nem
halványodó betűvel írták intézményünk történetébe. Mi, utódaik,
amikor kegyelettel emlékezünk nagynevű elődeinkről, köte-
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lességszerűen haladunk az általuk kijelölt úton, amely a megváltozott súlyos idők miatt évről-évre nehezebb.
Intézményünk a Horthy Miklós-Tudományegyetem keretében, azzal együtt első évét élte, de szükségesnek tartom, hogy
a. Ferenc József Tudományegyetem kebelében eltelt évekről ha
csak összefoglalóan is, adatokat ismertessek. A beérkezett
kérvények száma: 4976, az étkezők száma: 4726 volt. 133,886.42
pengő segélyt osztottunk ki. Ezek a számok beszédes bizonyítékai annak az áldásos segítségnek, amelyet a Mensa Académica Publica nyújtott.
A Mensa Académica Publica Felügyelő és Végrehajtó Bizottságában a folyó tanév folyamán két alkalommal is voltak
személyi változások. Erdély egyrészének 22 évi elszakítás utáni
hazatérése után a Ferenc József-Tudományegyetem visszatérhetett ősi székhelyére, Kolozsvárra. Az egyetem távozásával
egyidejűleg a bizottság tagjai közül a teljes jogikari képviselet
eltávozott Szegedről :dr. Buza László és dr. Heller Erik egyet,
ny. r. tanár urak Kolozsvárra, dr. Ereky István egyet. ny. r.
tanár úr a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemre; dr. Polner
Ödön ny. egyet. r. tanár úr Szegeden maradt ugyan, de aktív
munkát csak az első félévbén vállalt. Az orvostudományi karról : dr. Miskolczy Dezső, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karról: dr. Várkonyi Hildebrand, a matematika, természettudományi karról: dr. Qyőrffy István és dr. Szentpétery
Zsigmond egyet. ny. r. tanár urak távoztak el Szegedről. Az ő
távozásukkal a bizottság értékes munkatársakkal lett szegényebb, az ifjúság pedig sok áldozatra kész és melegszívű pártfogóját vesztette el.
A másik személyi változást a Horthy Miklós-Tudományegyetem új tanárainak kinevezése tette szükségessé. 1940. november 26-án tartott I. rendes ülésén Egyetemünk Tanácsa a
Mensa Académica Felügyelő Bizottságába a következő professzorokat választotta meg: Orvostudományi kar részéről:
dr. Purjesz Béla, dr. Kramár Jenő, dr. Gellért Albert és dr.
Kanyó Béla egyet. ny. r, tanárokat, a bölcsészet-, nyelv- és
történettudományi kar részéről: dr. Sík Sándor, dr. KoltayKasztner Jenő, dr. Mester János és dr. Banner János egyet. ny.
r. tanárokat, a matematika és természettudományi kar részéről: dr. Frőhlich Pál, dr. Széli Kálmán, dr. Farkas Béla, dr.
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Bruckner Győző egyet. ny. r. tanárokat. Az Egyetemünk Tanácsa által megválasztott professzor urak közül folyó év december 20-án megtartott alakuló ülésen, a két bizottság a következő tisztikart választotta meg :
A Felügyelő Bizottság, valamint a Végrehajtó Bizottság,
elnöke: dr. Farkas Béla egyet. ny. r. tanár, ügyvezető elnöke:
dr. Purjesz Béla egyet. ny. r. tanár. A Végrehajtó Bizottság
tagjai: az orvoskar részéről: dr. Kramár Jenő egyet. ny. r.
tanár, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar részéről:
dr. Mester János egyet. ny. r. tanár, a matematika- és természettudományi kar részéről : dr. Fröhlich Pál egyet. ny. r. tanár.
Hivatalból tagja mindkét bizottságnak a Horthy Kollégium,
igazgatója: dr.. Fógel József egyet. ny. r. tanár és a Diákvédő
Iroda elnöke: dr. Banner János egyet. ny. r. tanár, valamint a
Polg. Isk. Tanárképző Főiskola igazgatója: dr. Schilling Gábor
egyet. ny. rk. tanár. Mindkét bizottság jegyzője: Dömötör.
Gyula, a Mensa Académica Publica gondnoka.
Erdély visszatérésének örömnapjai alig múltak el, máris,
újabb örvendetes idő következett. Az elszakított déli végek kerültek vissza az anyaországhoz. A visszacsatolást követő napokban már megjelentek Egyetemünkön a Délvidék leányai és
fiai, hogy megszakított tanulmányaikat a szegedi egyetemen
fejezzék be. Igaz örömmel fogadtuk őket és mensánkon 73 hallgatót láttunk el. Készségesen nyújtottunk élelmezést a hazatérőknek s csupán önköltségi árat fizettettünk azokkal, akik fizetni
tudtak, de legnagyobb részük díjtalanul kapta az élelmezést a
hátralévő két hónap folyamán, miután hiteles iratokkal bizonyították vagyontalanságukat és szép tanulmányi előmenetelüket.
A díjtalan élelmezés csak átmeneti jellegű volt; mert a Diákvédő
Iroda elnöke: dr. Banner János professzor úr vállalta néhány,
szegénysorsú, jó tanulmányi előmenetelt felmutató hallgató
élelmezési díja egy részének megtérítését, a nagyobb felére a
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Önagyméltóságától államegélyt kért. Ez a kegyes adomány lehetővé fogja tenni, hogy a jelen, de taián a következő félévben is az eddiginél nagyobb segélyben részesíthetjük az érdemes és méltó
egyetemi és főiskolai hallgatókat.
. Az elmúlt évek beszámolóinak során ismételten reámutattunk azokra a nehézségekre, melyek az élelmezés során felme-
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rültek. Nemcsak a szükséges nyersanyagok beszerzése körül
mutatkoztak zavarok, hanem a napról-napra emelkedő élelmiszerek ára is felborította költségvetési tervezetünket. Az elmúlt
év kezdetén 1 P. napi ár elegendőnek mutatkozott az ebéd és a
vacsora .előállítására. Pár hét leforgása alatt az árak olyan
mértékben emelkedtek, hogy az eddigi nívó tartása érdekében
a napi átlagot 1.20 P-re kellett emelni. A mutatkozó különbözetet az egyetemi hallgatók részére segélyként folyósítottuk, a
főiskolai hallgatók pedig havi 3 P. drágasági pótdíj befizetésével fedezték. A napi átlagnak ily módon 1.20 P-re való felemelése lehetővé tette, hogy az egyetemi év folyamán az összeggel
egyenlő értékű, ízletes és változatos étel került ifjúságunk asztalára. Ezt az alkalmat megragadom arra, hogy ezúton mondjak köszönetet az Egyetemi Betegélelmezési Osztály vezetőjének: dr. Stróbl Ferenc egyet, tanársegéd, orvos úrnak és Magyar László B. É. O. gondnokának a nyersanyagok fáradságos
beszerzéseért, Huszti Jenő úrnak, a Horthy-Kollégium gondnokának, aki minden időben és módon rendelkezésünkre állt és
segítségünkre volt ügyes-bajos dolgainkban. Külön köszönetet
mondunk a konyhavezető diétás nénének szorgalmas, mindenre
kiterjeszkedő pontos munkájáért.
Ezúton búcsúzom, úgy a magam, mint Bizottságaink és
ifjúságunk nevében dr. Polner Ödön ny. egyet. ny. r. tanár
úrtól, aki fáradságos, de áldásos munka után megvált a Diákvédő Iroda vezetésétől. Elnöksége alatt mindig abban a biztos
tudatban voltunk, hogy intézményünk és ifjúságunk ügye és
baja megértő, gondos atyai szeretettől áthatott kezekben van.
Nyugalomba vonulásakor hálás köszönetet mondunk úgy a
Bizottságaink, mint ifjúságunk nevében. „Találja örömét a jól
végzett munka gyümölcseiben."
Egyidejűleg melegen üdvözlöm dr. Banner János egyet,
ny. r. tanár urat, a Diákvédő Iroda új elnökét és egyben kérem,
hogy elődeinek nemes szellemétől áthatva, fogadja jóindulatába és szeretetébe intézményeinket és ifjúságát.
A folyó évben kiosztott mensa segélyek összege 12,145.60
P. volt. Ebben az összegben nem foglaltatik benne az alant
feltüntetett főiskolai hallgatók élelmezési segélye, mely 5350
P-t tesz ki.
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A kiosztott kedvezmények ismertetésére szolgáljon az
alábbi táblázat:
a) Egyetemi hallgatók:
1. félév

a) ingyenes étkezők száma
b) havi 5 P-t fizetett
—
c) „ 10 „
„
—
d) „ 15 „
„
—
e) „ 20 „
„
—
f) „ 25 „
„
g) „ 30 „
„ • —

—
—
—
—
—

—. —
— —
—
—

—
—

—

—

—

összesen: —

3
8
13
23
30
19
31
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II. félév

5
3
18
12
23
4
96
161 hallgató

b) Főiskolai hallgatók:
I. félév

a) ingyenes étkezők száma
b) havi 10 P-t fizetett
—
c) j) 15 ,,
,,
d) „ 20 „
„
—
c) fj 30 ,,
,,

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Összesen: —
Kimutatás

_
—
—
—
—

2
6
17
5
70

— .100

a Mensa Académica Publica pénztári
1940/41. egyetemi tanév folyamán.

II. félév

2
6
17
5
70
100 hallgató
forgalmáról

Bevétel:
Áthozat az 1939/40. egyetemi tanévről
— —
A m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Úrtól
_ _ _ _ _ _ _ _
A m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Úrtól a felvidéki hallgatóknak kiosztott
élelmezési segélyek visszatérítéseként —
A. m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Úrtól élelmezési segélyek visszatérítéseként
Dr. Bruckner Qyőző egyet. ny. r. tanár adománya koszorú megváltása címén — — —•
Dr. Farkas Béla egyet. ny. r. tanár adománya
karácsonyi segélyre
— — — — —

13,506.13 P
4,500,— „

487.50 „
865.— „
20.— „
20.— „
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Dr. Mester János egyet. ny. r. tanár adománya
A gyermekklinika farsangi mulatságának tiszta
jövedelme
— — — — — — —
Quaesturából az 1940/41. évben mellékdíjakból .
befolyt összeg mensára eső része — —
Szeged-Csongrádi Takarékpénztártól kamat címén
— — — — — — — —
A hallgatók élelmezési díjként befizettek — —
Élelmezési segélyek visszatérítése
— — —
Polg. Iskolai Tanárképző Főiskola Igazgatósága
1940/41. egyetemi évben befizetett élelmezésért
_ _ _ _ _ _ _ _
A főiskolai hallgatók drágasági pótdíj címén —
Polg. Isk. Tanárképző Főiskola Igazgatósága gáz,
víz, villany térítéseként befizetett
— —
összesen: —

—

20.— P
24.14 „
11,143.47 „
474.20 „
11,335.40 „
12,165.60 „

15,739.40 „
1,965.— „
400.— „
72,665.84 P

Kiadás: •
Élelmezési segélyek címén kiosztottunk
—
Tiszteletdíjak
_ _ _ _ _ _ _
Jutalmak az 1940/41. év folyamán
— — —
Beszerzésekre
— — — — — — —
Felszerelések, javítása és pótlására — — —
Nyomtatványokra
— — •— — — —
Portó, bélyeg, levelezésre
— — — — —
"A karácsonyi ünnepekre itt maradt hallgatóknak
Élelmiszerekre, nyersanyagokra
— — —
Két főiskolai hallgatónak drágasági pótdíj viszszatérítése
— — — — — — —
Mensa Académica Publica személyzeti illetménye
Horthy-rKollégium Igazgatóságának élelmezésért
Horthy-Kollégium Igazgatóságának víz, gáz, villanyfogyasztásért az év folyamán — —
Horthy-Kollégiumnak papírszalvétákért
— —

12,145.60
1,200.—
.690.—
1,804.10
102.89
225.35
22.60
80.—
913.46

P
„'
„
„
„
„
,
„
„

38.— „
1,898.45 „
40,880.16 „
1,400.— „
238.64 „

Összesen: —

—

61,639.25 P.

Egyenleg: —

—

11,026.59 P.

Összesen: —

—

72,665.84 P.
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Átvitel az 1941/42. egyetemi tanévre 11,026.59 pengő, azaz
Tizenegyezerhuszonhat pengő 59 fillér, mely összeg a SzegedCsongrádi Takarékpénztárnál van elhelyezve.
Az 1940/41 egyetemi tanév folyamán megvalósítottuk a
régi tervünket, a „Mensa-teák" rendezését azzal a céllal, hogy
az egyetemi ifjúság a professzorok családjait megismerve, azok
felügyelete alatt velük együtt szórakozzék. Három jólsikerült
összejövetelünk volt az év folyamán.
Az első 1940. december 16-án volt a mensa éttermében.
Ez alkalommal „Medicus-teadélután" volt a kari hallgatók részére. A zsúfolásig megtelt éttermünkben nagyszámmal jelentek meg orvoskari professzorok feleségeikkel és a hallgatóság
csaknem hiány nélkül. Zenét a hallgatóságból összeállt alkalmi
zenekar szolgáltatott. Sokáig emlékezetes és felejthetetlen jó
hangulatban volt itt együtt a professzor és tanítvány a legjobb baráti közelségben.
A második „Mensa tea" 1941. január 11-én volt a polgáriiskolai tanárképző főiskola dísztermében. Háziasszonyok voltak: dr. Farkas Béláné, dr. Schilling Qáborné és Szent-Qy'örgyi
Nelly úrnők. A tea-est erkölcsileg és anyagilag egyaránt igen
jól sikerült. Késő esti órákba nyúlt a táncmulatság a legjobb
hangulatban. Az est tiszta jövedelme 109 P. 50 f. volt.
A harmadik „Mensa tea" 1941. május 16-án volt a Mensa
Academica Publica éttermében. Háziasszonyok voltak: dr. Banner Jánosné, dr. Frőhlich Pálné és dr. Veress Elemérné úraszszonyok. A tea-est az előbbihez hasonlóan kedélyes, közvetlen
jó hangulatban telt el és a késő órákban ért véget. Ennek az
összejövetelnek tiszta jövedelme: 165 pengő volt. Ezen a teán
jelent meg elsőízben a délvidékről idesereglett ifjúság, nemzetiségre való tekintet nélkül. A két mensa tea jövedelmét: 275.50
pengőt Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál helyeztük el,
amely összegnek mikénti felhasználását és elosztását az illetékes Bizottság fogja elhatározni. Ezúton is megragadom az
alkalmat, hogy úgy a magam, mint ifjúságunk nevében megköszönjem a rendező' és vendéglátó háziasszonyok fáradozását
és áldozatkészségét a mensa teák rendezéseért.
Végül hála és köszönet illeti. Dömötör Gyula gondnok úr
működését, aki a „Városi Mensa" megalapításától szinte két
évtizeden át nagy szakértelemmel s az egyetemi ifjúság nagy
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megértésével vezette és vezeti a Mensa Academica Publicat.
Az élelmezési nehézségek elhárításában a szűk helyiségünkben
az étkezések zökkenésmentes lebonyolításában és az étkező helyiségekben valódi egyetemi hangulat és szellem kialakulásában
hervadhatatlan érdemeket szerzett. Úgyszintén a mensa teák és
más hasonló szórakoztató összejövetelek megszervezésében.
Mielőtt beszámolómat zárnám, szükségesnek tartom
ismertetni azokat a munkálatokat, melyek jelenleg folyamatban
vannak. Nem tartozik szorosan az ezévi beszámolóm keretébe,
de tájékoztatásul szükségesnek tartom röviden ismertetni. A
megnagyobbodott
országunk
és visszacsatolt
területek
leányai és fiai megkezdett tanulmányaikat nagyrészben a szegedi Horthy Miklós-Tudományegyetemen kívánják folytatni, illetőleg befejezni. Az elmúlt félév végén, közel 120
egyetemi és főiskolai hallgató jelentkezett úgy az internátusokban, mint a mensánkon. Elhelyezésük és élelmezésük éppen
váratlanul nagy számuk miatt csak nagy nehézségek árán
sikerült. Ezen a helyen csak az élelmezésük megoldásának a
módját ismertetem. Tudvalevő, hogy a Horthy-Kollégium alagsorában levő éttermünk eddig is szűknek bizonyult, kézenfekvő tehát, hogy oda még kb. 100—150 étkezőt tömöríteni
nem lehet. De ha valahogy ez sikerülne is, a Horthy-Kollégium
szűkreszabott konyhája és felszerelése nem bírja el az újabb
megterhelést. Múlhatatlanul szükséges volt tehát egy új mensa
felállítása és a szeptember hónapban jelentkező délvidéki hallgatók elhelyezéséről való gondoskodás. A Diákvédő Iroda
elnökével: Dr. Eanner János professzor úrral egyetértőleg
az Egyetemi Gazdasági Hivatal igazgatójának: Merényi Albin
főmérnök úrnak bevonásával, egy új Diákotthon létesítésének
tervét és költségvetését dolgoztuk ki. A terveket {elküldtük Dr.
Hóman Bálint m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Mininszter úr
őnagyméltóságának, valamint a diákszociális ügyek melegszívű
patrónusának, Dr. Szily Kálmán államtitkár úr Öexellentiájának jóváhagyás és költségelőirányzás végett.
Mint előrelátható volt, az egyetemi és főiskolai ifjúság
két mindig megértő pártfogója magáévá tette az ügyet és magas támogatásuk mellett az új Diákotthon szeptember elején
megnyithatja kapuit a benne önállóan működő mensával együtt.
Beszámolóm záradékául megköszönöm mindazon jó-

32

tevőink és adományozóink jóságát és készségét, akik intézményünket és ifjúságát támogatni kegyesek voltak, és kérem
őket, hogy tartsák meg őket jóindulatukban a jövő időkben is.
Isten áldása legyen jótevőinken és ifjúságunkon.
Jelentésem szíves tudomásulvételét kérve, vagyok a tekintetes Egyetemi Tanács iránt
Szeged, 1941. augusztus 10-én
mély tisztelettel
Dr. Purjesz Béla s. k.
egyetemi nyilv. r. tanár,
a Mensa Académica Publica
F. B. ügyvezető elnöke.
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III.
Magnifice Rector!
Tekintetes Egyetemi

Tanács!

Főméltóságú Kormányzó Urunk bölcs kormányzásának
huszonkettedik évében Erdély egy része visszatért az anyaországhoz. Erdély s vele kapcsolatosan Kolozsvár hazatérése
után a Szegedre száműzött Ferenc József Tudományegyetem
folyó év november havában ősi székhelyére: Kolozsvárra hazaköltözött, de az egyetemi Diákotthon teljes felszerelésével Szegeden maradt.
Az egyetem távozásával elment a jog- és államtudományi kar teljes egészében, professzorok és hallgatók egyaránt.
De eltávozott Szegedről a másik három kar professzorainak
jelentős része is.
Az Egyetemi Diákotthon Felügyelő Bizottságát is veszteség érte, mert három alapító tagja, ifjúságunk és intézményünk nagy pártfogói távoztak el Szegedről. A jogi kar részéről: Dr. Búza László egyet. ny. r. tanár, az orvosi kar részéről: Dr. Miskolczy Dezső egyet. ny. r. tanár, a bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi kar részéről: Dr.' Várkonyi Hildebrand egyet, nyilv. r. tanár urak távoztak el bizottságunk éléről. Ezúton is búcsúzom Tőlük úgy a magam, mint bizottságunk
és ifjúságunk nevében. Amíg intézményünk fennáll és működik,
értékes munkásságuk soha nem fog feledésbe menni, alapító és
gyarapító munkájukra mindig hálával gondolunk. Kérem őket,
tartsák meg intézményünket és ifjúságát jó emlékezetükben és
szeretetükben.
Egyetemünk Tanácsa 1940. november 26-án megtartott
I. rendes ülésében hozott határozatával az Egyetemi Diákotthon új Felügyelő Bizottságának tagjait megválasztotta és az
intézmény zökkenésmentes folytatólagos működését biztosította. A megválasztott Bizottsági tagok a következők: az orvostudományi kar részéről: Dr. Kramár Jenő egyet. ny. r. tanár,
a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar részéről: Dr.
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Sík Sándor egyet. ny. r. tanár. A matematikai és természettudományi kar részéről: Dr. Frőhlich Pál egyet. ny. r. tanár.
Engem az eddig viselt felügyelő bizottsági elnöki minőségemben megerősített.
A múlt évi beszámolóm során reámutattam az Egyetemi
Diákotthon alakulásának előzményeire és azokra a körülményekre, melyek szükségessé tették diákszociális intézményünk
létrehozatalát. Volt szerencsém rámutatni arra is, hogy Diákotthonunk hallgatói példás magaviseletükkel és kitűnő tanulmányi eredményeik felmutatásával valóban méltók, és érdemesek voltak minden támogatásra. Ez az övendetes jelenség, valamint az a körülmény, hogy a Diákotthonba való jelentkezők száma jóval meghaladja a férőhelyek számát, jogosított fel arra,
hogy intézményünk kibővítésére javaslatot terjesszek fel Dr. Hóman Bálint m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ur
önagyméltóságához, aki kérésünket teljesítette és javaslatunkat
elfogadta. így a folyó év elején tárgyalást kezdtünk a Táborutcai városi bérház III. emeleti lakásai mellé a II. emeleti lakások megszerzésére is. A tárgyalások eredményeként Szeged
város polgármestere: Dr. Pálfy József hajlandónak mutatkozott a II. emeleti lakások átadására az 1928. évi lakbér alapján.
A későbbi megbeszélések során kiderült, hogy a lakásoknak
csak egy részét tudja átadni, miután a II. emeleten levő városi
hivatalokat egyelőre nem tudja elhelyezni. Az idő rövidsége,
az ügy sürgős volta miatt kcnytelerneik voltunk ebbe a félmegoldásba is belemenni, hogy a szeptember elején Szegedre
érkező egyetemi és főiskolai hallgatók részére kibővített intézményünk kapuit megnyithassuk. Hogy mennyire kívánatos és
időszerű volt az Egyetemi Diákotthon kibővítése, azt hamarosan megmutatták a Délvidék örvendetes hazakerülését követő
napok. Közel 150 egyetemi hallgató érkezett Szegedre. Ezek
elhelyezése és élelmezése egyetemünk illetékes szerveit sürgős
és haladékot nem tűrő, igen nehéz feladat elé állította. A férfi
hallgatók egyrészét intézetünkben helyeztük el, számszerint 43-at.
Sokkal nehezebbnek, szinte megoldhatatlannak látszott a
feányhallgatók elhelyezése. Most látszott, mennyire nincs elegendő gondoskodás a hallgatónők elhelyezéséről. A HorthyKollégium leányosztálya az utóbbi évek folyamán zsúfolva
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van, kibővítése sok akadályba ütközik. Van ugyan még Szegeden három leányinternátus, de azok férőhelyszámai sem elegendők. Kibővítésük egyelőre sok akadályba ütközik.
Dr. Banner János bölcsészetkari dékán úr az Egyetemi
Tanács áprilisi ülésén, a délvidéki események kapcsán az Egyetemi Diákotthon mintájára diák-leányinternátus felállítását indítványozta. Örömmel jelentem Egyetemünk Tanácsának,
hogy Dr. Hóman Bálint m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter, valamint Dr. Szily Kálmán államtitkár urak Öexcellenciái nagy anyagi áldozatok árán államsegély útján máris
lehetővé tették egy leányotthon alakulását. Miután ennek a
tervnek kivitele a nyári szünet elején vette kezdetét, nem tartozik szorosan ez évi beszámolóm keretébe, mégis örömmel
tudatom, hogy folyó év szeptember első napjaiban 100 ágyas
leánykollégium nyílik meg Zrinyi Ilona Egyetemi Diákleánykollégium címen. És pedig a volt Egyetemi Diákotthon helyiségeiben, a Tábor-utca 3. sz. alatti városi bérház II. és III. emeletén.
A férfi hallgatók részére pedig a volt Tunyogi-féle gimnázium épülete alakul át 150 ágyas kollégiummá az alagsorban
elhelyezett önálló mensával a bentlakók részére. Ez az intézmény Zrinyi Miklós Egyetemi-Kollégium címen ugyancsak
szeptember -hó folyamán nyílik meg.
Tekintetes Egyetemi Tanács!
Midőn örömmel számoltam be a folyamatban lévő két
diákjóléti intézmény alakulásáról, hálával és a köszönet hangján
kell megemlékeznünk elsősorban az egyetemi és főiskolai hallgatóság mindenkor két nagy pártfogójáról: Dr. Hóman Bálint
és főként Dr. Szily Kálmán öexcellenciáikról, akik a legnehezebb időben sem zárkóztak el nagyarányú támogatás elől.
Ugyancsak köszönettel kell megemlékeznünk e helyről is az
Egyetemi Diákvédő Iroda melegszívű elnökéről: Dr. Banner
János professzor úrról, aki az Egyetemi Gazdasági Hivatal
igazgatójával: Merényi Albin főmérnök úrral együtt fáradságos
és nagyeredményű munkát végzett a régi Egyetemi Diákotthon
kibővítése, de főként az új intézetünk megszervezése, átalakítása és felszerelése érdekében.
Beszámolóm keretében kívánok elbúcsúzni úgy az Intézetünk, mint annak hallgatói nevében a Diákvédő Iroda nyuga-
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lomba vonult elnök-professzorától, Dr. Polner Ödön ny. egyet,
ny. r. tanár úrtól. Az elmúlt év folyamán talán egyetlen hallgatója sem maradt ki intézetünknek azokból a jótéteményeiből, amellyel időnként megajándékozott bennünket. Nem volt
talán olyan segélymód, amivel a reá érdemes és méltó hallgatóinkat ne segítette volna. Ifjúságunk pedig szép tanulmányi
eredménye, valamint szerény vagyoni helyzete alapján valóban méltó is volt minden támogatásra. Nyugalomba vonulását
kísérje szeretetünk és az a tudat, hogy soha el nem halványodó
betűkkel véstük nevét intézményünk történetébe. A jól végzett
áldásos munkájában lelje örömét.
E helyen megköszönöm Dömötör Gyula gondnok úrnak
azt a gondosságát, mellyel a magára vállalt nagyon nehéz feladatot, az internátus vezetését, irányítását, felügyeletét elvégezte.
Mielőtt az Egyetemi Diákotthon pénzügyeit ismertetném,
meg kell említenem, hogy az év elején átiratban kértük egyetemünk Rector Magnificusát, Dr ; Szent-Györgyi Albert professzor urat, hogy keresse meg a karok Dékánjait, hogy miként
a múlt év folyamán, ez évben is a karok és professzoraik vállalják néhány hallgató lakbértérítését. Ez év folyamán a havi
lakbér 12.— P. volt. Az átirat örvendetes sikerrel járt, mert
az alant feltüntetett bevételi táblázat tanúsága szerint a megajánlott összeg alig maradt el a mult évi összegtől. Hogy valamivel kevesebb, mint a mult évi, annak magyarázata az,
hogy a jogi kar eltávozásával a jogikari professzorok, valamint a többi karokról eltávozott professzorok megajánlásai két
hónapi befizetés után távozásukkal egyidőben megszűntek.
Adományok:
M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr
adománya
— — —
M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr
adománya Egyetemi Diákotthon II. emeleti
lakbérére
— — — — — — —
M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr
adománya a felvidéki hallgatóknak 1940/1941.
egyet, év I. felében kiosztott lakbérsegélyek
, visszatérítéseként
— — — — — —

4.500 — P

2.500.

„

322.50 „
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M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr
adománya a polgáriiskolai tanárképző főiskolai hallgatóknak az 1940/41. egyet, tanévben
kiosztott lakbérsegélyek visszatérítéseként —
540.— P
D. M. K. E. Elnökségének adománya lakbérsegélyekre — — — — — :— — —
300.— „
M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr
adománya a felvidéki hallgatóknak 1940/41.
egyet, év II. felében kiosztott lakbérsegélyek
visszatérítéseként
—• — — — — —
150.— „
Jog- és Államtudományi Kar professzorainak
adománya a lakbérsegélyekre
— — — . 54.— „
Orvostudományi Kar professzorainak adománya
lakbérsegélyekre, névszerinti kimutatás:
Dr. Baló József
— — — —
90.— ,,
Dr. Batizfalvy János — — —
90.— „
Dr. Dávid Lajos
— — — —
20.— „
Dr. Ditrói Gábor . — — — —
50.— „
Dr. Gellért Albert — — — —
30.— „
Dr. Jancsó Miklós — — — —
30.— „
Dr. Kramár Jenő — — — —
90.— „
*Dr. Lőrincz Ferenc
— — —
15.— „
*Dr. Melczer Miklós
— — —
15.— ,,
*Dr. Miskolczy Dezső — — —
27.— „
Dr. Purjesz Béla — — — —
100.— „
Dr. Rusznyák István — — —
90.— „
Dr. Veress Elemér
— — —
50.— „
Dr. Vidakovits Kamilló — — —
90.— „
Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
adománya
— — — — — — — —
120. „
E. G. H. Tisztviselő Kara adománya lakbérsegélyekre —; — — — — — — —
90- »
Dr. Banner János egyet ny. r. tanár, e. i. Dékán
adománya
— — — — — — — —
90. „
Dr. Purjesz Béla egyet. ny. r. tanár adománya —
50 — „
Összesen:
9.503.50 P
A

*-gal megjelölt

adományozók

a

Ferenc

József-Tudományegye-

temmel eltávoztak Szegedről. így a megajánlott összeg folyósítása távozásukkal egyidőben megszűnt.
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Bevételek:
1939/40. évről pénztári maradvány, mint áthozati
tétel
M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr
adománya
— — — — — — — —
Ouaesturából mellékdíjak 2%-a cimén befolyt —
A hallgatók lakbérbefizetése 1940/41. év folyamán
Jog- és Államtudományi Kar adománya lakbérsegélyekre — — — — — — — —
Orvostudományi Kar adománya lakbérsegélyekre
Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar adományá lakbérsegélyekre — — — — —
D. M. K. E. Elnökségének adománya lakbérsegélyekre
— — — —
— — —
Dr. Banner János egyet. ny. r. tanár adománya
lakbérsegélyekre
— — — — — —
Dr. Purjesz Béla egyet. ny. r. tanár adománya
lakbérsegélyekre,
— — — — — —
E. Q. H. Tisztviselő kara — — — — — —
A hallgatók reggeli befizetése az év folyamán
—
M. kir. postatisztek átmeneti elszállásolásért
fizettek
— — — — — — — —
A hallgatók telefonhasználati díjként befizettek —

2.288.92 P
8.012.50 „
1.440.37 „
3.433.50 „
54.— „
787.— ,,
120.— ,,
300.— ,,
90.— ,,
50,—.,
90.— „
675.75 „
48.24,,
S.80 „

összesen:

17.399.08 P

Egy évi házbér a városi főpénztárhoz fizetve —
Az Egyetemi Diákotthon alkalmazottainak fizetése
Tiszteletdíjak
— — — — — — — —
Villanyáram fogyasztásáért az év folyamán —
Gázfogyasztás
— — — — — — — —
Tejszámla a kiszolgált reggelihez — — — —
Kenyér és zsemlye számla — — — — —
Tea, rum, cukor fogyasztás
• — — — —
Vízdíj esedékes része — — — — — — —
Lakószobák kályháinak javítása — — — —
A tűzifa és szén számlák — — — — — —
Fuvardíjak és alkalmi szállítások — — — —

5.275.—P
3.288.83 „
990.-,,
9o2.83 „
94.24 „
504.79 „
379.99 „
71.11 „
300,— „
4.60 „
258.95 „
52.50 „

Kiadás:
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Villanyszerelés, javítás, égők pótlása — — —
Napszámos munkálatok bére — — — — —
Lakatos munkák számlája
— — — — —
Üvegezés, ablakok pótlása
— — — — —
Kárpitos munkák számlája
— — — — —
Festcmunkálatok számlája
— — — — —
Rőfös árukért
— — — — — —
Iroda felszerelésért — — — — — — —
Vasárukért
— — — — — — —
Gyógyszerekért — — — — — —
Postai levelezőlapok, portó, bélyegek — — —
Könyvkereskedés számlája irodapapiroknál — —
Intézeti felszerelések javítása, pótlása — — —
Telefon használati díja
— — — — — —
Házmesteri illetmény а II. és III. emelet után —
Takarító szerek, festékanyag, tisztogatási szerek
stb.
— — — — — — — — —
„Délmagyarország" napilap előfizetési díja 1941
I. hótól — — — — — — — — —
Helyi újságoknak hirdetményekért — — — —
„Orion" o. 44. Tip. rádió készülék
— — —
Rádió használati nyugta 1941 május hótól kezdve
Az Egyetemi Diákotthon alkalmazottainak kará7
csonyi jutalma . — — — — —
Katonai szolgálatra behívott alkalmazottak járandósága — — — — — — — — —
Egy hallgató nyári tiszteletdíja
— — — —
Összesen:
egyenleg:

64.70 P
4. „
7.— ,,
17
- »
8
- »
4
- »
13.71 „
»
"
14.14,,
11.40,,
36.90 „
170.65 „
259.13 „
105.50 „

"
~"
13.561.83 P
3.837.25 „

Összesen:

17.399.08 P

118.— ,,
16.80,,
54.86 „
286.— „
7.20 „
40.

„

7 0

Kiadás:
A m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrtól beruházásokra kapott 30.000.— pengőből az/elmúlt 1940/41. egyet,
évben 21.499.44 pengőt költöttünk el. A folyó egyetemi tanévre 13.563.16 pengőt hoztunk á t Ebből az összegből a következő beruházási kiadásokat folyósítottuk:
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Szabó Istvánnak üvegezési munkálatokért — —
Dékány Mihálynak szobafestési munkákért
—
Mészáros Mihálynak asztalos munkákért — —
Diákotthonnak az E. G. H.-tól elszám. szerinti
kiadás — — — — — _ _ _ _
Diákotthonnak az E. Q. H.-tól elszám. szerinti
kiadás — — — — — _ _ _ _ _
Bősze László kereskedőnek üvegárúkért — —
Nemess Mihály kereskedőnek gyapjútak. és lábtörlőkért
— — — _
— _ _ _
•Vitéz Farkas Józsefnek ágytollért — — — —
Nemessányi Béla kereskedőnek flaneltakarókért
Bruckner Testvérek vaskereskedőnek kályhákért
Szegedi Légszeszgyárnak gáztűzhelyért
— —
Léderer és Tószegi kályhásoknak kályhák szer.
és javítása — — — — — — — —
Nógrádi Palóc Háziipar r. t.-nek párnahuzatokért
Bruckner Testvéreknek felszerelési tárgyakért —
Meteor r. t.-nek opálgömbért — — — — —
Süveg Dezső kárpitosnak légelzárókért — — —
Bruckner Testvéreknek kályhák asbestvédőiért —
Strell József lakatosnak pótfűtőtestek készítéseért
Szentesi M. A. N. Sz.-nak lepedőkért — — —
Szőke István szerelőnek légvédelmi szerelésért —
Vigyázó József kereskedőnek szennyeszsákokért
Vakokat Gyámolító Egyesületnek kenyérkosárért
E. G. H. műhelyének javítási munkákért — —
Csányi Antal szerelőnek villanykörtékért és szerelésért
— — — _ _ _ _ _ _

80.94 P
193.96,,
54.— ,,
95.— ,,
240.28,,
160.80,,
1.895.30,,
22.50
121.— ,,
2.385.— „
170.— ,,
191. „
519.20 „
13.50 „
10.— „
22.08 „
270.— ,.
416.50 „
1.089.60,,
51.10,,
82.— „
12.50,,
19.30,,
64.57,,

Deutsch Albert kereskedőnek légvédelmi izzókért
Bruckner Testvéreknek függönytartókért — —
Vörös Józsefnek ágybetétekért
— — — —
Szedresi Lajosnak matracjavításokért — — —
Bruckner Testvéreknek függönyrudakért — —

32.10,,
107.10,,
1.389.32,,
1.513.59,,
37.80,,

összesen:
Egyenleg:

11.260.04 P
2.303.12,,

összesen:

13.563.16 P
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A fenti tételek kifizetését az Egyetemi Gazdasági Hivatal
főpénztára folyósította a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi
Miniszter úrtól beruházásokra kapott 30.000— pengő terhére.
A kimutatásból kiderül, hogy az 1941/42. egyet, tanévre még
2.303.12 pengő áll rendelkezésünkre.
Végül az Egyetemi Diákotthon hallgatóinak földrajzi
megosztásáról a nekik nyújtott kedvezményekről és nem
utolsó sorban az elért tanulmányi eredményekről óhajtok beszámolni. A pályadíjakat és ösztöndíjakat a folyó év folyamán kevesebb ifjú kapott, aminek igazolt magyarázata az, hogy
több szorgalmas hallgatónk katonai szolgálatot teljesített. A
vizsgák, colloquiumok és szigorlatok eredményei azonban jobbak, mint a mult évben.
I. félév

A felvételre beérkezett kérvények száma
A felvett hallgatók száma — — — —
Felvidékről és Kárpátaljáról — — —
Erdélyből
_ _ _
— — — —
Délvidékről
— —
Szegedikörnyékéről és egyéb városokból
Pécsi egyetemről
— — — — —
összesen:

98
66
12
6
—
48
—
66

II. félév

112
94
8
4
43
28
^
94

A második félévben a felvételre jelentkezők száma feltűnően több, mint az első félévben volt. Ennek magyarázata
az, hogy a jogikari hallgatók eltávozása után a pécsi ErzsébetTudományegyetem bölcsészeti-lkari hallgatói foglalták el helyüket, később pedig a Délvidék visszacsatolása után a bácskai egyetemi hallgatók jelentkeztek felvételre feltűnő nagy
számmal.
A felvett hallgatóság karok . szerinti megoszlását az
alábbi táblázat mutatja:
I. félévre II. félévre
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Joghallgató — — — — — —
Orvostanhallgató
— — — —
Bölcsészettanhallgató — — — —
Matemat. és természettud. kari halig.
Qyógyszerészhallgató — — — —
Tanárképző főiskolai hallgató — —
összesen:

11
9
11
7
1
27
66

—

54
13
2
1
24
94
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A hallgatók felvételénél bizottságunk arra törekedett, hogy
lehetőleg arányosan történjék a karok szerinti megoszlás.
Folyó tanév alatt Apponyi-Kpllegiumi hallgató nem jelentkezett felvételre.
Az Egyetemi Diákotthon Felügyelő Bizottsága az év folyamán a következő kedvezményeket osztotta ki:
l. félév

AJ Ingyenes bentlakó volt
— —
B) Fél díjas (havi 6 P-t fizetett) —
C) Egész díjat (havi 12 P-t fizetett)

II. félév

—
—
—

13
18
35

32
31
31

összesen:

66

94

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az ingyenes bentlakók
száma a II. félévben lényegesen több, mint az I. félévben volt,
Ennek magyarázata az, hogy a Délvidékről érkező egyetemi
hallgatók nagyrésze úgyszólván minden pénz nélkül, egyetlen
ruhában, szinte menekülésszerűén érkezett Szegedre. AII. félév
utolsó két hónapjára jöttek a megkezdett félévük érvényesítése céljából. A Bizottság nem kívánta terhelni őket a két havi
lakbér összegével, annál is inkább nem, mert lakbérüket részben a Diákvédő Iroda, nagyobbrészt pedig a m. kir. Vallás- és
Közoktatásügyi Miniszter Ur téríti meg intézményünknek. Az
összeg kiutalása folyamatban van.
Az I. félévben a havi segélyek száma 264,— pengő, a II.
félévben kiosztott havi segély összege 570 pengő volt a fenti
ismertetett indokolás alapján. A segélyek odaítélésénél tekintettel voltunk a karok szerinti megoszlásra és főként az adományozók intenciójára.
Végül legyen szabad pár adattal megemlékeznünk az
Egyetemi Diákotthonban lakó egyetemi és főiskolai hallgatók
tanulmányi előmeneteléről:
I. félév

II. félév

Kitűnő kollokviumok óraszáma összesen —
Jeles kollokviumok óraszáma összesen —
Dicséretes kollokviumok óraszáma összesen
Jó kollokviumok óraszáma összesen — —
Elégséges kollokviumok óraszáma összesen

178
406
34
103
5

lio 1 /,
674
24
157
9

Összesen:

726

9751/,
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Alapvizsga

eredmények: 5
4

2
Szakvizsga eredmények: 1

1
Szigorlati eredmények:

5
2

1

ó kitűnő
ieles

jelzéssel
„

vizsgázott
„

ió

„

jeles
dicséretes
kitűnő
jó
elégséges

„
„
,,

„

„

„

„

Beszámolóm végén dicsérettel és elismeréssel kell megemlékeznem az Egyetemi Diákotthon lakóiról, nemcsak a felmutatott szép tanulmányi eredményekért, hanem azért a példaként
szolgáló erkölcsi magatartásukért, amellyel az egész év folyamán viseltettek. Valóban méltónak és érdemeseknek mutatkoztak az eddigi támogatásra és hiszem, hogy a jövőben is méltók
lesznek intézményünk jó hírnevéhez.
Főméltóságú Kormányzó Urunk a kolozsvári Egyetem
megnyitó ünnepi beszéde során azt mondta: „Mindenki tegye
meg kötelességét és végezze el a reá váró feladatokat igaz
magyar szorgalommal és hűséggel, akkor a poklok kapui sem
vesznek erőt országunkon". Az Egyetemi Diákotthon hallgatóit
az idő a jelen pillanatban a komoly munka padjára ültette, itt
megtették jó magyarhoz méltóan kötelességüket és éppen ezért
elmondhatjuk bízvást, hogy a Horthy Miklós-Tudományegyetemnek az Egyetemi Diáikotthonban lakó hallgatói Főméltóságú Kormányzó Urunk szellemében végezték el feladatukat.
Beszámolóm szíves tudomásulvételét kérve, maradtam
Egyetemünk Tanácsa és Magnificentiád iránti őszinte tisztelettel
Szeged, 1941. augusztus 20-án
Dr. Purjesz Béla s. k.
egyetemi nyilv. r. tanár,
az Egyetemi Diákotthon Felügyelő Bizottságának
elnöke.

