Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Az intést meg is fogadták, mert „hátra arc” után megindult visszafelé a menet
ugyanazon az úton, mint amelyen érkezett, és csakhamar bevonult a Demke-épület kapuján. A Lechner téren őrködő rendőrszakasznak semmi dolga sem akadt.
Szeged III. (1922) május 23. 4. oldal

75. A Csaba Bajtársi Egyesület kérése mentős szolgálat ügyében

A Csaba Bajtársi Egyesület ismételten fordult a dékánhoz azzal a kéréssel, hogy
hivatalos óráinak tartására és könyveinek elhelyezésére helyiséget adjon. Dékán
a kar hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a nevezett egyesületnek könyvei elhelyezését a kar jelenlegi tanácstermében megengedje, és a termet a hétnek előre megállapítandó háromszor két órájára hivatalos órák tartására átengedje.
Davida tanár szívesebben látná egy Segítő Egyesület működését. A kar a kívánt
hozzájárulását megadja annak határozott kijelentésével, hogy a terem használatára adott engedély ideiglenes és bármikor visszavonható.
Orvostudományi Kar 1921/22. tanév IX. rendes kari ülésének
(1922. június 16.) jegyzőkönyve

76. A főiskolai ifjúság tiltakozása Hébelt rágalmai ellen

Az idemnitás vitájában mint ismeretes felszólalt Hébelt Ede Sopron szociáldemokrata nemzetgyűlési képviselője is. Ebben a beszédében feldicsérve a zsidó
ifjúságot, súlyosan megsértette a keresztény egyetemi hallgatókat, többi között
azt állítván róluk, hogy kötelességeiket elhanyagolják, és nem tanulnak. A vörös
szegfűs honatyának e kijelentései mélyen megbántották a főiskolai ifjakat, különösen a szegedi egyetemi diákokat, annál is inkább, mert Hébelt magántanára a
szegedi egyetemnek, és így tapasztalatból ismerheti, hogy vádjai mennyire nem
felelnek meg a valóságnak.
A szegedi egyetemi hallgatók táviratilag hívták fel a MEFHOSz-t, hogy adják
meg a méltó választ Hébelt vádjaira, és hogy az összes egyetemeken készítsenek
statisztikát beszédesen megcáfolva Hébelt állításait. Elhatározta végül az ifjúság,
hogy az egyesületekből alakult küldöttséggel fogja felkeresni a kultuszminisztert,
hogy Hébeltet fosszák meg magántanári címétől.8
Szegedi Új Nemzedék IV. (1922) július 30. 2. oldal

77. A DMKE széképülete

A Délmagyarországi Közművelődési Egyesület igazgatósága szerdán délután a
DMKE-palota tanácskozó termében dr. Dobay Gyula elnökletével ülést tartott.
Klug Péter igazgató fölhatalmazást kért az elnökség számára a széképület tatarozására vonatkozólag. Az árajánlatok szerint a kőműves munka 10.000, a festés
pedig 6300-9100 koronába kerülne. A tatarozás halaszthatatlan, márcsak azért is,
8

Hébelt Edét a Tanácsköztársaság alatt elnyert egyetemi tanári címe miatt 1922 augusztusában a
tiszai kerületi evangélikus egyházmegyei bíróság a miskolci jogakadémián viselt tanári állásától
megfosztotta. Szegedi Új Nemzedék IV. (1922) augusztus 18. 3. oldal
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
mert az árak napról-napra fokozódnak. Az igazgatóság ezután fölhatalmazta az
elnökséget, hogy az épület tatarozását a bejelentett összeg keretei között végeztesse el.
A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete hivatalos helyiséget
kért a DMKE-től. Az igazgatóság a DEFHE kérelmét teljesítette azzal, hogy az
átadott helyiséget bármikor ismét visszavonhatja.
Balogh Károly ezután indítványozta, hogy vizsgáltassa fölül az elnökség a széképületben díjtalanul lakó egyesületi alkalmazottak ügyét, mert, úgymond, lehetetlen az, hogy ingyen lakjanak, világítsanak itt olyan emberek, akiknek erre
már megszűnt a jogosultságuk. Ezt föltétlenül meg kell szüntetni. Terjesszen az
elnökség a széképület helyiségeinek jelenlegi hasznosításáról szóló kimutatást az
igazgatóság elé.
Dr. Dobay Gyula Balogh Károly indítványára kijelenti, hogy ebben az ügyben
az elnökség már tárgyalt az egyesület jogtanácsosával, az eredményről pedig a
szeptemberi igazgatósági ülésen számol majd be. Az ülés ezután véget ért.
Szeged III. (1922) augusztus 3. 4. oldal

78. Akik a numerus clausus betartása fölött őrködnek

A Turul Szövetség és a szegedi egyetem – Hadparancs az Attila tek. Vezérségének
Mialatt az országot a lét ezernyi nyomasztó gondja őrli, mikor minden komoly
erőnek az összeforrasztásán fáradozik a pénzügyminiszter,9 mikor a komoly
munka megteremtésének pillanata a nemzet élete árán késhet csak tovább, azalatt
a mi derék egyetemi hallgatóink félretéve a hazafiúi bánatot, mit sem törődve
azzal, hogy az „istennyila” valóban belevágódott gazdasági életünkbe, fölvették
ismét az elejtett fonalat, s fűzik tovább a destruktív szálat az immár háromesztendős orsóra.
Szigorú levelet hozott a posta Szegedre, szigorúan hivatalos átiratot. Az átirat
Budapesten kelt, július hó 27-én, 142. „T” – 1922. szám alatt, és a Magyar Egyetemek és Főiskolák Országos Nemzeti Turul Szövetsége küldte azt a Szegedi
Attila tek. Vezeérségének. A leirat a következőképpen hangzik:
– Értesüléseink kapcsán nyomatékosan fölhívjuk a tek. Vezérség figyelmét azon
körülményre, hogy a kötelékébe tartozó bajtársi egyesületek között és az illetékes
egyetemi hatóságok előtt a numerus clausus legszigorúbb betartása fölött őrködni és a bajtársakat emelletti propagandára fölhívni szíveskedjék.
– Nevezetesen tudomásunkra jutott, hogy a megszállott területeken lakó
zsidó hallgatókat, mint külföldieket óhajtja a tanári kar a jövő tanév folyamán
fölvenni. Az ügy állásáról mielőbbi pontos jelentést kérve, bajtársi szeretettel:
Lendvay Béla: h. vezérelnök; olvashatatlan aláírás: senátor. Középen a szövetség
gumibélyegzője.
9

Kállay Tibor 1921. december 3. és 1924. február 20. között volt pénzügyminiszter.
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