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Közös egyetemtörténeti kutatásokat végez a jövőben az SZTE és a BBTE – ezt is
tartalmazza az a szerződés, amelyet az elődintézmény, a Báthory István által 1581-ben
létrehozott jezsuita akadémia alapításának évfordulóján írtak alá.
Az ünnepségen Soós Anna, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) tanulmányi
rektorhelyettese elmondta, hogy az akkori szabályok szerint 1872-ben jött létre ténylegesen a
tudományegyetem Kolozsváron a jezsuita kollégium utódjaként. „Az a szellemiség, amely
létrejött az 1581-ben megalakult jezsuita kollégium révén, úgy érezzük, mind a mai napig
tovább él” – fogalmazott. Az egyetem kényszerű, 1919-es költözése, majd visszatelepülése
pedig ahhoz vezetett, hogy ma két világszínvonalú, számon tartott felsőoktatási intézményről
beszélhetünk, az egyik Kolozsváron, a másik Szegeden működik.
A szegedi felsőoktatás két személynek köszönheti létét, egyrészt Báthory Istvánnak, másrészt

Klebelsberg Kunónak – erről már Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektora
szólt az ünnepségen. Kitért arra, hogy Báthory a vilniusi egyetemet is megalapította a jezsuita
akadémián kívül, vagyis korát messze meghaladóan tudta azt, hogy milyen fontos a
felsőoktatás és a tudomány. Klebelsbergnek pedig az egyetemnek a Szegedre költözése utáni
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szakaszát, fejlődését köszönheti. A rektor kitért arra, hogy nem kellett nulláról kezdeni az
építkezést, Kolozsvárról ugyanis egy kész egyetem költözött a napfény városába szellemi
örökségével és nyílt gondolkodásával. A kolozsvári egyetem két helyen fejlődött tovább,
Kolozsváron és Szegeden, vagyis azt mondhatjuk, az egykori intézménynek ma két campusa is
van. Megjegyezte, az már a jelen felelőssége, hogy ennek a szellemi örökségnek a gyökereit,
részleteit feltárják az intézmények, ezt a célt is szolgálja az együttműködési megállapodás is.
Az aláírt dokumentum tehát tartalmazza azt, hogy közös egyetemtörténeti kutatásokat
végeznek a felek, továbbá arról is kötöttek szerződést, hogy a magyar kormány Makoveczprogramjának keretében hallgatói cseréket szerveznek.
A rektori hivatal épületében egy kiállítás is nyílt nyílt a Magyar Királyi Kolozsvári
Tudományegyetem 1872-1919 közötti históriáját bemutató poszterekből.

Méltónak lenni az egyetemalapítóhoz
Még az együttműködési megállapodás aláírása előtt Báthory István mellszobránál, a Nemzeti
Emlékcsarnokban Soós Anna, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanulmányi
rektorhelyettese úgy fogalmazott, hogy az erdélyi fejedelem, amikor megbízta a jezsuitákat az
egyetem alapításával arra biztosan nem gondolt, hogy több mint négy és fél évszázaddal
később hagyatéka olyan alapot jelent majd, amire bátran lehet építkezni napjainkban is.
Emlékeztetett, hogy a jezsuitákat nem egészen száz év alatt négyszer tiltották ki Erdélyből, de
mindannyiszor visszatértek és folytatták munkájukat, többek közt a tanítást is, az
akadályokban ugyanis nem falakat, hanem kihívásokat láttak. Kifejezte reményét, hogy a
szegedi és kolozsvári oktatók és diákok méltó megvalósítói legyenek az egyetemalapító
fejedelem álmának.

Karsai Krisztina, az SZTE oktatási rektorhelyettese felelevenítette az egyetem alapításának
történetét, hangsúlyozta, hogy Báthory célja az volt, hogy megfelelő színvonalú képzés legyen
térségünkben. Úgy fogalmazott, az SZTE büszkén vállalja a Báthory-féle örökséget, és
mindazt, amit képvisel: a tudást, tanulást és Európát.
Báthory István 1581. május 12-én adta ki a szegedi egyetem elődjének, a kolozsvári
egyetemnek alapító oklevelét. A 436 évvel ezelőtt életre hívott, eredendően jezsuita, kétkarú
kollégiumot tekinti szellemi örökösének a mai Szegedi Tudományegyetem – az SZTE
Szenátusa 2007-ben hozott döntése értelmében. Amikor 1919-ben a kolozsvári egyetemnek
költöznie kellett, a magyar nemzetgyűlés 1921-ben Szegedet jelölte meg új székhelyéül, az
oktatás még abban az évben, október 9-én kezdődött meg. Igaz 1940-ben jogilag új egyetem
alakult a városban, a kolozsvári gyökerekre a Nemzeti Pantheonban is emlékeznek a napfény
városában. A Dóm téren 1931-ben helyezték el Huszár Adolf Báthoryt mintázó szobrát, mely
alatt a felirat a következő: „egyetemalapító”.
A Báthory-féle kolozsvári egyetem születésének napját 2008-ban ünnepelték először
Szegeden.
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