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I.

A M. KIR.
F E R E N C Z JÓZSEF-TUDOMÁNYEGYETEM
MEGNYITÓ ÜNNEPE
SZEGEDEN
1921

o k t ó b f r 9.

A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem
megnyitó ünnepe Szegeden.
Az otthonától 1919. évi május hó 12-ikén
s

Kolozsvárról elüldözött

megfosztott

Ferencz József-tud.-Egyetem a

közoktatásügyi kormány rendelkezése értelmében a szintén
menekült pozsonyi Erzsébet-tud.-Egyetemmel karöltve az
1920-ik év februárius havától kezdve Budapesten folytatta
működését. Az 1921. XXV. törvénycikk a két egyetem fenntartását elhatározván, a pozsonyi egyetem új székhelyéül
Pécset,

a kolozsvárinak

meg. így a Budapesten tartott három,

cursus

után (mert a kezdő

Szegedet jelölte
illetőleg négy félév

új székhelyéül

két félévnek számíttatott) az

1 9 2 1 / 2 . tanévünk már az új székhelyen, Szegeden nyílt meg,
miután a közoktatásügyi kormány, Szeged városának illetékes tényezői

és az előkészítés

munkájával

megbízott

egyetemi tanárok az akadályoktól és nehézségektől vissza
nem riadó elszánt

akarattal

és lankadatlan

fáradozással

az útat megegyengették.
A tanítás jórészt már szeptemberben

megkezdődött;

az ünnepies megnyitás 1921 október 9-ikén ment végbe.
Az

egyetem

által

kibocsátott

meghívások

ország-

szerte élénk viszhangra találtak. Mindenekelőtt nagy örömet
keltett, hogy

nagybányai

Horthy Miklós,

Magyarország

kormányzója kilátásba helyezte megjelenését. Bejelentették
részvételüket:

Nemzetgyűlés, megjelölve képviselőiül Dr. SzádeczkyKardoss Lajos, Dr. Kószó István és Pálfy Dániel nemzetA

gyűlési képviselőket.
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A pozsonyi Erzsébet-íud -Egyetem. Képviselői: Dr.
Heim Pál rektor, Dr. Eníz Béla orvoskari dékán, Dr. Pékár
Mihály orvoskari prodékán.

A debreceni tud.-Egyetem. Képviselői: Dr. Tóth
Lajos jogkari dékán és Thegze Gyula.
A budapesti Pázmány Péter-iud.-Egyetem. Képvise
lője: Dr. Kenyeres Balázs orvoskari dékán.
A budapesti közgazdasági tudománykar. Képviselője:
Dr. Kuncz Ödön ny. r. tanár.
A magyar tud. Akadémia. Képviselői: Dr. Márki
Sándor és Dr. Csengery János r. tagok.
A Sz. István Akadémia. Képviselő: Kiss János egyet,
tanár.
A pécsi joglyceum. Képviselő: Schaurek tanár.
Hódmezővásárhelyi jogakadémia. Képviselő: Gergely
György igazgató.
Népies irodalmi társaság. Képviselők : Dr. Jancsó
Benedek és Dr. Sebess Dénes nyug. államtitkár.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Képviselő: egyik
törvényhat. biz. tag.
Csanád' vármegye törvényhat. bizottsága. Képviselők:
Vajda Jenő, Dr. Petrovics György polgármester, Dr. Dózsa
Sámuel, Dr. Espersit János. Dr. Bán Zsigm ond, Dr.
Kolonics József tvh. biz. tagok.
Szegedi kereskedők szövetsége. Képviselő: bástyái
Holtzer Tivadar.
Szegedi Lloyd-társulat. Képviselő: Bokor Adolf.
Csongrád vármegye törvényhatósága. Képviselők r
Fekete Márton udv. tanácsos, Dr. Rimcly Dezső közkór
házi főorvos, Kata Gyula igazg. főmérnök, Triha Kálmán
plébános, tvh. biz. tagok.
Torontói vármegye törvényhatósága. Képviselők :
Jankó Ágoston főispán, Dr. Szmolenszky József vm. aljegyző.
Hódmezővásárhelyi törvényhatóság. Képviselők: Dr.
Medveizky Imre főjegyző, Fejérváry Bertalan tanácsnok.
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M eleg üdvözletük kíséretében meg nem jelenésüket
kim entették:,
Jó z se f kir. herceg, G r. Bethlen István miniszterelnök,
Ráday Gedeon belügyminiszter, Hegyeshalmy Lajos keresk. miniszter, Haller István ny. miniszter, Concha Győző
egyet, tanár, Br. Horváth Emil államtitkár, Sevity Lázár
gör. kel. szerb esperes-plébános, a budapesti m. k. állat
orvosi főiskola nevében Dr. Hutyra, rektor.
Meleg üdvözletüket tolmácsolták: a menekült miskolci
jogakadémia, a budapesti állami polgáriskolai tanárképző,
a sárospataki jogakadémia, Kecskemét város közönsége,
Dr. Ruzicska Béla, Dr. Reinbold Béla, Dr. Weress
Ferenc, Dr. Engel Rudolf, Dr. Elfér Aladár, Dr. Gyergyai
Ferenc Kolozsvárról.
H«

He

%

Az ünnepség voltakép már okt. 8-ikán kezdődött
Horthy Miklós kormányzóihiegérkeztével, aki a megszállás
alól fölszabadult területek („Újszegedi háromszög“ ) meg
látogatását célzó, diadalmas körútját Szegeden fejezte be,
hova 2 óra 45 perckor megérkezvén, részt vett a tisztele
tére rendezett nagyszabású katonai sport-ünnepségekben,
s este 7 órakor a törvényszéki épületben fogadta az
egyetemi tanácsot. A tanács és az egyetem nevében Dr.
Menyhárth Gáspár rector a köv. beszéddel üdvözölte a
kormányzó Ö Főm éltóságát:
Főméltóságú Kormányzó 0 r !
Az otthonából száműzött, minden anyagi javától megfosz
tott. de Főméltóságod legmagasabb hozzájárulásával megalko
tott törvény által Szeged városában új otthont nyert kolozs
vári m. kir. Ferencz József-Tudománycgyetem rectora és
tanácsa, az egész egyetemet, tanárait és ifjúságát képviselve,
hódoló tisztelettel jelenik meg Főméltóságod, az ország kor
mányzójának magas színe előtt.
Hálával átszőtt, határtalan öröm üli meg lelkünket azért
a kegyért, hogy e gondterhes napoknak Főméltóságod magas
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figyelmét más irányokban lekötő elfoglaltságai közepette méltóztatik magas megjelenésével kitüntetni egyetemünket új ott
honának felavatási ünnepén. Teljesen átérezziik ennek nagy
értékét. Jelenteni fogja a nagy kitüntetés messze időkre kiliatólag mindenkinek és elsősorban a város közönségének egyete
münk idelrelyezésének országos fontosságát és éleszteni, irá
nyítani fogja a lelkekben a legfőbb tudományos intézetnek, magá
nak a tudománynak megbecsülését, jelentőségének átértését.
Az egyetemet pedig emlékeztetni fogja, valameddig itt
székel, arra a nagy feladatra, amely reá, sajnos, végvárrá vált
területen egyéb feladatain kívül ellenséges szomszédaink fölé
emelkedett nemzeti kultúránk fcntartása és fejlesztése, a magyar
kultúra és magyar nemzeti lélek egységének megőrzése és ápo
lása körül Is vár.
Bíztató jelet látunk ebben arra is, hogy amint e helyről
indult meg Főméltóságod bölcs és tettekre késztető vezérlete
alatt a nemzet újjáébredése a nemzetre ránehezedett rettentő
dermedtség után, úgy egyetemünk munkásságának Főméltóságod'auspiciuma alatt itt történő fölvétele, reméljük, kezdete lesz
a nemzet létét megerősítő s bíztató új szellemi hadjáratnak is.
Boldogok leszünk, ha Főméltóságú Kormányzó Urunk
nemzeti érzésekkel telített lelkének nagy ívelésű szándékai sze
rint magas megelégedésére cselekedhetünk. Feladataink telje
sítésében, kötelességeink betöltésében, legjobb igyekezetünk le
kötésében tiszteletteljes hódolattal ajánljuk egyetemünket, az
egyetem tanácsát Főméltóságod mindenkori legmagasabb jó
indulatába.

Ő Főméltósága így válaszolt:
Köszönöm meleg üdvözlő szavait. Szomorú, hogy a kolozs
vári egyetemnek el kellett hagynia régi székhelyét és új hajlékot
kellett keresnie. Mégis van benne valami vigasztaló. Bros bizo
nyítéka ez annak, hogy erőszakkal el lehet ugyan venni ország
részeket, de nem lehet erőszakkal elvenni erkölcsi értékeket, kultúrális fölényt, kultúrális intézményeket, a magyar igazságnak
ezeket az erős támaszait.
Önök ezeknek az erkölcsi javaknak és a magyar kultúrá
nak hívatott munkásai. Arra kérem Önöket, folytassák szép
munkálkodásukat a magyar tudomány dicsőségére, de ne felejt
sék el a tudomány fejlesztése mellett a nemzet szent ügyét is
előbbre vinni, mert hivatásuk nemcsak a tudomány szolgálata.
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hanem Önök az ifjúsás igazi vezetői, akiknek nemcsak tanítaniuk kell, hanem elsősorban nevelniük.
Ápolják az ifjúsás szívében a nemzeti sondolat mindenek
felett álló kultuszát, neveljenek a jövő Magyarországnak testben, lélekben erős, hazafias gondolkozású nemzedéket, legyenek a sebből vérző haza jövő boldogságnak buzgó megalapozói.
Szívből kívánom működésükre a Mindenható áldását.
Este 8 órakor Szeged városa kétszáz terítékes díszvacsorát rendezett vendégeinek tiszteletére a
nagytermében, mely alkalommal
polgármester

mondott

a

Dr.

Somogyi

kormányzóra

Tisza-szálló
Szilveszter

lelkes

pohár-

köszöntőt.
A megnyitó ünnepség.
1921

o k t ó b e r 9.

Veni Sancte
templomban Várhelyi

Reggel 8 órakor iinnepies
Róktis-téri róm. kath.

prelátus celebrálásával. Istentisztelet után

volt a Szent
József

ünnepi

pápai
menet-

ben Szeged tanulóifjúságának s a felvonult egyesületeknek
é s testületeknek sorfalai közt vonult a díszes kocsisor az
Egyetem

központi

épületéhez.
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órakor

érkezett a kor-

mányzó úr Ő F ő m é l t ó s á g a . Kíséretében v o l t a k : Dr.
József

kultuszminiszter,

Richárd

a

Vass

kabinetiroda

Láng B o l dizsár vezérkari ezredes, a katonai iroda főnöke, Görgey
György alezredes, testőrparancsnok, Magasházy László
őrnagy, első szárnysegéd, Görgey József, Koős Miklós
százados és Hardy Kálmán sorhajóhadnagy, szárnysegédek,
vitéz Magyarossy és Ludmann testőrszázadosok és Dr.
Zatcissy főhadnagy, útimarsall. Jelenvoltak t o v á b b á : Janky
Kocsárd tábornok, körletparancsnok, Sahlender vk. ezredes
körletparancsnok, Shvoy vk. főnök, Riedl és Jankovich

főnöke,

Zadravecz

Bartha

István tábori püspök, báró

tábornokok és más katonai méltóságok. A polgári
ságok részéről: Dr.

Aigner

Szilveszter polgármester, Dr.
Dr.

Botlka

Sándor

Károly főispán, Dr.

Szalay

ható-

Somogyi

József ker. főkapitány,
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A megjelent méltóságok közt ott voltak: Gr. Teleky
Pál volt miniszterelnök, báró Tallián Béla, Kelemen Béla
nyug. miniszterek, Dr. Tóth Lajos államtitkár, Dr. Ravasz
László ref. püspök, Jankó Ágoston udv. tan., Horánszky
Gyula máv. igazgató, Dr. Kirsch József üzletvezető, Dr.
Sajtos Samu p. ti. igazgató stb.
A kormányzó úr Ő Főméltósága az egyetem elő
csarnokában a számára emelt helyet elfoglalván, kezdetét
vette az egyetemi megnyitó ünnepség az egyetem fel
szentelésével. Ez alkalommal Zadravecz István tábori
püspök a köv. beszédet m ondta:
Eőméltóságú Kormányzó Ür!
Testvéreim!
Mielőtt átlépnek a kultúra ez új templomának küszöbét,
engedjétek mcK, hogy itt, előcsarnokában, az Igazság ősforrá
sához, Istenhez fohászkodjak.
isten! Te tudod, hogy nem kívántam e napot . . .
Isten! Te emlékszel reá, hányszor kértelek, hogy Szeged
ne érje meg e napot! . . .
Igen. Igen . . . Csak azért, mert úgy vágytam, úgy remél
tem, úgy imádkoztául, hogy a hontalanná lett Egyetem vissza
térhessen a magyar kukára kincses Kolozsváréba . . .
De a Te imádandó gondviselésednek más volt az elhatá
rozása. Ide utaltad a kincses Kolozsvár legragyogóbb kincsét;
a szőke Tisza városának karjaiba helyezted a magyar kul
túra s tudomány bujdosó istennőjét: a m. kir. Eerencz Józsefegyetemet.
Te ezt így akartad.
S e város ma széttárja karjait s ölelve öleli magához a
hontalan, a száműzött istennőt, a tudományt.
Hozott Isten, bujdosó!
Isten! „Emitte Spiritum tutim et creabuntur, et renoválás
faeiein terrae". Már látom, látom imádandó szent akaratodat! . . .
E városból indult ki a magyar önérzet felrázása a bujdosókból
felépült nemzeti hadsereg által; — s ugye, azért -küldted most
ide a bujdosó istennőt, hogy tanításai, sugallatai által innen
meginduljon nemzetmentő útjára a magyar szellem s kultúra.
Ez az döbbeni missziónak tökéletesbítése. koronája. Mert a

и
népek sorsa nemcsak a hadvezérektől s hadseregüktől függ,
hanem (és pedig tán a legelső sorban!) a kultúrájuktól is.
fis? . . fis? . . . a mi kultúránk? a magyar kultúra?
Lásd, Isten! e nemzet, a mi hazánk népe, a kultúrát nem
a lélek átalakításában s a nemzet összefogásában véli, hanem
talán inkább a politizálgatásban! . . . A politikánk pedig immár
a sír szélére hurcolta a magyart . . . De még mélyebbre siilyedtiink általa! fittől szaggatták széjjel durva’, igazságtalan kezek
az országot s a megmaradt csonkát ugyanez tépte szét még
több darabra . . .
Tanítók, mesterek kellenek az ily szerencsétlen népnek,
nem pedig politikusok! . . .
Ma „mesterek", „tanítók" érkeztek hozzád. Szeged, hogy
a te falaid közt kezdeményezett nemzetfeltámasztásban útmuta
tóid legyenek. Térdelj le lábaikhoz! Szépre, jóra, igazságra
fognak tanítani . . .
Igazságra! — amelynek dogmái közt az is meg vagyon
írva, hogy: ne csak akkor szállj perbe szomszédoddal, ha el
szántja földedet, hanem akkor is, ha a rác, a móc. a zsgbrák
elkanyarít valamit ezeréves határaidból.
Avete, Professores!
Lelkesítsen benneteket az Igazság . . . Lelkesítsetek az
Igazságra! . . . Töltse be és uralja a kultúra e szent csarnokát
az Igazság! . . . AZ' Igazság, aki Atya, Fiú és szent Lélek, Kinek
nevében áldom meg és szentelem fel a Kolozsvárról elbujdosott,
most már szegedi figyetemet. Ámen.

A felszentelés actusát folytatva Dr. Ravasz László
ref. püspök így beszélt:
Túl a Királyhágón, zöld hegyek smaragd lánca közt csil
logott a Ferencz József-Tudományegyetem , mint egy. drága
ékszer, a magyar míveltség egyik diadémja.
Ma más asszony homlokát díszíti. De mi tudjuk: nem a
koronák teszik a királynét, hanem a királyné a koronát.
Ti pedig kiverve, szétszórva összegyűltök itt, a nagy ma
gyar Főnix: Szeged városának lángban égő szárnyai alatt s
újra megvetitek a lábatokat.
Csodálatos pont ez: egy világot kell kimozdítanotok róla.
Reményünk, késztetőnk csupán egy hang,
„figy hang, mely csilingel az égi madárban
Hogy lerombolt fészkit rakja késő nyárban:
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Mely a pók fonalát százszor megfonatja,
Noha füstbe százszor melyen áldozatja
S mely hatalmasb szóval a költőben riad:
Ha későn, ha csonkán, ha senkinek: írjad."
(Arany: Előhang Csabához.)
Ha későn, ha csonkán, ha senkinek: te csak vilájíolj, én
tüzoszlopom, magyar tudomány, mint a nemzet öntudattá fino
mult életösztöne.
Itt születik az Ige, a teremtő gondolat, amely testet egy
új Erdélyben, a régi Erdélyben ölt majd.
Drága szegeletkpül avatjuk tehát ezt az egyetemet.
Legyen megütközésnek köve — befelé
minden alacsony,
megalkuvó és önző áramlattal szemben.
Legyen botránkozásnak kősziklája - kifelé — ellenségeink
szemében: a magyarság égig tornyosuló, „csak azért is“ élni
akarása.
Legyen lelki ház fundamentuma: szegeletköve a diadal
mas magyar kultúra templomának.
Vér és könny, imádság és átok van beleépítve: a fellegekig
fog érni.
Az élet temploma ez! Homlokán ott él az ige aranybetííje:
„Ki itt belépsz, ne hagyj fel u reménnyel!"
Megáldom hát ezt a csarnokot az Atya, Fiú, Szentlélek,
a Lélek és Igazság Istenének nevében.
Megáldalak titeket, tanítók: éljetek az Igazságnak és
legyen az éltetek igazság.
Megáldalak titeket, tanulók: orcátok legyen cherub-orca.
mikor Istenre néztek; sas-orca, mikor az Igazság napjába néz
tek; oroszlán-orca, mikor az ellenség szemébe néztek; ember
orca, mikor magatokba néztek.
Megáldalak titeket, néma kövek: ti kiáltsatok, ha elhall
gatna itt az ajkak bizonyságtétele.
A szent háromság, egy örök igaz Isten nagy nevében,
*
*
Ámen.
*

A felszentelés után az egyetem aulájában kezdetét
vette az ünnepies közgyűlés a következő lefolyással:
Dr. Menyhárth Gáspár Rector Magnificus elmon
dotta a magyar Hiszekegyet, melyet az ünnepi közönség
állva hallgatott végig.
1.
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II. Nagybányai Horthy Miklós kormányzó a követ
kező szavak kíséretében adta át rendeltetésének a szegedi
egyetemet:

„A magyar kir. Ferenci József-Tudomány egyetemet új
székhelyén rendeltetésének atadom és megengedem a köz
gyűlés megnyitását. Isten bőséges áldását kérem tudo
mányos és nemzetnevelő munkájukra
III. Dr. Menyhárth Gáspár a következő megnyitó
beszédet mondta:
Főméltóságú Kormányzó Ür!
Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi
Miniszter Ür!
Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
Mélyen tisztelt Vendégeink!
I. Az első szó, amely ebben az ünnepi pillanatban ajkamról
elszáll, alázatos lelkem érzése szerint: a hálának és köszönet
nek a szava.
A háláé Az iránt, aki kezdete és vége minden bölcseségnek
és tudománynak is; akinek gondviselő kegyelme megmentve
egyetemünket az elmúlás fenyegető veszedelmétől pogányok
kezére jutott templomunk helyébe oltáraink számára új hajlékot
juttatott nekünk s akinek segítő szent kegyelmében bízva kez
dünk új tűzhelyen régi munkánk folytatásához — megemlékez
vén az apostol intelméről: „A ti kéréseitek hálaadással szánja
nak föl Istenhez".1) — Nekünk íredig sok és nagyok a kéréseink.
Istennek szóljon ezért a hála, Cuius bonitatis infinitus est the
saurus.
Köszönetéin pedig szól mindenekelőtt hódolatteljes tiszte
lettel Kormányzó urunk 0 Főméltóságának azért a nagy kegy
ért, hogy nemcsak az egyetemünk idehelyezéséről rendelkező
s így fennmaradásunkat biztosító törvényt kegyesen kihirdettetni méltóztatott; hanem, hogy új otthonunk felavatási ünnepét
magas jelenlétével is kitüntetni s e hajlékot és vele egyetemünk
céljait szolgáló minden épületet új rendeltetésének átadni
kegyeskedett.
Boldog büszkeséggel fogjuk megőrizni e nap emlékét,
amely, amíg hirdetni fogja egyfelől mindenkinek az egyetem
’ ) Szent Pál a íílippdekhez int. levél 4. ;k. 6. v.
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nagy jelentőségét s a tudományok értékét, emlékeztetni fog
másfelől azokra a feladatokra, melyek az egyetemre általában
s különösen c
sajnos — hazánk végvárává lett területén
a magyar lélek egységének őrzése körül is várnak.
Köszönetéin szól másodsorban az ország ügyeit gondozó
királyi kormánynak, közoktatásügyünk bölcs és lelkes vezetői
nek: a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak és hivatali
elődjének, valamint nagyérdemű munkatársaiknak, élükön dr.
Tóth Lajos h. államtitkár úrral, egyetemünknek mindenha jó
akarójával, akik a nagy nemzeti feladatok megértésével, az
'ország kulturális érdekeinek meglátásával és átgondolásával
egyetemünk fenntartásának szükségességét a lelkekben ébren
tartották, erősítették, ápolták és elhelyezésének gondolatát meg
érlelték.
És szól köszönetéin a nemzetgyűlésnek, amely bölcseségével a megérlelt gondolatot a nemzet akarataként a törvény
cselekedetévé váltotta.
Mi tudjuk, hogy a másként történésnek is voltak nemcsak
lehetőségei, hanem hatékony mozgató erői is. Tetszetősnek
látszó szólamok voltak hallhatók arról, hogy ennek a minden
gazdagságától megfosztott, összezsugorított, kicsiny országnak
két tudományegyetem is elég. ha nem sok. Négy meg már éppen
fényűzés.
Nem kívánok ebben az ünnepi órában perbe szállni ezzel
a felfogással. Különben is Roma locuta, causa finita. Csak annyit
legyen szabad mégis megjegyeznem, hogy a leégett házból meg
mentett aranynak, ezüstnek kútba dobása csak elkeseredésben
hirtelen fogant cselekedet lehet s hogy" aki nemcsak mondani
akarja azt a sokszor ismételt igazságot, hogy a magyar fajnak
fennmaradása. Magyarország régi nagyságának visszaszerzése
elsősorban kultú rális kérdés, hanem meglátja az igazságban
benncfoglalt kötelességeket s átérzi ezek teljesítésének szüksé
gességét: annak látnia kell, hogy a kötelességek elseje a műve
lődés tényezőinek nemcsak megtartása, hanem azok tovább
fejlesztése és lehető szaporítása is.
Igen bölcsen írja közoktatásügyünk egyik kimagasló egyé
nisége: „Egy nemzet kormányzatában, sorsának intézésében
a léginagas'ztosabb feladat s egyúttal legnagyobb érdem szel
lemi életének színvonalát emelni, szellemi erőit gyarapítani s
azokat nagy alkotásokra ösztönözni és képesíteni.“ 1)
3*»------------------

J) Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem.
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A nemzet jövőjének egyik erős pillérét mentették meg,
akik ezt az egyetemet fenntartották. Méltók a nemzet elisme
résére.
De nem kisebb mérvben érdemelte ki a nemzet háláját
Szeged városa s neki is egyenlően szól köszönetéin: a nemes
város közönségének, fáradhatatlanul tevékeny és lelkesen buzgó
polgármesterének és főispánjának s hivatalban elődjének, nem
különben nagyérdemű munkatársaiknak.
Szeged város volt az első, amely, mikor egyetemünk a
száműzetés könnyáztatta keserű kenyerére kényszerült,-kitárta
karjait ölelésére az otthonától megfosztott egyetemnek s nem
rettenve vissza attól, hogy a kényes vendég lefokozott igényei
nek kezdetleges kielégítésére is nagy áldozatokat kell hoznia,
igaz magyar vendégszeretettel kínált otthont a hontalanná vált
tudománynak és üldözött papjainak.
Egyetemünk történetének lapjai minden időkre meg fog
ják őrizni a Szeged múltjához méltó, a tudomány szeretetétöl
és megbecsülésétől vezetett nagy cselekedetet. Alma materünk
hagyományainak mindenkori letéteményesei híven fogják ápolni
a tüzet, amelyet mi, e gondterhes időkben az egyetemnek taná
rai és ifjúsága, örök lángul gyújtottunk s azoknak a köteles
ségeknek, melyek e szövetségből az egyetemre hárulnak, hű és
igaz teljesítésével folyton-folyvást megújítani a köszönetét,
mely halovány szavakban lelkembőj e pillanatban előtör.
És ime egyetemünk a Gondviseléstől ránk mért sok
viszontagság után, miként a hős Odysseus — akinek bolyongá 
sait magyar nyelven először éppen ebben a városban írta meg
Dugonics — az ilioni háború után sok szenvedés és bolyongás
árán, de megszabadulva a kyklops barlangjából is két áldozat
nak hátrahagyásával, átevezve a csábénékű Sirén-szigetek
mellett, Poseidon minden cselvetése dacára megpihen egyidöre
a phaiakokéhoz hasonló vendégszerető városban, remélve, hogy
majdan erőskezű vitézek elviszik a hazavágyódót hű Pénelopé
jához.
Senkit ne aggasszon, hogy ez az álom, ez a remény egy
kor valóra is válhatik. Ulysses is hazatért. Nausikaa nem ma
radt azért mégsem pártában: Szeged küzdelme az egyetemért
a mai nappal véget ért. Földrengésnek, világégésnek kelle jön
nie, hogy vágya, igaza teljesedésbe menjen. És kimondom a szót:
csak ezt az egész magyar glóbust elárasztó vízözön foszthatja
\
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meg már most tőle. Ettől pedig — esdve-kérve a magyarok
Istenét —, hívő lélekkel reméljük, meg fog minket óvni.
Szeretettel köszöntve minden jó barátunkat és ünnepün
ket megjelenésükkel megtisztelt kedves vendégeinket, ünnepi
közgyűlésünket Kományzó Úr Eőméltóságának kegyes enge
délyével ezennel megnyitom.
_

*

*
❖

II. Jó szokásaink és hagyományaink ápolását kötelessé
günkül ismerjük. Ezek becsülése adja a jövendő biztos alapját.
A jelen alkalommal sem kívánunk rést ütni a hagyományok tisz
teletén annál kevésbbé, mert ezzel is rá akarunk mutatni arra,
hogy ez az egyetem a jelen tanévben betelő félszázados kultúrmunkáját fogja itt folytatni.
Mi nem vagyunk most alapított új egyetem. A mi egye
temünk nem maradt ott, ahol a nekünk bár feledhetetlen és
kedves és minden anyagi gazdagságunkat magukban rejtő,
mégis üres épületek és falak állanak.
Az egyetem egyéniségét keletkezése adja, a szellem, amely
benne életre kel, él s amelyet terjeszt; tanári kara, mely a tudo
mányt sajátosan műveli és közvetíti; az ifjúság, mely légköré
ben nevelkedik s amelynek révén az egyetem szelleme az életbe
átiiltetődik; múltja, hagyományai és haladásának iránya;
mindez a maga egységében és nem a geográfiái hely; nem az
épületek, berendezési és felszerelési tárgyak.
Az egyetemben, miként a tudományban magában, nincs
és nem lehet jogutódlás; abba örökül nem ülhet be sem pogány,
sem publikánus. S az egyetem, ha meg nem szűnik — amire
már volt példa
ott van, ahol tanárai és ifjúsága tovább foly
tatják a kultúrmunkát. ahol történetének lelke, múltjának szel
leme kisugárzik. Erre is van példa a népek történetében. Csak
arra nincs, hogy a félszázados magyar egyetemből márólholnapra félszázados múltú román egyetem váljék. Mi itt va
gyunk s ezért egyetemünk az, ami volt 47 éven át Kolozsváron
és az utolsó két tanévben Budapesten.
Mindezekre való tekintettel kérem fel dr. Schneller István
nyilv. rendes tanár urat, volt prorectort, aki ebbeli tisztében
magának az egyetem fennmaradása és Szegedre helyezése körül
elévülhetetlen érdemeket szerzett, hogy a még Kolozsvárt tartóz
kodó lelépő rector helyett a beszámolót megtartani szíveskedjék.
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IV.
Dr. Schneller István prorector a lelépő rector
helyett a következőkben tartotta meg beszámolóját.
Előszó.
Szabad legyen e jelentésemet utólag a következő sorok
kal bevezetni:
Nincs itt még annak ideje, hogy rectori működésemről és
az ez idő alatt történtekről közelebb beszámoljak. Válságos,
történeti jelentőségű napokat éltünk át. Adatok magukban véve
csakis üres szavak. Ezek történeti jelentőségűekké csak akkor
válnak, ha ez adatok a levés, a fejlődés útjának kialakult jelzői:
vagyis, ha ez adatokat levésükben megértjük és értékeljük.
Mu rrég túlságosán közel állunk e napokhoz s jelentésem
ezen kívül az adatok ily értelmű közlésére túlságos terjedelművé
és költségessé válna: holott ma a takarékosság kötelező pa
rancs, kivált szegény egyetemünkre nézve. Szegényekké
lettünk, holott oly büszkék voltunk egyetemünk gazdagságára.
A kolozsvári egyetem tanárai majdnem 50 éves odaadó munkás
ságának, a magyar társadalom és a magyar állam bámulatos
készségének fényes gyümölcseivel a románok eldicsekedtek
a világ előtt cluji egyetemük megnyitó ünnepélyekor. Mi —
száműzetve — Szegeden ideiglenesen meleg otthont nyertünk
ugyan: de egyetemünknek újra való felszerelésével járó kezdet
legessége miatt még alig folytathatunk igazi egyetemi munkás
ságot. Ily viszonyok közt kötelességünk minden luxus kerülése,
kiadásainknak a legszükségesebbre való redukálása s e szűk és
szerény kereteken belül egyetemünk első tanárainak lelkesültségével és buzgalmával azok munkásságának folytatása.
Minderre ,való tekintettel jelentésemben a múltnak a jelen
nel való áthidalása céljából csakis arra szorítkozom, hogy —
rectorom határozott kívánságára
elállva egyelőre számkive
tésünk első évfordulója alkalmával elmondott beszámoló beszé
dem közlésétől - csakis egyetemünknek Szegeden való meg
nyitása alkalmából felolvasott jelentésemet közlöm, amelyet az
ünnepélynek kívülről vont keretei legszűkebbre zsugorítottak
össze,
fenntartva azonban magamnak, hogy rectori és rectorhelyettesi időm alatt egybegyűlt-anyagom teljes felhasználásá
val kedvezőbb viszonyok közt tüzetesebben beszámoljak.*
*
2

4
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Tekintetes Egyetemi ünnepi Közgyűlés!
Nehéz feladat előtt állok, midőn rectori, majd reetorhelyettesi
majdnem három éves sáfárkodásomról kell beszámol
nom. Megnehezíti ugyanis beszámolómat mindenek előtt az a
tény, hogy e beszámolóm nemcsak rendkívül hosszú, hanem
nemzeti életünkre nézve rendkívül nagy és végzetes esemé
nyekben gazdag időre vonatkozik és így egyetemünk élete
eminenter belekapcsolódik kortörténetünkbe s így mindenképpen
túlnő a rendes beszámolók keretén. De megnehezíti feladato
mat az a körülmény is, hogy mai ünnepélyünk napja nemcsak
az 1921/2. tanév megnyitójának, hanem egy új tanhely meg
nyílásának örömnapja; s így tartozunk a vendéglátó, nemes
Szeged városának azzal, hogy a város nevéhez kötött öröm
ünnepnek fényét el ne homályosítsuk küzdelmünk mozgatóját
nézve bár nemes és felemelő, de eredményét nézve végtelen
szomorú múltúnkat födő fátyolénak túlerős fellebbentésévcl.
így tehát a sokat kevésre kell leszállítanom s a talán leg
jellemzőbb, de nagyon is szomorú részletek előadásától el kel!
állanom. A történetíróra kell bíznom egyetemünknek a kortör
ténet keretébe való háladatos beállítását, s be kell érnem azzal,
hogy egyetemünk sajátos természetéből eredő és érthető törek
véseit és ténykedését lehetőleg röviden, csakis kortörténeti
vonatkozásukban vázoljam. I.
A háború végvonaglása közben vettem át 1918-iki augusz
tus havában az egyetem vezetését. A béke, az otthon utáni
vágy szállotta meg a lelkeket; s e mellett nehezen várta a ma
gyar nemzet a magyar hősiességért néki megígért nemzeti füg
getlenség elnyerését; egyetemünk is mélyen át volt hatva
Borsod megye országgyűlési képviselőjének még a múlt szá
zad negyvenes éveiben mondott szavainak igazságától, hogy
„a magyar universitasnak függetlensége jobban sarkallik az
ország függetlenségében, mint a fundationalis levelekben.“
Egyetemünk szellemében indítványozta ezért is Tudo
mányegyetemünk büszkesége, Apáthy István
a pcrsonalis
unió alapján Magyarországnak Ausztriától való függetlensé
gének kimondását Kolozsvár városa közgyűlésén (okt. 12.-én).
Egyetemünknek és nemzetünknek keletre szóló nagy
jelentőségét elismerte boldogult Posta Bélánk indítványára
a múzeumi egyesület, midőn határozatképpen kimondta azt.
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hogy Nisibisbeti az érem- és régiségtár fiókjaként keleti inté
zetet állít fel (okt. 16.).
Egyetemi ifjúságunk pedig a rector jelenlétében tartott
közgyűlésén hazánk függetlensége érdekében lelkesedéssel egy
hangúan elfogadott határozati javaslatában kívánta külügyi
külön képviseletünket és nemzeti önálló létünk biztosítékaként
az önálló nemzeti hadsereget (okt. 27.-én).
Az universitas magistrorum et seholarnm nem különült cl
egymástól e napokban: az ifjúság megértette tanárait, a köl
csönös bizalom és nevezetesen a haza, valamint az egyetem
iránti szeretet egy elválaszthatatlan testté, egy szívvé forrasz
totta egybe az ifjúságot a tanárokkal. libben az egységben rej
lett egyetemi ifjúságunk önfegyelmezésének az ereje. Ifjúságunk
közül nehányan október hó 31.-én Ferencz József királyunk
() felségének képét kívánták az aulából eltávolítani: de rövid
tárgyalás után kézadással megfogadták, hogy azt érintetlenül
hagyják s szavukat állották. Egy akarattal utasította vissza
ifjúságunk a pesti küldöttek beavatkozását és pártokra való
bomlását célzó törekvéseit; s egy lélekkel állottak október
31.-én a rend és közbiztonság szolgálatába, amidőn nemcsak
a politikai, hanem a közönséges bűnösök börtönei megnyíltával
az utca népe fosztogatni kezdett. Egyetemi ifjúságunk az egész
várost kerületekre osztva, azokat tizes csoportokban bejárta:
úgyhogy egyetemi ifjúságunknak köszönhető, hogy é forrada
lom éjszakájának csendjét mi sem zavarta meg. A vidékre ki
szálló, a rendet újra helyreállító diákjainkat a környező falvak
népe is aldja.
S e közben minden megszakítás nélkül folyt az egyetem
tudományos munkássága, úgyhogy az egyetemi ifjúság visel
kedésével valóban magáévá tette a rectori felhívás e jelszavát:
„Fegyver az egyik kézben, a másikban kultúránkat építő mun
kásság eszköze: ez ma a mi fegyverzetünk.“ A megszálló csa
patok közeledtével a diákság is letette a védő, őrző fegyvert;
de felvette magára az önfegyelmezés, önmegtagadás nehéz
fegyverzetét. Az egyetemi kört azonnal diákotthonná alakította
át; nem reagált az öt elszigetelő zaklatásokra, sem az atroci
tások szemlélésekor és azok elszenvedésekor, — látva, tűrve
mindezt néma méltósággal! Csak még egyszer kapta fel védő,
őrző régi fegyverét nem Kolozsvárt, hanem Budapesten, ami
dőn a budapesti erőszakoskodók ellen védte meg a numerus
clausus alkalmából a kolozsvári egyetemnek minden felekezet
2*

és párt fölé emelkedő, de inéit meggyőződése ellenére is a tör
vény előtt mejíhajló szellemét!
■ Egyetemi ifjúságunk ezen bátor, vitéz, önmegtagadó \ iscl—
kedésével méltán azok mellé állhat, kik a harctéren szenvedtek,
vérzettek el, úgyhogy ők is úgy, mint eme martyrok, arany
betűkkel írták be neveiket egyetemünk évkönyveibe. Nem áll
hatok éllen, hogy magam is ez ünnepélyes alkalmat is felhasz
nálva szívem legmélyéből köszönetét ne mondjak az én szere
tett ifjúságomnak e viselkedéséért!
II.
A kolozsvári egyetemet jellemző e bensőséges viszony
annak professzorai és hallgatói közt természetessé teszi azt,
hogy a professzorok és első sorban a rector, a szüleiktől elszi
getelt hallgatóink sorsáról gondoskodott internátusok létesíté
sével és pedig a társadalomnak e segélyakcióba való bevoná
sával is. Könnyű volt ez utóbbi! Hisz csakhamar az egyetem
volt Kolozsvárt az egyetlen intézmény, amelyet még nem romanizáltak. Tömegesen látogatták a városi polgárok részben egye
temi rendkívüli hallgatókként rendes előadásainkat s örömmel
hívták meg vendégekül diákjainkat s szeretettel támogatták
azokat pénzsegélyekkel, úgyhogy közel .300.000 koronát oszt
hattam ki diákjaink közt.
De kijutott nekünk, tanároknak a zaklatásokból, az atro
citásokból! Erről azonban hallgatok.
Ennél sokkal fontosabb, hogy a románok az egyetemet
és annak autonómiáját sem kímélték meg támadásaiktól.
E kísérletek egyelőre megtörtek az egyetemi tanács
magatartásán, különösen pedig az entente katonai képviselői
nek: Berthelot, Pathé tábornokok és Sivrieux ezredes leghatá
rozottabban, adott azon biztosításain, hogy az egyetem magyar
jellegében sérthetetlen, s hogy az egyetem az ő párt és felekezet,
sőt nemzetek fölött álló kultúrális, tudományos munkásságában
senki által meg nem zavarható.
Csalódtak a hatalmas nagy-entente képviselői!
A szebeni kormányzótanács 1919-iki május hó 10.-én fel
szólította az egyetem rendes és rendkívüli tanárait a román
király és a román kormányzótanács iránti hűség esküjének
letevésére azzal a kijelentéssel, hogy az eskü megtagadása
egyenlő az összes eddig élvezett jogokról való lemondással.
Az összes tanárok a román hatóság e rendelkezését tudó-
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másul nem vették, a joghatóság átvételét, mint illetéktelent el
nem ismerték: az ellen tiltakoznak és ennek folyományaként
a hűségeskiit le nem teszik.
Erre azután a román kormányzótanács megbízottjai kar
hatalommal — a rector tiltakozása ellenére
birtokba veszik
az egyetemet, az e napra kitűzött doctori avatást még meg
engedik: de máskülönben e naptól kezdve beszüntetik az egye
temi tanárok mindennemű tanári ténykedéseit.
Az aula a doctori avatásra hallgatókkal zsúfolásig meg
telt; a .felavatottakhoz intézett szózatomban hirdettem az igaz
ság és igazságosság erejében feltámadásunkat;
s ezzel vérző
szívvel, de emelt fővel hagytuk el Alma materünket!
Sötét napok borultak reánk!
Még az 1918/9. tanév elején kívántuk tájékoztatni az
entente-ot és a semleges államokat Magyarország és nevezete
sen Erdély tényleges állapotáról földrajzi, történeti és kultúrstatisztikai szempontból szerkesztett angol, francia és német
nyelven megjelent és szét is küldött emlékiratunkkal: most
pedig e szomorú otium napjaiban óvást emeltünk hét, különböző
időben és utakon Párisba, Versaillesba juttatott memorandu
munkkal.
E sötét napokban hajnali fénysugárként hatotta át lelkün
ket az az üzenet, amelyet diákküldöttség hozott Szeged városa
Polgármesterétől. Ez üzenetben a polgármester meghívja egye
temünket, hogy egyelőre vizsgáló bizottságként telepedjék le
Szegeden. Nem tehettük meg ezt a nélkül, hogy ezzel ne kel
tettük volna a románok előtt annak a látszatát, hogy immár
lemondtunk egyetemünkről. Szeretettel megköszöntük Szeged
e meghívását s maradtunk Kolozsvárt, várva a kisebbség jogai
érvényesítésének alkalmas idejét.
Nem soká várakoztunk! Augusztus hó 20.-án. Szent Ist
ván napján bemutatott okmányaink alapján tanáraink nagyobb
része idegeneknek minősíttettek: október hó 31.-én pedig mind
azok, akik a román hűségesküt le nem tették és nem a Románia
által megszállott területen születtek, Románia területének 5 nap
alatti elhagyására ítéltettek.
Budapestre, professzori megbízatásunk helyére menekül
tünk. Felkerestük első sorban Erdély miniszterét, Bethlen Ist
ván grófot, a nagy erdélyi fejedelem fennkölt lelkű sarját, aki
osztozva felfogásunkban, amely szerint a kolozsvári magyar
tudományegyetem immár csak professzoraiban él: ezeket

november hó 26.-ára Tóth Lajos és Imre Sándor államtitkárok
és báró Horváth Emil bevonásával gyűlésre hívta egybe, amely
kimondta, hogy a kolozsvári Tudományegyetemet Budapesten
ahol annak ideiglenességi jellege leginkább kidomborodik —
egyelőre életbe lépteti, egyúttal pedig Tóth Lajos államtitkár
indítványára puhatolódzni kíván, hogy egyetemünknek Szegeden való ideiglenes elhelyezése esetére Szeged városa minő
áldozatok hozatalára volna hajlandó.
Bethlen István, bár kezdettől fogva Szeged mellett, mint
Erdélyhez, a déli megszállott területhez legközelebb és az inkább
internationalis jellegű, túlságosan szórakoztató Budapesthez
távol eső, a magyar nemzeti renaissance-nak szülővárosa mel
lett foglalt állást, — a hozott határozat értelmében átírt a közoktatásügyi miniszterhez; mi pedig a Eiume-kávéházban szer
vezkedtünk egyetemi tanáccsá, mely is a következő nap mint
ilyen tisztelgett a közoktatásügyi minisztériumban. Haller Ist
ván, valamint az államtitkárok a legszivélyesebben fogadtak
s azzal a biztosítással bocsátottak el bennünket, hogy ügyünket
legmesszebbmenöleg pártfogolni fogják. így azután szövetkez
tünk pozsonyi hajtásainkkal cooperálő működésre; velük együtt
tisztelegtünk az elhelyezkedés érdekében hódolva tisztelt Kor
mányzónk Ö Főméltóságánál, az ő bíztató leikéből merítve erőt
Kolozsvárért búsongó lelkünk számára! Végre is úgy-ahogy
elhelyezkedve, miniszteri, majd minisztertanácsi határozat alap
ján Budán újra megkezdtük a pozsonyi collegákkal coopcrálva
egyetemi előadásainkat az 1919/20-iki tanfolyamban; majd
folytatva azokat az 1920/1-iki rendes semesterekben, és pedig
egyetemünk szellemében. E szellemből következik, hogy az
enquéte-en cgyértelműleg állást foglaltunk a tervbe vett nume
rus clausus ellen: de nem oly elfogultan, hogy be ne láttuk
volna, hogy a tanfolyamra nézve az szabja meg a maga belátása
szerint a feltételeket, aki azt rendezi; s később a rendes egye
temi semestereknél nem oly önhitten, hogy nevezetesen e fegyel
mezetlen korban ne hódoljunk feltétlenül az országos törvény
rendelkezéseinek.
E budapesti kiizködés és bolyongás nyomasztó sötét kor
szakában az Erdélybe világító szegedi hajnali fénysugár itt
Budapesten valódi megváltó napsugárra erősödött.
Ugyanis alighogy híre ment budapesti szervezkedésünk
nek, már is megjelent az 1919-iki november hó utolsó napjaiban
Bethlen István grófunk s azután közoktatásügyi miniszterünk
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előtt Szened városának polgármestere és kormánybiztosa, köte
lezőkig kijelentve, hogy egyetemünknek Szegedre való elhelye
zése esetére Szeged városa a diákok részére tíz internátusa
közül kilencet átad, a tanárok részére 40 lakást biztosít s az
élelmezésről gondoskodik.
Már 1920-iki január havában közelebbi tájékoztatás céljá
ból Tóth Lajos államtitkárral együtt Szegedre mentünk, ahol
egyetemünk és intézetei elhelyezésére nézve alkalmas épü
leteket. kulturális alapokat: de az orvosi klinikák igényeinek
legalább részben — nagyon is hiányos, kezdetleges viszo
nyokat találtunk. Az átalakító munkálatokra Szeged egyelőre
2 milliót, később még 6 milliót ajánlott fel, úgy hogy Haller Ist
ván miniszterünk már 1920-iki június havában a szegedieket
azzal bíztathatta, hogy az 1920,4-¡ki tanévet már Szegeden
nyitja meg a kolozsvári egyetem.
De közbejött egy még ekkor számba nem vehető körül
mény. Egészen világos volt előttünk, hogy mi, kolozsváriak
a mi működésünket Szegeden csak Kolozsvárt maradt rekto
runkkal és collegáinkkál együtt működve folytathatjuk, mivel
az eddig velünk cooperáló pozsonyi egyetemi tanárok épp oly
kevéssé mennek le a megszállott délkeletet szolgáló Szegedre,
mint viszont mi nem mennénk velük az északnyugatot szolgáló
Pécsre anélkül, hogy ne veszélyeztetnők egyetemünk önálló
jellegét.
Kolozsvári kollegáink éppen ez időben nem jöhettek fel;
magunk bíztattuk őket a leghatározottabban Erdélyben való
maradásra. Ök a magyar nemzeti eszme főképviselői, tényezői
közé tartoztak. Az ö ténykedésük mellett alakult ki az erdélyi
magyarság lelkében egy oly eszményi alakulat,‘amelyet a legliberálisabban gondolkozó amerikai és angol lehetetlennek tar
tott. Az, ha magánúton egyesek felekezeti különbségre való
tekintet nélkül létesítenek tudományos kultúrális intézménye
ket: nem meglepő; de hogy az egyes valláslelekezetek: a római
katholikus, a református, az evangélikus, az unitárius és a zsidó
felekezet, mint ilyen, hivatalosan egyesüljön felekezetközi
magyar egyetemnek létesítésére: erre a világtörténetben példa
még nem volt. Csak a bérces Erdély szabad, friss levegője,
csak a magyar nemzeti érzés iz-zó tüze volt képes a felekezeti
szétválasztó vasfalakat felolvasztani és a felekezeteket egymás
sal egybeolvasztani. Erdély volt az európai continensen az első,
mely a vallási és lelkiismereti szabadságot országos törvény-
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könyvébe iktatta; s Erdély volt most a világon az első, mely
a felekezeteket nemzeti kulturális munkára hivatalosan egye
sítette.
E munkában szorgalmatoskodtak Erdélyben maradt kol
légáink. E munkából éppen mi, erdélyiek nem hívhattuk cl őket;
csakis Isten áldását kívánhattuk munkájukra!
Ez a körülmény volt lényegileg annak oka. Iio.uy Tudomány
egyetemünk az 1920 1-iki tanévet nem Szegeden nyitotta meg.
Haller István miniszter Urunk is belenyugodott a eooperálc)
egyetemek összes tanárainak e felfogásába: de 1920-iki augusz
tus hó 12.-én kelt, Szeged városához és a eooperáló egyetemek
tanácsához intézett rendeletében biztosította Szegedet, illetőleg
elvárta az egyetemek tanácsától, hogy mindent megtesznek az
irányban, hogy a kolozsvári egyetem az 1921 2-iki tanévet ha
laszthatatlanul, feltétlenül Szegeden nyithassa meg. Egyetemi
tanácsunk a miniszter ez intézkedését örömmel vette tudomásul.
Ekközben Erdélyben a román kormány nem engedélyezte
a felekezetközi egyetemnek létesítését: miért is felekezeti ala
pon szervezték a református theológiai facultással kapcsolatban
Márki Sándor kollegánk igazgatósága alatt a humaniórákra
irányuló középiskolai tanárképzőt. Ez fennállhat egyetemi kol
legáink nélkül is, úgyhogy mi sem akadályozza meg kollegáin
kat abban, hogy el ne jöjjenek velünk Szegedre.
Közbejött 1920-iki december hó 1.-én Debreczen egyeteme
részéről egyetemi tanácsunkhoz érkezett, egyetemünket a po
zsonyi egyetemmel együtt Debreczenbe eooperatióra meghívó
szíves levél, amelyet mint a kollegiális érzés megnyilatkozását
legszívesebben megköszöntünk: de a meghívásnak eleget nem
tehettünk már csak azért sem, mivel fennkölt gondolkozású.
bölcs vallás- és közoktatásügyi miniszterünk, Dr. Vass József
Ö nagyméltósága törvényjavaslata alapján nemzetgyűlésünk
Szádeczky Lajos nemzetgyűlési képviselő és kollegánk eloquens
előadása által indíttatva a 4 létező egyetemnek és pedig a ko
lozsvárinak Szegeden, a pozsonyinak Pécsen való femnaradását egyhangúlag elfogadta.
Ez alapon állok itt, hogy lelépő rectorunk, Kolozsváry
Bálint Ö magnificentiájának megbízásából az ideiglenesen Szege
den, e magyar nemzeti szellemtől áthatott, a tudományért
áldozni kész, hazánk feltámadásáért lelkesülő városban elhe
lyezkedő Ferencz József-Tudományegyetem rite megválasz
tott és a miniszter által* megerősített vezérének, l)r. Meny-
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Tiártli Gáspár egyetemi ny. r. professzornak a rectori méltósá
got az egyetem nevében átadjam.
A rectori lánc, mint a rectori méltóság symboluma, válta
don van; de bármely láncnál erősebb kötelékként szivedre kötöm
a címében egyelőre megszűnt, de szívünkben őrökké élő és.bizonyára feltámadó régi kolozsvári egyetemnek traditióját. Igény
telen magból, de épp oly intensiv, mint szerény munkálkodás
által virágzó mintaegyetemmé vált. Vezesd ez áldott szegedi
állomáson át ugyanily szellemű munkával oly szegénnyé vált
egyetemünket régi virágzása felé. Az igazság és igazságosság
Istene az ő megszentelő erejével áldjon meg Tégedet és általad
a mi imádva szeretett Alma materünket!

V.
Dr. Menyhárth Gáspár a rectori méltóságot átvevén, a köv. beszédet mondta:
Hálásan köszönöm Méltóságodnak azokat a kedves sza
vakat, amelyekkel engem köszönteni s amelyekkel Alma
materünket gondjaimba ajánlani szíves volt. S amikor hagyo
mányainkhoz híven formailag is átveszem c tanévre egyete
münk kormányzását, szeretett és nagyrabecsiilt tanártársaim
felé fordulok elsősorban, hogy elmondjam mélyen átérzett, szí
vem teljéből fakadó köszönetemet azért a bizalomért, kitünte
tésért. amellyel a rectori méltóságnak reám ruházásával engem
megtisztelni méltóztattak olyan időben, amikor a kormányzás
terhei nem az enyémhez hasonló gyönge vállakat, de kipróbált
erőket is könnyen megviselhetnek.
Mert látom Hantéval „come é duro calle“ , milyen rögös az
át, melyet meg kell járnom. S nincs kétségem afíelől, hogy ti
is tudatában vagytok ennek.
fis ha mégis rám mertétek bízni új otthonunkban, új kör
nyezetben bár, de a régi munka folytatásának kötelességeivel
a rectori méltóságot és teendőinek terhét, ezzel belém vetett erős
bizalomnak adtatok kifejezést s érte soha el nem Tnuló hálára
és köszönetre köteleztetek.
S ha én gyengeségem tudatában és az elmúlt s nekünk
oly igen nehéz két esztendőn át viselt dékáni tiszt betöltésével
járó fáradság dacára végsőleg még sem tértem ki a megtisztelő
bizalom elől s mertem vállalni a- nehéz feladatot, ezt abban a
reményben, sőt biztos tudatban tehettem és egyedül abban bízva
tettem, hogy velem lesz az Isten segítő kegyelme s ti adjátok
nekem bölcs tanácsaitokat és támogatástokat.
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Tudjátok, hogy ‘i rectort nem személyéért, hanem az egye
temért, az egyetem érdekeiért kell mindannyiunknak segíte
nünk, Mert a rectornak nincs és nem lehet más feladata, mint
hogy az egyetem szabadságának, jogainak bátor és hű szó
szólója, képviselője, tanártársainak igaz, őszinte kartársa, az
ifjúságnak pedig jóakaraté tanácsadója, pártfogója és barátja
legyen; ezek pedig összességben adják az egyetemnek jól fel
fogott érdekeit s ezek oltalma mindannyiunk közös kötelessége.
Magam részéről ígérem, hogy amennyi erőt Isten nekem
ad, azzal egészen és minden tehetségemmel rajta leszek, hogy
rectorságom egész ideje alatt minden munkámmal méltónak
találtassam megtisztelő bizalmatokra. Ezzel az Ígérettel aján
lom magam jóindulatotokba és kérem jóakaraté, kegyes támo
gatásokat.
Ezekkel vértezetten hívő bizalommal lássunk munkához.
A múlt legyen a tanulságos emlékezésé, a jelen pillanataiban
pedig fordítsuk tekintetünket a jövő felé. S mert a jövőn mun
kál, aki a jelen feladatait számba veszi, rajzoljuk meg magunk
elé — legalább nagy vonásokban — a magyar tudományegye
tem feladatait. Ez legyen rectori beköszöntőm tárgya.
Kétségtelenül üdvös az, ha időnként számbavessziik az
előttünk álló feladatokat, még ha valamennyien ismerjük is azo
kat. De különösen célszerű ez nagy átalakulások idején, amikor
százados intézmények épületei omlanak recsegve össze, köve
tett irányok egész sora elhajlik s éj alakulások, éj eszmeáram
latok kerülnek felszínre s éj intézmények várnak alapfalaik le
rakására.
Üdvös e vizsgálat annyiban, amennyiben a tekintetet, ha
nem is nagy távolba, előre, a jövőre irányítja s lehetővé teszi
annak is a megállapítását, hogy helyes úton járunk-e. Célszerű
pedig azért, mert az éj időknek újak a szükségletei s ezeket
csak égy mérhetjük meg helyesen, ha azokat a meglevő álla
potokhoz viszonyítjuk s megvizsgáljuk, hogy az éj szükségletek
kívánják-e s mennyiben éj feladatok kitűzését is.
Nekem pedig — úgy érzem — az teszi különös köteles
ségemmé az e tárgyról való elmélkedést, — ha ezzel bizonyos
tekintetben elhajlók is attól a hagyománytól, hogy a rectori
beköszöntő a szaktudomány körében mozogjon és ha vele nehe
zebb munkát veszek is magamra — hogy az új otthonban, új
környezetben addig is, míg az egyetem hivatása a munkássá
gába való bővebb betekintés s az eredmények révén, mondhatni.
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közismertté válik, legalább előzetes tájékoztatót tartozom adni
az érdeklődőknek az egyetem feladatairól. Ezekben azután azok
a közvetetlen és közvetett előnyök is'visszatükröződnek, amiket
az egyetemmel bíró városra az egyetem jelent. Sok embernek
szemében végsöleg ez mindennek az értékelési alapja.
I.
A magyar egyetemnek három feladatkörét tartom meg
különböztethetőnek. Kettő ezek közül általános, egy pedig sajá
tos nemzeti.
A tudomány művelése, az elmélyedő búvárlat s ebben a
természet, az emberi lélek mélységeinek vizsgálata s feltárása;
a világrend jelenségeinek, tüneményeinek észlelése, mibenlétük
és törvényeiknek földerítése; a törvényekben rejlő igazságok
nak megállapítása s a búvárlat eredményeinek rendszerezése,
összefoglalása s ez által a tudománynak teremtése: az egyik
s minden egyetemnek közös feladata.
A másik: a tudománynak közlése, tanítása, a kialakított
igazságoknak átadása a felnövő nemzedéknek; bevonása az
ifjúságnak a búvárkodó, kutató munkásságba; részesítésük a
tudományt életrehívó és előbbrevivő szellemi erőkifejtésben
s ezzel a munka folytatása, eszméjének bennök életre keltése,
ami egyszersmind biztosítja a munka folytonosságát, termé
kenységének egyedüli föltételét.
К tekintetben óhajtanék azonban egy tévedést eloszlatni.
Amióta az államok — s nálunk egyetemünk megalapítása
óta így van
az egyetemekre bízzák, hogy az állami hivatalok
magasabb fokain alkalmazandó erőket kiképezzék, vagy, hogy
helyesebben szóljak,
mert a kettő végsőieg nem egy —
amióta a magasabb hivatalokban alkalmazás előfeltételéül az
egyetem elvégzését s ott az evégből előírt vizsgák sikeres leté
tedét kívánják meg; úgy nézhetné valaki, hogy az egyetemek
a szakintézetek, szakiskolák felé’ hajlanak el. Találkoztunk is
Nyen felfogással.
Tévedés volna azonban ezt valóságnak s a lényeg helyes
meglátásának minősíteni.
Kétségtelenül igaz, hogy ma az egyetemre járók túlnyo
móan nagy többségét azok teszik ki, akik a jövőben mint állami
hivatalnokok és mint társadalmi funkcionáriusok (ügyvédek,
orvosók, tanárok, gyógyszerészek) kívánnak működni. Igen
kevés azoknak száma, — ha egyáltalán van ilyen — akik a na
gyobb műveltség megszerzése okából a tudománynak önmagáért
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való szeretetéből, a magasabbfokú tudás és ismeret megszerzése
céljából keresik fel az egyetemet.
Bizonyos az is. hogy e részben a régebbi múlthoz viszo
nyítva eltolódás állott be. Azonban amint a régebbi múltban nemmindenki a jövőre való tekintet, hivatal és méltóság elnyeré
sének gondolata nélkül, csak tudotnányszomjának kielégítése
végett kereste fel az egyetemet, hanem mert tudta, hogy a
rendszerint nevesebb
egyetem látogatása a legbiztosabb
eszköz az áhított magasabb állás megszerezhetésére s ez a
körülmény nem zárta őt el az óhajtott állás elnyerésétől: úgy,
ma, amidőn az egyetem elvégzése alaki föltétele bizonyos köz
hivatali állás elnyerésének és a közt szolgáló foglalkozások
folytathatásának, ez nem fosztja meg az egyetemet tudományos
intézményi jellegétől.
Az állam nem kívánta kivetkőztetni az egyetemet eredeti
jellegéből azzal, hogy az egyetem hallgatását minősítési kel
lékül előírta. Hiba volna abból, hogy az állam a bírói tiszt, ügy
védi állás előfeltételéül az egyetemen megszerezhető jogi doktori
gradns elnyerését - , az orvosi gyakorlatra lépés kellékéül az
egyetem orvosdoktori címének megszerzését előírta, azt a követ
keztetést levonni, hogy ezzel az egyetemet szakiskolává vál
toztatta át.
Erről csak akkor lehetne szó, ha az állam a tudomány
követelményeit akár a tantárgyak, akár a tanítás módja tekin
tetében egészen kényszer-rendszabályokkal kívánná befolyá
solni. Ha előírná pl.: hogy más tárgyakból nem volna előadás
tartható, csak azokból, amelyek a közszolgálat elnyeréséhez
szükségesek.
Ahogyan én látom, az állam biztosítékokat keresett a közszolgálat bizonyos ágazatainak kellő ellátása tekintetéből s eze
ket az egyetemben találta meg. Ezzel azonban az egyetem
tanítói működésébe, ebbeli munkásságának irányába még beleszólani nem akart. Nem is kívánja, hogy az egyetem mindenre
megtanítsa hallgatóit, amire a gyakorlati életben szükségük lesz.
Erre az előírt gyakorlati évek munkája való.
Amit az állam joggal kíván, az az, hogy a tanulóknak
bőséges alkalmuk nyíljék az egyetemen szaktudományuk alap
tételeivel, igazságaival, ezeknek egymás között való benső és
történeti összefüggésükben, — vagyis azok tudományos olda
laival megismerkedni s megbarátkozni.
Sőt amidőn a jogásznak, orvosnak bölcsészeti és törté-
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nelnii tárgyak hallgatását javaiIja, sőt előírja, nyíltan bizony
ságot tesz arról, hogy túlnéz a szakképzésen, mert azt óhajtja,
hogy az egyetemről kikerülő ifjú ne legyen a magaválasztotta
szakba begubózott szakhernyó, hanem általános műveltségű,
egyetemes tudományos képzettségű ember.
Ezért pedig az államot csak elismerés illeti. Bárha ebbeli
szándékát minden irányban meg is értenék és követnék!
Mindezzel pedig korántsem akartam azt mondani, hogy
a szakképzés szempontjából ne volnának az egyetemnek fel
adatai, mintha a gyakorlatot a tudománytól elválasztanám vagy
éppen őket egymással szembeállítani akarnám. Magam is azt
tartom, hogy a modern tudománynak legfőbb értéke az ő gya
korlatiassága, ami alatt az értendő, hogy céljául az embert,
az élő, a rendeltetése, boldogulása felé haladó embert ismeri.
A képzés gyakorlati oldalára azonban az egyetem több
súlyt nem helyezhet, mint amennyi a tudomány megértéséhez
szükséges. Evégből azonban kívánatos s civilizációnk iránya is
az, hogy tudomány és gyakorlat egymásra találjanak, egymást
termékenyítsék.
Az orvosi és tanárképző intézetekkel is rendelkező karo
kon ez meg is van valósítva. Üdvös volna, ha egyetemeink szék
helyein s így itt is e cél szolgálatában a jogi szakképzésre tekin
tettel a gyakorlati bírói és ügyvédi vizsgáló bizottság megszer
veztetnék. Tapasztalatból tudom, hogy az a rövid idő, amelyen
át egyetemünk jogtanárai a marosvásárhelyi bírói és ügyvédi
vizsgáló bizottságnak tagjai voltak
noha a közbeékelődött
háború nem sok alkalmat nyújtott az egyiitt-működésre
mégis mennyire jó kölcsönhatással volt gyakorlatra, tudo
mányra egyaránt.
2.
Éppen abból azonban, hogy a szakiskolák nem alkal
masak arra, hogy azokat az egyesített feladatokat megoldják,
amelyek a társadalom vezető tényezőinek erre való előkészítése
tekintetében a főiskolára várnak, hanem erre jól felszerelt egye
temek szükségesek: következik felfogásom szerint s azt az élet
is parancsolja, hogy az egyetemre nálunk bebocsáttassék mi
előbb egyebek között elsősorban a gazdaság és főként a mezőgazdaság tudománya.
Sehol sem oly sürgetően fontos ez, mint éppen hazánkban
s különösen ezen a helyen is. amelyen egyetemünk feladatainak
megoldása közvetetleniil végbemegy.
Magyarország elsősorban agrikultur állam s az is fog
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maradni. Mezőgazdaságának sorsa irányítja egész közgazdasági életünket. A magyar föld az, amire a nemzet gazdasági
életét alapítani lehet és kell. A mezőgazdaság az, amely szük
ségképen nemzeti talajon épül ki. S ennek megismerése és tudata
mellett meg kell állapítanunk, hogy mezőgazdasági kultúránk
elmaradt a nyugat mezőgazdasági kultúrája mellett, kűriek az
elmaradottságnak az a főoka
szakértők megállapítása sze
rint —, hogy a mezőgazdasági tudományok művelésének nincs
tűzhelye egyetemeinken.
A magyar földnek más a lelke — hogy ezzel a képletes
kifejezéssel éljek —, högysem a más éghajlati viszonyok mellett
más összetételű földre nézve leszűrt tudományos igazságokat
befogadhassa. fi föld művelésének külön törvényszerűségei van
nak; ezeket itthon lehet csak fölfedezni és megállapítani. A
mezőgazdaság tudománya csak nemzeti légkörben fejlődhetik.
Gazdasági szakiskoláink tanárainak tudományos kikép
zése sincs biztosítva kellőképen addig, amíg a hazai egyeteme
ket a gazdasági tudományok intenzív művelésére meg nem
nyitjuk.
Ónálló gazdasági egyetemet az állam fölösleges megter
helésének tartok, mert a körébe szükségképen bevonandó tudo
mányágak az egyetemeken már is képviselve vannak.
Magára maradó gazdasági fakultás pedig nélkülözi azokat
a tudományos szakokat, amelyekre sikeres munka végezhetése
céljából föltétlenül szüksége van. Ha pedig ez a szakiskola kere
teit nem lépi túl, akkor a közgazdaság tudományának hangosan
kopogtató szükségletei nem találnak kielégítésre.
A kérdést helyesen a tudományegyetemek tanszékeinek
kellő kiegészítésé, illetőleg minden egyetem kebelében felállí
tandó gazdasági fakultás révén vélem megoldhatónak.
fi gondolat nem új. Egyetemünk már foglalkozott e kér
déssel régi otthonában. Különösen alkalmasnak tartom azonban
a jelen időt és helyet arra, hogy újra felszínre hozzam ezt a
gondolatot.
fis szerencsésnek fogom magam érezni, ha reetorságoin
ideje alatt sikerülni fog minden illetékes tényező megértésével
találkozva a kérdés megoldása felé elhatározó lépést tennünk.
3.
A tudományos búvárlat és tanítás feladatain kívül
amint említettem — a magyar egyetemnek sajátos nemzeti fel
adatot is látok zászlóján. S ez a nemzetmentő és nemzetnevelő
hivatás.

Nagy nemzetek egyetemei megengedhetik maguknak,
azokat a lét kérdése nem izgatja, — hogy munkásságukban
az
általános emberi, nemzeten felülemelkedő nézőpontból fogva fel
hivatásukat — eltekinthessenek nemzetnevelő feladatok ma
gukra vállalásától. Nagy népeknél megvannak annak külön szeVvei. Kis nemzetből nem telik mindenhová külön erő és ember.
Egyre-egyre többféle feladat, többoldalú munkásság is hárul,
A magyar egyetem nem zárkózhatik el, nem élhet csak
a tudománynak. S nem főként a vidéki egyetem és különösen
a mai időben. Ha igaz az, hogy a nemzet az általános emberi
nek sajátos, egyedi alakban való megvalósulása; hogy az álta
lános esak a különös konkrét élet mezében jelenhetik meg;
akkor annak is igaznak kell lennie, hogy az egyetem, mint nem
zeti kultúrintézmény a nemzeti öntudat ébrentartására és ápo
lására is kiváló gondot tartozik fordítani.
Nem elég az, hogy nemzetellenes gondolatok, törekvések
kibontakozását meg nem engedi. Tevőlegesen is tevékenykednie
kell a hazafias, nemzeti nevelés terén. Nem leltet attól félni, hogy
az általános emberi szempontokba ütközik. A helyes, igaz nem-"
zeti szellem mindig összhangban van az egyetemes emberi
célokkal. Csak a túlhajtott nacionalizmus: nemzeti erénnyé
dagasztani az emberi hibát, ócsárolni más nemzetben azt, cmbei'ietlennek mondani és hirdetni, amit magunk teszünk és nem
zetünknek javallunk, csak az nem lehet összhangban az általá
nos emberi eszmével; de ez egyszersmind nem is vág egybe
a Jól felfogott nemzeti érdekkel.
E feladat magával hozza, hogy az egyetem hallassa sza
vát elsősorban ifjúságával szemben az emberi élet és a nemzeti
lét nagy kérdéseiről tárgyilagos szemlélettel, eszmei magas
ságban, visszavezetve azokat erkölcsi tartalmukra és megfelelve
rájuk becsületes igazsággal.
Egy az, amitől e részben óvakodni kell, hogy az egyetem
ne elegyedjék bele a napi politikába, ne engedje magát át politi
kai pártok eszközéül. S hozzáteszem, ugyanezt kívánatosnak
tartom a tanár szempontjából is. Tudományművelés és gya
korlati politika éppen úgy nem fér össze egy emberben, amint
•.egy szem nem lehet messzelátó és közellátó is“ . A napi politi
kában cselekvőleg való részvétel szükségképen magával hoz
bizonyos elfogultságot, szubjektivitást, a helyzettel való meg
alkuvást; a tudomány művelése pedig tárgyilagosságot, tiszta
látást, befolyásolatlan ítéletet és csak a felismert igazság előtt
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való megállást és meghajlást követeli és ezeket fejleszti, ezekre
nevel. Csak, aki kívül és felül áll a napi politika sokszor igen
szennyes hullámain, csak az láthatja nagyobb távolságra az ár
irányát, az jelölheti meg az elvezetés kellő helyét; az láthatja
meg mindent egybefogva azt, hogy mi van és termelhet új gon
dolatot. eszmét, fogalmat arról, aminek lennie kell a köz, a nem
zet érdekében s az számíthat is csak valójában arra, hogy gon
dolatait a politikusok is meghallgatják és megszívlelik.
Nem vélek tévedni, ha az egyetem nemzetnevelő feladatát
munkásságának á társadalmi élet körére is kiterjesztésével talá
lom csak betöltöttnek. Feladatául ismerem az egyetemnek
e részben, hogy a társadalom művelődési intézményeit, kultúra
terjesztő alakulatait támogassa, munkásságukat, ahol lehet,
irányítsa, termékenyítse.
És különösen jó szolgálatokat tehet az egyetem a hazá
ban nem új, egyetemünktől már otthonában is ápolt „UniversityExtension“ szabad egyetem intézményének meghonosítása, fej
lesztése által.
Ha az egyetem nem nyithatja meg kapuit mindenki szá
niára, aki magasabb művelődésre vágyik, ismereteit bővíteni
igyekszik, részint a formai előképzettség hiánya miatt, részben
pedig az egyetemre háruló szakképzés szülte korlátok, no meg
az egyetem teherbírásának korlátái miatt is: jogosult a kívá
nalom, hogy a társadalomnak az ismeretekre, tudományra szom
jazó e szélesebb rétegei is hozzájuthassanak a tudomány for
rásához.
Nincs kétségem affelől. hogy mihelyt a berendezkedés első
nehézségein átestünk, arra elsősorban hivatott érdemes tanár
társaim — nem várva tőlem az első lépést — e téren is foly
tatni fogják a csak megszakított munkát, bevonásával azoknak
az értékes s e munkára kész, már otthonos erőknek is, akiket
a jelzett cél megvalósítása egyformán hevít.
4.
Amikor azonban az egyetem feladatainak képét nagy
vonásokban megrajzolni igyekeztem, rá kell mutatnom arra is,
hogy e sikeres munkának jelentős feltételei is vannak.
E feltételeknek igen nagy része az állam terhére esik.
Ezekre most kitérni nem kívánok. Meg vagyok győződve arról
tárgyi bizonyítékaim vannak rá, elsősorban az, hogy itt va
gyunk —, hogy közművelődésünk ügyének gondozói nem fog
nak egyetemünk szükségleteivel a nemzeti kultúra érdekében
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sem mostohákként elbánni s e részben — ha kell
az állam
teherbírásának igazán csak legszélső határain fognak megállunk
Sok jut emellett az egyetem sikeres munkájának a felté
teleiből a társadalomra s elsősorban e nemes város közönségére
is. fis itt
s ez megnyugtatásul is legyen
főként nem anya
giakra gondolok.
Az egyetem elsősorban a nemzeté, a hazáé. Feladatai is
főként országosak, a nemzeti tudományt és a nemzeti művelő
dést érintők és érdeklők. Az egyetemről elterjedő vélemény
a haza egyik legféltettebb kincsének fényére van hatással. Ezt
szemünk előtt tartanunk mindannyiunknak szent kötelességünk,
akik hazánkat szeretjük, javait féltjük.
Erre való tekintettel az egyetem a maga részéről meg
értést kíván s az ítélésben, a vélemény kialakításában bölcs
mérsékletet.
A tudomány és oktatásügy fejlett foka nyugat nagy nem
zeteinél az egyetemek és munkásságának megbecsülésében
s a tudomány papjainak is megbecsülésében találja egyik emel
tyűjét.
Csak egyesek tévedhetnek, hibázhatnak. Az egyetem ter
hére hiba. mulasztás soha ne írassék.
Az egyetem hatóságai, éppen mert az egyeteméi, kellő
megbecsülésre számítanak. Szándékaiknak átlátása, törekvé
seiknek megértése eredményes munkájuknak egyik legfőbb fel
tétele.
A tanárok jó munkájának egyik titka a környezetnek
a búvárló munkára való alkalmas volta. Jól kell éreznie magát
annak, akitől alkotó munkát várunk, fiz függ a környezettől
s attól, hogy kellemes otthonra találjon azon a helyen, ahol
tevékenységét kifejteni hivatva van. Ha a tanárok elvágyódnak,
ha átmeneti megállásnak kell tartaniok egyik vagy másik egye
tem székhelyét: akkor egészséges egyetemi szellem nem fej
lődhetik, az egyetemnek hagyományai nem képződhetnek;
ifjúsága is a költöző tanárokkal évről-évre cserélődik.
Kiváló tanár nagy vonzóerő, jeles tanárok sokasága pedig
állandóan ható mágnese a tudományra szomjas ifjú nemze
déknek.
fi részben sokat tehet a város és közönsége a falai között
elhelyezett egyetem intézményeinek a maga részéről is való
hatékony támogatásával, a tanárok jó megélhetésének, gond
talan életének tőle telhető biztosításával. S mert egyetem nincs
3
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hallgatóság nélkül, jelentős feladat hárul a városra és közön
ségére az ifjúság idcvonzásának és itt tartózkodása föltételei
nek megszerzésével, különösen pedig kellemes lakás és ellátási
viszonyok teremtésével.
E tekintetben igen kívánatosnak tartanám, ha angol
országi minta szerint több olyan ifjúsági nevelőintézet volna
létesíthető, amelyekben ¡íjaink ne csak testi ellátást nyernének,
hanem amelyekben a társadalmi vezetőszerepekre hivatottak
mindabban kiképzést nyernének, amire e tekintetben szük
ség van.
Vidéki egyetemek székhelyein lehet ezeket igazán csak
megvalósítani. Szeged ezekre különösen alkalmas, minthogy
más irányban eddig nem fejlődhetett lenyűgöző tradíció.
Rectorságom egyik feladatául ismerem a munkát ebben
az irányban megindítani. S ha a telkekre sikerül rávetítenem
a képet, amely előttem az igazi magyar egyetemi városról meg
jelenik a maga jól berendezett, anyagilag biztosított egyetemi
internátusaival, amelyekből Magyarország jövő társadalmának
általánosan mívelt, viselkedésben, hangban előkelő vezető em
berei fognak kikerülni: nem kétlem, hogy a kép csábítani fogja
a megvalósításra hivatottakat az alapok lerakására s magam
nyugodt öntudattal adhatom át a munka továbbfolytatását utó
domnak.
5.
Amikor azonban annyi szeretettel igyekszünk az ifjú
nemzedéknek az előkészületi időben munkája teljesítését lehe
tővé tenni, amennyit a haza érdekében, mint annak majdan gyü
mölcsbe forduló virága, kétségtelenül megérdemel: akkor tőle
is elvárjuk, hogy rajta legyen az egyetem munkájának sikerén.
Mert megtehetnek az egyetem tanárai mindent, sokkal
többet, mint amennyit kötelességük rájuk ró — amint a magyar
tudósnak mindenha szent hevülete volt életét áldozni a tudo
mányért, hazája ifjúságáért, s vele a haza boldogulásáért sze
rényen élve, fény, kitüntetés, sőt az elismerés keresése nélkül
is — áldozhat az állam, a város az egyetemre kincseket:
mindez féleredményre sem fog vezetni, ha ifjúsága nem érzi át,
s átérezve nem teljesíti azokat a kötelességeket, amelyek reá,
élethivatásukra való
előkészületének ezekben a gyorsan elröp#
penő éveiben hárulnak.
Az atyai szív meleg szeretedével szólok önökhöz, ifjú bará
taim, ifjakhoz, nőkhöz egyaránt. Szívleljék meg szavaimat.
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Komoly, nehéz napokat élünk. Ha volt valamikor is a nem
zet életében válságos idő, amely éppen ifjúságával szemben hor
dott méhében súlyos nagy követelményeket: úgy a jelen s a
jövendő idő az.
Gondoljanak erre az agyonsanyargatott, mindenéből ki
fosztott édes anyára, mindnyájunk édes anyjára, hazánkra, aki
nek kebeléről leszakították gyermekeit és idegeneknek dobták
martalékul, szolgálóleányul, akin pogánymódra űzheti szeszé
lyeit a dölyfös, haragvó kényúr.
Gondoljanak az édes anyára s önök elé mered a feladatok
nak sziklavára, melyet meg kell egykor víyniok. Nem karddal,
nem puskával, hanem a lélek, a szellem egész fegyvertárával.
Nagy munka elvégezhetésére nagy erő kell, nagy erőt
pedig csak nagy rákészüléssel lehet gyűjteni, szerezni. Besse
nyei, a nagyerejű gárdista, akiről olvassuk, hogy férfikorában
lovat lovasával együtt fél karral emelt levegőbe, az egy napos
csikó emelésével kezdte ifjan erejét növelni, s mindennapos gyaHorlattal folytatta.
Balga gondolat, hogy akik a nemzet szellemi vezérkarába
kívánnak bejutni, azok kellő előkészület nélkül elérhetnek oda
s oda jutva megállhatják ott helyüket. S önök oda törekszenek.
A legnagyobb tévedés, amiben egyetemi polgár szenved
het, azt hinni, hogy az egyetemi előadások szorgalmas látoga
tása, hallgatása nélkül, is megszerezheti az élet hivatásához
megkívánt, kellő jártasságot. Tévedés, amely az egyetemi okta
tás sikerét kockáztatja.
Gondolják, hogy fog az úszni tudni, aki a tempókat meg
ч ет tanulta? Meglehet, hogy van, aki az árba dobva az életosztón leleményességétől s a természettől adott nagy erő segít
ségével partra jut. De hány van ilyen? S ki volna elég vakmerő
magával elhitetni, hogy ezen kevesek közül való?
S az egyetemnek ma, a könyvek kofában is megvan az a
hivatása, hogy a tudományok árjában való úszásra megtanítson.
Egymaga az, hogy az élőszóval való tanítás Aristotelcs óta
annyi évszázadon keresztül mindig megmaradt, bizonyítja ennek
belső ésszerűségét és mindig megmaradó szükségességét.
-Az egyetem önök számára a nagy feladatok majdan jó
elvégezhetésére a kellő előkészület. Ennek az előkészületnek
a komoly kötelességérzet, az ernyedetlen szorgalom és munkaszeretet az alapjai. Ezek pedig az erkölcs gyümölcsei.
3*
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Ami hiány az életre való komoly előkészület tekintetében
az egyetem ifjúságánál a múltban szomorúan tapasztalható
volt, az megítélésem szerint ugyanabban találja meg okát, ami
ben a nemzet egészének balsorsa t. i. az erkölcsi normák íélretételében s ami nézetem szerint végső eredményben egy: az
Istentől való elfordulásban.
Hogy minden jóra forduljon, vissza kell térni az elhibázott
útról s meg kell építenünk az erkölcsnek a háborús jármüvek
től megrongált országútját. Ezen az úton roboghat csak be a
nemzet diadalszekere a boldogulás és majdan a dicsőség, a régi
nagyság vérmezejére. Ahova, adja Isten, hogy mihamarabb
eljuthasson!
Amidőn .hálás lélekkel újból megköszönöm Kormányzó
Urunk Ö Föméltóságának a magas kitüntetést, amelyben min
ket részesíteni kegyeskedett és köszönetét mondok kedves ven
dégeinknek szíves megjelenésükért: az 1921 22. tanévet, amely
egyetemünknek 50-ik éve. Szeged város egyetemi tanéveinek
pedig adja az Eg. hogy sok századot megnyitó elseje legyen
Isten nevében ezennel megnyitom.

VI. Elhangzottak a köv. üdvözlések:
1. A nemzetgyűlés nevében Dr. Szádeczky-Kardoss
Lajos üdvözölte az egyetemet:
A magyar Nemzetgyűlés nevében és képviseletében üdvö
zöljük új otthonában a kolozsvári-szegedi egyetemet, amely félszázadon át, kincses Kolozsvárott, Magyarország jobbkezének,
a bérces Erdélynek volt tudományos kincstára, szellemi arze
nálja.
Midőn ez az egyetem a Szamos partjáról a Tisza vidéké
nek fővárosába költözött át, magával hozta ide azt a magasan
lobogó nemzeti szellemet, azt a mélységes tudomúnyszeretetet,
amiről régebbi otthonában ország-világszerte hírneves volt.
A magyar Nemzetgyűlés, midőn egyhangú lelkesedéssel
meghozott törvény által ide telepítette e hajléktalanná vált egye
temet, jól tudta azt, hogy az Alföldnek tele vény földjébe olyan
nemes magot ültet el, amely bőséges aratást fog hozni, s meg
fogja termékenyíteni itt a lelkeket is.
Adja Isten, hogy a nemzet, az egyetem és e város egy
máshoz fűzött reményei teljesedjenek, boldogtalan hazánk
javára, szebb jövendőjére és dicsőségére.
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2. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester
yáros nevében üdvözölte az egyetemet:

Szeged

Magnificus Rector, tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
A vesztett háborúk által letiport nemzetünk csak akkor
emelkcdhetik fel, ha az ifjúság bölcs vezetésben részesül. A mi
nemzetünk élő fájának ez a gyenge bimbója csak akkor lesz
képes az ő színpompázó szirmait kifejleszteni és érett gyü
mölccsé válni, ha éghajlat, időjárás cs gondos ápolás kedveznek
neki. A két első az Isten kezében van, de a harmadik.a ma élő
magyar nemzetnek legszentebb kötelessége. A sorscsapások
által porba sújtott nemzet ifjúságának érzését és erkölcsét neme
síteni kell. Neki sokkal többet és jobban kell tanulnia, mint más
szerencsés nemzetek gyermekeinek, mert a mi nemzetünk itt,
Európa közepén minden barát és támasz nélkül all, életfelté
telei tehát súlyosak.
A kolozsvári egyetem tanári kara egy sarkalatos igazsá
got tartott elsősorban szem előtt akkor, mikor félretéve minden
érdeket és személyes tekinteteket, tisztán a legfőbb nemzeti célt
tartván szem előtt, feldúlt szeretetteljes otthonukból a magyarok
által legsűrűbben lakott ezen a vidéken, a mi városunkban épí
tette a magyar kultúra új szent templomát.
A mai napon megnyílt az Alma Mater, adja a jó Isten,
hogy a nemzetnek hozzá fűzött reményét beválthassa. Mi
gyenge emberi erőnkkel, de tiszta szívvel és lélekkel támogatni
fogjuk. A nagy magyar város falai között, Szeged város közön
sége nevében mély tisztelettel és szeretettel köszöntőm a magni
ficus Rectort, a tekintetes egyetemi Tanácsot, az érdemes tanári
kart és a lelkes ifjúságot.

3. Dr. Márki Sándor a m. tud. Akadémia nevében
a köv. üdvözletét mondta:
A M. T. Akadémia nevében köszöntőm a kolozsvári egye
temet, amely most Szegeden kezdi meg működése ötvenedik
esztendejét. Erdély főiskolái megszokták az üldözést, a bujdosást. A kolozsvári Báthóry-egyetemet 1602-ben, a nagyenyedi
kollégiumot, melyet az angolok egyetemnek neveztek, 1704-ben
és 1849-ben lerontották, felégették; a kolozsvári egyetemet
1918-ban szuronyokkal vették el. 1921-ben pedig Erdély egyet
len megmaradt főiskoláját, a ref. theológiai fakultás tanárképzőintézetét is bezárták.
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Az erőszak azonban mindenkor csak az iskolákat törhette
össze, nem tudományos szellemöket. Az enyedi diákok valaha
a Székelykő barlangjaiba menekülve is áhítattal hallgatták taná
raikat, a kolozsváriak pedig most a vendégszerető Szeged váro
sának falai közt új erővel készülnek elő tudományos felada
taikra; miközben sohase tévesszék szem elől Erdély utolsó feje
delmének, Rákóczinak jelszavát, hogy Istennel a hazáért és a
szabadságért kell dolgoztiiok.

4. Dr. Kiss János a Szt. István Akadémia nevében
mondott üdvözletét:
Főméltóságú Kormányzó Úr! .
Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
A Szent István-Akadémia nevében melegen és lelkesen
üdvözlöm a magy. kir. Ferencz József-tudományegyetcmet ezen
az örvendetes napon, amikor Szeged szabad királyi városban
elhelyezkedik. Szilárd meggyőződésem, hogy ez az immár nagy
múltú és érdemekben gazdag tudományegyetem itt. homflkotó
dicső eleink e[ső tanácskozási helyének, a Szeri pusztának kőze
tében, ebben az ősrégi, minden ízében magyar városban, miként
eddig is tette, ezentúl is sz. István szellemében fogja művelni
a tudományt és irodalmat s ugyanebben a szellemben fogja
nevelni az ifjúságot, a történetileg kialakult teljes Magyarország:
boldogulására.
Úgy engedje az Isten.

5. Dr. Kenyeres Balázs a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem nevében mondott üdvözlő beszédet.
6. Dr. Tóth Lajos a debreceni Tudományegyetem
nevében üdvözölte az egyetemet:
Főméltóságú Kormányzó Úr!
, Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
A debreczeni Tisza István-tudományegyetem nevében és
képviseletében köszöntőm a Ferencz .lózsef-tudományegyeteinet
mai fölavató ünnepén.
Köszöntőm az ötven éves, fényes múltú egyetemet, mely
Erdélyben a magyarság erős vára volt,
köszöntőm a meg
alkudni nem tudó, a meghajolni nem akaró, a magyar nemzeti
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öntudattól, a törhetetlen magyar akarattól áthatott hatalmas
kultúrintézményt, melynek tanárai és hallgatói szenvedték a be
tolakodó idegen bántalmazásait és üldöztetéseit, tűrték a szám
űzetés keserűségeit: de meg nem alkudtak és meg nem hajoltak
és rendületlenül megállották és kitartottak a magyar állam,
a porbasújtott, a leigázott, a megalázott magyar állam mellett.
És köszöntőm Szeged városát, amely város nemes ver
senyre kelt Debreczennel, hogy a kolozsvári egyetemet, hazánk
egyik büszkeségét, minden idők nemzeti küzdelmeinek ragyogó
mintaképét megnyerje magának, hogy így erős kultúVközponttá
s ezzel hazánk föltámadásának még jelentősebb tényezőjévé
váljék:
mert kétségtelen, hogy azt, amit a kard széjjelvágott:
a kultúra ereje, a kultúra fölénye újból egybe fogja; annál bizo
nyosabban egybe fogja, eggyé teszi a kultúra ereje, a kultúra
fölénye azt, amit nem is a kard, hanem az álnokság és a hitszegés tépett széjjel.
Adja Isten, hogy mielőbb így legyen!

7. Dr, Heim Pál a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem nevében mondott üdvözletét:
Éöinéltóságú Kormányzó Úr!
Rector Magnifice!
Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
A m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem nevében szeretettel,
ragaszkodással üdvözlöm a Eerenez József-egyetemet. A közös
sors hozott minket két évvel ezelőtt össze Budapesten, ellenség
űzött cl mind a kettőnket székhelyünkről és összetettük szegény-4ségünket, tudásunkat és lelkesedésünket, és két éven keresztül
vállvetve, egymást támogatva eredményes tanítói munkát végez
tünk. Most utaink szétváltak, a Eerenez Józscf-egyetcm révbe
ért, ¡Tűnket is szeretettel, tart karokkal vár Pécs városa, és a
két elüldözött egyetem külön—
külön harcol a nagy, a szent célért,
a magyar nemzeti kultúra fejlesztéséért. Én tudom, hogy ha most
megszűnt is a kooperációnk, ha igaz ügy szólít bármelyikünket
a küzdőtérre, a testvér egyetem támogatása nem fog elmaradni.
Én sok sikert kívánok a Eerenez József-egyetemnek és dicsősé
get Szeged városának.

8. Dr. Szalay Jó zse f a szegedi Dugonics-Társaság
üdvözletét tolmácsolta.

40

9. Dr. Kováís Andor egyet. m. tanár, kecskeméti
jogakadémiai igazgató, a jogakadémiák nevében üdvözölte
az egyetemet:
Főméltóságú Kormányzó Or! Rector Magniíice!
Tekintetes Egyetemi Tanács!
Csonkamagyarország fentálló jogakadémiái, ú. m. az egri
érseki katholikus. az Eperjesről Miskoiczra menekült evangé
likus, a.kecskemóti református, a Máramarosszigetről Hódmező
vásárhelyre menekült református, a pécsi püspöki katholikus és
a sárospataki református jogakadémiák nevében üdvözlöm a
Kolozsvárról elüldözött Ferencz József-tudományegyetemet új
ideiglenes székhelyén, Szegeden. Üdvözlöm különösen a kecs
keméti jogakadémia, a Duna-Tiszaköznek eddig, a fővárost nem
számítva, egyetlen főiskolája részéről, mint a Duna-Tiszaköznek
immár — időrendben
második, de érdemekben, rangban s óh,
fájdalmakban is előttünk nagy és megindító elsőbbséggel bi ró
főiskoláját . . . A kecskeméti jogakadémiának kezdetei eliramlott
századok törökdúlásos ideibe vesznek, midőn három részre osz
lott az ország, de amidőn legalább Erdély bércei felől szakadatlan
idesugározhatott a megváltás Ígérete. Futó korszakok változásai
között végre el is jöttek jobb és szép idők s feledésbe szálltak a
régi szenvedések. Ám nem csitul mostani keservünk, mikor öt
részre szaggattatánk! Ennek az egyetemnek falaiból is sirámok
zokognak reánk: Hazámba vágyom, Maros, Szamos partja vár!
Mindig erre a sirámra gondolni, arra, hogy közel- s távol
ban semmi fény sincs többé, mely
mint a hajdani Erdélyé
felénk bíztathatna, hiszen ép ott legsötétebb az é j: ez az elgon
dolás s a belőle fakadni kellő elszánás hozza minél közelebb
hozzánk azt az időt, amelyben
, . . . . pirostik majd tűz is, piroslik majd vér is,
de a Haragisten majd alászáll mégis . . ."
Ebben az érzelemben köszöntőm a kolozsvári egyetemet
Szegeden . . .

10. Kanyó Béla szig. orvos Szeged város egyetemi
ifjúsága nevében mondott üdvözlő beszédet:
Méltóságos Rector Úr!
Tekintetes Egyetemi Tanács!
A megcsonkított M agyar Alföld diáksága és a végeken
bástyaként őrtálló Szeged város egyetemi ifjúsága nevében a
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legmélyebb tisztelet és szeretet érzésével köszöntőm a magyar
királyi Ferencz .lózsef-tudományegyetem Rector Magnificusát
és tekintetes tanácsát.
Tudjuk, mi szegedi egyetemi ifjúság, hogy a kolozsvári
egyetem tanári kara hallgatóival a megértő szeretet egységében
egyesülve teremtette meg régi otthonában a legbensőségesebb,
speciálisan magyar egyetemi életet. 1udjuk, hogy talán sehol
sem érezte oly közel az egyetemi ifjúság a tanárai segítő, építő
kezét, mint éppen Kolozsvárt, hol minden tanár ismerte a diák
jait. mindegyikkel kiilön-külön. atyai szeretettel foglalkozott.
Fppcn ezért a legteljesebb bizalommal és tisztelettel kér
jük, ez ünnepi alkalommal fogadjon bennünket is az egyetem
édes fiaivá. Hogy amiként otthona lett e város az egyetemnek,
legyen az egyetem otthonunk nekünk és azoknak is, akik a Dél
vidékről elszakított véreink közül sereglenek ide, a magyar
tudomány, a magyar nemzeti eszme végvárába, hogy velük és
sokat szenvedett székely testvéreinkkel együtt vállvetve küzdhessiink a közös célért, a szebb magyar jövendő reményében.
Most pedig arra kérem mindnyájunk nevében a Magyarok
Istenét, engedje meg, hogy mi, akik most kitárjuk lelkünket itt
e száműzött egyetem ölén, hogy az erdélyi magyarság nemzeti
szellemét, az egyetem megszentelt hagyományainak kincsein
kívül a tudás, az erkölcs, a hazafiéi érzés gazdag vetését szí
vünkbe fogadjuk, — az aratást, a lelkek igazi ünnepét már
Kolozsvárt, az egyetem régi tűzhelyén ülhessük meg; ott mond
hassunk szívből jövő forró köszönetét érte szeretett taná
rainknak.
Isten bennünket mielőbb hozzá segítsen!

11. Jankó Ágoston főispán, mint a szomszédos tör
vényhatóságok képviselője üdvözölte az egyetemet.
12. Dr. Jancsó Benedek a Népies Irodalmi Társaság
üdvözletét tolmácsolta.
VII.
Dr. Menyhárth Gáspár rector az egyetem benső
séges köszönetét tolmácsolta az elhangzott üdvözletekért
s az ünnepi közgyűlést bezárta.
Egyetemi tanácsülés.

Az egyetem díszközgyűlése után a kormányzó kísé
retével együtt eltávozott, hogy jelen legyen a katonai
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versenyek atlétikai részén. Dr. Menyhárth Gáspár rector
pedig megnyitotta az egyetemi tanács ülését, melyen a
következő jelöltek avattattak doktorokká:
Lókody Sándor, Sániha György, Zsidó Sándor (jogtudományiak), Bartha Attila, Darányi Mihály, Gallósy
Elek, Mórás Ferenc, Reszegy Rudolf, Sugár Károly,
Schweitzer Brúnó, Szuchovszky Lajos (államtudományiak),
Kovács Ferenc (bölcsészeti).
Felavatásukkal az egyetemi tanácsülés véget ért.
*

*

*

Ünnepi ebéd.

I'/ ü órakor a Mars-téri laktanyában 200 terítékű
ünnepi ebéd volt a Kormányzó úr tiszteletére, katonai és
polgári celebritások részvételével, melyen Janky Kocsárd
tábornok mondott a Kormányzó úrra lelkes felköszöntőt.
A katonai zenekar Fichtner Sándor vezénylete alatt kitűnő
zenét szolgáltatott az ünnepi lakomához. Az ünnepi ebéd
végeztével a Kormányzó úr szíves búcsúvétel után az
állomásra hajtatott s külön vonatán elutazott.
Díszközgyűlés a városházán.

D . u. 5 órakor díszközgyűlés volt a városházán abból
a célból, hogy a város törvényhatósági bizottsági tagjai
és az egyetem tanári testületé egymással megismerked
jenek.
A népes díszközgyűlést Dr. Somogyi Szilveszter pol
gármester nyitotta meg a köv. beszéddel:
Mélyen tisztelt uraim és hölgyeim!
Üdvözlöm Önöket díszülésünk alkalmával, üdvözlöm Sze
ged szabad királyi város köztörvényhatósági bizottságának
nevében elsősorban Tóth Lajos kultuszminiszteri államtitkár
urat, kinek legfőbb érdeme, hogy Szeged régi álma, az egyetem
idehelyezése, végre testet öltve, megvalósult. Üdvözlöm Zadra•
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vecz István tábori püspök urat, ki városunk ügyeit mindíir oly
élénken szem előtt tartva, az egyetem felavató ünnepélyén
részt vett.
A mai díszülést ezennel megnyitőttnak nyilvánítom és
átadom a szót Menyhárth Gáspár rector magnificusnak.

Dr. Menyhárth Gáspár rector így beszélt:
Nem készültem erre a beszédre, de szerintem a közvetlen
ség retortáján keresztül menő keresetlen szavak sokkal könynyebben jutnak el a szívhez, mint az előre kigondolt szónok
latok. Mert azt szeretném, hogy ezek a keresetlen szavak,
amelyek igazán szívből jönnek, megtalálnák méltó helyüket.
Köszönöm azt a szeretetet, amellyel Szeged városa a honta
lanná vált kolozsvári egyetemet keblére ölelte. Szeged város
évtizedeken keresztül harcot vívott az egyetem idehelyezése
céljából, mert kultúrtényezői tudták, hogy az Alföld metropo
lisa meg fog tudni felelni magára vállalt hivatásának. Most
pedig, hogy Szeged határváros lett, kettős célból is törekednie
kellett az egyetemnek felállítására. Először szüksége volt erre,
mint a magyarság végvárának; másodszor pedig meg kell mu
tatni a körülöttünk lévő államoknak, hogy Bánátunkat és Eidélyiinket elvehették, de kultúránkkal felülmúljuk a .,hódítókat".Szeged városának az egyetem érdekében hozott áldozatai
nem helyi értékűek, ezek országos érdekeket szolgálnak s a jövő
tudomány könyvében arany betűkkel lesznek bejegyezve a mai
kor fiai, mint akik egy jobb és boldogabb Magyarország újjá
születésének fundamentumait leraktak.
Mélységes hálámat és köszönetemet fejezem ki a Berencz
József-Tudományegyetem tanácsa nevében Szeged város áldo
zatkészségéért, úgy a város polgármesterének és mindazoknak,
akik elősegítették, hogy a tudomány emez értékes hajléka
Kolozsvárról való száműzetése után Szegeden újra felépíttessék.
Kívánom, hogy Szeged városa a haza büszkeségére éljen és
virágozzék.

Gaál Endre szenátor a köv. beszédet m ondta:
1907-ben Szeged városa egy könyvet adott ki. Ennek címe
volt: „Szeged az egyetemért“ . 'Benne foglaltatott a városnak
három évtizeden keresztül folytatott harca s az eljutott egész
a trón zsámolyáig. Hiába hangoztattuk azonban több Ízben,
hogy Szeged városának mennyire szüksége van egyetemre,
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kiáltásunk, iirés szó maradt a pusztában. Végre ina Horthy
Miklós úr öfőméltósága jelenlétében a Kolozsvárról menekült
Ferencz József-’T udományegyetem megnyitotta kapuit. Az egye
tem megszerzésében főrésze volt Tóth Lajos dr, államtitkár
úrnak és Teleky Pál volt miniszterelnök úrnak. Mi csak egyet
kérünk az idejött egyetemi tanároktól és tanulóktól: szeretetet.
Mi azt kívánjuk, hogy a szegedi egyetem végzettéi majdan újjáépítői legyenek csonka hazánknak. Megtettünk eddig is min
dent s ezután sem fogunk elzárkózni annak támogatásától.
Bejelenti ezután, hogy eddig kik vállalták az egyetemi tanulók
és internátus segélyezését.
Dr. Jancsó Benedek egyetemi tanár bejelenti, hogy a népies
irodalmi társaság két millió korona költséggel egy internátust
vásárolt s ebben menekült diákok lesznek elhelyezve egyetemi
tanárok fennhatósága alatt.
Kovács Gábor egyetemi polgár a székely főiskolai hall
gatók nevében köszönte meg Szeged város közönségének azt
a szeretetet és vonzódást, amelyben részesítették már eddig is
őket. Szavai annyira meghatók és közvetettének voltak, hogy
könnyeket csaltak a hallgatóság szemébe.
Dr. Kószó István tvh. bizottsági tag: Mi nem a kolozsvári
nagy múlttal biró egyetemért harcoltunk évtizedek óta, mivel
azonban menekülnie kellett, szeretettel öleltük keblünkre a
száműzötteket. F'l fog jönni az idő, amikor megmutathatjuk a
külföld előtt, hogy mi is élünk, de addig a kultúra fegyverével
kell győzedelmeskednünk szomszédaink felett.
Tóth Imre tvh. bizottsági tag a Katholikus Kör nevében
bejelentette, hogy a vezetése alatt álló kör szintén kiveszi a
részét a diákok segélyezéséből.

Dr. Somogyi Szilveszter a díszközgyűlést

bezárta.

Az ünnepi napot az Egyetem által rendezett 250
terítékes ünnepi vacsora fejezte be a ATass-szál lóban.

II.

A M. KIR.
FERENCZ JÓZSEF-TUDOMÁNYEGYETEM
ÖTVENESZTENDŐS FENNÁLLÁSÁNAK
ÜNNEPE
1922 j ú n i u s 2 9 .

Az évforduló-ünnep előzményei.
Azt a kérdést, kívánatosnak tartja-e a Ferencz József
tud. Egyetem a mai nehéz, válságos időkben fennállása
50 éves évfordulójának megünneplését, Dr. Menyhárth
Gáspár, az egyetem 1921/2-ik évi Rector Magnificusa
vetette föl az 1921. nov. 30-ikán tartott tanácsülésen. Az
egyetemi tanács egyhangúlag elhatározta, hogy az egyetem
50 éves fennállását, illetőleg alapításának félszázados év
fordulóját országos ünnepséggel ünnepli meg s ez ünnepség
előkészítésére a Rector elnöklete alatt bizottsági tagokul
Dr. Márki Sándor bölcsészetkari prodékánt és Dr. Tóth
Károly jogkari dékánt küldötte ki.
A következő, dec. 14-iki tanácsülésen a Rector a
kiküldött bizottság megállapodása értelmében javaslatot
tett az egyetemi tanácsnak, hogy:
1. a jubileumi ünnep alkalmából írassék meg egye
temünk félszázados története ;
2. hogy az ünnepség csak országos keretek közt
menjen v égb e; a külföld bevonása legfeljebb accreditált
küldöttek meghívásában nyilvánuljon. Az ünnepség műsora
most még csak általában körvonalozható: a bevezető ének
után következnék a rectori megnyitó, utána egy tudományos
értekezés felolvasása, esetleg tiszteletbeli doktorok felava
tása és sub auspiciis doctoravatás, jutalmak kiosztása,
rectori bezáró beszéd és befejezésül ének.
Az egyetemi tanács helyeslőleg vette tudomásul a
bizottság megállapodásait s elhatározta, hogy az egyetem
történetének megírására, valamint a külföldi egyetemekhez
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küldendő értesítés szövegezésére Dr. Márki Sándort kéri
fel, egyben fölterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi
Miniszter úrhoz, hogy a 10 ívre tervezett munka díjazá
sára ívenként ezer korona tiszteletdíjat engedélyezzen,
amit Ő nagyméltósága 1922 ápr. 6. 13315 sz. a. kelt
leiratában teljesített.
Az 1922 április 26-iki tanácsülés felsőbb helyről
nyert biztatásra elhatározta a jubileumi ünnepségnek tágabb és fényesebb keretben való megtartását. Az ünnepség
napjául május 29-ike mint az alapítás napja helyett június
29-ikét állapította meg és elhatározta, hogy az ünnep
rendező bizottság a karok által kijelölendő 3— 3 tagból
inegalakíttassék. A meghívók szövegezésével megbízta
Dr. Márki Sándort és Dr. Csengery Jánost azzal az uta
sítással, hogy a belföldnek szóló meghívó magyar, a
külföldnek szóló latin szövegű legyen. A jubileumi ünnep
előkészítésének adminisztrációjával Dr. Szandtner Pált bízta
meg. Végre kiküldte a köv. bizottságokat:
1. Propaganda bizottság a társadalom áldozatkész
ségének biztosítására. E ln ö k : Dr. Menyhárth Gáspár.
T agok : Dr. Tóth Károly, Dr. Rigler.Gusztáv, Dr. Csengery
János, Dr. Pogány Béla ; Budapesten: Dr. Schneller István,
Dr. Lukács Adolf, Dr. Hornyánszky Gyula, Dr. Finkey
Ferenc, Dr. Ereky István, Dr. Laky Dezső, Dr. Haar
Alfréd, Dr. Ortvay Rudolf, Dr. Dános Árpád, Dr. Dézsi
Lajos, Dr. Issekutz Béla, Dr. Kubinyi Pál, Dr. Kiss Albert,
Dr. Kovács János, Dr. Jancsó Benedek, Dr. Biró Balázs.
2. Internatus- és diáksegély biztosítására. E ln ö k :
Dr. Menyhárth G . T a g o k : Dr. Rigler G ., Dr. Márki S.,
Dr. Riesz Frigyes, Dr. Szandtner P ., Dr. Tóth K.
3. Az Egyetem barátai körének megszervezésére.
Elnök: Dr. Menyhárth G . T a g o k : Dr. Imre József, Dr.
Apáthy István, Dr. Pogány Béla, Dr. Veszprémy Dezső,
Dr. Csengery J , Dr. Haar A ., Dr. Kolosváry Bálint, Dr. Tóth
K ., Dr. Rigler Gusztáv.
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4. Szemléltető és néprajz-kiállítást rendező bizottság.
E l n ö k : Dr. Márki S . T a g o k : Dr. Pfeiffer Péter, Dr.
Szentpétery Zsigmond, Dr. Veszprémy D., Dr. Vidákovich
Kamill, Dr. Pogány B.
5.

Elszállásoló és kalauzoló bizottság.

G-Tagok:-Dr.

Elnök: Dr. Rigler

Erdélyi László, Dr. Csengery J., Dr. Moór

Gyula, Dr. Pogány B., Dr. Bartók Gy., Dr. Győrffy István,
Dr. Haar A., Dr. Szentpétery Zs., Dr. Vidákovich K.
6.

Meghívásokat eszközlö bizottság.

E l n ö k : Dr. Tóth

Károly. Tagok : Dr. Márki S., Dr. Csengery J.,
'•> Dr. Veszprémy D.,

Dr. Győrffy

Dr. Riesz Frigyes, Dr. Szandtner

D , Dr. Kubinyi Pál.
1 9 2 2 május 12. 1 8 6 0 sz. a. fölterjesztést tett a tanács
az egyetem nevében a

sub auspiciis Gubernatoris

intéz-

mény létesítése, illetőleg kieszközlése végett. Ugyanekkor
fölvetette a Rector a kis entente-államokhoz tartozó egyetemek

meghívásának

kérdését.

tanács egyhangúlag elhatározta,

Javaslata

értelmében

a

hogy mindamaz egyete-

meknek és tudományos intézeteknek, tehát a kis entente
azon egyetemeinek is küld meghívót, amelyekkel a béke
idejében a tudományos összeköttetést fenntartotta.
Az

ünnepség

rendező-bizottsága

az

április

tanácsi határozat értelmében a karok 3 — 3

26-iki

kiküldöttéből

következőkép alakult m e g :
1- A jogi kar kiküldöttjei: Dr. Kolosváry Bálint, Dr.
Szandtner Pál és Dr. Tóth Károly.
2. Az orvosi

kar kiküldöttjei:

Dr.

Rigler

Gusztáv,

Dr. Kubinyi Pál, Dr. Vidákovich Kamill.
3. A bölcsészeti kar kiküldöttjei: Dr. Márki Sándor,
Dr. Schmidt Henrik, Dr. Bartók György.
4. Amathematika-természettudományi kar kiküldöttjei:
Dr. Győrffy István, Dr. Riesz Frigyes,
Az 1922 jún. 2-ikán

tartott

Dr. Pogány Béla.

rendkívüli tanácsülésen

az egyetem tanácsa az illető karok javaslata
egyhangúlag

elha

ifj.

értelmében

Dudits Endrének

az
3
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1919/20. tanévre szólólag a bölcsészettudományok, ifj. Boér
Eleknek az 1920/21. tanévre szólólag az államtudományok,
Diószeghy Istvánnak az 1921/22. tanévre szólólag az
államtudományok sub auspiciis G ubernátort doctoraivá
avatása érdekében ajánló fölterjesztést tesz a közoktatás
ügyi kormányhoz. Ugyanekkor tudomásul vette a tanács
az elnöklő Rectornak azt a jelentését, mely szerint a jogi,
bölcsészeti és a mathematika-természettudományi kar az'
egyetem jubileuma alkalmából tiszteletbeli doctorok creálását határozta el. Kimondotta a tanács, hogy az erre
vonatkozó kari előterjesztéseket jóváhagyás kieszközlése
végett fölterjeszti a közoktatásügyi kormányhoz s fölkérte
a Rectort, hogy a fölavatási eljárás tervezetét készítse el
s azt a négy kari dékánból alakítandó bizottság élén
mutassa be a javaslatban érdekelt Jó zse f kir. herceg úrnak,
meghívón egyúttal Ő fenségét az ünnepségre s az annak
keretében tartandó díszdoktori felavatásra. Megbízást ka
pott egyúttal az egyetemi tanács arra nézve is, hogy az
egyetem nevében kiildöttségileg hívja meg az ünnepségre
Nagybányai Horthy Miklós Ő főméltóságát, Magyarország
kormányzóját, G r. Bethlen István kormányelnök ő nagy
méltóságát és a kormány tagjait. A tanács e megbízásokat
a legörvendetesebb eredménnyel teljesítette.

Az ünnepségre szóló meghívó magyar szövege a követ
kezőképen hangzott:

A /77. kir. Ferencz József Tudományegyetem,
m e ly e t az 1872. évi XXL t.-c. K o lo zsvá r s z é k h e lly e l a la p íto tt 5 az
1921. évi XXV. t.-c. S zegedre helyezett,

a la p ítá s á n a k ö tv e n e d ik é v fo rd u ló ja a lk a lm á b ó l
Szegeden, 1922. évi jú n iu s 29.-én d. e. 10 ó ra k o r
az egye te m aulájában ta rta n d ó

(JNNFP! KÖ ZG Y Ű LÉ S É R E
tis z te le tte l meghívja.
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A törvényhatóságokhoz a Rector Magnificus a következő
szövegű meghívó levelet intézte:
Méltóságos Alispán Ü r!
A M. kir. Herencz Józset-Tudományegyetemnek Kolozsvárt való meg
alapítását annak idején a törvényhatóságok sürgették a leglelkesebben s
hazánk bekövetkezett szerencsétlensége után 1920;21.-ben egyetemünk újra
alapításának ügyét is a legmelegebben karolták fel. Az egyetem ezt a haza
fias érdeklődést és felbuzdulást azzal hálálta meg, hogy félszázados műkö
dése alatt kiváló szakerőket, tudományos és gyakorlati téren egyaránt be
váló tisztviselőket képezett ki a törvényhatóságok, illetőleg a magyar közigazgatás számára. Köztünk tehát olyan lelki kapcsolat alakult ki, amelynél
fogva biztosan reméljük, hogy Szeged szab. kir. városában, mostani törvé
nyes székhelyünkön 1922. június 29.-én délelőtt az egyetem fennállásának
első félszázada betöltésekor tartandó emlékünnepen a tek. törvényhatóság
atyafiságos szeretettel résztvenni és Magát képviseltetni méltóztatik. Kér
jük Méltóságodat, hogy eziránt az előterjesztést megtenni s a tek. törvényhatóság képviselőjének nevét és érkezése idejét velünk mielőbb tudatni szí
veskedjék.

Szeged sz. kir. város törvényhatósági bizottságához a
következő levelet intézte a Rector:
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Egyetemünk, melyet Hazánk az 1872. XIX. törvénycikkben Kolozsvár
székhellyel alapított meg, Hazánk szétdarabolása után otthonából kifizetve
és bujdosásra kényszerítve, első vígasztalódását abban a meghívásban ta
lálta, melyet testvéries szeretettel és atyafiságos érzülettel Szeged szab.
kir. város Közönsége intézett hozzá s ennek köszönhette, hogy a magyar
nemzetgyűlés az 1921. X X V . törvénycikkben Szeged régi és nagymultú
városát jelölte ki a mi második otthonunknak. És azon valóban nagy áldo
zatok következtében, amelyekkel Szeged szab. kir. város Közönsége ujjáalapitásunkat előmozdította, mi immár egy esztendő óta Szeged nemes
városában ismét nyugodtan folytathatjuk erőszakosan félbeszakított mun
kánkat s azt a szellemet, amelyet a tudományok legnagyobb pártfogójának,
Mátyás királynak szülővárosából hoztunk magunkkal, híven ápoljuk Mátyás
királynak ebben a másik kedves városában is.
Mivel jó és balszerencse közj immár betöltöttük Isten dicsőségére,
Hazánk javára s az ifjúság tudományos jövendőjének megalapozására
szentelt szerény és serény munkásságunk első félszázadát, atyafiságos
szeretettel és tisztelettel kérjük Szeged szab. kir. Város Közönségét, hogy
a múltunk emlékezetének folyó évi június 29.-én rendezendő ünnepén Magát
képviseltetni és képviselői megjelenésével, testvéries érzése újabb bebizo
nyításával Egyetemünket megtisztelni és megörvendeztetni méltóztassék.

A külföldi egyetemekhez és tudományos intézetekhez kül
dött latin meghívó szövege a következő:
4*

(J n iversitas
liungarica
lege

XIX.

anni

flatthiae

1872

condita,

in

Litterarum
Regia
Francisco-Josephina

civitate

lege

Ko/ozsvarensi

autem

XXV.

anni

(Kolozsvár),
1921.

írans/ata

hospitallter

rogat

atque

in fiungaria

anno

1922.

nomenque
nobis

viri

orat,
die

doctissimi

nunliare

ut

regis
(Szeged)

•

festos

dies

XXIX.

mensis

vice

functuri

hac

urbe

Szegedinum

semisaecu/ares

Junii

Szegedini

ce/ebrantibus

necnon

diem

in ter

esse.

adventus

eius

dignetur.
Rector

Universitatis.

A nemzetgyűlés elnökéhez a Rector Magnifiais a következő meghívó levelet intézte:
Nagyméltóságú
Egyetemünk,

Elnök

Ür!

melyet a magyar

XIX.

tör-

vénycikkben Kolozsvár székhellyel megalapított. Hazánk megcsonkítása

törvényhozás

az

1872. évi

után

otthonából kiűzetve és b n j d o s á s r a k é n y s z e r í t v e , f e n n m a r a d á s á t és létét annak
a nagylelkű ténynek
XXV.

k ö s z ö n h e t i , h o g y a m a g y a r n e m z e t g y ű l é s a z 1921. é v i

törvénycikkben

egyetemünk

további fenntartását

m é n y ü n k e t a d d i g is, m í g t ö r v é n y e s

székhelyére

elhatározta

s

intéz-

visszatérhet. Szegedre

iie-

lyezte.
Mivel
kötelező
Hazánk

a

magyar

elhatározása
javára

s

zására

szentelt

tanév

zárultával

a

nemzetgyűlésnek

következtében
magyar

szerény

és

ifjúság

serény

betöltjük, mély

e

bennünket

megérhettük,
tudományos

Isten

első

kérjük

megalapo-

félszázadát

legtisztcletteljesebb

kérésünket,

hogy

a

jelen

Nagyméltóságodat,

g y e s k e d j é k t o l m á c s o l n i a m a g y a r n e m z e t g y ű l é s e l ő t t azt a z ő s z i n t e
ból f a k a d ó

hálára

dicsőségére.

jövendőjének

munkásságunk

tisztelettel

mélységes

hogy

a múltunk

emlékezetének

f o l y ó évi j ú n i u s h ó 2 9 : - é n r e n d e z e n d ő ü n n e p é n a m a g y a r n e m z e t g y ű l é s
gát

képviseltetni

megörvendeztetni
Fogadja

és

képviselője

elküldésével

ke-

hálánk-

Egyetemünket

kitüntetni

Maés

kegyeskedjék.

Nagyméltóságod

mély tiszteletünk őszinte

nyilvánítását.

A Ferencz József tud. Egyetemnek élő volt tanáraihoz
a következő levelet intézte a Rector:
Méltóságos Professzor
Egyetemünk,

melynek

Ür!

Méltóságod

első

kinevezett

tanárai

közé

tozott, hálásan gondol a z o k r a a h e r v a d h a t a t l a n é r d e m e k r e , m e l y e k e t
ságod

az

büszke
terén

egyetem

azokra

megalapítása

a tudományos

és

első

sikerekre,

felvirágoztatása
melyeket

ottan

és

körül
a

Méltóságod sohasem lankadó erővel aratott, és szeretettel

tar-

Méltó-

szerzett :

közélet

más.

viszonozza
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azt a részvétet, melyet Méltóságod nagy megpróbáltatásunk és bujdosásunk
utolsó éveiben egyetemünk iránt testvériesen tanúsított. Most tellát, mikor
a Haza újabb hajlékot adott nekünk s módot arra, hogy tudományos felada
tainknak éljünk, tisztelettel és szeretettel kérjük Méltóságodat, hogy az
egyetemünk működése ötven évének betöltésekor Szegeden, mostani szék
helyünkön folyó évi június hó 29.-én tartandó emlékünnepen megjelenni és
tiszteletreméltó személyével ünnepélyünk fényét, testvéries összetartozásunk
erejét növelni méltóztassék.

A m. tud. Akadémiához és más tudományos és irodalmi
társaságokhoz a következő levelet intézte a Rector:
Tekintetes Társaság!
A M. kir. Ferencz József-Tudományegyetem, melyet az 1872, XIX.
í.-c. Kolozsvár székhellyel megalapított s az 1921. X X V . t.-c. a nemzet sze
rencsétlensége után ideiglenesen Szegedre helyezett át, 1922. június 29.-éa
üli meg annak emlékezetét, hogy működése első félszázadát betöltötte.
Tisztelettel kérjük ez alkalomból a Tekintetes Társaságot, hogy az
emlékezetnek ezen ünnepén magát képviseltetni s képviselője nevét és érke
zése idejét velünk mielőbb tudatni kegyeskedjék.

A szétküldött meghívókra válaszolva részvételüket beje
lentették:
I.
tületek:

a következő tudományos és irodalmi intézetek és tes

A m. tud. Akadémia. Képviselői: Gr. Teleki Pál igazgató
tag. I)r. Csengery János. I)r. Ereky István, Dr. Erdélyi László,
Dr. Finkey Ferenc, Dr. florger Antal, Dr. Hornyánszky Gyula,
Dr. Kolosváry Bálint, Dr. Márki Sándor, Dr. Riesz Frigyes,
Dr. Szádeczky-Kardoss Lajos.
Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem. Képviselői:
Br. Timon Ákos rektor. Dr. Kenyeres Balázs orvoskari dékán,
Dr. Siegescu József bölcsészetkari dékán.
Budapesti egyetemi közgazdasági kar. Képviselője: Dr.
Kuncz Ödön.
' Budapesti József műegyetem. Képviselője: Dr. Zelovics
Kornél rektor.
Debreceni gr. Tisza István tud. Egyetem. Képviselői:
Dr. Sass Béla rektor. Dr. Tóth Lajos jogkari dékán, Dr. Verzár
Frigyes orvoskari dékán.
Pozsonyi, most Pécsi Erzsébet Tudományegyetem. Kép
viselői: Dr. Bozóky Géza jogkari dékán, Dr. Entz Béla orvos
kari dékán, Dr. Pékár Mihály orvoskari prodékán, Dr. Scipiadesz Elemér egy. tanár.

54

Római Gregorián Egyetem. Képviselő: Bús Jakab atya.
a szegedi rendház és bölcsészeti főiskola-rektora.
Madridi egyetem. Képviselő: Hillebránd Jenő egy. m.
tanár, a M. N. Múzeum ig. őre.
Egri érseki jogliceum. Képviselője: Dr. Molnár Kálmán
egyet. m. tanár.
Hódmezővásárhelyi ref. jogakadémia. Képviselői: Dr.
Gergely György igazgató és egy tanár.
Sárospataki ref. jogakadémia. Képviselő: Dr. Búza László
dékán.
Kecskeméti gr. Tisza István-kollegium és ref. jogakadé
mia. Képviselő: Dr. Kováts Andor igazgató.
Kisíaludy-társaság. Képviselő: Dr. Csengery János.
Erdélyi Irodalmi Társaság és a marosvásárhelyi Kemény
Zsigmond-társaság. Képviselő: Dr. Márki Sándor.
Budapesti állatorvosi főiskola. Képviselő: Dr. (iróh Gyula.
Országos menekültügyi hivatal. Képviselő: Dr. Horváth
Emil báró.
Magyar történelmi társulat. Képviselő: Dr. Márki SándorMagyar néprajzi társaság. Képviselő: Dr. Szalay József
főkapitány, a Dugonics-társaság elnöke.
Népies irodalmi társaság. Képviselői: Dr. Sebess Dénes
ny. államtitkár és Dr. Jaticsó Benedek egyet, tanár.
Kir. M agy. Természettudományi Társulat. Képviselői: Dr.
Lntz Béla és Pékár Mihály.
Budai írók, tudósok és művészek Hollós Mátyás-társasága.
Képviselő: Zseni József alelnök.
Szegedi kir. főigazgatóság. Képviselő: Prelogg József
igazgató.
Szegedi zsidó nőegyesület. Képviselő: Kiss Mónié alelnök.
Lipótmezei állami elmegyógyintézet. Képviselői: Dr. Oláh
Gusztáv és Dr. Eabinyi Rudolf.
11. A következő törvényhatóságok:
Bácsbodrog vármegye. Képviselő: Dr. l'iirr Aladár tb. fő
ügyész.
Csanád vármegye. Képviselők: Purly Emil főispán, Mervay
István ny. alispán, Vajda Jenő főjegyző, Regdon Géza műszaki
főtanácsos, Dr. Demkó Pál, Dr. Suhovics Ödön, Dr. Bán Zsigmond tvh. b. tagok.
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Győr vármegye. Képviselő: l)r. Balogh- Jenő ny. igaz
ságügyminiszter.
Hódmezővásárhelyi tőrv. hat. képviselők: Dr. Csiky Lajos
h. polgármester és Dr. Medvetzky Imre v. főjegyző.
Szentesi tőrv. hat. képviselő: Nagy Sándor alispán.
Torontál vármegye. Képviselők: Jankó Ágoston alispán,
Rónay Endre tv. tag.
Zala vármegye közönsége. Képviselők: Dr. ifj. darányi
Ferenc nemzetgy. képviselő, Bartos János, Dr. Farkas Tibor,
Hajós Kálmán tvh. b. tagok.
Kecskemét város közönsége. Képviselők: Dr. Nyúl Tóth
Bál és Garzó Sándor tanácsnokok.
Hl. Egyes notabilitások:
József kir. herceg kíséretében: József Ferenc kir. herceg
és Algya Sándor vezérkari ezredes. A kormányzó ö Főméltó
ságának kíséretében: Bartha Richard kab. irodai főnök, Dcnk
Gusztáv ezredes, Magasházy László őrnagy, Vitéz Siménfalvy
Tihamér ezredes, Görgey György alezredes, Koós Miklós szá
zados, Vetter Antal százados, Brunswick György százados,
Morlin Adorján oszt. tanácsos, Vitéz Nagy Pál gyal. tábornok,
Horánszky Gyula min. tan., Szvastics Imre ezredes. Továbbá:
Ravasz László dunamelléki ref. püspök, Dr. Papp Antal li. állam
titkár, Dr. Gopcsa László min. tanácsos, Dr. Horváth Emil állam
titkár, Scherffel Aladár, Józan Miklós unit. esperes-püspöki
vicarius, Zehery Lajos.
IV. Üdvözletük kiséretében kimentették meg nem jelenhetésiiket:
A baranyai, borsodi, budapesti, debreceni, győri, gyulai,
hajdumegyei, hevesi, mosoni. somogyi, soproni, szabolcsi, szat
mári, székesfehérvári, vasmegyei és zempléni törvényhatósá
gok: Sopron város közönsége, az Erdélyi Irodalmi Társaság
s a keszthelyi gazdasági akadémia ifjúsága. Továbbá:
Dr. Boros György egyet. m. tanító, Csernoeh János her
cegprímás, Dr. Cholnoky Jenő ny. tanár, Dr. Concha Győző
ny. tanár, Dr. Eisler Mátyás egyet. rk. tanár,‘Dr. Farkas Gyula
ny. egyet, tanár, Dr. Fejér Lipót egyet, tanár, Dr. Ferenezi
Zoltán könyvtárigazgató, Dr. Gohl Ödön múzeumi osztályigaz
gató. Dr. Gergely Sámuel egyet. rk. tanár, Dr. Grossmid Béni
egyet, tanár, Hillebrand Jenő egy. in. tanár, Dr. Hubay Jenő
zeneakad. tanár, Kállay Tibor p. ii. miniszter, Dr. Kenéz Béla
egyet, tanár, Dr. Koch Antal ny. egyet, tanár, Dr. King Lipót
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ny. egyet, tanár, id. I)r. Kolosváry Sándor ny. egyet, tanár,
Dr. Lippay György főigazgató, Mailáth Gusztáv erdélyi püspök, Makay Béla h. államtitkár, Dr. Mészáros Károly min. tanácsos. Dr. Nagy Ferenc egyet, tanár, Dr. Navratil Ákos egyet,
tanár, Dr. FIósz Sándor ny. igazságügyminiszter, Rakovszky
Iván belügyminiszter. Gr. Teleki Pál egyet, tanár, Térffi Béla
közélelmezési miniszter, Br. Dr. Wlassics Gyula, a közig, bíróság elnöke, Zadravecz István püspök, Dr. Zolnai Gyula egyet,
tanár.
V. Üdvözletet küldtek továbbá: Borsod vármegye közönsége. Magyarhoni Földtani Társulat, Budapesti protestáns hallgatók, Dr. Buday Árpád, Dr. Kovács István. Dr. Roska Márton
Kolozsvárról, Dr. Dános Árpád egy. m. tanár, Dr. Gopcsa László
min. tanácsos, Dr. Griinbaum Izor (Mátészalka), Képzőművészeti főiskola (Budapest), A Magyar Nemzeti Szövetség Dunaföldvári Köre, Dr. Lázár Ernő ny. kkir. Ítélőtáblai bíró, Dr. Méhely
Lajos egyet, tanár, Miskolczi jogakadémia, Or$z. Középiskolai
Tanáregyesület, Pécsi püspöki jogakadémia tanári kara.
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II.

Ünnepi díszközgyűlés 1922 június hó 29.-én.
Az ünnepség a Sz. Rókus-téri róm. kath. templomban,
valamint a többi felelh etek templomaiban d. e. 10 órakor tar
tott hálaadó istentisztelettel kezdődött.
10 óra 45 perckor indult az ünnepi kocsisor az egyetem
központi épületéhez a megállapított sonendben.
11 órakor a Kormányzó úr ö k("»méltósága kíséretével
együtt bevonult az Aulába s az ünnepi közgyűlés megkezdődött.
Az ünnepi közgyűlés lefolyása a következő volt.
1. A Rector elmondta a magyar Hiszekegyet.
II. A Rector megnyitotta az ünnepi ülést a következő
beszéddel:
¡'(méltóságú Kormányzó Ú r!
Az örökkévaló Istennek minden nekünk megadott kegyel
méért hálánkat elmondva gyűltünk itt, a tudományok csarno
kává felavatott e ¡¡elven össze, hogy egyetemünk 1S72 ntuius
29-én elhatározott megalapításának félszázados évfordulójáról
megemlékezzünk s tanítói működésé századik szemeszterének
befejezése alkalmával gyászunkban is ünnepet üljünk.
A munka, amelyet az egyetem e félszázad alatt kifejtett,
elvégzett, a nemzet céljait szolgálja elsősorban is hi\en ahhoz,
hogy a nemzet hívta ezt az egyetemet életre. S boldogok
vagyunk, a munka jól végzéseitek tudatát adja nekünk annak
látása, Iw gv a nemzet ezt az ünnepünket ügyeimében részesíti,
sajátjává is teszi és benne reszt vesz.
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A nemzetet megillető hódolattal és tisztelettel üdvözlöm
Főméltóságodat, mint a letiport, de fejét magasra emelő, élni
akaró nemzet első emberét, akit az elesett nemzet önmagához
térítésének és tújraállításának munkájában szerzett elévülhe
tetlen nagy érdemek elismeréséül állított az államfői hatalom
gyakorlására, önmagának élére.
Hálás lélekkel köszönöm Főméltóságodnak egyetemünk
nevében, hogy míg egyrészről magas megjelenésével egyete
münk ünnepét a nemzet ünnepnapiéinak jellegével felruházni
kegyes, addig másrészről a Főméltóságod legmagasabb védnök
sége alatt először egyetemünkön végbemenő doktoravatás enge
délyezésével és annak legmagasabb részvételével való megtűrthatásával egyetemünket kegyesen kitüntetni méltóztatik.
Hódolatteljes tisztelettel esedezem ¡'Öméltóságádhoz: Méltóztussék ünnepi közgyűlésünk megtartáséit kegyesen meg
engedni.
Az engedély
beszédét:

megadása után a Rector így

folytatta

Főméltóságú Kormányzó Ú r!
Királyi Fenségek!
Mélyen tisztelt ünnepi Közgyűlés!
Bizonyára nemcsak magam vagyok, akinek szemébe ötlött,
hogy ebben az évben több nemzeti intézményünk és társadalmi
alakulat tekint félszázados múltjára vissza. Közel fekszik a ma
gyarázat, úgy vélem.
A múlt század hetvenes éveinek az eleje volt ugyanis az
az idő, amelyben az elnyomatásból újra életre ébredt nemzet
sok okra visszavezethető elmaradottságának fölismerésével
lázas sietséggel fogott duzzadó életerejének kifejtéséhez.
Fbbe az időbe esik egyetemünknek több évi fontolgatás és
megszokott előkészítés után 1872-ben történt megalapítása és
megnyitása is, kétségtelenül mulasztás helyrehozásaként és az
Frdélyben akkor már több mint háromszáz év óta élő s egyszer
már rövid életre is kelt kívánságnak az egy országgá is olvadt
eg y nemzet közakaratából való teljesedéseképen. Lehetett
volna-e valakinek is ekkor rossz álomban fogant sejtése arról,
hogy az erdélyi magyar egyetem balsorsa 50 éven belül har
madszor is betelik, amint történt az a Báthory István egyetemé
vel 1603-ban és újra életre hivatván 1786-ban másodszor?!
De ne vágjunk történetet beszélve az események elé.
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Csöndben, minden külső ünnepiesség nélkül,
mint szegény
ember gyermekéhez illik
kezdte meg pályafutását az akkor
nagyon szegény nemzet új egyeteme. Rongyok között látta meg
a napvilágot. S akik ellene voltak — és voltak ilyenek, mindig is
vannak
annak, hogy abban az időben Magyarországon még
egy tudományegyetem felállittassék, próféciájuk beteljesedését
látva önelégültséggel mutattak arra rá, hogy mindössze 269
beirt hallgatója volt az egyetemnek az első évben. Bizony a 21-ik
tanévet is még csak 611 hallgatóval zárta le.
Aki azonban fontolóra veszi azt, hogy az egyetem folyton
fejlődő intézmény, s míg fejlődésének azt a fokát el nem erte,
hogy legutóbb annyi lehetőséget nyújtson tanítványainak az
ismeretek megszerzésében, amennyit máshol megtalálhatnak,
addig a versenyt nem bírja, addig felsőbb évfolyamokra külö
nösen, még a közvetlen környezetben lakókból sem számíthat.
Aki pedig még arra is ügyet vet, hogy az egyetem népessé
válása nem a meglevő hallgatóságának elvonásával megy
végbe, hanem életképes, termelő kuli ármunkát végző egyetem
teremti önmagának mintegy semmiből, addig felsőbb tudomá
nyos kiképzésre nem gondoló rétegéből a társadalomnak a maga
hallgatóságát, az megérti azt is, hogy az csak hosszú evek mun
kája lehet.
Ki várna termést balgaság nélkül az eves csemetetói2 f:s
'Meg mennyi más ok is játszik közre énnél! Az ifjúi egyetem
lelkes tanári gárdáját azonban nem kedvetlenítette el az, hogy
ez állam maga is inkább, mint nem, sorsára hagyni látszott
az egyetemet, sem az, hogy a Hamupipőke szerepét kíván
ták neki juttatni, s csak másodrangú egyetemnek óhajtották
tekinteni. Törhetetlen tetterővel, szorgalmas és kitartó állandó
"lankával építette a lövendő biztos állású alapfpkozutát.
Heten még élnek az egyetemnek e nehéz munkáját végzett
munkások közül. Kelten korábban már a budapesti egyetemre
téptek át. Plósz Sándor a magyar törvényhozási jog és Conchu
Ciyözö a politika tudományának e hazában megalapítói, s még
ma is tanítói, Óvári Kelemen és Kolozsvári Sándor a régi magyar
Jogélet anyagának fáradhatatlan felkututói és összegyűjtői,
C sik y Viktor, Vály Gábor, Kocli Antal, akik már törődött testtel
visszavonultak a katedráról. Sajnáljuk, határtalanul sajnáljuk,
hogy nem üdvözölhetjük őket most körünkben..Tudjuk, maguk
írják Plósz, Conchu, Óvári, Kocli, Kolozsvári, utóbbi szomorú
ságunkra betegágyból, hogy meggyengült egészségi állapotuk

akadályozza őket uz ünnepünkön való rész ¡vételben, amiről
Concha írja: „I:leiem egyik szép álma volt, lia Isten erőben,
egészségben megérnem engedi a tcrencz József-Tudom ány
egyetem 50 éves fennállását, ennek ünnepében résztvehetni.“
Jusson el hozzájuk a mi hálánk, megemlékezésünk és érez
zék a .szeretetet, amellyel nemes alakjukat körülvesszük e neve
zetes évfordulón azért a munkáért, amit egyetemünk jóhirének
megalapítása körül derekasan, férfiasán, erős hittel végeztek.
Akik pedig az alapító-munkások közül földöntúli jobb hazá
ban örvendeznek végzett munkájuk sikerének, azoknak emlé
kezete legyen áldott! I:s mindazoknak is, akik később folytat
ták a jól elkezdett munkát, szól hálás köszönetiink és elismerő-,
síink a szerétéiért, amellyel Alma Materünkhöz ragaszkodtak
és jóhirén dolgoztak. Uz a kitartó munka eredményezte, hogy
amint az állam pénzügyi helyzete is javult és megkezdte egy
negyedszázad talán kényszerű mulasztását pótolni,
amiben
a főérdem dr. br. W lassics Gyula Önagy mélt óságát, ezen idők
ben <1895 január 15-től) a közoktatásügyek miniszterét illeti
meg, aki az egyetem érdekében minden telhetőt megtett, amiért
ezzel az alkalommal is elengedhetetlen kötelességünk hálánk és
köszönetiink adóját önagy mélt ósága iránt leróni
és amikor
tehát a fölszerelés, a berendezés munkája megindult, fölépüli
az egyetem négy utcát határoló kétemeletes központi épülete,
fölépítitek a mintaszerű klinikák, a könyvtár épülete, amely
párját egész Uurópábun alig találta, s amelynek berendezését
tanulmányozni külföldről is eljártak, a páratlan gonddal épült
és berendezett zoológiái intézet stb. stb. és új tanszékek is állít
tattak: mindezzel vele járt az előadások számának félévenként
91-ről 250-re való emelkedése, s mindezek kapcsolatosun a hall
gatók létszámának is oly nagymérvű szaporodását eredményez
ték, hogy az 1904—5. tanéytöl kezdve a világháború kezdetéig
lefolyj 10 tanévben ez a szám állandóan a két és fél ezer körül
volt, s népesség tekintetében egyetemünk Európa egyetemeinek
sorában előkelő helyre jutott.
És ha helyes az a megállapításom, hogy az igazi kulturmunkáru képes egyetem teremti, növeli magának emelkedő
számban a tudományra, ismeretekre szomjas ifjúságot: úgy
a közel 3000 hallgató nemcsak egyszerűen szám, hanem fok
mérője egyszersmind a kulturmunkánuk, amelyet ez a régi szép
hazánk keleti határán épült egyetem — amelynek hallgatói
között jelentékeny számban ott találtuk Uelsőmagyarország
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fiait csakúgy, mint a Dunántúlnak és a Délvidéknek gyermekeit
la egészen Diliméig
az elmúlt félszázad alatt végzett. Ne lás
son ebben senki hivalkodást. Csak a számokat engedtem beszélni.
Nem feladatom most az elmúlt 50 év történetet, bár csak
főbb vonásaiban is megrajzolni, még kevesbbe a jelentőségre
rávilágítani, ami egyetemünknek a nemzet közművelődésének
történetében osztályrészéül jutott. Végezzek el ezt mások, arra
hivatottak. Ezek majd meg fognak emlékezni arról is, amit a
román király mondott az egyetemünk helyen, félszázados mun
kánk minden gazdagságába beleült új egyetem megnyitásakor.
J t t ebben a városban
szólt
a tegnapi uralom alatt a ma
gyar szellem erdélyi középpontja lett a volt magyar egyetem
........... (és) minden más nemzeti érzülettel szemben egyesegyedül
a magyar gondolat tűzhelye lett".
lágy gondolom m. t. ünnepi közgyűlés, hogy ami e nyilat
kozatban van,
habár nem annak volt is szánva
egyete
münknek legnagyobb dicsérete és soha el nem halványodható
büszkesége marad. Én csak azt állapítom meg jóleső örömmel,
hogy a nemzet a maga rettenetes szerencsétlenségében is a föltámadásúba vetett erős hittel, s a múlt méltányló megértésevei
megmentette magának egyetemünket, fényes bizonyítékát nyújt
ván ezzel egyik boldog emlékű tanáromnak, később tanártársomnak és rectorelödömnek, l'arkas Lajosnak, az egyetemünk
olapitó oklevelének kiadása alkalmával tartott ünnepi beszede
ken foglalt, s ma valóságos jóslatként hangzó megállapításának, hogy „Valahányszor a hont dúló véres harcok után a nemzet
magához térhetett, s a romok felépítésébe kezdett, a haza erős-;
ségei közül az egyetemet soha ki nem félédé.
Csak azt állapítom meg továbbá hálás leiekkel, hogy nem
zet és társadalom szeretettel öleli magához egyetemünket fenn
állásának e félszázados ünnepen is.
Amikor ezért ünnepünkön való kegyes megjelenésükért
Kormányzó Úr Ötöméitóságának soha meg nem szűnő ismétlés
sel. a királyi fenségeknek, a nemzetgyűlésnek, a királyi kor
mánynak, a testvéregyetemeknek és főiskoláknak, törvényható
ságainknak, tud. és irod. testületeknek és minden, ünnepünkre
eljött kedves vendégünknek hálás köszönetét mondok: abban
a hitben, hogy ezek a jubileumok, u nemzeti élet új kezdetét
jelentik, ami előbb-utóbb Kolozsvár felett is új kikeletet fog
ébreszteni, ünnepi közgyűlésünket emelkedett lélekkel meg
nyitom.
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111.
Dr. Tóth Károly joRkari dékán a következő ünnep
beszédet tartotta:
Főméltóságú Kormányzó Ú r!
Királyi Fenségek!
Mélyen tisztelt ünnepi közgyűlés!
Egyetemünknek az a régi hagyományos szokása, hogy az
egyetem életének határköveit jelző ünnepélyeken a Rector után
a Rectort adó kar dékánja beszél, — kötelez engem most szó
lásra.
A szokás megszabja azt is, hogy ilyenkor a dékán, vala
mely nevezetes tudományos szakkérdésről tartson értekezést.
Legyen szabad nekem most a szokástól ezen vonatkozás
ban eltérni. Mentségemül a helyzet rend kívülisége szolgáljon.
A nemzet ma élet-halál harcéit vívja. A béke aláíratott, a küz
delem azonban nincs befejezve. A háború benn a lelkekben
tovább dúl, tovább folytatódik, libben a lelki atmoszférában,
az egyetem életének ezen határkövénél indokoltnak látszik olyan
kérdésről beszélni, amely egyrészt kapcsolatos a nemzet nagy
küzdelmével, másrészt szoros vonatkozásban áll egyetemünk
életével, mely annak legfontosabb mozzanata volt: itt, szinte
az egész nemzet itélőszéke előtt megvizsgálni egyetemünk
magatartását a román megszálló hatalommal szemben az egye
tem erőszakos elvételekor.
Hz nem egyetemi kérdés. Általános nemzeti kérdés 4fz .
A kérdés nem a múlté. A jelené is, a jövőé is. Probléma marad
ez mindaddig, amíg meg nem történik az in integrum restitutio.
Azt mondottam: a lefolyt ötven év legfontosabb mozza
nata volt ez a mi magatartásunk. Különösen hangzik ez a meg
állapítás a tudománynak ezen ünnepén annak uz egyetemnek
egyik képviselője részéről, amely egyetem 50 évi kemény tudo
mányos munkával hírnevet szerzett a magyarságnak nemcsak
a mi szőkébb hazáinkban Erdélyben, de Európaszerte is. Ám az
egyetemek sehol és soha nem voltak merőben csak tudományos
institutiók. Az egyetemek föladata ugyan elsősorban a tudo
mány művelésével szolgálni a házéit. I)e föladatuk szolgálni a
hazát egész magukturtásával, életüknek minden mozzanatával.
Az egyetemek mindenkor és mindenütt a nemzeti erők, képes
ségek, a nemzeti eszménynek voltak legmagasabb megnyilvá
nulásai. Innen volt és van a nemzetiségi kisebbségek makacs
törekvése: egyetemet biztosítani maguknak. Hogy mindez a

magyar egyetemekre különösképpen all, nz természetes kö\ctkezmenye helyzetünknek, következménye annak, hogy a mi
egész életünk ezer éven üt nem volt mús, mint szakadatlan
kisebbségi küzdelem nemzeti kait űrünkért, önüllösügunkért, sza
badsúgunkért.
fis mit mondjak Erdély egyetemérőlí
Mi ott, a messze keleten, a Szamos partján sziklavára
voltunk a magyarságnak. Letéteményesei a magyar nemzeti esz
mének, erőnek, uralomra termett ségnek: a nemzeti géniusznak.
Ütvén év küzdelmében megacélozva állottunk őrt a háború
fergetegében. Képviseltük ott a bizalmat, a törhetetlen Intet a
nemzet jövőjében. Az elszánt akaratot kitartani a győzelemig.
Képviseltük sokszor belső kételyek között, aggódó lélekkel, de
mindig azzal a tudattal, hogy ha nem győzünk, vegünk van.
mert darabokra szednek szét bennünket.
És egyszer csak az események szörnyű kegyetlenseggel
kirántották hitünk alól az alapot.
Jött a katasztrófa.
,
Künn összeomlott a front, ¡lenni a magyar televenyben,
nem.
nem a magyar térvényben, fönn a bűnös varosban
föllobbant a tűz. A mocsárgáz fejlesztette tűz és végig perzselte
a magyur rónaságot.
Szomorú idők következtek az egyetemre is. Az október,
forradalom kormánya elrendelte, hogy az egyetem alap,tómnak,
I. Éerencz József király Őfelségének neve töröltessék az egye
tem ciméböl és pecsétéiről. Arcképe távolíttassek el. Az ország
dinerében a szent korona takartassék el. Mintha el lehetne azt
takarni. A tanárok előre fölhatalmaztattak, hogy a romai,
hüségeskiit a hűtlenség bűne nélkül letegyek. Eölszohttattak
a szakszervezetekbe való belépésre. Az egyetem tanara, ezt
mind visszautasították.
A kolozsvári egvetem még mindig állott szilárdan, rendü
letlenül. Hirdette a rettentő változandóságban, hogy a tudomány
örök és a nemzet élete is örök.
Ékkor jött az utolsó ökölcsapás. Jöttek a románok. Jöttek
,, csapatok. Eleinte kevesen, bátortalanul. Majd mind nagyobb
tömegekben, ellenállásra sehol nem'találva. És karácsony este
jen Kolozsvár városa Clajjá változott. Ekkor jöttek az üldözé
sek. A túszok kijelölése. Jöttek a hadi sarcok. Jött a szenvedés.
A nyomorúság.
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Május 10-én jött a parancs a clnji praefecturától a Rector
Magniticushoz. A román kultuszminiszter parancsa:
harmadnap ragudén meg fog jelemé az egyetemen az
aulában a miniszter kiküldötte és átveszi az egyetem fölött az
impériumot. Átadundök az egyetem összes helyiségei, fölsze
relései, berendezései, a könyvtárak, szemináriumok, intézetek,
klinikák. (Mind, mind, amit a magyar kultúra, a magyar tudo
mány, a magyar akarat és kitartás 50 év alatt összehordott.)
Az egyetem tanárai egyenként felszólitandók az eskü
letételére. Aki az esküt leteszi, marad. De a tanügy érdekében
maradhat őszig az is, aki az esküt le nem teszi. Azonban csak
roméin imperium alatt működhetik.
liz volt a roméin imrancs.
I:s elkövetkezett a harmadik nap', 1919 május 12-ike.
Az egyetemet román katonaság vette körül, lis jött a
román államtitkár kíséretével, fogadta a Tanács élén az ősz
Rector, dr. Schneller István. Átadta az egyetem válaszát, mely
igy szólott:
Mi a pia gyár állam iránt tett hüségeskiinkhöz hívek mara
dunk. Ahhoz tűrhetetlenül ragaszkodunk. A nagyszebeni román
kormányzó tanácsot el nem ismerjük. A román impérium ellen
tiltakozunk. Az egyetemet, annak berendezéseit, fölszereléseit
át nem adjuk.
Az egyetem tanárai egyenként megkérdeztettek. A roméin
hüségeskiit letenni közülük egy sem hajlandó. Az eskü letétele
nélkül a tanügy, az ifjúság érdekében igen is hajlandók a taná
rok tovább szolgálni, de csak ha a tanszabadság, az egyetem
szabadsága, önkormányzata és ezzel az egyetem fölött a ma
gyar impérium továbbra is fönnmarad.
Erre következett: a román impérium proclamálása. Az
egyetem azonnali erőszakos elvétele. A tanárok eltávolítása. Az
ifjúság a tanév befejezése, vizsgáinak letétele előtt tanácstalanul
tolongott a folyosókon. Az újonnan megválasztott rector, dr.
Kolosváry Bálint beszélt nekik, beszélt kitartásról, beszélt hazatiságról, beszélt a jobb jövőről, beszélt könnyek között. Beszéde
zokogásba fúlt. És könnyekkel telt meg az ifjak szeme, elfehéredtek az arcok, megremegtek az ajkak, ökölbe szorultak a kezek.
Tanárok és ifjúság némán, lehajtott fővel távozott. Az
egyetem üresen maradt.
Minden elvégeztetett.
Mélyen tisztelt ünnepi közgyűlés!
Kolosváry Bálintnak ez a beszéde akkor elhangzott.
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Az egyetemnek ez и demonstrációin, ez и passzív rezisz
tenciája végbement.
Kolosváry fíálintot ezért a beszédéért hadbíróság elé állí
tották, hűtlenség és hazaárulás címén.
Az egyetem tanáraira jött az üldöztetés. Jöttek a meghróbáltutások. Jött a nyomorúság. Lakásaikból kivettettek. Ke
nyerüktől megfosztottak.
É s most itt állunk a nemzet itélöszeke előtt lehajtott fővel
és fölvetjük a kérdést,
vállalva a felelősséget: helyesen csele
kedtünk-e, mikor azt tettük, amit cselekedtünk .J
Hallottunk sokszor kemény vádakat. Hlismerem, jóhiszemű
vádakat. Azt mondották: Lelkiismeretlenség volt Erdély ellentállását a végsőkig fokozni. Annyi jó, derék, magyar hivatalnok
családot nyomorba dönteni. Üdvösebb lett volna megtartani
minden pozíciót, neilleszkedve, belülről védeni meg a magyar
ság érdekeit. íg y a magyarság Erdélyben vezetés nélkül maradt,
felőrlődik, szétporlad és megsemmisül. Így ha fölvirradna is
egykor a hajnal, nem lesz ott magyarság, melyre kisüthetne
a nap.
Minél inkább távolodunk az eseményektől, annál inkább
kétségtelenné válik, hogy mi igen is helyesen cselekedtünk.
fű lő május havában ugyanis Erdélyben a helyzet ez volt:
Erdély magyar terület. Trianon aláírva meg nincs. A hu
táimat a nagyszebeni kormányzó tanács, — egy forradalmi
alakulat tartja kézben.
Kividről jönnek a kedvező hírek. Angol, francia, bukaresti
hírek. Jönnek a térképek: csak a brassói szögeiét vész el. Min
den más megmarad. És jönnek a liirek innen Szegedről is. A
magyar kormánytól. Azoktól, kik a nemzetnek ma is vezérei:
még nincs minden veszve. Kitartani! És hogy nekik igazuk volt,
mutatja Nitti körívvé és minden más, ami azóta történt és ami
hői nyilvánvaló, hogy ha nincs, vagy hamarabb véget ér a bolsevizmus, ha nincs további román invázió, akkor a nemzetnek
ez a szörnyű összeomlása elmarad. Ez alapokon a reményt,
az önbizalmat, — kételkedésben a lelkierőt főleg az egyetem,
annak tanárai, közülök is a legelső vonalban Kéz Mihály tar
totta fönn. l)e tartottuk mind, akik ennek az esztelen békének
leheteti'épségében hittiink.
Hozzájárult ehhez az a ténylegesség, hogy ekkor az egye
temen kivid a románok már minden állami hivatalt kézbe vettek.
A tisztviselőket elbocsájtották. Ezek már hónapok óta nyoma-
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rágták. Csak az egyetem állott még sértetlenül. Fűihez nem mer
tek nyalni.
Kérdezem már most: ebben a helyzetben, amikor egész
Erdélynek figyelő, reménykedő, kétségbeesett, könnyes tekin
tete, a hónapok óta nyomorgó köztisztviselők könnyekkel telt
szeme az egyetem felé volt fordítva, várta, nézte, leste, mit tesz
az egyetem, melynek eddig semmi büntódásu nem volt, követ
kezetes marad-e önmagéihoz, amikor róla, tanárainak existenciájáról van szó,
kérdezem: lehetett-e ebben a helyzetben
tisztességes embernek máskép cselekedni?
De föl merem vetni a kérdést: lehetett-e máskép hatá
rozni, ha merőben a politikai bölcseség serpenyőién mérjük is le
az eseményeket?
A mi mostani helyzetünk, mélyen tisztelt ünnepi közgyűlés,
sokban hasonlatos az abszolutizmus korszakához.
Akkor is: nem egy hatalom ereje, hanem a nagyhatalmak
nak reánk kedvezőtlen csoportosulása okozta vesztünket. A fönn
maradás és a tisztességes fölemelkedés eszköze akkor is a paszszivitás volt. Akkor sem kellett más, mint a nagyhatalmak
nak új, reánk kedvező átcsoportosulása, az erőviszonyok eltoló
dása és megjött a föltámadús.
Így van most is. És igy lesz most is.
Mi maroknyi magyar nép, porszem vagyunk a nagyhatal
mak erőviszonyaihoz képest. Sorsunk ezért a külső erők mikénti
összetételétől függ. Kicsiségünk baj esetén fogalmilag involválja
u passzivitást. De bármi picike pont vagyunk is mi, mégis olyan
kemény kvarckristály vagyunk, melyet, miként a múlt mutatja,
egykönnyen összemorzsolni nem lehet és amelyre a nagy világ
nak szüksége van.
Hogy az aktivitás viszont mit ér, megmutatták az eddigi
események. Az aktivisták jóhiszeműségét, hazafiságát kétségbe
vonni nem lehet. A tények azonban a következők:
A tisztviselők egyrésze időközben letette a román esküt.
Állásából ennek duciira elmozdittatott. Akik meghagyattak: alá
rendelt pozícióban vergődnek.
A politikai aktivitás sem hozta meg a várt eredményeket.
Csak arra volt jó, hogy kifelé dokumentáltüssék a magyarság
belenyugvása. A kisebbségek védelmét előbbre nem vitte. Ezt
biztosítani csak egy földi hatalom lesz képes és ez mi magunk
vagyunk.
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Hofíy a passzivitás álláspontja szenvedéssel, kitinül és
gyötrelemmel jár, igaz. A magyarságra azonban most a szen
vedések ideje következett. A passzivitás, az azzal járó könnyek,
gyötrelmek és megaláztatások az az érkötési erő, melyből Ma
gyarország újból megszületni fog. Amely erkölcsi fundamen
tumhoz hogy egy alapkövet ennek az egyetemnek is alkuima
volt letenni, ez örök dicsőségünk nekünk és ezert örökke áldjuk
Istenünket!
így a sokat szenvedett, sokat hányattatott, megcsúfolt,
bujdosó egyetem — minden kincsétől megfosztva bár, de tisztán,
fehéren, moesoktalanul áll most itt a nemzet előtt.
Ez a mai jubileumi ünnepély indító okaiban, hatásaiban,
vgesz lényegében ugyanaz, ami volt a mi most vázolt mugufurtásunk.
Valamint ott, úgy itt is — nem felve senkitől, nem felve
semmitől — hitvallást teszünk, hogy mi igenis bízunk ennek
u nemzetnek a jövőjében.
Azok közül a válaszok közül, melyeket meg hivő leveleinkre
u külföldi egyetemektől kaptunk, egy volt az, amely különös
képpen megfogta az én telkemet. A giesseni egyetem válasza ez.
A nagy germán szellem szólal meg benne. Azt írják nekünk:
biztosan hisszük, hogy nektek csak a székhelyetek változott,
u telketek nem. Hogy éppen olyan erősek és megfélemlithetetIvnek vagytok, mint voltatok.
Mi azt üzenjük ebben az ünnepélyes pillanatban a giesseni^
Egyetemnek: hogy nem fog bennünk csalatkozni.
Mi itt a nagy magyar síkság kellős közepén élő tilalomfa
gugyunk. Mi a Nagy Magyar Alföld nyugalmát állandóan föl
verő, az egeket ostromló sikoltás vagyunk. Mi bele zúgjuk a fergetegbe, bele a sötét magyar éjszakába: hogy mi ebbe bele nem
nyugszunk, mig tovább dolgozunk tűrhetetlenül a nemzet lövő
iéért. Mi élni akarunk!
A Tisza partján van egy felier szobor. Gyászfátyol takarja
homlokát. Hz a fehér szobor: mi vagyunk.
És amit mi hirdetünk, természet törvénye az.
Mi hirdetjük azt, hogy nem-lehet emberi akarattal, földi
erővel elsöpörni a Kárpátok hegykoszorúját; nem lehet három
felé vágni a magyar Tiszát, nem lehet 20 millió ember leikéből
kiölni a hazaszeretetei!
Hefejezem beszédemet. Gróf Széchenyi István mondása
iut ebben a nevezetes pillanatban eszembe. Széchenyi azt Írja
5*
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valahol: „A magyar cg.v gyermek nép. Most semmi. De minden
lehel, meri lelki és lesli erő rejtezik Hutai keblében. Minden
lehel, ha út akarja látni, hogy semmi. Csak két ellensége van:
az Előítélet és az albizottság." lizt mondja Széchenyi.
Az Előítélet . . . a nyomában feli akad ét gyűlölet, vissza
vonás, a nemzet erőinek szembeállítása, osztályoknak, feleke
zeteknek egymás ellen uszítása.
Es az Elbízöttság . . . az erők túlbecsülése, kockára tétele
a nemzet érdekeinek, kockára tétele annak a kevésnek is, ami
még megmaradt.
Ez a kettő az, amitől Széchenyi óvta nemzetét.
Ez a kettő az, ami most is a végveszély felé sodor. Pedig
nem volna szabad Trianont felejteni. Ott minden elveszett. A
szuverénitás is. Ott mindenről le kellett mondani.
Mégis . . . nem mondtunk le egyről: a hitről a jobb jövő
iránt. Es nem veszett el egy, amivel ezt a hitet megvalósíthat
juk: a magyar ifjúság. Ez megmaradt a maga érintetlen, ideális
magyar leikével, mindent áttörő akaratéival.
Azt kérem ebben az ünnepélyes pillanatban a Mindenható
Istentől: erősítse minden magyar ifjú lelkét túl és innen a vona
lakon. Töltse meg Széchenyi szellemével, hogy meg tudja terem
teni ennek a darabokra tépett társadalomnak egységét, tudja
az erőviszonyokat helyesen mérlegelni, tudjon erős akarattal
várni, — várni,
várni! De tudjon majd, ha elkövetkezik az
idő: cselekedni is.
Álljon minden magyar ifjú szilárdan és tántoríthatatlanul
a mögött a férfiú mögött, akit ezekben a nehéz időkben a Gond
viselés adott nekünk, akiben ma Széchenyi idézett mondása
personifihálva van, aki képviseli az egységet és a komoly meg
fontolást: álljon egy emberként, mert az a nemzet érdeke, Ma
gyarország kormányzója mögött.
IV. Kovács Gábor orvostanhallgató az egyetemi ifjúság
nevében mondott beszédet.
V . Dr. Csengery János, bölcsészetkari dékán elmondta
ünnepi költeményét, mely így hangzik:
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VI. Üdvözlő beszédeket mondtak:

1.
A magyar nemzetgyűlés nevében Dr. Kószó István bel
ügyi államtitkár, nemzetgyűlési képviselő:
Melyen tisztelt kir. Fenségek!
Méltóságos Rector Magnifícus és tudományegyetemi
Tanári Kar!
Csonka hazánknak építő inunkéiban fáradozó nemzetgyű
lése nevében hozom annak megbízásából azon üdvüzletet, mely
kettős érzéssel tőit el bennünket: az öröm és fájdalom érzésével.
Az előbbivel azért, mert 50 éves eredményes munkában eltöltött
évfordulóját ünnepelheti a Ferencz József-tudom ányegyetem ;
az utóbbival azért, mert nem a székhelyén, Erdély bérces vidé
kén, hanem az Alföld volt metropolisában s most hazánk határ
városában kellett a felsőtudományok tárházának félszázados
ünnepét ülni.
Talán Istennek különös jóakaratéi rendelése az, hogy a
székely törhetetlen magyarérzésével átitatott ifjúságot a legve
szedelmesebb végvárba hozta a kolozsvári egyetem. Tahin azért,
hogy innen ellenségeink kettős határáról kelet és dél felé hir
desse a magyar faj irredentizmusát és lobogtassa a léleknek
szent tiizét, melyben eggyé olvad a megszállott területen lakó
véreink aggódó vágyakozása és fiatalságunk erős akarata; me
lyeknek gyümölcse lesz a lélekben és erkölcsökben megtisztul
táli keresztény, nemzeti érzésekben phönixként újjá született
integer Magyarország.
A kolozsvári és most már szegedi tudományegyetemet
a nemzetgyűlés azért állította ide erre a frontra, mert a déli és
keleti határon szükségessé vált védelmet székely lélekkel ez
(adja legjobban és leghatályosabban offenzivábu vinni.
A magyar nemzetgyűlés arra kéri a Ferencz József-tudo
mányegyetemet: a magyar nemzeti érzés fejlesztésével és a
' tudomány hatalmával segítsen keresztény nemzeti alapon új,
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integer és igazi Magyarországot megalkotni. Akkor lesz igazi
magyar ünnep!
2.
A m. kir. kormány nevében Dr. Tótli Lajos m. kir. vallásés közoktatásügyi li. államtitkár üdvözölte az egyetemet, kife
jezve a kultuszkormány elismerését a múltakért és biztosítva
az egyetemet a kormány áldozatra kész támogatásáról a jövő
ben is.
»

,3. A M. Tud. Akadémia, a Sz. lstván-Akadémia, a M. I örlénelmi Társulat, a Kisfaludy-Társaság, az Trdélyi Irodalmi
l'ársaság és a Kemény Zsigmond-Társaság nevében Dr. Márki
Nándor:
A M. T. Akadémia, a Szent lstván-Akadémia, a M. T ö r'
ténelmi Társulat és — átruházott megbízással — a KisfaludyTársaság. az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Kemény ZsigmondTársaság nevében köszöntőm az egyetemet, amelynek tanárai
közül hetven и mienk is, az Akadémiáé: 27 már csak áldott
emlékezetével, 42 azonban mostan is tartó tudományos mun
kásságával. Az elhunytak nagy része oly földben pihen, am ely
nek aranya, sója, termése, adója most másoké: de a föld m elye
kül, a koporsóból is kitörő szellem örökre a mienk s napkent
hevíti azt a földet. Az élők itt Szegeden, a régi lángnál gyújtotfnk iij szövétneket, amely megvilágítja a hozzájok es eszmé
nyeikhez vezető utat. Emlékezve régiekről: ha Isten velünk,
ki ellenünk? Honira derű következik. Isten, aki az egyetemet
megtűrtöt la, áldja meg azt és új székhelyét, Szegedet!
4. A Pázmány Péter Tudományegyetem nevében Kenyeres
Balázs, a Terencz József tud. egyetem volt tanára mondott
nagyhatású üdvözlő beszédet.
5. A József-müegyetem nevében Zelovicli Kornél rector:
E óméit óságéi Kormányzó Ú r!
fen ség es kir. herceg!
Rector Magnitice!
A képviselőháznak 1870 április 7-iki ülésén terjesztette be
Eötvös József kultuszminiszter a József-müegyetem újjászer
vezésére s egyidejűleg a kolozsvári egyetem felállítására vonat
kozó törvényjavaslatokat.
A kir. József-m üegyetem , mint egyetem, eszerint — amint
egy hónappal ezelőtt tartott jubiláns közgyűlésünkön találóan
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állapította meg a Eerencz József-tudományegyetem mélyen
tisztelt recioru — ikertestvére a kolozsvári, ma szegedi tudo
mányegyetemnek.
Az ikertestvérnek szívélyes üdvözletét tolmácsolom a l'e 
rencz József-tudományegyetem mai jubiláns ünnepélyén.
A kir. József-műegyetem a technikai főiskolák közül ma
a határon álló őrszem a nyugat és, kelet között, s ezért van ma
még fokozottabb jelentősége. Szakasztott ugyanaz a helyzete
a l ’erencz József-tudományegyetemnek is itt áj otthonában.
I:z a magas szintájon álló univerzitás a régi otthonnak
a Szamos menti Athén nevet kölcsönözte.
Kiűzetésével kincses Kolozsvár elvesztette legértékesebb
kincsét
ma már nincs Számos-menti Athén.
Hat hetes kurzuson kiképezett ú. n. egyetemi tanárokkal
vezetett intézet még balkáni légkörben s balkáni erkölcsök között
sem tehet univerzitás.
A Herencz József-tudományegyetem innen a határszélről
bevilágít régi területére s a tudomány fáklyáját magasan lobog
tatva mugnetikus erővel vonzza ide az elszakadt magyarságot.
Ezt a szellemi kapcsot nem lehet meglazítani.
Azok a hullámok, amelyek a volt Számos-menti Athénből
jőve Szeged alatt a szőke Tiszában elvonulnak, beszélhetnek
arról a mély fájdalomról, amely a régi otthont eltölti, hogy hír
neves univerzitásától megfosztották.
Szeged város legszebbik terét, a Széchenyi-teret díszíti
a legnagyobb magyar leghűségesebb munkatársának, Vásár
helyi Pálnak, a lánglelkű magyar mérnöknek szobra.
Ez a néma szobor beszédes tanúsága annak, hogy a tör
hetetlen hazafiúi érzet, az erős meggyőződés, a kitartó energia
nagy tudással párosulva a lehetetlennek látszol is lehetségessé
teszi.
Vásárhelyi megfékezte a *fékezhetetlennek látszó Tiszát.
A Eerencz József-tudomány egy etem ötvenesztendös hatal
mas szellemi tőkéje s törhetetlen energiája rövidesen meg fogja
valósítani a ma még kilátástalannak látszat is.
Az ikertestvér jól tudja, hogy mihamarabb megéri azt az
egy napot, melyhez hasonlót „nem szülnek évek, századok",
amikor az „életnek rozsdája: gond, kétség
bánat egy se bánt."
Tiszta szívből kívánja, hogy mihanufrabb „táruljon fel az
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(Hdozókmik ama szent csarnok kapuja" s zengjen föl „a g yő 
zelmi ének: halleluja, halleluja.''
A Eerencz József-tudományegyetem virágozzék megint!
fi. A gr. Tisza István Tudományegyetem nevében Sass
Héla rector:
Eöméltóságú Kormányzó Ú r!
K irályi Fenségek!
Nagyméltóságú Miniszterelnök Ú r!
Méltóságos Rector Ú r!
Tekintetes Egyetemi Tanács!
A debreczeni magyar királyi Tisza István-tudományegyelem tanácsa nevében igaz tisztelettel, testvéri szeretettel és a
legbensőbb örömmel üdvözlöm a m. kir. Eerencz József-tudományegy etemet ötvenéves jubileumán. Üdvözlöm annak a m ély
séges lelki összhangnak élénk tudatával, amelyben megdicsöiilt
ió királyunk I. Eerencz József, a nagy Tisza Kálmán és nem
zetünknek halhatatlan vértanúja: gróf Tisza István elválhatlanul egybe voltak forrva, hogy fenséges triászuk hatalmas osz
lopként emelhesse az új Magyarország büszke palotáját. Ezt
« Palotát ádáz végzetünk vaskeze romokká tördelé ugyan, de
nz elköltözőitek szelleme ma is áldólag lebeg ott a Eerencz
József- és Tisza István-cgyetemek fölött, hogy tiszta honsze
relemmel töltse el porba sújtott, megtörött lelkünket s rendít
hetetlenül odaszegezzen minden magyar szivet a szellemerkölcsi
világ magasztos eszméinek és kincseinek fensöbb birodalmához,
honnan édes enyhiiletnek jótékony harmata áramlik alá a sivár
valóra. Ig e n .__ ezt a felbonthatatlan szent kapcsolatot akarták
Megteremteni a mi áldott emlékű héroszaink az új egyetemekkel
s ma még sokkalta mélyebben érezzük mint eddig, hogy csakis
ez ragadhat ki bennünket nyomasztó jelenünk borús éjjeléből
és csakis ez kalauzolhat át egy jobb jövendő rózsaujjú hajnalá
nak kies tájaira.
A közös eszményekből fakadó szellemi solidaritas érzetét
meleg szívvel tolmácsolom Méltóságtok előtt, akik kincses Ko
lozsvárnak legdrágább kincseit szerencsésen megmentették a
magyar hazának, mert elhozták magukkal ide dicső multiok
emlékeit, a tudománynak hóditó hatalmát s feltámadásunknak
éltető és tápláló reményét. Azokkal a romolhatutlan szellemi és
erkölcsi javakkal, amelyeknek Önök oly avatott letéteményesei.
Kárpátoktól az Adriáig, a dévényi szíriektől a székely hava-
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sokig mindent, de mindent visszuvivhatunk, ami most, ideigóráig, elveszettnek hitszik. Es a magyar tudományosságnak
ebben a honfoglaló fényes diadalmenetében, élőkön I. Eerencz
Józseffel, Önök vannak hivatva vezetni bennünket, mi pedig,
a Tisza István hófehér lobogója alatt, tántorithatlannl követjük
Önöket.
Adjon Isten Méltóságtoknak a letűnt félszázadnál is ragyo
góbb jövendőt, adjon erőt a magyar házéinak és gróf Tisza
Lajos városának, hogy ménéiképpen fölvértezhessék Önöket
hódi tó litjókra! A magyar honszerelem tündöklő sarkcsillaga
pedig öltöztesse valami szentséges sóvárgás bűvös erejének
sugárözönébe egyetemük tantestületét és ifjúságát egyaránt,
mig csak vissza nem szállottak bérces liazájokba,
hogy ott
hon aztán örökkévaló kiengesztelödés dicskoszorúja fonódjék
most tövisektől vérző halántékuk köré!! A magyar királyi
Eerencz József-tudományegyetem éljen és viruljon időtlen
időkig!!!
7.
Az Erzsébet Tudoinányeííyetem és a Terin.-Tud. Tár
sulat nevében Dr. Entz Béla:
Főméltóságú Kormányzó Ű r!
Királyi Fenségek!
Domine Magnifice Rector!
Tekintetes Egyetemi Tanács!
A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem nevében testvéri
szeretettel köszöntőm a m. kir. Eerencz József-Tudom ányegye
temet fennállásának ötvenedik évfordulóján. A sors nem engedte
meg, hogy ez ünnepséget az egyetem székhelyén, Hollós Mátyás
városában üljük meg. A végzet a Eerencz József-egyetem et is,
úgy mint az Erzsébet Tudományegyetemet, vándorlásra kényszeritetie. A két sorsüldözött egyetem az ország szivében eg y
másra talált s egy ideig együtt folytatta azt a feladatot, melyet
a nemzet bizalma reá bízott, majd a törvényhozás bölcsessége
új őrhelyet jelölt ki számunkra a déli végeken. Elváltunk, de
egyek maradtunk az igazságba vetett hitünkben, a tudományért
es kultúráért való lelkesedésünkben és a magyar haza szendé
iében. Eoly tussá a Eerencz József-Tudom ány egyetem világszerte
ismert tudományos munkáját új őrhelyén ugyanazzal a sikerrel,
mint azt Hazánk keleti végén teljesítette, mert valamennyien
át vagyunk hatva attól a meggyőződéstől, hogy lesz még fel
támadás.
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>S. Az egyetemi közgazdasági kar nevében Dr. Kmicz Ödön:
Rector Magnitice!

A tiutal budapesti kir. egyetemi közgazdaságtudományi
Kar megilletődve járul a fennállásának ötvenedik évét ünneplő
kolozsvári Ferencz József-Tudományegyetem elé. A műi gene
rációnak, úgy látszik, az a sorsa, hogy minden örömébe iirömcsepp vegyüljön, mindenütt tátongó sebeket, letört reményeket
és derékba szakadt törekvéseket találjon. A száműzetés keserű
sége könnytől fátyolossá teszi ezt a mai örömünnepet is. A ko
lozsvári Ferencz József Tud.-egyetemnek az a tette azonban,
hogy ünnepel, itt van, elhozta magával mindazt, ami benne érték,
tartalom és erő, mint az üldözött ős népek a kőkulitkába zárt
tüzet; megfosztva minden tudományos eszközétől, mégis maga
san tudja lobogtatni a tiszta tudományosság világító fáklyáját,
olyan tény, amely a nemzet szebb és jobb jövőjébe vetett
hitünket sziklaszilárddá erősiti. Mert az az energia, amely kul
túrát teremt, összemérhetetlenül fontosabb, mint maga a kultúra.
Fs amíg ennek a porba alázott országnak olyan fiai vannak,
mint a Ferencz József Tud.-egyetem nemes zászlótartói és
olyan megértő és áldozatkész városai vannak, mint a hajlékot
adó Szeged városa, amely az árvízveszedelem rombolásai után
megmulatta, hogy mi az uz igazi építő munka,
addig nincsen
helye a kishitűségnek, a beletörődésnek, a megalkuvásnak és
a lemondásnak. Hálával és tisztelettel köszönjük a jubiláló egye
temnek ezt a felemelő és magasztos tanulságot és tiszta szívből
kivárnunk neki kitartást és sok sikert az előtte álló nehéz fel
adatok el végzésében.
9. Az állatorvosi főiskola nevében Dr. (iróh Gyula:
A m. kir. Állatorvosi Főiskola üdvözletét hoztam a m. kir.
Ferencz József-Tudományegyetem nek, melyet a mindnyájunkat
ért közös veszedelem hajlékától megfosztott. Nem hoztam vig
szavukat, mert nincsen olyan szó és beszéd, mely egyetlen
magyar embert is megvigasztalhatna ezért a veszteségért. De
üzenetül hoztam azt, hogy mindannyiunkban él a hit és remény,
hogy egyetemük száműzetése véget fog érni s hogy azok a nagy
szerű szellemi kincsek, melyeket épségben megmentettek, s ame
lyek most a nemesen vendégszerető Szeged városában termik
pompás gyümölcseiket, visszakerülnek eredeti termőhelyükre.'
Fzt az üzenetet hoztam.
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II). A Selmecbányái bányászati főiskola nevében Dr. Vitális
István:
A //?. kir. bányászati és erdészeti főiskola szives üdvöz
letét tolmácsolom. A több mint löt) éves Selmecbányái műszaki
főiskola köszönti Sopronból az 50 éves kolozsvári tudomány
egyetemet Szegeden. Milyen különös, érthetetlen helyzet: a ko
lozsvári egyetemet Szegeden üdvözli a pozsonyi egyetem P écs
ről és a selmeci főiskola Sopronból! Nevessünk-e vagy sírjunk?
Azt mondják: a magyar sírva vigad! . . . Most vigadva sirha
tunk! Vigadunk, hogy a m. kir. Ferencz József-tudom ányegye
tem megérte fennállásának ötvenéves jubileumát; sirhatunk,
hogy elragadták tőlünk a magyar kultúra végvárai közül kele
ten Kolozsvárt, északon Selmecbányát, nyugaton Pozsonyt . . .
De lesz még ünnep a világon . . . „A magyar név megint szép
lesz, Méltó régi nagy híréhez!“ . . . Hiszen a talajt átvehették
a perifériák kulturfáinak gyökérszálai alól, de az ősi kulturtörzsek megmaradtak s mint a jerikói rózsa a sivatag felől tovább
gördültek a termő, magyar föld felé s új állomáshelyeiken:
Szegeden, Pécsett, Sopronban gyökeret verve új ágakat hajta
nak, melyek addig terebélyesednek, inig újból összefonódhat
nak a Kárpátok koszorújával. Gaudeamus igitur! Itt a buzdító
példa: Szeged a puszii tó ár után szebb lett, mint volt; hisszük
és szilárdan valljuk, hogy a magyar kultúra is egyre hatalma
sabb, egyre hódítóbb lesz. A magyarok Istene segítse a kir.
Ferencz József-tudomány egy etemet továbbra is ebben a nemes
kulturmunkában!

11.
A m. kir. földtani intézet és társulat nevében Dr. Szent
pétery Zsigmondi
Tekintetes Egyetemi Tanács! A budapesti magyar királyi
Földtani Intézet és a Magyarhoni Földtani Társulat nevében
üdvözlöm az 50 éves múltra visszatekintő Magyar Királyi
Ferencz József-Tudományegyetem et, amely, mint a természet
tudományi igazságoknak mindenkori zászlóvivője, hosszú mű
ködése alatt a kiváló geológusoknak egész sorát nevelte, akik
Egyetemünknek messze földön, joggal mondhatom, világszerte
hírnevet és dicsőséget szereztek. A nevezett intézet .és társulatnevében kivárnunk az ünnepet ülő egyetemnek további működé
séhez is
jó szerencsét.
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12.
A budai írók, tudósok és művészek Hollós Mátyástársaságának nevében Zseni József:
Méltóságos Egyetemi Rector Ú r!
Nagytudomiinyi Tanári Kar!
A nemzeti irodalmat, tudományt és művészetet Magyarország fő- és székvárosánálfc nagy történelmi múlta budai részén
a dicsőséges emlékű Mátyás király fennkölt szellemében művelni
törekvő Hollós Mátyás-Társaság a magyar lélek legnemesebb
érzelmével vesz részt Erdély tudományokat kedvelő nagy feje
delme, Eátliory István által 157*)-ben megalapozott és sok szá
zados viszontagságok után 1872-ik évben a magyar törvény
hozók böleseségéböl az összes tudományszakokkal kibővített és
1881-ben az akkor uralkodott apostoli királyról elnevezett Eerencz József-Tudományegyelem ötvenéves fennállásának ma
végbemenő nemzeti ünnepén.
A Hollós Mátyás-Társaság is hálás emlékezettel kíván
áldozni az első alapítók, a későbbi fenntartók, valamint a tudo
mányokat e főiskolán századokon keresztül mivelö tanárok her
vadhatatlan érdemeinek.
fájdulom , hogy e fölötti örömérzésünket a nemzeti bánat
fátyola takarja, mert a kolozsvári Alma Mater több századon
keresztül terebélyes törzzsé fejlődött fáját kitépte a durva erő
szak az emberi mivelődés megcsúfolására s megrabolva g yü
mölcseitől, sok kincsétől, mint az üldözött próféta elmenekülni
volt kénytelen a Tisza menti metropolisba. Hála kormányzatunk
bölcs intézkedésének és Szeged szabad királyi város közönsége
áldozatkészségének, a Eerencz József-Tudományegyetem most
áj hajlékot kapott.
Mi is rendületlen hittel bízunk az isteni Gondviselésben és az
örök igazságban, hogy a kolozsvári Alma Mater kitépett törzse a
nagy magyar alföld buja talajában még mélyebben ható gyöke
reket ver s újra hajtó kon>nája befogadja a délvidéknek nemzeti
mivelődésre szomjazó népességét. Engedje megérnünk a magya
rok Istene, hogy ebből a kényszerült átültetésből dicsőséggel ke
rüljön vissza az östulujba, életképes sarjukat hagyva maga után.
Ebben a reményben kivárniuk áldást a Eerencz JózsefEgyetem nemzeti hivatására.
Budapest, 1922 június hó 2S.-ijn.
Hazafias üdvözlettel maradunk
a Hollós Mátyás-Társaság nevében
Zseni József, ulelnök.

Dr. M orvay G yőző, elnök.
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13. A menekült főiskolai ifjúság nevében:
1872.

Kolozsvár Visszavár.

1922.

Mi a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesüle
teinek Országos Szövetsége nevében a kolozsvári Ferencz J ó 
zsef-Tudományegyetem 50 éves fennállásának ünnepélyén le
tesszük az emlékezés lépcsőjére kétezer székely ifjú lélekm écsvilágát.
Legyen most még csak árnyékoszlató ez a fény, lesz idő,
hogy őrtüzek fognak belőle lágyulni és igazságosztó máglyává
nő ez a láng.
A kolozsvári egyetem a mienk. A kolozsvári egyetem mi
vagyunk. Ezt az egyetemet mi építettük és minket épített ez az
egyetem.
Háborús esztendők küzdelmeiben, elnyomatás és száműze
tés terhei hordozásában adatott át nekünk nagyapánktól, apánk
tól ez az egyetem.
Mi a harmadik generáció, Erdély földjéről tépett gyökerű
fának immár idegenben, de megfogant hajtásai e komoly ünnepi
órán hitet teszünk.
Fogadjuk, hogy a kolozsvári egyetemnek: Erdély kultúrá
jának dinerét, melyet az idegenek helyéről kifordítottak, vérrel
és aggyal helyére visszaemeljük.
Hogy szabad székely, saját tulajdonképen fegyverére és
pajzsára a mi fiainknak adhassuk át.
Budapest, 1922 május 29.
Jankó András
D ebrecen i

Incze Antal

S z e th e -e tn ö k

Szegedi

S z e llie -e ln ö k .

Csanády G yörgy
B u d a p e s ti S z e th e -e tn ö k .

Pálffy Antal
Soproni

VII.
lésekre:

S z e fh e -e ln ő k .

Radnóti István
K e s z th e ly i

S z e th e -e tn ö k .

A Rector következőleg válaszolt az elhangzott üdvöz
Mélyen tisztelt Uraim!
Kedves Kartársak!

Meghatottáli mondok hálás köszönetét egyetemünk nevé
ben az elhangzott s minket igen megtisztelő, kedves s nekünk
jóleső üdvözlésekért.
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Köszönjük a Nemzetgyűlésnek a biztató ígéretet, a m. kir.
kormánynak eddigi munkánk és a haza javát keresett szolgá
lataink meleg elismerését és háláját, testvéregyetemeink és fő
iskoláink megjelenését és testvéri üdvözletét, a tudományos
Akadémia és más tudományos s irodalmi társulatok meleg
érzésből fakadt üdvözlését
nemkülönben azokat a minden szó
nál szebben beszélő áldozatokat, amelyeket a szeged-csongrádi
takarékpénztár, I)r. Báró üerliczy k'elix, a svéd muthematikusok, t'inály Lajos, Dr. Einály Gábor, l)r. Herrmann Antal és
Dr. Lázár Ernő egyetemünk tudományos munkájának előmoz
dítására hoztak.
Azok az üdvözlések, amelyekkel a világ minden részéből
testvéreink, az egyetemek és főiskolák e nevezetes évforduló
alkalmából megtiszteltek, ékes hirdetői annak az igazságunk
nak, hogy ez az egyetem ötven éves, hogy ez nem szűnt meg,
hogy ezt el nem vehette semmi idegen hatalom; hogy ez a ma
gyar kultúrának immár kipróbált fegyverhordozója és hirdetik
másfelől azt is, hogy újra belekapcsolódtunk abba a szellemi
közösségbe, amelyet a tudományegyetemek az emberiség fejlő
désének vezetésére alkotnak. Ez jubileumunk egyik legnagyobb
értéke a magunk és a magyar tudományos világ szempontjából.
És méltóztassanak elnézni, ha a hála és köszönet érzésé
vel eltelt telkemből nem folynak ennek megfelelően bőségesen
ékes szavai a köszönetnek, mint a megdagadt folyóból a fel
húzott zsilipen az árnak csuk kis mennyisége futhat le.
Vagy mint aki dús virágú réten halad át, ahol száz marok
kal sem győzne eleget tépni és csak egy keze van hozzá. Legye
nek üdvözölve és fogadják szives megemlékezésükért legmé
lyebb köszönetünket, amit méltóan úgy igyekszünk kifejezni,
ha serényen folytatjuk az eddigi szellemben és irányban a mi
tudományos és hazafias érzéstől áthatott munkánkat.
És különösen köszönöm a mi kedves ifjúságunknak, múlt
belinek és jelenbelinek, velünk jöttéknek és itt közénk állottak
nak ragaszkodásukat, az Alma Materhez való szeretetiiket.
Az ifjúság volt egyetemünknek minden időben első gondja,
szemefénye. S az ifjúság viszont soha sem feledte el, hogy
mivel tartozik az Alma Maternek. így lehetett zavartalan igaz
egység Egyetemünk.
A ragaszkodás, aminek gyökere a megértésben van, amit
az egyetem első hallgatói óta egészen a mai napig minden nap
ismétlődőleg boldogan tapasztalunk, legnagyobb büszkesége

♦
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egyetemünk tanári karának és diadala a szellemnek, amely itt
honos.
Unnék a kölcsönös megértésnek boldog jegyében indái
Alma Materünk a második félévszázadnak s hisszük, hogy ez
végig is fogja kisérni.
Mindenkinek egyenként és összesen az érzésekért és ékes
szavakért s a nemes elhatározásból fakadt cselekedetükért
legyen hála és köszönet.
V ili. A Rector bejelentette a kormányzó úr öfőniéltósánának Budapesten í. é. június 2.3-ikán kelt magas elhatározását
a „Sub auspiciis Gubernatoris“ doctoravatás életbeléptetéséről
s fölhívta az érdekelt dékánokat, hogy a mai promotio sub
auspiciis Gubernatoris ügyét előterjesszék.

IX.
I)r. Tóth Károly jogikari dékán e tárgyban a követ
kező jelentést tette:
A vezetésem alatti kar „sub auspiciis Gubernatoris“ doctorrá a\atásra első helyre ifj. kövesdi Boér Klek államtudorjelöltet, második helyre
pedig Diószeghy István államtudorjelöltet határozta el javaslatba hozni.
I. Ifj. kövesdi Boér Klek, id. Boér Klek egyetemi nyilv. r. tanár és
léczfalvi Gyárfás Rózsa 1898 szept. U.-ikán Kolozsvárt született gyermeke,
rét. vallást! és jelenleg a budapesti keresk. és iparkamara s. fogalmazója.
Középiskoláit a kolozsvári ref. collégiumban végezte és minden tárgyból es
mind a nyolc évben jeles eredményt mutatott, iskolai jutalmazásban lészesült. Érettségijét minden tárgyhói jeles eredménnyel tette le. Kgyeterni
tanulmányait egyetemünkén és Debrecenben végezte, alapvizsgáit egyhangú
kitüntetéssel állotta ki. Egyetemünkön nyerte el végbizonyítványát, szigor
latait kitüntetéssel tette le. Doktori értekezését „A valutáris válság és vám
politikánk" címmel nyújtotta be s azt a.szakbíráló tanárok mint értékes ko
moly dolgozatot fogadták el. Érettségi v izsgája letétele után önként katonai
szolgálatra jelentkezett és szolgált 1918. év végén történt leszereltetéséig.
Szolgálati idejét, a kiképzési időt leszámítva, az orosz harctéren töltötte.
Tulajdonosa a Károly csapatkeresztnek, a bront és kis ezüst vitézségi érem
nek. Tartalékos hadnagya a-volt cs. és kir. lb.-ik huszárezrednek.
Tekintettel, arra, hogy folyamodó édes atyja, dr. kövesdi Boér Klek
Karunknak ny. r. tanára és a hazai jogtudományi irodalomnak érdemes
munkása, ki a közügyek terén tett kiváló szolgálataival nagy érdemeket
szerzett, mely körülmény a sub auspiciis Regis promotio tárgyában kiadott
szabályzat értelmében a magas egyetemi kitüntetésnek adományozásánál
figyelembe veendő, a jog- és államtudományi kar ifj. kövesdi Boér Klek
államtudorjelöltet á legmelegebben és a legelső helyen hozza javaslatba a
tek. Tanácsnak „sub auspiciis Gubernatoris" leendő államtudományi doc
torrá avatásra.
II. Diószeghy István Budapesten 1894 okt. 24-én született, róni. kath.
\ állású, atyja Diószeghy Gábor dr. kir. curiai bíró. Középiskoláit a zilahi
ref. collégiumban 1912-ben végezte és ugyanott tette le érettségi vizsgálatát
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is. Оку érettségije, mint I Vili. giitm. osztályból való bizonyítványai min
den tárgyból jeles minősítésűek. Egyetemi tanulmányait a budapesti egyete
men kezdte meg. majd a kolozsvári egyetemen folytatta és végezte be. Itt
nyert absolutoriumot, állandóan kitűnő szorgalmat és kitűnő,Jeles, igen jó
előmenetelt tanúsított. Alapvizsgáit kitüntetéssel állotta ki. Első jogtudo
mányi szigorlatát kitüntetéssel tette le; ezután áttért a politikai tárgyú ki
egészítő szigorlatokra s azokat egyhangúlag kitűnőnek minősített sikerrel
tette le. A közbejött világháború miatt egyetemi tanulmányait az 1914 15.
tanév végén félbeszakította és ettől kezdve a háború végéig katonai szol
gálatot teljesített állandó arcvonalbeli beosztásban, mint a volt cs. és kir.
1.1. huszárezred hadnagya. Tulajdonosa a bronz vitézségi éremnek (kétsze
resen), a Károly csapatkeresztnek, а II. oszt. ezüst vitézségi éremnek és a
legfelső dicsérő elismerésnek (Signum laudis). Erdélyből való kényszertávozása után a nemzeti hadsereg kötelékében a békeszerződés aláírásáig mint
a dunántúli 2. sz. huszárezred hadnagya teljesített szolgálatot.
A felavatási szabályzat értelmében folyamodó előnyére veendő figye
lembe, hogy atyja az igazságügy szolgálatában érdemes múlttal rendelkező
kir. curiai bíró, ki a háború kitörésekor 54 éves korában önként vonult be
katonai szolgálatra és az egész háborút egyhuzamban, rajvonalbeli szolgá
latban töltötte és számos kitüntetésben részesült.
Folyamodó doctori értekezését a f. semesterben „A határfáradság
tanának kifejlődése“ címmel nyújtotta be karunkhoz és azt a szakbíráló
tanárok, mint a szokásos értekezések- színvonalát jóval felülhaladót, dicsé
rettel fogadták el.
Ezekre való tekintettel karunk nevezettet, mint teljesen érdemest, má
sodik helyre sorozottén szintén meleg pártolással javasolja „sub auspicits
Oubernatoris“ államtudományi doctorrá leendő avatásra.

X.
l)r. RieSz Frigyes, a math.-természettud. kar dékánja
a következő jelentést tette:
Ifj. Dudich Endre, id. Dr. Dudits Endre uagysallói körorvos fia 1895ben Nagysallón született. Középiskoláit az esztergomi róni. kath. főgymnasiumban mindvégig jeles eredménnyel elvégezvén, az 1913/14. tanévtől kezdve
részben mint a báró Eötvös József Collegium tagja, részben a budapesti
in. kir. Tudományegyetem filosofiai íacultásán, részben Egyetemünk mathematikai és természettudományi íacultásán végezte tanulmányait. 1915. évmájus hó 15-től a háború végéig katonai szolgálatot teljesített, egyszer meg
sebesült és legfelsőbb elismerésben is részesült. 1919-ben mint középiskolai
tanár a Magyar Nemzeti Múzeumhoz osztatott be szolgálattételre. Doctori
értekezését „Adatok a bogarak hangadó szerveinek ismeretéhez“ címen
1920. évi június havában adta be. A bírálók figyelemrttel arra, hogy vizsgá
latait minden irányítás nélkül, teljesen önállóan végezte, hogy eredményei
irányító hatással lesznek á tárgykör további fejlődésére és végül, hogy
dolgozata három elismert zoológus kedvező bírálata alapján a in. kir. Ter
mészettudományi Társulat Bugát-díját nyerte el, „summa cum latide“ elfo
gadásra ajánlotta.
Szóbeli szig. vizsgálatát ugyancsak 1920. évi június hó 30.-án „summa
cum laude“ eredménnyel tette le.
6
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Mindezek alapján Dudich Endre „suli auspiciis Regis“' doctorrá való
fölavatását kérte és Karunk ö t 1920. nov. 17.-én tartott 111. rendes ülésében
az egyetem Tanácsának ezen kitüntetésre ajánlotta.
Egyetemünk Tanácsa tekintettel egyúttal arra is, hogy a folyamodó
édes atyja a közegészségügy terén körorvosi minőségben évek hosszú során
át kifejtett buzgó és hasznos szolgálatai révén tiszteletreméltó érdemeket
szerzett, — ifj. Dudich Endrét „Sub auspiciis Gubernatoris“ doctorrá ava
tásra első helyen hozta javaslatba a vallás- és közoktatásügyi miniszter
úrnak. ( ) Nagyméltósága 80165. sz. a. rendeletével értesítette az Egyetemi
Tanácsot, hogy fölterjesztésére a kormányzó úr 0 Főméltósága megengedte,
hogy ifj. Dudich Endre az 1921/2-ik tanévre vonatkozólag sub auspiciis
Gubernatoris doctorrá avattassák.

XI. A Rector felszólítására a jelöltek elmondták köszönetüket, azután felolvasták doctori értekezésüket.
XII. Az értekezések felolvasása után végbement az iinnepies doctoravatás.
XIII. A sub auspiciis Gubernatoris felavatott új dtutorok
hoz Horthy Miklós kormányzó úr Őfőméltósága a következő
beszédet intézte:
A Imza érdekeinek előmozdítását látom abban is, hogy az
ifjúságot képességeik különös kifejlesztésére buzdítsuk.
Ez a körülmény és a hagyományok tisztelete vezettek
engem akkor, amidőn a régi Promotio sub auspiciis Regis intéz
ményt a mostani helyzetnek megfelelöleg a pártfogásom alatti
doctorrá avatás alakjában újra életre keltettem.
E gyűrűkkel, melyeket az ünnepélyes avatás jelképéül most
Önöknek átadok, véssék emlékezetükbe az azokkal járó köte
lességeket is.
A haza iránti különös ragaszkodás, az iránta való köteles
ségek fokozottabb teljesítése, a minden téren való példaadó
magatartás azok a feladatok, melyek a kiválasztott tudomány
ágak beható művelésén kiviil még Önökre várnak.
A gyűrűk komor vas anyaga, mely megfelel az ország mai
nehéz helyzetének, emlékeztesse Önöket mindenkor a haza
iránti eme komoly feladataik teljesítésére.
X IV . A Rector szerencsekívánatát tolmácsolta a felavatott
doctoroknak és újólag megköszönte a Kormányzó úr kegyes
ségét.
X V . A Rector ismertette a József kir. herceg tiszteletbeli
doctorrá avatásának történetét s fölkérte Dr. Veszprémy Dezsőt,
az orvosi kar dékánját előterjesztésének megtételére. Dr.
Veszprémy Dezső a következő előterjesztést tette:
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Egyetemünk orvostudományi kara 1918. évi május 31.-én
tartott IX. rendes ülésében egyhangú határozattal és lelkesedés
sel fogadta el dr. Rigler Gusztáv és dr. Hevesi Imre ny. r. tanár
kari tagoknak azt az indítványát, hogy József királyi főherceg
őfenségét a katonai egészségügy és az életmentés terén szerzett
elévülhetetlen érdemeiért karunk első tiszteletbeli doctorává
választja.
Miután karunknak ez a határozata minden fórumon elfo
gadtatott és Ocsászári és királyi apostoli Felsége 1918. év június
31.-én kelt legfelsőbb elhatározásával ehhez legkegyelmesebben
hozzájárulni méltóztatott, tisztelettel kérem a tek. egyetemi
Tanácsot, méltóztassék József főherceg ökirályi Fenségét az
orvostudományok tiszteletbeli doctorává avatni.
X V I. József kir. herceg őfensége letette a doctori foga
dalmat.
XV II. A Rector a fogadalom letétele után fölhívta az orvosi
kar dékánját, hogy Őfenségét tiszteletbeli doctorrá avassa.
XV III. Dr. Veszprémy Dezső orvoskari dékán doctorrá
avatta Őfenségét. Ezután a Rector és a dékánok leszálltak az
emelvényről s a kir. herceget doctorrá fogadták. Visszatérve
helyükre, a Rector a következő beszéd kíséretében nyújtotta át
a díszdoctori oklevelet:
Királyi Fenség!
M ély tisztelettel üdvözlöm Fenségedet egyetemünk lionoris causa doktorainak sorában, amelyet olyan nevek is ékesíte
nek, mint Fenséged boldog emlékű édes atyjának dicső neve,
ki a tudománynak nemcsak lelkes barátja, de igaz művelője
is volt.
Fikésve nyújtjuk át Fenségednek a doctori oklevelet azok
nak a nagy érdemeknek elismerése és tőlünk telő méltánylása
jeléül, amelyeket a honvédelem s az emberi életmentés terén
Fenséged vérzivatarok között a nemzet hálájától kísérten szer
zett meg s amelyek még a háború folyamán vezették egyete
münk orvosi karát abban az elhatározásában, amellyel Fensé
gedet elsőül választotta honoris caúsa doctorává.
De ha rajtunk kivid fekvő okokból csak ma róhatjuk le
a ránk várt kedves kötelességet, tesszük azt ma annál bensősé
gesebb örömmel, mert jubiláns ünnepünk fénye ezzel is nagyobb.
6*
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Amidőn mély tisztelettel arra kérem fenségedet, hogy ezt
az oklevelet kegyesen elfogadni méltóztassék, kívánom Istentől,
hogy fenséged, a magyar nemzettel érzésben, gondolkozásban,
a haza szeretőiében egybeforrt dicső ivadéka a nagy Nádornak;
fenséged, a bálványozásig szeretett s a tudományokat kedvelő
édes atyának méltó fia; fenséged, a magyar hősiességnek és
a magyar hősöknek ékes tollú rajzolója, öröklött és szerzett
gazdag erényeknek gyakorlója sokáig lehessen az isteni kegye
lem erejéből istápoló ékessége a magyar tudománynak, büszke
sége egyetemünknek, dicsősége szeretett hazánknak!
őfensége következőleg válaszolt:
főméltóságú Kormányzó! Rector Magnitice!
A mai lélekemelő ünnep azon időket jattatja eszembe,
midőn több mint egy évig vezettem Erdély védelmét; és hála
hős csapataimnak, hála Erdély magyarságának, mely lelkes
támogatásban részesített
intelligentia és nép egyaránt
és
a nélkülözésekben, a tűrésben szintén hős volt és élén a m. kir.
Eerencz József-Tudományegyetemmel a hazafiságban oly nagy
volt, hogy mint sziklára rájuk támaszkodhatva, nehéz föladato
mat sikerrel be is fejeztem: hős csapataim az egyesült ellen
ségnek minden támadását kiverték hazánk szent határúiból.
Sajgó szívvel gondolok e nagy időkre, midőn megmutatta
a magyar nemzet, a magyar nép, hogy mi a valódi, az önzetlen
huzafiság, hazaszeretet és hősiesség. Bajtársaim százezreinek
kicsordult vére pedig kiirthatatlanul szivembe égette azon szi
lárd meggyőződést és tudatot, hogy boldog és nagy lesz még
a magyar nemzet és szeretett hazánk.
fiigyjék el, hogy szivemnek minden dobbanása ezentúl is
csak imádott magyar hazámat és szeretett magyar testvérei
met fogja szolgálni, bármit is hozzon a jövő.
Ha a csatákban és kénházukban vérző sebekkel borított,
szenvedő bajtársaimat istápoltam; ha a halál nehéz órájában
szeretettel mellettük állottam: úgy azzal csak múlhatatlan há
lámnak nagyon picinké jelét adtam; ha emberéletet mentettem,
azt a testvéri szeretet sugallatta és azon bámulat, mellyel hazánk
vértanúi iránt viseltetem, kiknek sorsát megoszthatni leghőbb
vágyam volt.
É s ime a m. kir. Eerencz József-tudományegyetem orvosi
karának honoris causa dactorává avatott engem.
fogadják ezen engem végtelenül megható, megtisztelő és
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megörvendeztető kitüntetésért hálás lelkem mélyéből fakadó
legforróbb köszönetemet.
A Mindenható adja, hogy mielőbb megünnepelhessük sze
retett hazánk föltámadásának boldog óráját: adja, hogy a m.
kir. Ferencz József-tudományegyetem ötven éves hagyomá
nyaiba mielőbb visszatérhessen és egyike azon sziklapilléreknek
legyen, melyekre szegény szétmarcangolt hazánkat újra föl
építhetjük.
Ezeket teljes erőmből tettleg és erkölcsileg előmozdítani,
az egyetemet törekvéseiben munkámmal elősegíteni és vele
együtt hazafias és tudományos céljainak eléréséért küzdeni:
hazatiúi szent kötelességemnek vallom.
Fogadják ismételt hálatelt köszönetemet és azon hő kíván
ságom kifejezését, hogy az egyetem és lelkes ifjúsága mielőbb
közös szent célunk dicső beteljesedését láthassa.
X IX .
A Rector bejelentette, hogy a jog- és államtudományi,
a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi s a inathematikatermészettudoinányi karok dékánjai honoris causa doctorok
creálására vonatkozó javaslatokat tettek, s fölkéri őket előter
jesztésük felolvasására.
A nevezett karok dékánjai a következőkben tették meg
előterjesztésüket:
Dr. Tóth Károly jogikari dékán előterjesztése:
A vezetésem alatti karhoz í. é. június hó 7.-én dr. Menyhárth Gáspár és dr. Tóth Károly ny. r. tanárok aláírásával
javaslat érkezett be aziránt, hogy bethleni Bethlen István grófot,
Magyarország miniszterelnökét a magyar kultúra emelése, a
tudományok istápolása és különösen egyetemünk megmentése
körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül a kar az államtudo
mányok honoris causa doctorává válassza.
Ugyancsak f. é. június hó 17.-én a kar itt élő tagjainak
aláírásával javaslat adatott be aziránt, hogy Somogyi Szilvesz
ter doctort, Szeged sz. kir. város polgármesterét a népjóliéti és
kultúrális intézmények fejlesztése, de különösen Egyetemünk
fönntartása és Szegedre helyezése körül kifejtett különös érde
mei elismeréséül a kar szintén válassza az államtudományok
honoris causa doctorává.
A kar V-ik rendkívüli ülésén, mérlegelve és méltányolva
a javaslatok indokolását, az említett javaslatokat egyhangúlag
a magáévá tette s határozatikig kimondotta, hogy bethleni
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Bethlen István grófot és Somogyi Szilveszter doetort a kar
díszdoctoraivá kívánja avatni.
Ennek a határozatnak végrehajtásaképen 719/1921—22.
jogikari szám alatt felterjesztést intéztem a nagyméltóságú
m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrhoz aziránt, hogy
karunk ezen határozatát jóváhagyni és legmagasabb helyről az
ezen felavatáshoz való hozzájárulást kieszközölni kegyesked
jék. A nagyméltóságú Miniszter úr a f. é. június hó 24.-én 80.161.
és 80.463. sz. a. kelt leiratával közölte karunkkal, hogy a Kor
mányzó úr ö Eőméltósága f. é. június hó 20.-án kelt magas
elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy bethleni Bethlen
István gróf és Somogyi Szilveszter doctor az államtudományok
honoris eausa doctoraivá avattassanak.
Ennélfogva van szerencsém a tekintetes Tanácsot tiszte
lettel felkérni, hogy nevezetteket az egyetem jubiláns ünnepélye
keretében az államtudományok honoris eausa doctoraivá fel
avatni szíveskedjék.
Br. Csengery János bölcsészetkari dékán előterjesztése:
Egyetemünk bölcs.-, nyelv- és tört.-tudományi karának
f. évi márc. hó 30.-án tartott IX. rendes ülésében dr. Sclmeller
István, dr. Csengery János, dr. Bartók G yörgy, dr. Erdélyi
László, dr. Schmidt Henrik, dr. Hornyánszky Gyula, dr. Dézsi
Lajos, dr. Horger Antal ny. r. tanárok azzal az indítvánnyal
fordultak a karhoz, hogy Dolmányt Ernő zeneakadémiai tanárt
a külföldön is elismert, hírneves zeneszerzőt és művészt tisz
teleti doctorrá válassza.
Az indítványt karunk f. é. márc. hó 31.-én tartott IX. ren
des ülésében egyhangúlag elfogadta és a Nagymélt. V. K. M.
úrhoz 1922/394. bksz. alatt felterjesztette.
A V. K. M. Úr ü Nagyméltósága f. é. június hó 24.-én
80164. sz. a. arról értesítette egyetemünk Tanácsát, hogy a
Kormányzó Ür 0 Főméltósága Budapesten f. é. június hó 20.-án
kelt magas elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy a
Ferencz József-Tudományegyetem Tanácsa Dohnányi Ernő
országos zeneművészeti tanárt a hazai zeneművészet terén és a
hazafias célok lelkes és önzetlen támogatásával szerzett érde
meinek elismeréséül tiszteletbeli bölcsészettudományi doctorrá
avassa és részére a tiszteletbeli doctori oklevelet kiszolgálhassa.
Ezeknek alapján kérem a tek. egyet. Tanácsot, méltóztassék Dohnányi Ernő zeneakadémiai tanár Urat a bölcsészet
tudományok tiszteletbeli doctorává avatni.
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I)r. Ricsz Frigyes math.-term. tud. kari dékán előter
jesztése:
A vezetésein alatt álló karhoz folyó évi május hó 18.-án
dr. Apátliy István és dr. Győrffy István ny. r. tanárok aláírásá
val javaslat érkezett he aziránt, hogy Scherffel Aladár bota
nikust a botanikai tudományok műveléséért a bölcsészettudo
mányok honoris causa doctorává avassa.
Továbbá folyó évi június hó 1.-én dr. Riesz Frigyes és
dr. Pogány Béla ny. r. tanárok aláírásával javaslat adatott be
aziránt, hogy dr. Tóth Lajos h. államtitkárt „Egyetemünk fenn
maradása és elhelyezése körül szerzett érdemei elismeréséül“
a kar szintén avassa a bölcsészettudományok honoris causa
doctorává.
A kar IV-ik rendkívüli ülésén, mérlegelve és méltányolva
a javaslatok indokolását, az említett javaslatokat egyhangúlag
a magáévá tette s határozatikig kimondotta, hogy dr. Tóth Lajost
és Scherffel Aladárt a kar díszdoctorává kívánja avatni.
Ennek a határozatnak végrehajtásaképen 509. és 510.
1921/22. kari számok alatt felterjesztést intéztem a Nagyméltó
ságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űrhöz aziránt,
hogy karunk ezen határozatát jóváhagyni és a legmagasabb
helyről az ezen felavatáshoz való hozzájárulást kieszközölni
kegyeskedjék.
A Nagyméltóságú Miniszter Úr f. évi június hó 24.-én
80.163 922. szám alatt kelt leiratával közölte karunkkal, hogy
a Kormányzó Úr ö Főméltósága í. évi június hó 20.-án kelt
magas elhatározásával megengedni inéltóztatott, hogy dr. Tóth
Lajos h. államtitkár és Scherffel Aladár a bölcsészettudományok
honoris causa doctorává avattassanak.
Ennélfogva van szerencsém a tekintetes Tanácsot felkérni,
hogy nevezetteket az egyetem jubiláns ünnepélye keretében
a bölcsészettudományok honoris causa doctoraivá felavatni szí
veskedjék.
X X . A Rector a karok sorrendjében fölkérte a dékánokat,
hogy Gr. Bethlen István miniszterelnök úr őnagyméltóságát és
I)r. Somogyi Szilveszter polgármester urat az államtudomá
nyok, Dolmányi Ernő zeneművészeti főiskolai tanár urat, Dr.
Tóth Lajos h. államtitkár urat és Scherffel Aladár urat a böl
csészettudományok tiszteletbeli doctoraivá avassák.
X X I. Ennek megtörténtével a tanács a felavatottakat tisz
teletbeli doctorokká fogadta.
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X X II.
A Rector üdvözölte az új tiszteletbeli doctorokat és
a következő beszéd kíséretében nyújtotta át nekik a doctori
oklevelet:
Nagyméltóságú és méltóságos
honoris causa dactor Uruk!
Abban a külsőségben, hogy az egyetem tanácsa a doctori
kézfogás aktusára az emelvényről lelépett s maga járult az ő
honoris causa dactorai elé, jelképét kívánta adni annak, hogy
amit érdemek elismeréséül legnagyobbat adhat, azt a tisztelet
nek kifejezhető mélységével adja.
Fogadják h. c. dactor Urak mindezt oly szívesen, mini
amily bensőséges örömmel mi ezt a tudományok ezen ötven
éves egyetemének akár megmentése, fennmaradása, fenntartása,
fejlesztése s így közvetve a tudomány istápolása, akár pedig
a tudomány művelése és fejlesztése körül közvetlenül is szer
zett igaz érdemek elismerése, szeretetteljes hálánk és köszönetiink jeléül Önöknek nyújtjuk.
Minden, ami a tudomány céljait szolgálja, a nemzet ügyét
viszi előbbre s mindenki, aki e cél szolgálatában áll, nemzetének
javára áldoz a hazatiság oltárán. Mert amiként intézményeiben
él a nemzet, azonképen azok fenntartásán, előbbre vitelén való
munkálkodás az igaz hazatiság fokmérője.
Egyetemünk által a nemzet mond Önöknek köszönetét az
eddigiekért.
S amidőn kérem, hogy ennek jeléül a doctori oklevelet
elfogadni mélt áztassanak, kérem Istent, hogy hosszúra nyúló
boldog élet folyamán sokasodó érdem szerzésére nyújtson
alkalmat Önöknek szeretett hazánk, nemzetünk javára és dicső
ségére! Éljenek!
X X III. A honoris causa doctorok nevében gróf Bethlen
István mondott magasan szárnyaló, lelkes köszönetét.
X X IV . A Rector a következő beszéddel zárta be az ünnepi
közgyűlést:
Főméltóságú Kormányzó Ú r!
Királyi Fenségek!
Mélyen tisztelt ünnepi Közgyűlés!
Ez az ünnepi közgyűlés egyszersmind tanévi közgyűlés is.
Ehhez- képest a tanévzáró közgyűlés tárgyaként tisztelettel van
szerencsém bejelenteni azt, hogy a Várnay Dezső úr által kitű
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zött 1000 K. orvoskari jutalomdijat az orvostudományi kar
dr. Jen ey Endrének ítélte oda, „E g y paratyphos járvány tanul
ságai" cimü dolgozatéival tanúsított tudományos munkássága
elismeréséül.
S most már ezek után jubiláns közgyűlésünknek végéhez
is értünk. Visszaélnék hosszasan igénybe vett jóságos türel
mükkel, ha lekötelező figyelmüket még továbbra is fárasztani
kívánnám.
Azért hát csak soha el nem miiló hálánkról és köszönetiinkröl biztosítva Kormányzó Úr Ó i Öméltóságát jóságos ke
gyéért és megköszönve a nemzetgyűlésnek, a kir. Fenségeknek,
a Miniszterelnök úrnak és mindenkinek a kedves és lekötelez fi
figyelmet, amivel megjelenésük által minket megtisztelni mél1áztattak, ünnepi közgyűlésünket azzal a szivünkből előtörő
kiáltással zárom: éljen és virágozzék drága hazánk, éljen a
Kormányzó Úr öfőm éltósága!
XXV.
A himnusz elhangzása után az ünneplő közönség
szétoszlott.
*

*
*

D. u. 2 órakor a Tisza-szálló dísztermében ünnepi ebéd
volt, melyen Dr. Menyhárth Gáspár rector mondott lelkes felköszöntöt Horthy Miklós kormányzóra.
Délután 4 órakor a Városház dísztermében megalakult az
Egyetem Barátainak Köre, melyen a megválasztott ügyvezető
elnök, I)r. Menyhárth Gáspár fejtette ki a Kör célját. Dr. Ravasz
László püspök pedig elragadó ékesszólással méltatta a Ferenc/,
dózsef Tudományegyetem érdemeit és jelentőségét. Dr. Somogyi
Szilveszter polgármester bejelentette, hogy Szeged városa
200.000 koronával belép az alapító tagok sorába. Főtitkárnak
Dr. Schmidt Henriket választotta meg az alakuló közgyűlés.
Délután a Demke épületében levő egyetemi internátus
felavató ünnepségén megjelent a Kormányzó Úr öfőméltósága
és megengedte, hogy az intézet az ő.nevét viselje. Azután József
kir. herceggel együtt megjelent a katonai sportversenyen és
a regattaversenyen, melyekről a legteljesebb elismeréssel nyi
latkozott.
A nap ünnepségeinek befejezése a Városi Színházban tar
tott díszhangverseny volt a szegedi filharmonikus zenekar
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(Hunyadi-nyitány, Fieíitner: Szeptember végén), a szegedi
dalárda, Dr. Dohnányi Ernő, Szentmihályi Tibor, Bárányi J á n o s
és Palágyi Lajos közreműködésével. A hangverseny után Szeged városa adott díszvacsorát a Kass-vendéglőben, melyen Dr.
Somogyi Szilveszter polgármester mondott magas szárnyalású
felköszöntőt a kormányzóra.

ACTA
DIEI F E S T I

SEMISAECULARIS

UNIVERSITATIS LITTERARUM REGIAE HL'NGARICAE
FRANCISCO-JOSEPHINAE
S Z E G E D I N I DIE X X I X . M E N S I S J U N I I
ANNO M C M X X I I .

CELEBRATE

De rebus diei festo antecedentibus.
Senatus Acadeinicus Universitatis Litterarum in consessu
auno 1921. dic 30. mensis Novetnbris habito auctore Gasparo
Menyhárth,
Rectore Magnifico illius anni decrevit, nt festus
dics anni quinquagesimi Universitatis conditae sollemnibus publicis celebraretur, quorum praeparandorum causa praeside
Rectore elegit Alexandrum Márki, prodecanum ordinis philosophorum et Carolum Tótli, decanum ordinis inris et politicae consultorum.
In consessu senatus die 14. mensis Decembris habito
Rector Magnificus ex decreto viroruin delectorum senatui proposuit, ut historia Universitatis semisaecularis a docto quodam
viro perscriberetur. Quod munus senatus Alexandro Márki
mandavit.
Die 26. mensis Aprilis anno 1922. adhortatione ex loco
superiore impulsus Senatus decrevit 1. ut dies festus latius splendidiusque celebraretur, ad quein etiam externae Universitates
societatesque litterarum invitarentur, constituitque, ut indi sollemnes die 29. mensis Iunii haberentur; 2. ut ex singulis ordinibus terni viri ad praeparandos indos eligerentur, administrationem autem ludorum Paul lo Szandtner,
prodecano ordinis iuris
mandavit. 3. Delegit viros, qui muneribus diversis fungerentur.
In consessu extraordinario die 2. mensis Iunii habito Senatus ordinibus auctoribus decrevit, at Andreas Dudits jun. pro
anno scholastico 1919/20. gradum. doctorum philosophia'e sub
auspiciis Gubernatoris adipiscendi causa, Alexias Boér jun. pro
armo scholastico 1920 21. gradum doctorum politicae, Stephanus
Diószeghy
autem pro anno schol. 1921 22. gradum doctorum
politicae sub auspiciis Gubernatoris adipiscendi causa viris suminis clavum rerum sacrarum institutionisque publicae tenentibus
commendarentur. Eodem consessu eognovit senatus ex relatione
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Rectoris Magnified ordines iuris et politicae eonsultorum, pliilosöphorum et matliematicorum naturaeque scrutatorurn decrevisse, ut ludis sollemnibus etiam doctores honoris causa crearentur. Provisum est etiam, ut a virls delectis Nicolaos
Horthy,
gubernator Hungariae, Josephns, arçhidux revins, Comes Stephanas Hethlen gubernaculi praeses cum vi ris rem publicum
administrantibus ad diem festum invitarentur, litteraeque confectae sunt, per quas diversa collegia, societates, universitates
litterarum singulique viri celeberrimi in partem ludorum sollemnium venire iuberentur. Verba litterarum per quas universitates
exterarum gentium invitabantur. liacc fuerunt:

(Jn iversitas
Hungarica

Litterarum
Regia
Francisco-Josephina

lege XIX. anni 1872 in civitate
Kolozsvarensi
(Ko/ozsvér),
urbe
régis
Platthiae
condita, lege autem XXV. anni 1921. Szegedinum
(Szeged)
translata

hospitaliter
rogat atque orat. ut testos dies semlsaecu/ares
Szegedini
in Hungaria anno 1922. die XXIX. mensis Junii celebrantibus
interesse,
nomenque viri doctissimi bac vice functuri
neenon diem adventus eius
nobis nuntiare
dignetur

Dr. G as parus Henyhárth,
Rector

Universitatis.

Invitationi multi satisfacere parati erant, multique, imprimis universitates exterarum gentium longinquitatem itinerum
vel negotia excusantes salutationes gratulationesque mittebant
quae in appendice huius libelli leguntur.

il.

De die festő a. d. III. Kal. Jul. habito.
Dies sollemnis seinisaecularis iiiitium cepit Мока décima
Monoribus divinis in cunctis templis liabitis. Hora autem undécima
Nicolaus Horthy, gubernátor Hungáriáé cum comitatu ingressus
in aulam Universitatis celebrantibus refertam et consessus soilemnis inceptus est. Ordo autem rertun Mie fuit:
I. Rector Magnifiais orabat Credo Hungaricum: „Credo
union Deum, credo union Pátriám, credo unicum divinum ueternam Justitium, credo Hungáriám resurrecturamP
II. Rector Magnifiais consessum sollemnem his verbis
exorsus est:
Gubernátor Altissime!
(iratiis pro omni favore üei aeterni in cunctis templis actis
hic in aula litterarum convenimus, ut diei Universitatis nostrae
die X X IX mensis Maii anno M D C C C L X X II conditae memores
anno semestri centesimo confecto etiam in luctbUmstro festa
sollemnia celebra remus.
Labore quem Universitas nostra per Мое seinisaeculum
perceit, inprimis consilia eius nationis adiuvantur quae baue
Universitatem vivere ac vigere voluit. Beatos autem nos esse
fatemur; conscientiain enim o|)eris bene perfecti habemus. cum
videmus nationein nostram festi diei nostri ex animi sententia
participan esse factam.
Cum honore deditioneque nationi debita saluto Vestram
Altitudinem, virum principem nationis proculcatae, sed caput
in altum erigentis et vivere volentis, quem Hungária optime de
natione sananda et erigenda merentem sibi itnperioque rei
publicae praeposuit.
Nomine Universitatis gradas ago Vestrae Altitudini pro
beneficio, quod diem festtim nostrum praesens diem festum
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etiam nationis esse voluit quodque institutione doctorum sub
auspiciis Gubernatoris creandorum primum in nostra Universitate concessa Universitateni nostrain ornare dignatus est.
Honore suinino rogo Vestram Altitudinem, ut potestatem
consessus sollemnis habendi dare dignetur.
Post potestatem a Gubernatore datum Rector Magnificus
lianc orationem habuit:
Gubernator Altissime!
Altitudines Regiae!
Consessus sollemnis venerabilis!
Profecto non solum mihi, sed pluribus etiam conspicutim
est hoc anno plura institnta formationesque sociales cursum
scmisaecularem confecisse. Cur hoc ita factum sit, facile intellegitur. Ante quinquaginta eniin annos erat tempus quo natio
oppressione liberata et ad vitam novam resuscitata, cuin se plu
ribus de causis partim in doctrinis profecisse sentiret, vehemen
ter festinare coepit, ut ingenii vires excoleret. Hoc tempore etiam
nostra Universitas Litterarum post diuturnas considerationes
condita apertaque est, quo facto sine dubio intermissio plurium
saeculorum reparabatur rataque facta sunt vota nationis. quae
in iinum corpus coaluerat. Quis tum crederet vel somniaret fata
Universitatis Hungaricae Transsilvanae intra quinquaginta annos
etiam tertium expleri, ut hoc iam accidit Universitati Stephani
Bäthory anno MDCI1I, et ad novam vitam resuscitatae anno
M D C C L X X X V I iterum?
Sed nolimus turbare seriem rerum gestarum. Silentio, sine
ulla sollemnitate, ut iiberos hominis pauperis decet, Universitas
nova nationis tune admodum pauperis cursum incepit suum.
Pannis velata lucem primum viderat. Pt initnici
nam erant
et etiam nunc sunt
qui alteram Universitateni Hungaricam
condi noluerant, vaticinatores rerum.eventu probati sibi visi
sunt, cum Universitas primo anno auditores tantum 269 haberet.
Saue etiam anno scholastico vicesimo uno auditores tantum 611
nuinerabantur. At si quis reputaverit Universitates non'uno die
condi, sed paullatim cresccre, is profecto intelleget novam Uni
versitateni. dum ad eum pervenerit gradum quo sororibus natu
maioribtts contendere possit in doctrinis tradendis, plures audi
tores ne e proxitnis quidem regionibus ad se trahere posse. Qui
autem consideraverit Universitem novam non ex veteribus incrementa capere, sed per assiduam operam huinamun cultum civi-
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lauque augentem sibi quasi ex uUiiio creare, i. e. ex ea parte
societatis humanae, quae ad id tcmpus doctrinarum bonarumque
artiuni expers fuerat, is intelleget incrementa Universitatum
nova rum laboribus assiduis longinquorum annorum deberi.
Ouis sanus exspectet fructus a propamine unum annum
nata? (,)uis non respcctet alias quoque causas, cur id fieri uequeat? Sed ardens manus professorum Universitatis iuvenilem
aetatem agentis non offendebatur illa neglcgentia virorum imperium rerum publicarum tenentium qui nostrae Universitati pai
tes secundas dare malebant. Virtute atque industria strenuoque
labore fundamenta ii futurae m agnitudes iaciebant, Septem
adliuc vivunt ex viris, qui difficillimum luinc laborem susceperimt. Duo iam pridem ad Universitatern Budapestinensem sunt
transgressi. Alexander Plósz inris liungarici legis ferendae,
Victor Concha scientiae politicae in Hungaria sunt conditoies
et etiam nunc praeceptores. Clemens Óvdri atque Alexander
Kolosvdry indagatores impigri inris antiqui Hungarici, Victor
C sik y, (¡abriel Vdlyi, Antonins Koch aetate iam confccta otio
fruuntur. Veliementer dolemus, quod nunc iis carere cogimur.
Scimus ¡psique scribunt Plósz, Concha, O vary, Koch, Kolosvdry
(hie, quod valde dolemus, lecto affixus) infirma valetudine se
impeditos esse, quominus Indi sollemnis nostri partem capere
possent. Concha autem scribit: „Vitae meae pnlchrum somnium
erat, si I)eo adinvante diem festum semisuecularem Umversitatis Francisco-Josephinae conditae valetudine tirina vidissem,
diem celebrantilms interesse."
Accipiant gratos memoresque nostros ánimos sentiantque
amorem quo ingenuam eorum speciem amplectiinur hoc die
anniversario memorabili propter operam strenuam animo forti
fiduciaeque pleno peractam, qua famam bonam Universitatis
epndiderunt.
Eorum autem memoria qui operis condendi participes iam
in patria caelesti prosperis rerum eventibus gaudent, sit bene
dicta! Omnibusque iis qui operarn-bene inceptam postea exsequebantur, gratias agimus lionoremque habemus, quod Almain
Matrem nostram amore ac diligentia amplectebantur. Assiduo
enim duroque eorum labore factum cst, ut, siinulac re nummaria
regni nostri meliore facta fieri potuit, ut intermissiones damnaque
annorum viginti quinqué repararentur (de qua re optime ineritus
est Comes Dr. Julius W lassics, illis temporibus
a die X V . in.
»
Januarii anno M D C C C X C V clavum ministerii rerum sacrarum
7
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publicaeque institutionis tenens qui pro Universitate nihil non
faciebat, quani ob rein etiam hoc loco gratias illi maximas nos
debere libenter fatemur), ut Universitas omnibus rebus iustrueretur, insula aedificii centralis cum duobus contignationibus,
clinicae magnificae bibliothecaque cuius parem "tota Curopa
vix invenias et quam visuri multi etiam alienigenarum adveniebant, institutum deinum zoologiemn singulari cura exaedificarentur cathedraeque novae constituerentur: numerus collegiorunt per semestre habitorum a 91 ad 250 augeretur, ita ut ab
anno MDCM1V V usque ad M DCM X1V, quo helium gentium
incepit, numerus auditorum Uuiversitatis semper circa 2500 esset
et sic inter Universitates Furopae non ultimum locum teneret.
Ct si, ut opinor, verum est Universitates augendo humano
cultui civilique aptas ipsas sibi augere numernm iuvenum discendi cupidorum, numerus supra dictus non solum multitudinent
ipsarn indicat, sed etiam gradum processumque cultus hmnani
opera eius Universitatis impetratum, cuius inter auditores praeter filios Transsilvaniae etiam filii Hungariae superioris, regionumque trans Danuvium ineridianariunque usque ad Fanum
Sancti Viti Flamonicnsis non pauci inveniebantur. Ft haec non
iactationis causa dicta sunt. Ipsos numeros introduxi loquentes.
Non est nunc meum res vestas annorum quinquginta praeteritorum vel summatim adumbrare, minus etiam vim ostendere
nostrae Universitatis in historia hmnani cultus civilisque Hun
gariae. Aliorum sit hoc munus qui ista profitentur. Qui sine
dubio recordabuntur etiam verborum regis Rumaenoruin, quae
„nova“ Universitate in sede nostra labore quinquaguita anno
rum exstructa atque ornata inauRurata dicta sunt. „Hie, inquit,
in hue urbe sub imperium hesternum Universitas tain Hungarica
dicta centrum indolis Hungaricue factum est . . . et adversus
omnia alia stadia nationuliu mentem Hungaricam fovebat"
Opinor his dictis etiam invito auctore inesse laudetn et
iiloriam nostrae Universitatis nunquam evanescentem.
\
Fquidein laetor, quod natio nostra etiam immensa ilia calamitate oppressa, resurrectionis fide habita intellectisque testiinoniis praeteritorum temporum servavit sibi Universitatem,
qua re probata sunt verba praeceptoris mei, mox colleRae atque
ante me rectoris pia inemoria culti, Ludovici t'arkas, quae sollemni oratione festo die Universitatis nostrae inauguratae habita
veluti vaticinans dixit: „Quotiescunque haec natio post bellu
cruenta patriamque devastuntia sibi reddita est ct ex minis
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aediftcare cepit, Universitatis inter reborn patriae nunquatn
immemor fiút."
Grato equidem animo sentio nationem societateinquc
ainoro Universitatem nostram ainplecti etiam festuin diem setnisaecularem celebraiitem.
Qiiam ob rein cum Altissimo Gubernátort Hungáriáé, Altitudinibus Rejíiis, Comitiis regni Hungáriáé, virtsque clavum
imperii tenentibus, Universitatibus Litterarum Academiisque.
magistratibus comitatuum, societatibus litterariis omnibusque
hospitibus carissimis gratias ex animi sententia dico. i)ersuasns
liis soilemnitatibus initium vitae novae nationis et sic etiam
Claudiopolis nostrae ver novum incepturae significari, consessuin sollemnem animo elato exordior.
III.
Dr. Carolus Tóth, decanus ordinis inris et politicae
consultqrum lianc orationem bábuit:
Gubernátor Altissime!
Altitudines Regiae!
Consessus sollemnis venerabilis!
More usitato vetereque Universitatis nostrae, ut festis diebus terminos quasi vitae Universitatis significantibus post Rec4torem decanus eius ordinis foquatur, a quo Rector datus est
nunc, ut verba faciam, obligor.
Mos etiam praecipit, ut decanus tali tempore de quadam
quaestione doctrinae disserat. Sit tnilii fas nunc ab hoc more
discedere propterque hoc ipsam rerum insolentiain excusare.
Natio nostra bodie de vita sua dirnicat. Pax quidem facta est.
séd dimicatio nondum finita. Belliim enim in animis perpe
tuum geritur. In hac animorum conditione, apud bunc terininum
vitae Universitatis rationibus fortasse probatum esse videbitur
de quaestione agere quae et cum certamine magnó nationis
et cum vita Universitatis coniuncta esse, eiusque momentum
gravissimum fuisse videtur: bic ante tribunal totius fere nationis
exquirere, quo modo Universitas nostra adversus itnperium
Rumaenorum Hungáriám obsidentium Universitate violenter
adempta se gesserit.
Ouae quidem quaestio non Universitatem solum, sed
nationem universam, non praeterita tempóra, sed praesentia et
futura attingit, quaestioque non soluta mansura est. donee „resti
tutio in integrum“ efficietur.
Dixi hanc rationem nostram momentum gravissimum
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annoruni quinquaginta praeteritoruni fuisse. Quae sententia
mira fortasse videbitur festo lioc die eius Universitatis, quae
labore strenno ac duro farruim nationi non solum in patria nostra
augustiore, Transsilvania, sed etiam tota Europa aequisivit. Sed
Unh'ersitates nusquani et nunquam erant institutiones solum in
artibus versantes. Munus quidem primarium est Universitatuin,
ut doctrinis eolendis patriae serviant, sed ei serviant ornni
ratione, omnibus vitae momentis. Universitates semper et ubique
vires, facilitates, speetbrn formamque cogitatam nationum in
medium proferunt. Hoe est. cur „minoritates“ — ut dicunt „nationalitatum“ sibi Universitates aequirere semper pertinaeiter
sint conatae. Quodque hoc praeeipue ad Universitates Hungaricas refertur, eventus ipsa natura factus est conditionis rerum
nostrarum, in quibus nos mille per annos, per totam nationis
vitam eertamina perpetua „minoritatum" liabebamus pro cultu
atque humanitate nostro et pro libertate.
Quid autem dicam de Universitate Transsilvaniae?
Nos ibi, procul in Oriente, ad ripam fluvii Samosii castellum Hungarorum saxis impositum fuimus, ubi vires cogitationesque nationis ad iinperium vocatae, genii denique nationis.
deponebantur et defendebantur.
Certaminibus quinquaginta annoruni corroborati vigilabamus in atris belloruin tempestatibus. Personam gerebamus
fiduciae, spei certae in rebus futuris nationis positae, voluntatis
ad omnia paratae et usque ad victoriam non desperantis — non
sine dubitatione, non sine angoribus animi, sed semper baud
inscii, si non vicerimus, actum esse de nobis, comminution iri
nos ac dissection.
Et factum est, ut eventus re rum incredibili crudelitate
fidem nostrum funditus everterent. Catastropha imminebat. Eoris
acies exercitus nostri disiecta erat. Domi autem, in terra fecunda
Hungariae, sed quid dico, non in terra, in urbe capitali noxia
exarduit ignis spiritu palustri excitatus, et planitiem Hungaricam
usque ad finem devastavit.
Tempora iniqua etiam Universitati venerunt. Iinperium
revolutionis mensis Octobris decrevit, ut nomen conditoris Uni
versitatis, regis t'rancisci Josephi I. de titulo et sigillis Univer
sitatis delerctur, effigies eius auferretur, 'in insignibus regni
corona sancta contegeretur. Quasi contegi ilia unquam possit!
Praeceptoribus Universitatis protinus potestas est data, ut iusiurandum fidei sine crimine infidelitatis in nomen priHCipis Ru-
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inaenoruin dare possent, et invitati erant, ut societates fabrum
inirent. Quae omnia a professoribus Universitatis repudiata sunt.
Universitas Kolozsvarensis etiafn tunc stetit fortiter, non
tremefacta. In mutabilitate rerum horribili prpnuntiabat doctrinam et vitatn natiouis aeternam esse.
Turn ultimus ictus pugni parabatur. Venerunt Rumacni,
venerunt agmina, primum non multi, titnide, mox nullo resistente
plures. Et die natali Jesu Cbristi ex eivitate Kolozsvarensi Cluj
factum est. Postea venerunt insectationcs, designations obsi
dian, stipendia imperata. calamitates, miseria.
Die X. mensis Maii scriptum allatum est praefecturac
Clujensis ad Rectorein Magnificum quo edictum ministri cultus
atque institutionis publicae Rumaenorum continebatur:
Mane diei abhinc tertio adforc in aula Universitatis lega
tion ministri. ut imperium Universitatis accipiat. Tradenda esse
cuncta Universitatis loca, res instructas, bibliothecas, seminaria,
instituta, clinicae, res omncs, quas cultus humanus, doctrina,
voluntas, persevcrantia Hungarorum per semisaeculmn conferebant.
Professores singulos ad iusiurandum dandutn provocandos esse. Eos qui iusiurandum dederint, in cathedris suis mau-suros, sed rei scholasticae causa usque ad autumnurn etiain cos
manere posse, qui iusiurandum dare recusaverint, modo si
imperium Rumaenorum agnoverint.
Hoc crat edictum Rumaenorum.
Et venit dies tertius, dies XII. mensis Maii. Universitas
militibus Rumaenis cingebatur. Et venit sccretarius status Rutnaeni cum comitibus. Accepit euin cum scnatu Rector Magnificus catiis capillis. Dr. Stephanos Schneller tradiditque responsum Universitatis:
Nos iuriimrando regno Hungarico dato fuleles manebimus,
idque nullo modo violabimits. Consilium dirigens imperii Rumaeni Cibiniense non agnoscimus, imperium Rumaenum esse
vetamus. Universit(item respite eius■ non trademus.
Professores singuli interrogabantur. Ad iusiurandum
Rumaenis dandum nemo corum adduci potuit. Professores paratos esse se fatebantur rei scholasticae iuvenum causa servire,
sed solum salva libertate docendi automiaque Universitatis
integroque iinperio Hungarieo in rebus Universitatis.
Statiin imperjum Rumaenum proclamatum est. Universitas
statim violentur adempta, professores amoti. Juvenes ante an-

102

t
mini scholastieum finituin, ante examina tentata consilii inopes
in porticibus Universitatis se premebant. Rector novus ad alterum annum electus, Dr. Valentinus Kolosvúry ad eos loquebatur.
Dixit de perseverantia, dixit-de caritate patriae, dixit de temporibus futuris nielioribus, dixit lacrimis obortis. Et laerirnis
implebantur oeuli iuvenutn, albeseebant vultus, eontremebant
labra, inanus in pugnos comprimebantur.
Professores et discipuli sine voce, defixis oculis diseedebant. Universitas vacua rnanebat.
Consummatum est.
Valentinus Kolosvúry revera orationém illam Tiabuit. Uni
versitas violentiae illatae „passive“ certe resistebat. Valentinus
autem Kolosvúry propter illam orationém proditor patriae in
iudicium castrense vocatus est. Professores Universitatis urgebantur, vexabantur, domibus eiciebantur, victu spoliabantur.
Et nunc Inc stamus ante tribunal nationis demissis eapitibus et quaerimus
nostro periculo
: rectene fecerimus?
Criminationes non raro acerbas audiebamus quas ex bona
fide natas esse non negaverim. Dicebatur: nulla religione factum
esse, ut Transsilvani ad extremum resisterent, ut tot familiae
bonae frugique magistratuum liungaricorum calamitate affligerentur. Utilius fuisse conditionibus servatis, rebus aecommodatis
ex interiore parte commoda Hungarorum defendere. Sic Húnga
ros Transsilvanos sine duce relictos brevi confection consumptumque iri, et si quando lux illuxisset, define Húngaros, qui
ilia frui possent.
Quo longius a rebus gestis distamos, eo lucidius apparet
nos recte fecisse. Mense enim Maio anni M C M X IX in Transsilvania sic se res liabebant: Transsilvania ad Hungarian! pertinet.
Pax Trianonensis nondum facta est. Imperium a consilio dirigenti Cibiniensi, id est ab imperio ex rerum commutatione nato
exercetur. Foris autem afferuntur riuntii laeti ex Britannia, ex
Franco-dallia. Bucaresta. Afferuntur tabulae geograpliicae, quibus ostenditur, solum angulum Coronensem periturum, cetere
cuneta marisma. Et afferuntur nuntii etiam bine, Szegedino, a viris
principatum teuehtibus, consilii publici etiam nunc auctoribus:
non omnia periisse, perseverandum esse! Et recte nos ab iis
admonites esse docet liber Nittii, omniaque ex eo tempore facta
quibus apparet, si „bolsevismus* non flösset vel citius confectus
esset, si invasio Rumaenorutn non redintegrata esset, nationem
exitii buius horribilis expertem esse. His de causis spem, fidu—
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dam sui, inter dubitationes autem animum fortéin professores
Universitatis, prae ccteros Michael Réz sustentabat. Sed et nos
onines sustentavhnus qni lianc paeem rationis expertem fieri
null« modo posse credebamus.
Ad iiaec accessit, quod Rumaeni iam ceteros magistrates
publieos onines, sed nondum Universitatem occupabant. Magistratus ipsos dimiserunt. Hi iam per plures menses vitám in
egestate degebant. Sola Universitas stabat incolumis. Hanc
attingere nondum audebant.
Quaero nunc: hoc rerum statu, cum conspectus lacri’mabundus, inter spent desperationemque haesitans omnis Transsilvaniae, cum oculi Iacrimis repleti virorum et fainiliarum per
tot iam menses in egestate degentium ad Universitatem intenti
exspectabqnt, quid illa facérét, quae ad id tempus nulla iniuria
laesa fuerat, num sibi constaret, cum de salute praeceptorum
ageretur; quaero, nuiii Imc rerum statu viris honestis aliter
agere licuerit?
Sed quaerere etiam audeo: num aliter decernere iis licue
rit, si solum sapientia quae dicitur politico res perpendamus?
Hie rerum status admodum similis est statui rerum temporibus „absolutismi“ . Útiam turn non vires unius potestatis, sed
unitae vires potestatum nobis infestarum nos perdiderunt. I um
quoque „passivitate" erat opus, ut superstites esse honorifieeque
surgere possemus. Turn quoque nova quadam, nobisque fausta
dispositione potestatum primariarum indigebamus, ut resűrgeremus.
Sic se res etiam nunc habét. Nunc etiam sic se habebit.
Nos, populus parvus Hungarus „granum pulveris“ sumus
pro viribus potestatum primariarum. Sic nostra fortuna ex compositione virium externarum pendet. Parvitate nostra, si quid
accident, re ipsa „passivitas“ praescribitur. Sed quamquam
puncti minimi instar esse videmur, tain duri quarzi crystallini
similes, quod — ut temporibus peractis declaratur, — hail'd
facile conteratur, cuiusque ceterae gentes indigeant.
Rursus quid „activitas“ valeret, ex eventibus rerum apparuit. Nam etsi bona fides. 'caritas patriae apud eos, qui „activitate" uti inaluerunt. non sit in dubiurn vocanda, factis ipsis Iiaec
arguuntiir:
Pars eorum qui magistratus quosdam tenentes iusiuranduin Runiaenis dederunt, locis amovebantur. Qui relinquebantur,
locis inferioribus palpitant.
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Sed ne in rebus quideni politicis „activitate“ successiis
reriun expectatus efficiebatur. Id solum effectum est, ut gentibus declareretur gentem Hungaricam de sorte sua se consolad.
Sed defensio „minoritatum“ non audita est. Haue confirmare
única potestas terrestris poterit, potestas parva Hungarian.
liane „passivitatem“ cum perpessione, aerumna, acerbitate coniunctain esse puis lieget? Sed Hungariae nunc advenit
tempus calamitatum. Haec passivitas, et lacrimae, labores, ignominiaque ex ea nata procréant cas vires recte moratas, ex
quibus liungaria denuo nascetur. Quodque ad liaec fundamenta
honestatis etiain nostrae Universität'! contigit primariorum lapidum unum ponere, haec laus est aeterna nostra, pro qua per
petuo pia vota Deo omnipotent facieinus. Sic Universitas
tot labores perpessa, iactata, irrisa, omnibus opibus spoliata,
sed casta atque immaculata stat hie coram natione.
Hie autem dies sollemnis, quod ad causas, effectum naturamque attinet, rationibus supra expositis prorsus congruit. Ut
turn ibi, sic nunc hie — neminem nihilque timentes
profitemur
fidem nos habere rebus hums nationis futuris.
Inter responsa ad invitationes nostras ab Universitatibus
externis accepta, id, quod ab Universitate (iissensi missum est,
inprimis animum lneum arripuit. Spiritus enim elatus üermanorum eo manifestatur. Haec enim nobis scribunt: „Quod vero
post calamitates belli infelicissimi translata Acadcmiae Vestrae
sede terrum, non animum mutastis, id faustum nobis auspiciutn
videtur animi fords im p a v id iq u e Nosque hoc sollemni momento
temporis Universitatem (iissensem certiorem facimus exspectar
tionem eoruin nos non esse decepturos.
Nos hie in media planifie Hungarica arbor sumus interdictionem nuntians. Nos exclamatio ad sidera sublata sumus,
quae planifient tnagnam Hungaricam quiescere non sinit. Nos
fremimus simul cum tempestate in noctem banc caliginosam
Hungariae: nos hac sorte non acquiescer, nos impavide elaboraturos pro futuris nationis temporibus. Nos vivere velle.
In ripa Tibisci statua alba stat velo lugubri caput adoperta.
Hac statua alba natio Hungarica repraesentatur. Nos nihil aliud,
nisi legem naturae pronuntiamus. Pronuntiamus nulla volúntate
hominum, nulla vi terrestri deleri posse coronam inontium Carpatium, in tres partes dissecari Tibiscum Hungaricum, exstingui
caritatem patriae in anitnis hominum ducenties centenorum
milium.
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Diccndi ¡am finem faciam. lioc momento memorabilitemporis memini dictorum Stephani Széchenyi. Qui liaec scribit:
„G ens Hungurorum gens est aetatem puerilem agens. Nunc nihilo
par. sed „ omitís" tieri potens, si modo intelleget, se nihil esse.
¡)uos tantum mímicos habet: Opinionem prueiiidicutam et de
se n i m i a m Haec ait Széchenyi.
„Opinio praeindicata“ . . . lioc est odiutn ex ea natum, dis
cordia. vires nationis oppositae, classes sectaeque contra se
incitatae.
Et „nimia de se opinio“ . . . haec est fidncia virium superba,
commoda nationis. etiam mínima relicta in discrimen vocans.
Al) his duobus inimicis tuebatnr Széchenyi nationem suani.
Etiam nunc hi dúo nos ad pemiciern trahunt. Attamen Trianonis
oblivisci non licet, ubi de ómnibus actum est, etiam de prineipatu. Ibi de omni iure deeedendum erat.
Attamen de una re non decessiinus: de fide speque temporis futtiri melioris. Et non periit subsidium huius fidei: iuventus
Hungarica. Haec nobis mansit animo integro vere Hungarico.
volúntate omnia perrumpenti.
Equidein lioc momento temporis sollemni unum oro a Deo
omnipotente ut confirmet ánimos iuvenum cunctorum Hungaricorum cis et trans limites. Iinplqat eos spiritu Stephani Szé-'
ehenyi. ut ex hac societate nostra dilacerata unam {acere,
rationes virium recte perpendere. et animo forti exspectare,
semper exspectare, sed sUtempora venerint, etiam agere possint.
Stent omnes iuvenes Hungarici fortiter et constanter pone
illum virum quein his temporibns iniquis divina nobis dedit
Providentia, qui verba illa Széchenyiana fatetur. qui unitatis et
considerationis severae personan) gerit: stent nniti
ut e
república est
pone Gubernatorem Hungariae.
IV. Gabriel Kovács studiosus medicinae nomine iuventutis
Academicae salvere iussit Universitatem.
V . I)r. Joannes Csengery, deounus ordinis philosophorum,
philologorum, historicorum carmen suum semisaeculare recitavit:
CARM EN SE M ISA E C U L A R E .
Perventum est ad finem semisaeculi:
Paullum datur fortasse requiescere.
Viant laboris denuo dum pergimus,
Celebrabimus hic iure laetum hunc diem.

Deo potenti a,cramus «rates maximas,
Caliginosa nocte qui non defuit,
Atque interire filios non passus est,
Quos sustinebat et spes et amor, tides.
Illie si nobis illuxisset Iiic dies.
() Alma Mater, incunabulis tuis.
Quae nunc levaret ánimos superbia
Respicientes ¡am peracta temporal
En, diceremus, non frustra contendimus,
Ager ferax est nostra consitus manu
Et glorióse splendet lumen artiuin
Super Athenas parvas ad Samosium.
O parvae Atlienae! Bella Claudiopolis
Sacrataque Aula tu bona rum artium.
Quid factum ex te? Quo devenisti, elieu?
Quern luctum, o quam aegritudinem dabas
Proh di, quis unquam crederet, vestigia
Calcare nostra quondam in te barbaros,
Memorem esse non licere te tui,
Lacrimisque Hungarorum ali Samosium?
Quis crederet extorres olim finibus
Despoliatos nos vagari inendicos
Tectum petentes angustis in terminis
Veteres colonos qui migrare iussi sint?
Sic e complexu nostrorum nos abstrahi,
lis qui vivant quosque terra iarn tegat,
Baque quorum studiis illic arsiinus,
Irrideri pusillis abs epigonis?
Tu seis, Deus. cur nos prostraveris huini;
Punis, lit olim, gentem electam tuam.
In omne tempus non tamen nos deseres.
Non amovebis sanctam a .nobis manum.
Luimus satis iain! Et reges sancti duo,
Patrona virgo et Elisabetha, credimus,
lam expiabunt te exorantes vocibus,
lam impetrabunt gratiam nobis tuam.
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Sentimus ecce, inirarn indulgentiam:
Dedisti nobis hie sedem optatam novam.
Flaintna excitata prisca supra aram novam
Recenti ardore flagrat pro suinniis bonis.
Multis amissis allata est tanien fides
Innnobilisque nostra stat fiducia.
iniqua sors non expilavit pectora
Industria atque arnore plena patriae.
Nostrum est opus, favor tanien solum tuns.
Rave incohatis, o Deus, laboribus!
Clamorem de profundis nostrum exaudias:
0 adiuva nos, demergi ire siveris!.
lustitiae exstincta luce reddita
In nobis ipsuin orna te, pater bone!
Fxsolve nostras in caelum inissas preces:
O liberam iam redde nobis patriam!
VI. Gratulabantur Universitati:
1.
Nomine Comitiornm regni Hungariae Dr. Stephanas
Koszo, secretarius status in rebus internis, a nationc in comitia
regni missus:
Altitudines Regiae!
Rector Magnifioe collegiumque Professorum!
Nomine Comitiorum regni Hungariae mutilatae laboribus
aedificandi occupatorum salutationem et gratulationem affero,
quae voluptate simul et dolore animos nostros replet: voluptate,
quia Universitas Francisco-Josephina sollemnia quinquaginta
annorum laboribus prosperis peractorum eelebrat; dolore, quia
non in sede sua, regionibus montibus coronatis Transsilvaniae,
sed in sede oliin media planitiei Flungaricae et nunc in urbe in
finibus extremis posita festum diem semisaecularem celebrare
cogitur.
Fortasse ex praecipua divina providentia factum est, ut
Universitas Kolozsvarensis iuventutem Hungaricam Siculorum
virtute et pietate erga patriam repletam in arcern in confiniis
exstructam afferret foirtasse ideo, ut bine ab finibus duplicibus
/ hostium Orientem et Meridiem versus proclamaret „irredentismum" Hungarorum, sanctum ignem animorum incenderet, quo
coniunguntur sumtnum desiderium aegritudoque consanguineo-
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rum nostroruin regiones obsessas incolentium et voluntas fortis
iuventutis nostrae, ex quibus renascetur Hungária aniino moribusque purgata, Christiana, nova atque integra.
Coinitia regni Hungáriáé rogant Universitatem FranciscoJosephinam, ut explicandis virtutibus nationis vique litterarum
et artium novae, integrae veraequc Hungáriáé Christiana fide
exaedificandae auxilio sit. Turn denique solleinnia vera celebrabimus!
2. Nomine imperii regii Regni Hungáriáé I)r. Ludovicus
Tóth secretarii vice fungens in ministerio regio Hungarico rerum
sacrarum institutionisque publicae gratulatus est Universitati
edixitque comprobationem ministerii clavutn rerum sacrarum
institutionisque publicae tenentis pro meritis praeteritorum annorurn pollicitusque est Universitati subsidia imperii publici etiam
in futurum.
3. Nomine Academiac Litterarum Hungaricae, pluriumque
Societatum litterariarum Dr. Alexander Márki:
Nomine Academiae Litterarum Hungaricae, Academiae de
Sancto Stephano nominatae, Societatum: Historicorum Hungaricormn, Kisfaludyanae, Litterariae Transsilvanae, de Sigismundo
Kemény nominatae gratulor Universitati, ex cuins professoribus
septuaginta etiam Academia Hungarica Litterarum suos esse
vindicat, viginti quidem septem pia solum memória colens, quadraginta trium autem etiam nunc strenua opera gaudens. Mortuorum magna pars terra contegjtur, cnins anrum, sal, fruges,
vectigalia nunc in aliorum possessione sunt: sed spiritus eorutn
etiam ex profundo, e sarcophagi) prorumpens semper noster
erit eamque terrain solis instar calefaciet. Qui vivunt, hie Szegedini de vetere flatnma lumen recens accendunt, illustrantes
viam quae ad eo$ eorumque exemplar ducit. Veterum memores
quaerimus: Si Dens nobiscum, quis contra nos? Post nubila
Phoebus. Dens qui Universitatem servavit, fortunet earn novamque eius sedem, Szegedinum!
4. Nomine Universitatis de Petro Pázmány nominatae
Budapestincnsis Dr. fílasius Kenyeres olim professor Universi
tatis Francisco-Josephinae gratulabatur Universitati oratione
animos audientium commoventi.
5. Nomine Polytechnici Josephini Cornelius Zelovieh rector
haec dixit:
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Gubernator Altissime! Altitudo Regia!
Rector Magnifico!
Consessu Comitiorum Regni die 7. niensis Aprilis anno
M D C C C L X X liabito Joseplw s Eötvös minister clavum re rum
sacra rinn institutionisque publicae tenens leges ad Comitia
Regni tulit ad renovandum Polytecl^cum Josepliimmi et ad
creandam Universitatem Kolozsvarensem.
Polytechnicum igitur .losepbinutn regiunt
ut ante mensem in sollemnibus semisaecularibus nostris facete et commode
dixit Rector Magnit'icus Universitatis Prancisco-Josephinae
soror gemina est Universitatis olim Kolozsvarensis, nunc Szegedinensis.
Salutationem et gratulationem sororis geminae affero et
pronuntio sollemnibus bis semisaecularibus Universitati Prancisco-Josephinae.
Polytechnicum regjum .losephinum est liodie Ínter Acade
mias technicas custodia ad fines Occidentis et Orfentis posita,
quo maioris etiam rnoinenti est. Simillima autem est conditio
in sede sua nova Universitatis Prancisco-Josephinae.
Haec Universitas fastigium altum assecuta sedi suae veteri
nomen Athenarum ad Samosium indidit, et cum expulsa est,
civitas Kolozsvarensis olim
ut dicebatur
„tliesauris referta“ , tliesaurum pfetiosissiinum amisit. Athenae ad Samosium
iam existere desiverunt.
Institutum enim a praeceptoribus qui dicuntur Universitatis
cursibus senis hebdomadibus conformatis administratum ne in
aere Balcánico, Ínter mores Balcánicos quidem Universitas
nominan potest.
Universitas autem Prancisco-Josephina etiam bine ex terminis terrain veterem illuminat faceque doctrinarum alte sub
lata vi quadatn magnética Húngaros divulsos ad se trahit. Pt
hoc vinculum animorum dissolvi millo modo potest.
Undae quae ab Atlicnis ad Samosium praeter Szegediuum
Tibisco flavo volvuntur, dolorem illum summum eloquuntur sedis
veteris Universitate celebérrima spoliatae.
Locus civitatis Szegedini puleherrimus, forum Széclienyianum statua ornatur mensoris Hungarici ingenio praestantis,
Pauili Vásárhelyi, operunt maximi illi Hungari (Széclienyii)
socii fidissimi. Quae statua muta testis est eloquentissimus cari
tate patriae invicta, sententia firma, virtuteque cum peritia
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rerum Gomuncta fieri posse etiani ea quae fieri posse non videbántur.
Vásárhelyi doimiit Tibiscum, qui indomitus esse videbatur. Opibus ingehii per quinquaginta annos congestis vique
invicta etiam Universitas Francisco-Josephina brevi efficiet id
quod mmc vix speratur.
Soror gemina non nescit brevi se visuram esse ilium diem,
cuius siinilem non anni, non saecula procréant, cum „vitae
robigine: cura, desperatione, dolore non excruciamur.“
Fx animi sententia optât, ut quam priinum „patefiat sacra
facientibus porta sanctae Ulitis aulae“ et sonet „epinicium illud:
halleluja, halleluja.“
Universitas Francisco-Josephina denuo et semper floreat!
6.
Nomine Universitatis Litterarum de Comité Stephano
Tisza nuncupatae Heia Sa ss:
Gubernator Altissime! Altitudines regiae! Praeses
Illustrissime Ministerii publici! Rector Magnifiée!
Senatus Academice Venerabilis!
Nomine Senatus academici Universitatis regiae de Comité
Stephano Tisza nominatae honore sincero, amore fraterno gaudioque sumino saluto Universitäten! reg. Hung. FranciscoJosephinam sollemnibus quinquaginta annorum. Saluto non nescius concordiae illius summae animorum, qua divus ille rex
noster, Franciscas Josephus /., Colomanns Tisza, vir summits
et martyr ille immortalis, Comes Stephanus Tisza artissimis
viticulis erant coniuncti, ut trias eorum augusta regiam superbain Hungáriáé novae cxacdificaret. Quam regiam quamquant
iniqua sors manu ahenea diruit, animi tarnen mortuorum etiam
liodie cum suis votis sublimes pendent supra Universitates ambas
ut caritate patriae impleant ánimos nostros afflictos cordaque
cunctorum Hungarorum ad régiónéin sttperiorem cogitationum
sublimiorum morum incorruptorum elevent, unde rores salubres
ánimos tenientes cadunt in solum veri sterile. Sic est, hanc
coniuncfionein sanctam atque indissolubilem volebant conficere
per Universitates novas heroes nostri pia memoria culti et nos
hodie multo magis ac hucusque persentimus hanc esse imam,
quae nos ex nocte profunda temporum praesentium eripere et
in regiones amoenas Aurorae roseae temporis futuri melioris
traducere possit.
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Sensurn unitatis animorum ex normis et regulis communibus natum vobis interpretor, qui pretiosissimos thesaurus
Claudiopolis, urbis thesauris refertae patriae nostrae conservavistis; attulistis enim monumenta temporis gloriose peracti,
vim invictani doctrinaruin spemque resurrectionis animus alentein. Opibus illis ingenii murumque, qui corrumpi nequeunt,
quorumque vns peritissimi estis possessures, a montibus Carpatibus usque ad mare Adriatieum, a saxis Dévéniis (Dévény)
usque ad Alpes Siculurum omnia redimi possunt quae his temporibus amissa esse videntur. In line autem triumphn pátriám
acquirenti artium Hungaricarum duce Francisco Jnsephn I. vns
estis vucati, ut nobis viam monstretis, nos autem sub signo albo
Stephani Tisza impavidi vos sequemur.
Duit Deus vobis. tempus futurum etiain peracto semisaeculo splendentius, duit vires patriae Hungarorum urbique Comitis Ludovici Tisza, ut vos ad imperium proferendum bene praeparare atque instruere possint. Septemtrio autem nitidus ainoris
Hungarorum in pátriám inmittat radios viriuin magicarum desiderii cuiusdam sancti pectoribus professorum discipulorumque
Universitatis, donee in pátriám montuosam redibunt, ut turn
domi corona expiationis aeternae rediiniat tempóra nunc spinis
cruenta.
Universitas FranCisco-Josephina vivat et floreat per annus
innumerabiles!
7.
Nomine Universitatis Litterarum de Flisabetha nominatae et Societatis Physicorum I)r. Bela lintz:
Gubernátor Altissime! Altitudines Regiae!
Magnified Senatus Academice venerande!

Rector

Nomine Universitatis Hlisabethinae amore fraterno gratulor Universitati Francisco-Josephinae sollemnia semisaecularia celebranti. Fortuna non concessit, ut liaec sollemnia in sede
Universitatis, in urbe regis Matthiae celebraremus. Etiain Uni
versitas vestra, sicut nostra fato coacta est migrare de sede sua.
Ambae Universitates fato profugae in urbe capitali regni convenerunt et aliquamdiu una rmmere a natione conlato fungebantur.
donee sapientia legislatorum novae speculae utrique in finibus
meridianis adsignatae supt. Seiuncti smnus, sed una mansimus
opinione iustitiae, studio ardenti artium cultusque humani et
amore patriae. Pergat Universitas Francisco-JoSephina etiam in
nova sede exsequi laboréin artium ac litterarum in orbq terrarum
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noturn codeur sueeessu quo in partibus ad Orienten! spectantibusregni Hungáriáé exsequebatur. Omnibus enim nobis persuasum
est pátriáin nostram resurrecturam esse.
- 8. Nomine Faeultatis Oeconomieae publicae Dr. Kdmimdus
Kuncz:
Rector Magnifiée!
Facultas Oeconoinica publica Universitatis Budapestinensis iuvenilem aetatem ágens commoto aniino accedit ad Universitatem Francisco-Josephinam festum diein anniversarium
quinquaginta annorum celebrantem. Sors, ut videtur, ita túlit, ut
omnia gaudia huius generationis maeroribus miscerentur, ut
ubicunque vulnera ap’erta, sires decerptas, conatus interruptos
inveniremus. Sic etiain liaec sollenrnia laeta cxsilii acerbitate
nubila et lacrimosa fiunt. Sed quod Universitas Francisco.losephina sollenrnia semisaecüfaria célébrât, lmcque secum attulit omnia quae pretiosa, gfavia, validaque videbantur, ut gentes
veterrimae ignem lapidibus inclusum; quod etiain omni
bus rebus artium colendarum spoliata facetn collucentem litteraruin praefert, spes fiduciaque nostra in tempore futuro meliore
nationis posita firmatur et corroboratur. Vis enim virtusque
qua cultus humánus creatur, ipso cultu humano maioris est
momenti. Ouamdiu autem hoc regnum iinminutum tales habet
filios, quales sunt signiferi nobiles huius Universitatis, tamque
consentantes suaque condonare paratas urbes, ut Szegedinum
sedem Universitati praebens, quae urbs post vastationes inundationum demonstravit, quid esset labor ille durus aediticandi, —
tamdiu non est cur titnemus, cur fortunae cedamus, cur de rebus
nostris desperemus. Reverentiae pleni agimus gratias Univer
sitati sollemnia celebranti pro hoc testirnonio sublimi et ex animi
sententia optamus ei patientiain atque eventus bonos in operibus
sibi propositis conficiendis.
9. Nomine Scholae Veterinariae superioris Dr. Julius Grölt:
Oratulationes Scholae Veterinariae superioris affero et
nuntio Universitati Francisco-Josephinae quae calanritate coinrnuni tecto carere cogebatur. Non attuli verba laeta, nam nulla
vox, nullus serino repperitur quo vei uraim hominem Hungarian
pro tantis damais iacturisque consolari posseinus. Sed nuntium
attuli omnes nos credere et sperare exsilium vestrae Universi
tatis finern prosperum habiturum opesque magnificas animi
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quas intactas servavistis, quaeque nunc in urbe nobiii liospitalique Szegedino ferunt fructus utiles, ad sedeni suam reductum
jri. Hunc nuntium attuli.
10. Nomine Seholae Metallicae superioris Semniciensis
(Selmec) Dr. Stephanus Vitális:
Salutationes Scholae Metallicae Saltuariaeque superioris
Cuntió. Schola superior Semniciensis plus centum quinquaginta
annorum salutat Sempronio Universitäten! Kolozsvarensem
quinquaginta annorum — Szegedini. Quam insolitum, quam
obscurum est Universitäten! Kolozsvarensem Szegedini ab
Universitate Posoniensi Quinqué Fcclesiis* a schola vero Semniciensi Sempronio salutari! Rideamusne vel íleamus? Dicebatur:
„Húngaros flendo laetari!“ . . . Nunc autem Iaetando flere possumus! Laetamur, quod Universitas Francisco-Josephina sollemnia semisaecularia célébrât, et flemus, quod erepta est nobis
ex arcibus in coníiniis ad Orientem versus positis Claudiopolis,
in partibus-septentrionalibus Semnicium, ad occasum solis Posonium . . . Sed non haec sunt ultima nostra sollem nia...........Nomen
Hungaricum denuo pulchrum erit. dignum fama vetere maxima“
(Petőfi). Solum quidern ademptum est radicibus arborum cultum
humánum propagantium, sed stirpes etiam nunc vivunt et ut rosa
Civitatis Palmarum, ex solitudine versus humum Hungaricam
íecundam volvebantur in novisque stationibus: Szegedini, Quin
qué Ecclesiis, Sempronii radicibus immissis denuo ramis diffunduntur. donee cum corona Carpatium conectentur. Gaudeamus
igitur! Hic enim habemus exemplum imitandum: Szegedinum
post inundationem Tibisci pulchrius factum est. Credimus et
impavide fatemur etiam culturam Hungaricam semper potentiorem, latiusque valentem fore. Deus Hungarorum adiuvet hanc
Universitäten], ut operi huic magnifico sufficere possit!
11. Nomine Instituti Geologici Societatisque Geologorum
Hungaricorum Dr. Sigismund us Szentpétery :
Senatus Academice Venerande! Nomine Instituti Geologie!
Societatisque Geologorum Hungaricorum grandor Universitati
Francisco-Josephinae sollemnia semisaecularia celebranti, quae
signifer veritatum doctrinae de rerum natura per* longum operum efficacium tempus longam etiam seriem geologorum pritnariorum educabat qui huic Universitati in orbe terrarum
famatn gloriamque paraverunt. Quo muñere ut haec Universitas
gloriose fungi pergat. ex animo optamus.
8
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12. Nomine Societatis scriptorum. virorum doctoruin ätque
artificum de Matthia Corvino nominatae Budensis Josephus
Zseni:
Societas de Matthia Corvino nominata quae litteras nationis, doctrinas*atque artes in parte Budensi historiam splendidam
respicienti urbis capitalis Hungariae secundum ingenium sub
lime gloriosi regis Matthiae calendas esse sibi proposuit, afiectibus animi sinceris venit in partem sollemnium illorum quae
Universitas olim (anno M D L X X IX ) a magno principe litterisque
faventi Transsilvaniae, Stephano fíáthory condita, per tot autein
saeculorum discrimina anno M DCCCLXX11 a legislatoribus
regni Hungariae cuuctis facultatibus amplificata, an noque
M D C C C L X X X I de rege Francisco-Josepho nominata hodie
summo cum gaudio omnium nostrum celebrat.
Ftiam Societas de Matthia Corvino nuncupata pía memo
ria prosequitur merita singularia primorum couditorum, conservatorum aetate posteriorum, non minus autem proiessorum qui
artes et litteras in hac schola superiöre per saecula colebant.
Sed sandia nostra, proh dolor, maerore totius nationis
obscurantur. nam Alma Mater Kolozsvarensis, cum arbor eius
per saecula corroborata violentia hórrida cultum humanum
irridenti evelleretur fructibusque orbaretur, coacta est. ut propheta olim expulsus, in urbem ad Tibiscum sitam confuyere.
Gratiae debentur imperio regni sapienter ägenti atque populo
urbis Szegedini etiam commoda quaedam amittere non dübitanti,
quod Universitas sede sua expulsa hic novam obtinuit.
Etiam nos constanter fidimus divina Providentia atque
lustitia aeterna credimusque stirpem Ahnae Matris Kolozsvarer:sis evulsam hic in humo fertili planitiei inagnae Hungaricae
radices etiam altiores acturam et sub fronde sua revirescenti
recepturam esse populum regionum ad Meridiem spectantium
cultus humani liungaricique cupidum. Faxit Deus Hungarorum,
ut ex hac translatione vi coacta germinjbus ad vivendum aptis
relictis cum gloria in solum pristinum redeat.
Hoc sperantes optimis votis gratulamur Universität! Francisco-Josephinae optantes, ut muñere e república fungatur.
13. Nomine iuventutis academicae sede sua migrantis
Georgius Csanddy:
Nomine Sodalicii Auditorum Siculorum Universitatum
Academiarutnque public! sollemnibus semisaecularibus Univer-
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sitatis Francisco-Josephinae deponiinus hic in gradibus növi
domicilii lucernám ardentem animoruin memorum iuvenum
Siculorum duo milium. Nunc sola umbra hoc lumine dispellatur.
Veniet tempus profecto. cum ignes vigiliarum.ex eo exardescent,
et ex flammis rogus riet qui ius dicet et iustitiam illustrabit.
Universitas Kolozsvarensis nostra est. Universitas Kolozsvarensis nos surnus. Hanc Unlversitatem nos aediticavimus et
haec Universitas nos aedificavit. Inter certamina annorum bellis
repletorum, in gerendis oneribus oppressionum exsiliorumque
ab avis, a patribus est nobis tradita liaec Universitas.
Nos generatio tertia, arboris ex solo Transsilvaniae evulsae, radicibus orbatae germina peregre concepta, bora hac sollemni iusiurandum damns.
Votis nos obligamus, nos insigne Universitatis Kolozs
varensis culturaeque Transsilvaniae, quod a peregrinis loco
motum est, sanguine et cerebro in locum pristinum esse sublaturos, quod patrimonlum liberum Siculum filiis nostris armis
scutisque gestandum tradere possimus.
V II.
respond'd:

Gratulantibus ac salutantibus Rector Magnificus sic
Domini semper venerandi!
Collegae carissimi!

Nomine Universitatis nostrae animo commoto ago gratias
maximas omnibus qui Universitäten! festő hoc die tarn benigne
salutaverunt.
Gratias agimus Comitiis Regni pro promisso cohortationeque, Imperium Hungáriáé tenentibus pro comprobata nostra
opera quam patriae carissimae praestitimus, gratias agimus
sororibus Universitatis nostrae, quod hic optiinis animi votibus
adsunt, Academiae Litterarum Hungaricae ceterisque societatibus litterariis, quod festő hoc die gratulationes animo libenti
•eloquebantur. et gratias agimus etiam pro factis omnem eloquentiam superantibus vfris peculiis comitatus Szegedino-Csongradensis praepositis, Mathematicis Sueciae, Baroni Dr. Felici
Gerliczy, Ludovico Gabrielique Finály, Dr. Antonio Herrmann,
Dr. Ernesto Lázár, qui ad promovendam operám in doctrinis
positam Universitatis iacturas facere non dubitaverunt.
Gratulationes autem quibus ab omnibus orbis terrarum
partibus sorores nostrae, Universitates Academiaeque nos hono8*
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ravere, enuntiant et confirmant hanc Universitatem re vera cursum quinquaginta annorum perfecisse, non desiisse, neque ab
ulla potestate externa ademptam esse; enuntiant et confirmant
nostram Universitatem non solum culturae tiungaricae esse
adiutricem probatam, sed denuo sociam factam eius communitatis animorum quam Universitates ad explicandam indolem
generis humani efficiunt. Haec est, ut opinor, ratione nostra
eruditionisque Hungaricae habita pretiosissima horum sollemnium merces.
Atque ignoscatur mihi, si ex anitno gratiis pleno minus
abunde verba facunda gratiarum effluunt, ut ex flumine aquis
aucto etiam saeptis apertis paullatim t'luctus tumescentes
deiluunt. Vel si quis eat per prata floribus sic referta, ut centum
manibus flores decerpere posset, quid lioc ei, si unam tantum
manum habeat?
Saluto vos omnes! Accipite, quaeso, pro Vestra liberalitate
benevolentiaque grates nostras maximas quas ita Vobis etiam
rebus significabimus, ut operam nostram in artibus et in amore
patriae versantem rationem institutam persecuti assidue indefessique facere pergamus.
Et gratias praecipuas ago nostris iuvenibus carissimis praeteriti et praesentis temporis, iis qui nobiscum venerunt et manserunt pro animo nostri studioso et amore in Almam Matrem ,
luventus enim omni tempore cura nostra princeps, nostra lux
erat. Neque iuventus unquam immemor erat, quid Almae Matri
deberet. Sic demum unitas Universitatis nostrae facta est. Fidelitate iuvenum ex Concordia nata. a primis Universitatis discipulis usque ad reqentes quotidie cum summa nostra laetitia
comperta collegium professorum semper iure superbiebat, gloriam earn credens spiritus hie vigentis.
In hoc signo laeto concordiae Universitas nostra iter alterius semisaeculi ingreditur qua earn nunquam destitutarh fore
credimus.
Singulis et universis pro verbis et factis ex nobili ingenio
natis nomine Universitatis gratias!
VIII.
Rector Magnificus nuntiavit decretum de die X X III.
mensis Junii Oubernatoris Hungariae quo Universitati potestas
doctorum sub auspiciis Gubermitoris creandorum data est et
rogavit decanos. ut propositiones ordinum singulorum de doctoribus sub auspiciis Oubernatoris creandis referrent.
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IX. Dr .Carolus Tóth, decanus ordinis iuris et politicae con■ sultorum rettulit propositionem ordinis, ut Alexius fíoér de
Kövesd iun., filius Alexii Boér de Kövesd sen. professoris huius
Universitatis, et Stephanas Üiószeghy, filius Gabrielis Diószeghy
iudicis curiae, qui cuncta studia eminenter absolverunt. doctores
politicae sub auspiciis Gubernatoris crearentur.
X . Dr. Trederiais Riesz. decanus ordinis mathematicorum
naturaeque exploratorum rettulit propositionem ordinis, ut
Andreas Dudich ¡un., filius Andreae Dudich medici Nagysallensis, qui cuncta studia eminenter absolverat, doctor philosophiae
sub auspiciis Gubernatoris crearetur.
X I. Üandid.ati a Rectore invitati gratiis Universitati actis
dissertationes suas legerunt.
X II. Dissertationibus lectis doctores sub auspiciis Gubernatoris creati sunt.
XIII. Doctoribus recentibus Nicolaus Horthy, gubernátor
Hungáriáé, anulis traditis baec dixit:
Rationibus patriae conducere puto etiam, ut iuvenes ad
ingenii vires optime excolendas incitentur.
Quae rés simulque reverenda traditionum me impulit, ut
morém veterem doctorum sub auspiciis Regis promovendorum,
:sicut tempóra postulant, in nova forma „sub auspiciis Gubernatoris" renovandum esse constituerem.
Cum his anulis, quos mine Vobis symbola promotionis
sollemnis trado. etiam officia cum iis coniuncta, velim, memoriae
mandetis.
Pátriám inprimis caram habere, officia in earn abunde
praestare, exempla optima aliis omnibus in rebus praebere, hae
sunt partes Vobis praeter doctrinam colendam oblatae.
Materia autem ferrea horum anulorum, quae durissimis
regni conditionibus convenit, commonefaciat Vos semper officiorum gravium patriae praestandörum.
X IV . Rector Magniíicus gratulatus est doctoribus recen
tibus et pro benignitate Gubernatoris gratias egit.
X V . Rector Magniíicus rettulit de urchiduce régió Joseplio
doctore honoris causa creando et provocavit Dr. Desiderium
Veszprém y, decanum ordinis medicorum, ut propositionem
ordinis referret. Dr. Desiderius Veszprémy propositionem ordi
nis his rettulit:

Ordo medicorum Universitatis Nostrae consessu IX. ordi
nario die X X X I. m. Mai anno M CM X V III habito cunctis suffragiis ardentique studio approbavit propositionem Dr. Gustavi
Rigler et Dr. Emerici lievesi, ut archidux renitis Josephus, qui
de valetiidine et vita militum tuenda ac conservanda optime
inerittis est, doctor honoris causa primus ordinis crearetur.
Quae propositio postquam decreto regis Francisci Josephi I.
die X X I. mensis Junii, anno M CM XVIII cleinentissime rata facta
est, precor Senatum Academicum, ut archiducem regium Josephum doctoran scientiae medicinae honoris causa creet.
X V I. Archidux regáis Josephus vota doctorum exsolvit.
X V II. Rector Magnifiais appellavit decanunt ordinis inedicorum. ut Suant Altitudinem doctoran bon. causa crearet.
XV III. Dr. Desiderius Veszprémy archiducam regium Josephum doctorem honoris causa creavit. Deinde Rector et Decani
de basi descenderunt et archiducem regium doctorem acceperunt. Postquam in sedes suas revertebantur, Rector. Magni
fiais diploma doctorum h. c. his verbis suae Altitudini tradidit:
Altitudo Regia!
Summo honore Altitudinem Vestram in serie doctorum
honoris causa creatorum Universitatis nostrae saluto, quae
series etiam tali nomine ornatur, ut erat nomen splendidum
gloriosumque patris felici memoria culti Vestrae Aititudinis, qui
litterarum doctrinarumque non solum fautor ardens, sed etiam
cultor eximius erat.
Serius quam debuimus, tradimus Altitudini Vestrae diploma
doctorum, signum cognitorum laudatorumque summorum meritorum, quae Altitudo Vestra in patria tuenda vitaque hominum
servanda inter caedes sanguinolentas gratiis nationis comitatus
sibi quaesiverat, quaeque bello nondum finito ordinem medico
rum Universitatis nostrae impulerunt, ut Altitudinem Vestram
doctorem honoris causa primum creandum esse decerneret.
Si, quod nobis invitis factum est, nunc demum officium
nobis pergratum praestamus, eo maiore gandió hodie hoc facimus, quia sic soliemnia nostra etiam spendidiora fiunt.
Cum Vestram Altitudinem honore summo oro, ut hoc
diploma benigne accipere dignetur, ex animo precor Deum, ut
Altitudo Vestra, suboles egregia cum natione Hungarorum
sensu, cogitatione, in patriamque amore coniuncta Palatini
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illius maximi; Altitudo Vestra, patris ciun veneratione amati
doctrinisque faventis filins similis ac dignus; Altitudo Vestra,
fnrtitudinis liungarorum rerunique gestarum heroum Hungaricorum scriptor elegantissimus, virtutum liereditariarum aequisitarumque cultor, per gratiam divinam diu sit ornamentum
adiumentumque artium ingenuarum Hungaricarum, superbia
nostrae Universitatis, patriae carissimae gloria!
Josephus, archidux retins ad liaec:
(jubernator Altissime! Rector Magnifiée!
Sollemnia niagnifica, quae liodie celebrantur. admonent
me illorum temporum. cum anno diutius defensioni Transsilvaniae praeeram; et gratiam debeo copiis heroum. gratiain hungaris Transsilvanis summis et ultimis, qui me adiuvabant, quique
in carendo, in ferendo item heroes facti sunt et exemplum Universitatis Francisco-Josephinae imitati in amore patriae tantum
praestiterunt. ut iis. tamquam saxis nisus inceptum meum ad
prosperos eventus ducere possem: nam milites mei fortissimi
omnes impetus hostium unitorum e sanctis finibus patriae
reppulerunt.
Ex animo doleo, cum horum temporum praeclarorum
memini. cum natio, cum populus liungarus ostendit, quid esset
amor innocens patriae, quid animus vere fortis. Sanguine autem
profuso multorum milium meorum commilitonum inexstincta
mihi inusta est persuasio, nationem liungaricam patriamque
nostram carissimam aliquando felicem fore magnamque.
Ego quidem vere fateor me etiam in posterum omni vena- '
rum pulsu patriae carissimae fratribusque liungaricis unanimis
serviturum esse, quaeeunque ferant futura.
Si in pugnis vel in hospitalibus commilitones vulneribus
obrutos curabam: si bora extrema cum amore humano iis
adstabam: his perpauca signa dabam gratiarum iis debitarum.
Ut autem vitam hominum servarem, amore fraterno adductus
sum eaque admiratione. qua martyres patriae veneror, cum
quibus ut hdnc sortem communicarem, summum erat meum
desiderium.
Ecce autem Universitas Eranciseo-Josephina doctorem me
honoris causa ordinis medicorum creavit! Pro quo honore, quo
admoduin commotum, honoratum, laetitiaque affectum me esse
sentio, gratias ex imo pectore ago maximas.
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Faxit Omnipoteus, ut quam primum celebrare possimus
laetiim festumque diem patriae carissimae ad novatn vitain
revocatae; faxit, ut Universitas F'rancisco-Josephina ad traditiones suas quinquaginta annorum quam primum redeat unumque
sit columinum, super quae patriam nostratn dilaceratam denuo
exstruere possimus.
Quae omnia summis viribus, verbis et rebus promoveré,
Universitatis omnes conatus adiuvare et una cum ea conten
dere, nt ea quae vult. in artibus colendis atque e re publica
adsequatur: meum, civis patriae amantis esse fateor.
Oratiis denuo actis ex animi sententia opto, tu Universitas
eiusque iuventtis alacris quam primum ilium diem videat, quo
id, quod omnes uno animo expetimus, ad effectum adducetur.
X IX .
Rector Magnificus nuntiavit decanos ordinum iuris
politicaeque consultorum, pliilosophorum, philologorum, historicorum, et mathematicorum naturaeque scrutatorum propositiones ad creandos doctores honoris causa fecisse, quare eos appellavit, ut propositiones suas recitarent.
Dr. Carolus Toth, decanus ordinis iuris et politicae con
sultorum recitavit propositum ordinis. ut Stephanus Hethlen de
Bethlen, praeses ministerü Hungarici de promovendo humano
cultu Hungarico. de adiuvandis litteris et artibus, praecipue
autem de servata nostra Universitate optime meritus, nec non
Dr. Sylvester Somogyi praefectus urbis Szegedini de promt vendis rebus ad salutem publicam et cultum humanum spectantibus optime meritus, doctores scientiae politicae honoris causa
* crearentur. Idem nuntiavit hoc propositum ordinis decreto
Gubernatoris Hungariae die X X IV . mensis lunii edito raturn
factum esse.
Dr. Joannes Csengery, decanus ordinis pliilosophorum,
philologorum, historicorum recitavit propositum ordinis, ut
Ernestus Dohnányi, professor Academiae musicae. de arte
música mirifico successu colenda et de propositis nationis inno
center adiuvandis optime meritus doctor philosophiae honoris
causa crearetur. Idem nuntiavit hoc propositum ordinis decreto
gubernatoris Hungariae die X X . mensis lunii ratum factum esse.
Dr. Fredericus Riesz, decanus ordinis mathematicorum
naturaeque scrutatorum recitavit propositum ordinis, ut Aladar
Scherffel botanicus de scientia botanicae colenda optime meritus,
et Dr. Ludovicus Tóth secretarii status vicem gerens in mini-
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sterio rerum sacrarum institutionisque publicae, vir-de Universitäte nostra sustentata ac locata optime meritus doctores phi losophiae honoris causa crearentur. Idem nuntiavit hoc propo
sition ordinis decreto gubernatoris Hungáriáé die X X IV . mensis
lunii emisso ratum factum esse.
X X . Rector Magnificus serie ordinum provocanit decanos,
ut Comitem Stephanum Bethlen, praesidem ministerii Hungarici et Dr. Sylvestrem Somogyi magistrum civium doctores
honoris causa scientiae politicae, Ernestum Dohnányi, professorem Academiae musicae, Dr. Ludovicum Tóth secretarii sta
tus vice fungentem et Aladantm Scherffel botanicum doctores
philosophiae honoris causa crearent.
X X I. Quo facto Senatus viros supra nominatos doctores
honoris causa accepit.
X X II. Rector Magnificus gratulatus est doctoribus honoris
causa creatis, diplomataque doctorum his verbis iis tradidit:
Doctores honoris causa honorificentissimi!
Actu eo sollemni, quo Senatus Academicus manus docto
ribus daturus ab iisque accepturus de tribunali huius Aulae de
scendit et ad doctores honoris causa creatos accessit, significare
voluit praemium meritorum maximum etiam summo cum honore
se dare veile.
Acápite hoc, Doctores honoris causa, tarn libenter, ut nos
hoc Vobis vei de conservanda, sustentanda, promovenda hac
Universitate vel de litteris et artibus promovendis eximio modo
merentibus gratificandi et gratias agendi causa summo cum
gaudio praebemus.
Rebus omnibus, quae artibus litterisque favent, res nationis
promoventur omnesque qui his rebus serviunt, egregiam navant
nationi operám. Ut enim natio per instituía sua vivit, sic qui cunque de institutis promovendis optime meritus est, se etiam
patriae amantissimum esse testatur.
Pro Vestris mentis natio Hungarica per nostrain Univer
sitäten! gratias Vobis agit.
Cum autem Vos oro, ut huius rei signa, diplomata doc
torum accipere dignemini, precor Deum, ut per longum vitae
spatium quam plures Vobis opportunitates praebeat ad augenda
Vestra de rebus rationis promovendis mérita!
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X X I II. Nomine doctorum honoris causa creatorum Comes
Stephanus Bethlen ex animi sententia alte' adsurgens gratias.
egit singulares.
"
X X IV . Rector Magniíicus sollemnia his verbls finivit:
Gubernátor Altissime!
Altitudines Regia'e!
Consessus sollemnis venerande!
Consessus bic sollemnis etiam consessus publicus est
anni scholastici. Itaque rem huc pertinentem nuntio, ordinem
medicorurn praemlum mille coronarum a Desiderio Vúrnay propositum Dr. Aiulreue Jen ey adiudicasse, ut opus eius quod inscribitur: „Documenta epidemiae cuiusdam paratyphosae“ praemio
debito donaretur.
Nutic iám ad finem consessus nostri sollemnis pervenimus.
Fatientia Vestra benigna abuterer, si attentionem longius fati
gare vellem.
Oua re gratia singulari perennique habita Gubernatori Hun
gáriáé altissimo pro summa benignitate, Comitiis Regni Hungá
riáé. Altitudinibus Regiis, Praesidi Ministerii Hungáriáé omnibusque qui horum sollenmium participes nos honorare dignati
sunt, sollemnia nostra bis verbij finio: Vivat, floreat Patria
nostra carissima, vivat Gubernátor Altissimus Hungáriáé!
26. Post hymnum Hungaricum cantatum frequens Aulae
Universitatis consessus sollemnis discedebat.

\

F Ü G G E L É K a JU B IL E U M I Ü N N E P S É G H E Z :
A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetemhez félszázados ünnepe
alkalmából intézett üdvözlő iratok.

A P P E N D IX AD A CTA DIEI F E S T I:
Litterae Universitati Litterarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae
diem testűm quinquaginta annorum peractorum gratulantes.

Hazai üdvözletek.
Gratulationes indigenarum.
Baranyavármegye alispánjától.
Méltóságos Rector Ür!
A in. kir. Ferencz Józseí-Tudományegyetem fél évszázados fenn
állásának emlékünnepére való meghívásukat Baranyavármegye nevében
hálásan köszönöm és a legnagyobb mértékben sajnálom, hogy a július hó
10-én tartandó évnegyedes közgyűlésünkön tárgyalandó igen fontos köz
ügyek megfelelő előkészítése folytán előállott, minden időnket teljesen lekötő
elfoglaltságunk miatt nem lehetünk abban a szerencsés helyzetben, hogy
az emlékünnepélyen személyesen is megjelenhessünk.
Magyar lelkünk egész melegével és szeretetével üdvözöljük az Egyexemet, mint az igazi és magyar tudományosságnak egyik legkiválóbb, nem
csak hazánkban, hanem a külföldön is mindenütt jól ismert és becsült letéte
ményesét, fennállásának fél évszázados évfordulója alkalmával s a jó Istenbe
vetett szilárd és megingathatlan bizalommal reméljük, hogy nincsen messze
már az az idő, amikor az Egyetem ismét alapítási és a legújabb időkig
működési helyén, a mindnyájunknak oly drága Erdély szép fővárosából, a
magyar kincses Kolozsvárról terjesztheti az igazi keresztény kultúra és
magyar nemzeti érzés nemes és szent igéit, fennen hirdetve kulturális és
szellemi fölényünket mindenki előtt.
Hazafias üdvözlettel
Pécs, 1922. évi június 26-án
Fischer Béla

Baranyavármegye közönsége nevében
az alispáni teendők ellátásával megb.
vármegyei másodfőjegyző.
Budapest székesfőváros H. Főpolgármestere.
Méltóságos Uram!
A székesfőváros törvényhatósági bizottsága nevében köszönettel és
mély hálával vettem kézhez a magyar királyi Ferencz József-Tudományegyetemnek 50 éves fennállása megünneplésére szóló meghívását.
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Bár a székesfőváros lelkileg teljesen egybeforrt és együtt örül a hazánk
nagyságát és kulturális fölényét elősegítő egyetem tudományos munkájával
és ezért a legnagyobb készséggel venne részt kiküldöttje útján a rende
zendő emlékünnepen, a sajnálatos yéletlen azonban úgy hozta magával,
hogy e saját részről is óhajtott jelenlétnek nem tud eleget tenni, mert az
emlékünnepnap összeesik a törvényhatósági bizottság szünet előtt tartandó
utolsó közgyűléseinek időpontjával, amelynek tárgysorozatain a székesfővárosi tanács minden egyes tagjának munkaerejét és személyes jelen
létét feltétlenül megkívánó nagyfontosságú ügyek egész sorozata kerül letárjgyalásra s így a törvényhatóság közgyűlései épp a kérdéses időben a tanács
egyetlen tagjának a jelenlétét sem nélkülözhetik.
Éppen ezért csak ezúton tolmácsolhatom a székesfőváros törvényhatóságának szívből jövő, meleg üdvözletét és mély szeretetét, kérve a Min
denhatót, hogy az immár egy emberöltőt meghaladó idő óta szakadatlanul
dolgozó egyetem továbbra is a tudományok erős fáklyahordozója marad
hasson és mint eddig, úgy a jövőben is erős hittel és hazaszeretettel páro
sult munkálkodása öregbítse szegény hazánk: Nagy-Magyarország jóhír
nevét és tekintélyét.
A székesfőváros törvényhatósági bizottsága nevében, mély tisztelettel
Budapest, 1922. június 24.
Dr. Sipőcz Jenő
h. polgármester.
A m. kir. Éerencz József-Tudományegyetemnek
jubileuma alkalmából
Szeged.
Innen az ősi fészekből, hol a szeretet, a megértés és az áldozó kész
ség növelte szárnyait, innen, hol Erdély kincses városának legnagyobb
kincse, Alma Matere lett, szorongó szívvel, könnyező szemmel küldi iidvözJetét és rebegö ajakkal emeli az igazság Istenéhez imádságát egykori tanít
ványa, majd tanítója, kérve, hogy adja meg ö , a legtökéletesebb Bölcsesség
és a legteljesebb Tudás forrása e Tudományegyetemnek azt, amiért elküldötte: hogy a világnak világossága, az igazságnak védő bástyája legyen
egy megszégyenített nemzet eljövendő dicsőségére.
Kolozsvárt, 1922 június 24-én.
Dr. fínros György.
Magnifice Rector!
Méltóságos Uram!
Életem egyik szép álma Volt, ha Isten erőben, egészségben megérnem
engedi a kolozsvári Ferencz József-Tudományegyetem 50 éves fennállását,
ennek ünnepében részt vehetni.
Álmom csak félig teljesült. A kolozsvári Ferencz József egyetem
Istennek hála létezik, de Szegeden. Ellenben erőm, egészségem e hó eleje
óta elhagyott s nem gondolhatok arra, hogy aki alakulásakor tagja voltam
s benne életem legszebb 20 esztendejét töltöttem, ünnepének részese
lehessek.

Fogadja Magnifice Rector hát csak a távolból szívem legmelegebb
Jókívánatait, hogy az Alma Mater új állomáshelyén a régi lendülettel foly
tathassa működését s legyen a magyar tudomány erős oszlopa.
Egyben idezárom az 50 év előtti megalakulás egy kis emlékjelét, a
felköszöntőt, melyet az akkori megnyitás alkalmával a város rendezte
lakomán az egyetem nevében mondottam.
Isten áldását kérve az egyetemre a legmelegebb érzésekkel jövő
sorsa iránt, mély tisztelettel maradok Magnifice Rector
Budapest, 1922 június 20.
kész szolgája
Concha G y ő z ő .
Méltóságos Rector Ürl
Hálásan köszönöm a Ferencz József-Tudományegyetem közelgő
jubileuma alkalmából hozzám eljuttatott szíves meghívást. Sajnos, más
irányú lekötöttségem megakadályoz abban, hogy az ünnepségre Szegedre
utazhassam. Lélekben azonban ott leszek és részt veszek abban a néma
tüntetésben? mely hivatva van a magyar kultúra fölényét hirdetni a világ
nak. Szívből kívánom, ez legyen a Ferencz József egyetem első és utolsó
jubileumi ünnepsége, melyet otthonától számüzötten ünnepel.
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.
Esztergom, 1922 június hó 13-án.
Csernoch János
bibornok, hercegpriinás.
Méltóságos Rector Magnificus Ür!
Nagytekintetü Egyetemi. Tanács!
Mint a kolozsvári m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem hallga
tója és doctora, boldog kötelességemnek tartom azt, hogy szerényen, de
hódolatteljes tiszteletlel jelentsem érzéseimet, midőn Tudományegyete
münk 50 éves fennállásának ünnepélyére indul.
Kívánom Isten megkülönböztetett áldását az Alma Materre.
Nagy erények, ragyogó tudástettek bizonyítsák be a Hála, Hűség,
érzékeny Szeretet valóságait, melyek nemesszivű, bölcs Mestereink sok
ezernyi hallgatói energiájából, életnyilvánulásaiból fakadjanak.
Nyissa ki Isten a közmeggyőződés szemét, hadd lássa az egész világ,
hogy Tudományegyetemünk* falai között a Saulusok is Rántásokká lesznek
s őrizze meg ezúton is attól, hogy fiai utcák söpredékei, börtönök töltelékei
•(legyenek.
Hálával, szeretettel, alázattal, hajlok meg s Hazánk és Tudományegyetemünk szomorú, közös sorsától elbúsult lelkemben az ünneplés érzése
vitám et sanguinem-et ajánl és esküszik!
Szolnok, 1922 június 28.
D r. D aday
L á s z ló
főhadnagy.
Debrecen sz. kir. város Tanácsától.
Méltóságos Rectorprofessor Ür!
« Ferencz József-Tudományegyetem ötven éves fennállásának alkal
mából tartandó ünnepi közgyűlésre szóló szíves meghívást köszönettel
megkaptuk.

Míg egyrészt büszke örömmel tekintünk arra a nagyszabású kulturmunkára, amellyel a Méltóságod bölcs vezetése alatt álló Tudományegye
tem egy félszázadon át becsülést és tiszteletet szerzett az egész világon a
magyar tudományosságnak, másrészt fájdalmas érzéssel gondolunk arra,
hogy otthonától távol, évtizedek munkájával kiépített épületeiből száműzve,
ünnepli félszázados fennállásának ünnepét a megszállott Erdély legelső
magyar kultúrintézménye.
Atyafiságos szeretettel üdvözöljük a nevezetes éviorduló alkalmával
*a m. kir. Ferencz Józsei-Tudományegyetem nagytekintetü tanári karát és
nemes iijúságát és kifejezzük forró óhajtásunkat, vajha mielőbb régi ottho
nában folytathatná áldásos munkáját a szabad Erdély Alma Matere.
Midőn arra kérjük Méltóságodat,, hogy ezen szívből jövő üdvözle
tünket az ünnepi közgyűlésen tolmácsolni méltóztassék, sajnálkozásunk
kifejezése mellett, hogy ezt a nehéz viszonyok között kiküldöttünk útján
nem tehetjük, fogadja Méltóságod nagyrabecsülésünk és tiszteletünk
kifejezését.
Debrecen, 1922 június 14.
Csóka Sámuel
polgármésterhelyettes főjegyző.
Ur. Orosz Árpád
jegyző.
Erdélyi Irodalmi Társaság.
Nagyságos Rector Ür!
A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem alapítása ötvenedik
évfordulójának örömünnepére szóló meghívót köszönettel megkaptuk.
Mily lelkesedő örömmel vennénk részt ez ünnepen, ha a ránk súlyosodott végzet parancsából nem volna tele szivünk fájdalommal a mi nagy
veszteségünkön. Mi nemcsak az édes Anyától szakadtunk el, de megfosz
tottak Alma Materünktől, legdrágább kincsünktől, legszebbik díszünktől, kul
túránk kiapadhatatlan forrásától.
Elnyomjuk mégis fájdalmunkat és szívünk egész szeretetével köszönt
jük ötvenéves Egyetemünket és kívánjuk, hogy épp úgy szolgálja a ma
gyar kultúrát új székhelyén, ahogyan szolgálta itt: tudományért égő lélek
kel, az igazság mindenek fölött való szeretetével, igaz magyar szívvel.
Tudjuk, hogy a Ferencz József-Tudományegyetem a magyar kultúra
ilyen szolgálatával fényt vet az egész magyarságra, reánk, elszakított sze
gény magyarokra. S e tudatban keresünk és találunk vigasztalást a mi
fájdalmunkra.
ÉS legyen meggyőződve az ünneplő Egyetem is, hogy megvan ben
nünk az erős akarat, hogy kulturális életünk megcsökkcnését azzal a buzgósággal, szorgalommal és elszánással igyekszünk pótolni a romániai magyar
ság műveltségének és faji erejének megóvására és emelésére, amelyre Alma
Materünk tanított bennünket.
Isten bőséges áldása kísérje az ünneplő Egyetemet további munkás
ságában és legyen még sok ilyen örömünnepe újabb meg újabb száz sze
meszter dicsőséges befejeztével.
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Kérjük a Nagyságos Rector Urat, kegyeskedjék az Erdélyi Irodalmi
Társaság üdvözletét szívesen fogadni és elmaradásunkat az ünnepi közgyű
lésről kimenteni.
őszinte tiszteletünk kifejezésével maradunk a Nagyságos Rector Ür
Kolozsvár, 1922 június 23.
alázatos szolgái
Kovács Dezső
az EIT. h. alelnöke.
Dr. Kiss Ernő
az EIT. titkára.
Rector Magniíice!
Tekintetes Egyetemi Tanács!
Alapítása félszázados évfordulóján mély meghatottsággal köszöntőm
a 7 Alma Matert a távolban.
Fölindulástól remegő szívvel tudok csak gondolni arra a Szentélyre,
amelyben mint igénytelen levita én is végezhettem szolgálatot s melyet a
■ történelem viharszele akkor sodort el helyéről, midőn éppen az én szerény
Szolgálatomnak negyedszázadja telt be.
És most országhatár választ el a magyar kultúra és egyetemes tudo
mánynak attól a templomától, ahová ha mindennap tettem is be lábamat,
lélekben minden alkalommal leoldottam saruimat. Mert bűnnek tartottam
volna felekezeti vagy politikai elfogultságoktól megfertőzött szívvel lépni
az Oltár elé, melyet 50 évvel ezelőtt azért emelt a magyar nemzet, hogy
az erkölcsi világrendet fenntartó hármas oszlop: a Tudás, Hit és Szeretet
fundamentuma legyen.
Egyetemünk e nagyszerű hivatásának meg is felelt: tudást terjesz
tett, hitet plántált és szeretetet virágoztatott ki a csarnokaiba tóduló ifjúság
fogékony szívében és a nemzedékek egész sorát nevelte, amelyek segítettek
Magyarországot naggyá tenni tudásban és erkölcsben, gazdaggá tenni szel
lemi és anyagi javakban, becsültté tenni ország-világ szemében. Közkincscsé igyekezett tenni a tudományt és azért messzire kitárta kapuit, hogy
aki tudásra éhezik, jöjjön és lakjék jól. És amint nem tett külömbséget
hallgatói között a felekezet, nemzetiség vagy társadalmi osztály tekinte
tében, úgy a tudomány messzire szétágazó fájának minden gyümölcsét
egyaránt gondoskodó szeretete melegével igyekezett érlelni. Így történt,
hogy az európai egyetemek közül mint az elsők egyike adott helyet a zsidó
bibliai tudomány és a zsidó irodalom ismertetésének is és nekem mindenkor
büszkeség jogcíme leszen, hogy elégtelen erővel bár, melyet egy terhes
hivatás emésztett, éppen én tehettem némi szolgálatot a tudomány ez ágának
Egyetemünk katedráján.
Midőn tehát a poraiból Főnixként föltámadt drága Anya ünnepet ű|,
hódolattal borulok keblére és szívem gyökeréig megindulva kívánom neki,
hogy egy újabb fél évszázad kapuján átlépve, még beláthatatlanul messze
útat tehessen meg mindig megújuló és megifjuló erővel! Legyen Egyete
münk továbbra is tápláló édes anyja a tanulni- vágyó ifjúságnak és jöjjön
el mihamar az idő, mikor kivetheti falai közül a Gyűlölet emberevő bálvá
nyát, mely az Egyetem immár hagyományos, a Szeretet jelében nagyranőtt
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szellemének megcsúfolásával vlsszaüznl képes kapuitól azt, aki csak azért
Ikéredzkedik be, hogy a tudomány emlőjén táplálja szomjú szívét!
Fogadja, Rector Magnifiée és Tekintetes Egyetemi Tanács, hálás
köszönetemet a jubileumi ünnepélyre való meghívásért és maradtam meg•külömböztetett tisztelettel
Kolozsvár, 1922 június 22.
alázatos szolgájuk:
Dr. Eisler Mátyás
egyetemi magántanár.
Méltóságos tudományegyetemi Rector Or!
Mély meghatottsággal vettem és köszönöm a M. kir. F. J . Tudo
mányegyetem meghívóját alapítása ötvenedik évfordulójának ünnepi köz
gyűlésére.
Mint e félszáz év nagy részén lelkem egész odaadásával működő
(tagja az Egyetem dúsérdemű tanári testületének, szoros kötelességteljesí•tésnek tartanám, hogy személyesen vegyek részt az úgyszólván halálát
(túlélő Egyetem fájdalmas felsóhajtásában, jóllehet aggályaim is vannak az
ünneptartás politikai hatásai iránt. Ámde sokkalta súlyosabban érzem még
azt a gyászomat, amely feleségem halálával nehezedett reám, hogysem az
illő lelkiállapottal közeledhetném az ünneplők soraihoz.
Ezúttal is csak távollévőén kényszerülök tehát táplálni mindazokat
a reménységeket, melyeket az Egyetem hagyományos célkövetéséhez bizton
fűzök, mert nem kétlem, hogy nemes társadalmunk kellően méltányolva az
Egyetem sziklaszilárd törekvéseit, teljes lehetőséggel fog hozzájárulni fel
virágzásához.
„ Kiváló tisztelettel Méltóságod iránt
Budapest, 1922 június 22.
Farkas Gyula ár.
nyug. F. J.-tudományegyetemi ny. r. tanár.
A Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgatósága.
A M. Kir. Ferencz József-Tudoinányegyetem
nagyságos Rectori Hivatalának
Szeged.
A Magyar Nemzeti Múzeum nevében szerencsém van a legmelegeb
ben üdvözölni a M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetemet alapításának
Ötvenedik évfordulója alkalmából, igaz szívvel kívánom, hogy a Tudományegyetem zavartalanul fejthesse ki áldásos működését a nemzeti -tudomá
nyosság és közművelődés terjesztése körül: ehhez még hozzácsatolom azt
a lélekből fakadó hő óhajtásomat, vajha mennél előbb lehetséges volna
elfoglalnia azt a székhelyet, ahol az 1872. évi X X I. t.-c. az egyetemet
megalapította.
Kitűnő tisztelettel:
Budapest, 1922. évi június hó 25-én
Fejérpataky László
A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.
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Engedje meg, hogy Méltóságod előtt kifejezésre juttassam a m. kir.
Ferencz József-Tudományegyetem ötvenedik évfordulója alkalmából e ma
gas tudományos Testületnek szóló legmelegebb szerencsekívánataimat. A.
milyen elmúlhatatlan az a hála, amelyet e híres Egyetem iránt érzek azért,
hogy a tudományos pályára fölemelt és azon jóságos kézzel vezetett* olyan
forró abbeli fohászom, hogy a Gondviselés hagyja továbbra is tündökölni
ez Egyetemet régi nagyságában: hogy ezentúl is tehesse azt, amit a múlt
ban oly dicsőségesen teljesített: a magyar hazát, az Universitas rendelte
tése szerint, mindenekelőtt a tudomány művelésével és oktatásával
szolgálni.
Mély tisztelettel maradok a Méltóságos Rector Ür igaz híve
Budapest, 1922 június 24-én
Dr. Fejér Lipót
ny. r. tanár a budapesti egyetemen.
Méltóságos Rector Magnificus Ür!
Mély meghatottsággal és hálával vettem Méltóságod kegyes meg
hívását a kolozsvári Ferencz József-Tudományegyetem 50 éves jubileumá
nak ünnepére. Fogadja érte Méltóságod legmelegebb köszönetemet. Mély
sajnálatomra nem vehetek rajta részt a mai súlyos viszonyok közt: de
egész szívvel és lélekkel ott leszek. Hiszen én mint serdülő ifjú ott voltam
la megnyitó ünnepen. Ennek az Alma Maternak voltam tanítványa 1875-től,
mindent, amit a tudományban el bírtam érni, ott nyertem, vagy onnan
hoztam el a ható erőket. Ott tettem doctori szigorlatot több mint 40 éve,
'ott tettem ugyanakkor tanári vizsgát, lettem ezelőtt 40 évvel magántanár
és később ny. c, és jelleggel fölruházott rk. tanár, ennek az egyetemnek
voltam 1890 óta 1899-ig könyvtárigazgatója. Csoda-e akkor, ha e szép és
nemes emlékek, melyek mindig éltek szívemben, most még jobban meg
elevenednek, csoda-e, hogy a meghatottság érzése mélyebb most, mint
máskor? És fájdalmam éppen oly nagy, mint örömöm és büszkeségem, elgon
dolva, hogy ez a nagyszerű egyetem mi volt a nemzet kulturéletében és
mit vesztett a gonoszságok gonoszsága által. De azért él és működik s a
Gondviselés és a hálás haza segélyével újra megnyeri nagy eszközeit a
küzdelmes évek során s ez az én buzgó esedezésem. Adja az Ég, hogy a
megpróbáltatások súlyos időszaka után új élet várjon az Alma Materre,
hogy teljesíthesse úgy nagyszerű hivatását, mint a múltban: terjessze a
a tudomány fényét és életét, legyen mindaz, amit tesz, aere perennius és
tehesse legalább minden tanítványára azt a hatást, melyet rám tett
egykor, mire mindig a legmélyebb hálával és meghatottsággal fogok
gondolni.
Fogadja a m. t. Alma Mater e nagy nap alkalmából hálás szívemből
íakadó legmelegebb üdvözletemet s Méltóságod legmélyebb tiszteletem kife
jezését, mellyel maradok
Budapest, 1922 június 24-én
alázatos szolgája
Dr. Ferenczi Zoltán
a budap. k. m. tud.-egyet. könyvtárának igazgatója.
9»
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A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem alapításának ötvenedik
évfordulója alkalmából június 29-én tartandó ünnepi közgyűlésre címemreküldött meghívót a legmélyebb köszönettel vettem. A megváltozott viszo
nyok részemről a személyes megjelenést lehetetlenné teszik; azonban, mint
ezen egyetemnek egyik legrégibb hallgatója, később címzetes rendkívüli
tanára, felhasználom az alkalmat, hogy ezen egyetem iránt mindig szívesen:
táplált legmélyebb hálaérzetemnek és legforróbb szívből eredő tiszteletem
nek kifejezést adjak. Adja az ég, hogy a volt kolozsvári, most szegediegyetem beláthatatlan századokig virágozzék és legyen büszkesége a magyar
tudományosságnak.
Kolozsvár, 1922 június 22.
Mély tisztelettel
Dr. Gergely Sámuel.
Méltóságos Rector Ür!
A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem alapításának ötvenedik
(évfordulója alkalmából tartandó ünnepi közgyűlésre való nagyrabecsült
meghívását köszönettel vettem és midőn őszinte sajnálatomat fejezem ki
azért, hogy a megjelenésben akadályozva vagyok, egyszersmind arra ké
rem Méltóságodat, hogy fogadja tiszteletteljes üdvözletemet és igaz üdvkfvánataimat az egyetem félszázados dicsőségteljes kulturmunkájának ezen
megható emlékünnepe alkalmából, melyet — egy jobb jövő reményében —
szívben és lélekben Önökkel ülök meg.
Kiváló tisztelettel, Méltóságodnak készséges híve
Budapest, 1922 június 24.
Gohl Ödön
a Ferencz József-Tudományegyetem tiszteletbeli doctora,
m. nemzeti múzeumi osztályigazgató.
A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem
Rectorá tusának
Szeged.
A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia köszönettel vette a nagy
nevű Egyetem alapításának 50-ik évfordulója alkalmából rendezendő ünnep
ségre szóló meghívást.
Habár a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia tanártestülete ezúttal
kiküldöttje által sem képviseltetheti magát, az ünnepség lélekemelő fontos
ságától áthatottan az ünnepségen lélekben részt vesz és fájdalmát fejezi ki
amiatt, hogy a dicső múlttal rendelkező, a magyar kultúrát és a magyar
eszméket híven szolgáló kolozsvári egyetem a részére magyar véren és
pénzen épített tudományvárából, otthonából kiűzve idegen helyen ünnepel
heti csak meg fennállásának ötvenedik évfordulóját.
Reményét és hő óhaját fejezi ki a keszthelyi m. kir. gazdasági aka
démia tanártestülete, hogy nemsokára elérkezik az idő, midőn „Lesz még
kikelet Kolozsvár felett“ , amikor a bitorlók elűzetve a nagynevű Egyetem
újból elfoglalhatja ősi fészkét és a tudománynak is dacosan használt fegy
verével elpusztítja mindazt, ami most keserűséget okoz és szolgálhatja az
-Erdély részére nélkülözhetetlen magyar tudományos kultúrát. Ügy legyen?
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A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia tanártestülete a legmelegebb
üdvözletét küldi a íélszázados ünnepség alkalmából a M. Kir. Ferencz
József-Tudományegyetemnek.
Keszthely, 1922 június hó 19-én.
S z ta n k o v ic s Já n o s
gazdasági akadémiai igazgató.
Méltóságos Rector Ür!
Kedves Barátom!
Hálásan köszönöm a június 29-re szóló megtisztelő meghívást. És
lia egészségem állapota nem is engedi meg, hogy részt vegyek lélekemelő
és példaadó ünnepén annak az Egyetemnek, amelynek kebelében, a Ti ne
mes baráti körötökben életem legszebb és leggyümölcsözőbb tíz esztendejét
(töltöttem: lélekben ott leszek Veletek s a Tiétekkel együtt száll — a mun
kából részt kérő fogadalommal együtt — buzgó fohászom az igazságos
Istenhez a romokban heverő haza fölépítéséért. Tűrésetek és áldozatos cse
lekvésiek messze sugárzó fényessége világítson föl mindenkit kötelessége
parancsáról.
Budapest, 1922 június 24-én.
[gaz tisztelettel köszönt régi barátod
K enéz

B é la .

Méltóságos Rector Ür!
Kedves Barátom!
Mély meghatottsággal vettem a f. hó 29-iki egyetemi ünnepélyre vo
natkozó meghívót kézhez.
Emlékezetemben pillanat alatt rohantak 50 év eseményei végig,
melyekből én is kivehettem azt az osztályrészemet, melyet — a saját
szempontomból megítélve — kincsekkel sem lehet fölbecsülni.
Ott lehettem 1872-ben — 15 éves koromban — ennek az egyetemnek
legelső rendes hallgatói között. Ettől nyertem 1876-ban doctori oklevelemet,
4878-ban egyetemi magántanári képesítésemet.
Együtt működtem, mint tanártársaimmal, az egyetem legelső tanári
Karának tagjaival, az én volt tanáraimmal. Azokkal a nagyokkal, kik az
Egyetem igazi megalapítói voltak. Mert ők voltak azok, kik rövid idő
lefolyása alatt, mondhatni, a semmiből, egy hatalmas, nagynevű kulturális
intézményt tudtak létrehozni.
Aztán megérnem adatott; hogy az Alma Mater kötelékéből kiváló,
első mesterek helyébe egymást követve léphettek be azok a kedves Kolle
gáim, kiket megelőzőleg tantermem büszkeségei közé számíthattam. Míg
nem, a Gondviselés rendelése folytán, magamnak is ki kellett Közülctek
válnom!
-És most? Rátok vár ismét az új, a második alapítás nehéz föladata
és munkája!
Magam pedig, — Titőletek elszakadt Kollegátok — egyebet nem
lehetek, mint hogy kérjem az Egek Urát, árassza soha ki nem apadó, bősé
ges áldását munkásságtokra és virágoztassa föl a Ferencz József-Tudományegyetemet a magyar haza dicsőségére és az egész emberiség javára!
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Hozzátok pedig szíve mélyéből fakadó, legbensőbb kartársi és barát»
üdvözletét intézi
Kolozsvárt, 1922. június 21-én
,
öreg kollegátok
Dr. Kiss Mór.
Méltóságos Rector Ür!
A kolozsvári egyetem jubileumi ünnepére szóló megtisztelő meghívá
sának, a legnagyobb sajnálatomra, nem tehetek eleget, mert nagy koromnál!
fogva utazásra nem tudom magamat rászánni.
Engedje meg Rector úr, hogy a jubileum alkalmából kifejezést adjak
érzelmeimnek, amelyek a kolozsvári Alma Mater-hez elválaszthatatlanul1
hozzáfűznek.
Azok közül, akik 50 esztendővel ezelőtt — telve ifjú lelkesedéssel —
a magyar tudomány becsületes, buzgó szolgálásának szilárd elhatározá
sával megkezdtük Erdély egyetemének megalapozását, alig élünk néhányan..
Az eltelt 50 esztendő elsodorta mellőlem kedves kartársaimat, részeseit
annak az ideális lélekkel végzett építőmunkának, amelyet a legnagyobb
egyetértésben, vállvetve végeztünk a magyar kultúra és a nemzeti eszme
diadaláért.
S most, amikor itt állok, úgyszólván egyedül a régiek közül, akikre
a Gondviselés, a nemzet tavaszának ébredésekor, az ország felépítésében'
a nagy munka egy csekély hányadát bízta, végtelen fájdalommal, az öreg
ség tehetetlenségének kínzó tudatában tekintek végig a romokon, amelyek
nek újjáépítésében nekem már nem lehet részem.
Kolozsvárhoz és Erdélyhez családi életem legboldogabb és legfájóbb
emlékei, tudományos munkám leginkább szívemhez nőtt eredményei, a
Mezőség aranyos napfényben fürdő dombságai, a sokszor bejárt bércek
olyannyira ismert sziklái, az Aranyi hegy hatalmas iöldpúpja és a kolozs
vári temetőben domborodó kis sirhant, — első gyermekeim nyugvóhelye, —
ezernyi elszakíthatatlan szállal fűz hozzá.
Az emlékezés erős kötelékei nem engedik, hogy Erdély egyetemét
máshol tudjam elképzelni mint a Számos-völgyi gyönyörű metropolisban
és Erdélyt el tudjam képzelni magyar egyetem nélkül. Erős a hitem, hogy
a nyers erőszak fölött hamarosan győzedelmeskedik a kultúra hatalma ésNagy-Magyarország Királyhágón túli részén a kolozsvári egyetem nem
sokára folytathatja nemzeti misszióját.
Önökre uraim, akik nyomdokainkba léptek, súlyos feladat vár; egy
részt az ország szívében, a legmagyarabb városban új hajlékot, új munkaUerületet kell teremteniük a magyar tudománynak, másrészt föl kell nevel
niük azt a tudós generációt, amely diadalmasan visszahelyezi az elűzött
Alma Matert a fölszabadított Erdély tudományos életének trónjára.
Ennek a kettős feladatnak, ennek a nagyfontosságú nemzeti hiva
tásnak sikeres elvégzéséhez kitartást és szerencsét kívánva, szívem egész
melegével üdvözlöm a jubiláló kolozsvári egyetem nagytekintetű Tanácsát
és kitűnő professzorait és üdvözlöm a tiszamenti várost, amely hajlékot
adott az erdélyi hegyek közül odamenekült Alma Maternek, hogy tiszta
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magyar légkörében új erőre kapva, bizakodó hittel tekinthessen kelet felé,
a magyarság felkelő Napjába.
Fogadja Méltóságos Rector Úr őszinte tiszteletem kifejezését.
Budapest, 1922 június 26.
D r.

K och

A n ta l

nyug. egyetemi tanár.
A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem e. i.
Nagyságos Rectorának
4-

Szeged.

Beteg ágyamból küldöm a kolozsvári tudományegyetem félszázados
fennállásának ünnepe alkalmából üdvözletemet.
Az elhívottak között ott álltam már bölcsőjénél, kiknek keze azt
ingásra lendítette; éppúgy közvetlenül fájdalmas szemtanúja gyászos végű
ellenséges usurpatiojának.
A félszázad dicsőséges együttmunkálásának emlékeivel megpróbálta
tásunkban is az igazság győzelmének reménységével áldozok a múltnak s
. hiszek a jövőben.
Budapest, 1922 június hó 7.
D r. K o lo s v á r y S á n d o r
nyug. egyetemi professzor.
Magyar Nemzeti Szövetség (Területvédő Liga) Dunaföldvári Köre.
A kolozsvári in. kir. Ferencz József-Tudományegyetem
nagyságos Rector Magnificusához
Szeged.

Megértő magyar szívvel köszöntjük a kolozsvári m. kir. tudományegyetemet félszázados jubileuma alkalmából. Teljes tudatában vagyunk
annak a nagy értéknek, amit ez az egyetem a magyar tudományra és köz
műveltségre mindenkor jelenteit. Értékelni tudjuk ennek az egyetemnek
törhetetlen, meg nem alkuvó, harcos magyar szellemét, mely oly sok tanít
ványának lelkében visszaragyogva csodás, önfeláldozó tetteknek lett az
alapja békében és a háborúban!
, Amikor részt kívánunk venni Nagyságod vezetése alatt működő
egyetem örömünnepében, nem feledhetjük el, hogy az egyetem — bár
vendégszerető magyar város falai között él megbecsülésben s büszke
szeretetben — mégis számkivetésben, bujdosásban tölti be nagyszerű hiva
tását, mert „rablók kezén van kincses Kolozsvár!“
Felfohászkodunk a magyarok Istenéhez, áldja meg ennek az egye
temnek működését, áldja meg minden vezetőjét és tanárát, áldja meg min
den tanítványát, kik hűséges gyermekei voltak és maradtak magyar
hazájukhoz!
Áldja meg a jóságos Isten mindazokat, kik e száműzött egyetem
boldogulását lelkükön viselik s szellemi vagy anyagi javakkal támogatják!
Fngedje meg a. magyarok Istene, hogy ez a gazdag szellemű, nagy
tudományú egyetem bújdosásában is betölthesse hivatását, mélyíthesse a
magyar tudományt, munkálhassa az egyetértő, egyet akaró, önfeláldozó
magyar közszellemet, amely hozzá fogja segíteni, hogy amily lelketrázó
elkeseredésben indult el a számkivetésbe, épp oly dicsőséges örömben tér
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hessen vissza az ezer esztendős magyar nemzet által megszabott, rendel
tetésszerű régi székhelyére, kincses Kolozsvárra!
Bízunk Isten segedelmében és a magyar nemzet ősi erejében! Kife
jezve igaz hálánkat és köszönetiinket az egyetem vezetősége, tanári kara
és hivatalnokai iránt, küldjük hazafias üdvözletünket.
Dunaföldvár, 1922. évi június hó 29-én.
A Területvédő Liga Dunafqldvári Köre nevében
Dr. Rátkay László
ügyvezető-főtitkár.
Magyarhoni Földtani Társulat.
A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem
nagyérdemű Tanácsának
Szegeden.
Amidőn a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem fennállásának
félszázados évfordulóját ünnepli, a Magyarhoni Földtani Társulat is haza
fias üdvözletét küldi.
Az a szellem, melynek az ünneplő Egyetem mindenkor lelkes ter
jesztője volt, jelenlegi székhelyén is azt a magasztos célt szolgálja, mint
az elmúlt félszázad alatt, t. i. szellemi és erkölcsi fegyvereket adni azok
kezébe, kiktől a Haza jövendő sorsa függ.
Isten segítségétől és a hálás nemzet nagyrabecsülésétől támogatva
versenyezzen a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem a többi Főisko
lával egyetemben az integer Magyarország és egy jobb jövő kiküzdésében.
Jó Szerencsét!
Budapest, 1922 június hó 25-én.
Dr. Pálly Móric
Dr. László Gábor
elnök.
első titkár.
Mosonvármegye alispánjától.
A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem
Méltóságos Rectorának
Szeged.
Az Egyetem alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából tartandó
ünnepi közgyűlésre szóló megtisztelő meghívást, Mosonvármegye közön
sége nevében, hálásan köszönöm, azonban sajnálattal kell bejelenteni, hogy
a jelenlegi viszonyok, különösen a nagymérvű hivatalos elfoglaltság miatt
a vármegyének ezen közgyűlésen hivatalosan magát képviseltetni nincs
módjában.
Mosonvármegye törvényhatósága az otthonából kiüldözött Egyetem,
a nemzet kulturális fejlődésének ezen nagyérdemű intézetének ünnepén
lélekben mindenesetre a leglelkesebben vesz részt és a Méltóságod vezetése
alatt álló Egyetemet félszázados jubileuma alkalmából legbensöbb. szere
tettel és mélységes tisztelettel köszönti.
Magyaróvár, 1922. évi június hó 17-én.
M o so n vá rm e g ye közön sége n evében:

Alispán.
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M é ltó sá g o s R ecto r Ü r !
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Mély megilletödéssel olvasom a meghívót a kolozsvári egyetem 50
eves jubileumának ünnepére'. Mindmáig reméltem, hogy le fogok holnap
mehetni Szegedre és részt vehetek az ünnepi közgyűlésen. Ma bizonyossá
lett, hogy halaszthatatlan természetű magánügyek miatt nem utazhatom.
Ezért írok csak ma.
Ha nem lehetek is jelen, lelkileg együtt leszek az ünneplőkkel. Vagy
jobban mondva, a bánkódókkal. Amikor együtt dolgozgattunk a hazai kul
túrán Erdélyben, egyikünk sem gondolta, hogy a jubileumot a Ferencz
József-Tudományegyetem nem fogja Kolozsvárt megülhetni. Azt hiszem,
most is egyek vagyunk gondolatban, de még inkább a hő vágyódásban. Adja
Isten, hogy még mi magunk is, akik Kolozsvárt működtünk, megérhessük
újra a magyar hazában a kolozsvári magyar egyetem újra megnyitásá
nak ünnepét.
Ezzel a meleg fohásszal legyen szabad nekem is hozzájárulnom ahhoz
az imádsághoz, amely 29-én a jubilálok szívéből egyértelmüleg fog szái3ani az Egek felé.
Méltóságodnak
Budapest, 1922 június 27-én
kitűnő tisztelettel híve
Navratil Ákos.
Méltóságos Rector Ür!
Tek. Egyetemi Tanács!
Amilyen mély tisztelettel és édes örömmel vettem a m. kir. Ferencz
József-Tudományegyetemnek a í. hó 29-én tartandó emlékünnepére szóló
nagybecsű meghívását, épp olyan nagy sajnálattal és keserű fájdalommal
kényszerülök kijelenteni, hogy erősen meggyengült egészségi állapotomnál
fogva, amely miatt hosszabb utazásra vállalkoznom lehetetlen, e díszes
ünnepen nem jelenhetek meg. De ott lesznek gondolataim annak a tiszte
letre méltó tudós testületnek az ünnepén, amelynek nemrégiben én is
egyik igénytelen tagja voltam. Amelynek többi tagjaival szerény tehetsé
gemhez képest 44 éven át én is küzdöttem az ő jóhírnevének kivívásáért és
gyarapításáért s amelynek jóindulatát, szíves támogatását és üdvös befo
lyását e hosszú időn át szerencsém volt folyton tapasztalni.
Kiváló megtiszteltetésemért őszinte- hálámat nyilvánítva s az egye
tem nagysikerű tudományos munkálkodására az Ég áldását kívánva, vagyok
a Méltóságos Rector Ürnak és a Tek. Egyetemi Tanácsnak
Kolozsvárt, 1922 június 22.
alázatos szolgája
Dr. Óvári Kelemen
nyug. egyetemi tanár.
Nagyságos Rector Ür!
Méltóságos Uram!
Fogadja őszinte köszönetemet a szívélyes és reám. nézve felette
megtisztelő meghívásért. Sajnálatomra, különféle körülmények következ
tében nem jelenhetek meg az egyetem jubiláris ünnepén és nem örülhetek
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és szomorkodhatok az egyetem tagjaival együtt. Mint mindenkor, úgy
különösen a jelen alkalommal is felemelő érzéssel gondolok azokra a felejt
hetetlen évekre, amidőn Kolozsvárt zavartalanul csakis a tudomány műve
lésének élhettünk, mindnyájan eltelve lelkesedéssel, reménnyel és biza
lommal. Ilyen lelkesedést, bizalmat és hozzá az igazi tudományos műkö
dést megértő és méltányolni tudó közszellemet, valamint sok sikert kívánok
az egyetemnek, amidőn működése első századának második felébe lép,
hogy működésével is előmozdítsa mindnyájunk amaz óhajának teljesülését,
hogy mielőbb ismét eredeti otthonában terjeszthesse és mozdíthassa elő a
kultúrát és biztosítsa nemzetünk fennmaradását és felvirágozását.
Fogadja Méltóságos Uram legőszintébb tiszteletem kifejezését, melylyel maradok
Budapest, 1922 június 25-én
ü r . P ló s z S á n d o r
egyetemi ny. r. tanár.
A M. Közigazgatási Bíróság Elnöke.
Magnifice Recfor!
Méltóságos Uram!
A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem alapításának ötvenéves
évfordulója alkalmából tartandó ünnepi közgyűlésen el nem halasztható
elfoglaltságom miatt, végtelen sajnálatomra, személyesen nem vehetek részt,
de szívem egész melegével együtt érzek az ünneplőkkel, már annál az oknál
fogva is, mert hivatali állásomból kifolyólag annak idején abban a szeren
csés helyzetben voltam, hogy az egyetem érdekében minden tőlem telhetőt
a legbensőbb lelki örömmel teljesíthettem.
Bizton hiszem, hogy az egyetem új helyén is folytatni fogja érde
mekben és sikerekben gazdag, az egész tudományos világ által elismert
működését és mélyíteni fogja azt a magyar kultúrát, mely egyik legbizto
sabb fegyverünk a magyar igazság diadalának kivívásában.
Budapest, 1922 június 26.
Kiváló tisztelettel
B r . á r. W la s s ic s G y u la .

/

II.

Külföldi üdvözletek.
Gratulationes gentium externarum.
Aachen.
Technische Hochschule
Aachen.

Aachen, den 1. Juni 1922.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Universität Szeged am 29.
Juni ds. Jrs. gestatte ich mir namens des Lehrkörpers der Technischen
Hochschule in Aachen
die w ä r m s t e n G lü c k w ü n s c h e für ein ferneres Blühen und Gedeihen
zu übermitteln.
Ich gebe dem Wunsche Ausdruck, dass die Jubilarin als Stätte der
Forschung und Belehrung auch in Zukunft ihre hohe Stellung behaupten
möge.
Der Rector :
Sch w em a n n .

Aberdeen.
Senatus Universitatis Aberdonensis
Illustrissimae Universitati Litterarum
Regiae Hungáriáé Francesco-Josephinae
S. P. D.
Gratias vobis nostri quam maximas referunt quod Ludos Natalicios
jam celebraturi in partem nos gaudii vestri humanissime vocavistis.
Longis maris et viarum spatiis ab Athenis vestris sejuncti vinculum
tamen iliud commune agnovimus quod arete eos adstringit omnes qui ad
studia Iiberalia promovenda taedamque ardentem scientiae et doctrlnae
posteris tradendam semper incumbunt. Quapropter nobis summo fuisset
gaudio feriis adsistere si fata sivissent. Attamen haud parvam affért nobis
tristitiam quod cum obstent multae cum multis discipulis paene núnquam
intermissae occupationes nemo nostrum celebrationi interessé potest. Hoc
autem die natalicio vobis, Rector Magnifice, Professores et Doctores et
Magistri, summo amore gratuiamur, nec quidquam auspicatius exoptare
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possumus quam ut in plurima saecuia vestra in Universitate fax ingenii
«luceat atque indies clarius enitescat.
Datum Aberduniae, Id. Jun. A. S. MCMXX1I.
Georgius Adam Smith lia. L. L. D.
Vice-Cancellarius et Praefectus
H. I. Butchart
Universitatis Secretarius.
Angers.
Université Catholique
De L ’ouest
Angers.
Universitas Litterarum Catliolica
Andegavensis
summo cum honore earn acccpit chartulam qua
Universitas Litterarum Regia
Hungarica Francisco-Josephina
festos dies semisaeculares Szegedini, die X X IX mensis Junii, celebrandos
indicat, atque ad eos istuc legatum hinc evocat urbanissime.
Vehementer dolet fieri non posse ut e suis mittatur qui, congratulandi
causa, ad sororem lnmgaricam accedat.
Sed vota facit ex animo ut, divino beneficio, in dies floreat.
Leo

G ry

Rector Universitatis.
Ann Arbor.
University of Michigan
Ann Arbor
Presidents Office.
Praeses et Senatus Universitatis Michiganensinm
Rectori et Senatui
Universitatis Litterarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae
S , P. D.
Vobis gratias agimus quod liberaliter invitatis ut festos dies semisae
culares Szegedini vftbiscum concelebremus.
Hoc tempore non possumus mittere trans Atlanticum mare qui prae
sens gratulandi munus obiret. Perpatuam felicitatem Universität! vestrae
precamur et auguramus.
Datum Ann-Arbori Non. Jun. M CM XXII.
M a r io n

Le

Roy

B a r to n

Praeses.
Baltimor.
The Johns Hopkins University
Baltimore Maryland
Presidents Office
Universitas Hopkinsiensis
Universitati Litterarum Regiae Hungaricae Frarvco-Josephinae
S. P. D.
Gratulamur ex animo vobis quod festos dies semisaeculares Sze
gedini iam iam celebrare constituistis, celebrantibusque bona omnia et fausta
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et felicia precamur. Dolemus autem quod angustiis teniporis exclusi neminem ex nostro a)etu, qui ieriis vestris intersit, possumus adlegare.
Datum Baltimorae, die septimo mensis Junii, A. S. M D C C C C X X II.
Frank Johnson Goodnow.
Barcelona.
Mi ricevis vian ¿entilan inviton pro kiu mi kore dankas vin. Laüpove
mi klopodos atingí, ke iu inda proiesoro de nia Universitato, ceestu, gin
reprezentante, la solenajn festojn, ke okaze la La jarreveno de via Lit.
Universitato, estas okazontaj la 29an de la' nuna monato en Szeged.
Dio gardu vin dum multaj iaroj.
Barcelona, la 2an de junio de 1922.
La Rectoro,
(legi non potest).
Al lia Mosto la Rectoro de la Rega Húngara Lit. Universitato de FranciskcJozefo — Szeged (Hungarlando).
Basel.
Universität Basel
An den Rector der Universität
Szeged.

Sehr geehrter Herr Kollege,
Im Namen der Universität Basel beehre ich mich, Ihnen für die
freundliche Einladung zur 50jährigen Gedenkfeier Ihrer Universität ver
bindlichst zu danken. Der Senat der Universität Basel bedauert ausser
ordentlich, wegen der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit, nicht in der
Lage zu sein, einen Vertreter zu bestimmen: dagegen hat er mich beauftragt
der Universität Szeged seine herzlichsten Glückwünsche zu übermitteln.
Mit vorzüglicher kollegialer
Hochachtung
Basel, den 16. Juni 1922.

A u g u s t S im o n i u s

d. z. Rector.
Berlin.
Technische Hochschule
zu Berlin.
Charlottenburg, den 23. Juni 1922.
Die Technische Hochschule Berlin spricht der Universität Szegedirr
ihren besten Dank für die freundliche Einladung zu der demnächst statt
findenden Feier des 50-jährigen Bestehens der Universität ergebenst aus.
Der Rector
R . R o th e .

Zur lialbjahrhundertfeier die besten Glückwünsche Universität Berlin.
Berlin, 28. Juni 1922.
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Bern.
Die Universität Bern an das Rectorat der
Franz Josephs Universität in Szegedin.
Magnificenz,
Im Namen unseres akademischen Senates beehre ich mich Ihnen
■ für die freundliche Einladung zur Teilnahme an der Feier des fünfzig
jährigen Bestehens Ihrer Universität den besten Dank auszusprechen.
Leider ist es uns unmöglich Delegierte zu diesem Festakt zu ent
senden, wir werden jedoch bei diesem Anlasse Ihrer Universität in herz
licher Teilnahme gedenken und bringen Ihnen, sowie dem gesummten
Lehrkörper Hirer Universität unsere warmen Glückswünsche dar.
Genehmigen Sie, Magnificenz, die Versicherung meiner vorzüglichen
kollegialen
Bern, den 22. Juni 1922.
Hochachtung
i
Rector:
P. Grüner.
Besançon.
Université de Besançon.
Universitati Litterarum
Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae Szegedinensi.
Universitas Bisuntina in Sequanis
ad celebrandos festos dies semisaeculares comiter invitata, gratias
agit maximas: sed quia propter rationem studiorutn liac anni tempestate
ad finem vergentium aliasque causas aliquem e suis adlegare non licet,
socios et collegas plurimum salvere jubet, et festum diem célébrantes
optimis votis prosequitur.
Nonis Juniis.
S. K o titz
Rector Universitatis.
•

Bethlehem.
Lehigh University
Bethlehem, Pa
June Uth, 1922.
The Rector University of Szeged, Hungary.
Dear Sir:
Lehigh University appreciates the invitation to be represented at
the Semi-Centennial Festival to be held on June 29th, and regrets that it
Is impossible to be represented on this occasion as no member of the
teaching staff or Aluirni Association will be in Hungary at that time.
«
Very truly yours,
N a tt M . E m e r y .

Vice-President.
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Bloomington.

Bloomington, Indiana,
June 19, 1922.

The Indiana University sends greetings to the Royal Hungarla Fran
cisco-Josephina University and regrets that it can not be represented on
the occasion of the celebration of its semi-centennial at Szeged in Hungary
on June twenty-ninth, 1922.
William L. Bryan
President Indiana University.
Bordeaux.
Université de Bordeaux.
Universitas Burdigalensis gratias agit maximas Universität litterarum Szegedini, quod illam comiter rogaverit atque oraverit ut festos dies
semisaeculares, die X X IX mensis Junii, celebrantibus intercsset.
• Libenti quidem animo unum e suis magistris ad suam personam
gerendam misisset, nisi hoc anni tempore multis diversisque officiis omnes
graviter detinerentur. Sane igitur dolet vicem suam cuiquam mandare non
posse.
Verumtamen ad remotam sororem animum intendet suum, sperans
fore ut ternpus amicitiae significandae aliquando opportunum eveniat.
R. Thamin
Rector Universitatis.
Breslau.
Breslau, den 17. Juli 1922.
Der Ungarischen Franz Josephs-Universität zu Szegedin bringt die
Breslauer Friedrich-Wilhelms Universität zum 50-jährigen Jubiläum auf
richtige Glückwünsche dar. Möge die Franz Josephs-Universität nach den
Stürmen des Weltkrieges lange Jahre friedlicher und fruchtbringender
wissenschaftlicher Tätigkeit durchleben.
Rector und Senat
der Schlesischen Friedrich-Wilhelms
Universität
Schaeder.
Bristol.
Pro Vice Chancellor,
Professor F. Francis, D. Sc.
University of Bristol.
June 19, 1922.
,
Unlversitati Regiae Hungaricae
Universitas Bristolliensis
S. P. D.
Vehementer quidem dolemus, viri doctissimi, quod propter tarn longa
¿tinera et tot tantosque nostros labores nullum legatum e senatu nostro
delectum qui festis istis diebus interresset, mittere potuimus. Nihilo auteur
minus vobis deccm iam lustra féliciter peracta gratulamur, et ut hunc tarn
faustum diem laeto ac frequentlssimo coetu celebretis, animo benevolentissimo precamur.
F. Francis.
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Brünn.
Deutsche Technische Hochschule Bruenn beglückwünscht auf das
herzlichste die Universität zu ihrer morgigen feier und wünscht ihr immer
wieder neue stolze erfolge bis in die fernsten zeiten.
Bruenn, Juni 28. 1922.
Dr. Meixner
rector.
Buenos Aires.
Buenos Aires, 4 de Julio de 1922.
Al Señor Rector de la regia Universidad
literaria húngara Francisco José,
Doctor Gaspar Menyharth,
Tengo el honor de acusar recibo de la invitatión que se ha servido
dirigir a la Universidad de Buenos Aires, con ocasión del cincuentenario
de esa.
En respuesta, me complazco en presentar al Señor Rector, los mejores
votos de la institución que tengo el honor de presidir, por la prosperidad
creciente de esa Universidad.
Saludó a Vd. con mi consideración más distinguida.
M. Munden.
Cambridge.
University of Cambridge.
The Registry df the University
Cambridge
30 May 1922.
Dear Sir,
The Council of the Senate of this University had before them at
their meeting yesterday the invitation which you kindly sent for your
Celebration on the 29th of June next.
The Council much regret that it is not possible for them to make an
appointment for the date named.
I am
Yours faithfully
J . N. Keynes
Registrary.
Chicago.
Northwestern University
Evanston-Chicago
Universitati Litterarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae salutem gratulationum refertam dicit Universitas Evanstonensis, et festos dies
semisaeculares Szegedini die X X IX mensis Junii celebrantibus se interessé
non posse dolet.
Fraeses Universitatis
Walter Dill Scott.
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The University of Chicago
Founded By John Rockefeller
The President and Senate of the University of Chicago wishes to
acknowledge the invitation of the Royal Hungarian University to attend
its celebration of the Fiftieth Anniversary of its founding. While it has
not been possible to send representatives to this great occasion, the Uni
versity sends its cordial congratulations and best wishes for future prosperity
and usefulness.
H a r r y P ra tt Ju d s o n

June 13, 1922.

President.

Cincinnati.
University of Cincinnati
The President.
The Directors, President and Faculty of the University of Cincinnati
acknowledge with appreciation the invitation of The Royal Hungarian
University Francis Joseph to be represented in its Semi-Centennial Cele
bration at Szeged, Hungary, on the twenty-ninth day of June.
They beg to extend their good wishes on this occasion and regret
that it will not be possible for them to accept.
The twenty-first of June nineteen hundred and twenty-two.
Dorpat.

Viris clarissimis et doctissimis,
qui Universitatem Litterarum Regiam
Hungaricam Francisco-Josephinam
administrant atque in ea docent
Rector Senatusque
Universitatis litterarum Dorpatensis
S. P. D.
Litteras Vestras, quibus nos ad festos universitatis Vestrae dies
semisaecuiares Vobiscum celebrandos honorifice invitastis, laetissimo animo
accepimus. Propter temporis angustias fieri non potuit, ut ex nostra societate
legatum, qui praesens feriis Vestris interesset, mitteremus — quod magno
dolore confitemur — sed hisce Vos litteris certiores iacere voluimus,
quanto gaudio et quam sinceris votis florentes Academiae Vestrae res,
humanitatis studia Vestra nobilissima, liberalium artium fata apud Vos tarn
ftlicia prosequeremur. Ita exoptamus, ut Fortuna Vos omni bonorum genere
cumulet, ut Vos ipsi, quos propter insignem humanitatem, doctrinam, virtutern, propter communem denique ex gente Ugro-Fennica originem maximi
facimus, eximia Vestra benevolentia nos dignari voluistis.
Vivat, vigeat, magis magisque crescat et floreat Universitas Litte
rarum Regia Hungarica Francisco-Josephina, in sempiternum Estonorum
animis carissima!
Prof. D r . H . K o p p e l
Rector Senatusque academici praeses.
Dabamus Dorpati a. d. II. Id. lunias, A. D. M CM XXII, post constitutam rei publicae Estonicae libertatem quinto.
10
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Dresden.
Sach s.

T e c h n is c h e

H o c h s c h u le .

Dresden A„ am 16. Juni 1922.
An die Universität
Szegedin.
Rector und Senat sprechen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der
Universität ihre herzlichsten Glückwünsche aus.
Zugleich danken Rector und Senat für die liebenswürdige Einladung
zum Stiftungstag, bedauern jedoch, mit Rücksicht auf das zu Ende geilende
Semester, einen Vertreter der Hochschule nicht entsenden zu können.
Rector und Senat der Technischen Hochschule.
l)r. Graveliqs
Dublin.
Universitas Dublinensis
Universitati Litterarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae
S. P. D.
Gratulamur Vobis, Viri doctissimi, quod Universitas Vestra, iam
quinquaginta annis feliciter peractis, mox ferias semisaeculares est fausto
omine celebratura. Tamquam nova arbor quae pulcre frondescens radices
In terra .penitus infixas habet etsi nondum ad auras bracchia tarn late extendit ut, quod postea fiet, permagnum spatium obumbret, sic Universitas
Vestra eiusque fama iam firmifer stabilita est atque, ut confidenter speramus, occulto aevo per multa saecula adeo in immensum crescet ut per
amplam regionem umbram litterarum studiosis gratam doctamque praebeat.
Gratias quoque maximas Vobis agimus cum nos in partem solemnium
Vestrorum pro benignitate Vestra tarn hospitaliter vocavistis, sed quoininus
invitationem Vestram benevolam accipiamus iniquo iato prohibemur. Negotiis enim Academicis multis et variis usque in mensem Julium perpetuis
districti dolemus nos virum doctum e coetu nostro Vobis delegare non
posse qui feriis Vestris intersit. Sed quamquam absentes Vobis, Viri
humanissimi, Universitatique Litterarum Regiae Hungaricae' Francisco-Jo
sephinae gratulationem maximam facere volumus, atque tain in praesenti
quam in futuro omnia bona fausta felicia semper eventura ex animo
precamtir. Valete.
D. Dublini in Collegio SS. Trinitatis
Kal. Jun. M CM XXII.
I v e a g li
Cancellarius.
I.

H.

B ernard.

Praepositus.
Edinburgh.
University of Edinburgh.

7tli June, 1922.

The Senatus Academicus of the University of Edinburgh have the
honour to thank the Royal University of Hungary for the Invitation to be
present at the Celebrations to be held this month. They regret that they

a r c u n a b le to be r e p r e s e n te d p e r s o n a lly a n d th e y c o n v e y th e ir m o s t c o r d ia l
g r e e t in g s a n d g o o d w is h e s fo r th e fu tu re o f the U n iv e r s it y .
T h e R e c t o r o f th e R o y a l U n iv e r s it y o f H u n g a r y ,
Szeged,

H u n gary.

Erlangen.
Universitas litterarum Friderico-Alexandrina Erlangensis universitati regiae
Hungaricae Francisco-Josephinae oliin Kolozsvarensi nunc Szegedinensi
salutein pluriinam dicit.
Quod certiores nos fecistis, collegae humanissimi, de diebus festis
semisaecularibus a Vobis mox celebrandis quodque tarn hospitaliter nos
invitastis, ut legatuin aliquem mitteremus ad sollemnia illa concelebranda,
maximas gratias Vobis agimus.
Ac legatum quidem mittere cum propter angustias temporum nobis
non liceat, gratulabundi tarnen ex animo pia vota nostra Vobis nuncupatnus,
ut academia Vestra tarn bene merita vivat floreat crescat ad multos annos.
Quod Deus bene vertat!
Dabamus Erlangae
mense Junio M CM X XIi.
Prof. D r . O t t o S tä ltlin
h. t. rector.
Frankfurt a. M.
Universität Frankfurt am Main
Der Rector.
Frankfurt a. M., den 21. Juni 1922.
Der früheren Universität Klausenburg, jetzigen Universität Szegedin
<lanke ich namens des Lehrkörpers der Universität verbindlichst für die
Einladung zur Feier am 29. Juni. Leider verbieten es die Verhältnisse,
dieser Einladung Folge zu leisten.
Unsere herzlichsten Wünsche aber für das weitere Gedeihen wird
der Verband Deutscher Hochschuletr in Gemeinschaft mit den Wünschen
aller Hochschulen Deutschlands zum Ausdruck bringen.
In vorzüglicher Hochachtung
-ergebenst
N e is s e r .

Freiburg i. Br.
Albert Ludwigs-Universität
Rectorat.
Freiburg i. Br. den 16. Juni 1922.
An den Herrn Rector der Universität
S z e g e d in .

Ew. Magnifizenz spreche ich namens des akademischen Senats herz
lichen Dank aus für die Einladung zur Teilnahme an der Feier des 50
jährigen Bestehens.
Die Entsendung eines Delegierten ist uns leider nicht möglich. Im
übrigen werden die deutschen Hochschulen voraussichtlich gemeinsam
handeln.
In ausgezeichneter Hochachtung
Ruchfahl.
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F r ib u r g H .

Rector
U n iv e r s ita tis

F r ib u r g e n s is

Friburgi Helvetiorum, die 14 mensis
Junii 1922.
A Monsieur le Recteur de l’Université
à Szegedin.
Vir Magnifiée!
C ’est dans sa séance du 10 juin que le Sénat de l’Université de Fri
bourg a pris connaissance de la très aimable invitation de l’Université de
Szegedin, nous conviant aux solennités qu’elle organise le 29 juin prochain
à l’occasion de son cinquentenaire; j ’ai été chargé par le Sénat de vous err
présenter l’expression de notre sincère gratitude.
Bien que les cadres fort restreints de notre corps enseignant ne nous
permettent pas d’envoyer une délégation à votre fête, nous tenons cependant
en cette mémorable circonstance à vous adresser nos chaleureuses félici
tations et nos meilleurs voeux.
Nous félicitons l’Alma Mater Szegedinensis de son brillant rôle dans
la vie intellectuelle de la Nation hongroise; nous vous félicitons par
ticulièrement d’avoir réussi dans la période si dure et si néfaste, que nous
venons de traverser, de garder dans votre Haute Ecole un foyer ardent fle
vérité, de science et de lumière, un merveilleux instrument de haute culture,
qui a permis à vos savants de propager, à l’abri des violentes passions mises
au service de la destruction, le culte de l’idéal humain et le progrès des
recherches scientifiques.
Nous souhaitons à votre illustre Université un avenir digne de son
grand et fécond passé; qu’elle puisse toujours rester aux siècles futurs
à la hauteur de sa noble et généreuse mission au service de la Science et
de la Vérité.
C ’est dans ces sentiments que nous participerons en esprit à vos
belles solennités auxquelles nous souhaitons une pleine réussite.
Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, les assurances de notre haute
considération.
La Recteur;
Dr. A. Gockel.
Genève.
U n iv e r s ité de G e n è v e

Genève, le 17 juin 1922.
Le Recteur
Au nom du Sénat Universitaire
A Monsieur le Recteur de l’Université des Lettres Royale Hongroise
François-Joseph
à Szegedin.
L ’U n iv e r s ité

de

G enève

a u r a it

eu le

p lu s

gran d

d é s ir

de

c é lé b r e r

a v e c l ’U n iv e r s ité F r a n ç o i s - J o s e p h so n c in q u a n tiè m e a n n iv e r s a ir e . M a lh e u r e u 
s e m e n t la d a te d e la c é r é m o n ie n e lui p e rm e t p a s d ’e n v o y e r d e d é lé g u é à
S z e g e d . E lle ne v e u t c e p e n d a n t p a s la is s e r p a s s e r ce jo u r so le n n e l s a n s p ré 
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senter à l’Université François-Joseph, à son Recteur et au corps professorat
tout entier, en même temps que ses voeux les plus sincères de prospérité,
l ’expression de son vif désir de voir se continuer les excellents rapports
de cordialité qui ont existé de tout temps entre les deux Universités.
G. Fulliquet.
'Giessen.
Universitatis Ludovicianae Gissensis
Rector et Senatus
Universitati Litterarum Regiae
Hungaricae Francisco-Josephinae
S. D. P.
Redditae nobis sunt litterae Vestrae humanissimae quibus nos ad
concelebranda Semisaecularia Vestra hospitaliter invitastis.
Hane vocationem quominus misso ad festos dies legato sequamur
temporum iniquitate impediti nihilo minus sincere congratulamur Vobis
peracta prima decem lustra.
Quod vero post calamitates belli infelicissimi translata Academiae
Vestrae sede terram non animitm mutastis id faustum nobis auspicium
videtur animi fortis impavidique.
Itaque Vobis sociis olim armorum nunc malorum feliciorem progressurtt
et speramus et optamus ut ruptis vinculis ac florentibus denuo regni Vestri
rebus saeculum peragatis.
Valete. Dabamus Gissae Kal. Juniis.
D r . R o lo ff

h. t. Rector.
Giessen, Walltortstrasse 48, den 20. Juni 1922.
An Se. Magnifizenz den Herrn Rector und den Hohen Senat
der kön. ungarischen Franz-Josephs-Universität
S z e g e d in .

Die Einladung zur Feier des Tages, an dem vor 50 Jahren die kön. ung.
Franz-Josephs-Universität ins Leben getreten ist, habe ich mit herzlichem
Danke und mit tiefer Bewegung in Empfang genommen.
Freilich wird Ihre Feier keine freudige sein, der Verlust der alten
Lehrstätte wirft die Schatten tiefen Kummers auf Ihr Fest und auch ich
gedenke mit Wehmut des Mathematischen Seminars, das ich in langjähri
ger Arbeit begründet und eingerichtet habe, der schönen Räume und des
Stocks einer Bibliothek, die nun für die Franz-Josephs-Universität ver
loren sind . . .*
Zum Feste aber rufe ich der Franz Josephs Universität ein herzliches
vivat crescat floreat zu; möge sie auch an ihrer neuen Wirkungsstätte ein
machtvoller Faktor der vaterländischen Kultur, und ein Denkmal der unver
wüstlichen Kraft der ungarischen Nation bleiben: míg az ezüst Dunának
nagy tükörén egy honfiszem pihen!
In treuer Gesinnung
L. S c h le s in g e r .
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Glasgow.

The Royal Technical College,
Glasgow.
Universitati Litteraruin Regiae
Hungaricae Francisco-Josephinae
S. P. D.
Regium Polytechnicum Glasguanuni.

Nos Vobis gratias agimus quod humaniter invitastis ut vestrae Universitatis conditae sollemnia semisaecularia Vobiscum celebraremus. Rerum
vero conditionibus variis prohibemur quominus quemquam e coetu nostro
legaremus, cujus nos multum piget. Tarnen magnopere sperainus vestra
incepta prospere eventura.
Datum Glasguae, a. d. IX. Kal. Jul. M CM XXII.
Praesidis Curatorumque nomine
H. Stockdale
Direktor.
The University, Glasgow.
May 29th 1922.
The Francis-Joseph University,
Szeged, Hungary,
Dear Sirs,
I am in receipt of your kind invitation to the University of Glasgow
to be represented at your festal Celebrations on June 29th. Our University
will still be largely in Session at that time, and I am afraid that it will not be
possible to find anyone to represent us, but should a delegate be forthcoming,
1 shall not fail to let you know without delay.
Y ou rs

fa it h fu lly ,

Milligan
clerk of Senate.
Göteborg.
Göteborgs Högskola.
Universitati Litterarum Szegedinensi
universitas Gotoburgensis
s. p. d.
Surnmo gaudio, collegae clarissimi, accepimus litteras Vestras nuntiantes ornatissimam Vestram doctrinae sedem decern lustra peracta hac
aestate celebraturam neque minore gaudio nos adfecit quod academiam
nostram festos illos dies Vobiscum celebrare iussistis. Dolemus eo magis
quod nobis non licebit virum nostratem illo tempore ad celeberrimam
universitatem Vestram mittere. Vos autem, collegae illustrissimi, rogamus
ut persuasum habeatis nos Vobis et universitati Vestrae omnia bona fausta
fclicia precari. Valete
Scr. Gotoburgi Kal. Inn. a. M CM XXII.
Otto Nordenskjöld
Rector.

G ranada.
U n iv e r s ita s L itte r a r u m G r a n a t e n s is p e r g r a ta m in v ita tio n e m Regiae
Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae lib e n te r s u s c ip ie n s , ip si fe s to s
d ie s s e m is a e c u la r e s

g r a t u la t u r ;

cu m qu e

r e ru m , te m p o ris

a c lo c i

a d iu n c ta

sp q c ia le m o r a to r e m d e lig e r e non p a tia n tu r , fa u s t a q u a e q u e in a e v u m iitte r is
p r e c a tu r .
V ic e - R e c t o r

U n iv e r s ita tis

José Palanco.

Graz.
Der Rector der
Franzens-Universitat in Graz.
Universitati Litterarum Regiae
Hungaricae Francisco-Josephinae
Szegedinum.

Dies festos semisaeculares iundationis Universitatis Vestrae celebrantibus Universitas Litterarum üracensis Vobiscum congaudet Vobisque
gratulatur ex corde. Dolemus ob inopiam nostram neminem legatum affectuum nostrorum interpretem nos mittere posse.
Graz, die 30. Mai 1922.
Antonius Michelitsch
h. t. rector.
Groningen.
Rector en Senaat
der
Rijks-Universiteit

Groningen, den XIII. Juni 1922.
Universitati Litterarum Regiae
Hungaricae Francisco-Josephinae
S . P. D.
Senatus Universitatis Groninganae.

Quod benevole nos rogastis, ut unum e nostro numero ad vos delegaremus, qui diebus íestis semisaecularibus Szegedini in Hungaria die
X X IX mensis Junif interesset, magno nobis honori magnaeque voluptati est.
Sed dolemus, quod eo potissimum tempore, quo ante ferias aestivas plerique
nostrum in examinibus aliisque negotiis occupati sunt, nemo ab academia
diu abesse tantumque iter suscipere potest. Idcirco, etsi non ipsi testes
erimus solemnitatis ludorum vestrorum, tamen per hanc epistolam gratulatoriam significare voluimus nos magnopere gaudere, quod Universitas
vestra per quinquaginta annos floruit multisque discipulis et ipsi patriae
profuit, nec minus speramus etiam in posterum earn multis profuturam
eiusque gloriam perpetuam fore.
M. Jaeger

Senatus Gron. Rector.

/.

B. Cohen

Senatus Gron. Actuarius.
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Hamburg.
Academia Hamburgensis Universität Litterarum Regiae
Hungaricae Francisco-Josephinae
festos dies semisaeculares celebraturae, cum professorum suorum tanto
itineri vacet nemo, his litteris rectoris manu subscriptis ex animi sententia
gratulatur optatque ut sollemnibus illis bonarum artium in Hungaria Horis
laetissima capiantur auspicia.
Datum Hammaburgi die XV. mensis Junii a. 1922.
/.

Kummeil.

Hannover.
Der Rector
der Technischen Hochschule
Hannover.
Hannover, den 15. Juni 1922.
Namens des Senats der Technischen Hochschule Hannover sage ich
für die ehrenvolle Einladung zur Teilnahme an der Feier des fünfzigjährigen
Bestehens der Franz-Josefs-Universität meinen ergebensten Dank und
spreche gleichzeitig meine herzlichsten Glückwünsche zu dem Ehrentage aus.
Dr. C . Müller.

Heidelberg.
U n iv e r s it ä t H e id e lb e r g

Rectorat.

Heidelberg, den 21. Juni 1922.
An die Franz Josef-Universität
Szeged.

Wir danken der Franz Josef-Universität Szeged verbindlichst für die
Einladung zur Feier ihres 50. Stiftungsfestes. Von der Entsendung eines
eigenen Vertreters müssen wir wegen der damit verbundenen grossen Kos
ten leider absehen. Die Uebermittlung unserer Glückwünsche wird einge
schlossen sein in die von dem Verband der Deutschen Hochschulen zu
überreichende gemeinsame Glückwunschadresse der deutschen Universi
täten.
Wir möchten aber auch hier nicht verfehlen, unsere besonderen herz
lichen Glückwünsche der Jubilarin auszusprechen und sie der Gemeinsam
keit der Aufgaben und Ziele zu versichern!
Mit vorzüglichster Hochachtung
ergebenst
G.

Reer

Rector.
Helsingfors.
Universitati Szegedini festum semisaeculare celebranti sincere gratulamur genti consanguineae ut artes et Litterae floreant in felici patria ex
animo optat Universitas Helsingforsiensis.
Helsingfors, 1922. Jpni 28.
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Meilleurs félicitations aux fêtes semiséculaires puisse la lumière propagée par L'Université rendre de g r a n d s services à la patrie et à la Humanité. Haute école polytechnique
Helsingfors Juni 28.

Helsingfors.

1922.
Hjelmman
rector.

*

Innsbruck.
Aeniponte, die 1. mensis Junii

1922.

Universitati Litterarum
regiae Hungaricae

Francisco-Josephinae

g r a t i a s habemus m a x i m a s pro litteris ad nos missis, a c sinceris animis dies
festos, qui paulo ante Kalendas Julias agentur, gratulamur, ut optimis ominibus eos prosequentes ita vehementer, quod propter angustias temporis
huius nemo nostrum laeto illi conventui interesse poterit, dolentes.
Rector et senatus

Leopoldino-Francisceae

Universitatis litterarum

Aenipontanae:
Dr.

I.

Hermannus

Schullern-

Schrattenhofen.
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Kiel.
Der Rector der Universität.
Rector und
wegen der hohen
Klausenburg nach
zu demselben die

Kiel, den 9. Juni 1922.
Senat der Christian-Albrechts-Universität Kiel bedauern
Kosten keinen Vertreter zum Jubiläum der Universität
Szegedin senden zu können, und bringen der Universität
besten Glückwünsche dar!
Jakob.

Kjövenhavn,
Nos félicitations les plus cordiales! Institut polytechnique royal à
Copenhague.
1922. jun. 28.
Kobenhavns Universitet
Rectori Universitatis Litterarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae ex animo gratias agimus, quod Hauniensem quoquc Universitatem
festis diebus semisaecularibus Szegedini intéressé voluit. Dolemus, nos temporum rationibus prohiberi, quominus legatum mittamus, et coactos esse
per litteras tantum Universitati Francisco-Josephinae gratulari.
Einar Biilmann

Rector Universitatis Hauniensis.
Köln.
Universität Köln.
Der Rector.

Köln, den 6. Juni 1922.

An
Seine Magnifizenz den Herrn Rector der Franz Josef
Universität
Szegedin.
Euer Magnifizenz •
gestatte ich mir für die sehr freundliche Einladung zur Feier des 50-jähri
gen Bestehens Ihrer Universität verbindlichst zu danken. Leider wird es
uns in Rücksicht auf die heutige Zeitlage nicht möglich sein, einen Vertreter
zu der Feier zu entsenden und gestatte ich mir deshalb hiermit im Namen
unserer Universität unsere besten Wünsche für eine weitere gedeihliche
Entwicklung Ihrer Universität zu senden.
Ein gemeinsame Beglückwünschung der sämtlichen deutschen Hoch
schulen soll sich durch den Verband der deutschen Hochschulen ermög
lichen lassen.
In vorzüglicher Hochachtung
Lehmann.

Königsberg.
Rector und Senat
der Albertus-Universität.

*

Königsberg, den 22. Juni 1922.

Rector und Senat der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. dan
ken der Franz-Josephs Universität zu Szegedin herzlichst für die Einla-
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düng zum Feste ihres 50-jährigen Bestehens. Wir bedauern sehr, dass die
Zeitverhältnisse es uns nicht gestatten, einen Vertreter zu senden.
M it

v o r z ü g lic h e r

H o c h a c h tu n g

Kaufmann

derz. Rector.
K rakow .

Rectori et Senatui
Universitatis olim Kolozsvarensis nunc Szegedinensis
viris amplissimis
Rector et Senatus Universitatis Jagellonicae Cracoviensis
S. P. I).
Quod nos de die huiusce inensis X X IX sollemniter Vobis celebrando
fecistis certiores, agnoscimus humanitatem Vestram. Ouae enim nécessitas
inter Kolozsváriim, Arianorum nostrorum olim asylum Bernique illius, qui
etiam pro Hungarorum libertate fortiter dimicavit, refugium et nostram
nationem per saecula intercedebat, ea quidem Universitate anno
M DCCCLXXI1 in urbe praeclarissimi regis Matthiae condita adeo confirmata est, ut inter multos amicos Hungaricos Professores Universitatis
Vestrae benemerentissimae, ex quibus Rectorem .Iulium de Szádeczky
semper pia colemiis memória, maxime probatos fidelesque haberemus.
itaque per hanc epistulam solemnem quantum Vestrorum affectuum, quibus
sollemnia semisaecularia prima his diebus festis celebratis, simus partici
pes, palam profiteniur, et ut omnibus obstaculis difficultatibusque superatis
studia humanitatis et optimas artes per longam saeculorum seriem colere
in honorem et utilitatem Urbis Patriaeque Vestrae numquam desinatis, ex
animi sententia Vobis gratulamur.
Utinam Vobis acriter enitentibus, ut floreat crescat Universitas Vestra,
prospéré permulta succédant, id nos optamus atque cupimus omnes Vestrf
collegae Cracovienses.
Dahamus Cracovie die XXIV m. Jinîi a. d. M CM XXIÍ.
Wludimiro Olt manu

Juliano Nowak

Senatus actuario.

Iterum rectore magnifico.

Lausanne.
Université de Lausanne.
Le Recteur.

Lausanne, le 30 mai 1922.
Monsieur le Recteur de l’Utjiversité de
Szeged ( H o n g r ie ) .

Monsieur le Recteur et très honoré collègue,

*
J ’ai l’honneur de vous accuser réception de votre très aimable invi
tation à envoyer un délégué au cinquantenaire de votre Université, pour
le 29 Juin 1922.
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Très touchée d’une si courtoise attention, l ’Université de Lausanne
regrette de ne pas pouvoir s’y rendre, la date des fêtes coïncidant avec le
début des sessions d’examens.
Veuillez agréer, M/onsieur le Recteur et très honoré collègue, avec les
meilleurs voeux pour la prospérité de votre Haute École, tous mes remer
ciements et l’assurance de mes sentiments très respectueux.
Fran k

O liv i e r

Recteur.
Leipzig.
Universität Leipzig.

Leipzig, am 9. Juni 1922.

Rector et senatus Universitatis Lipsiensis Universitati
Literarum Regiae Hungaricae
Francisco-Josephinae
S. P. D.
Gratissimum nobis fecistis, quod ad semisaecularia sollemnia una
vobiscum celebranda nos vocavistis atque hospitaliter invitavistis. Itaque
aegre ferimus, quod temporum iniquitas nos impediet, quominus unum e
nostris delegemus, qui viva voce ipsis diebus festis vota Lipsiensia pro
salute universitatis Francisco-Josephinae coram conventu vestro nuncupet.
Sed absentiam nostram humaniter vos cxcusaturos esse persuasum liabemus, neque minus ut vobis persuadeatis rogamus animos certe nostros
celebritati Szegedinensi volentes propitios interfuturos esse, universitati
vestrae in alterum dimidium saeculum fausta omnia augurantes.
Dr. Ricardus Heime

h. t. rector universitatis.
Lem b erg.

Festos dies semisaeculares agenti poloni polytechnici Leopolitani sena
tus professorumque collegium salutem plurimam dicit. Maximilianus Huber
rector.
Lwow, 28. Juni 1922.
L e id e n .

r

L. B. a. d.

III.

Non. lun. anni M CM XXII.

Rector et Senatus Universitatis Lugduno-Batavae suinmo cum gaudio
epistulam acceperunt qua Universitas Litterarum Regia Hungarica Fräncisco-Josephina iam semisaeculares sibi illuxisse dies festos testatur.
Quodnisi itineris longum spatium molestiaeque graves obstare viderentur, ne Senatus nostri legatus in vestros usque fines se conferret, corain
declarassemus id quod nunc chartae mandari placuit: Universitati vestrae
natales totiens iam celebratos ex intimo corde gratulamur, utque saepius redeat festissimus ¡lie dies fore speramus.
C . Snouck Htirgronje

Rector Magnificus.
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Liège.
Liège, le 1 Juin 1922.
L’Université de Liège remercie Monsieur le Recteur de l’invitation
qu’il lui a fait l’honneur de lui adresser à l’occasion de la célébration du
cinquantenaire de la fondation de l'Université de Szégedin.
Elle aurait désiré s’associer par l'envoi d’un délégué, à cette cérémonie.
Mais elle regrette de ne pouvoir le faire, la plupart des professeurs
étant retenus à la fin du mois de juin, par la session des examens.
Le Recteur,
Ch. Dejace.

Lissabon.
Servido Da República
Universitati Litterarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae, nuper
Szegedinum translatae
Facultas Scientiarum (olim Schola Polytechnica)
Universitatis Litterarum Olisiponensis.
S. P. D.
Pergratae nobis iuerunt litterae, quibus comiter nos ¡nvitabatis ut vobis
festos dies semisaeculares celebrantibus per aliquem nostrum interressemus.
Impedimenta quae supervenerunt obstant quominus vestra et nostra
vota expleamus. Ab hac tarnen Europae occidentali ora festum semisaeculare vobis ex animo gratulamur simulque asseverationem nostrae observantiae
ut accipiatis precamur.
Olisipone, die X X . mensis Junii anno 1922.
Almeida Lima
F a c u lt a t is

D ir e c t o r .

L iv e r p o o l.

The University of Liverpool.
The Rector oi the Franz Joseph University of Szeged.
Sir,
On behalf of the Council and Senate of the University of Liver
pool I have the honour to acknowledge the receipt of your most courteous
invitation to this University to participate in the forthcoming celebration
of the Jubilee of the Franz-Joseph University.
I have to inform you with regret that, in consequence of our Uni
versity being still in session on June 29, it is not possible to appoint any
member of the Senate, or professorial body, as our representative, nor is
there any member of the Council who is in the position, at this season, to
jouruey to Hungary as our delegate.
All that is left to me, therefore, is to convey to you in writing the
hearty good wishes of this University for the continued and increasing prospe
rity of our sister institution at Szeged. For many generations there has been
close sympathy between the Hungarian and British peoples, based upon a
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like love of freedom for our institutions, like independence of thought and
enjoyment of sport and bodily exercise. May these manly virtues so
stimulate all in the Franz Joseph University, Senate and Students alike,
that in its new surroundings it may experience progressively increasing
strength and ever growing reputation.
14 June 1922.
G eorge Adum i
Vice-Chancellor.
University of London,
South Rensington,
London, S. W . 7.
22. June 1922.

London.

Sir,
1 am directed by the Vice-Chancellor to thank you for your gracious
invitation to send a delegate to attend the celebrations of the Fiftieth Anni
versary of the Francis Joseph University at Szeged on 29 June last.
It would have afforded great pleasure to some of our members to
have been present on this occasion, but unfortunately no representative
could be found whose engagaments would permit of his being absent from
England on the date in Question.
The Vice-Chancellor desires to take this opportunity of conveying
the best wishes of the University of London to the Francis Joseph Univer
sity for its continued prosperity.
I have the honour to be,
S ir ,

Your obedient Servant,
Vern on

F.

W a ll.

Secretary to the Establishment
and General purposes Committee.
University College, London.
June 9th. 1922.
Sir,
The Committee of University of London University College, and the
Professorial Board have received with gratification the courteous invitation
addressed to them by the University of Szeged to send a representative or
representatives to be present at the Celebrations to be held on 29th June,
1922 of the Jubilee of the Foundation of that University in 1872 at Kolozsvár.
The U n iv e r s it y C o lle g e C o m m itte e a n d th e P r o fe s s o r ia l B o a r d d e s ire
to c o n v e y

to th e ir e m in e n t c o lle a g u e s

c o n g r a t u la t io n s u p on

th is

o f th e U n iv e r s it y

a u s p ic io u s o c c a s io n

an d

th e ir

of Szeged
good

w ish e s

th eir
fo r

th e fu tu re p r o s p e r ity o f the U n iv e r s it y , w h ich p o s s e s s e s s o e m in e n t a r e 
c o r d , a n d w h ich h a s c o n trib u te d in so d is tin g u is h e d a w a y to th e a d v a n 
cem en t

o f le a r n in g .

It is a m a tte r o f g r e a t r e g r e t to th e U n iv e r s it y C o lle g e C o m m itte e and
th e P r o fe s s o r ia l B o a r d th a t the s h o r tn e s s o f y o u r n o tic e m a k e s it im p o ssib le
fo r th em to find a r e p r e s e n ta tiv e w h o c a n be p re se n t a t the C e le b r a t io n s , to
c o n v e y in p e r so n the g o o d w is h e s w h ic h th e y th u s e x p r e s s .
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Moreover, the date which has been selected for the Celebrations- at
Szeged comes at a time when all the members of the staff of this College
are engaged in the examinations which come at the end of the session, and
they are thus unable to be absent from the College.
We beg to remain, Sir,
Your obedient Servants,
(legi non potest)
Chairman of the University College Committee.
G r e g o r y F o s t e r Provost.
Chairman of the University College
Professorial Board.
Lund.

Inclutae Universitati Francisco-Josephinae strenuae litterarum et
scientiae iam per quinquaginta annos altrici sacra semisaecularia rite
celebranti congratulatur et pro perpetua felicitate pia vota sua nuncupat
regia Universitas Carolina Lundensis = Axel Moberg prorector. ■
Lund, 1922. Juni 28.
Lyon.

Facultés Catholiques
De Lyon.
L ’Université catholique de Lyon ne pourra pas se faire représenter
à la fête du cinquantenaire de l’Université de Szeged, mais elle s’unit de
coeur à cette fête, et offre à cette occasion, à Monsieur le Recteur, et à
Messieurs les Professeurs, l’hommage de sa fraternelle sympathie.
Lyon 3 juin, 1922.
L a v a ll é e

Recteur.
Université De Lyon.

Lyon, le 16 Juin 1922.

Le Recteur, Président du Cônseil de I Université à Monsieur le
Recteur de 1Université de Szegedin.
J ’ai fait part au Conseil de l’Université, brs de sa dernière séance,
de l’invitation que vous avez bien voulu lui adresser à l'occasion de la
célébration du cinquantenaire de la fondation de l’Université de Szegedin.
Le Conseil de l’Université, se trouvant dans 1 impossibilité de s’y
faire représenter, m’a chargé de vous exprimer, avec tous scs regrets,
l’expression de ses plus affectueux sentiments de bonne confraternité et ses
meilleurs voeux pour la prospérité de votre belle Université.
Veuillex agréer, mon cher Collègue, l’expression d.‘ mes sentiments
les plus distingués et dévoués.
Faul Joubin.
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Madison.
The University Of Wisconsin
Madison.
Office Of The President
\

June 28. 1922.

Sir:

The University of Wisconsin has received the invitation of the Uni
versity of Letters at Szeged to be represented at the celebration of its
Fiftieth Anniversary on June 29 next.
1 regret that the time is so short that it has not been possible for
us either to arrange for a personal representative from our own
number or even to send a letter of congratulation which shall reach you
in time for the celebration.
I have, however, cabled to Theodore Brentano, United States Minis
ter at Budapest, asking him to represent the University oi Wisconsin and
to present our congratulations. Judge Brentano will, either in person or
by letter, extend to the University of Szeged the congratulations of the
University of Wisconsin an will express our earnest hope and expectation
for the prosperity and success of your University.
I am. Sir, with great respect,
Very faithfully yours,
E.

A.

B ir g e

President, University of Wisconsin.
From: Madison, Wisconsin.
To: Theodore Brentano, American Minister, Budapest.
Dated: June 19, 1922.
Wisconsin University requests You represent it anniversary Univer
sity Szeged and present congratulations.
B i r g e , President.
From: Williamstown, Mass.
To: Amlegation, Budapest, (American Minister).
Dated: June 17, 1922.
Please present greetings irom Williams College University of Sze
ged fiftieth' anniversary.
G a r f ie l d .

Szegedi Egyetem Rectora, Szeged.
Á Williams amerikai kollégium elnöke, Qarfield, megkérte követsé
günket, hogy intézete üdvözleteit és jókívánságait tolmácsoljuk önnek és
kollégáinak egyetemük alapításának ötvenéves évfordulója alkalmából, mely
érzelmekben magam is osztozom.
Budapest, 1922. junius 24.
B r e n t a n o , amerikai követ.
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Dr. Birge, a Wisconsini egyetem elnöke táviratilag megkért, hogy
egyetemének és saját jókívánatait tolmácsoljam egyetemük évfordulója
alkalmából, fogadják részemről is legjobb kivánataimat.
Budapest, 1922. junius 28. *
B r e n t a n o , amerikai követ.
M a d r id .

Universidad Central
„España“ .
Regiae Academiae litterariae,
Francisci Josephi nuncupatae,
in civitate Szeged, Pannóniáé,
Rectori amplissimo S. P. D.
Cum ad celebrandam pridie Kalendas Julias commemorationem vestrae almae Academiae litterariae, ab hiñe L annis in civitate Regis Matthiae,
Kolozsvár, conditae, nuper legitime anno MCMXXI1 in civitatemy Szeged
translatae, perofficiose a te ac benevolentissimo animo per litteras invitaremur, non potuimus quin et vobis amicissime cóngratularemur ac maiore
qua potuimus ratione honorem tantae recordationi conferremus.
Ouo circa ad Eugenium Hillebrandium, Nemzeti Musaei in Budapest
illustrissimum Doctorem, nobilem apud Madgyares ac praestantissimum virum, nostrique familiarissimum, ut huius almae Academiae Matritensis personam gereret, litteras hac ipsa die mittebamus.
Quod reliquum est, eo in vestros Doctores animo, ea volúntate nostros omnes hujus Matritensis Academiae Doctores esse credatis, ut Deum
O. M. deprecari non desistant quominus Institutionem istam vestrae praestantissimae Academiae, optimis novis auspiciis instauratam, felicitare ac
prosperis rebus ómnibus cumulare velit, faxitque ut quae semper inter
nostros Doctores nostrasque Academias extitit coniunctio ac necessitudo,
ad majorem Pannóniáé et Hispániáé glóriám et decus, et renovetur et in
dies augeatur. XV. Kai. Jun. Matriti.
Academiae litterariae Matritensis Rector
Jo sé

R . C a r r u c id o .

U n iv e r s id a d C e n t r a l

„España“

Madrid, ló de Junio de 1922.

Sr. Doctor Eugen Hillebrand, profesor del Nemzeti Muzeum
de

B u d a p e st.

Invitada esta Universidad de Madrid para asistir a las fiestas con
memorativas del cincuentenario de la fondación de la Real Universidad lite
raria húngara de Francisco José, en Kolozsvár (ciudad del rey Matthias)
trasladada a la de Szeged, donde reside, actualmente, y que se celebrarán en
esta ciudad el dia 29 de Junio, corriente;
Siendo el deseo de la Universidad de Madrid rendir el homenaje de
su representación en dicha solemnidad académica a la citada Universidad
hermana.
11
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El Rectorado, en estimación de las circunstancias que en usted
concurren y de las relaciones de compañerismo que le unen el Catedrático
de la Facultad de Filosofía de esta Universidad Don Mugo Obermaier, con
formándose con su propuesta, ha tenido a bien otorgar a usted la represen
tación de la Universidad de Madrid en la referida solemnidad conmemora
tiva de la fundación de la Real Universidad de Szeged; según »e comunica
al Rector de la misma, con esta fecha.
Rogando a V. que se digne aceptat la misión que se le encomienda, en
lo que se vera muy honrada y recibirá especial favor esta Universidad de
Madrid, en cuyo nombre le anticipa ex presivas gracias, testimoniándole
la consideración personal mas distinguida el que suscribe.
V

El Rector,
José R. Carracido.

Manchester.
From The Vice-Chancellor,
The University,
Manchester.
June 23 rd 1922.
Sir,
I much regret that the University of Manchester is unable within
the short time available, to appoint a delegate who would be able to attend on
their behalf the Celebration of the 50th Anniversary of the Universitas
Hungarica Francisco-Josephina.
Will you allow me therefore on behalf of the University, to express
our sincere congratulations to your University on this occasion, and may
I take the opportunity of conveying hearty Greetings from the University
of Manchester, which has watched and will continue to watch with the
greatest interest the progress of your great University? We trust that
her w'ork will be continued with ever increasing vitality: we realise that
we are colleagues in the cause of Higher Education: and we wish you all
prosperity.
May I add a word of fraternal greeting to you personally and express
my regret that I am unable to be with you on this auspicious occasion.
1 have the honour to be
Your obedient servant.
H.

A.

M ie r s

Vice-Chancellor.
Marseille.
Universitas Aquarum Sextiarum Massiliensis
Universitati Hungaricae Francisco-Josephinae
S. D. P.
Benignissimis lltteris vestris comiier jussi legatum ad vos inittere
qui die X X IX mensis hujus Junii ludis semisaecularibus Universitatis Fran
cisco-Josephinae interesset, libcnter honorificentissimae itli vestrae invi-
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tationi obtemperaremus, nisi legato nostro iter tam longinguum, praelectionum aestivarum ambitu ipso jam nimis coartato, ab Aquis Sextiis usque ad
Hungarian! peragendum voluntad nostrae explendae perincommode obstaret.
Itaqua his litteris certe vobis significare volurrtus et quam aegre feramus
gradssimo ab illo officio nobis esse deficiendum et quibus sinceris votis
exoptemus ut Universitas vestra vivendi cursum quo in civitate Kolozsvarensi quinquaginta abhinc annos ingressa est, in nova sua sede fauste,
féliciter, fortunate peFCurrat omnemque per aetatem bonarum artium ac
litterarum laude floreat.
Dabamus Aquis Sextiis die X. mensis Junii A. MCMXXI1.
Le Recteur
Président du Conseil de l’Université,
J.

L a y o t.

Milano.
R. Istituto Técnico Superiorc
(R. Politécnico)
Milano
Mediolani, ante diem oct. Idus Jun. y
Rector Magnifice,
Gratias ex animo tibí ago de honorífica vocatione, ct vehementer
gratulor laetorque turn praesenti, turn futura Francisco-Josephinae Universitatis claritudine. Etsi autem inihi meisque collegis nihil est optatius,
fieri turnen non potest, cum Polytechnicum nostrum, perinsignis viri Caesaris Saldini obitu, akefalon, ut graece dicitur, sit.
Sed si adversae res non sinent nos festos dies semisaeculares celebrantibus interesse, ,,et vivas reddere voces“ , ut Vergilii nostri utar verbis
(voluntad time, vel potius nostrae, obseciitos), tu tuique, doctissimi collegae
velim vobis ita persuadeatis nos animorum conjunctione adfuturos. Q u o d
f e l i x , f a u s t u m , fo r t u n a t u m q u e s ie t . Vale
E . P a la d in i

Praeses pro temp.
München.
Der Rector
der
Technischen Hochschule.

München NW. 2. den 30. Mai 1922.

Für die freundliche Einladung zum 50-jährigen Gründungsfeste der
Universität danke ich verbindlichst Zu meinem Bedauern durch die hiesigen
dienstlichen Verpflichtungen verhindert dem Feste beizuwohnen, wünsche
ich der Feier recht frohen Verlauf und Ihrer Hochschule weiteres Blühen
und Gedeihen.
Hochachtungsvoll
I) r . W .

v.

D yck.
II»
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Rectorat der
Universität München.

München, 6. Juni 1922.
An das Rectorat der Universität

Szegedin.
Für die freundliche Einladung zum 50-jährigen Universitäts Jubiläum
der Universität Szegedin beehren wir uns verbindlichst zu danken. Da die
Feier in die Mitte unseres Sommerhalbjahres fällt, bedauern wir an der
Feier nicht teilnehmen zu können. Wir bitten daher auf diesem Wege Ihrer
Universität die herzlichsten Glückwünsche übermitteln zu dürfen.
v. D r y g a l s k i
Rector.
Münster i. W.
Der Verband der deutschen Hochschulen als Vereinigung sämtlicher
Universitäten, technischen, forstlichen, landwirtschaftlichen und tierärztlichen
Hochschulen, und Bergakademien des deutschen Reiches entbietet
der Franz Josef-Universität zu Szegedin
zur 50-Jahrfeier ihrer Gründung Gruss und Glückwunsch. Möge es der
Franz Josef-Universität vergönnt sein, nach dem schmerzlichen Scheiden
aus ihrer bisherigen historisch so bedeutsamen Wirkungstätte in dem
voranstrebenden Szegedin zu einer neuen Blüte emporzusteigen und wie
bisher Männer ihr eigen zu nennen deren Namen auch in anderen Ländern,
einen guten Klang haben. Von der Überzeugung durchdrungen, dass die
Universitäten durch selbstlose Arbeit für die Wissenschaft und ihre Lehre
ihrem eigenen Vaterlande die besten Dienste erweisen und mitwirken an
dem grossen Werke der inneren Befriedung Europas, grüssen die deutschen
Hochschulen die Universität Szegedin mit dem aufrichtigen Wunsche nach
barlicher Zusammenarbeit im Dienste der Menschheit.
Der Vorsitzende des Verbandes der
deutschen Hochschulen Professor
D r. Sch en ck

Geheimer Regierungsrat.
Münster in W. Juni 1922.
Der Rector
der Westf. Wilhelms-Universität.

Münster den 22. Juni 1922.

Für die freundliche Einladung zur Feier des 50-jährigen Bestehens
der Franz-Josephs-Universität in Szegedin sage ich im Namen des Senats
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster den herzlichsten Dank.
Bei der weiten Entiernung war es uns leider nicht möglich, einen Vertre
ter zu der Feier zu entsenden. So entbieten wir auf diesem Wege der FranzJosephs-Universität unsern herzlichsten Glückwunsch zu ihrem Festtage:
möge ihr eine glückliche und ruhmvolle Entwicklung in dem, Geiste, in dem
sie einst in Klausenburg gegründet worden ist, auch an ihrem neuen Sitze
beschieden sein!
R.

R osem an n .
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Napoli.
Rectori Magnifico
Regiae Universitatis litterarum Hungaricae
Francisco Josephinae
.
— Rector —
Regiae stndiorum Universitatis Neapolitanae salutem
plurimam dicit.
Innumeras Tibi, praeclarissime Vir, gratias agimus, quod nos ut
vobis festos dies semisaeculares istius amplissimae Universitatis celebrantibus adessemus, oraveris. Sed hisce diebus conlegae omnes, philosophiae
ac litterarum cursibus expletis, partim alius alio vocatus .abscesserunt, partim periculo discipulis faciundo praesunt; cuius rerum concursus
•nunc temporis nos valde taedet. Nihilo minus, nisi corporibus, animis quidem
adsumus, atque ut decus istius Universitatis patriae bonisque artibus in
dies augescat, vehementer exoptamus. Vale.
Data est Neapoli X Kal. Julias.
Jo h a n n e s

M ir a n d a

Regiae Universitatis Neapolitanae
Rector.
Neuchâtel.
Université de
Neuchâtel. "

Neuchâtel, le 7. Juin 1922.
Monsieur le Recteur de l'Université de
S z e g e d in .

Monsieur le Recteur,
Nous avons été très touchés de votre aimable invitation aux céré
monies qui marqueront le cinquantième anniversaire de votre université.
La distance et les circontances économiques actuelles ne nous
permettent pas de nous faire représenter à ces fêtes solennelles. Nous le
regrettons bien vivement, mais sommes heureux de pouvoir au moins vous
adresser nos félicitations et nos voeux sincères pour le développement de
votre université dont le rôle est plus important et la tâche plus grande
aujourd’hui que dans le passé.
Agréez, Monsieur le Recteur, l’assurance de ma haute considération.
L e R e c te u r
M e ck e n sto ck .

Oxford.
Oxford, 30. May 1922.
University Registry.
Dear Sir
The kind invitation from your University to the University of
Oxford to participate in the celebration, on June 29, of the fiftieth anni
versary of the foundation of the University of Szeged, was duly laid
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before the Hebdomadel Council. The Council direct me to return their warm
thanks, in the name of the University of Oxford, t6 your University for
$he honour of your invitation: but ot the same time to express their regret
(that the shortness of time makes it impossible for them to find a suitable
Delegate to represent the University on June 29 in Hungary.
J am, Sir
Yours faithfully
C. L e u d e s d o r f
Registrar of the University.
Paris.
École libre
des Sciences Politiques.
Paris, le 29 Mai 1922.
Monsieur le Recteur,
Vous avez bien voulu inviter l’École des Sciences politiques à se
faire représenter aux fêtes du Cinquantenaire de la Fondation de l’Univer
sité royale hongroise François-Joseph.
J ’aurais très vivement désiré que l’École put répondre à cette cour
toise invitation en déléguant auprès de vous un membre de son corps
enseignant. Malheureusement, la date des fêtes organisées par vos soins
coïncidant avec celles des examens de fin d’année de l’École Iles Sciences,
politiques, il est matériellement impossible de donner suit à ce projet et de
participer à la manifestation en question.
Je tiens cependant à vous dire combien j'ai été sensible à votre aimable
pensée et à vous en exprimer nos vifs remerciements.
Avec mes regrets renouvelés, veuillez agréer, Monsieur le Recteur,
les assurances de ma considération très distinguée.
Eugène

E ic h t h a l

directeur.
1

Le Collège de France
à Monsieur le Recteur de l'Université des Lettres
Francisco-Josephina à Szeged
H o n g r ie .

Monsieur le Recteur,
J ’ai transmis à mes Collègues du Collège de France l’invitation que
vous avez bien voulu nous adresser à l’occasion de la célébration du
cinquantenaire de l’Université François-Joseph.
Mes Collègues, très touchés du témoignage d’estime donné, en leur
personne, au haut eneignement supérieur Français, auraient été heureux
de pouvoir accepter cette invitation.
Mais, retenus, en cette fin d’année scolaire, par les obligations de
leur enseignement, ils ne pourront, à leur grand regret, être représentés
aux fêtes que votre Université organise pour le 29 Juin prochain. Ils tien-
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tient du moins à vous faire connaître les voeux qu’ils forme pour sa pro
spérité.
Veuillez agréer, Monsieur le Recteur les assurances de ma haute
considération.
L ’Administrateur de Collège de France, Membre de l’Institut
M a u r ic e C r ç is e t .

Paris le 2. Jun 1922.
École Polytechnique.
Le Général Bunoust Commandant l’École Politechnique,
à Monsieur le Recteur de l’Université
ÿ
de

Szeged

(H o n g r ie ).

Monsieur le Recteur,
J ’ai l’honneur de vous exprimer mes remerciements cordiaux pour
avoir pensé à associer l’École Polytechnique de Paris à la célébration du
Cinquantenaire de la fondation de l’Université Hongroise François-Joseph.
Je regrette vivement d’ être obligé de décliner votre invitation, la
fin de Juin étant pour tout mon personnel comme pour moi-même une
période de travail intense et pendant laquelle aucun déplacement de cette
nature ne saurait être admis.
Je vous prie d’agréer les voeux les plus sympathiques du personnel
de l'École Polytechnique pour la prospérité toujours croissante de votre
Université, et de vous tenir assuré, Monsieur le Recteur, de ma haute
considération.
Le

Com*
Institut Catholique
De Paris.

C o lo n e l

B ern a rd

en Second l’École Polytechnique.

Paris le 22 Juin 1922.

Monsieur le Recteur,
Nous avons bien reçu le lettre par laquelle vous nous faites l'honneur
dlnviter notre Université catholique à se faire représenter au cinquantième
anniversaire de 1Université de Szegedin.
Nous sommes très sensibles à cet honneur. Malheureusement, cet
anniversaire coincide avec la clôture de notre année scolaire, et les pro
fesseurs sont en ce moment retenus par les examens.
Vous nous permettrez donc de nous unir seulement de coeur à cette
fête jubilaire et nous vous présentons, avec nos excuses, tous nos voeux
pour la prospérité de votre Université.
Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l'expression de nos sentiments
respecteux et dévoués.
A lf r e d B a u d r illa r t

recteur,
de l'Académie française.
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Prag.
Deutsche Universität
in Prag.
P r a g , den

26. J u n i

1922.

An die Kgl. ung. Franz-Josef Universität
in

Szeged.

*

Die deutsche Universität in Prag beglückwünscht die Kgl. ung. FranzJosef Universität zu K o l o z s v á r zu-Ihrer Jubelfeier, an welcher teilzu
nehmen ihr leider nicht möglich ist, auf das herzlichste.
Der Rector.

«
Rectorat
der deutschen Technischen Hochschule
in Prag.
Prag, am 7. Juni 1922.
An die Königlich-ungarische Franz-Josef Universität
in

S z e g e d in

Der gefertigte Rector bringt anlässlich der Feier des fünfzigjährigen
Bestandes der königlich-ungarischen Franz-Josef Universität namens des
Professorenkollegiums der Deutschen Technischen Hochschule in Prag die
besten Glückwünsche zum Ausdruck.
Gleichzeitig bittet er, das Fernbleiben eines Vertreters der Deutschen
Technischen Hochschule bei der am 29. Juni stattfindenden Feier entschul
digen zu wollen.
s

D r.

G essn er

dzt. Rector.

V. Praze, dne 14. öervna 1922.
ze dne
Rectorátu university
v. S z e g e d i n é .
Podepsany rectorát dovoluje si j ménem ceského vysokého ucení technického v Praze u prílezitosti padesátého vyroci university Szegedínské pfátí
jí do daläiho padesátiletí plného zdaru.
Rectorát ceského vysokého uéení technického v Praze
(legi non potest)
rector.
Riga (Lettland).
Universitas leatviensis Rigensis Universitati hungaricae Szegedinensi festos dies semisaeculares celebranti gratulatur et sperat earn semper
florentem fore. == Univehsitatis leatviensis rector Felsberg.
Riga, 1922. Jun. 27.
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Sevilla.
Rectori Universitatis Hungaricae
Francisco-Josephinae Szegedinae.
Universitatis Hispalensis ob invitationem humaniter sibi factam in
semisaecularia prirnordii Universitatis suae festa tertio Kalendas Julias
celebranda, maximas persolvit grates, eumque certioren tacit haud parum
sibi dolendam impossibilitatem, qua laborat, etiam per legatos adeundi
solemnia.
Amicissime salutat, de testis congratulatur ac felicissimos exoptat
exitus
Hispali XII. Kalendas Julii an. M CM XXII.
Jo a c h im

H azahas

Rector.
Sheifield.
The

U n iv e r s it y , S h e ffie ld .

12th June, 1922.
Sir,
I am directed to acknowledge the courteous invitation received by
the University of Sheffield to send a Representative to the Celebration of
the 50th Anniversary of the Franz-Josef University.
I am directed to express the deep regret of the University of Sheffield
'that as the Celebration falls in Term time it is unable to send a Re
presentative to the ceremony.
I am, Sir,
Your obedient Servant,
G ib b o n s

Registrar.
St. Andrews.
The University,
St. Andrews.
27th May, 1922.
The Rector of the
Royal Hungarian Francis Joseph University,
S z e g e d in

Hungary.
Dear Sir,
On behalf of the University of St. Andrews, I have to acknowledge
receipt of your invitation for the Jubilee Celebrations of your University
to be held in June. 1 fear that it will not be possible for the University to
appoint a representative, but on behalf of the Senatus I express the hope
that your festivities will be successful and pleasant, and that all will go
happily.
Yours faithfully
A ndrew

B e n n e tt

Secretary.

\
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Stockholm.
Rectors Embetet
vid
Stockholms Hogskola.
Monsieur le Recteur
de 1Université Francrsco-Josephina
Szeged.

C ’ait avec des sentiments de vive sympathie que l’université de
Stockholm a reçu votre aimable invitation d’être représentée au jubilé semiséculair de votre université, ’dont le haut prestige scientifique a su braver
les vicissitudes graves et pénibles de ces dernières années.
Convaincus que les solennités de votre jubilé vont offrir aux assi
stants de riches occasions de renouer les relations scientifiques interrompues
depuis tant d’années, nous sommes désolés d’être forcés de nous en abstenir
et de ne pas pouvoir que par écrit vous exprimer les voeux les plus sin
cères pour le honneur et la prospérité de l’université „Francisco-Josephina“ .
Veuiller agréer Monsieur le Recteur et très honoré collègue l'assurance
de ma considération la plus distinguée.
B e n d ix s o n

Recteur.
Stuttgart.
— Rector und Senat
der Technischen Hochschule.

Stuttgart, den 1. Juni 1922.

Der Senat der Technischen Hochschule dankt iür die freundliche Ein
ladung zu der Feier des 50-jähriger Bestehens Ihrer Universität, bedauert
aber, infolge der Zeitverhältnisse von der Entsendung eines Vertreters absehen zu müssen.
Ich wünsche der Feier einen glücklichen Verlauf und begrüsse Sie
mit ausgezeichneter Hochachtung. Ihr ergebener
W .

M a ie r .

Tokyo.
Tokyo Teikoku Daigaku
(Imperial University of Tokyo)
Tokyo, Japan June 29, 1922.
Dr. Casparus Menyharth,
Rector of the Royal Francisco-Josephina University
of Letters,
Dear Sir,
On behalf of the Imperial University of Tokyo, I have the honour of
acknowledging receipt of your kind invitation to the semi-centennial fete
of your city to be held June 29th, 1922.
I am, however, very sorry that the pressure of time and the long di
stance that separates us from you do not allow us to accept your kindness, but
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I take this opportunity to express our felicitations on that happy occasion,,
and also our best wishes for the future prosperity of your University.
Yours sincerely,
Y. K o z a i
President.
Tübingen.
Akademisches Rectorarnt
Tübingen, den 30. Mai 1922.
Die Universität Tübingen dankt für die freundliche Einladung zum
fünfzigjährigen Qründungstag der Francisco-Josephina Universität und
wünscht unter dein Ausdruck des Bedauerns, keinen Vertreter entsenden
zu können, sie möge auch fernerhin zur Förderung der Wissenschaft wach*
sen und gedeihen.
R oh r.

Upsala.
Universitati Hungaricae Francisco-Josephinae sollemnia semisaecularia
agenti quinquaginta annos magna cum laude peractos ex äViimi sententia
gratulatur Universitas Upsaliensis omniaque in posterum bona et laeta exoptat Stavenow.
Upsala 1922. Juni 28.
Wales.
Prifysgol Cymry.

University of Wales.
University College o.f South Wales
And Monmouthshire,
Cardiff.

Amplissimo Senatui Universitatis Litterarum Regiae
Hungaricae Francisco-Josephinae
Vicecancellarius Professores Praelectores Doctores
Universitatis Cambrensis.
S. P. D.
Rein nobis pergratam fecistis, viri doctissimi, quod Academiae
vestrae ex inclyta illa Matthiae Corvini regis vereque Magyarica urbe in
civitatem florentissimam celeberrimamque Szegedinum nuperrime translatae
semisaecularia propediem celebraturi, etiam nostram Academiam gaudif
vestri in partem vocare voluistis.
Etenim nos quoque gaudemus tarn insignem Musarum sedem tot
tantisque fortunae casibus modo conflictatam — de quibus quanto animi
dolore commo^i audivimus! — aliquando tandem patriae vestrae restitutam.
Hodie vera non iam recentis fortunae in commemoratione versari volumus:
iuvat potius optare, cum vestrum omnium et patriae ipsius ad communem
utilitatem libera in Hungaria Universitas quoque vobis revera libera denuo
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constituatur, libertatis pristinae arx et asylum etiam in posterum futura, ut
Academia vestra translata bonis artibus fovendis vigeat usque floreatquc,
ut tot studiorum disciplinae artius inter se coniunctae velut corpus in
unum coalascant, ut nativae Magyarorutn virtutes vei clarius enitescant.
Supervacaneum profecto est professores vestros omnes percensere, quorum
nonnulli nobis quoque non ignoti sunt, quique nunc etiam translatam Universitatem exornant. Etenim ne plura commemoremus, nobis certe vobiscum hospitium propterea intercedit quod unum ex alumnis professoribusque
nostris nono abhinc anno antiquitatis Dacicae cognoscendae causa in Hun
gáriám profectum nullis non opibus adiuvistis, vera illa Magyarica benignitate excepistis.
Ergo necessitudinis nostrae non immemores unum aliquem nostro e
numero deligere vellemus qui nostro omnium nomine nostras omnium gratulationes legátus ad vos perferret. Nos tamen temporis et spatii intervallo
iniquo exclusi et negotiis Academicis impediti mentis tamen oculis et Universitatem veluti renatam et urbem vestram florentissimam aeternoruni
iluminum Tisiae et Marisiae ad confluentes positam e longinquo prospicimus vitaeque vestrae per saecula plurima (ut speramus) duraturae velut
omen libenter accipiemus.
Valete et sacris vestris semisaecularibus rite peractis Universitatis
vestrae famanj tot tantisque belli pacisque vicibus spectatam probatamque
etiam in posterum illibatam conservate. Nos interim procul degentes, vobis,
a. d. Ill Kalendas Julias sacra sollemnia auspicaturis, omnia fausta
optabimus, ut quam plurima valeatis alumnorum vestrorum cum fructu
maximo „vivendo vitalia vincere saecla‘f.
A lb e r t u s

H.

Trow

Vicecancellarius.
Cardiffiae, Kalendis Juniis, A uno Salutis M DCCCCXXI1.
Warszawa.
Rector Universitetu Szeged
wegry regiae hungaricae Universitati.
Francisco-Josephinae sacra semisaecularia rite congratulantur simulque
ut quam hucusque utilem salubremque operám praestitistis nobili populo
hungarico tot tamque arctis vinculis cum nostra patria coniuncto earn vet
multiplicatam vos praestare patiantur ea quae vos in nova sede manent
benigna fata sincere exoptant universitatis Warsaviensis rector senatus
ordines. Rector uniwersytetu Warszwkiego Ian Mazurkiewicz.
Warszawa, 1922. jun. 18.
Rector Senatusque Polytechnici Varsaviensis gratulantur
Universitati Litterarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae
oh memóriám quinquaginta annorum exactorum ab Academia condita.
Varsavia mense Junio anno M CM XXII.
Rector
L.

S ta n ie w tc z .
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Wien.
Akademischer Senat
der Universität Wien.
W i e n , a m 3 0 . M a i 1922.

An das Rectorat der Kgl. ungar. Franz-Josef-Universität
in

Szeged.

Für die freundliche Einladung zu der im Juni L. J. stattfindenden
Feier des 50-jährigen Bestandes der Kgl. ungarischen Franz-Josef-Universität in Szeged beehre ich mich im Namen der Wiener Universität den ver
bindlichsten Danli sowie gleichzeitig die herzlichsten Glückwünsche zu dieser
Feier zu übermitteln.
Von der Entsendung einer Delegation zu der Feierlichkeit muss die
Wiener Universität mit Bedauern Abstand nehmen, da sie ähnlichen Ein
ladungen von Seite ausländischer Universitäten mit Rücksicht auf die
Valutenverhältnisse bisher nicht Folge leisten konnte.
Der Rector der Universität Wien.
Worcester.
Clark University
Worcester, Massachusetts.
Office Of The President

July tenth 1922.

Rector Gasparus Menyharth
Universitas Litterarum Regia Hungarica Francisco-Josephina
Szeged, Hungary.
Dear Sir:
I wish to thank you on behalf ot the Trustees and Faculty of Clark
University for your cordial invitation.
We regret that we could not be represented at your celebration, but
we wish at this time to send you our most sincere felicitations.
Respectfully yours,
W a ll a c e A t w o o d .

Würzburg.
Das Rectorat der
K. B. Julius-Maximilians-Universität
Würzburg.

Würzburg, den 2. Juni 1922.

An die Universität
Szeged

(Ungarn).

Die Universität Würzburg dankt verbindlichst für die liebenswürdige
Einladung der Franz-Joseph Universität Szeged zur 50-jährigen Jubelfeier.
Zu ihrem Bedauern wird sie nicht in der Lage sein, einen Vertreter aus
ihrer Mitte zu der Feier zu entsenden, wird aber des 29. Juni durch ihre
Glückwünsche gedenken.
K.

W e s s e ly .
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Zürich.
Z ü r ic h , d en

3.

Ju n i

1922.

Universität Ziiricli
An Rector und Senat- der Universität
Szegedin
Für die freundliche Einladung zur Feier des 50-jährigen Bestehens
Ihrer Universität sagen Ihnen Rector und Senat unserer Universität besten
•Dank. Die Feier fällt in unser Somtnersemester und unsere Professoren
sind durch ihre Amtsplicht verhindert, grössere Reisen zu unternehmen.
Wir bedauern daher, eine Vertretung zu Ihrer Feier nicht abordnen zu kön
nen, wollen aber nicht unterlassen, Ihnen zu diesem Tage*unsere herzlichs
ten Glückwünsche auszusprechen. Ihre Universität hat bereits ein halbes
Jahrhundert der Wissenschaft und der Kultur gedient. Möge sie auch an
ihrer neuen Stätte sich weiter entwickeln, blühen und gedeihen zum Wohle
Ihres Landes und beitragen zur Förderung der Wissenschaft.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
Im Namen der Universität Zürich
Der Rector:
F.. Halter.
*

s

Padova.
U n i v e r s i t a s P a t u v in a sollemnia nostra semisaecularia honoratura has
«ditiones suas dono nobis dedit:
1. Acta Graduum Academicorum Gymnasii Patavini ab anno
M CCC CV I. ad annum M C C C C L ;
2. Atti della Academia scientifica Veneto—Trentino—Istriana:
3. Memorie dell’ Istituto Geologico della R. Universitä di Padova;
4. Memorie e documenti per la storia della Universitä di Padova;
hac dedicatione addita:
UNIVERSITÄT! • HUNGARICAE • FRANCISCO • IOSEPHINAE •
F'ERIAS • SEM ISAECULARES • CELEBRANT! • UNIVERSITAS • STUD! •
PATAVINI • SEPTEM • SAECU LIS • GLORIO SE • MODO • PERACTIS •
TAMQUAM • FIL1AE • IUVENTUTE • DOCTRINA • SPE • FLOREN l'ISSIMAE
- OMNIA • BONA • PRECATUR.

1.

sz,

F Ü G G E L É K .

A m. kir. Fereocz József-Tudományegyetem személyzetének
irodalmi működése az 1921/22. tanévben.

A jog- és államtudományi karban.
I. Dr. KOSUTÁNY IGNÁC egy. ny. r. tanár:
„Codex juris Canonice“ cím alatt írt tanulmánya megjelent
egyetemünk „Acta“-inak első füzetében.
„Római kath. egyház autonómiája Erdélyben“ . Felolvasás
a szegedi „Mikes Irodalmi Társaságiban. Megjelent a „Szegedi
Ujság“-ban.
„Habsburgok*. Történeti tanulmány. Megjelent a kolozsvári
„Pásztor Tüzek“ -ben. Szóbeli nyilvános előadás az Ujszegedi Pol
gári Körben.
Különféle cikkek a szegedi sajtóban.
II. Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT egy. ny. r. tanár:

„Magánjog“ . Vezérfonalul a magyar magánjogból tartott egye
temi előadásokhoz. Budapest, 1922. Stúdium részv. társ. kiadása.
III. Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR egy. ny. r. tanár:
„A részvény elővételijog jogi természete“ . Kereskedelmi jog
•című folyóirat 1921.
„Az öröklési jogviszonyról“ . Magyar Jogi Szemle 1922.
IV. Dr. SZANDTNER PÁL egy. ny. r. tanár:
„A választójogról“. (Megjelent a Társadalomtudomány 1922.
évi I. számában.
V. Dr. M o o r G y u l a egy. ny. r. tanár :
„Somló Bódog“ Társadalomtudomány c. folyóirat I. évf. 1. sz.
1921. (17—40. o ld ); „Réz Mihály* u. o. I. 3. sz. (345—548);
„A bolsevizmus elméleti alapjai“ u o. I. 3. sz. (443—460. old.).
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Zürich.
Z ü r ic h , d en

3. Ju n i

1922.

Universität Zürich
An Rector und Senat- der Universität
S z e g e d in .

Für die freundliche Einladung zur Feier des 50-jährigen Bestehens
Ihrer Universität sagen ihnen Rector und Senat unserer Universität besten
Dank. Die Feier fällt in unser Sommersemester und unsere Professoren
sind durch ihre Amtsplicht verhindert, grössere Reisen zu unternehmen.
Wir bedauern daher, eine Vertretung zu Ihrer Feier nicht abordnen zu kön
nen, wollen aber nicht unterlassen, Ihnen zu diesem Tage*unsere herzlichs
ten Glückwünsche auszusprechen. Ihre Universität hat bereits ein halbes
Jahrhundert der Wissenschaft und der Kultur gedient. Möge sie auch an
ihrer neuen Stätte sich weiter entwickeln, blühen und gedeihen zum Wohle
ihres Landes und beitragen zur Förderung der Wissenschaft.
Mit ausgezeichneter Flochachtung
Im Namen der Universität Zürich
Der Rector:
E.

*

H a lt e r .

*

Padova.
U n i v e r s i t a s P a t a v i n a solletr.nia nostra semisaecr.laria honoratura has
editiones suas dono nobis dedit:
1. Acta Graduum Academicorum Gymnasii Patavini ab anno
M CCC CV I. ad annurn M C C C C L ;
2. Atti della Academia scientifica Veneto—Trentino—Istriana:
3. Memorie dell' Istituto Geologico della R. Universitä di Padova:
4. Memorie e documenti per la storia della Universitä di Padova;
hac dedicatione addita:
UNIVERSITATI • HUNÜARICAE • FRANCISCO • IOSEPHINAE •
FER IAS • SEM ISAECULARES • CELEBRANTI • UNIVERSITAS • STUDI •
PATAVINI • SEPTEM • SAECU LIS • GLORIO SE • MODO • PERACTIS •
TAM QUAM • FILIAE • IUVENTUTE • DOCTRINA • SPE • FLORENTISSIMAE
- OMNIA • BONA • PRECATUR.

1. sz. F Ü G G E L É K .

A m, kir. Ferencz József-Tudományegyetem személyzetének
irodalmi működése az 1921/22. tanévben.

A jog- és államtudományi karban.
I. Dr. KOSUTÁNY IGNÁC egy. ny. r. tanár:

„Codex juris Canonice“ cím alatt írt tanulmánya megjelent
egyetemünk „Acta“-inak első füzetében.
„Római kath. egyház autonómiája Erdélyben“ . Felolvasás
a szegedi „Mikes Irodalmi Társaságiban. Megjelent a „Szegedi
Ujság“-ban.
„Habsburgok*. Történeti tanulmány. Megjelent a kolozsvári
„Pásztor Tüzek“ -ben. Szóbeli nyilvános előadás az Ujszegedi Pol
gári Körben.
Különféle cikkek a szegedi sajtóban.
II. Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT egy. ny. r. tanár:
„Magánjog“. Vezérfonalul a magyar magánjogból tartott egye
temi előadásokhoz. Budapest, 1922. Stúdium részv. társ. kiadása.
III. Dr. MENYHÁRTH GÁSPÁR egy. ny. r. tanár:
„A részvény elővételijog jogi természete“ . Kereskedelmi jog
■ című folyóirat 1921.
„Az öröklési jogviszonyról“. Magyar Jogi Szemle 1922.
IV. Dr. SZANDTNER PÁL egy. ny. r. tanár:
„A választójogról“. (Megjelent a Társadalomtudomány 1922.
évi I. számában.
V. Dr. MOOR G y u l a egy. ny. r. tanár :
„Somló Bódog“ Társadalomtudomány c. folyóirat I. évf. 1. sz.
1921. (17—40. o ld ); „Réz Mihály* u. o. I. 3. sz. (345-548);
„A bolsevizmus elméleti alapjai“ u o. I. 3. sz. (443—460. old.).
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„Macht, Recht, Moral“ . (Acta iitterarum ac Scientiarum Regiae
Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae. Sectio Jurídico Polí
tica. Tóm I. Fase. 1. 1922. 1—46 old).
VI. Dr. EREKY ISTVÁN egy. ny. r. tanár:

Tanulmányok a magyar áll. Polg. Törvénykönyv tervezete
köréből.
A magyar helyhatósági önkormányzat I. és 11. k. I. kiadás.
A magyar helyhatósági önkormányzat 1. k. II. kiadás.
Tanulmányok a vármegyei önkormányzat köréből.
Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok I. és II. kötet.
A magyar királyi trón megüresedésének kérdéséről.
A német birodalmi áldozat és a magyar vagyonváltság.
A többes szavazat Angliában.
Teresnernez tanulmánya Budapesti Szemlében.
A közigazgatási reform alapelvei.
A közigazgatási jogtudomány kialakulása. (Székfoglaló érte
kezés.)
VII. Dr. L a k y D e z s ő egy. ny. r. tanár:
Tanulmányokat írt a Budapesti Szemle 1921. évi decemberi
számába Buday László könyve: A megcsonkított Magyarországról
és a Közgazdasági Szemle 1922 április havi számába Magyar
Gyermekhalandósági Statisztika címen. A Közgazdasági Szemle
1922. évi június havi számában ismertette Dr. Nagy Dénes: Beve
zetés a szociológiába című könyvét.
Az orvosi karban.
Általános kór- és gyógytani intézet.
I. Dr. LŐTE JÓ Z SE F egy. ny. r. tanár, az általános kórtani
intézet igazgatója:
a) Egy pár szó az orvosi tanulmányi és szigorlati rend új
tervezetéhez. Orvosi Hetilap LXV. évf. 1921. 113. oldal.
b) Levél a Főszerkesztőhöz (a nyelvtisztítás ügyében). 1921
április 30. Szegedi Újság.
II. Dr. JE N E Y ENDRE egyetemi I. tanársegéd:
a) Egy paratyphus járvány tanulságai. Orvosi Hetilap LXV.
évf. 1921. 289—301. oldal.
b) Változik-e a bacillus paratyphi A állati testen való átvitel
útján. (Adatok az agylutinatio tüneményének elméletéhez.)
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e) A serkék eltávolítása és elpusztítása antiformin oldattal.
(Orvosi Hetilap LXV. évf. 1922. 33. old.)
d) A Wassermann-reakció laboratóriumon kívüli hibaforrásai
ról. Erdélyi Orvosi Újság 1922. IX. J.
c) Referátumok a „Magyar orvosi archívum“ számára.
A „Változik-e a bacillus paratyphi A állati testen való átvitel
útján ? “ (Adatok az agylutinatio tüneményének elméletéhez) című
dolgozatát az orvostudományi kar a Várnay-féle pályadíj jutalma
zásával tűntette ki.
III. K a n y Ó B é l a egyetemi gyakornok :
a) A kolozsvári egyetem tanárainak arcképcsarnoka. — Az
egyetem Szegeden való elhelyezése ügyében írott cikkek. „Szegedi
Uj Nemzedék“ 1921.
b) Ismeretterjesztő közlemények. „Szegedi Újság“ 1921 — 1922.
c) A magyar orvosok és természetvizsgálók XXXVIII. vándor
gyűlésének előadásairól írt tudósítás a „Szózat“ című lapban és
az Erdélyi Orvosi Újságban. 1922 szept.
•

Sebészeti klinika.
Dr. VIDAKOVITS KAMIL ny. r. tanár:
a) A tebeses gyomorkrizisek sebészi kezeléséről. Előadás, tar
totta a magyar sebésztársaság szept. havi nagygyűlésén. Megjelent
az Orvosképzés-ben.
b) Gastroenterostomia utáni ileus sajátos alakjáról. Előadás,
tartotta u. o. Megjelent az Erdélyi Orvosi Újságban.
c) Zur Frage der Drainage nach Strumektomie. Megjelent
a Zentralblatt f. Chirurgie 1922. évi 5. számában.
Belgyógyászati klinika.
Dr. J a n c s ó M ik l ó s egy. ny. r. tanár:
a) A malária aetiologiája. Erdélyi Orvosi Lap 1921. 6. sz.
b) A visszatérő láz terjesztői és a fertőzés módja. Erdélyi
Orvosi Lap 1921. 14 —15. sz.
c) Experimentelle Untersuchungen über die Malariainfection
des Anopheles und des Menschen berinflussenden Umstände. Beiheflexum Archiv f. Schiffs- und Troppenhygiene. 1921.
Dr. PURJESZ BÉLA m. tanár, adjunctus:
Adatok a Deycke-Much intracutan reactiók értékesíthetőségére
irányuló vizsgálatokról. Erdélyi Orvosi Lap 1921. 17. sz.
12
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A hasi aorta embóliájának két esete. Erdélyi Orvosi Lap
1922. 8. sz.
Dr. ENGEL RUDOLF tanársegéd :
Nyultvelő gümő esete. Erdélyi Orvosi Lap 1922. 14. sz.
Dr. KOVÁCS KÁLMÁN :
A haemorrhagias diathesisek tanának mai állása Morbus
maculosus Werlhofi esete kapcsán. Erdélyi Orvosi Lap 1922.
Egyetemi szemklinika.
a) Dr. IMRE JÓZSEF egyet. ny. r. tanár:
1. A hályogműtét indikációja. (Szemészgyűlési referáló előadás.)
2. Adatok a glaukoma keletkezéséhez. (Erdélyi Orvos Lap.)

1.
2.
3.
(Erdélyi

b) Dr. DlTRÓI GÁBOR magántanár, adjunctus:
Debilis gyermekek szemlelete. (Szemészgyülési előadás.)
Plasmona conjunctivae esete. (Szemészgyűlési .előadás.)
Az 1921. évi müncheni szemészeti továbbképző tanfolyam.
Orvosi L ap )

c) Dr. RÖTTH ANDRÁS I. tanársegéd :
1. Uber die Träuenflüssigkeit. (Kiin. Monatsblätter f. Augen
heilkunde.)
2. Az egyoldali trachomáról. (Szemészgyűlési előadás.)
3. A kötőhártya amyloid elfajulásáról. (Szemészgyűlési előadás.)
Gyógyszertani és gyógyszerismereti intézetek. ■
Dr. ISSEKUTZ BÉLA egy. ny. r. tanár és Dr. TUKATS SÁNDOR
egy. tanársegéd:
A carbannisavas és alophansavas hologen aethylesterek pfarmacologiai vizsgálata. Magyar Orvosi Archívum 1922. III. füzet.
Prof. v. ISSEKUTZ: .Ober die Immunität von Kröten dem
Digitelis Gifte gegenüber.“ Biochemische Zeitschrift-ben fog meg
jelenni.
Dr. TUKATS SÁNDOR egy. tanársegéd :
Kis mennyiségű jódnak szervekben való kimutatása és egy
új szerves jódvegyületnek a jodaethylalophanotnak tanulmányozása
a szervekben való viselkedése és megoszlása szempontjából. Doctori értekezés.
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MAROS T ibor tanársegéd:

Milyen gyorsasággal történik az aspirinnek és salicylsavas
estereknek hasíthatósága különböző körülmények között. Doctori
értekezés.
Gyógyszerészeti intézet és egyetemi gyógyszertár.
Dr. D á v id L a jo s egy. m. tanár, gyógyszerészi vegyész:

1. A Digitalis purpureából a régebbi időktől napjainkig elő
állított hatásképes és hatástalan anyagok rövid ismertetése. (Német
• eredetiből fordítva.)
2. A kolozsvári gazdasági intézet gyógynövénytelepén ter
mesztett Digitalis purpurea, virágszínváltozatok és Peloriás Digitalis
levelek Digitoxin tartalmáról.
3. Adatok az Atropa Belladonnal L. alkaloid tartalmához.
4. A 111. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos drogok
és drogkészítmények minőleges chemiai reactioi értelmezése.
5. Adatok az Ipesacuanhae gyökérforrázat, illetve főzet elké
szítéséhez.
Közegészségtani intézet.
Dr. R ig l e r G u s z t á v egy. ny. r. tanár:
1. A közegészségtan és a járványtan rövid tankönyve. Sze
ged, 1922.
2. A repülés hygienéje. (Budapesti Orvosi Újság XX. 8.)
3. Nemzetközi egészségügyi kiállítás Amsterdamban. (Buda
pesti Orvosi Újság XIX. 45.)
4. Könyvismertetés: FICKER: Einfache Hilfsmittel zur Aus
führung bakteriologischer Untersuchungen. (Bp. 0 . Újság XX. 7.)
5. Referátum: MANDELBAUM: Az influenza járványtanához.
{Bp. O. Újság XIX. 13.)
SCHLOSSMANN: Az élveszülöttek száma és a csecsemőhalá
lozás a háború után. (Bp. 0 . U. XIX. 13.)
STACHELIN : A gáztámadások okozta utóbajok. (Bp. 0 . U.
X IX . 13.)
FREI: Gyufaskatulyák mint bőrbántalmak okozói. (Bp. 0 . U*
XIX. 25.)
LŐWY: Maláriával fertőzött anophelesek áttelelése. (Bp. 0 . U.
XIX. 25.)
NEUBNER: Medence uszodák mint conjunctiatis járvány ter
jesztői. (Bp. O. U. XIX. 25.)
12*

t

Dr. P r e isz G y u l a int. tanársegéd:
Referátum : W AG N ER : Konyhaellenőrzés a száraz maradék
meghatározása útján. (Bp. 0 . U. XIX. 45.)
Új rendelet a gyógyszerkülönlegességekről Ausztriában. (Bp.
0 . U. XIX. 45.)
UHLENHUTH: A tuberculotikus köpet fertőtlenítéséről. (Bp.
O. U. XX. 7.)
ROST: A paraffinum liquidum pharmakologiájához. (Bp. 0 . U.
XX. 13.)
KEYSER: Kémcsöves módszer a fertőtlenítési index meghatá
rozására. (Bp. 0 . U. XX. 13.)
TÖLCSÉR Y LÁSZLÓ int. tanársegéd:

Referátum: FRIEDBERGER: A foltos typhus actiologiájához.

(Bp. 0 . U. XX. 11.)
Port. Diphteria baciliusok a köpetben. (Bp. O. U. XX. 13.)
GÄRTNER : Miért ritka a paralysis kultúrálatlan népeknél. (Bp.
O. U. XX. 13.)
Női klinika.
Dr. KUBINYI PÁL egy. ny. r. tanár:
1. Freund—Wertheim-féle méhrák-műtét halálozási százaléká
nak leszállítása. Orvosképzés XI. évf., különfüzet.
2. Herabsetzung der Mortalität der Freund—Wertheim’schen
karzinom operádon. Zentralbl. f. Gyn. 1922. No. 6.
3. Gumma syphiliticum ovarii positiv spirochaeta lelettel.
(Orv. H. LXV. 14. sz)
4. Gumma syphiliticum ovarii positiver Spirochätenbefund.
Zentralbl. f. Gyn. 1922. No. 2.
Dr. KUNCZ ANDOR tanársegéd:
Az Alexander—Adams-műtét gyógyító értékéről. (Megjelenés
alatt.)
Dr. POLGÁR ISTVÁN tanársegéd:
Helybeli érzéstelenítés kisebb nőgyógyászati műtéteknél. (Meg
jelenés alatt.)
Dr. BURGER KÁROLY tanársegéd :
Alkalmas-e a phloridzin reactio korai terhesség felismerésére.
(Megjelenés alatt.)
Über den Wert der Phloridzinprobe in der Diagnostik der
Schwangerschaft. (Megjelenés alatt.)
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Gyermekklinika.
Dr. HAINISS ELEMÉR in. tanár, adjunctus :
Előadást tartott 1921 dec. 4.-én „A társadalom szerepe a
csecsemővédelem terén“ címmel.
1922 jan. 22.-én magántanári próbaelőadást tartott „Mindig
physiologiás bélműködés jele-e a klasszikusnak tartott női tej
széklet ? “
1922 áprilisban az orvosegyesületben tartott előadást a sa
vanyú soványtej alkalmazásáról a csecsemőkor diaethikájában címen.
1922 május 18.-án magántanári próbaelőadást tartott a Ferencz József-Tudományegyetemen „A tehéntej vegyi összetételének
befolyása a csecsemők bélflórájára“ címen.
1922 júniusban kis könyvecskét adott ki „A csecsemő- és
gyermekorvoslásnál használatos gyógyszerek és tápszerek készíté
séről.“
Elkészült 2 dolgozata:
1. Die gesäuerte Magermilch als Säuglingsnährung
2. Änderung der Darmflore mit gesäuerter Magenmilch címen,
melyek nyomtatásban még nem jelentek meg.
Dr. TÖRÖK BÁLINT tanársegéd :
„Die Nylander’sche Probe bei Intoxication“ címen
Dr. HELLER ISTVÁN gyakornok :
„Die haemoklassische Kure bei Ernährungsstörungen“,
lyek szintén most kerülnek nyomás alá.

me

Ideg- és elmeklinika..
Dr. NYÍRÓ G y u l a tanársegéd:
„Lues endemia és következményei“ címen egy dolgozatot
készített, mely az elmeorvosok értekezletén fog felolvastatni.
Élettani intézet.
Dr. VERESS ELEMÉR egy. ny. r. tanár:
„Az izomnak meleggel előidézhető merevségéről, különös
tekintettel a merevedő izom élettani tevékenységére“. Megjelent
a Mathematikai és Természettudományi Közleményekben a Magyar
Tudományos Akadémia kiadásában, XXXIV. kötet 4., 17., 12. ábrá
val. Budapest, 1922. 87 lap; a M. T. Akad. math. és természettudományi bizottságától pályadíjjal kitüntetve.
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Orvosi vegytan.
Dr. R e in b o l d B é l a egy. ny. r. tanár:
Über die Zersetzung des roten Blutfarbstoffs durch Trypsin.
Acta scientiarum ac litterarum Universitatis Francisco Josephinae
1922. 1. füzet.
Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban.
1. Dr. SZÁDECZKY K. LAJOS ny. r. (1 9 2 1 -2 2 ):

A székely puccs története 1877-ben az orosz-török háború
alkalmával. Budapest, 1921.
. II. Dr. MÁRKI SÁNDOR ny. r. (1917— 1922):
1. Hazánk belső története 1914—1916. Imre Sándor: A világ
háború 1. kiadás 1917. 2. kiadás 1918. 106— 122. 1.
2. Horváth Mihály. A M. Történelmi Társulat alapításának
félszázados évfordulójára. Budapest, 1917. 8 r., 388 lap, 140 képpel.
. 3. Erdélyi tanári kör. Középiskolai Tanáregyes. Közi. 1918.
4 5 3 -6 . 1.
4. Thaly Kálmán emlékezete. Emlékbeszéd a M. T. Akadémia
nagygyűlésén. Budapesti Szemle 174. kötet, 321—335. I.
5. Horváth Mihály. (Adalékok.) Századok, 1918., 113— 141.
és 231—242. 1.
6. A hősi halált halt egyetemi hallgatók életrajzai. 3. közle
mény. Acta Univ. Kolozsváriensis, 121 — 139. 1.
7. Magyarország története. Lóczy Lajosnál: A magyar szent
korona országainak leírása. Budapest, 1918. 97— 128. 1. Külön
nyomatban is.
8. A magyarok története. Polg. leányiskolák IV. oszt. számára.
(Pallós Albertiéi.) 3. javított kiadás. Budapest, 1917. 8 r. 160. 1.
9. A törökség története és a magyar tudomány. Túrán, 1918.
461—471. I.
10. Pethő Sándor a szabadságharc eszméiről. Századok, 1918.
522—525. 1.
11. Egy négyszázesztendős erdélyi eposz. Erdélyi Szemle 1919.
12. Régi erdélyi írók. Keleti Újság 1919. dec. 25.
13. Az Adria magyar nemzeti jelentősége. A Tenger 1919.
11 — 15. 1.
14. Stepney György: Négy év II. Rákóczi Ferenc fölkelése
történetéből. Angol levelezései alapján. Kolozsvár, 1920. 4 r., 710
lap. (Kézirat.)
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15. Le Noble Eustach: II. Rákóczi Ferenc. Franciából. Két
kötet, u. o. (Kézirat.)
16. Románia története Xénopol és Aguletti nyomán. U. o.
1920. 8 r. 262 lap. (Kézirat.)
17. Bunea: Régi román püspökségek. Románból, u. o. 8 r.
170 lap. (Kézirat.)
18. Toldy Ferenc életéhez. Ellenzék 1921. 264. sz.
19. Beszéd a pusztaszeri emléknél. Szegedi Uj Nemzedék
1921. 201. sz.
20. Erdély magyar kultúrájának jövője. Magyarság 1921.
196. sz.
21. Egyetemünk történeti milieuje. Szegedi Újság 39—41. sz.
22. Napoleon napja. Erdélyiek kalendáriuma 127 —129. 1.
23. Erdély és a kiráiyválasztás. Honvédelmi naptár 58—59. 1.
24. Széchenyinek egy álmüve. Zord Idők 1921. 218—222. 1.
25. Metamorphosis Transsylvaniae. Magyarság 1922. 1. sz.
26. A főiskolai ifjúság a szabadságharcban. Szegedi Újság
70., 76. sz.
27. A turáni népek története. Túrán 24—37. 1. és különnyo
mat, 8 r. 15 lap.
%
28. Kapcsolatok a turáni népek történetével. U. o. 69—84. 1.
és különnyomat, 8 r. 18 lap.
29. Túrán és Tenger. A Tenger 49—51. 1.
30. Dugonics András, Szeged első egyet, tanára. Székfoglaló
a Dugonics-Társaságban. Uj Élet 13— 14. sz. és különnyomat 12 lap.
31. Az őshaza első keresői. Pásztortűz I. 357—361. I.
32. IV. Károly halála. Uj Élet 14. sz. .
33. Széchenyi és Erdély. Erdélyi Hirek 19., 21., 22. sz.
34. Beszéd a szegedi egyetem megnyitásakor és Farkas Lajos
sírjánál. Akadémiai Értesítő.
35. A ni. kir. Ferencz József-tudományegyetem története
1872— 1922. Szeged, 1922. 8 r. 177 lap.
36. A m. kir. Ferencz József-tudományegyetem története.
(Névtelenül.) Budapest, 1922. 4 r., 19 lap, képekkel kivonatban
Uj Élet 25. sz., Szózat 138. sz.
37. Geschichte der kön. ung. Franz Josef Universität. U. o.
4 r., 20 lap, képekkel.
38. History of the royal hungarian Francis Joseph University
of sciences. U. o., képekkel.
39. A szegedi jubileum. Magyarság 145. sz.
40. Erdély magyar lelke. Uj Élet 1922 június 4.
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41. Az erdélyi iskolák. Magyarság 192. sz.
42. Eötvös a kisebbségekről. Uj Élet, 29. sz.
43. Több cikk az erdélyi Pásztortüzben. (Történettanításunk
válsága. Háromnapi munka. Történelmi regények.)
III. Dr. SCHNELLER ISTVÁN ny. r. (1921—22.):
1. A szeretet munkássága a száműzött kolozsvári és pozsonyi
Tudományegyetem. Keletmagyarország 1921 dec. 26-iki számában.
2. A szülők hibái az erkölcsi nevelés körül. Nyomtatás alatt van.
IV. Dr. CSEN GERY JÁN OS ny. r. (1921—22.):
Horatius költeményei I—II. kötet. Szeged, 1921—22.
A székely-magyar népköltészetről. Felolvasás a Mikes-társaságban. Megjelent a Szegedi Újságban.
Sappho élete és művei. Székfoglaló a Dugonics-társaságban.
Megjelent a Szegedi Újságban.
Molière. Születésének 300-ik évfordulója alkalmából a Városi
Színházban tartott bevezető előadás. Megjelent a Szegedi Újságban.
Magyarosan ! Cikksorozat a Szegedi Újságban.
Görögpótló kézikönyv I., II. Budapest, Bangó-intézet kiadása.
Latin mondattan. 5-ik kiadás (Franklin-társ. kiadása).
Latin olvasókönyv I. 5. kiadás. U. o.
V. Dr. DÉZSI LAJOS ny. r. (1921-22.):
1. Telamon és Diomedes néphistóriája. Budapest, 1922. (A
M. Bibliophil Társaság kiadása.)
2. Báró Podmaniczky Julia levelei b. Jósika Miklóshoz. (Irodalomtört. Közlemények 1919—21. évf. 240—55. 1.)
Sajtó alatt : Jókai Mór élete és művei.
Erdélyi arcképek. (A Népies írod. Társaság kiadása.)
Gr. Széchenyi Istvánnak az Akadémiára, Játékszínre és a
Magyar nyelvre von. művei. (A Széchenyi-Bizottság kiadása.)
Az epika és dráma története a „Magyar Irodalomtörténet Kézi
könyvéiben.
VI. Dr. ERDÉLYI LÁSZLÓ ny. r. tanár. (1917—22.):
1. Az aranybulla társadalma. Fejérpataky Emlékkönyv 1917.
82—108. 1.
2. Modrovics Gergely kézirata : A zalavári apátságnak törté
neti vázlata 1873. A pannonhalmi Szent Benedek rend története
VI. B) kötet 1917. 662-666. 1.
3. A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve 1915/6,
1916/7. Könyvismertetés. Magyar Kultúra 1917, 990—993. 1.
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4. Vallásbölcseleti alapigazságok. Szent Ferenc Hírnöke Köny
vei. 1. füzet. Kolozsvár, 1917. 3—21. 1.
5. Traján foglalása óta. Visszhang a román Nemzeti Tanács
nak a világ népeihez intézett szózatára. Újság, Kolozsvár, 1818 nov. 1.
6. Egyházi vagyon és bandériumok. Alkotmány. Budapest,
1918 nov. 24.
7. Magyar művelődéstörténet II. kötet 1301-ig. Kolozsvár,
1918. 1—560. 1. Befejezetlen a kiadás drágasága miatt. Az utolsó
tíz ív 1919 tavaszán került ki sajtó alól. (Ára 4000 K volt.) Hiányzó
ötödfél fejezete rövid kidolgozásban megjelent az alábbi „Árpád
kor“ c. munkában.
8. A székelyek eredete. Kolozsvár, 1918. 3—53. 1. (A kiadás
ideje helyesen 1920.)
9. A székelyek története. Az 1921. évre szóló Erdélyi Naptár
részére készült 1920 nyarán s megjelent Brassóban az Érd. Napt.
24—66. lapján. Különlenyomatban is.
10. Levelek szülőnek és szülőtől gyermeke jövőjéről. Szent
Ferenc Hírnöke 1920 okt.-nov. 12 hasáb. Kolozsvár.
11. Magyarország történelmének rendszere. Az Erdélyi Iro
dalmi Társaság Almanachja 1921 -re 45—51. 1. (1920.)
12. Mi az igazi magyar irodalom? Válasz a kolozsvári Nap
kelet körkérdéseire u. o. 1920. karácsony. 4i0. 1.
13. Tán bús rémet idézek föl. (Ébresztő szó a világháború
után.) Erdélyi Tudósító 1921 jan. 1. 4—6.
14. A székely és magyar, mint a nyugateurópai kultúra őre.
Pásztortűz 1921 jan. 9. 4—6. I.
15. A székely eredetkérdés megoldásának sarkpontjai. Akadé
miai felolvasás 1922 márc. 6. Akadémiai Értesítő 1922.
16. Árpádkor. A magyar állam, társadalom, művelődés leg
régibb története 1301-ig. Budapest, Pallas kiadása 3—349. 1.
17. A magyar művelődéstörténet újabb irodalmából. Uj Élet.
Szeged, 1922. 9—13. sz. 11 hasáb.
VII. Dr. HORNYÁNSZKY G y u l a ny. r. tanár (19)9—1922.):
A polis fogalma (3 folytatásban). Egyet. Phil. Közlöny 1920—21.
Kis és nagy területű állam (polis és hellenisztikus birodalom).
A parlamentek ellen. Társadalomtudomány 1. évf. 1. sz.
Spengler: Társadalomtudomány 1. évf. 2. sz.
Szegfű olvasásakor. Társadalomtudomány l. évf. 4. sz.
A közvélemény eszméje a görögök korában. Társadalomtud.
2. évf. 1—2. sz.
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Die Idee der öffentlichen Meinung bei den Griechen. Acta
scient. et litt, univers. Franc Joseph 1922.
A lélektani kutatások irányai. Athenaeum 1921. 1. sz.
VIII. Dr. BARTÓK GYÖRGY ny. r. tanár (1921—2 2 ):

Az igazság világa (Sokrates).
Az eszmék világa (Platon).
Az aesthetikai szemlélésről.
Philosophusok emlékezései.
Az élet értelme. (Megjelentek a kolozsvári „Pásztortűz“ I—II.
kötetében.)
Petőfi lelke c. aesthetikai tanulmánya. Bp. 1922.
IX. Dr. HORGER ANTAL ny. r. tanár (1921—22.):

A tárgyas igeragozáshoz. Magyar Nyelv XVIII. 7.
Gombocz: Nyelvtörténeti módszertan. (Ism.) U. o. XVIII. 173.
A székely nyelvjárásterület földrajzi határai. Uj Élet II. évf.
21. sz.
Magyar szófejtések. U. o. II. évf. 31. sz.
X. Dr. BRUCKNER GYŐZŐ egyet, magántanár (1921—22.):
1. A Szepesség népe. Néprajzi és művelődéstörténelmi tanul
mány. Budapest, 1922. 84 I.
2. A késmárki ág. hitv. ev. kerületi líceum pártfogóságának
története. Egyházjogi és művelődéstörténelmi tanulmány. Sárospa
tak, 1922. 108 I.
3. Volt-e Sylvester János lőcsei prédikátor? (Irodalomtört.
Közi. Bpest, 1921. 174—78. I.)
4. Die Vergangenheit der Zipser Sachsen. (Mitteilungen aus
der Vergangenheit des Zipser Komitates. Lőcse, 1421. 1—34. 1.
5. Bretholz, Bartold : Geschichte Böhmens und Mährens. Ism.
(Századok 1922. 423-27. 1.)
6. A Magas Tátra és a Szepesség. (Turistaság és Alpinizmus
1921. 155-157. 1.)
7. Az aranybulla. (Budapesti Hirl. 1922. 104. sz.)
8. Az aranybulla hétszázados évfordulója. (Szózat, 1922.
104. sz.)
9. Késmárk műkincseinek pusztulása. (Szózat 1922 pünkösdi
szám, jún. 4.)
10. Die Urbewohner der Zips. (Karpathen Post. 1921.38. sz.)
11. A Habsburg-Lotharingiai ház szerepe történelmünkben.
(Magyar Jövő 1921 nov. 6. sz.)
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12.
Sajtó alatt: A reformáció és ellenreformáció története a
Szepességben 1520 - 1745-ig. (40 ívre terjedő munka.)
XI. Dr. KEREKES ZOLTÁN egyet, magántanár (1921—22.):
„Románia“ . Földrajzi zsebatlasz (Karl-Berdek szerkesztése)
1922.
„A szolcsvai búvópatak“. Uránia, 1922 január—májusi szám.
„Kolozsvár települése“ . Földrajzi Közlemények 1922.1 - V. sz.
„Románia“. Közgazdasági Szemle 1922 júniusi szám.
„Románia“. Külügyi Szemle 1922. Balkán számában.
Ezenkívül számos kritika és ismertetés a „Földrajzi Közlemé
nyekében s a „Föld és Ember“ c. folyóiratban.
XII. Dr. BATTA ISTVÁN egyet, magántanár (1920—22.):
„A fizikai tudományok hazai irodalmának története és mű
nyelvének fejlődése“ c.
XIII.

Dr. FODOR FERENC egyet, magántanár (1921—22.):
A) Önálló müvek.

1. Magyarország termésviszonyai. (4°, 1—9 1. XVI., grafikon és
2 térképmelléklettel. Magyar Földrajzi Értekezések I. sz. Budapest,
1921. Angolul u. o .: Condition of production in Hungary címen.
2. Magyarország földrajza cserkészek számára. (Magyar Cser
kész Könyvei 7—8. sz. 1—48. I. Bpest, 1921.)
3. Osteuropäisches Jahrbuch 1922. (I. Jahrgang, 8°, 1—284. 1.
5 térképpel. Budapest, Oriens könyvkiadó r.-t. Franciául u. o .:
Annuaire Est-Europien címen.)
4. Magyarország gazdaságföldrajzi térképe. (II. kiadás, Magyar
Földr. Intézet R. T. kiadása. Budapest, 1922.)
B) Értekezések.
1. Fiume új helyzete. (A Tenger 1921. IV—V. f. 33—38. 1.)
2. Nyugatmagyarország. (Magyar Külpolitika 1921. 36. sz.)
3. A Balti államok. (Magyar Külpolitika 1921. 41. sz.)
4. Emberföldrajzi tankönyveink. (Föld és ember 1921. I. sz.
9 3 -9 4 . 1.)
5. Adatok Karánsebes településföldrajzához. (Földrajzi Közle
mények 1921. 5—7. sz.)
6. Csonkamagyarország gazdasági* veszteségei. (Karl-Bezdek:
Zsebatlasz 1922. 14—21. 1. 16 grafikonnal.)
7. A békeszerződések területi mérlege. (Karl-Bezdek : Zseb
atlasz 1922.)
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8. A Földrajzi Közlemények félszázada. (Földrajzi Közlemé
nyek 1922. I—V. f. 1 -1 1 . 1)
9. Egy pásztorkodó oláh falu emberföldrajza. (Földrajzi Köz
lemények 1922. I—V. f 67—73 1.)
10. The polilico-geografical frontievof dismembeved Hungary.
(The Hungarion Nation, Vo! III. No. 1.)
11. Magyarország ismertetése. Vázlatok a népfőiskolái tanfo
lyamok részére. (Föld és ember 1922 I. évf. 2. sz.)
12. A magyar geográfia ünnepe. (Nemzeti Újság 1922 máj.
7.-i sz.)
13. Straty w geografji ekonomicznej Wegier. (Swiat, Warszawa,
1922. r. Rok. XVIII. No. 27.)
C) Könyvismertetések.
1. Dr. Kari János: A magyar föld és élete. (Földr. Köziem.
1921. I—IV. sz.)
2. Németh József: Szerbia egyetemes leírása. (Földr. Köziem.
1921. I—IV. sz.)
3. Dr. Vargha György: Az emberföldrajz elemei. (Földr.
Köziem. 1921. I - I V . sz.)
4. Kircher-Komáromi: Földrajz. (Földr. Köziem. 1921. V—VII. f.)
5 Kogutowicz Károly: Föld és ember. (Földr. Köziem. 1921.
V — VII. f.)
6. Gerő László: A térkép. (Földr. Köziem. 1921. V —VII. f.)
7. Mateescu Liton: Románia földrajza. (Földr. Köziem. 1922.
V I— VIII. f.)
8. Karl-Vargha : A magyar föld és élete. (Földr. Köziem. 1922.
VI—VIII. f.)
9. Adolf Liebers: Westermanns Atlas. (Földr. Köziem. 1922.
V I—VIII. f.)
10. Martinovci-Istrati: Dictionarul Transsylvaniei. (Földrajzi
Köziem. VI—VIII. f.)
11. The republic of Finnland. (Földr. Köziem. 1922. VI—Vili. f.)
A mathematikai és természettudományi karban.
Dr. G y o r f f y ISTVÁN ny. r. tanár Szegeden megjelent
szakcikkei:
1. Bryologische Seltenheiten XIII. (Mit 3 Textfig.) Hedvégia
(Dresden, LXIII. 1921 : 48—49.)
2. A szegedi Botanikus- (Füvész-) kert tervezete. Szegedi Újság
I. évf. 41. sz. 1921 okt. 16. 1—3.
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3. A devon-korbeli „mohok“ . Pótfüzetek a Természettudo
mányi Közlönyhöz 1920-21. évf. 1—4. szám. CXXXV1I—CXL.
Pótf.: 61—62.
4. Miscelanea bryologica Hungarica I—V. (18 ábrával). Bota
nikai Közlemények XIX. 1920/21 : 7— 15., német kivonat p. (1)—(2).
5. Iker szikleveles jegenyefenyő csemeték (Plantutac Abictis
albae geminatis cotyledonibus). (11 szövegk. rajzzal) Mathem. és
Természettud. Értesítő XXXVIII : 329—344.
6. A Molendvák fajai tagolódása és rokonsága összehasonlító
anatómiai és fejlődéstani vizsgálatok alapján. (1 rajzzal.) Mathematikai és Természettud. Értesítő XXXVIII: 345—351.
7. Zweite Blüte. Turistik und Alpinismus, Késmárk, 2. Jahrg.
Sept. 1921. 12 Folge : 255—6.
8. Novitas bryologica II. (With Fig. 1). The Bryologist Vol.
XXV. Nr. 1. Jan. 1922, New-York: 18.
9. Beitrage zűr Moosflora dér Umgebung von Budapest. I.
Magyar Botanikai Lapok XIX. 1920. Budapest, 1922: 23—31.
(Tab. 1.)
10. Tatry Polskié. Emlékezés a Lengyel Tátrában való botanizálásaimra. (Dr. Tytus Chalubinszky Zakopanéi szobra képével;.
„Grimmicae Tatrenses“ műve megjelenése 40 éves évfordulója
alkalmából.) Turistaság és Alpinizmus, Budapest, XII. évf. 4—5
szám, 1922 ápr.-máj. 100— 103. (E cikket némi rövidítéssel átvette
„Uczony wegier o Chatubinskim“ címen a Warszavaban megjelenő
Kurjer Warszawszki lap No. 220. száma, Warszava Dnia 13 oiczpnia
1922. r. p. 10—11.
1F. Die Pflanzenwelt dér Hohen-Tátra. Mit 1 Kunstbeilage
u. 15 Vollbildern u. mit 1 Tabelle. Késmárk, 1922. Handbücher
dér „Turistik und Alpinismus“ No. 2, p. 1— 16. 16°.
12. Referátumok: Botanikai Közlemények XIX. 1922: 112.
Hedwégia LXI1I. Heft 6 : (120).
13. Varia: Szegedi Újság I. évf. 95. szám, 1921 dec. 21:
1—2 ; Turistaság és Alpinizmus XII. évf. No. 1922 márc.: 49.
Egyházi Híradó (Szeged) I. évf. 1922 febr. 25. 4. szám: 2—3 ;
Uj Élet (Szeged) II. évf. 10. szám, 1922 márc. 12: 12— 14; u. o.
12. szám 1922 márc. 26. 6—7.; Magyarság 1922 márc. 10. szám;
Szegedi Uj Nemzedék IV. évf. 150. sz. 1922 júl. 5., 5.
14. Felhívás Magyarország moha-typusainak gyűjteménye (Selecta Collectio museorum frondosorum hepaticarumque in Hungá
ria crescentium) című kiadvány előjegyzésére. Botan. Közi. XIX.
1920—21. 1—6. fűz. bor. lap 3. old.
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15.
Több szakelőadást tartott a kir. magy. Természettudo
mányi Társulat növénytani szakosztálya szakülésein, melyek nyo
matás alatt vannak.
Dr. H a a r A l f r é d egy. ny. r. tanár:
„Über eine Verallgemeinerung des Du Bois Reymond’sclien
Zemmas“. A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem tudományos
közleményei. Mathematika I. kötet, 1 füzet.
Dr. ORTVAY RUDOLF egy. ny. r. tanár:
„Über die Deutung des Sagnaeschen Versuches in der allgemei
nen Relativitätstheorie“ . Physikalische Zeitschrift 23. Jahrgang 1922.
SZILÁDI ZOLTÁN magántanár:
t

ö

1. Vissza az anyaföldhöz: A magyar középosztály megmen
tése. Röpirat 1921.
2. Népnyelv. Magyar Nyelv XVII. 1922.
3. A szuronyos légy jelentősége. Állatorvosi Lapok 1922.
4. Állattani ismertető cikkek a Műveltségben.
5. A bögölyfélék családja. Die Familie der Bremten. M. Tud.
Akadémia Balkán Kutatás 1. 1922. 67. 1.
6. Apáthy István : A Nép 1922 IX. 29. és számos hírlapcikk,
u. o. Magyarság, Szózat stb.
7. Az állattani irodalom fejlődése. Pintérnek a magyar iro
dalomtörténeti vállalatában. Sajtó alatt.
8. A magyar állattani irodalom repetóriuma. T. A. A legrégibb
időktől 1870-ig. Kiadja a K. M. Terin. Tud. Társulat, 1922.
9. Szerkesztője az Állattani Közleményeknek, amelyben szá
mos kisebb közlemény és ismertetésen kívül a következő cikkei
jelentek meg :
10. Meleggyűjtő és meleghárító színek, 1920.
11. A gyakorlati állattan jelentősége, 1921.
12. A szuronyos légy és rokonai, 1921.
13. Újabb nézetek a kotlásról, 1921.
14. A szongáriai cselőpók terjedése, 1922.
15. Szibéria rovarfaunájából (Csikivel), 1922.
16. Az agyvelősejt architektúrája, 1922.
17. A gyakorlati rovarlan köréből, 1922.
18. Apró közlemények, stb.
19. Iskoláink tanszerelése. Magyar Helikon, 1922.
20. Kis Természetrajz. Középiskola II. osztályának, II. kiadás,
1922.
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Ásvány- és földtani intézet.
Dr. SZENTPÉTERY ZSIGMOND e. ny. rk. tanár:
1. Diósgyőr és Szarvaskő vidéki paleoeruptivumok földtani
viszonyairól. M. kir. Földtani Intézet 1917. évi jelentése, p. 53—66.
Budapest, 1922.
2. Soborsin vidékének földtani viszonyairól. Megjelenőben
a M. kir. Földtani Intézet 1917. évi jelentésében Budapesten.
3. Adatok a Bihar, Béli, Persányi hegység, Csikgyergyói és
Máramarosi havasok és az Alacsony Tátra paleo-mezoeruptivumainak ismeretéhez. Megjelenőben a m. kir. Földtani Intézet 1918. évi
jelentésében Budapesten.
4. A toroczkói, vaspataki vasbánya földtani viszonyai. Geoló
giai szelvénnyel. Megjelenőben a Földtani Közlöny 1921. évf. 7— 12.
számában Budapesten.
5. A Drocsa hegység déli részének petrológiai viszonyai. Elő
adta a Magyarhoni Földtani Társulat 1921. évi okt. 16-iki szakülésén Budapesten. Kéziratban.
6. Die petrologischen Resultate der ungarischen geologischen
Forschungen in Serbien in den J. 1916—18. Acta litt. ac. scientiarum Reg. Univ. Hung. Francisc. Jos. Sectio: Scient. Nat. Tarn.
I. Fase. I. p 20—33. Szeged, 1922
Dr. LENGYEL ENDRE 1. tanársegéd :
A barsmegyei Fenyőkosztolány környéki andezitek, 5 táblával.
Doctori értekezés. Jelenleg kéziratban.
G u l y á s Ist v á n

árpád

gyakornok:

A szentendrei Csikóvár környékének andezites kőzetei. Kézi
ratban.
Dr. VERESS AMÁLIA gyakornok :
A kenessei Fancséroldal neogén rétegének újabb megvilágí
tása faunájuk alapján. Doctori értekezés. Kéziratban.
Dr. BORBÉLY ANDOR önkéntes munkatárs:
Pálháza környékének rhyolitjai. 1 táblával. Budapest, 1922.
Dr. G aál ISTVÁN m. tanár
tudományos cikket irt:
1. „Natürliche Gliederung des europäischen Neogens“ címen
a Zeitschrift d. deutsch. Geolog. Gesellsch.-ba.
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LENGYEL ENDRE

tanársegéd:

A m. kir. Földtani Intézettől megbízást kapott, hogy a Gerecse
hegység kőzeteit a helyszínén tanulmányozza.
SÜMEGHY JÓZSEF tanársegéd:
A magy. kir. Földtani Intézet 1922. évi nyári földtani fölvételeihez be volt osztva Dr. Schréter Zoltán m. kir. osztálygeológus
mellé.
VARGA LAJOS

tanársegéd :

A kormányzó úr Őfőméltóságától vitézzé avattatott.
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2. sz. F Ü G G E L É K .
A tanerők száma az 1921/22. tanévben.

A karok
megnevezése

Helyet
ny. Magán Magán- Előadó Összesen
tes C.
rk. t. tanár tanitó
tanár
II. I. 11. I. II. I. II. 1. 11. I. II I. 11.
f é 1 é V b e n

Ny. r. t. Ny.rk.t
1

II. 1.

A jo g - és áll
tud. karban . 12 13
Az orvostud.
karban . . . 14 13 __ __
A bölcs-, nyelvés tört.-íud. k. 9 10 __ —
A mathemat. és
term.-tud.kar. 7 7 — —

—

Összesen . . 42 43 — —
Je g y z e t:

1

—

—

__

1 15 17

1

2

3

1

5

7

—

1

1

1

2

—

3

4 — — — — 17 18

—

—

1

6

6

1

1

6

7

2

3 11 16 —

—

—

19 22

—

—

12 15

1

1 63

1

72

A jog- és államtudományi karban előadást tartott:
az I
a II.

félévben
„

orvoskari

2

„

1

3.

»

»

»

ny. r. tanár és
»

1

»

1

sz. F Ü G G E L É K .

A segédtanerők száma az 1921/22. tanévben.
Az orvosi
karban
A tanerő megnevezése
I
Adjunctus.........................•
Beoszt, középisk. tanár
Tanársegéd.........................
Díjtalan tanársegéd .
Tanársegédi megbízott
Gyógyszertári vegyész .
Díjas műtönővendék . .
Díjtalan műtőnövendék .
Dijas gyakornok . . .
Díjtalan gyakornok . .
Megbízott gyakornok
Tudom, segédmunkás .
. Vegyésznövendék . . .
Praeparator.........................
Összesen . . .

|

A bölcs-,
nyelv- és
tört.-tud.
karban
I-

11

A malh.
és
term.-tud.
karban

II.
I. | 11
félé v b e n

Összesen
I.

1 11

4

5

—

1

2

2

6

8

14

14

1

—

4

4

19

18

11
1

11
1

17

4
4
23
7
—
—
—

4
4
23
7
—
—
—

17
l
4
4
25
9

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

6

6

—
—
—

—
—
—

2-

2
2
1
1
2

2

I
1
2

70

4
4
25
9
1
1
2

““

1

68

1

1

1

20

20

89

1
1
2
1

91

13*

magántanár,
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4 . sz, F Ü G G E L É K .
Az 1921/22. tanévben tartott előadások kimutatása.
Heti óraszám

A tá rg y a k s z á m a

A karok megnevezése

11.

II.
Ifélé v b e n

I.

Jog- és államtudományi k a r b a n ........................
Orvostudományi karban............................................
Bölcs.-, nyelv- és tört.-tud. karban . . . .
Math.- és term.-tud. karban..................................

27
43
42
47

27
38
47
50

105
332
97
243

104
217

Összesen . .

159

162

777

655

111

223

5. sz. F Ü G G E L É K .
Az egyetemi hallgatók létszáma karok szerint az 1919/20. nyári pót-tanévben.

Rendes
hallgatók

Rendkívüli
hallgatók

Együtt

Jogi kar .................................................
Bölcs-, nyelv-, tört.-tud. kar . .
Math.-, természet-tud. kar . . .

129
24
45

6

9

135
32
54

Összesen . .

198

23

221

8

6. sz. F Ü G G E L É K .
Az egyetemi hallgatók létszáma karok szerint az 1920/21 tanévben.
A hallgatók
minősége

A jog- és állam-tud.
karban
II.
1.

Az orvosi
karban
11.

i.
f

Összesen

742

30 . 62
4
3
—
23

62
5
32

—

—

—

—

34

34

88

99

544

___

___

___

___

—

—

—

19

35

315

380

565

778

2

A math.- es
term.-tud.
karban
II.
I-

Összesen
I.

II.

I e v b e n

l

356
24

Rendes hallgató 300
Rendkív. „
15

I. é. gyógyszerész
növendék . . .
H. é. gyógyszerész
növendék . . .

A bölcs-,
nyelv-és tört.
tud. karban
I.
II.
27

7

1

933 1190
27
34
23
32
19
35
1002

1291

7. sz. F Ü G G E L É K .
Az egyetemi hallgatók létszáma karok szerint az 1921/22. tanévbenA maih.- és
A jog- és álA bölcs-,
Az orvosi
Összesen
nyelv-és tört. term.-tud.
Iam-tud.
karban
A hallgatók
karban
tud. karban
karban
II.
11.
II.
minősége
II.
1.
i.
II.
II.
f é 1 é v b e n

1. é. gyógyszei ész
növendék . . .
11. é, gyógyszerész
növendék . . .

___

___

___

___

___

___

—

—

50

30

—

—

—

—

863 836
49 55
45 49
50 30

Összesen

317

560

509

39

37

91

91

1007 970

Rendes hallgató 286
31
Rendkív. „

290
43

333

507
3

477
2

29
10

29
8

41
5
45

40
2

49

8 . sz. F Ü G G E L É K .

C

<D
B

V

N
t fl

k a r o k b a n
1872-3
1873-4
1874-5
1875-6
1876-7
1877-8
1878-9
1879-80
1880—1
1881-2
1882-3
1883-4
1884-5
1885-6
1886-7
1887-8
1888 - 9

I.
II.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
I.
II.
I.
II.
1.

I.
II.
I.
II.
1.

II.
1.
II.

64
67
56
62
61
62
54
60
52
62
53
46
39
42
43
39
42
33
27
32
30
29
26

74

87
96
90

68

222

1.
11.

66

52
55
48
67
62
72
70

88

194

11.

1.

66

212

1.
II.
I.

11.

32
26
52
46

27
28
46
41
51
48
65
57
74
74
81
79
72

228
217
225
207
227

1 !.

16
43
39

173
158
154
135
170
163
187
170
164
152
185
170
208
193

235
224
232
224
256
247
253
256
255
251
243
233

68

100

93
93
94
108
104
106
110
120

114
126
127
141
131
138
133

O

21

66
68

71 .
64
67
68

71
59
66

58
63
58
65
66

55
51
60
57
69
67

22

23
31
30
36
33

253
228
295
271
342
327
385
331
367
349
400
373
406
381
436
402
441
440
434
411
430
417
443
413
433.
422
470
453
45fi
457
487
469
496
466

o

m

5
5
11

18
24
26
32
32
24
23
23
24
16
19
26
25
29
28
22
20

26
24
23
23
23
22

34
34
43
45
47
43
49
53

Együttesen

■£
2

yógy;zerészt.

i.

és

'é
u
S
CŰ

Math.

>

Jogi

Tanévben

Orvosi

j

A hallgatóság számának tanévek szerinti kimutatása az egyetem
alapításától kezdve.

258
233
306
289
366
353
417
363
391
372
423
397
422
400
462
427
470
438
456
431
456
441
465
436
455
444
504
487
499
502
534
512
535
519

1889—90
1890—1
1891—2
1892- 3
1893-4
1894—5
1895—6
1896—7
1897—8
1898—9
1899—1900
1900—1
1901—2
1902—3
1903—4
1904—5
1905—6
1906—7
1907—8
1908—9
1909-10
1910-11

I.
II.
I.
II.
1.
11.
1.
II.
I.
II.
I.
II.
1.
II.
I.
II.
I.
II.
1.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
1.
11.
I.
II.
I.
II.
1.
II.
I.
II.
I.
II.
I.

232
208
268
227
277
242
299
266
243
301
344
303
369
326
434
383
479
446
660
598
771
674
960
817
1085
950
1181
1061
1333
12P5
1646
1529
1687
1539
1701
1547
1644
1407
1562
1362
1550
1373
1578
1370

156
138
150
148
142
141
152
151
137
129
123

86

87
85
87
90
84
80
88
86

82
87

122

86

113

130

111

120

116

145
133
171
163
189

110

113
106
96
93
102

94
98
96
106
106
134
122
122

118
140
135
182
176
214
211

252
240
285
276
326
323
363
343

180

214
204
220

207
249
234
254
236
267
213
297
289
304
290
300
273
305
384
269
251
225
216
212

195

35
32
39
38
36
32
38
35
41
39
41
38
56
53
67
65
81
80
81
77
74
73
91
84
105
97
124
121

134
125
137
125
133
114
116
108

509
465
542
491
545
499
509
540
644
582
595
549
668

610
762
691
844
795
1026
948
1161
1045
1296
1152
1545
1387
1693
1540
1856
1791
2220

56
58
65
63
77
76
55
56
18
16
34
33
34
33
33
35
40
38
43
44
35
37
34
36
47
45
61
58
69
64
70
67
80
82
79
82
83

109
116
109
94

2078
2316
2119
2331
2049
2821
2040
2232
1998
2195

88

2000

112
110

96
91

2249
1999

108

120

88

87
80

110

Együttesen

Gyógy
szerészt.

karó k b a n

Összesen

Math és
term.-tud.

Bölcs., ny.
és
tört.-tud.

*Eb
o

Orvosi

Tanévben

Félév

198

565
523
607
544
622
575
624
596
662
598
629
582
702
643
795
726
884
833
1073
992
1196
1082
1403
1240
1502
1432
1754
1598
1925
1855
2290
2145
2386
2201

2410
2131
2404
2128
2319
2078
2307
2110

2359
2107

1 9 1 1 — 12

1 9 12— 13

-

Együttesen

19 9
188

85
78

2307
2067

98
90

2405
2157

I.

1467
1265

49 1
487

186
185

92

2236

80

2017

107
10 7

2343
2124

1352
1202

559
530

189
17 8

87
84

2187
1994

11 5
125

2302
2119

698
578

279
267

142
138

65
64

1184
10 47

32
30

1216
1077

354
287

16 9
131

11 2
190

46
40

681
563

22
20

703
583

188
175

10 8
123

89
85

23
25

408
408

12
16

420
424

227
362

99

49
54
17

677
1027
870

26
60
56

703
1087
927

2133
2489

93

2226
2570

I.
I.

II.
I.
II.
I.

302

1 9 1 7 -1 8

II.
III.

505
491

1 9 1 8 -1 9

1.
11.

1452
1826

1 9 1 9 -2 0

pótfélév

135

1920 - 2 1

1.
11.
1.

1921— 22

Gyógy
szerészt.

399
388

II.

1 9 1 6 - 17

Összesen

1624
1413

I.

1 9 1 5 -1 6

Math, és ■
term.-tud. 1

1.
11.

II.

1 9 1 4 — 15

tört.-tud.

k a r o k b a n

11.

1 9 1 3 -1 4

Bölcs , ny.
és

Jogi

Félév

Tanévben

Orvosi

199

II.

342

10 6
21
92
11 6

82

643

32

54

22 1

—

221

315
380

365
778

34
34

88

—

1002

99

1002
1291

—

1291

317
333

560
509

39
37

91

1007

91

970

—
—

1007
970

507

94

91

9. sz. F Ü G G E L É K .
Az egyetemtől távozási vagy végbizonyítvánnyal megvált hallgatók
száma az 1921/22. tanévben.
A jogi
karban
Kiadatott

II.

I.

Az orvosi
karban
1.

II.

11.

i.

félév

félév

félév

A b ö lc sé 8 * e tn y e lr - ós
tö rté n e t-tu d .
k arb a n

A math,
term.-tud.
karban

I.

II.

félév

Összesen
1.

11.

félév

Távozási bizonyítvány

15

15

12 7

45

2

8

2

5

146

73

Végbizonyítvány

24

94

9

38

—

12

1

5

34

149

39

109

13 6

83

2

20

3

10

180

222

Összesen

a

200

10. sz.

FÜGGELÉK.

Az egyetemen a leckepénzmentes hallgatók száma és az elengedett
leckepénzek összege az 1921/22. tanévben.
Egészen

Leckepénzmentességet

I.

élvezett

Összesen

II.

1. félév

II. félév

Egéaz
tanévben

félévben

Korona

Korona

Korona

II.

1.

félévben
A jog- é s államtudományi karban
. . . .
Az orvosi karban . . .
A b ö l c s é s z - , nyelv- és
történettud. kar . . .
A math. é s t e r m é s z e t tűd. kar

Az elengedett leckepénzek
összege

Félig

7
23

14
31

18
50

20
58

8000
24000

12000
30000

20000
54000

9

11

1

1

4750

5750

10500

14

11

5

8

8250

7500

15750

'53

67

74

87

45000

55250

100250

11. sz.

FÜGGELÉK.

Az 1921/22, tanévben befolyt tandíjak karok szerint.
A befolyt ö s s z e s tandíj
A kar neve

I. félév

II. félév

K
J o g - és államtudományi kar
'
Orvostudományi kar
1
B ö l c s . - , nyelv- és történettudományi kar
Math. természettudományi kar . . . . . |

145700
254250
14950
36250

Összesen

12. sz.

f

451150

K

f

—

150800
222000
12150
39700

—

424650

—
—

—
—
—

—

FÜGGELÉK.

A vizsgálatok összege az 1921/22. tanévben.

Tartatott

,-re

co
< >
A jog- é s áll.-tud. karban
Az orvostud. karban .
A bölcs.-, nyelv- és tört.
tud. karban
. . .
A math.- és természettud
karban
A középiskolai tanárvizsgáló bizottság előtt .
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13.

sz. F Ü G G E L É K .

A jo g - és államtudományi karban az 1921/22. tanévben tartott vizsgálatok és szigorlatok sikere.
I. V I Z S G A L A T O K .

Vizsgálat

Egyhangú Szavazat- Egyhangú Szavazatlag kitűnő többséggel
sikerrel többséggel
kitűnő
sikerrel
o/o
O/o
o/o
o/o

tárgyból
pótvizsgára

utasítva

Ismétlésre
utasítva

c
a>
cn
«
N
tf)

3

“ÍTj Elfogad
euo
tatott
. &
N

V)

o/o

o/o

o

CL

>

Visszautasíttatott

c
4)
co
4>
t>J
«fi
V)

o/o

o/o

o

3
§0

uj

i. alapvizsgálat

4

341

15 12-82

34 2 906

49 41-89

13 11-11

2

1-71

117

ll

10 9 0 9

1 9-1

11

128

II. alapvizsgálat

4

34

15

12-41

30 20-42

56 47-46

12 1047

1

084

118

12

11 91-88

1 812

12

130

III. alapvizsgálat

2

1-67

3

25

30 2 5 -

68 56-67

11

916

6

5 --

120

9

9

129

Államtudományi
államvizsgálat

—

—

1

7-69

2

1539

Jogtudományi
államvizsgálta
Összesen !

2-71

34

921

96 2601

100

—

—

13

10 7692

1
10

9

184 498 8

1

1

100

36

976

9

2 43

369

32

30 93-75

2 625

32

401

II.

S Z I G O R L A T O K .

Szavazat- Egyhangú
Teljes
Egy
Egyhangú többséggel
Szótöbb tárgyból
ismétlésre
lag kitűnő
lag
sikerrel
séggel
elf.
kitűnő
pótszigorlat utasítva
°/o
0/0
o/o
o/o
o/o
o/o

Szigorlat

I. államtud. . .

5

2-72

16

II. államtud. . .

7

3'84

Combinált államt.

—

—

7

5-20

10

7

4-45

. .

—

—

5

I. kiegészítő
jogtud. . . .

—

—

II. kiegészítő
jogtud. . . .

3

kiegészítő államt.

35
o
N
VJ
*o
Cl.

Elfogad
tatott

Visszautasíttatott

o/o

o/o

cD
<
C
ÍJ
aj
N
VJ
Q

:3
>>
CuO
tü

33 17-84 102 5514

25 13 52

4

213

185

22

22

100 __

22

207

12 6-59

32 17-59

90 49-46

34 16 68

7

384

182

33

32 96-96 1 304

33

215

4 14 82

7 25-93

12 44 44

4 14-82

—

—

27

2

—

2

29

742

35 25-94

68 50 39

13

9-63

2

1-42 135

15

14 93-33 1 6-67

15

150

16 1026

42 26-92

71 45 51

18 11-57

2

1-29 156

20

20

100

—

20

176

385

24 18 73

71 56-30

19 1404

8

6 18 127

19

19

ICO —

—

19

146

4

7-5

13 23 87

36 64 88

2

3-75

__

6

61

496

5

7-99

14 21-28

37 5089

6

992

3

8

76

—

-

—

—

1 33-34

2 66-66

—

—

I. kánonjogtud.

—

—

—

—

1

100

—

—

—

—

—

—

II. kánonjogtud.

—

—

—

—

2

100

—

—

—

—

—

—

Összesen

29

3-08

72

7.65 204 21 68 489 51-94 121 12-86

26

I. jogtud.

. .

11. jogtud. .
III. jogtud.

8-65

c
«N
ew
«
o
aj
tn

2

100

—

—

__

55

6

4 66 66 2 3334

4-96

68

8

7 87 50 1 12 50

—

3
1
2

2 79 941

—

—

—

_

j--

__

3

—

—

—

—

__

__

1

-

—

— —

—

—

125

120

96

4

125 1066

5

2
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14.

sz. F Ü G G E L É K .

A vizsgálatok sikere az orvosi karban az 1921/22. tanévben.

10
Orvosi szigorlat . . 546 501 45 45 35
10
1
2
10
1
2
51
63
Orvosi szigorlat . .
2
Orvosi szigorlat . . 40 33 7 7 5 2
Gyógyszerészmesteri
szigorlat (gyakorlati) 49 49
11. Gyógyszerészmesteri
3 3
szigorlat (elméleti) . 49 46

1.
II.
III.
I.

2 3

8

Visszautasittatott

Elfogadtatott

Tartatott

Visszautasittatott

Elfogadtatott

II. Javítás III. Javítás

Tartatott

Visszautasít tatott

| Elfogadtatott

t/3
5
3
«N3
C
C//5J
>

I. Javítás

Tartatott

Elfogadtatott

Vizsgálatok

Tartatott

O

XO))
"5
4J
N
O
’57
EU
<

Z

2 i 63
2
2
1

3

Összesen 747 680 67 67 53 14
15.

10

2 3 2 i

8

68

sz. F Ü G G E L É K .

A vizsgálatok sikere az 1921/22. tanévben a bölcsészet-, nyelvés tört.-tudományi karban.

A kar megnevezése

Vizsgálatra Elfogadtatott
állott

15

16.

Visszalépett

'

A bölcs.-, nyelv- és
törtériettud. karban

Visszautasíttatott

15

sz. F Ü G G E L É K .

A vizsgálatok sikere a mathematikai és term.-tudományi karban
az 1921/22, tanévben.

Vizsgálatok

Doktori szigorú vizs
gálatok ........................
Gyógyszerészeti elő
vizsgálatok . . . .

Vizsgálatra Elfogadtatott
állott

6

6

158

140

Visszautasíttatott

17

Visszalépett

1

20 4

17.

sz. F Ü G G E L É K .

Az 1921/22. tanévben a tanárképző intézetbe beiratkoztak.
A m á s o d ik
fé lé v b e n

A z e ls ő
fé lé v b e n

C

s

M ily e n s z a k r a ?
CO

<v
C
*
M a g y a r - f r a n c i a ..................................
M a g y a r - n é m e t ..................................

yy

a>

c:

*o

to

w

á r

á r

1
1

to

co

jx

m

co

tz

a>
re ^

-

a>

u
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o

CO

.

róm .

.

.

Sl>
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á r
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u

tű (O

9
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1
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c
o

03

¿X
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M a g y a r - t ö r t é n e t ...........................

L a t in - t ö r t é n e t

.

.

1

i
j>
a>
>*

03

c C
o co

N
LX to
'O
:0

1

lO

c

c toca

o

03

03

1

JX

OJ

1
JC

1

to

3
E
V-

c>>

JZ
re

E
4

_o
:C

•

.

M a t h .- p h y s ..................................................

1
cm

M a t h .- á b r . g e o m ................................
T e r m é s z e t r a jz - f ö ld r a jz

.

.

T e r m é s z e t r a jz - c h e m i a .

.

.

T e r m . r a jz -fö ld r a jz -c h e m ia .

2

m

*o•—
:3
N >

to c
0> 2-

CM O)
to
o>
<U to
T3 <v
N
o to
W- to
sO

3
1

CO
’ 1

CM iD

*o

3
CO QJ
0) CO
■q
c<u toN
Vh co
O

‘n
JX
*o
a>

1

T e r m . r a j z - f ö ld r a j z - t ö r t é n e t
Ö sszesen

:0

1

e

u

O
v« a>
re n
LX to
*d

:0

X3
.

co
D
co
:0

=

CO

T ö r t é n e t - f ö ld r a jz - n é m e t

15
c

E
SD

03

L a t in - g ö r ö g - t ö r t é n e t . . . .
T ö r t é n e t - f ö l d r a j z ...........................

to

o

—CM

. . ..
SZ t*£3
O)
ti
-c3

:0

.

. . . . .

<u

2

L a t i n - g ö r ö g .........................................

M a g y a r - la t in - t ö r t é n e t

to

‘*2

:0

M a g y a r - l a t i n ........................................
N é m e t - f r a n c i a ..................................

C

co

V
c

to

M a g y a r -la t in -fr a n c ia

‘O

9

15

1

18.

sz.

F Ü G G E L É K .

Az 1921/22. tanévben a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem mellett működő m. kir. orsz. középiskolai
tanárvizsgáló bizottság előtt.

sikerrel

Oklevelet nyert

Paed.-vizsgálatra

Szakvizsgálatra

Alapvizsgálatra

2

2

3

3

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

Összesen

2

—
i
i
5
1

4
—

3

2

—

—
—
—

—

2

3

1
1

—
—

1

4

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—
—

—
—

—

1
2

—
3
—

2

1

1

19

3

16

10

1

—

—

1

—

2

—

—
—
—
—

—

3

—
—

1

3

1

1

1
1

2

1

—

2

—
1
1

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
5
—
•—
—
—

3

7

14

bukott

2

állott

—
-- •

sikerrel

—
__

bukott

állott

2

—
—

sikerrel

Magyar-latin ..................................
Magyar-német.............................
Latin-német......................... . . .
Német-francia..................................
G örög-latin .......................................
Latin-történelem..............................
Történelem -földrajz....................
Természetrajz-földrajz . . . .
Természetrajz-vegytan . . . .
Mathematika-physika . . . .
Mathematika-ábr. mértan . . .
Harmadik t á r g y ..............................
Negyedik t á r g y .............................
Modem n yelv..................................
Magyar nyelv-tört............................

bukott

állott

Szakok

__
—

2

2

—

—

1
1

1
1

—
5
—
—
—
—
—

—
5
—
—
—
—

14

14

—

Megjegyzés

A) A la p v iz s g á la t r a á llo tt
19. Ebből róm. kath. 10;
ref. 6 ; ág. h. ev. — ; unit.
— ; gör. kath. — ; gör. kel.
— ; izr. 3. Nő 8 ; férfi 11.
B) S z a k v iz s g á la t r a á llo tt
10. Ebből róm. kath. 3;
ref. 6 ; ág. h. ev. — ; unit.
— ; gör. kath. 1 ; gör. kel.
— ; izr. —. Nő 6 ; férfi 4.
C) P a e d a g ó g ia i v iz s g á la tr a á llo tt 14. Ebből róm.
kath. 7; ref. 3; ág. h. ev. — ;
unit. 3 ; gör. kath. 1 ; gör.
kel. —; izr.—. Nő 6 ; férfi 8 .
D) O k le v e le t k a p o tt 14.
Köztük nő 6 ; férfi 8 .
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19. sz. F Ü G G E L É K .
A tanárvizsgálatok összege az 1921/22. tanévben.

Kitüntetéssel vizsgáztak:
1. Cholnoky Béla (termr.-földr.) a l a p v . - o n ;
2. Bihari Gyula (termr.-földrajz) s z a k v . - o n ;
3. Csengery
Teréz

Erzsébet

(latin-görög);

(magyar-német);

4.

5. Dr. Wildt

Gócs
József

(math.-phys.); utóbbiak hárman a paedagógiai
vizsgálaton.

* . , •....,/

I

Paedagógiai
vizsgálat

Összesen

A középiskolai tanárvizsgáló bizottság előtt .

Szakvizsgálat

T a r t a t o t t

Alapvizsgálat

y

19

10

14

43

207

2 0 . sz. F Ü G G E L É K .
A doctori oklevelek száma az 1919,20. évi (pót) tanévben.

Canonjogtudományi

................

1

Jogtudományi .................................................................

30

Államtudományi

............................... .............. .. —

78

Orvostudományi

.... .................................

14

Bölcsészettudományi (a bölcsészet-, nyelv- és
történettudományi karban)................

4

Bölcsészettudományi (a mathematikai- és ter
mészettudományi karban)
...

3

Összesen ... _

. . . 130

208

*

21.

sz. F Ü G G E L É K .

Az 1919/20. (pót) tanévben oklevelet nyert szigorlók és vizsgázók névsora.

1. Jogtudományi dociori oklevelet nyertek :
Babos József
Bartha Andor
Baumgarten Mihály
Bedő Géza
5 Bulissa Rezső
Czigler Albert
Dehány Ernő
Demszky Vilmos dr.
Emmerling Rezső
10 Fehér Albert
2

Fodor Gyula
Groáli László
Gusztós Károly
Horváth Béla
15 Kiss Árpád
Komáromi Ottó
Matievich József
Mienyhárth György
Miklós Ferenc
20 Pachiaffi Emil dr.

Sinkovits Dániel
Szarka Jenő
Székely György
Szilágyi Dénes
25 Thóbiás Gyula
Turdek Imre
Vangha Gyula Géza dr.
Wamoscher Béla dr.
Wamoscher Endre dr.
30 Wéber Elek

. Államtudományi doctori oklevelet nyerlek:

Asztalos György
Balassa Jenő
L. Barabás Zoltán
Benedek Géza
5 Benda Béla
Bleyer Imre
Bihar Jenő
Boros László
Breznav Lajos
10 Dobai Pál
Dobolyi Lajos
Egri Miklós
Elekes Ernő
Endrődi József
15 Farkas Dávid
Fehér Géza
Fosztó Béla
Fürjes Sándor
Gara István
20 Géczy Elemér
Georgevits János Béla
Gulácsy Sándor

Hajnal Bálint dr.
,
Hamar Dániel
25 Hankó János
Hándler Ferenc
Haraszthy Vince
Hegedűs Károly
Hirsch Ernő
30 Hoványi Kornél
Káldor Lipót
Kiss Árpád dr.
Kovácsik József
Krázsof József
35. Kürti Pál
Kvasz György
Laubhaimer Alán
Lengyel Rezső
Liptay Kálmán
40 Lohodi Sándor Jenő
Maksay Géza
Matiasek Rezső
Mészáros Imre
Nagy Elek

45 Nagy Géza
Nagy Jenő
Nagy Károly
Nagy Miklós
Pettykó János
50 Rosenberg Miklós
Roska László
Sarkadi Ferenc
Scheffer László
Schlicta Emil
55 Stefanies József
Szakács Károly
Szendrő Imre
Székely Sándor
Szepesy Géza
60 Szilassy Sándor
Szőke Jenő Lajos
» Tarr Gyula
Teutenberg Béla
Tóth Endre
65 Tóth István
Tóth László István

209

Ujváry István
Vadnay Béla
Varga Gyula Géza dr.
70 Veress Sándor

Vezér Károly
Vigh János
Vigh Pál
Vilmányi Dezső

75 Wanioscher Béla
Wamoscher Endre
Wendöríer Géza
Zakariás Károly

3. Canonjogtudományi doctori oklevelet nyert:
Koinlósy Miklós

4. Orvostudományi doctori oklevelet nyertek:
Ambrus József
Barkacsi József
Bodó Sándor
Bournáz János
5 Frank Zoltán

Hints Elek
Juhász Sándor
Kiss Dezső
Moldován István
10 Papp Karola

Polónyi Béla dr.
Szarka Vilma
Újvárosi Lajos
Zonda László

5. Bölcsészettudományi doctori oklevelet nyertek
a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban:
Dézsi Irén
Jákob Károly

Palló Margit
Thót László

6. Bölcsészettudományi doctori oklevelet nyertek
a mathematikai- és természettudományi karban:
Kerekes István

Rotaridesz Mihály

Sümeghy József

14
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2 3 . sz.

FÜGGELÉK,

\

Az 1 9 2 0 21. tanévben oklevelet nyert szigorlók és vizsgázók névsora.

1. Jogtudományi doctori oklevelet nyertek :
Albrecht

Finkey

Ferenc

Algái

József

Andva

Imre

Fóris

Béla

Gyula

Földes Pál László

Árvay László
5 Aszódi F e r e n c
Bajna

Zoltán

Flelscher

4 0 Földes

Bálint

Frank

Ernő
Imre

üyörgy

Frank

Balassa

István

Friedmann
Fülfrp

Baka László
Banner

dr.

László

Benedicti

Zsigmond -

Csukás
Dakó

H o v á n y i Kornél
55 Hrebeczky
Isépy

E g r y Miklós
30 E ö l b e y - T h y l l

Ferenc

Kerekes

László

dr.
László

Muhoray

Kornél

Nagy

Dénes

Nagy

Ferenc

90 N a g y
Nagy

dr.

Sándor

Németh

Károly

Nyerges

Gyula

László

Palásthy

Dezső

Kolozsvári

Sándor

Pilisy

Pirovich

Antal

6 5 K o ó s Albert

100 P l a n e r

dr.

Béla
Félix

K o v á c s F e r e n c dr.

Rajna

Dezső

Kovácsik

Reiner

Ignác

Farkas

Kovrik B é l a

Béla
József

Fazekas
35 Fisch

Árpád

Sándor

dr.

Kozányi
7 0 Kőkösi

József
dr.

Pál
Gyula

dr.

dr.

Elemér

F a r k a s Dávid d r .

Farkas

dr.

Ferenc

Neuberger D e z s ő
9 5 Neuszidler J e n ő

Ferenc

dr.

Ferenc
Jenő

Neubauer

Sándor

Koppányi
dr.

Béla

Gyula

Kolpaszky

Kéri

Sándor

dr.

Viktor

Kardos

85 Ma ár

Aladár

Géza

Nagy

Tivadar

60 Keresztes

Sándor

dr.
dr.

József

Kamenszkv

István

Deutsch

Titusz
dr.

H o r v á t h Kálmán

dr.

Ervin

József

Lithvay

József

Péter

Böhm József
2 5 C s á s z á r Iinre d r .

Jenő

Lervin

Binder

Boros László

László

dr.

Lendvai Sándor

Pál

Gulovits P é t e r

István

Gábor

Árpád

Győry Barna

Aladár

László

Gáti

Ernő

Borbély

dr.

Leicht

Biener

Bóna

dr.
József

80 Laubhaimer

B i h a r J e n ő dr. (iglói)

Blau Izsák
20 Bolla B é l a Viktor

János

István

5 0 Grünbaum

dr.

Kuholy

dr.

Gaál

Gergeiv

Bichler Q é z a d r .
15 B i h a r J e n ő d r .

Vilmos

L á n y i Kálmán
Lajos

István

Gellér

Vitus

Kuhár

Ladányi

László

45 Fürst

Ottó
Dezső

7 5 Kürti P á l

Sándor

Bajnay

B a l a s s a J e n ő dr.
10 B a l o g h J á n o s dr.

dr.

Kövárv
Krantz

Reznák
Richmer

dr.

László
János

105 R ó s e n b e r g

Benedek

13*

dr.

2 12

Rostás János
Székács Elek
Sághy Imre dr.
Székely Ákos
Sándor Imre dr.
Székely Sándor dr.
Sándor Lajos dr.
125 Szilágyi Dezső
110 Schlachtitz János
Szilágyi Ferenc dr.
Sztankóczy László dr.
Schlésinger Márkus
Stammer Lajos
Sclrönberger Dezső
Stein Viktor
Schvarz Henrik
Sik Ferenc
130 Takács Kálmán
Tamás Jenő
115 Silberger Ödön
Sólyom Fekete Vilmos dr.
Tar Gyula dr.
Szabó József
Téglás István dr.
Szabó Márton
Thóbusz Zoltán dr.
Szacsvay László
135 Tivadar Dénes
120 Szalai György
Tóth Béla dr.
Szádler Richárd Károly
Trischler Béla

Urr László
Vaiav Gábor dr.
140 Vajas Sándor
Vajda Károly
Valkó Dezső
Varga Árpád
Veress Dezső
145 Veress Jenő
Vidovich Ödön
Virág László
Vogl Béla
Weisz Kálmán
150 Widder Miklós dr.
Zakariás Árpád
Zankó Emil

2. Államtudományi doctori oklevelet nyertek:

5

10

15

20

25

Abaffy Aurél
Adorján Ferenc
Albu András
Altmann Mór
Andor Imre dr.
Antal Aladár
Asztalos Imre
Barabás Jenő
Bartha Antal
Bartha Miklós
Bartha Zoltán
Belházy Jenő
Béler Jenő
Beke Gábor
Benedek Lajos
Berkesy Zoltán
Bernhardt József
Bethlen László gróf
Bichler Géza
Biró Béla
Bocsanczi László
Bocskor Lóránd
Bodócs Gyula
Bodroghy József'
Bonkáló Fauszt Simeon
Brunner Béla
Buczkó Pál
Budinszky László
Bujdos János

30 Büki Zoltán
Bvely Béla
Crisián Liviusz
Csabi Pogány Béla
Csapiár Sándor
35 Császár Sámuel
Csátay Albert
Dantz Gyula
Darkó Lajos
Deák Ferenc
40 Derner József
Diczig József
Diner László
Dutkay Gyula
Egyed Lajos
45 Eiseler Tibor
Eismann Juda
Farkas Jenő
Farkas Pál.
Fazekas Péter
50 Fábián Jenő
Fekete László
Fekete Sándor
Ferenczy Gyula
Fisch Dezső
55 Földes Béla
Földes Laios
Frack Andor
Francz Ádám

K. Frendl Géza
60 Friedmann Lajos
Fülöp Károly
Galambos Mihály
Galli Miklós
Gereöffy Géza
65 Gerő Imre
Gerzó András
Geyer Gyula
Grossner Jenő
Grünteld Géza
70 Gyárfás Lajos
Gyöngyössi Arisztid
György János
Gyukits Aladár
Gyurek Ferenc
75 Izsépy László
Haas Ernő
Hammersberg Miklós
Harisch András
Hayden Béla
80 Háhn Sándor
Horváth Zoltán
Jakschitz Mihály
Jankovits Béla
Jankovits Lajos
85 Jezsek Mihály
Józsa György
Juhász Jenő

Juricsky Tibor
Kalauz Ferenc
9b Kalocsav István
Kapy Rezső
Karg Norbert
Kálmán Andor
Kálmánczhelyi Jenő
95 Kellner László
Kellner Pál
Keller Dezső
Kemeckev László
Kende György
100 Kenéz Lajos
Ketter Tibor
Kolozsváry Csató Bálint
Koncz Sándor
Koncz Lajos
105 Koós Albert
Korvig Béla
Kovács Ernő
Kovács János
Kovács Lajos
110 Kovalcsik Gyula
Kövér Péter
Laky Elemér
Láng Árpád
Lehóczkv Károly
115 Lendvay Jenő
Lovas József
Madách József
Magnin Elek
Mandl Márton
120 Mami Alajos
Mavet Gyula
Medriczkv József
Méri Emil
Mészáros László
125 Micsek Andor
Molnár Sándor

Móritz Lajos
Murgu János
Nadányi Péter
130 Nagy Dénes
.
Nagy Albert
Nagy Illés
Nagy Jenő
Nagy Lajos
135 Nagy Károly
Nagy Mihály
Nagy Sándor
Nagy Tibor
Neuberger Rezső
140 Neurohr Béla
Niedermann Zoltán
Oláh Imre
Orlóvszky Béla
Pangor Lajos
145 Partetich József
Passuth László
Pánczél József
Pethö Sándor
Pintér Béla
150 Planer Félix dr.
Polgár Rudolf
Pora Fereno
Preisser Nándor
Puskás Gábor
155 Reimann Károly
Révész József András
Rozgonyi István
Sándor István
Schön Károly
160 Schreiber Bandi Endre
Sima László
Smerczka Ferenc
Sófalvi Lajos
Sólyom Lajos
165 Spielberger Mór

) Canonjogtudományi

4.
Baán Gvula
Barabás Lajos

o k le v e le t n y e r t e k :

Rondela Géza
Szelényi Ödön

Halász György
Kovács Béla

Süttő István
Steinhöffer Sándor
Miklós
Strausz Andor
Strausz László
170 Strisch Eberhardt Géza
Szabó Zoltán
Szabó Andor
Szakáll Aladár
Szappanos Zoltán
175 Széchenyi Sándor
Székely Miklós
Székely Zoltán
Szilágyi Domokos
Szmolka Béla
180 Szmrtnik Imre
Szőcs Gerő Andor
Tantó Gyula
Teörös István
Téglás István
185 Tolnay Miklós
Tóth Béla József
Tuszkai Ferenc
Örményi Béla
Vass Zoltán Ferenc
190 Vámos Andor
Vágner János Jenő
Vály Géza
Varró István
Váradi Sándor József
195 Vida Béla
Vinternitz Károly
Virág Imre
Voitsek Ottó
Vörös Mihály
200 Véber Sándor
Weninger László
Zilahy János
Zorkóczv Lajos

5 Szén József
Vojtvits Kálmán

O r v o s t u d o m á n y i d o c to r i o k le v e le t n y e r t e k :

Bergl Jenő
Biró Árpád

5 Bornemissza József
Borsos Zoltán

214
Böhm Gyula
Csányi József
Czakó József
10 Draskovits Pál
Egyedi Jenő
Endre Pál
Erzse Miklós
Fábián Lajos
15 Finta Dezső
Fogarasi Béla
Göttcke Oszkár
Gyucsek László
Hegedűs Károly
20 Hollóssy Andor

Horváth Miklós
Höncz Arisztid
Ilyés Andor
Kassav Béla
25 Kerekes Endre
Knall János
Koeler Hildegárd
Kovács Sándor
László Vilmos
30 Mikó Miklós
Mónus Péter
Nagy György
Nagy Ödön

•

Reihenthal József
35 Réti Zoltán
Ridály Ervin
Sás József
Simonyi Imre"
Somló Pál
40 Stief Sándor
Szarka Anna
Szilágyi Dezső
Tanka Gyula
Tokai Lajos
45 Ungár Sándor
Veszdovszky Károly

5. Bölcsészettudományi doctori oklevelet nyertek
a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban:
Barta Borbála
Gocs Terézia
Heigl László

Kónya Sándor
5 Lakatos Sándor

Zeyk Adél
Zsák Zoltán

6. Bölcsészettudományi doctori oklevelet nyertek
a mathematikai- és természettudományi karban:
Bihari Gyula
Csillag Pál

Ebner Sándor
Lánczos Kornél

5 Szepessy Sarolta
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25. sz. F Ü G G E L É K .

Az 1921/22. tanévben oklevelet nyert szigorlók és vizsgázók névsora.

1. Jogtudományi doctori oklevelet nyertek:
Ács Ferenc
Deutsch Béla
Aczél István
Diner László
Alyusik András
Doszpoly Dezső
Baczoni Lajos
Drakos Ferenc
5 Balogh Béla
40 Dublin Elek
Balogh Emil
Farkas Aladár
Barna Géza
Farkas Dénes
Barta Sálul
Farkas István
Bartha Ferenc
Fehér Géza
10 Bán Miklós
45 Fehrentheil József
Benyovszky István
Fejér Endre
Berginann Frigyes Zoltán'
Fisch Dezső dr.
Bertini József
Fodor Zoltán
Bertók Béla
Fogoly Mihály
15 Bodolla Gábor
50 Franki Géza
Borbás Gábor
Galambos Mihály dr.
Blum Mátyás
Gallotsik Elek
Bródv Aladár dr.
Gáspár Mózes
Budinszky László
Geöcze Károly
20 Bukó Ferenc
55 Gorzó András dr.
Bukovszky Vilmos
Gödé Levente
Burger Ernő Béla
Grossen Sándor
Búza Kiss Gyula
Grósz Pál
Czenner Gyula
Grünbauin Izor
25 Crisián Livius Albin
60 Grünfeld Géza
Csebi Pogány Béla
Gulyás János
Csereklyei Sándor
György János
Csernátony Albert
Gyurek Ferenc
Csernátony Lajos
Haás Sándor
30 Csinádv Lajos
65 Hantz Béla
Csonka Miklós
Hábn Sándor
Csontos József
Hebronv Kornél
Czingráber Lajos
Hódy János
Dancz Gyula
Homonnay Zoltán
35 Deák György
70 Hunyor Sándor

Incze Béla Gerő
Issekutz László
Jankovits Béla
Kardos Elek
75 Kellner Pál
Kenéz Lajos
Kenéz Miklós
Kiss Ödön
Kiss Tamás
80 Klein László
Kolozsnyav Ambrus
Koncz Árpád
Kopcsó Béla
Korody Imre
85 Korpássy Elemér
Kovách Marcel
Kovács József
Kovalcsik Gyula
Kozányi István
00 Kozma György
Kövér Béla
Kövér László
Kvasz György
Laczi József
95 Ladomérszky Ernő
László Gyula
Lederer Kálmán
Ledermann Miklós dr.
Legcza István
100 Lengyel József
Lothringer Ferenc
Lőrinczy Dénes
Ludaics Miklós
Lukátss Iván
105 Lustig Géza
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'15

'20

'25

130

Major József
Makkay Domokos
Makó Gábor
Maksav Géza
Mandl Márton
Mayer Gyula dr.
Máj A. József ■
Mátéffy Sándor György
Mezei István
Molnár Sándor
Móricz Lajos dr.
Müller Emánuel
Nagy Mihály
Narozsny Zoltán
Nemes István
Neufeld Sándor
Novobaczky Kálmán
Nyireö Andor
Olocz István
Óváry Papp Gábor
Paál Andor
Papp Ferenc
Pákh János
Peregi József
Petrik Jenő
Petrovav Zoltán
Pity István
Polnik Zoltán
Pösténvi Márton

2.

135 Rappaport Ignác
Rigler Kálmán
Rodé János
Rónay Dezső
Róth Sándor
140 Rottenberg Sándor
Sándor Jenő
Sántha György
Sebestyén Béla
Sellő Vilmos István
145 Schön Jenő
Schultz Frigyes
Schvartz Jenő
Sebe Béla
Sebestyén Gábor
150 Simon Károly
S í p o s István
Smidt Béla
Sólyom Lajos dr.
Somló Jenő
155 Somogyi Zoltán
Stakics( Szvetozár
Stammer László
Steiner Ernő
Steinhöffer Sándor
Miklós
160 Stiefelmayer László
Strnád Ernő
Szakáll Géza

165

170

175

180

185

190

Szakáts István
Szakáts Pál
Szalav Zoltán
Szarvassy Imre dr.
Szatmári Sándor
Székely István
Székely Miklós
Székely Zoltán
Szendrei Jenő
Szikszay Gyula
Szikszav Miklós
Szőke Benedek
Sztricha Jenő dr,
Sztodolnik László
Szüle Károly
Szüts László
Takács József
Tergovits Károly
Tóth István
Török Bálint
Török Zoltán
Varró István
Vas Miklós
Vály Géza
Velcsov Vince
Vidák József
Vigh Pál
Viskovits József
Zsidó Sándor

Á lla m t u d o m á n y i d o c to r i o k le v e le t n y e r t e k :

Abonyi Dezső
Ábrái Géza
Adorján Endre
Andrássv József
5 Angyal Ernő
Antal Géza
Baczony István
Bagi Dénes
Bállá Mihály
10 Balogh Árpád Károly
Banyerek recte Petrás
Lajos
Bartha Atilla
Baróthy Gábor
Barts Jenő
15 Bav Géza

Bedeö Lajos
Bedő Albert
Berczelly László
Bergmann Frigyes Zoltán
20 Berténvi Iván
Berzsenyi Ferenc
Biró Zoltán
Bittermann Gyula
Bódi János
25 Boér Elek*
Botár Mihály
Bránszky László
Bukonyi Zoltán
ifi. Bursch József
30 Buttkay Kálmán
Csákv Lajos Antal

•-al jelöltek sub auspiciis gubernatoris avattattak.

Csetri Lajos
Darányi Mihály
Demkó Dezső
35 Dietrich Lajos
Diószeghy István*
Ebner Rupp Béla
Ecsedy Gerő
Ecsedv Péter
40 Elekes György
Faragó Géza
Fábián Ferenc
Fábián László
Fábrv Lajos
45 Fehér Pál
Felméri Ernő Miklós
Fery Tibor
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50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Fetter Frigyes
Finta József
Fleisz János
Förstner Pál
Fuchs Sándor
Galambos Zoltán
Galotsik Elek
Gesztelyi Nagy Endre
Gocsmann János
Goldstein Jenő
Gombos József
Gottenluiber Sándor
Göllner Gusztáv
Grodzky Sándor
Grottenhuber Henrik
Gyuri Mihály
Haidu Béla
Hazai László
Hegyessv Béla
Hegyi Károly
Hivert Dezső
Hosszufalussy Miklós
Hunyadi János
Issekutz László
Jármy Andor
Jelenyik Károly
Karsay István
Kálmán József
Kelemen Ferenc
Kelemen Zoltán
Keller Arthur
Kenéz Miklós
Kertész Elemér
Kiss Aladár
Kiss Ernő
Kiss-György Tamás
Kocsis József
Kokovay János
Koller József Sándor
Kónya Samu
Kormos Endre
Koronoky János
Kováts Albert
Kovács Ákos
Kovács Jenő
Kovách Győző —
id. Kozma Dezső
ifj. Kozma Dezső
Kövér István János

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

Knapi József
Kristóf Sándor
Kritsfalussy István
Kuthv György
Kutser Miklós
Landt István
Láng Lajos
Lázár Ferenc
Lee Tibor
Liszt Nándor Géza
Lukáts Gyula
Magay Miklós
Matavovszkv János
Matolcsy Miklós Lajos
Mayer János
Mayer Mór
Márton András Géza
Mátéffy Benjámin
Máyay Ferenc
Melczel József
Miklósi Hugó
Móczár Ferenc
Molnár Lajos
Molnár Mihály
Molnár Sándor
Mótius Ferenc
Móricz Ernő
Müller Ferenc
Nagy Gyula
Nagy István
Nagy Lajos
Nesselfeld Géza
Neufeld Sándor
Nyúl Bertalan
Olosz István
Ormos Pál
Ördögh Atilla
Ördögh Ottó
Papp János
Párcsetich Béla
Pákozd.v László
Pápay Jenő
Polgár Jenő
Pongrácz Aladár
Pünkösty Károly
Reszegey Rudolf
Rosenauer Miklós
Rónay László
Rozsnyay György

150

155

160

165

170

175

180

185

»
190

Sántha György
Schnetz Ferenc
Schweitzer Brúnó
Seress Lajos
Sichermann Sándor
Silberger Ödön
Simon Imre
Strazimir Iván
Sugár Károly
Szabó Géza
Szabó Gyula
Szabó László
Szabó Árpád
Szalay Sándor
Szatmári Sándor
Szádeczkv Kardoss
Tibor
Szánthó Sándor
Szász István
Szekeres Árpád
Szelényi Ödön
Szél Béla
Szilvásy Miklós
Szolé János
Szolomayer Jenő
Szomor Aurél
Szöllőssy Ödön
Sztricha Jenő
Sztricskovits Pál
Sztupjár Mihály
Szuchovszky Lajos
Tahy Jenő
Takács József
Takács Lajos
Tamássy Kálmán
Tenyák Sándor
Tholway Zsigmond
Titusz Péter
Tóbiás János
Tomcsányi Boldizsár
Tóth János István
Tóth József
Tóth Sándor
Török István
Trettina József
Unger Jenő
Varga Mátyás
Vass Gyula
Vayk Raul

Vásárhelyi Zoltán Gyula
'95 Vázsonyi Emil
Végit Zoltán Endre
Vilmányi Bodnár Jenő
Vogt Károly

3.

C a n o n jo g t a d o m á n y i o k le v e le t n y e r t e k :

Mihalovick Sándor

4.

Kleitnann Ferenc
10 Kühbacher Ferenc
Molnár István
Rejtő Kálmán
Róna Jenő
Rosenberg László
15 Siegfried Tibor
Simon Balázs

G y ó g y sze ré sz tu d o m á n y i

Ferenczy János

6.

Perényi Pál

O r v o s t u d o m á n y i d o c to r i o k le v e le t n ye rte k :

Bajza Hajnal
Belgrader Pál
Bőd Árpád
Csia Róza
5 Feuer István
Gansel Imre
Garfunhel Róza
Hecht Katalin

5.

Zakariás Sándor
205 Zaláni Kiss Ernő
Zemplénvi Gusztáv
Zsigmond Géza

VVallandt Ernő
2ÜÜ Wágner Jenő
Werner Jenő
Weisz Márton
Weisz Mihály

d o c to r i o k le v e le t n y e r t e k :

Preisz Gyula
B ö lc s é s z e ttu d o m á n y i

Springer Béla
Szász Imre
Székely István
20 Tilcsek Zoltán
Török Árpád
Welser István
» Zsigmond Dezső •

Tukats Sándor

d o c to r i o k le v e le t n y e r te k

a b ö lc s é s z e t-, n y e lv - é s tö r té n e ttu d o m á n y i k a r b a n :

Almai Irén
Erdélyi József
Gerhauser Albert
Jachini Anna
5 Jagsitz János
Kirchknopf Gusztáv

7.

Kőialusi Gyözőné
szül. kövessdi Veress
Ilona
Lőrinczi Margit
Matyés Ernő
10 Mayer Márton

Nemes Margit
Rózsa József
Simó Emília
Thuróczy Emma
15 Várhelyi Gyula

B ö lc s é s z e t t u d o m á n y i d o c to r i o k le v e le t n y e r te k

a m a th e m a tik a i- é s te r m é s z e ttu d o m á n y i k a r b a n :

Budai Balázs
Dudits Endre*
Gergely Jenő

Gyulai Zoltán
5 Kovács Ferenc
Radó Iibor

Szabó Aladár
Veress Amália

8. Az 1921/22. tanévben gyógyszerészmesteri oklevelet nyertek:
Ádám Imre
Ángyán Béla
Bleyer Rezső
Cserján Imre

5

Csernus Lukács Lajos
Deák István
Deutsch Ilona
Feldmann István

••al jelűit sub auspiciis gubernátoré

Földes Jenő
10 Fülöp Endre
Gábor Jenő
Grossinger Antal

2 20

Gutfreund Árpád
Halmos Mária
15 Hegyes Géza
Huszák Lajos
Izmáéi István
Jancsó Kálmán
Juhász István
20 Kálnay István
Kemény Gyula
Kerekes Árpád
Kerekes Ödön

Klein Ferenc
25 Konrád Kálmán
Kozmáry Zoltán
Krammer Ferenc
Lauíer Miklós
Lányi Ernő
30 László -Géza
Leinzinger Mária
Márkus Dezső
Mihá István
dr. Nagy Miklós

35 Német István
Pihó Zoltán
Popovics Ferenc
Rádóczy Gyula
Sándor Klementine
40 Schweiger Imre
Skoda Rezső
Szabados Károly
Voit Antal
Weigl József
45 Wéber András

9. Az 1921/22. tanévben bábaoklevelet nyertek:
Árpás Józsefné
Balázs Sándorné
Broda Sándorné
Cseh Verona
5 Demms Jánosné
Erhardt Józsefné
Füleki Istvánná
Gémes Jánosné
Goldberger Mária
10 Glasz Károlytré
Guttmann
Hévízi Sándorné

Halmágyi Erzsébet
ifi. Jónás Józsefné
15 Kerzsin Ilona
Kókai Anna
Kolozsi Mária
Kotormán Rozália
Kotróczi Jánosné
20 özv. Kristofics Károlyné
özv. Luczák Györgyné
Máthé Irén
özv. Murdis Róbertné
Nagy Erzsébet

25 Pallós Mária
özv. Pádár Lászlóné
Rekorcsik Jolán
Romsich Etelka
Sábián Andrásné
30 özv. Szakáll Józsefné
Szitó Mátyásné
Tornyosi Gizella
özv. Tóth Mihályné
Varga Rozália
35 özv. Vichnál Pálné
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26. sz. F Ü G G E L É K .

Kitüntetéssel állották ki a vizsgálatokat az 1921/22. tanévben.

a) A jog- és államtudományi karban.
I.

A la p v iz s g á it:

Kovács László szavazattöbbséggel kitűnő
Faragó Imre egyhangúlag kitűnő
Köpe János
Pongrácz Tibor
Körösi Zoltán
Szögi Géza
Nagy László
Zandner Erwin
..
..........
Bicsay Béla
szavazattöbbséggel kitűnő Sándor András
Skultéty István
Cserta Kálmán
Szécsi György .
lovag Fehrentheil Gy.
Vajda Lajos
József
Zsinkó János
Jezerniczkv Ákos
ifj. Juhász Imre
II.

A la p v iz s g á n :

Hajdrik Sándor egyhangúlag kitűnő
Köpe János
Lázár István
Száraz István
••
••
Antal Géza
szavazattöbbséggel kitűnő
Bereczk Dénes
Faragó Imre
lovag Fehrentheil Gy.
József
Jantyik János
Földes Károly
III.

báró Géramb József szavazattöbbséggelkitünő
Hosszú Zoltán
Jobszt Gyula
Körösi Zoltán
Marsalek Zoltán
Pongrácz Tibor
Varga János
Várhelyi Ödön
Vermes Dezső
Vitán László

A la p v iz s g á n :

S. Priegl Irén szavazattöbbséggel kitűnő
dr. Balogh Árpád egyhangúlag kitűnő
Skrovina Imre
..
..
Kacsó Bálint
Hunyadi János szavazattöbbséggel kitűnő
Á lla m tu d o m á n y i

á lla m v iz s g a :

Ligeti József szavazattöbbséggel kitűnő.

\
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/.

Á lla m tu d o m á n y i

s z ig o r la to n :

Kuthy György szavazattöbbséggel kitűnő
Karsay István egyhangúlag kitűnő
Polgár Jenő
Müller Ferenc
Szelényi Ödön
Nagy István
Takács Sándor
Neufeld Sándor
Ábrái Géza
szavazattöbbséggel kitűnő Rosenmüller Sándor
Simon Imre
Bállá Mihály
dr. Balogh Árpád
Szádeczky K. Tibor
Wagner Jenő
Ecsedy Gedeon
Gesztelyi Nagy Imre
Wallandt Ernő
Jármi Andor
//.

Á lla m t u d o m á n y i s z ig o r la t o n :
r

Goldstein Jenő szavazattöbbséggel kitűnő
Elek László egyhangúlag kitűnő
,,
Jármi Andor
Karsay István
„
Kelemen Zoltán
Mokcsay István
Polgár Jenő
Móricz Ernő
dr. Balogh Árpád szavazattöbbséggel kitűnő Szádeczky K. Tibor
Unger Jenő
Biró Gyula
Fery Tibír
Vázsonyi Emil
..
I. J o g t u d o m á n y i s z ig o r la t o n :

Ács Ferenc
egyhangúlag kitűnő
Farkas Dénes
Gál Károly
Hunyadi János
Jets István Dezső
Klein László
Sztodolnik László
Aczél István
szavazattöbbséggel kitűnő
Barta Sándor
v

Csáki Lajos Antal szavazattöbbséggel kitűnő
.
"
Grünspán Ármin
,,
..
Kálmán József
Legeza István
Lőrinczy Dénes
Lutzer László
Smoczer Nándor
Szabó Géza
Szakái Géza
••
,,

II . J o g t u d o m á n y i s z ig o r la t o n :

Bartha Béla
egyhangúlag kitűnő
Csáki Lajos Antal
Földes Károly
'
Kálmán József
Óvári Papp Gábor
Skrovina Imre
„
Sztodolnik László
Ambrus Domokos szavazattöbbséggel kitűnő
Bergmann Frigyes Zoltán
Hunyadi János
Kozma György

Kozányi István szavazattöbbséggel kitűnő
Lederer Aladár
««
„
Mandel József
Mezei István
•«
„
Müller Emánuel
».
..
Papp Ferenc
Szabó Géza
„
„
Szántó Pál
Szász István
i
••
Szölőssy Ödön
Várhelyi Ödön
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III.

Jo g tu d o m á n y i s z ig o r la to n :

szavazattöbbségei kitűnő Skrovina Imre szavazattöbbségei kitűnő
Barna Géza
Sztodolnik László
Farkas Dénes
Óvári Papp Gábor
Combinált államtudományi szigorlaton:

.. i kitűnő Szász István
Fábián Ferenc cza.azattóbb s.m l m m

szavazattöbbséggel kitűnő

Kálmán József
Kiss Aladár
I. Kiegészítő jogtudományi szigorlaton:
. . . . -n-o-pi kitűnő dr Rodé János szavazattöbbségei kitűnő
dr. Fehér Géza szavaz,ttbbbseKel ki'»""
^
dr. Issekutz László
dr. Lusztig Géza

II. Kiegészítő jogtudományi szigorlaton:

dr.
dr.
dr.
dr.

u
-i „ kitűnő
Jármi Andor egyhangúlag kitűnő
Kellner Pál
Issekutz László
Jankovits Béla

dr. Molnár Sándor egyhangúlag kitűnő
dr. Neufeld Sándor
dr. Rodé János

Átmeneti államtudományi szigorlaton:

,
-i „ kitűnő
Hunyadi János egyhangúlag kitűnt
Szabó Géza

Csáki Latos Antal szavazattöbbséggel kitűnő.

b) Az orvostudományi karban.
I. Orvostanhallgatók.

Első

orvosi

szigorlat:
László Mihály
Münster László
Rizler Gyula
Schwartz Lajos
Singer László
Szász Sándor
Vecsernyés András
Veress András
Weinmann Mária

Adler Sándor
Bartha Elemér
Bolgár Bertalan
Breisacb Pálma
Dobó István
Kassav Dezső
Kemény Jenő
Klug Mária
Kiss Arisztid
Második

Binder Sándor
Kübacher Ferenc

orvosi

szigorlat:
Török Árpád
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H a r m a d ik

o r v o s i

B e rg l Je n ő

s z ig o r la t :

Szucsak

L á s z ló

S t ie f S á n d o r

Gyógyszerészethallgutók.
G y ó g y s z e r é s z i
H egyes

G éza

dr. N a g v

( ( II.

é v e s e k .)

sz ig o r l a t o k :
H a lm o s M á r ia

M ik ló s

L e in z in g e r

G y ó g y s z e r é s z m esteri

M á r ia

sz ig o r la t:

Á ron Sán d or

c)

A

b ö lc s é s z e t-, n y e lv - és tö r té n e ttu d o m á n y i k a r b a n
kitüntetéssel :

G e r h a u s e r A lb e r t

M á ty á s

Ja c h i n i A n n a

N e m e s M a r g it

J a g s ic h

V á r h e ly i

Já n o s

E rn ő
G y u la

d ic sé r e te se n :
A lm a i Irén

L ő r in c z y

E r d é ly i J ó z s e f

R ó zsa

K ő fa lu s s i

S im ó

G yőzőné

s z . k ö v e s d i V e r e s Ilo n a

E m ilia

T liu r ó c z y E m m a

K ir c h k n o p í G u s z t á v

d)

M a r g it

Jó z s e f

/

M a t h e m a t ik a i- é s te r m é s z e ttu d o m á n y i k a r b a n .

Bölcsészetdoctori szigorú vizsgálaton.
K it ü n t e t é s s e l:
B u d a y B a lá z s

R a d ó T ib o r

G y u la i Z o ltá n
e l ő v i z s g á l a t ok:
d r. N a g v

M ik ló s

R o s e n b e r g H e n rik

B a r i Z s ig m o n d

Szabó

B e le n te L á s z ló

T ó th E r z s é b e t

Benedek M agda

W in te r L á s z ló

H u t tk a v

M a r g it

L a jo s

W o ln e r L ip ó t

K e rn e l P á l

P o liv k a

M aver

d r . E m b e r E le m é r

K á r o ly

ifj. M o lit o r is z L a jo s
N áhoczky

G éza

M ih á ly

Ilo n a
K á lm á n
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27. sz. F Ü G G E L É K .

Könyvtári jelentés az 1921/22. iskolai évről.
Egyetemünk ötven évre visszamenő történelmében a kolozs
vári egyetemi könyvtár európai értelemben vett modern intéz
ménnyé izmosodott. Míg könyvtári anyagának, gyűjteményeinek
terjedelmére az ország harmadik könyvtára volt, berendezését, új
és modern könyvtárépületét tekintve, első helyen állott az ország
ban és mintaszerű volt a külföld számára is. Volt székhelyéről
menekülésre kényszerített egyetemünk könyvtára félszáz éves mun
kájának nagy értékű eredményeit elveszítette. Felgyűjtött és elvesz
tett értékeiből azonban azt a gondolatot, erős hitet és meggyőző
dést magával hozta új székhelyére is, hogy saját múltja példáján
és hagyományain kell tovább és újraépítenie. A nemzetet ért ka
tasztrófák sora a tudományos életet egy pillanatra megakasztotta
ugyan, de azt megállítani nem tudhatta. A fejlődésben erős zök
kenés állott be, de a folyamat meg nem szűnt. A csapásokat
átszenvedett, átélt és tovább élni akaró egyetemünk céljával a meg
állás ellenkeznék is. A második előre törő gondolat ennélfogva
csak az lehetett, hogy az elvesztett értékeket minél előbb vissza
kell szerezni s a könyvtárat az egyetem tudományos életének biz
tosítására minél gyorsabban új életre kell hozni, megszervezni,
intézményesen kiépíteni, újra teremteni.
A menekülés utáni ezen első könyvtári jelentésnek feladata
megismertetni azt az útat, amelyen könyvtárunk célja elérése érde
kében idáig haladt, rámutatni arra az eredményre, amit ezideig
felmutatni tud s azokra az akadályokra, amelyek fejlődésének útjá
ban állanak.
A menekülés első megállóhelyén, Budapesten, egyetemünk
csakhamar újból felvette s tovább vezette megszakadt munkájának
menetét. Azok az egyetemi könyvtári tisztviselők is, akik időközön
ként átjöttek, szolgálatra Budapesten jelentkeztek és pedig időrend
szerint a következők :
1. Izsó Lajos fizetéstelen könyvtári kezelőtiszt, 1920 április
havában,
15
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2. Winis Nándor egyetemi könyvtári gyakornok, 1920 augusz
tusának végén,
3. dr. Puskás Endre egyetemi könyvtári kezelőtiszt, 1920
október hónap 20.-án,
4. Széchenyi Sándor egyetemi könyvtári gyakornok, 1921
február hónapban,
5. Herepey Árpád fizetéstelen könyvtári kezelőtiszt, 1921
április hónapjában.
Minthogy eleinte könyvtári munkabeosztásról könyvtár hiá
nyában nem lehetett szó, az itt felsorolt könyvtári tisztviselők mind
egyikét több-kevesebb időre az egyetem különböző hivatalaihoz
osztották be szolgálattételre.
Az egyetemi könyvtári munkálatok a fővárosban megindított
könyvanyag-gyűjtéssel kezdődtek meg. Erre vonatkozólag az első
lépést 1920 végén az akkori Rector Magnificus, dr. Schneller Ist
ván tette meg, aki dr. Puskás Endre javaslatára megkeresést inté
zett a fővárosi könyvtárakhoz és tudományos intézetekhez, hogy
fölös példányaikat és kiadványaik egy-egy sorozatát egyetemünk
könyvtárának adományképen átengedjék. E lépés eredményre is
vezetett, mert ezen törekvésünket mindenik intézet igazgatósága a
legnagyobb előzékenységgel támogatta. Így indult meg az anyag
kiválogatása és gyűjtése, amely munkát — minthogy az illető inté
zeteknek nélkülözhető munkaerők nem állottak e célra rendelke
zésre — egyetemünk tisztviselői és alkalmazottai végeztek, még
pedig, — a legtöbb könyvtár duplum-anyaga nem fűthető alagsor
vagy pincehelyiségekben lévén elhelyezve — különösen a téli hó
napokban meglehetős nehéz körülmények között.
E munkálatokban a következők vettek részt :
Dr. Puskás Endre egyetemi könyvtári kezelőtiszt, majd könyv
tártiszt, 1922 tői egyetemi könyvtárőr, mint e munkálatoknak kez
dettől fogva vezetője, 1921 január havától kezdve;
Winis Nándor egyet, könyvtári gyakornok 1921 januártól
az év végéig;
Izsó Lajos egyet, könyvtári fizetéstelen kezelőtiszt 1921
aug. és szeptember havában másfél hónapig ;
dr. Széchenyi Sándor egyet, könyvtári gyakornok 1921 októ
ber havától kezdve ;
Herepey Árpád egyet, könyvtári fizetéstelen kezelőtiszt 1921
december havától kezdve ;
Kilyén István könyvtári napidíjas 1921 augusztus 1.-től de
cember 31.-ig;
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dr. Révész József jogszigorló 1921 augusztus 1.-től szep
tember 15.-ig;
Kolb Erzsébet napidíjas gépírónő 1921 okt. 1.-től december
31.-ig és
Hegedűs József napibéres kisegítő szolga 1921 október hótól
némi megszakításokkal.
A könyvgyűjtés eredményéről alábbi kimutatásaink nyújtanak
bővebb tájékozódást, itt csak a nagyobb adományozóinkat említjük
meg, mégpedig a Budapesti kir. m. Tudományegyem Könyvtárát
9639, a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárát 11327, a M. Kir.
Pénzügyminisztérium Könyvtárát 3491, a Budapesti Székesfővárosi
Könyvtárat 6327, a Magyar Tudományos Akadémi Könyvtárát 5037
darabra menő könyvadományaikkal. Az itt felsorolt nagyszerű gyűj
tési adatok legbeszédesebb bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a
fővárosi könyvtárak minő megértéssel állottak mellénk, midőn
könyvtárunk az újraépítésnek legelső, de bizalommal teljes lépését
megtette. Örök hálánkat és köszönetünket nem tudjuk méltóképen
kifejezni minden egyes adományozónak megértő támogatásukért.
De szeretnénk még külön annak a lelkünk mélyéig ható hálás
érzésnek is visszhangot adni, amelyet egyik, ez idő szerint meg
nem nevezhető ajándékozónk hazafiúi fellángolásával bennünk fel
ébresztett, midőn nagyobb könyvtárát intézetünknek felajánlotta.
Körülbelül 1800 darabra menő értékes adománya az ő izzó fajszeretetének örök emléke marad.
A könyvgyűjtés 1922 július végével egyelőre befejezést nyert.
Egyelőre azért, mert reményünk és ígéretünk van, hogy eddigi
adományozóink sorát még más fővárosi könyvtárak is gyarapítani
fogják.
Az eddig összegyűjtött könyvanyag, melyben az adományokés ajándékokon kívül a letétben kapott szerzeményeink, az ügyész
ségtől átvett s a vásárolt művek is hozzá vannak számítva, az 50000
darabot jóval meghaladja. Ennek túlnyomó része az adomá'ny^és
ajándékra esik.
Az elmúlt másfél évben így a testvér könyvtárak és tudo
mányos intézetek segítő kezét, bíztatását és támogatását éreztük és
magános ajándékozóink melegen felkaroló szeretetében volt részünk.
A sorsnak — mondjuk inkább: a történelemnek különös
játéka ismétlődik meg fordított irányban rajtunk. A török védelmi
harcok idején ugyanis Erdély s a Felvidék védte a romlásnak indult,
megingott magyarság erejét és épségét. Erdély volt az akkori
magyarság állami, társadalmi és szellemi életének fentartója és
•
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biztosítója. Erdélynek ez a történelmi hivatása a történelmi magyarság;
területi épségének visszaállításához vezetett. Most a végekről mene
kült egyetemeink elhelyezésével és felkarolásával az akkor elpusz
tított országrészek segítenek. Szellemi életünk erejének fentartására
művelődésünk jövendő biztosításáért az anyaországra, a megmaradt
Csonkamagyarországra támaszkodunk. Könyvtárügyünk lelkes felka
rolása most is biztosíték és zálog arra nézve, hogy a történelem
rajtunk megismétlődését higyjük: Magyarország területi épségének
visszaállítását kulturális feladataink további teljesítése révén is
biztosan remélhessük.
Amidőn 1921 szeptember hónapjában egyetemünk új szék
helyén, Szegeden működését megkezdette, a könyvtár részére már ,
jókora anyag gyűlt össze, de annak megszervezéséhez szükséges
elhelyezéséről egyelőre gondoskodás nem történhetett. Könyvtári
célra pusztán az egyetem részére átadott volt kir. tábla első eme
letén egy nagyobb, négyablakos terem s a mellette lévő előszoba
lett kijelölve; amaz olvasóteremnek, emez könyvtári hivatalnak.
ItMndultak meg az 1921. év végén, illetőleg az 1922. év '
elején a könyvtár újból megszervezésének, a már gyűjtött jelen
tékeny anyag könyvtári célra felállításának első munkálatai. Midőn
alulírott, Pozsonyból menekült s szolgálattételre a Ferencz József
Tudományegyetem könyvtárához beosztott egyetemi könyvtárőrt a
Rector Magnificus úr 1109/1921 —22. etsz. rendeletével az egyetemi
könyvtár ideiglenes vezetésével megbízta, a kolozsvári egyetemnek
említett menekült tisztviselői közül e szervezkedési munkához Izsó
Lajos és a könyvtárgyűjtéshez már Budapesten alkalmazott Kilyén
István, valamint a Kolozsvárról 1921 decemberében repatriált dr.
Csiilik Bertalan fizetéstelen könyvtártiszt jelentkeztek. Majd előter
jesztésemre a Rector Magnificus úr 1121/1921—22. etsz. rendele
tével Nacsa Mihályt kisegítő szolgául nevezvén ki, a szolgai teendők
ellátása is biztosítva volt.
A munkálatok megkezdésének idejében a gyűjtött anyagból a
fővárosi könyvtár adománya és az ügyészségtől átvett 1918—20.
évi nyomtatványok voltak Szegedre leszállítva. Ezek ládáinak kibon
tásával és a feldolgozáshoz szükséges abc-rendes előleges felállí
tásával indultak meg a munkálatok. Már a legelső lépésnél nehéz
séggel állottunk szemben, mert az említett könyvtári termet minden
felszerelés, bútor-berendezés nélkül vettük át. Pusztán a kir. táb
lától maradt két nagyobb asztal állott rendelkezésünkre. Egyelőre
ezeket is a helyi állami főgimnázium könyvtárának az egyetem
céljaira átadott anyaga foglalta el. Ez a nagyrészt a szemináriumok
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könyvtárainak jutott könyvtár-anyag volt az említett asztalokon
szakcsoportos egybeállítással elhelyezve. Könyvszekrényeink avagy
könyvállványaink teljesen hiányoztak s így a legelső kibontott
ládák anyagát a terem padlóján kellett sorban felállítani. Könyvállvány hiányunkon legelsőbben a szegedi m. kir. tankerületi főigaz
gatóság segített az által, hogy a makói áll. főgimnázium átszervezett
könyvtárának a főigazgatóságnál levő szekrényberendezését könyvtá
runknak engedte át. Egyéb legszükségesebb bútordarabjainkat, asz
talokat és székeket, a gondnoki hivatal elraktározott anyagából kaptuk
kölcsön. Ócska, rozoga bú torok mellett s raktárszerűen ládákban felhal
mozott könyvek között fogott munkához az a menekült kis társaság,
amely azelőtt Európa egyik legmodernebb könyvtárának mindenben
nyugodt munkát biztosító kényelmes elhelyezését élvezte. A múlt
felújuló keserű emlékeit, a bántó ellentéteket csupán a munka
mindent kiegyenlíteni tudó és nemesítő hatása tompította.
Midőn a fővárosi könyvtár adományát és az ügyészségi anya
got szerzők, illetőleg tárgyi címszók szerint betűrendes sorrend
ben felállítottuk, hozzákezdhettünk a gyarapodási napló bejegyzé
sekhez s párhuzamosan megkezdődhetett az így hozzáférhetővé tett
anyagnak katalógus számára történő feldolgozása is. Közben egy
másután érkeztek le a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárá
tól és könyvkiadó vállalatától, a budapesti kir. m. Tudományegye
tem könyvtárától kapott s a Magyar Nemzeti Múzeum fölös pél
dányaiból nyert adományaink s a Felső Oktatásügyi Egyesülettől
kaptunk még letétként mintegy 455 művet 618 darabban. Egyedüli
könyvtári .termünkben s a kis dolgozóban mindezt s a később
érkezett egyéb ajándékaink s vásárlásaink anyagát már a ládák
•összsúlya miatt sem tudtuk volna elhelyezni, még kevésbbé a ládá
kat felbontani s a könyveket feldolgozáshoz felállítani. Munkánk
ennélfogva egyelőre a már felállított, egyébként jelentékeny menynyiségü anyagra szorítkozott. Csak amidőn a könyvtár részére
kiutalt 107.500 koronát tevő átalány lehetővé tette, rendeltünk meg
s készítettünk el néhány a viszonyainkhoz képest megfelelő könyvállványt, melyre aztán mintegy 130 folyóméterre menő könyvanya
got tudhattunk még elhelyezni. A fentebb említettek közül a Ma
gyar Tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatának becses és
használatra legsürgősebben szükséges ajándékanyagát, valamint a
közben tett kisebb vásárlásainkból bejött szerzeményeket állítottuk
fel s ugyanezek feldolgozásához is hozzákezdtünk. Már ezt meg
előzően a maga egészében feldolgoztuk a Felső Oktatásügyi Egye
sület letétanyagát s ezt a tudományszakok szerint egybeállított
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kézikönyvtári jellegű külön gyűjteményt minél előbb használatra
bocsátás céljából a szemináriumi könyvtáraknak kikölcsönzésre elő
készítettük, illetőleg kölcsönadva rendelkezésre bocsátottuk.
Szerzeményeinknek a betűrendes cédula-katalógus számára fel
dolgozása közben a legszükségesebb bibliográfiái kézikönyvek teljes
hiánya rendkívül megbénította munkánkat. Nagy megkönnyebbülés
sel és mély hálaérzéssel vettük ennélfogva azt az 55.844/1922. III.
ü. o. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendeletet, amely
kizárólag a könyvtár legszükségesebb segédkönyveinek beszerzé
sére 100.000 koronát engedélyezett a könyvtár rendelkezésére.
Ugyancsak ilyen irányú sürgős szükségleteinket pótolta és egészí
tette ki a Múzeumok és Könyvtárak Főfelügyelőségének az a hálá
val és köszönettel vett könyvadománya is, melyből a Révai Nagy
Lexikona és a Múzeumi és Könyvtári Értesítő évfolyamain kívül
néhány könyvtártani és könyvészeti művel gyarapodott bibliográfiái
kézikönyvtárunk is.
Vásárlás útján szerzett gyarapodásaink között említjük meg
azt a 36 különböző, nagyobbrészt németnyelvű szakfolyóiratot is,,
melyet a karok kívánságára átalányunkból ez idő szerint megren
delni módunkban volt. Az egyetem tudományos munkájának kívá
nalmaihoz mérten csekély kezdet ez, de mégis egy lépés előre.
Mindezek egyik kirakodó asztalunkon cím-rendszók szerint betű
rendben elhelyezve állottak és állanak rendelkezésére azon láto
gatóinknak, akik a folyóírat-novumok kedvéért keresték fel könyv
tárunkat s jninthogy ez idő szerint minden könyvtári munkálat az
említett egyetlen teremben folyik le, a folyóiratokat kívánság sze
rint térítvény ellenében is kölcsönadtuk.
Egyéb nehézségeink közölt talán a könyvtár elhelyezésének
kérdése az, amit legsürgősebben megoldáshoz kell vezetnünk. A.
megszerzett anyagból már idáig mintegy 60 darab kibontatlan ládát
a könyvtártól teljesen elkülönített raktárhelyiségben kellett felhal
moznunk. A rendelkezésünkre álló hely a már kibontott ládák
anyagának könyvtári kezeléséhez, feldolgozásához szükséges szabad
mozgást sem biztosítja számunkra, a könyvtár elhelyezése ennél
fogva a rendszeres, nyugodt munka érdekéből is sürgősen szük
séges. Az illetékes hatóságok teljes megértésének és az ügy érde
kében tett fáradozásának, reméljük, minél előbb sikere lesz s midőn’
az elmúlt év Rector Magmficusának a könyvtár elhelyezése érdeké
ben idáig tett utánjárása hálára kötelez bennünket, egyúttal azzal a re
ménységgel is biztat, hogy ő, mint ez évben aKönyvtári Bizottság elnö
ke, ismert ügybuzgalmával e fontos kérdést sikeres megoldáshoz vezeti..
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Az elhelyezkedésünknek megoldatlan ügye s a legvégső szük
ség kényszerített rá, hogy az iskolai év végén a könyvtárhelyisé
günkkel szomszédos I. sz. előadási termet a bölcsészet-, nyelv- és
történettudományi kartól kölcsön kérjem. Őszinte köszönetemet
fejezem ki azért, hogy a kar kérésemnek helyt adván, előbb a
nyári szünet idejére, majd dr. Dézsi Lajos ez idei dékán közben
járására az 1922/23. iskolai év végéig rendelkezésünkre bocsátotta.
E nélkül a könyvtári terem számára ez év tavaszán tervbe vett s
költség hiánya miatt csak a nyári hónapokban elkészült könyv
állványszerkezetet sem tudtuk volna felállítani, vagy a könyvtár
munkálatait kellett volna a hetekig tartó munka idejére beszüntetni.
A most könyvtári helyiségül szolgáló terem, mint említettem,
könyvtári olvasónak van kijelölve. Ennek megfelelően e helyiséget
állványokkal oly módon kellett felszerelni, hogy azok csupán a
falak mentén legyenek felállítva, s a terem egyébként az olvasó
látogatói részére legyen berendezve. Az ablakok között lévő és
kályhák, ajtók mellett futó falrészek így is csak 230 cm.-ig menő,
egy könyvtár emeletnyi magasságra használhatók ki. A falak egyéb,
mintegy 19 folyóméternyi vonalán ellenben folyosós (galerikus)
szerkezetű, tehát egymás felett két könyvtáremeletnyi könyvtartó
állvány építhető fel. Ez utóbbinak elkészítését az arra leginkább
megfelelő ajánlatot tett helybeli m. kir. börtönigazgatóság vállalta
el s az igazgatóság előzékenységének köszönhetjük, hogy a ránk
nézve annyira sürgős állvány-szerkezetnek most már felállítása is
munkában van. E galerikus szerkezetű könyvállvány elkészítésével
az olvasóterem s a hivatali helyiség a könyvtár szakszempontjai
nak figyelembe vétele szerint készült s a rendelkezésre álló teret
teljesen kihasználó könyvtartóállvánnyal lesz felszerelve. Ezúton
mindössze 60 alapfolyóméter állvány 360—380 folyóméternyi pol
cán hozzávetőleges számítással 12— 13.000 darab könyvet tudha
tunk elhelyezni. Vagyis az idáig szerzett könyvanyagunknak alig
egy negyedrészét. Ez a számítás megint szembetűnően igazolja,
hogy a most rendelkezésünkre álló könyvtárhelyiség még átmene
tileg sem biztosítja számunkra azt a teret, amelyre szükségünk
lenne, hogy legalább az idáig gyűjtött anyagot rendszeres felállí
tással habár a feldolgozás számára hozzáférhetővé tegyük.
Az elhelyezés kérdése mellett a könyvtár megszervezése szem
pontjából igen lényeges és szükségszerű a könyvtári személyzet
ügyének rendezése is. A menekült egyetem könyvtára értékeiből
mondhatjuk, annyit mentettünk meg, amennyit a könyvtár tisztvi
selői révén az egyetem új székhelyén munkába lehet állítani.
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Sajnos, a könyvtár belső életéről, az ott folytatott elvégzendő
teendőkről a nagy közönségnek, sokszor közelebbesőknek is, nagyon
hom^yos, sokszor ferde fogalmaik vannak. Azt, hogy modern
felfogással az egyetemi könyvtár tisztviselőinek a szaktudomány
kívánalmainak megfelelő előképzettség —, gyakorlati ismeretek és
állandó önképzés útján lehet csak a rájuk bízott feladatokat hiva
tásszerűen betölteni, nem sokan tudják. Azért kerülünk most is,
amidőn egyetemünk könyvtárának megszervezéséről esik szó, ilyen
megjegyzéssel szemben: könyvtár nincs, ennélfogva nincs szükség
személyzetre sem. Ez az okoskodás azonban önmagát dönti meg,
mert azt jelentené, hogy könyvtár nincs, tehát ne is legyen. Az első
másfél év tahusága után a lét és nemlét kérdése felett töprengeni
nem lehet. A könyvtár életerői hatalmasan nyilatkoztak meg a
fentebb feltüntetett gyűjtés eredményében. A könyvtárat minélelőbb
újra kell éleszteni. A megszervezéshez pedig rátermett, munkáját
nyugodt megelégedéssel végző tisztviselői karra van mindenekelőtt
szükség. E nélkül bárminő nagy és nagyszerűen összehordott
könyvanyag hozzáférhetetlen holt tömeg marad. A könyvtár ügye
most, amikor mindenben megújulásra s ennek megfelelően meg
feszített erőkifejtésre vagyunk hivatva, visszafejlődni hagyni vagy
épen visszafejleszteni, meggondolatlan cselekedet lenne.
A kolozsvári egyesített könyvtárnak az 1914. évi kimutatás
szerint 49 tagból álló személyzete volt. Ezzel szemben Szegeden
az említett menekültek, beosztott és újonnan alkalmazottakon kívül
a már Szegeden alkalmazott két napidíjasnő hozzászámításával s a
már Budapesten alkalmazott kisegítő szolgával együtt mindössze
13-ra megy a könyvtár alkalmazottainak száma. Hányadokban
kifejezve ez a szám alig több, mint a kolozsvári létszámnak egy
negyedrésze. Az egyetemi könyvtárnak Szegeden is ugyanazt a
hivatást kell betöltenie, mint amit Kolozsváron a már felszerelt és
modernül kiépített egyetemi könyvtár teljesített. Ezenfelül pedig
mindenekelőtt a könyvtár újonnan megszervezésének fontos, nagy
feladatát megoldani. A könyvtári személyzet státusának függőben
lévő rendezése és kiegészítése az itt említett okoknál fogva tehát
elsőrangú könyvtári, illetőleg egyetemi érdek. Ennek a felsőbb
gondoskodásnak már az elmúlt iskolai év folyamán megkezdését
kell felismernünk abban, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
Miniszter Úr dr. Puskás Endre egyetemi könyvtártisztet a Vili. r.
osztályba könyvtárőrré s dr. Csillik Bertalan fizetéstelen egyetemi
könyvtártisztet a IX. r. osztályba könyvtártisztté kinevezni méltóztatott.
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A könyvtártisztviselői személyzet ügyeivel kapcsolatban említem
meg, hogy a könyvtári személyzet a könyvtári szakkérdések időnként
szükségszerű megtárgyalásával is módot keresett arra, hogy a modern
könyvtárkezelés kívánalmainak minélinkább megfeleljen. Sőt iro
dalmi törekvéseinek eredményeire is rámutathat. És pedig dr.
Szádeczky K. Béla egyetemi könyvtárőr „A- porosz könyvtárak
betűrendes katalógus készítéséhez 1899 május 10.-én kelt utasítás“
2. kiad. Berlin, 1915. c. műnek ugyan még kéziratban lévő fordí
tásával igyekezett a porosz kataloguskészítés rendszerét magyar
nyelven is hozzáférhetőbbé tenni. Dr. Puskás Endre könyvtárőr
fordításában megjelent Ibsen Henrik: „A császár és a Galiléus.“
Világtört. dráma. Norvégból ford. és bevezetéssel ellátta —. Buda
pest, 1921. Athenaeum, és egy részlet Ibsen „Brand“ c. drámai
költeményéből az „Erdélyi Szemle“ 1921. folyamában. Dr. Csillik
Bertalan könyvtártisztnek „Az ev. keresztyén missziók ismertetése“
címen az „Evangéliumi Munkásában (Kolozsvár, 1921.) jelent meg
egy közleménye; kéziratban elkészült Hertwig Oszkár: „Általános
állat alak- és fejlődéstanáénak fordítása ; ezenkívül keleti nyelvé
szeti tanulmányai köréből ugyancsak kéziratban Rosenberg J. elemi
„Asszír nyelv- és ékírástan“-ának fordítása. Izsó Lajos kezelőtiszt
egy magyar anonym-lexikon és egy magyar tárgyi bibliográfia
anyagának gyűjtését folytatta.
A könyvtár szerzeményeinek végső összege a másfél évnyi
időhöz viszonyítva mindenesetre számottevő szép eredmény. A
nagyobbrészt adományok útján egybegyűjtött anyag azonban érthető
módon első sorban a magyar közelmúlt irodalom termékeivel s
részben a velünk legközelebbi művelődési kapcsolatban lévő idegen
nyelvű irodalom hasonló darabjaival fogja gyarapítani, mondhatjuk
megalapozni szervezés alatt lévő könyvtárunkat. Ez úton sok esetben
könyvkereskedőileg nehezen, vagy talán nem megvásárolható mü
veket szereztünk meg. Adományból szerzett gyarapodásunk értékét
bizonyára már ez a körülmény is emelni fogja. Mégis, ha szerze
ményeink eredményét arról az oldalról világítjuk meg, hogy az
egyetemi tanulmányi célokra s a tudományos kutatáshoz legelső
sorban szükséges újabb művekből s a tudományszakok eredményeit
felölelő alapvető kiadványokból az elmúlt év folyamán alig rendel
hettünk valamit: ez esztendei mérlegünk e részről valóban sze
génynek mondható. Azok az elmellőzhetetlenül szükséges könyv
rendelési igények, melyek az egyetem tudományos céljainak
kielégítése érdekében az egyes szakprofesszorok részéről a könyv
tárhoz eljutottak, s azok a szükségletek, melyek a hallgatók részére
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egybeállítandó kézikönyvtár beszerzésére irányulnak: a könyvtár
rendes átalányát igen messze túlhaladó kívánalmak. Mindezek kielé
gítését csak egy nagyobb összegű, rendkívüli hitel útján lehetne
megvalósítani. Kötelességszerűleg ezt annál inkább ki kell emelnem,
mert az a fellendülés, melyet nagyobbrészt e jelentésemben fentebb
említett, hálára kötelező adományozóink támogatásának köszönhe
tünk, csak úgy viheti majd könyvtárunk ügyét méltóképen előre,
ha adományaik értékes anyagát az említett irányban minél előbb
módunkban lesz kiegészíteni.
Küzdelmekkel, akadályokkal lefolyt évünk munkájának ered
ményére azzal a bíztató reménységgel tekinthetünk vissza, hogy
kitartással s meg nem lankadó akarattal és munkaerővel sikerülni
fog a ránk mért csapások után is egyetemünk könyvtárának olyan
alapot lerakni, melyre a most megkezdett új félszázad biztosan építhet.
Jelentésemhez a mellékelt kimutatások szolgálnak közelebbi
felvilágosító adatokkal. Ami az évi számadásnak nyereségszámlája
szokott lenni: a könyvtár használatának kimutatása, ez alkalommal
elmaradt. Nem, mintha teljesen elzárkóztunk volna a könyvtárunkat
felkereső látogatóink kívánságainak kielégítésétől, hanem, mert a
vázolt kezdet-kezdetén erre ritkábban volt módunk. Könyvtár
használatról szóló kimutatást ennélfogva nem is adhatunk.
Dr. Szádeczky K. Béla,
a könyvtár ideiglenes vezetésével megbízott
egyetemi könyvtárőr.
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1. sz. melléklel a könyvtár jelentéséhez.

Kimutatás
a m. kir. Ferencz József tudományegyetem könyvtára szerzemónyezett anyagáról az 1921/22. tanévben.
Mű

1

Kötet

6375

9453

..................................................................................

10

86

H í r l a p ................................................................................................

—

1

Egyetemi nyomtatvány......................................

11

129

722

724

30

43

—

89

—

171

N yom tatvány..................................................................................
Folyóirat

• • •

Vegyes nyomtatvány....................................................................

É r t e s í t ő ............................................................................................

—

Összesen

7148

67
10763

2. sz. melléklet a könyvtár jelentéséhez.

A

m. kir. Ferencz József tud.-egyetem könyvtárának szerzeményezett anyaga az 1921/22. tanévben.

Források szerint.

3. sz, melléklet a könyvtár jelentéséhez.

A m. kir. Ferencz József tud.-egyetem könyvtárát az 1921/22.
tanévben adományaikkal és ajándékaikkal gyarapították.
Sfal
"
C
£ I *o
<3
-C3
CA
cs
E !
S
'<D
£
Q.
55 E
C
N
*5
£
oí O
>. o
CD
O)
*
o
>v
Q.
I
Q
u.
UJ
>
2
O 1 <A ■n
CA
y
k-. •1 ‘«3
.
4
—
»
*3
!
*3 O
i—
:0
o
o
OÉ E 1
£
>2 E 1JS E T3 H| •UJ 6 '
ca

to__

1 nui!

nui í

2540

GO
to

Átvitel .

GO

fa*

M. kir. Belügyminisztérium
M. kir. Honvédelmi minisz
térium ..................................
3
2
Nemzetgyűlés elnöke . .
1
Szent István Akadémia .
Bpesti tud -egyetem könyv
tára .......................................
Kolozsvári tud.-egyetem
1
i
19 55
rectori hivatal....................
Kolozsvári tud.-egyetem
—
8
5 13
145 147
7
bölcs, k a r a ........................
■
“
Kolozsvári tud. egyetem
43 43 — — — — — — 17 17 —— —
földr. intézet
. . . .
1 2 —— — — 2 5 — — — — —
M kir. József műegyetem
2 2 1 1
1
1
Dorpati egyetem . . . .
1
Qlasgowi egyetem . . .
Páduai egyetem . . . .
2
M. kir. Állatorvosi főiskola
4
Mármarosszigeti jogakad.
1
Egri érseki jogakadémia .
Egri érseki főreáliskola .
Békéscsabai ág. ev.főgimn. -Mezőkövesdi kir. kath. főgimn..........................................
22 108
Szent István Társulat . .
77 120
Népies Irodalmi Társaság
1
—
Baross Szövetség . . . .
16 2 3 — — — — — — — —
5
Magyar Külügyi Társaság
t 30 — — —
Magyar Földrajzi Társaság
98
6
Erdélyi Múzeum Egyesület
Hadtörténeti Levéltár és
1
1
1
M ú z e u m .............................
Magy. ev. Keresztyén Diák15 15 — 1
szöv...........................................
35 4 6 1 1 — — — 13 — — — — —
Erdélyi unitárius egyház .
13
M. kir. statisztikai hivatal
Budapesti Kereskedelmi és
2
Iparkam ara........................
3
Olaj és zsíradékügyi bi
1
i
zottság ..................................
5
Szeged város tanácsa . .
8
i—
i
Zala vármegye alispánja
1 Fővárosi Könyvtár . . . 1648 1893 — — — — — 543 543|l- — 18 18
3 68
Ponori Thewrewk könyvtár 644 806 —
]8 20 1— — 8|98 706 708118 18
II

1

— —
— —

1 __
1
1

~

— —
—

83

—

_

—

—

23
110 -

Áthozat .
Demeczky Mihály könyvtár
Magy. állami nyomda . .
Erdélyi Hírek szerk. .
Barcza Imre .......................
Hacker Erwin dr.................
Izsó L a jo s ...........................
Kelemen L a jo s ..................
Kőrössy Kornél dr. . . .
Táplányi Grósz János . .
Thót L á s z ló .......................
Összesen

*3 :3
N »3
E «+1 E O
JX

0

JX

—

—

—

2
6
6
1
1
4
3560

1

10

Vegyes
nyomtatvány

1

8 98 706 708 18 18 - no —

2542 3281 8 20 — —
—

Disszertáció

Egyetemi
nyomtatvány

Hírlap

*3
O *3
E :0 E

a<u
jC •53
w
T3

Értesítő
1Gyászjel.entes

*3
E

Folyóirat

Nyomtatvány

238

-

— 1— ——— —
1 2— — —
1 — —— — — — — - — — — — —
2
6
12 — — — “ 1— — — — — — — — —
l
1
4
———
— —
— ——

33Í8

8

21 —

1

898 706'708 19 ¿0 - no —
1 1 1

Megjegyzendő, hogy az itt felsorolt ajándékozás csupán a
gyarapodási naplóba bejegyzett müveket tünteti fel. Az ajándék és
adomány útján nyert egyéb s alább elősorolt szerzeményeinkről
részletesen a jövő évi kimutatásban számolhatunk el. A darab
szám feltüntetett egyéb adományaink és ajándékaink a következők:
A budapesti m. kir. Pázmány Péter tud.-egyetem könyvtárától
nyert fölös példányok . . .
9639
A budapesti székesfővárosi városi nyilvános könyvtártól nyert
fölös példányok még gyarapodási naplóba be nem
vezetett anyaga
.............. . . . ............................................ 3891
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárától nyert fölös példányok 11327*)
A m. kir. pénzügyminisztérium könyvtárának ajándéka . . . 3491
A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatának
adománya......................................................................................... 3237
A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárától nyert fölös
példányok
...............................
5037
A kir. Magyar Természettudományi Társulatadománya . . .
25
A m. kir. József műegyetem közgazdasági szemináriumának
adománya
.........................................................................................
73
A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségének
adománya— .....................................................................................
67
* ) A z id á ig le s z á llít o t t é s j e g y z é k b e fo g la lt a n y a g .

239

A m kir. földmívelésiigyi minisztérium könyvtárának adomanya
........................ — .......................................................
A szegedi állami főgimnázium könyvtárától
........................
Ezidő szerint itt meg nem nevezhető ajándékozótól..............
Dr. Kunos Ignác egyet, tanár ajándéka (Bpest)........................
Dr. Rigler Gusztáv egyet, tanár ajándéka (Szeged) ..............
Dr. Grexa Gyula múzeumi könyvtártiszt ajándéka (Bpest)

70

ÍU
426
1800
46
14
15

2 40

28.

sz.

F Ü G G E L É K .

Jelentés a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetemi
„Horthy Miklós“ Internátus és Diákasztaláról.
Egyetemünk szegedi működésével egyidejűleg megnyílt s
üzembe hozatott a Boldogasszony-sugárűt 4. sz. alatti Dmke ne
velő-intézetben az Egyetemi Diákasztal és Internátus. Célja a
szegénysorsú egyetemi hallgatóknak egészséges hajlékot biztosítani
és őket jó és olcsó étkezéshez juttatni, házi kezelésben tartván
fenn az internátust és diákasztalt.
A vezetést és. ellenőrzést a ny. r. tanárokból álló hét tagú
Felügyelő Bizottság végzi Szeged város előkelő hölgyeiből alakult
Hölgybizottság lelkes támogatásával.
Az internátusbán külön e célra berendezett tanulótermekben
és ének- és zenetermekben folyik a szorgalmas munka. Az étkezés
reggeli, ebéd és vacsorából áll.
Az internátusnak 120 lakója, a diákasztalnak átlag 250
tagja van.
Szorgalmas és jó előmenetelő és magaviseletű, különösen
menekült hallgatók ingyenes lakásban, ingyen, illetőleg félig ingyen
élelmezésben részesülnek.
Megfelelő tőkének teljes hiánya miatt a nyomasztó drágaság
nagy gondot ad a fentartásban és vezetésben. A nehézségekkel
való küzdelmet nemes adakozók enyhítik szíves adományokkal.
Élelmi cikkeket és felszerelési tárgyakat adományoztak :
Seide Rezsőné, Meskó Zoltánná, Leitner Vilmosné, Papp
Ferencné, özv. Brecher Albertné, Schaffer Viktorné, Kopaszné,
Kátay László, Szent Ferenc harmad rend. Lichtenegger Gyula,
Tanítónők gyűjtése, Meskó Antalné, dr. Somogyi Szilveszterné,
Mezey és Társa, 10. ezred 11. zászlóalj, Karg Györgyné, IV.
zászlóalj II. század, II. gépfegyver század, Förster Sándorné, Szűcs
földbirtokos, Sipeky Balázsné, Regdonné, Völgyessy Jánosné, Papp
Ferenc, dr. Kelemen Béláné, Fluck Dezsőné, Amerikai Missió^
őrgróf Pallavicini.
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Pénzbeli segélyt adományoztak: a m. kir. kormány, Back
Bernát, Magyar Kender- és Lenipar r.-t., Szegedi Kenderfonógyár
r.-t., Keresztény Gazdasági és Pénzszövetség, Hoffmann Ignác,
Szűcs Ferenc hadirokkant, dr. Szilágyi János, Miasszonyunk Iskola
nővérek, Regdon János, Brasy Ferenc, Hódmezővásárhely thjf.
város, Kakuszy György, Vörös Kereszt Egylet, Szegedi Orvos Egy
let, PeidI Imre, Brenauer Zsigmond, Gyála község, dr. Tóth Imre,
Tóth István- gyógyszerész Kecskemét, Szegedi Gazdák Árúbeszerzó
és Terményértékesítő Szövetkezete stb.
1921 október hó 1-től 1922 III. végéig:
Összes bevétel volt: 1,717.168 K 10 f.
„
kiadás „
1,575.720 K 41 f.

16
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29. sz. FÜGGELÉK.

M. kir. Ferencz József-Tudományegyetemi Kör.
Jelentés a kör 1921/22. tanévi működéséről.
Egyetemünk Szegedre való helyezésével a bújdosás második
állomására jutottunk. Hogy ifjúságunk mennyire magára hagyatottnak
érezte magát, bizonyítja, hogy tagjaink száma a négyszázat meg
haladta. Az alakuló közgyűlés célul tűzte ki, hogy az ifjúságot
mindenben támogatni fogja, helyiséget szerez, hol a könyvtárunkat
használhatják a tagok, melyre a nagy lakás- és könyvhiány miatt
oly nagy szükség lett volna. A megválasztott tisztikar — Páll Gábor
szigorló orvos, elnök, Tóth József és Varga Zsigmond oh. alelnökök
és Miskolczy Zoltán oh. főtitkár vezetése alatt — mindent elköve
tett ezirányban, azonban hiába jártunk hivatalos és nem hivatalos
fórumoknál, ígéretet azt kaptunk eleget, de tényleges segítséget,
helyiséget, azt nem. Hány szép előadást hallottunk a diáknyomor
enyhítésére, azonban mind theoriák maradtak és még most is
helyiség nélkül állunk, dacára annak, hogy a könyvek óriási mér
tékbeli való drágulása elengedhetetlenné tette tanulóhelyiségünk
megnyitását. Hogy ilyen viszonyok között mégis produkált a Kör
valamelyes eredményt, azt dr. Menyhárth Gáspár e. i. rector úr
állandó érdeklődésének és támogatásának, továbbá a tisztikar lelkes
munkájának tudható be. Szeged város minden társadalmi és hazafias
ünnepségén testületileg részt vettünk. Február hóban nagysikerű
„Medikus bál“-at rendeztünk, március 15.-én a Kossuth-szobornál
Páll Gábor elnök mondott nagyszabású beszédet, d. u. pedig a
Belvárosi Moziban rendeztünk ünnepélyt, hol az ünnepi beszédet
dr. Márki Sándor ny. r. tanár úr mondotta. Az Egyetem 50 éves
jubileumán az ifjúság nevében Kovács Gábor szig. orvos a „Szün
idei Bizottság“ elnöke köszöntötte a tanári testűidet. Ezeken kívül
úgyszólván minden ünnepségen a rendezés munkáját az ifjúság
végezte. Szomorú bújdosásunkban a Halál angyala is felkeresett .
bennünket és legjobbjainkat rabolta el tőlünk: dr. Lechner Károlyt
^s dr. Apáthy Istvánt, egyetemünk ny. r. tanárait, világhírű tudó
sokat, kiknek halála pótolhatatlan vesztesége a tudománynak,
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egyetemünknek és ifjúságának. Tagtársaink közül is itt hagyott
bennünket egy igaz jóbarát, kiváló zenész : Mihalik Kálmán szig.
orvos, tanársegéd. Áldás és béke poraikra!
Tanévünk végeztével az évzáró közgyűlés „Szünidei Bizott
ságot“ választott. Elnöke Kovács Gábor szig. orvos, titkára Miskolczy
Zoltán oh. és öt választmányi tag. Miután Kovács Gábor hosszabb
időre Erdélybe távozott, az elnöki teendők vitelével is Miskolczy
Zoltán titkárt bízta meg a választmány. Pénztári kimutatásunk a
következő :
Kiadás: Lakbér, takarítás, fűtés . . . — .............. 22560 —
„Medikus bál“, ünnepélyek nyomtatványai 38893 63
Levelezési költségek..
— ......................
340-—
Segélyek . . . ..
, ............................. ............. 1130Q-—
7309363
Bevétel: Maradvány a múlt évről... ........................
„Medikus bál“ jövedelme
... ;............
Állami segély . . . . . . . . . . . . --- —
Városi segély ................................ . ..............
Adományok
......................................... .............

116502
6234698
12000-—
30u0-—
8844'—
8735600

Mint a pénztári kimutatás bizonyítja, annyi nehézség és előítélet
dacára mily szép munkát végzett a Kör, abban a reményben feje
zem be jelentésemet, hogy a miáltalunk megkezdett munkát jövőre
több sikerrel végzi el a tisztikar, mert a mi munkánk, ha mást
nem, de a teljes közöny letörését elérte.
Miskolczy Zoltán
e. i. főtitkár.

16*

30.

sz.

FÜGGELÉK.

A „Kitartás“ Egyetemi Atlétikai Club 1921/22. tan
évi működésének főtitkári jelentése.
Általános ügyek: A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetemnek Szegedre történt áthelyezésével Szegedre került az annak
kebelében működő atlétikai club is. A változott viszonyokra való
tekintettel a club vezetősége első teendőjének tartotta alapszabályát
módosítani és címét megváltoztatni, úgy hogy az 1921 nov. 6.-án
tartott közgyűlés útján egy alapszabálymódosító bizottságot küldött
ki, de addig is, míg ezen bizottság jelentését megtenné, már ezen
közgyűlés kimondotta azt, hogy a club címe, elhagyva a .Szám 
űzött“ jelzőt, „Kitartás“ Egyetemi Atlétikai Club lesz. Egyben
ugyanezen közgyűlés megválasztotta a tisztikart is a következő
képpen :
Az ifjúsági elnöki állást alkalmas személy hiányában nem
.töltötte be; ügyv.-alelnök: Szép Béla, másod-alelnök: Molnár
Sándor o. h., főtitkár: Janicsák József o. h., titkárok: Regdon
László jh. és Suchy Dezső o. h., főjegyző: Miskolczy Zoltán o. h.,
jegyző: Pongrácz Tibor jh., pénztáros: Tanka Dezső o. h., ház
nagy : Zsigmond Géza jsz., szertáros: Ősz Sándor jh., ellenőrök:
Nagy Tamás és Szánthó Dénes jh. A tisztikar mellé választott 14
tagú választmány és megalakultak a következő szakosztályok: atlé
tika, football (és füles),
úszó, torna, céllövő, tennisz és téli
sport szakosztályok.
A tisztikar felett felügyelő bizottságként az Egyetemi Tornázóés Vívó-intézeti bizottság és ennek elnöke dr. Schmidt Henrik
professzor úr állott.
Tartatott az elmúlt tanévben egy rendes, egy rendkívüli köz
gyűlés és hat választmányi ülés.
A főtitkári hivatal által elintézett ügydarabok száma 289 volt.
A club vezetősége belátva annak nagy fontosságát, hogy
árvaságunkban pártfogókra, támogatókra van szükség, 1921. évi
december hó 11-én tartott rendkívüli közgyűlésén, mely a módo
sított alapszabályokat is helybenhagyta, védnököket választott, illetve
v

í v

ó

,
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védnökökké kérte fel: Slivoy Kálmán vezérkari ezredest, dr. Aigner
Károly főispánt, dr. Somogyi Szilveszter polgármestert és dr.
Menyhárth Gáspár rectort, akik a tisztséget mindnyájan elfogadták.
A club általános életéhez tartozott: beleilleszkedni a sze
gedi sportéletbe. Ennek első megnyilvánulása már ott kezdődik,
amikor az egyes szövetségek (football és atlétika) tisztújító köz
gyűlésén clubunk tagjai sorábói is emeltek ki embereket és válasz
tottak be a tisztikarba, tanácsba és az intéző-bizottságokba. Ez az
elhelyezkedés lassan és rendszeresen haladt tovább, úgy hogy ma
elmondhatjuk, hogy „otthon vagyunk“ Szegeden a sporttársada
lomban.
Az egyesület vezetősége mindent elkövetett, hogy a club .tagjai
semmiben hiányt ne szenvedjenek, így jóllehet, amikor Szegedre
jöttünk, egyetlen dresszünk s csak a legminimálisabb és még a
legszerényebb igényeket sem kielégítő felszerelésünk volt, ma há
rom csapatra való football és húsz atléta részére való felszerelé
sünk van, azonkívül, ha nem is teljesen, de részben föl van sze
relve a vívó és céllövő szakosztály, úgy hogy a pénztárba befolyt
mintegy 220.000 korona bevétellel szemben, melynek egy igen
tekintélyes része adminisztrációra, folyó kiadásokra és versenyek
rendezésére fordíttatott, mégis szertárunk jelenlegi értéke mintegy
félmillió koronával ér fel, nem számítva bele tornacsarnokunk fel
szerelésének az értékét.
De a vezetőség a tagok igényei és a club további fejlődésé
nek eshetőségeit mérlegelve, még tovább ment, amikor minden
erejét arra fektette, hogy lehetőséget teremtsen egy sporttelep léte
sítésére, melynek fontosságát és szükségességét az első pillanattól
kezdve látta. Éppen ezért, midőn egyfelől a várostól sporttelep
építésére alkalmas területet kért és ezirányban gyakran sürgető
kilincseléseket végzett az illetékes faktoroknál, másfelől pályatervet
készíttetett és azt kérvénnyel ellátva az Országos Testnevelési Ta
nácshoz küldte be, kérve egy sporttelep felépítéséhez az anyagi
hozzájárulását. A kérvényt illetékes helyre eljuttattuk és várjuk
annak kedvező elintézését.
1922 április 5.-én a clubelnökségében
változás állott be,
amennyiben Janicsák József a főtitkári állásról lemondott s e tisztet
Ősz Sándorra bízta a választmány.
Az elmúlt év pénztári mérlege a következő:
összes bevétel
................ 224.632 K 10 f.
Összes kiadás
...... . ...
198.231 K — f.
Maradvány . . .
26.401 K 10 f.
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azzal a megjegyzéssel, hogy ezen 224.632 K 10 fillér bevételből
50.000 korona a Rector Úr engedélyével a gondnoki hivataltól
kölcsönképpen vétetett fel, így tehát a mólt évi zárlat voltaképpen
minus 23.598 K 90 f.
A clubnak az 1921/22. tanévben 249 tagja volt, melynek
zömét az egyetemi hallgatók tették ki, de a tagok sorában talál
hatni tisztviselőket, bankhivatalnokokat, tanárokat és egyetemi alkal
mazottakat is.
Az egyes szakosztályok működésére térve át, első helyen kell
említenem a football szakosztályt, mint amely szakosztály az elmúlt
évben tényleg a legtöbb eredményt érte el, ami részben abban is
nyeri magyarázatát, hogy ennek a szakosztálynak a működése jár
legkevesebb kiadással, illetve rendszerint visszatéríti a befektetett
kiadásokat és itt van meg leginkább a valószínűség arra, hogy a
befektetett kiadás meg is térül.
Másik ok, amivel e szakosztály működése megmagyarázható,
az, hogy ez a szakosztály bírt legtöbb és legjobb anyaggal, ami
igen fontos feltétele az eredményes működésnek.
A felszerelés hiányos volta miatt a szakosztály is csak az
iskolai év második felében kezdte meg nyilvánosan a működését
és 1922 ápr. 30.-án első nyilvános mérkőzését játszva, kilépett a
munkálkodás terére, amelyet azóta szakadatlanul folytat. Fejlődését
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ma már 60-nál több
'játékossal rendelkezünk. Első csapatunk játszik az elsőosztályú
bajnokságért, második csapatunk a szövetségi díjért és egy har
madik csapatot akarunk u. n. Move csapatként szerepeltetni. Az a
lelkesedés, ami csapatainkat áthatja s amely jellege a csapatnak,
ma már közismert, továbbá az állandó és szemmellátható fejlő
dése játékosainknak, mind olyan jelek, melyek arra engednek kö
vetkeztetni, hogy csapataink még fognak a szegedi sporttársada
lomnak meglepetéseket hozni.
E szakosztály legnevezetesebb és legfontosabb napja az volt,
amikor augusztus hó 13-án a Magyar Labdarugó Szövetség rend-,
kívüli közgyűlésén arról határozott, hogy azirányú kérésünket, hogy
az első osztályba osszanak be, elfogadja-e, vagy elvesse ? Hogy
mennyire belefészkeltük magunkat a szegedi sporttársadalomba, azt
mi sem bizonyítja jobban, mint ezen a gyűlésen elhangzott beszé
dek, melyek mindenikéből clubunk iránti szimpátia és megértés '
tárult felénk. Viszont a vezetőség is elkövetett mindent, hogy azt,
amit azelőtt mint kivihetetlent tárgyaltak az emberek, úgy állítsa a
közgyűlés elé, hogy az ne találjon benne semmi lehetetlent. És az

a munka, amit az elnökség a közgyűlést megelőzően végzett azáltal,
hogy mindenféle módszerrel és eszközzel előkészítette a talajt és
a clubok hangulatát a közgyűlésre, meg is hozta a maga gyümöl
csét, mert szinte egyhangúan tette a közgyűlés magáévá kéré
sünket.
E szakosztály öt tagja az 1922. évi július hó 23-án megtar
tott footballbírói vizsgálaton sikeresen megfelelvén, ez úton is hasz
nálni akar az egyetemes sportnak.
Az atlétikai szakosztály működése, sajnos, nem járt a kellő
sikerrel, aminek oka a kellő vezető hiánya volt. A vezetőség jövő
évi programjának legelső és legfontosabb pontja e szakosztály
kiépítése lesz. Egyetlen atlétikai versenyen vettünk részt, ahol két
első, két második és egy harmadik díjat hoztunk. De az atléták
számának megszaporodása, most már a legjobb reményekkel ke
csegtet a jövőre nézve.
Vívó szakosztályunk az egyetemi vívómester vezetése alatt
szorgalmasan dolgozott a téli hónapok alatt.
Tennisz szakosztályunk egy jól rendezett tenniszversennyel
adta tanújelét életképességének.
Az elmondottakból láthatni, hogy egyesületünk munkássága
az adott körülmények között mindenre kiterjedt, amire csak kiter
jedhetett, sok nehézséggel küzdve előkészületeket tettünk egy elkö
vetkezendő év erős és intenzív működéséhez szükséges alap meg
teremtéséhez. Ha néha nem tudtunk kellő eredményt felmutatni,
ha néha hagyott a club munkássága kívánni valót maga után, az
szűkös anyagi helyzetünkre és a kezdet nehézségeire vezethető
vissza.
De a club szelleme és vezetősége, élén dr. Schmidt Henrik
professzor úrral, aki páratlan és fáradhatatlan munkásságával, nagy
sportmúltjából szerzett tapasztalatával kellő garancia arra, hogy a
club jövőben csak többet és eredményesebbet fog produkálni és
csak előbbre fog haladni a tevékenység terén. Mert ma, amikor
már a többi szakosztályok is látható munkába kezdtek, amikor női
szakosztályunk is megalakulva, szinte versenyre kel a sport külön
böző ágaiban férfi tagjainkkal, amikor tagjaink száma napról-napra
gyarapodik, tekintélyünk, súlyunk a sporttársadalomban egyre nő:
pesszimizmus lenne a K. E. A. C. életképességét, létjogosultságát
kétségbevonni.
És ha — amit remélünk — az illetékes körök látni fogják,
hogy mire képes egy állandó anyagi gondokkal küzdő egyesület,
melynek tagjai menza koszton is oly szép eredményeket mutattak
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fel és anyagi segítségünkre lesznek terveink keresztülvitelében, úgy
ez az egyesület vezető, az első, a legszebb reményekre jogosító
egyesületté növi ki magát. Nyomába lép a nagy külföldi egyetemi
cluboknak, amelyek a sport minden terén tagadhatatlanul a vezető
szerepet viszik.
Az 1921/22. tanévben a K. E. A. C. sorsa a küzködés, a nélkülözés — de akarás — volt, ám csak kitartás! . . . és így tovább
előre, hogy az 1922/23. tanév az eredményeké, az előrehaladásé
és a nagytetteké legyen ! . . .
Dr. Ősz Sándor
a Keac. 1 9 2 1 / 2 2 . évi főtitkára.
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