
A két világháború közötti Magyarország történetének vizsgálata kapcsán figyelmet
érdemelnek a vesztes háború, majd a mindent átható gazdasági válság következté-
ben a magyar társadalomra nehezedõ szociális kihívások is. Mint ismeretes, a radi-
kális politikai változások, a gazdasági nehézségek és az ezekkel járó létbizonytalan-
ság sok család számára komoly egzisztenciális fenyegetést jelentett. A menekültek
megjelenése, a vagonlakók szomorú helyzete kitûnõ példája a teljes kiszolgáltatott-
ságnak, amellyel sok családnak szembe kellett néznie. 

Ilyen helyzetben nem lehet csodálkozni azon, hogy különbözõ módokon igye-
keztek kiutat, vagy legalábbis valamilyen jövõképet kialakítani a társadalom lesza-
kadó csoportjai. Elsõsorban a meggyengült, nemegyszer állástalanná vált köztiszt-
viselõk voltak azok, akik gyermekeik taníttatása által remélték, hogy azok hosz-
szabb távon a társadalom megbecsültebb rétegei közé tartozhatnak majd. Nem
szabad ugyanakkor elfeledkezni arról az altiszti rétegrõl1 sem, amely ugyancsak
gyermekei oktatásában látta a társadalmi felemelkedés útját. Ezek a társadalmi cso-
portok hatalmas áldozatokat vállalva igyekeztek érettségihez, esetleg diplomához
segíteni gyermekeiket. Törekvésüket az akkori állam a köztisztviselõi tandíjked-
vezménnyel2 is támogatta, amely az ilyen címen fizetendõ összeg felének elengedé-
sét jelentette. A nyújtott támogatások3 (tandíj, vizsgadíj, menzadíj stb.) ellenére
azonban a felsõoktatás irtózatos terheket jelentett a kellõ anyagi háttérrel nem ren-
delkezõ családok számára. Errõl tanúskodnak a levéltárakban fennmaradt szülõi és
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1 Az altiszti réteg azon törekvését, hogy gyermekeit taníttassa, már számos vizsgálat kimutatta. Timár
Lajos a középiskolák kapcsán hívta fel erre a figyelmet, de a legújabb kutatások már az egyetemi hall-
gatóság soraiban is jelentõs felülreprezentációt mutattak ki, ami a csoport erõteljes felemelkedési vá-
gyát, társadalmi mobilitási hajlandóságát látszik igazolni. 

2 A köztisztviselõ tandíjkedvezményt egy 1922-es miniszteri rendelet (VKM 90.981/1922) hozta létre
olyan formában, hogy az akkor 500 koronáról 1000 koronára felemelt tandíj összegét a közalkalma-
zottak gyermekei számára továbbra is 500 koronában határozta meg. Kimondta a rendelkezés azt is,
hogy a „közalkalmazottak gyermekei úgy, mint a múltban, azontúl is tandíjmentességben részesíten-
dõk, amennyiben a tandíjmentességi szabályzatban elõírt követelményeknek megfelelnek, ha azon-
ban jogalap hiányában tandíjmentességben nem részesíthetõk, akkor tõlük azontúl féltandíj szedhe-
tõ.” MAGYARY, 1929. 50.

3 A rászoruló, a korabeli szóhasználat szerint „szegény sorsú” hallgatók, amennyiben tanulmányi köte-
lezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek és „jó elõmenetelûnek” bizonyultak, számos kedvez-
ményben részesülhettek. Az étkezés, a lakhatás, a vizsgadíjak tekintetében a legtöbb esetben fél vagy
teljes díjelengedés volt a gyakorlat. A közalkalmazottak gyermekei a korszak társadalompolitikájá-
nak köszönhetõen e tekintetben is megkülönböztetett figyelmet élveztek. Támogatásukra a kor-
mányzat 1927-ben külön ösztöndíjrendszert vezetett be. Az 1927. évi XIV. tc. évi egymillió pengõt
irányzott elõ erre a célra. A végrehajtási utasítás (VKM. 91.000/1928.) a középiskolai tanulók részére
évi 400 pengõt, az egyetemi hallgatók részére évi 800 pengõt, azok részére pedig, akiket a diploma
megszerzése után az Országos Ösztöndíjtanács döntése alapján 1 vagy 2 évig továbbra is támogattak,
belföldi kutatási ösztöndíj címén évi 1000 pengõt állapított meg. Ld. MAGYARY, 1929. 57.



hallgatói levelek is, amelyekben kedvezmények, támogatások, díjelengedések
vagy fizetési haladékok iránt folyamodnak maguk a hallgatók, illetve szüleik. Ezek
a korabeli magyar társadalom általános helyzetét, szociális körülményeit, családi vi-
szonyait kitûnõen visszatükrözõ írások a téma iránt érdeklõdést tanúsító kutatók
számára páratlan forrásértékkel rendelkeznek. 

Az alábbi válogatás fõként olyan leveleket és kérvényeket tartalmaz, amelyek a
Debrecenben tanulmányokat folytató hallgatók életébe engednek bepillantást. For-
rásértékük leginkább abban rejlik, hogy a hallgatók szemszögébõl láttatják a kora-
beli felsõoktatást, és hûen tanúskodnak azokról a társadalmi és gazdasági problé-
mákban gyökerezõ leromlott szociális állapotokról, amelyek a hallgatók minden-
napjait meghatározták. 

Amint az egyértelmûen látható lesz, a tandíj kifizetése fõként a gazdasági válság
idején okozott komoly gondokat a nehéz anyagi helyzetbe került szülõk számára. Az
összeállításban szereplõ, teljes terjedelemben közölt levelek4 közül az elsõ, amelyben
Dubizmay Izabella tanulmányai halasztását kérelmezi, például az elszakított terüle-
tekrõl érkezõ diákok helyzetét, illetve az idegen megszállás korai szakaszát mutatja
be egy Kassán élõ, de tanulmányait Debrecenben folytató hallgató szemszögébõl.

A két világháború közötti egyetemi hallgatóság regionális megoszlására vonat-
kozó legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy az egyetemi oktatásba bekapcsolódó
fiatalok pályaválasztását a lakhely és az egyetem székhelye közötti távolság nagy-
ban befolyásolta. Nehéz nem észrevenni, hogy ennek hátterében az egyetemi ta-
nulmányokkal járó költségek5 és a hallgatók szociális helyzete húzódott meg. Ezt
bizonyítja egy másik hallgatói levél, amelyet 1924-ben Kovács Bertalan debreceni
orvostanhallgató intézett Kölönte Géza egyetemi quaestorhoz,6 és amelyben azt,
hogy átiratkozik az Erzsébet Tudományegyetemre, egyértelmûen a felsõoktatási
intézmény távolságával indokolta meg.

Az egyetemi tanulmányokkal járó költségek viselése a szerényebb jövedelmû
családok esetében a gazdasági világválság begyûrûzését követõen még nehezeb-
bé vált. A tandíjfizetéssel kapcsolatos halasztási kérelmek szinte mindennapossá
váltak a beiratkozási idõszakokban. Ugyancsak a rendkívüli körülményekkel hoz-
ható összefüggésbe az is, hogy noha az egyetemek a tandíjfizetési határidõket
meglehetõsen szigorúan igyekeztek betartatni, számos esetben adtak haladékot.
Mint látni is fogjuk, Kovács Dezsõ joghallgató miniszteri engedéllyel több éve el-
maradt tandíját törlesztette utólagosan.7

Figyelmet érdemelhet továbbá annak a Magi Lajosnak a halasztási kérelme8 is, aki
testvére gyámjaként vette fel a kapcsolatot az egyetemmel. Levelében kétségbeeset-
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4 A levelek a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban végzett, az egyetemi hallgatók szociális helyzetére és az ez-
zel kapcsolatban létrehozott diákjóléti intézményrendszerre vonatkozó alapkutatás során kerültek elõ.

5 A félévente 102 pengõt kitevõ tandíj és a körülbelül 35-40 pengõt kitevõ mellékdíjak mellett az uta-
zás, a lakhatás és az étkezés költségei is hozzájárultak ahhoz, hogy a felsõfokú tanulmányok igen
nagy áldozatvállalásra késztették a szerényebb jövedelmû családokat.

6 Az egyetemi quaestor a hallgatók tanulmányi ügyeit intézõ Quaestori Hivatal vezetõje volt. A Quaes-
tura feladatait tekintve a mai Tanulmányi Osztályoknak felelt meg, azzal a nem elhanyagolható kü-
lönbséggel, hogy nem csupán egy-egy kar, hanem az egész egyetem a felügyelete alá tartozott. A tan-
díjelszámolást és a hallgatók tandíjkedvezményeinek a nyilvántartását is a Quaestori Hivatal végezte.

7 Ld. a 9. sz. forrást.
8 Ld. a 7. sz. forrást.



ten számolt be arról, hogy a gazdasági válság hatására az állami alkalmazottak, de
még az egyház szolgálatában állók fizetésének a kifizetése is felfüggesztésre került.
Ilyen körülmények között még a többé-kevésbé rendezett anyagi helyzetû családok-
nak is nehéz lehetett pontos határidõre teljesíteni a tandíjfizetési kötelezettséget.

Az alábbi összeállításban azonban olyan levelek is olvashatók (Páll Jánosé és
Kölcsey Mártoné9), amelyek írója nem kedvezményt vagy halasztást kért a tandíjfi-
zetésre, hanem õszintén bevallotta, hogy képtelen eleget tenni fizetési kötelezett-
ségének. Páll János levele emellett a gazdálkodásból élõ szülõ mindennapi gond-
jainak, illetve – a fogalmazásmódból ítélve – zaklatott lelkiállapotának is bizonyí-
téka. Kölcsey Márton joghallgató esete pedig akkor válhat igazán érdekessé, ha
tekintetbe vesszük, hogy a tanulmányait anyagi okok miatt10 félbehagyó fiúnak so-
ha többé nem állt módjában beiratkozni az egyetemre. 

Ebbõl is látható, hogy a szociális problémáknak nemegyszer rendkívül súlyos
következményei voltak, és az anyagi nehézségek számos tehetséges fiatal pályáját
törték meg. Az egyetemi hallgatók támogatását azonban nemcsak az állam és az
adott felsõoktatási intézmény tekintette feladatának, hanem a civil társadalom is.
Itt kell viszont megemlíteni, hogy a társadalmi kezdeményezések olykor-olykor az
egyetemek – ma már túlzottan szigorúnak tûnõ – tekintélyelvûségének estek áldo-
zatul. Ez történt 1933 novemberében, Debrecenben báró Vay Lászlóné kezdemé-
nyezésével11 is. Az utolsóként idézett forrás arról tanúskodik, hogy az Egyetemi
Tanács még azt is szigorúan ellenezte, hogy az akkor még mindössze másfél éve
átadott egyetemi fõépület díszudvara jótékonysági célú, karitatív kezdeményezé-
sek helyszíne legyen.

Mindezt figyelembe véve kijelenthetõ, hogy a két világháború közötti Magyar-
országon számos, a gazdasági nehézségek következtében anyagi erejében meg-
roppant társadalomra nehezedõ feszültség érzõdött. Különösen a társadalmi mo-
bilitásra gyermekeik taníttatásával törekvõ rétegek amúgy is nehéz helyzete válha-
tott rendkívül súlyossá a válság éveiben. 

Források

1.
Dubizmay Izabella bölcsészhallgató halasztási kérelme

Kölönte Géza12 egyetemi quaestorhoz
Kassa, 1919. január 12.

(H.B.M.L. VIII. 2. 3.d. 120/1919-20. Q. sz. a.)

„Kedves Quaestor Úr! Nagyon sok honfibánat nyomja szívemet, azért vettem ilyen
nagy levélpapírt, hogy mind elkeseregjem, meg rendes szokásomhoz híven fel-
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9 Ld. az 5. és a 6. sz. forrást.
10 A levél tanúsága szerint a család anyagi helyzete annyira bizonytalanná vált, hogy Kölcsey Márton jog-

hallgató még bejárni sem tudott, és kénytelen volt visszaigényelni az egyszer már befizetett tandíjat.
11 Mint az a forrásból is világosan kiderül, a jótékonysági teaest az Országos Magyar Diáknyomoreny-

hítõ Akció keretében valósult volna meg.
12 Kölönte Géza a debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem legendás quaestora volt. 1914. ok-

tóber 31-tõl 1949. május 13-ig (közel 35 éven át!) látta el a quaestori teendõket az egyetemen. Életraj-
zi adatait ld. MUDRÁK, 2009.



használom az alkalmat, mikor ismét levelet küldhetek, hogy ismét kérésekkel ost-
romoljam a Quaestor urat.

Mellékelten küldök két levelet, egyik a rektornak,13 másik a dékánnak14 szól.
Úgy emlékszem, ilyenformán kellett megírni, csak nem vagyok benne bizonyos,
hogy kitõl kell a halasztást kérnem, így inkább megírtam mind a kettõt.15

Ha a viszonyok meg nem változnak, a Quaestor Úr nem tud engem értesíteni a
beíratkozás idejérõl, mert mi karácsony óta el vagyunk zárva a világtól. Ezért én,
ha addig más értesítést nem kapok, február 2–4-én Debrecenben leszek. Vagy Kál-
mánnal16 együtt utazom Pestig, vagy apám fog egészen Debrecenig kísérni. 

Annyira félnek a csehek, hogy az újságokat sem engedik be Kassára.17 Csak né-
ha-néha tudunk egy-egy pesti újságot titokban, utas embertõl szerezni, de levelet
egyáltalában nem kaphatunk, sem nem küldhetünk. Apának egy kartársa utazik
most Pestre, azt kérjük meg, hogy vigye magával ezeket az írásokat, így tudjuk
csak kijuttatni a városból. Mióta itt vagyok, még nem írhattam senkinek, kivéve a
Mariskának18 küldött levelet, de akkor is nagyon sietnem kellett, mert késõn tud-
tam meg, hogy ismerõsöm Nyíregyházára utazik. 

Bizony, nagyon-nagyon gonosz idõket élünk, nem hiszem, hogy a Quaestor Úr
jobban gyûlölné az oláhot, mint mi a cseheket. Amilyen szépen viselték magukat,
mikor bevonultak, az idõvel arányosan fokonként vakmerõbbekké váltak. Elsõ
nap azt mondták, hogy rendet csinálni jöttek, másnap már a tisztek sapkarózsáján
akadt meg a szemünk, aztán a rangjelzés, magyar feliratok, cseh-szlovák nyelvû
színelõadás, újság kerültek sorra. Tegnap azután a tényleges és tartalékos tisztek,
akik már le is szereltek, tehát nem katonák, azok kerültek sorra. Az utcán szó nél-
kül összefogdosták, sõt még lakásokon is felkeresték õket s még tegnap éjjel 55-öt
el is vittek azonnal Brünbe,19 ahol internálni fogják õket. Aki teheti, most szökik in-
nen, ki álruhában, ki gyalog.
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13 Ebben a tanévben dr. Kiss Géza volt, aki 1914-tõl, az egyetem megalakulásától a római jog nyilvános
rendes tanáraként mûködött Debrecenben. Az 1915/16-os tanévben a Jog- és Államtudományi Kar
dékánja, az 1918/19-es tanévben pedig az egyetem rektora volt. 1919-ben Nagykárolyban, I. Ferdi-
nánd román király látogatásán, ahol személyesen is megjelent, hûségeskü letételére szólította fel a
kolozsvári egyetem professzorait. Ennek következtében 1920. június 24-én felfüggesztették állásá-
ból. 1923 áprilisában pedig a nevének és az emlékének az egyetemi kiadványokból való törlését
(damnatio memoriae) is elrendelte az Egyetemi Tanács. Dr. Kiss Géza életérõl részletesebben ld.
MUDRÁK, 2009.

14 Dr. Darkó Jenõ, aki a klasszika-filológia nyilvános rendes tanára volt a debreceni m. kir. Tisza István-
Tudományegyetemen. Az 1918/19-es és az 1938/39-es tanévben a Bölcsészettudományi Kar dékán-
ja, az 1928/29-es tanévben pedig az egyetem rektora volt. Életrajzi adatait ld. MUDRÁK, 2009. Életmû-
vérõl részletesebben: KEREPESZKI, 2005. 57–84.

15 Az egyetemi hallgatók különféle ügyeikkel kizárólag az adott kar dékánjához folyamodhattak, aki
vagy saját hatáskörben intézkedett, vagy továbbította az esetet a rektornak. A legfontosabb ügyek-
ben azonban csak az Egyetemi Tanács határozhatott. Ld. a vonatkozó tanulmányi szabályzat 98. pa-
ragrafusát: „Az egyetemi hallgatók beadványait, magyar nyelven írva, annak a karnak dékánjához
kell benyújtani, amelybe a kérvényezõ be van iktatva, vagy amelyhez a kérvény tárgyát tevõ ügy tar-
tozik. Ez áll arra az esetre is, ha a beadvány az egyetemi Tanácshoz, vagy az egyetem Rectorához,
vagy végre a kir. kormányhoz van intézve.” – SZABÁLYZAT, IX. 1929., 101. 

16 Feltehetõen Dubizmay Kálmán, a levélíró testvére
17 Kassa (ma: Košice, SK)
18 Dusa Mária, a Quaestori Hivatal alkalmazottja.
19 Brünn (ma: Brno, CZ)



Tegnap megjött a szlovák miniszter Scrobár.20 Rákóczy zászlóból – mert abban
fehér-kék szín van – csináltak szlovák lobogót, a pályaudvart fenyõgallyal díszítet-
ték s ma, amint hallom, díszfelvonulást rendeznek tiszteletére a fõutcán. Ma fog el-
dõlni a tanítás nyelvének sorsa is, nem bízom a magyar megmaradásában az elõz-
mények után. A reáliskolában 480 gyerek közül 3 tót anyanyelvû, mégis Lovászy21

tót tanfolyamot rendelt el az iskolákban. A premontrei tanárok is várják már a tót
rendeletet.

Még sok mindenféle dolog van, amire ökölbe szorul az ember keze, de nem
akarom a Quaestor urat sem izgatni, tudom mennyire a szívére veszi ezt is, csak
azért írtam, hogy lássa, milyen lehet most a mi lelkiállapotunk, mikor kijelentik,
hogy a tisztviselõket mind elbocsátják, és már sokat hoztak is Csehországból ma-
gukkal.

Szépen kérem a Quaestor urat, csinálja meg az én dolgaimat, azokat is, ame-
lyek Micikénél vannak és bocsánatát kérem folytonos kéréseimért és hálásan kö-
szönöm szíves fáradozását addig is, míg ezt szóval is megtehetem. Mariskát és Ró-
za néni kezét szeretettel csókolom. Quaestor urat szívesen üdvözli Dubizmay Iza.
Kassa, 1919. I. 12.” 

2.
Kovács Bertalan orvostanhallgató levele Kölönte Gézához

A keltezés pontos helye és ideje ismeretlen.
(H.B.M.L. VIII. 2. 8.d. 281-1923-24. Q. sz. a.)

„Nagyságos Quaestor Úr! Vagyok bátor és Önhöz fordulok, mint a legilletékesebb,
s bevallva az igazat, mert máshoz nem is tudok fordulni ezen ügyem végett. De-
cember vége felé ui. elutaztam Debrecenbõl, mivel szüleim a taníttatásommal já-
ró költségeket már nem bírták tovább fedezni. Ugyan azzal a szándékkal jöttem
haza, hogy szigorlatomra, ha lehet, visszamegyek, de sajnos, vagyoni helyzetem
mégsem engedte meg és a nálam lévõ index – melyet a szigorlati jelentkezés mi-
att vettem ki a dékániából –, amivel nem mentem vissza dékáni aláírás nélkül van,
különben már teljesen rendben volna. Most pedig szüleim úgy határozták, hogy
Pécsre menjek az egyetemre, 1., mert közel van, 2., mert a kosztolást hazulról
kapnám és így talán megélhetek valahogy. Eszerint megkérném Quaestor Urat,
kegyeskedne nekem a távozási bizonyítványomat22 kiállítani és a Belák dékán Ur-
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20 Vavro Šrobár a legnagyobb és egyik legfontosabb csehszlovák párt, a Mezõgazdák és Kisparasztok
Köztársasági Pártja, ismertebb nevén az Agrárpárt kiemelkedõ alakja volt. Az 1898-ban kiadott Hlas,
azaz Hang címû folyóirat körül kialakult, a szlovák polgárság gazdasági erejének megerõsítését
szorgalmazó csoportosulás, a hlaszisták prominens képviselõjének számított. 1918. május 1-jén, a
csehszlovák állam megalakítása mellett állást foglaló liptószentmiklósi szlovák munkásmegmozdu-
lás fõ szónoka volt. Vavro Šrobár politikai szerepérõl, a hlaszista mozgalomról és a liptószentmiklósi
eseményekrõl ld. ROTHSCHILD, 1995. 31. és ARATÓ, 1988. 71., 95–96.

21 Lovászy Márton vallás- és közoktatásügyi miniszter volt 1918. október 31-étõl 1918. december 22-éig.
Életrajzi adatait részletesebben ld. BÖLÖNY, 1987. 328.

22 Az egyetemen töltött tanulmányi idõt igazoló távozási bizonyítványt azoknak a hallgatóknak állította
ki a Quaestori Hivatal, akik félbehagyták tanulmányaikat anélkül, hogy a képzés során velük szem-
ben felállított követelményeknek mindenben eleget tettek volna. A legtöbb hallgatónak – ahogy Ko-
vács Bertalannak is – ahhoz kellett a hivatalos bizonyítvány, hogy az ország valamely másik egyete-
mére átiratkozhasson. A távozási bizonyítványhoz egyetemi oklevél tehát nem járt, viszont érvénye-



ral23 az elmaradt aláírást eszközölni. Itt küldöm a „távozásihoz” szükséges érettsé-
gi, születési és szegénységi bizonyítványt. A legnagyobb alázattal megkérném
mégegyszer, mivel felutazni roppant költségbe kerülne, hogy ezt elintézné és ösz-
szes költségeket fölszámítva, vagy megírni, vagy az egészet utánvéttel elküldeni
kegyeskedjék, melyekért vagyok kész szolgája Kovács Bertalan o[rvostan]h[all-
gató].”

3.
Petrovay Béláné nyugalmazott tanítónõ

tandíjkedvezmény iránti kérelme
Nagykörû, 1929. március 9.

(H.B.M.L. VIII. 2. 12.d. 247-1928-29. Q. sz. a.)

„Méltóságos Quaestor Úrnak Debrecen. Köszönettel vettem nagy becsû sorait,
melynek értelmében 8-án a tandíjat postára tettem. Hálásan köszönöm a szíves jó-
indulatát. Egyben tisztelettel kérném, ha csak egy mód is volna arra, hogy fiamnak
a tisztviselõ tandíjfizetést megadni méltóztasson. Szerény anyagi körülmények kö-
zött élünk, én magam nyug[almazott] tanítónõ vagyok, férjem teljesen munkakép-
telen, e szomorú körülményt elismerve részesültem a fiam után családi pótlékban.
Petrovay Béla24 fiamnál van a hatósági bizonylat, amely ezt igazolja. Nagybecsû tá-
mogatását és jóindulatát kérve, fiamat kegyes jóságába ajánlva Kiváló tisztelettel
Petrovay Béláné. Nagykörû, 1929. március 9.” 

4.
Özvegy Vajó Sándorné nyugdíjas szülõ25 halasztási kérelme

a Quaesturához
Simontornya, 1931. november 28.

(H.B.M.L. VIII. 2. 15.d. 184-1931-32. Q. sz. a.)

„Nagyságos Egyetemi Quaestori Hivatalnak! Debrecen. Tisztelettel tudatom, hogy
az 51 Pengõrõl26 szóló felhívást megkaptam. Nagyon szépen kérem a jövõ hó 3–4-ig
várni, mert csak akkor kapom meg a nyugdíjamat, azonnal meg fogom küldeni. Ké-
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sítéséhez a kari dékán és a hivatalban lévõ rektor aláírása is szükségeltetett. A távozási és végbizo-
nyítványról a vonatkozó tanulmányi szabályzat VIII. fejezete rendelkezett: „85. §. Azok az egyetemi
polgárok, kik az egyetemet oly célból hagyják el, hogy tanulmányaikat más intézetben folytassák, tá-
vozási bizonyítványt, azok pedig, kik azért távoznak, mert az illetõ kar tanulmányi szervezete szerint
megszabott egyetemi tanfolyamot befejezték, végbizonyítványt nyernek. […] 89. §. Távozási bizo-
nyítvány nélkül a volt egyetemi polgár más hazai egyetemeken fel nem vehetõ.” SZABÁLYZAT, VIII.
1929. 96–97.

23 Dr. Belák Sándor, 1922/23-as és az 1923/24-es tanévben a debreceni m. kir. Tisza István-Tudomány-
egyetemen az Orvostudományi Kar dékánja. 1921 októberétõl a gyógyszertan nyilvános rendes ta-
nára, valamint a Gyógyszertani Intézet igazgatója. Belák Sándor és más debreceni professzorok élet-
rajzi adatait részletesen ld. MUDRÁK, 2009.

24 az Orvostudományi Kar hallgatója
25 Fia Vajó Zoltán Zsolt, az 1931/32-es tanévben a Református Hittudományi Kar hallgatója.
26 A szóban forgó hallgató fél tandíjkedvezményt élvezett, mivel a 102 pengõs tandíj felét kellett meg-

fizetnie. Mint látható, még a kedvezményes tandíj is jelentõs terhet jelentett a gyermekét nyugdíjából
taníttató özvegy számára.



rem egy lappal értesíteni, hogy nyugodt legyek. Tisztelettel özv[egy] Vajó Sándorné,
ref[ormátus] lelkészné. Simontornya, 1931. XI. 28.” 

5.
Páll János értesítése a Quaestori Hivatalnak

fia II. félévi tandíja ügyében
Abádszalók, 1932. március 7.

(H.B.M.L. VIII. 2. 15.d. 352-1931-32. Q. sz. a.)

„A Tek[intetes] Quaestori Hivatal 352-1931-32 e. qu. sz. átiratára válaszolva. Tiszte-
lettel kérem, hogy a 2-ik félévi tandíj felszólításukra most egyáltalán nem tudom
megküldeni a mai nehéz gazdasági helyzetben úgyszólván lehetetlen, a búza rossz
termés, a jószágállományban a pusztulás úgy annyira igénybe vettek, hogy mosta-
ni fizetési kötelezettségemnek csak április hó utolsó felében tudok eleget tenni,
amikor majd a borjúk felnõnek eladásra, akkor majd megküldöm. Azzal a kéréssel
járulok még, hogy némi segélyben részesíteni méltóztassék fiamat, aki most II. fél-
évi orvostanhallgató. (Páll György) Kérésem ismétlésével maradok tisztelettel Páll
János abádszalóki lakos. Abádszalók, 1932. III. 7.én”

6.
Kölcsey Márton joghallgató kérelme

tandíja visszautalása tárgyában
A keltezés pontos helye és ideje ismeretlen.

(H.B.M.L. VIII. 2. 16.d. 65-1932-33. Q. sz. a.)

„Méltóságos Dékán Úr!27 Alulírott azon alázatos kérelemmel fordulok Méltóságod-
hoz, hogy ha csak lehet, kegyeskedjék a tandíjat, amit én beiratkozásnál teljesen
kifizettem, az esetleges költségek levonásával visszautaltatni. Kérésem támogatá-
sául felhozom, hogy családunkban változás állott be, amely lehetetlenné teszi,
hogy tanuljak. Szüleim szegények s ha még most szeptemberben be is tudtam fi-
zetni nagy megerõltetés árán kölcsön kért pénzbõl a tandíjat és a többi költségeket,
a következõ félévre már nem tudok beiratkozni. Még órákat sem tudok hallgatni,
mert nincs pénzem sem bentlakni Debrecenben, sem pedig vonaton bejárni. Tehát
annyira nincs pénzem, hogy minden reggel és este 6 kilométert gyalogolok csak
azért, hogy ingyenes jegyzõgyakornok lehessek itt egy közeli faluban, Oroson.28

Ismételve kérem a Méltóságos Urat, kegyeskedjék rajtam segíteni s visszautaltatni a
tandíjat. Kérésem kedvezõ elintézését remélve alázatos tisztelettel: Kölcsey Már-
ton.”
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27 Dr. Szentpéteri Kun Béla az 1914 augusztusától a megalakuló Debreceni Tudományegyetem Jog- és
Államtudományi Karán az egyházjog nyilvános rendes tanára volt. Az 1914/15-ös, 1919/20-as, 1932/
33-as és az 1942/43-as tanévekben a kar dékánja, az 1930/31-es tanévben pedig az egyetem rektora.
Életérõl és munkásságáról ld. MUDRÁK, 2009. és CSOHÁNY, 2002.

28 Oros (H)



7.
Magi Lajos

tandíjfizetési haladék iránti kérelme
A keltezés pontos helye és ideje ismeretlen.

(H.B.M.L. VIII. 2. 16.d. 410-1932-33. Q. sz. a.)

„Kedves Quaestor Úr! A Quaestura tandíjfizetési felszólítására eddig azért nem tud-
tam válaszolni, mert a szükséges pénzt elõ akartam teremteni. Sajnos elõleget, sem
kölcsönt nem tudtam Nánáson29 kapni. Itt lehetetlen állapotok vannak. Sem a vá-
rosi tisztviselõk, sem az egyháziak nem kapják a fizetésüket. Mi (tanárok) 1932.
jún. óta csak a fiz[etés] kieg[észítõ] államsegélyt kapjuk, ami nálam havi 86 P[engõ],
de a lakbérbõl sem kapunk semmit. 

Nagyon kérném – ha lehetséges –, lenne szives a Quaestor Úr májusig fizetési
haladékot adni, hogy akkorára összegyûjthessük az 51 P[engõ]t.

Azt is tisztelettel kérném közölni velem – nekem nem mondta a Laci30 –, hogy
milyen irányú rosszabb viselkedése miatt vesztette el Laci csaknem az összes ked-
vezményeit. Nemcsak a testvére, hanem a gyámja is vagyok,31 s így kétszeresen
kötelességem felügyelni rá.

A háborgatásért bocsánatot kérve, kedves munkatársaival együtt tisztelettel üd-
vözli Magi Lajos.”

8.
Négyessy Bertalan hittanhallgató

Kölönte Gézához írt kérelme
Viss, 1932. december 1.

(H.B.M.L. VIII. 2. 16.d. 410-1932-33. Q. sz. a.)

„Mélyen tisztelt Quaestor Úr! Hiába tudom, mi a következménye annak, hogy dec.
3-ra nem küldhettem be a tandíjat, mert a legnagyobb igyekezettel sem tudtuk a
102 P tandíjat beküldeni. Ez pedig azért következett be, hogy én még október óta
csak most gyógyultam fel tifuszból és ez a betegségem az anélkül is anyagi nehéz-
séggel küzdõ szüleimet annyira kimerítette: hogy a tandíj kifizetésére a legna-
gyobb igyekezettel sem voltunk képesek.

De ismerve a Quaestor Úr nagylelkûségét, s így remélem, hogy a Quaestor Úr át-
látja nehéz helyzetem, és ha a tandíj fizetésére halasztást kérek: bizonyára a Quaes-
tor Úr nem gördít az elé akadályt, és azon lesz, hogy ez sikerüljön.

Ha azonban ez nehézségbe ütközik, úgy abban az esetben, hogy be ne követ-
kezzen az, hogy ezt a félévet elvesztem – kérném a Quaestor Úr szíves sorait.

Alázatos kérelmem a mélyen tisztelt Quaestor Úr atyai jóindulatába ajánlva, ma-
radok alázatos szolgája: Négyessy Bertalan theológus. Viss,32 1932. dec[ember] 1.”
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29 Hajdúnánás (H)
30 Magi László joghallgató
31 Az 1914 és 1923 között a Tisza István-Tudományegyetemen bölcsészhallgatóként tanuló Magi Lajos

és testvére, Magi László joghallgató Magi Sándor református tanító árván maradt gyermekei voltak.
Ld. TÖRZSKÖNYVEK, 1914–1945.

32 Viss (H)



9.
Komáromi Gábor állami tanító levele

a Quaestori Hivatalhoz
Balmazújváros, 1933. március 23.

(H.B.M.L. VIII. 2. 16.d. 410-1932-33. Q. sz. a.)

„Tekintetes Quaestori Hivatal! Alulírott, mély tisztelettel kérem a tekintetes Quaes-
tori Hivatalt, hogy Komáromi Gábor I. éves theológus fiam második félévi 102
P[engõ] tandíjának megfizetésére f[olyó] évi május hó 2-ig halasztást engedélyezni
szíveskedjék. 

Addig súlyos fizetési kötelezettségeim vannak, s nagy, héttagú családom fenn-
tartása oly nagy gondot okoz, hogy addig fizetni nem tudok, de akkor pontosan
eleget teszek itt is kötelezettségemnek. 

Kérésem megismétlem és magamat a tekintetes Quaestori Hivatal jóindulatába
ajánlva vagyok mély tisztelettel: Komáromi Gábor áll[ami] tanító. Balmazújváros,
1933. év március hó 23-án.”

10.
Kiss Sándor m. kir. pénzügyõri fõszemlész levele

a Quaesturához
Budapest, 1933. április 5.

(H.B.M.L. VIII. 2. 16.d. 410-1932-33. Q. sz. a.)

„Debreceni Egyetemi Quaestori Hivatal! Debrecen. Mély tisztelettel kérem, hogy a
már beküldött 34 pengõ 10 fillért visszautalni ne méltóztassék, mert én a hiányzó
68 pengõt a legrövidebb idõ alatt, de legkésõbb folyó évi május 3-ig befizetem.
Nem akarok itt lamentálni, de mégis annyit bátor vagyok írni, hogy én hét kiskorú,
anya nélküli gyermeket nevelek, a legkisebb 9 napos volt, mikor az édesanyjuk
meghalt, igyekeztem õket mindig úgy nevelni, hogy a haza és az Egyház szégye-
nére ne váljanak, és ha ezeknek dacára is az a kegyetlen intézkedés történne, hogy
József fiam a hallgatók sorából töröltetnék, az ellen semmit nem tehetnék, ami
elég szomorú magyar állapot. Budapest, 1933. ápril[is] 5-én. Alázatos szolgája Kiss
Sándor m[agyar] kir[ályi] pénzügyõri fõszemlész.”

11.
Kovács Dezsõ joghallgató utólagos tandíjfizetési kérelme

Debrecen, 1933. november 20.
(H.B.M.L. VIII. 2. 16. d. 367-1932-33. Q. sz. a.)

„Alulírott azon legalázatosabb tisztelettel fordulok Méltóságodhoz, hogy méltóz-
tassék részemre engedélyt adni, hogy az 1933/34. tanév I. felére a tandíjat utólago-
san fizethessem be.

Legalázatosabb kérésemet a következõkkel bátorkodom támogatni: 
A Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr33 13051/1933-IV.

szám alatt engedélyt adott, hogy a fent említett félévre a tandíjat utólagosan az el-
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33 1932 októberétõl 1938 májusáig Hóman Bálint



múlt 1929/30. tanév34 javára befizethetem. Abban az idõben ennek az engedélynek
nem tehettem eleget, mert édes Apám ugyanabban az idõben a világháborúban
szerzett súlyos betegsége következtében meghalt. Édes Anyám pedig már 18 évvel
ezelõtt meghalt. Így teljesen árván35 maradtam el, ami nagyon sok nehézséget oko-
zott nekem, anyagilag teljesen leromlottam, annyira, hogy nem voltam képes a befi-
zetéshez szükséges összeget elõteremteni.

Most azonban módomban áll a tandíjat befizetni. Legalázatosabban kérem
azért Méltóságodat, hogy a fenti miniszteri rendelet alapján méltóztassék az enge-
délyt megadni, hogy most utólagosan fizethessem be a tandíjat. Vagyok Méltósá-
godnak legalázatosabb szolgája: Kovács Dezsõ VII. f[éléves] Joghallgató. Debre-
cen, 1933. november hó 20-án.” 

Csatolva:
„A m. kir. vallás és közoktatásügyi Minisztertõl.
13051-1933. IV. szám
Folyó évi január hó 28-án kelt 1929/1932-1933 számú felterjesztésére – Ko-
vács Dezsõ joghallgató kérvényében elõadott méltánylást érdemlõ körül-
ményekre s a Tekintetes Tanács pártoló javaslata alapján – megengedem,
hogy nevezett joghallgató 1929/30 tanév I-sõ felérõl esedékes tandíját utó-
lag megfizethesse. Errõl a Tek[intetes] Tanácsot tudomás és további megfe-
lelõ további szabályszerû eljárás végett értesítem. Budapest, 1933. február
hó 6-án.”
A miniszter rendeletébõl: dr. Flandorffer Pál sk. miniszteri tanácsos. A kiad-
vány hiteléül: Pátkay Károly sk. irodaigazgató P. H.
A m. Kir. Tisza István Tudományegyetem Tekintetes Tanácsának. Debrecen.”

12.
Az Egyetemi Tanács állásfoglalása

a báró Vay Lászlóné által kezdeményezett 
jótékonysági teaestély ügyében

Egyetemi Tanácsülési Jegyzõkönyvek 1933/34. tanév, IV. rendkívüli ülés. 
Debrecen, 1933. november 25.

(H.B.M.L. VIII. 1/a. 13.kötet, 81. szám, 900. etsz.)

„Rector36 jelenti, hogy báró Vay Lászlóné Õ Méltósága azt az óhajtását fejezte ki
rector elõtt, hogy az országos nyomorenyhítõ akció37 keretében, részben egyetemi
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34 Az eset rendkívüliségét jelzi, hogy egy öt éve esedékes tandíj kifizetésérõl van szó, amelyhez írásbe-
li miniszteri engedély szükségeltetett.

35 A teljesen árva hallgatók száma az 1934/35-ös tanévben 309 fõ volt az országban, amely az egyetemi
hallgatók 2,6 százalékának felelt meg. – Ld. BFL IV. 1419. g. 1.d., Fõiskolák 9. sz. táblák 1–5. 

36 Ebben az évben dr. Varga Zsigmond, aki 1921 májusától tanított vallástörténetet a debreceni Tisza
István-Tudományegyetem Református Hittudományi Karán. Az 1923/24-es, 1924/25-ös, 1929/30-as
és 1935/36-os tanévekben a kar dékánja volt. Az 1933/34-es tanévre pedig az egyetem rektorának is
megválasztották. Életérõl és munkásságáról részletesebben ld. MUDRÁK, 2009.

37 Országos Magyar Diáknyomorenyhítõ Akció (OMDA) = az ifjúsági szervezetek közös gazdasági szer-
ve, amely az egyetemi hallgatók szociális helyzetének javítását és kulturális igényeinek kielégítését
tekintette fõ feladatának. Különösen gyûjtések rendezésével, jótékonysági célú programok szerve-
zésével tûnt ki. Az OMDA-ról részletesebben ld. MAGYARY, 1929. 101–107.



hallgatóink támogatására is, nem volna-e lehetséges a díszudvarban egyetemi tea-

estélyt rendezni? Megfelelõen informálta ugyan Õ Méltóságát Tanácsunk eddigi
oly értelmü álláspontjáról, mely szerint a diszudvart csakis egyetemi célokra lehet
igénybevenni, – mindamellett a kérdés fontosságára tekintettel ujólag kivánná hal-
lani az egyetemi Tanács véleményét, bár az egyetemi ifjuság mostani rendzavará-
sával38 kapcsolatban a maga részérõl mindenképen alkalmatlannak tartja az idõt,
hogy a diszudvarban összejövetel tartassék. 

Mivel beható eszmecsere során egyetemünk Tanácsa részérõl újból kifejezésre
jutott az a felfogás, hogy a központi épület díszudvarát csak kifejezetten egyetemi
célokra indokolt és helyes igénybe venni – Rector e felfogáshoz alkalmazkodni
óhajtván –, s azt a maga részérõl is helyesnek találván, kijelenti, hogy végleges vá-
laszát báró Vay Lászlóné Õ Méltósásának ilyen formában fogja megadni.”
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38 Az 1932 õszén újból felerõsödött hallgatói megmozdulások, amelyek a numerus clausus módosítá-
sának hatályon kívül helyezésére, valamint az eredeti törvény visszaállítására és szigorú végrehajtá-
sára irányultak, Debrecenben az 1933/34-es tanév elején ismét rendkívüli erõvel ütötték fel a fejüket.
Az egyetemi hallgatók 1932-es és 1933-as helyi demonstrációihoz ld. TÓTH PÁL PÉTER, 1983. 61–64.
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