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Száműzöttek 
A kolozsvári és a pozsonyi egyetem sorsa Trianon után 

„Ne felejtsük el: korszakok mesgyéjén léptünk át, és csak most, visszatekintve bor-
zong igazán a lelkünk, látva a kitölthetetlen mély szakadékot, amely a múltat jele-
nünktől örökre elválasztja. " (Szekfű Gvuia) 

A z e l ő z m é n y e k 

A kiegyezés után jelentős kulturális fejlődés kezdődött Magyarországon, annak ellenére, hogy ha-
zánk minden szempontból évszázados elmaradással küszködött, amelyeket nem lehetett egyik napról a 
másikra megszüntetni, bepótolni. A változás csak lassan indulhatott meg. Eötvös József és Trefort Ágos-
ton munkásságának köszönhetően a magyar művelődésügy jelentősen fejlődött és elindult azon az úton, 
amely a magyar közoktatást európai szintűvé emelte. 

„Emelkedik az oktatás színvonala, a hallgatók és az oktatók száma. A nagyvonalú államférfiak, a ki-
váló szervezők, és az iskolateremtő tudós professzorok együttműködése a magyarországi felsőoktatás 
fejlődését eredményezi, s ezért joggal nevezhetjük ezt a korszakot a modern magy ar felsőoktatás korá-
nak.'" 

Az országban ekkor egy, a nagyszombati alapítású Magyar királyi Egyetem működött. Jelentős elő-
relépésként értékelhető, hogy 1872-ben a Polytechnikum műegyetemmé alakult át és miután a király 
szentesítette az országgyűlés által elfogadott XIX. Törvénycikket, megnyílt Kolozsvárott az ország má-
sodik tudományegyeteme. Az intézmény négy - jog- és államtudományi, orvostudományi, bölcsészeti-, 
nyelv-, és történelemtudományi, valamint matematikai és természettudományi - karral és 258 beiratko-
zott hallgatóv al kezdte meg munkáját. A tanárok eskütételére október 19-én került sor. Az egyetem első 
rektorává Berde Aron professzort v álasztották. A kulturális élet területén komoly hagyománnyal rendel-
kező városban az intézmény színvonalas működésének adottak voltak a feltételei. Bekapcsolódtak a 
nemzetközi tudományos életbe, építkezések kezdődtek, új iskolák, egyesületek, folyóiratok létesültek. 
Az egyetem töretlenül fejlődve 1910-re hallgatói számát megtízszerezve komoly tekintélyt és hírnevet 
szerzett bel- és külföldön egyaránt. 1881-től felvette az uralkodó nevét és a továbbiakban, mint Ferenc 
József Tudományegyetem szerepelt. Ez a gesztus akár azt is jelenthette, hogy a király rokonszenvvel vi-
seltetik az intézmény iránt, azonban a valóság mást mutatott. Az alapító okirat kiadására csak 25 évvel 
később - hosszas huzavona és többszöri kérés után - 1897. november l-jén került sor, melynek legfőbb 
oka az volt. hogy a kormányzat titkon az iskola életképtelenségének bizonyítékaira várt. hiszen sokkal 
szívesebben látott volna egy pozsonyi székhelyű egyetemet. Ez a vágy öltött testet 1912 júliusában, 
amikor Ferenc József szentesítette a pozsonyi egyetem felállításáról szóló törvényt, illetve még ugyan-
ebben az évben engedélyezte, hogy Erzsébet királynéról nevezzék el. A négy karúra tervezett intézet-
ben, 1914-ben elsőként ajogi- , majd ezt követően 1918-ban a bölcsész és orvosi fakultáson indult meg 
az oktatás. Sajnos a Mennyiség- Természettudományi és Mezőgazdasági kar létrehozására már nem 
volt mód. 

A trianoni döntés következtében, mely Magyarországot területeinek 71 %-tól fosztotta meg. határon 
kívül rekedt a két tudományegyetem, illetve a Mária Terézia által 1762-ben alapított és a későbbiekben 
Sopronba áttelepített Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Akadémia is. 

1 Mann Miklós: Trefort Ágoston élete és működése Akadémiai Kiadó. Bp. 1982. 80. oldal 
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Kolozsvár 
A Ferenc József Tudományegyetemen az 1918/19-es tanévben 2370 diák tanult, 83%-uk magyar 

nemzetiségű volt. Az egyre bizonytalanabbá v áló politikai hely zetben. 1918 karácsonyán az intézmény 
- bár ekkor még nem foglalta el a katonaság - román ellenőrzés alá került. December 29-én, azon a na-
pon. amikor Erdély és Románia uniója létrejött „C-onsiliul Dirigent (illetve a vallás- és közoktatásügyi 
reszort) önhatalmúlag átvette Erdély és a „ részek " egyházi, iskolai és közművelődési intézményeinek 
felügyeletét azzal a kijelentéssel, hogy az igazgatást a legdemokratikusabb, legszabadelvűbb módon, a 
vallásosság és a haza javára szavatolja "2 Ezek a hangzatos, szép szavak távolról sem feleltek meg az 
igazságnak. Zaklatások, házkutatások, letartóztatások következtek. Az egyetem rektorát. Schneller Ist-
vánt szuronyos katonák közrefogták és így kísérték az őrszobára, majd délután kiengedték, mondván, 
hogy tévedtek. A helyzetet nehezítette, hogy az egyetemi vezetés és Budapest kapcsolattartása komoly 
nehézségekbe ütközött, az ügyben egyik fél sem látott tisztán.' Az intézményben - a jövőt illetően - tel-
jes volt a bizonytalanság. Pesten a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium még januárban is nevezett ki 
új oktatókat Kolozsvárra. Az egyetem sorsáról, illetve átadásáról folyamatosan változott a megszállók 
elképzelése. Eleinte azt szerették volna, ha a tanítás magyar kézben marad, mert v ilágosan látták, hogy 
nincs megfelelően képzett szakembergárdájuk, akikkel betölthetnék a megüresedett helyeket. Későbbi 
álláspont szerint az egyetem átvétele fokozatosan, 20-30 év alatt ment volna végbe. Mindezek csak el-
képzelések maradtak, mert röv idesen a magyar egyetem teljes felszámolása lett a végleges cél. 1919. 
május 8-án egy korábbi rendeletre hivatkozva I. Ferdinánd királyra való hüségeskü letételére kötelezték 
a tanárokat. Közölték velük, hogy csak abban az esetben tarthatják meg állásaikat, ha ezt megteszik, és 
egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy két év leforgása alatt olyan szinten tanulják meg a román 
nyelvet, hogy az alkalmas legyen az előadásaik megtartására. Azonban ez nem így történt, az egyetem 
oktatói hűek maradtak magyar esküjükhöz. 

,. Magyarnak lenni: nem a szó, 
a név. az ősök, az élet, 
magyarrá csak a szív tesz 
és a lélek!" (Alföldi Géza) 

Válaszlépésként, május 12-én a román hatóságok átvették az intézményt. Kíméletlenül abba-, és fél-
behagvattak minden tevékenységet, egyedül az aznapra tervezett doktoravatást engedélyezték. Sajnos 
mindez néhány nappal a szemeszter befejezése előtt történt, a diákok tanácstalanul és csalódottan vet-
ték tudomásul a félév és ezzel együtt munkájuk elvesztét. Vincze Gábor véleménye szerint „ez is tuda-
tos lépés volt", mert a diákokat így próbálták a város elhagyására ösztönözni, és rávezetni arra. hogy 
más v árosban, pl. Debrecenben esetleg le tudják tenni az esedékes vizsgáikat. Ez még a „finomnak" ne-
vezhető módszereik közé sorolható, hiszen a hatóságok a hallgatókat koholt indokokkal zaklatták, ül-
dözték. megakadályozták a szüleikkel való kapcsolattartást, ok nélkül meghurcolták, megverték őket. 
167 tanulónak engedélyezték a hazautazást azzal a feltétellel, hogy soha többé nem térnek vissza a vá-
rosba. A tanárok és a magyar lakosság helyzete is kétségbeejtővé vált. Márki Sándor professzor napló-
jában. 1919. július 7-i bejegyzéssel ez olvasható: ,.A magyar ruha viselése miatt tegnap 12 (mások sze-
rint pláne 50) úrinőt letartóztattak, egyet hír szerint meg is pofoztak Letartóztatták Barabás Samu ref. 
Papot és kántorát is mindjárt a Magyar utcai templomban tartott istentisztelet után, ahol a Szózatot 
énekelték. "3 

Őszre eltávolították az egyetemről a magyar személyzetet. A tanárokat száműzték, többeket kilakol-
tattak. Sokan Budapestre menekültek. Itt csatlakozott hozzájuk két kollégájuk - Boér Elek, a jog- és ál-
lamtudományi kar és Ortutay Rudolf matematika- és természettudományi kar oktatója akiket szabad-
ságuk letelte után a román hatóságok már nem engedtek vissza Kolozsvárra. 

I. Ferdinánd 1920. október l-jén megnyitotta a Universitatea din Cluj néven alapított, új román 
egyetemet. A hallgatók jelentős részét komoly ösztöndíjakkal Románia különböző területeiről csábítot-
ták oly módon, hogy a beiratkozást nem kötötték érettségi vizsgához, hiszen a cél a diákság számának 
mesterséges felduzzasztása volt. 

Még ebben az évben a városban maradt tanárok kezdeményezésére - felmerült egy ún. „erdélyi 
autonóm felekezeti egyetem" létrehozásának gondolata. Az intézmény októbertől 7 karral működött 
volna a Ferenc József Tudományegyetem munkarendje és szabályzata szerint. A kezdeményezést - bár 
a Budapesten lévő Egyetemi Tanács és az Országos Menekültügyi Hivatal is támogatta - a román ható-
ság betiltotta. 

: I incze Gábor: A száműzött egyetem. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó Szeged 2006. 21. old. 
3 I meze Gábor: A száműzött egyetem. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó. Szeged 2006. 31. old. 
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1940 októberében Kolozsváron újjászerveződött a magyar egyetem. 1945-ben új névvel, Cluj-
Kolozsvári Bolyai Tudományegyetemként folytatta munkáját, majd 1959. július 2-án összevonták a ro-
mán tannyelvű Babes Tudományegyetemmel. 

Pozsony 

Az Erzsébet Királyné Tudományegyetem átvételéről (az általam fellelt) jóval kevesebb forrás szűk-
szavúan nyilatkozik, de az bizton állítható, hogy a történtek nagy hasonlóságot mutatnak a kolozsvári 
eseményekkel. 

1919 elején a csehek megszállták a várost. Polner Ödön, az egyetem rektora, annak fejében, hogy a 
„ diákság lojális marad az új hatalom irányában" ígéretet kapott arra. hogy a megkezdett tanévet rend-
ben be is fejezheti. Az események azonban sajnálatos fordulatot vettek, amikor az egyetemi vezetés 
nem volt hajlandó részt venni a csehszlovák kormány képviselőinek tiszteletére rendezett ünnepélyes 
fogadásán. A retorzió nem maradt el, az intézmény működését január 28-án felfüggesztették. A válasz-
lépésként sztrájkba kezdő munkásság és a nemzetközi felháborodás hatására február 18-án újra engedé-
lyezték az egyetemi oktatást. A kiéleződött politikai helyzetben gyakorivá váló tüntetéseken már a hall-
gatók is részt vettek. 1919 júniusában a köztársasági elnök ígéretet tett arra, hogy az egyetemet nem 
fogják „egyik napról a másikra" megszűntetni. Ezzel ellentétben a prágai nemzetgyűlés még ebben a 
hónapban törvénybe iktatta az intézmény sorsát megpecsételő határozatát, mely szerint a városban létre 
kell hozni egy négy karral működő csehszlovák egyetemet. „A törvény egyenes következményeként a 
csehszlovák kormány képviselője 1919. szeptember 22. és 25. között az egyetem összes ingatlanait, bú-
torait, tudományos berendezéseit és iratait a csehszlovák állami egyetem céljaira ténylegesen is birto-
kába vette. "4 Megindult a tanárok zaklatása, elbocsátása, kilakoltatása. kiutasítása. A Jogi és Államtu-
dományi Karon sajátos helyzet alakult ki, ugyanis a hatóságok még három éven át engedélyezték mű-
ködését. A Kari Tanács új működési rendjét, melyben elfogadta, hogy a csehszlovák szabályok és tör-
vények szerint dolgozik tovább, a prágai vezetés - a tananyag változtatása mellett - hagyta jóvá. „A 
kar önálló pozsonyi működése 1921. szeptember 6-ával lezárult, ekkor vették át az egyetem összes tulaj-
donát a Komensky egyetem kiküldöttei. Az átvétel jogi alapját a csehszlovák kormány hivatalos lapjá-
ban 1921. augusztus 20-án megjelent rendelet képezte, amely a kar működését az év július 31-ével befe-
jezettnek nyilvánította. "5 

Budapest 

A menekült egyetemek tanári karának egy része Budapesten kereste a lehetőségeit. Az 1920 elején 
hozott minisztertanácsi döntés értelmében ideiglenesen a városban - egymással együttműködve - foly-
tathatták a tanítást, azonban folyamatosan tárgyaltak a végleges elhelyezkedésükről. A karoknak szá-
mos nehézséggel kellett szembenézniük. Gondot okozott, hogy felszereléseik, könyvtáraik, irataik Ko-
lozsvárott, illetve Pozsonyban maradtak, pótlásukról - a lehetőségekhez mérten - gondoskodniuk kel-
lett. Altalános volt a lakáshiány a tanárok és a diákok között egyaránt. Az 1919/20-as tavaszi szemesz-
tert - csekély hallgatói létszámmal - Budán a Pedagógikum épületében indították el. A pozsonyi orvosi 
kar számára szükséges épületeket az Állatorvosi Főiskola és a Révész utcai hadikórház biztosította. A 
két intézrriény - ügyeik közös intézése céljából - egyetemközi bizottságot hozott létre. Megállapodtak 
abban is. hogy diákjaik mindkét iskola előadásait látogathatják. A hallgatói létszám növekedésnek in-
dult annak köszönhetően, hogy a száműzött egyetemek újraindításának hírére egyre nagyobb számban 
érkeztek Budapestre a határon túli területeken élő magyar fiatalok. A legnagyobb problémának a meg-
oldására - az universitasok állandó székhelyének biztosítására - több lehetőség is kínálkozott. A hely-
zetet nehezítette, hogy sem a felettes szervek véleménye, sem a két egyetemi vezetés álláspontja nem 
volt egységes. Több v idéki város neve is felmerült, de ezek közül csak három. Debrecen, Pécs és Sze-
ged jöhetett szóba. 

A debreceni egyetem a pozsonyival egy időben kezdte meg működését. Eredetileg négy fakultást 
terveztek, de 1914 őszén három karral - az orvosit nélkülözve - indulhatott az oktatás. Ez a magyaráza-
ta annak, hogy Debrecen - saját orvosi karának létrehozása érdekében - meghívta a pozsonyi egyetem 
orvosi tanszékét, majd ezt később, új. kibővített ajánlatában a két határon túl rekedt egyetem teljes egé-
szére módosította. A lehetőséget illetően megoszlottak a vélemények az egyetemi vezetésben és a diák-
ság körében is. Előbbi helyszíni szemlét folytatott, mely után megállapították, hogy Debrecenben -
hely-, illetve felszereléshiány miatt - a két orvosi fakultás elhelyezése nem kivitelezhető. Utóbbi 58 

4 Kiss József Mihály: Párhuzamos utak ELTE. Bp. 1991. 
5 Ugyanott 
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aláírással ellátott nyilatkozatban tiltakozott, mert az intézmény önállóságát látták veszélyben és - az 
egyébként a kolozsvári Egyetemi Tanács által is támogatott verzió - a szegedi elhelyezés mellett érvelt. 
Végül a kolozsvári után a pozsonyi egyetem is lemondott a Debreceni Tudományegyetemmel való 
együttműködésről és a pécsi elhelyezés lehetősége került előtérbe. 

Lépések a végleges megoldás felé 

Pécsett, a középkori egyetemi múlttal rendelkező városban a pozsonyi egyetemi vezetés és Haller 
István vallás- és közoktatásügyi miniszter egyaránt megoldottnak látta az intézmény jövőjét. A megva-
lósítást nagyban hátráltatta, hogy Pécs ekkor még szerb megszállás alatt állt. 

Szeged már 1919 novemberében kereste a kapcsolatot a kolozsvári egy etemmel. Rövidesen küldött-
ség utazott a városba, mely miután alaposan tájékozódott az elhelyezés körülményeit illetően, nem látta 
akadályát a kérés megvalósításának, egyedül az orvosi kar elhelyezése ütközhetett nehézségekbe. Wolf 
Ferenc főorvos véleménye szerint „ Szegeden komplett egyetemet létesíteni lehetetlen. " Azonban a kor-
mányban - elsősorban az erdélyi származású tagok közül - többen is támogatták a leköltözés ügyét. 
Egyedül Korányi Frigyes pénzügy miniszter nem értett egyet a hontalanná vált egyetemek fenntartásá-
val és komolyan kétségbe vonta a négy egyetem szükségességét. 

Fass József kultuszminiszter a Szegedi Naplóban a következőket nyilatkozta: 
,. Kultúrpolitikánknak teljesen magyar irányúnak kell lennie. Mindazokat a helyeket el kell látni kul-

túrintézményekkel. amelyek mintegy tűzközpontjai lesznek a magyar népnek. Nekünk speciális magyar 
kultúra kell. anélkül, hogy megszűnnék szellemi kapcsolatban lenni a nyugattal. A magyar nép tehetsé-
gét évtizedeken keresztül lesorvasztották. Egészen természetes, hogy a magyar nép legsűrűbb népesedé-
si pontjai közül ki kell választani azokat, amelyek legfontosabbak, és kultúrintézményeinket ott kel! el-
helyezni. "6 

Az ügy rendezését az 1921. XXV. Törvénycikk szolgálta, amely elrendelte, hogy a kolozsvári egye-
tem ideiglenesen Szegeden, a pozsonyi pedig Pécsett nyerjen elhelyezést. A megvalósítás azonban nem 
ment simán. Szegeden a legnagyobb gondot a helyhiány jelentette. Biztosítani kellett a költözködő 
egyetem számára a megfelelő épületeket, továbbá meg kellett oldani a professzorok és a személyzet, 
valamint a diákok lakásgondjait is. 1921 őszén már 1400 hallgató adta be felvételi kérelmét és október 
9-én Horthy Miklós kormányzó ünnepélyesen megnyitotta a Ferenc József Tudományegyetemet. 

A pozsonyi egyetem esetében az előkészítő munkák csak Pécs szerb megszállásának megszűnte után 
indulhattak, így jelentős késéssel kezdődhetett a tanítás. Itt is szinte ugyanazokkal a nehézségekkel -
pénz- és lakáshiánnyal - kellett szembenézni, mint Szegeden, de ezek szerencsére a város segítő közre-
működésével hamarosan megoldódtak. Klebersberg Kunó kultuszminiszter 1923. október 24-én nyitot-
ta meg a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemet, beszédében külön kiemelve a vidéki 
egyetemek fontosságát. 

Szerencsére azoknak, akik a két hontalan egyetem befogadását, fenntartását ellenezték - nem lett 
igazuk. Kétségtelen, hogy az akkori politikai, gazdasági helyzetben a száműzött egyetemet csak áldoza-
tok árán lehetett megfelelő módon elhelyezni. Sokat jelentett, hogy az ország vezetői keresték az utat 
egy esetleges revízió felé. Klebersberg egyik beszédében így fogalmazott: „Szeretném a köztudatba be-
vinni. hogy a trianoni béke következtében lefegyverzett Magyarországon a kultusztárca voltaképpen 
honvédelmi tárca is. Honvédelmi tárca olyan értelemben, hogy most elsősorban a szellem, a művelődés 
fegyvereivel kell védeni hazánkat és ezekkel az eszközökkel kell újból és újból bebizonyítanunk a világ 
nemzetei előtt, hogy a magyar viszontagságos életének kétezredik esztendejében is életképes, erős és 
hogy bántani nagy történelmi igazságtalanság. "7 

A pécsi és a szegedi egyetemek azóta az ország meghatározó és nélkülözhetetlen felsőoktatási intéz-
ményeivé fejlődtek. Történetük bizonyíték arra. hogy nem szabad a pillanatnyi nehézségek szorításá-
ban az egyszerűbb és könnyebb megoldás mellett dönteni. 

M. Pázmány Kata 
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