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(Részlet)

Szabad legyen itt röviden elõadnom: mily eszmém van nekem a hazai teendõk központosításáról, és
azoknak elõkészítõ szerepeirõl.

Én ébredésünk után, a hazai teendõkre nézve, háromosztályú elõkészítõ szerepet ismerek szükséges-
nek:

a) Fogékonnyá tenni a kiváltságtalan köznépet azon engedélyek elfogadására, miket egy jótékony, s
eddiginél szabadelmûbb kijavított polgári alkotmány készül neki adni; addig megnyugtatni õt és felvi-
lágosítni olyakban, mikben elõitélet, tudatlanság, szenvedély, indolencia stb. lelkét fogultan tartják; ná-
la a süllyedésnek indult kegyeleteket, szorgalmat ébreszteni, sorsa javításának hatalmában álló eszkö-
zeivel megismertetni stb. a kiváltságos rendekre nézve pedig: hazai nevelést, s különösen népnevelést,
magyarodást, anyagi vállalatokat serkenteni stb. Egyszóval: jóakaratos kibékítést, erõköltést és azon
közhasznú tárgyaknak elõkészítését vinné ezen szerep, mik már létezõ törvényeink köreiben, szabadel-
vû haladás kívánatához képest, egyesek, testületek, sõt törvényhatóságok által is kivihetõk. E szerepet
vihetné egy vagy több célszerû hírlap.

b) Fogékonyokká tenni, s okokkal, eszme-kicserélésekkel rábirni, készekké tenni a kiváltságos ren-
deket, alkotmányos jogok, s ha úgy tetszik, engedélyek adására, azoknak számára, kik eddig azokkal
nem birának; legyõzni szûkkeblûséget, önzést, elõitéletet, fonák felfogást, mik a hazai teendõkre nézve,
kiváltságosainknál még lidérckednek; egyszóval: mindazon tárgyak elõkészítései tartoznának e szerep-
hez, mik a lefelé adandó jogokra és engedményekre nézve, új törvényalkotást, s mellett és ellen minden
oldalróli megvitatást, hányás-vetést kivánnak; mik azonban oly természetûek, hogy idõnkénti vagy rész
szerinti megbukhatás s idõelõtti étvágygerjesztés által könnyen elégületlenséget és kesert támaszthatná-
nak a kiváltságtalanok kebleiben, s ennélfogva sikerig inkább csak azok eleibe tartoznak, kik megyéken
követi utasítások adásába, s diétákon törvényhozásba befolyandanak. Ezen szerepet én, a könyviroda-
lom körébe tartozónak vélem.

c) A harmadik szerep kormány iránti viszonyainkat tárgyazná, s ezt egyedül diétán lelkesek egymás-
közti értesülésökre óhajtanám szoríttatni. Itt történhetnék a központosulás, szerep-osztás, s diétánként
megállapodás azon fõbb hazaiakban, mik a következõ diétán különösen bevégzendõk, s e végre a tör-
vényhatóságoknál elõkészítendõk. Hogy erre néhány lelkesnek összehangzása is elég, sõt a dolog fek-
vése is ezt kívánja, könnyû átlátni. Nem tagadom azonban, hogy e részben fontos akadályok tornyosul-
nak elõ, milyenek a közlés nehézségei, idõ elõtti dobra verés stb., s ha valahová, ide a legjózanabb ta-
pintat és kiszámítás szükségesek; s tán ezen akadályok s egy kis bízatlanság is valának azon okot, mik
miatt utóbbi diétánk végével e központosulás elmellõztetett. Azonban keblünk tisztasága érzetében
nem látom e harmadik szerepet is ki nem vihetõnek; mert lássuk röviden: mit akarunk?

Akarjuk békés haladás útján oly móddal kijavítani, kiterjeszteni polgári alkotmányunkat, hogy ha-
zánknak minden lakosa, valamint annak minden terheit aránylag viselje, úgy annak minden jótétemé-
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nyeiben is aránylag részesüljön; törvény elõtt egyenlõ legyen, s mind személyére, mind vagyonára néz-
ve, mint felülrõl, úgy alulról, hatalom és önkény ellen alkotmányosan biztosítva legyen.

Már kérdem: ha mi a kormányt meggyõzzük a felõl, sõt minden lépésünk firmájául azt tûzzük ki:
miképpen köztünk a legbotorabbnak sem jut eszébe: valamit másképp, mint egyedül békés úton akarni,
miképpen köztünk senki, még csak alvásában sem álmodik egykori elszakadásról a fels. ausztriai ház-
tól; vajon lehet-e attól tartanunk, hogy kormányunk gyûlöletes szemmel tekintendi nemzeti újjászületé-
sünk munkálkodásait? Bizonyosan nem; mert hiszen ily alkotmányjavítás, milyet imént tûztünk ki, ma-
gának a kormánynak hajtand legnagyobb valódi hasznot. Csak ily egyesült alkotmányos nemzet, nyújt-
hat legbiztosabb kezességet a kormánynak, az északi erõ s napkeleti kérdés fenyegetõ körülményeiben;
ez leend rendíthetetlen kõszála a kölcsönös bizalomnak, mellyen minden belsõ elégületlenség megtö-
rik; s az adand fényt trónnak, kincset kincstárának, erõt fegyverének, ha mindezekért szabad alkotmá-
nyos nemzet egyesülve áll jót...

Egyetemi sorsfordulók Szeged életében
Szeged 1921-tõl számít egyetemvárosnak, ekkor helyezte Szegedre a Kolozsvárról számûzött

Ferencz József Tudományegyetemet a magyar kormány.
A Szegedre kerülésnek azonban szomorú elõzményei voltak. A Ferenc József Tudományegyetem

történetében az elsõ világháború hozott fordulatot. Kolozsvár 1918 decemberében román katonai meg-
szállás alá került, de az egyetem egy szemeszteren át még folytatta tevékenységét. Az 1918/19-es tanév
második félévére 2570 hallgató iratkozott be, 83%-uk magyar nemzetiségû volt.

Az utolsó tanévet Schneller István rektor 1918. október 20-án nyitotta meg. 1919. május 12-én azon-
ban román katonaság szállta meg az egyetemet, majd a rektori hivatal élére a Román Tanszék pro-
fesszorát nevezték ki. A tekintélyes történész, Nicolae Iorga 1919 tavaszán még amellett foglalt állást,
hogy a kolozsvári egyetemnek a magyarok birtokában kell maradnia, de az események más irányt vet-
tek. A megszálló hatalom a több évtizedes román igényt, a román nyelvû egyetemet nem a magyar mel-
lett, hanem a helyett hozta létre. Az egyetemi épületekbõl eltávolított magyar professzorok egy csoport-
ja közel kétszáz hallgatóval még egy éven át a kolozsvári református tanárképzõben próbálkozott a ma-
gyar nyelvû felsõoktatás megtartásával, de a hatósági tilalom ennek a kísérletnek is véget vetett. Így Er-
dély területén két évtizedre ismét megszûnt a magyar egyetemi oktatás.

A földönfutóvá lett egyetem tanárainak egy része Budapestre menekült, más része Kolozsvárott ma-
radt, de mindkét helyen a jogfolytonosság jegyében folytatta harcát az egyetemi mûködésért. Az egye-
temi tanács budapesti része a fõvárosi maradásban látta az elhelyezés ideiglenes jellegének demonstrá-
lását. De Szeged is jelezte Somogyi Szilveszter polgármester útján már 1919. május 9-én, hogy tárt ka-
rokkal fogadja a kolozsvári egyetemet, és ezért komoly anyagi áldozatot is képes vállalni. A város nevé-
ben 40 tanár számára lakást, több száz hallgató részére menzát és internátust ajánlott föl. 1920. január
12-én a város a megígért 7 millió K-t 9 millióra emelte. Fölajánlotta a Közmûvelõdési Palota gyûjtemé-
nyeinek használatát, és több középület átengedését. Érvei között szerepelt a város földrajzi közelsége
Erdélyhez, nemzeti szelleme és a tudomány Budapestre központosításának célszerûtlensége.

A trianoni döntés után az egyetemi tanács az Orvosi Kar mielõbbi szegedi elhelyezésérõl határozott,
elsõsorban anyagi megfontolások miatt. 1920. augusztus 3-án egyetemközi (Kolozsvár, Pozsony) ta-
nácsülést tartottak, s ez mondta ki, hogy a kolozsvári egyetem Szegedre, a pozsonyi pedig Pécsre költö-
zik. Haller István miniszter csak ezután hozta meg döntését, hogy a számûzött egyetemet Szegedre he-
lyezik az 1921/22-i tanévben, mindaddig, míg székhelyére visszatérhet.

Hivatalosan az 1921. évi XXV. törvénycikk helyezte az egyetemet ideiglenesen városunkba. Ezzel
megkezdõdött Szegeden a tényleges egyetemi oktatás, jogilag a kolozsvári egyetem keretein belül.

1921. október 10-én nyitották meg az elsõ szegedi egyetemi tanévet, az oktatás pedig október 12-én
indult meg. Márki Sándor akadémikus mint az egykori teljes egyetem tanácsának legöregebb tagja a
szegedi egyetemben a részekre vágott anyaintézmény megmentõjét látta.

Az ország széthullása, Szeged hátországának elvesztése súlyos körülményeket teremtett. Mégis,
mintegy a reménytelenséget sugalló helyzetre adott frappáns válaszként, rövid idõ alatt korszerû euró-
pai egyetemet teremtett a kormány és Szeged városa. Az egyetem befogadásával Szeged évszázados kí-
vánsága teljesült, hisz az egyetemalapítás a reformkor óta kísérõ gondolat.
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