
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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A befogadott egyetem úgy kezdett, hogy nem volt könyvtára és laborja. Márki Sándor történész pl. a
saját könyveit adta a diákoknak a fölkészüléshez. Késõbb 40 000 ajándékozott könyv és Bibó István
munkássága alapozta meg az új egyetem könyvtárát. Szeged áldozatkézsége juttatta megfelelõ épüle-
tekhez a karokat és intézményeit, gondoskodott a diákság elhelyezésérõl, és lakásokról a tanári kar tag-
jai számára. Sõt, a város magára vállalta bizonyos számú ösztöndíj folyósítását és a professzorok anya-
gi támogatását.

A fémipari iskolában a sebészeti és belgyógyászati klinika, a városi kórházban az elme- és ideg-
gyógyászati klinika, a városi gyermekkórházban a gyermek-, a szemkórházban a szemészeti klinika, a
bábaképzõ intézetben a szülészeti és nõgyógyászati klinika, a rókusi elemi iskolában az anatómia, tör-
vényszéki orvostani és kórbonctani intézetek nyertek elhelyezést.

Szeged törvényhatósága 1924-ben vállalta, hogy a tudományegyetem állandó elhelyezésének költ-
ségeihez ötven éven át 24 vagon Tisza-vidéki búza árával – koronában –, illetve az állam mindenkori
törvényes fizetõeszközével hozzájárul.

Újszegeden a botanikus kert céljaira 21 hold földet ajánlott fel, s az ifjúság testnevelésének elõmoz-
dítására a tápéi kapu közelében telket bocsátott a sporttelep megépítésének céljára.

Az internátust és az egyetemi diákasztalt (mensa) a DEMKE-palotában létesítették, késõbb ide ke-
rült a TTK kiváló hallgatóinak képzését szolgáló Eötvös Kollégium.

Az építkezések és létesítmények a fejlõdõ intézmény természetes velejárói. A hallgatók létszáma
1921-ben 1007 volt, 1932-ben már 2163, tíz év alatt tehát megkétszerezõdött. Ekkor 62 tanszéke volt az
egyetemnek: a Jogi és az Orvosi Karon 16–16, a Bölcsészetin 18, a Természettudományin 12.

A sürgetõ igények miatt a város csak a már meglévõ intézmények rovására helyezhette el az egyete-
met. A királyi tábla Dugonics téri épületét az egyetemi központi épület céljára adta át. 1926-ban a kapu-
zat fölött hatalmas betûk hirdették: M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem. Az épületben a hivatalo-
kon kívül az egyetemi könyvtár, a Jog- és Államtudományi, a Bölcsészkar, valamint a matematikai inté-
zetek kaptak helyet. Az állami gimnázium épületében a Természettudományi Kar intézeteit helyezték
el, míg a kórházak különbözõ klinikáknak adtak helyet. Jelentõs változást hozott, amikor az egyetem
megkapta a vasúti leszámítoló intézet épületét (a mai BTK), ahová 1925-ben a Bölcsészeti és a Termé-
szettudományi Kar intézményeinek egy része költözött. Teljessé lett az épület a hozzáépített nagy elõ-
adóteremmel, az auditórium maximummal. 1930-ra formálták át teljesen az épületet a tudományegye-
tem céljaira, amelyhez Klebelsberg Kuno miniszter jelentõs állami támogatást nyújtott. Az õ messze-
menõ anyagi és erkölcsi támogatásával épültek föl 1926-29 között a Tisza-parti klinikák, amelyek ak-
kor európai viszonylatban is elõkelõ helyet foglaltak el, modern berendezésükkel megfeleltek a gyógyí-
tás korszerû elvárásainak.

Az „ideiglenes” jelleget hamarosan kinõtte az egyetem és további bõvítése vált szükségessé. Rerrich
Béla tervei alapján nagyszabású építkezés kezdõdött a Dóm téren 1926-ban. A cél: a fogadalmi temp-
lom méltó környezetbe helyezése, úgy, hogy a tér architektúrája a megadott feladathoz illeszkedjen: a
katolikus egyházzal és az egyetemi tudományokkal való kapcsolatát fejezze ki. Az objektumok építése
1930-ban fejezõdött be, köztük a Fizikai és Kémiai Intézeté. Bár a gazdasági válság visszavetette a fej-
lõdést, Klebelsberg Kuno víziója Szegedrõl mint „magyar Göttingáról” nagyrészt valóra vált.

1940-ben törvényt hoztak a kolozsvári egyetem újjászervezésérõl és a szegedi tudományegyetem
fölállításáról. A „számûzött” egyetem 1940-ben Ferenc József Tudományegyetem néven visszaköltö-
zött Kolozsvárra, az itt maradt intézetekbõl és tanárokból pedig megszervezõdött a Horthy Miklós Tu-
dományegyetem, ugyanazokban az épületekben. A valóságban ez úgy nézett ki, hogy a négy karból há-
rom itt maradt oktatóival, hallgatóival, és az összes infrastruktúrával együtt, vagyis az egyetem ¾ része.
Csak a Jogi Kart költöztették Kolozsvárra, ahol csupán névleg restaurálták az 1872-es intézményt, mert
valójában új szervezés történt. Szegedrõl a Jogi, Pécsrõl a Bölcsészeti, Debrecenbõl a Természettudo-
mányi Kar költözött át, és ezekhez még két kart szerveztek.

1940. november 11-én tartották az egyetem ünnepélyes megnyitását Szegeden. Elsõ rektora
Szent-Györgyi Albert lett, aki beiktatási beszédében a két egyetemet egyazon törzs két külön ágának
tartotta, amelyek Báthory-féle elõzményekbõl (az 1581-ben alapított kolozsvári Akadémia) nõttek ki.
Rektorságának különleges érdeme, hogy az egyetemet még jobban beágyazta a város kulturális világá-
ba.

Megérte e Szegednek az egyetemre pazarolt fáradság, az óriási anyagi és szellemi ráfordítás? A
sommás válasz: igen. A nagy árvíz után megint szárnyára kapta városunk nevét a hír, szerte Európában.
A jó hírnév tartalmi fedezetét az elért eredmények adták. Ereky István a közigazgatási jog, Issekutz Bé-
la a gyógyszertan, Jancsó Miklós a belgyógyászat professzora, Riesz Frigyes matematikus, Sík Sándor
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irodalomtörténész, Marót Károly klasszika-filológus, Márki Sándor történész – hogy csak néhány ta-
nárt említsünk a professzori karból – európai hírû tudósok voltak, munkásságuk tudományos védjegy-
nek számított. Szent-Györgyi Albert teljesítménye pedig egyedülálló: szegedi egyetemi professzorként
Nobel-díjat kapott 1937-ben. Fontos, hogy tudós tanárai, végzett hallgatói munkásságukkal mind izmo-
sabb szállal kapcsolták Szegedet az ország és Európa szellemi életéhez. Az egyetemnek köszönhetõen a
város társadalmi arculata értelmiségi jellegûvé vált, és az a jó hagyományok erõsítésével az európaiság,
a humánum felé terelte közgondolkodásunkat.

Idõvel az eredeti kolozsvári mellett kialakult az új szegedi professzori kar. S így elmondható, hogy a
kolozsvári gyökerû egyetem ekkor véglegesen a városé, az univerzitás Szeged egyeteme lett.

Marjanucz László

Felhasznált irodalom. Márki Sándor: A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem története 1872–1922. Sze-
ged, 1922; A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben. Gyûjtötte és szerkesztette: Barabás Béla és Joó Rudolf. Buda-
pest, 1990; Vincze Gábor: A számûzött egyetem. JATE Press, Szeged, 2006; Beszámoló a Szegedi m. kir. Ferencz
József Tudományegyetem 1930–31. évi mûködésérõl. Szerk.: Kováts Ferenc. Szeged, 1933; A Szegedi Tudomány-
egyetem múltja és jelene 1921–1998. Szerk.: Szentirmai László. Szeged, 1999.

A romhányi oktatás helyzete
az 1860–70-es években

Köztudomású, hogy napjainkban igen kulcsfontosságú kérdés a tanügy, számos vita tárgyát képezi.
Ez a trend nem volt másként 5 emberöltõ idõtávlatban sem. Ebbõl is látható tehát, hogy a népnevelés és
az oktatás mindig is alapvetõen meghatározta egy közösség életét, annak fejlettségi színvonalát. E rövid
írásomban egy Nógrád megyei község, Romhány iskolatörténetének egy kulcsfontosságú szakaszát, az
1860–70-es évekbeli idõszakát mutatom be. Az iskolával kapcsolatos forrásaink sajnos nagyon hiányo-
san maradtak fenn, fõként a romhányi plébánia Historia Domusa, illetve az 1870-es évekbõl a Nógrádi
Lapok vannak segítségünkre.

Elõzményként szükséges néhány gondolatot rászánnunk, hogy megismerjük, milyen állapotban volt
az iskola az 1860-as években. Romhányban már az általam vizsgált idõszak elõtt is létezett iskola, me-
lyet a római katolikus plébánia tartott fenn. Az elsõ utalást az iskolára az 1770–73-as tanítóössze-
írásokban találjuk, melyekbõl megtudjuk, hogy tanítója a püspökhatvani származású Lissay János volt,
aki 1769-ben érkezett a településre. Az összeírásokból megtudjuk azt is, hogy ebben az idõben olvasást,
írást és számtant tanultak a diákok.1 Az iskolára vonatkozó újabb adatunk 1819-bõl származik, ekkor
egy felújítás kapcsán említi meg plébániatörténeti munkájában Chobot Ferenc plébános. 1824-ben az
iskola épülete egy tûzvész alkalmával a kántorlakkal együtt leégett, s 282 váltóforintot kapott a plébá-
nia az újjáépítésére.2 A község tanodájáról azonban az elsõ részletes adatunk 1844-bõl való, amikor egy
jelentõs átalakításon esett át. Ekkor a község 425 váltóforintból építtette újjá az iskolát, melyben 1 isko-
laterem volt (hossza 5 és 4/6 öl, szélessége pedig 3 és 1/2 öl). Az iskolaépülethez tartozott egy kántorta-
nítói lakás, illetve egy harangozói lakás is.3 Válent Antal romhányi tanító 1854-es jutalmazását leszá-
mítva az ezt követõ évekbõl nincs semmilyen adatunk az iskoláról, feltételezhetõen nem is foglalkoztak
vele különösebben.4 Ezt bizonyítja az a tény, hogy 1865-ben a plébános egy istállóhoz hasonlította a
község iskoláját, ahol padok már nem voltak, így a gyerekek a földön ülve tanultak. Elkerülhetetlen volt
tehát a tanoda újbóli renoválása, hiszen már funkcióját is alig-alig tudta betölteni. Ekkor új padokkal
rendezték be a tantermet, illetve a plébános 14 olvasótáblát vásárolt az iskola részére.5 Az oktatás azon-
ban továbbra is egy teremben folyt.
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1 Nógrád Megyei Levéltár Közgyûlési iratok, összeírások. Tanítók 1770–1773. IV–1/b.
2 Chobot Ferenc: A romhányi plébánia története, Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya, Bu-

dapest, 1913. 35.
3 Chobot i. m. 42.
4 Religio. Egyházi és irodalmi folyóirat 1854. I. félév. 109.
5 Forrás: A Romhányi Római Katolikus Plébánia Historia Domusa, II. kötet, 1845–1997.


