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A kisebbségi felekezelek lelkészei 
üdvözlő levelei intéztek Várhelyi prelálushoz 

(A Délmagyarország munkatársátólSzeged 
egész társadalma meleg szeretettel fordul eze-
ken a kegyeletes ünnepnapokon a város krisz-
tusi szivü főpapja, Várhelyi József pápai pre-
látus, belvárosi plébános felé, akinek régi álma, 
vágya válik most valóra a fogadalmi templom 
felszentelésével, ő volt az, aki lankadatlan 
erővel és törhetetlen hittel küzdött hosszú 
évtizedek ól<a ennek a templomnak a felépi-

L6w Immánuel Várhelyi József 

téséért, szeretettel dédelgetett minden tervet, 
minden gondolatot, amely szebbé, magaszto-
sabbá tehette a fogadalmi templomot, legbuz-
góbb ellenőrzője volt az építési munkának, 
megismert minden követ, minden cserepet, 
minden oszlopot és szobrot, amit a fürge 
munkáskezek beleépítettek a gyorsan emel-
kedő falakba, ami növelte a templomhajók 
belső és külső ékességét. 

Abból az alkalomból, hogy hivő lelkének 
egyik legszebb álma valóra vált, a szegediek 
osztatlan szeretetét tolmácsolja Várhelyi pre- | 
látusnak az alábbi levél, amelyet a kisebbségi I 

hitfelekezetek vezető lelkészei intéztek hozzá: 
»Méltóságos és főtisztelendő Urunk! Váro-

sunk minden hívőjének ünnepe a mai nap, 
aminthogy az árvízből kelt város egyetemének 
fogadalma váltódik be a mai nappal. Már-már 
szemrehányáskép hallók a hosszú ötven esz-
tendőben az igét: si quid vovisti Deo, ne 
moreris reddere (Eccl. 5., 3.) Ezért esik jól 
ma a zsoltárral szólnunk: Yota mea Domino 
reddam coram omni populoeius(Ps.CXV. 11.) 
A hálaadó ünneplés alkalmából Méltóságodat 

Bakó László Kutas noimon 

testvéri szeretettel üdvözöljük azon a napon, 
amelyen a mennyei Gondviselés életének ál-
dott munkálkodását avval jutalmazza, hogy 
a dicső mü befejezését lelkipásztori működésé-
nek idejéhez köti. A beteljesedéshez érkezett 
közelebb az ige:Esto fidelis usque ad mortem, 
et dabo tibi coronam vitae (Apoc. 2. 10.) 
És ezt Istentől kérjük Méltóságod számára! 
Kik különben hiszekegyi üdvözlettel és test-
véri szeretettel maradtunk méltóságos és fő-
tisztelendő Urunk tisztelő szolgatársai: 

Bakó László, 
Gyurgyevits István, 
Kutas Kálmán, 
Löw Immánuel, 
Teleki Sándor. 

n szegedi egyetemet kapcsolatba kell hozni 
az Mföld tudományos problémáival", — 

mondotta a kultuszminiszter az egyetem záróköletételi diszülésén 
„Jöjjenek Ide a gunyolódók és nézzék meg mi van itten1 ' . . . 

(A Délmagyarország munkatársától.) Fényes 
külsőségek között folyt le pénteken délelőtt 
11 órakor az egyetem záróköletételi ünnepi 
közgyűlése. 

Az aula zsúfolásig megtelt. A fentartott szék-
sorokban a társegyetemek küldöttei foglaltak 
helyet, Nékám Lajos rektor a budapesti, 
Szentpéteri Kun Béla rektor a debreceni, 
Budai Dezső rektor a pécsi egyetem, Ilüttl 
Dezső rektor a műegyetem kiküldötte élén. 
Schandl József dékán a közgazdasági egyete-
met képviselte. Az első sorban foglaltak helyet 
Szeged társadalmi és közéletének képviselői 
közül dr. Somogyi Szilveszter polgármester és 
dr. Széli Gyula, dr. Löw Immánuel felsőházi 
tagok, dr. Boross Dezső főügyész, dr. Kolb 
Árpád pénzügyigazgató, Bakó László refor-
mátus lelkész és még számosan. Sokan jelen-
tek meg a vidékiek közül is. 

Az egyetemi diákság sorfala között érkezett 
meg az aulába gróf Klebelsberg Kunó kultusz-
tuszminiszter Petri Pál államlilkár társasá-
gában. Érkezése után vonult be a szegedi 
egyetemi tanács dr. Kováts Ferenc rektor ve-
zetésével. Az egyetemi tanács asztala nehéz 
bársonylerilővel, a jelvények asztala brokát-
selyemböl készült és gazdag ezüst hímzéssel 
ellátott teritővel volt boritva: a kultuszminisz-
ter legfrisebh ajándékával, mit meglepetésnek 
szánt. 

Az egyetemi énekkar elénekelte a Szózatot, 
majd ' 

dr. Kováís Ferenc rektor 
mondott megnyitó beszédet. Üdvözölte Klebels-
berg kultuszminisztert és Szeged városát, mint 
akik nagy támogatói a Szegedre került egye-
temnek. 

A rektor éljenzéssel és tapssal fogadott be-
széde után 

gróf Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter 

mondotta el ünnepi beszédét: 
— A szegedi egyetem — mondotta többek 

között — eljutott egy olyan stádiumba, amikor 
többségben van az, ami megvan. A magyar 
állami és városi adófizető csodálatos áldozat-
készségével eljutottunk addig, hogy a munka 
nagyobb része el van végezve. De még sok a 
tennivaló. Nincsen szemklinika, hiányzik a 
bonctani, törvényszéki orvostani intézet, 
hiányzik a jogi kar épülete és még nincsen 
meg a központi egyetemnek sem a saját haj-
léka. 

Az egyetem kötelességeiről szólva, hangoz-
tatta a kultuszminiszter, hogy az egyetemnek 
főkötelessége kutatni és tanítani. A szegedi 
egyetemet az Alföld nagy céljainak megfelelő-
leg ezért építették és ebből adódik a szegedi 
a tiszai egyetem specifikus feladata: kapcso-
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latok az Alföld nagy tudományos problémái-
val. 

A' nemzet feladatairól beszélt ezután a mi-
niszter. Az Alföld vizeinek elvezetéséről és 
hasznosításának kérdésével foglalkozott. Az 
aszály veszélye a nyakunkra nő — mondotta. 
Ezzel a problémával is foglalkozni kell, de 
foglalkozni kell az Alföld tájkórjairól, magán-
jogi viszonyairól és arról, hogy az egyetem ter-
mészettudományi és matematikai karát a tech-
nológia irányában kell fejleszteni. Nincsen 
Szegednek mezőgazdasági főiskolája, keresni 
kell tehát a kiegészülést, ami az ifjúságot át-
vezeti a gyakorlati életbe. 

— Szeretnék még valamit megafonba mon-
dani, hogy az egész ország meghallja — mon-
dotta ezután a kultuszminiszter. — Azt mond-
ták a gunyolódók kezdetben, hogy a szegedi 
egyetemen több a tanár, mint a hallgató. Nos 
tehát az Önök kutató munkája révén pro-
fesszor urak, ma ennek az egyetemnek több, 
mint 2000 hallgatója van. (Éljenzés és taps.) 
Most jöjjenek ide a gunyolódók és nézzék meg 
mi van itten! 

— A' tanári karnak szeretettel kell foglal-
kozni az ifjúsággal és nem olimpusi magas-
latokról és e téren a szegedi egyetemen nincs 
is hiba. Én a mai napnak a főeseményét 
nem abban látom, hogy annyi intézet elké-
szült, hanem abban, hogy ez a professzori kar 
megtudta nyerni az ifjúság bizalmát és szere-
tetét, ugy, hogy a szegedi egyetem meghaladta 
a kétezres létszámot. 

— Viruljon az Alföld talaján a szegedi 
egyetem, sugározza ki magából a magas műve-
lődést és a műveltséget! 

A' közgyűlés közönsége melegen ünnepelte 
a kultuszminiszter beszédét, amit «*r. Kováts 
Ferenc rektor köszönt meg. 

Dr. Jeney Endre egyetemi tanár tartott ez-
után nagy érdeklődéssel kisért előadást, 
amelyben a Ferenc József Tudományegyetem-
nek a külföldi egyetemekkel való kapcsolatait 
ismertette összefüggésben a szegedi egyetem 
u j intézeteivel. Meleg taps köszöntötte az elő-
adót, majd dr. Kováts Ferenc rektor záró-
beszédével és az egyetemi énekkar Himnuszá-
val fejeződött be a záróköletételi ünnepi dísz-
közgyűlés. 

Az egyelem bankettje 
Délután 2 órakor az egyetem tanácsa az épít-

tetők tiszteletére nagyszabású bankettet rendezett 
a Tiszában, amelyen résztvett gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter, Petri Pál és Kertész K. 
Róbert államtitkárok, dr. Maggarg Zoltán minisz-
teri tanácsos, dr. Kováts Ferenc rektor vezetésé-
vel az egyetemi tanárok, a város részéről dr. 
Pálffg József helyettes polgármester, dr. Csonka 
Miklós és dr. vitéz Szabó Géza tanácsnokok. 

A banketten több felköszöntő hangzott el. Dr. 
Kováts Ferenc rektor a kormányzóra és a kul-
tuszminiszterre mondott köszöntőt, a kultusz-
niszter a szegedi egyetem professzorait éltette. Dr. 
Menghárt Gáspár mondott még köszöntőt. Az ebéd 
alatt az egyetemi énekkar magyar müdalokat 
adott elő. 
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