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A szegedi egyetem íogl karának 
megszüntetése 

nem tzoigálná a takarékoitág céllát, 
de visszafejlesztené az egyetemei és u jabb súlyos veszteség érné 

az intézményeitől megfosztott várost 

Perdöntő adatok az egyelem megcsonkítása ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi tudományegyetem jogi fakultásának sor-
fa olyan mértékben nyugtalanítja a város kö-
zönségét. amilyenre még nem igen volt példa. 
Mindenki érzi a jogtudományi kar és általá-
ban a szegedi egyetem megcsonkításáról kerin-
gő hirek fantasztikus képtelenségét. A védeke-
zésre való alapos felkészülés mégis jogosult. 
Hómain Bálint kultuszminiszter számára, aki 
jelenleg Szegeden tartózkodik, összegyűjtöttek 
nóhánv olyan adatat, amely kétségbevonhatat-
lanul bizonyítja a szegedi egyetem megcsonkí-
tására irányuló törekvés jogosulatlanságát és 
indokolatlanságát Ezek közül a 

perdöntő adatok 
közül mi is közlünk néhányat 

Nagymagyarországnak a háború előtt 12 jog-
tudományi főiskolája volt. Jelenleg a megcson-
kított ország területén 7 jogi főiskola működik. 
4 egyetemi kar ós 3 akadémia. A természetes 
redukció tehát megtörtént. Az egész ország te-
rületén a joghallgatók száma az 1905—'906. 
tianév második felében 6478 volt, közvetlenül a 
háború előtt, az 1913—1914. tanév második fe-
lében csak 5759. az 1930—1931. tanév második 
felében pedig 4487. A joghallgatók száma tehát 
természetes uton csökkent. A jogi képzés szín-
vonala szempont jából is aggályos volna a sze-
gedi egyetem jogi fakultásának szüneteltetése, 
mert a kisehb tanári létszán.inal rendelkező és 
kevésbé fölszerelt jogakadémiák továbbra is 
megmaradnának és így azok a fiatalembe-
rek, akik a jogtudományi pályára kívánkoz-
nak, kénytelenek lennének a jogakadémiákra 
beiratkozni. 

A szegedi egyetem jogikarának beszüntetését, 
vagy szüneteltetését az államháztartás szem-
pontjai sem indokolják. A Szegeden tanuló jog-
hallgatók az 1931—1932. tanévben tandíj ci-
mén befizettek évi 161.791.50 pengőt, mellékdí-
jak címén pedig 85.840 pengőt. A tandijak fele, 
teháit több, mimt nyolcvanezer pengő visszafo-
lyik az állampénztárba. A törvényes rendelke-
zések szerint a mellékdijakat általános egye-
temi célokra kell fordítani. Az összes mellékdi-
jaknak mindössze egynegyed részét fordítják 
a jogi kar céljaira, felét, mintegy 42.000 pengőt 
a tervér karok szükségleteire költik el. Ha tehát 
a jogtudományi kar beszüntetné a szegedi 
egyetemen a működését, az államháztartás el-
veszítené a tandii-jövedelmet, ezzel szemben 
gondoskodnia kellene a testvérkaroknak azok-
ról a szükségleteiről is, amelyeken eddig a jog-
hallgatók által befizetett mellekdi jakból az 
egyetem fedezett. így pedig a jogi fakultás szü-
neteltetése évente 

közel 123.000 pengő u j tercet 

hárii'.ana az államháztartásra. 
A hivatalos adatok szerint a jogi kar taná-

rai, tisztviselői, alkalmazottjai és altisztjei 
évente összesem 10.ri0.88 pengő fizetést kapnak, 
egészen minimálisak a dologi kiadások is ezen 
a címen az 1931—1932. tanévben mindössze 
ÖUyj.57 pengői: költött az egyetem. Nyilvánvaló 
tehát, hogv 
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a jogi kar szüneteltetése sem szolgálni 
a takarékoskodás célját, 

sőt a terheket növelné. A dologi kiadások el-
maradnának ugyan, de a tanárok illetménye 
még nvugd íjazás esetén sem jelentene lénye-
gesen kisebb terhet az államra. 

A várost Is rendkivOl súlyosan 
érintené az egyelem megcsonkí-

tása, 

hiszen a jogi karnak közel ezer hallgatója és 
szigorlója van, ezeknek nagyrésze1, vidéki, aki 
tekintélyes összeget hagy Szegeden, abban a 
városban, amelynek soha nagyobb szüksége 
nem volt az idegenforgalomra, raint a mai idők 
ben 
Hiteles számadatokkal mutatják meg a kultusz-

miniszternek a város és az egyetem képviselői, 
bogy 

Szeged közönsége nem egy csonka egye-
temért hozta meg a maqa példátlanul sú-

lyos áldozatát. 

Amikar felajánlotta és kifizette a város az épít-
kezési hozzájárulás és a telekkisajátitás cimén 
azt a 7.800.000 pengőt amelvnek kamatterhe 
hosszú időre lehetetlenné teszi a városfejlesz-
tést a Kolozsvárról kiüldözött teljes egyetem 
érdekében tertte ezt. 

Közlik a kultuszminiszterrel az utóbbi esz-
tendők alatt 

meas7fln?e1etf. v^ov elhelyezett 
szegedi In'ézménve?« hosszú név-

sorát 

is, amelyben szerepel többek között a csendőr-
kerületi iskola, a rokusi vasúti műhely, — amely 
700 munkásnak adott kenyeret —, a vasúti le-
számoló-hivatal, amely 5—600 tisztviselőcsalá-
dot tartott el, a dohánygyár, amely a leépités 
előtt 1000 munkást foglalkoztatott, az uiszeae-
di Árpád-Otthon fiúnevelő intézete, a kerületi 
rendőrfőkapitányság, a méhészeti felüqyelőség, 
az erdőigazgatóság, az összezsugorított állam-
épitészeti hivatal. Ennyi intézményt egyetlen 
más város sem veszített el, sőt a többi városok 
osztozkodtak a Szegedről elvett intézmények-
ben. 

A Ferenc József-Tudományegyetem jogi ka-
rát fenyegető veszedelemmel kapcsolatban 

egy ismert nevtl szened! fonész, 
akinek az egyetemmel régi és szoros kapcso-
lata van, a következőket mondotta a Délma-
gyarország munkatársának: 

— A Ferenc József-Tudománvegyetem ala-
pírásóról az 1872. évi XIX. törvénycikk ren-
delkezik. Ez a törvény kimondja. ho?v az eqve-
tem négy fakultásból áll. rné? pedig a jogtu-
mányi. az orvosi, a bölcsészeti és a matemnti-
kai és természettudományi fakultásból. A Ko-
lozsvárott alapítóit egyetem tehát már csonka 
e«yet**m volt. mert fakultásainak szárra tulaj-
donkénen nem nécy, hanem három. A negye-
dik, a teológiai fakultás hiánvzik. Hogy mégis 
teljes legyen az egvetem, a bölcsészeti fakultást 
választották ketté, külön fakultást alakitottak a 
bölcsészeti tudományágak számára és külön fa-
kultás lett a természettudományokból és a ma-
tematikai tudományokból. Miután az egyetemet 
törvény alkotfca és törvény helyezte Szegedre a 
négy fakultással, csakis ujabb törvénnyel le-
hetne megcsonkítani. 

— A kormány a hitelélet rendezésére külön-
leges felhatalmazást kapott ugyan a kormány-
tól, ennek a felhatalmazásnak a keretei azon-
ban olyan értelmű intézkedésekre, mint ami-
lyen a szegedi egyetem egyik fakultásának 
megszüntetése lenne, semmi esetre sem terjed 
ki. A jogi fakultás megszüntetése ugyanis nem 
szolgálná a takarékoskodás célját és igy erre a 
kormány felhatalmazása nem vonatkozhatik. 
A törvényhozás pedig ké'.szer is meggondolná, 
hogy hozzányúl jom-e ehhez az egyetemhez, 
amely az országra zuhant katasztrófa követ-
keztében egyszer már áldozata volt egy idegen 
hatalomnak. Ezt az egyetemet a magyar tör-
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vényhozás nem ítélheti elsorvadásra. 
— Egyetlen jogtudományi főiskola megszűnt 

tetése sem vezetne a joghallgatók számának 
lényeges csökkenésére. Nem azért van sok 
joghallgató Magyarországon, mert sok a jog-
tudományi iskola, hanem azért, mert nálunk az 
elhelyezkedés lehetőségét fokozza a jogi képe-
sítés. A joghallgatók száma nem a jogtudo-
mányi iskolák számával, hanem az életpályá-
kon való elhelyezkedések lehetőségével áll 
arám ban. 

— Ha az államhatalom redukciót kíván el-
érni. azt a fakultások számának csökkentésé-
vel semmi esetre sem érheti el, de más intéz-
kedésiekkel inkább. Nagy hatása lenne például 
annak, ha jogi képesítést senki sem nyerhet-
ne egyetemrejárás nélkül. De egy ország életé-
ben sohasem jelenthet bajt az, ha sok a kép-
zett emberek száma. Nem szabad szem elől té-
veszteni azt hogy az egyetemi diploma nem 
biztos kenyeret, hanem csak tudományos ke'-
nesitésí jelent. Sohasem származik baj abból 
sem, ha kisebb tisztségeket az előírtnál maga-
sabb képesitésü emberekkel töltenek be. És ar-
ra is gondolnunk kell, hogy az elszakított or-
szágrészek egyszer visszakerülnek és akkor 
igen nagy szűkség lesz a megfelelően képesíteti! 
erőkre, mert különben ugy járunk, mint a>ho-
gyan az utódállamok jártak: vasúti bakterok-« 
hói csináltak vasutigiazgatókat, segédjegyziők-
ből és néptanítókból egyetemi tanárokat.. 
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Miiller palota föfrortján, (jelenleg Asztalosmes-
terek Ru'ore^rnoknl elvben vnsry parcellázva, 
Igen Jutányosán augusztus l-re kiadó. 

Telefon SO-2-31. Alapítva 1889. 

I I e n J i A n t a l 
Lakásberendező Ipar. 

Művészi tervek kivitelezése. 

Budapest, Semmelweis u. 7. sz. 

Kényelmes heverők és ülőbútorok. 
Modern és kombinált bútorok. — Stílbútorok. 

Külön javító és bőrfestő műhely. rt 

A 16 minőségért szavatol a „KENDI 1 1 név. 

Napfényes 
m e l e g i d ő v a n 

Abbáziában 
Mérsékelt áron kitűnő ellátás 
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naéuar ház. 
Központi fekvés. 

Hideg-meleg víz a szobákban. 
Központi Hites. 
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utazási Irodája. 


