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A kultuszminiszter 
megszünteti a szegedi egyetem 

orvosi fakultását 
Az egyetemi reform a szegedi egyetemet suitia a leg-
jobban — Más egyetemekre kényszeritik a szegedi egye-

tem orvostanhallgatóit 

Politikai következményei lesznek a szegedi 
egyetem megcsonkításának 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetem integritását, bármilyen tartóz-
kodó nyilatkozatokat is tettek azok, akik je-
len voLak szerdán a kultuszminiszter! audien-
cián, a legsúlyosabb és a legvégzetesebb vesze-
delem fenyegeti. A terv már kész, a döntés a 
jövő héten megtörténik, csupán néhány forma-
litás van még hátra és az uj egyetemi tanév-
ben már sor kerül a katasztrófális elhatáro-
zás végrehajtására is. 

A kultuszminiszter elhatározott szándéka — 
amint teljesen megbízható budapesti forrásból 
értesülünk —, hogy 

a szegedi egyetem orvosi fakultását 
a jövő tanévtől kezdve megszünteti. 

A minisztériumban ugyan azt hangsúlyozzák, 
hogy a fakultás nem szűnik meg, csak az or-
vosképzést szüneteltetik egyelőre, a gyakorla-
ti tanszékek, a klinikák megmaradnak tovább-
ra is, uj hivatást, uj feladatokat kapnak, ez 
azonban félremagyarázhatatlanul azt jelenti, 
hogy maga az orvostudományi Kar, az egye-
tem egyik legfontosabb fakultása ténylegesen 
megszűnik. 

Hómon Bálint kultuszminiszter elhatározá-
sát szerdán közölte is dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármesterrel és dr. Széki Tiborral, az 
egyetem rektorával, de ugy a polgármester, 
mint a rektor megtagadtak ebben az ügyben 
minden krnkrét felvilágosítást. 
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— A kultuszminiszter épen ugy, mint utána 
dr. Szily Kálmán államtitkár — mondotta a 
Délmagyarország munkatársának Széki Ti-
bor— 

a legszigorúbb diszkrécióra 

kötelezett és igy a minisztérium tervéről csu-
pán annyit mondhatok, hogy 

a döntés már a jövő héten megtör-
ténik, 

szinte befejezett tényekkel állunk szembe, ami 
természetesen nem jelenti azt, hogy még az 
utolsó pilianatban is ne kíséreljünk meg min-
dent, ne használjunk fel minden eszközt egye-
temünk épségének megmentése érdekében. 

Hasonló óvatossággal nyilatkozott hazaér-
kezése u*án a polgármester is, de a polgármes-
ter ismeretes nyilatkozatának abból a részé-
ből, amely * 

az egyetem orvosi fakultásának kü-
lönleges hivatására 

vonatkozó miniszteri kijelentéseket idézte, a 
szegedi közvélemény igen helyesen az orvosi 
fakultást fenyegető igen komoly veszedelem-
re következtetett. A polgármesteri nyilatkozat-
ból igen sokan olvasták ki azt, hogy ez a ..kü-
lönleges hivatás" az orvostudományi kar meg-
szüntetéséi jelenti hogy a kultuszminiszter 
valami újszerű intézményt kiván a szegedi 
egyetem orvosi fakultásából csinálni — a lát-
szat kedvéért — az egyetem keretei között. 

Mint teljesen beavatott budapesti forrásból 
értesülünk, 

az egyetem' reform a szegedi 
egyetemet sújtja a legjobban. 

A kultuszminiszter tervezete szerint 

a szegedi egyetemen a jövő tanévtől 
kezdve már megszűnik az orvoskép-
zés, megszűnnek az elméleti tanszé-

kek és intézetek, 

csak a klinikák maradnak itt és folytatják 
továbbra is munká juka t erősen redukált kere-
tek között. A klinikákat a végzMt orvosok to-
vábbképzésére, más egyetemek -.seledkönyves 

orvostanhallgatóinak foglalkoztatására hasz-
nálnák fel. A népegészségügy szolgálatába 
kapcsolnák ezeket a klinikákat, amelyeknek 
felszerelése olyan tökél-tes, hogy nemzetközi 

I viszonylatban is komoly elismeréseket érde-
1 melt ki velük 

a magyar kultúrpolitika. 

A terv egyelőre az. hogy a jövő tanévtől kezd-
ve teljesen megszüntetik az orvostanhallgatók 
felvételét a szegedi egyetemen es igy 

t 

azok az orvostanhallgatók is 
kénytelenek lesznek más egye-
temekre beiratkozni, akik Szege-
den kezdték meg tanulmány alkat, 

ha ugyan lesz módjuk erre az egyetem-v#-
lasztásra. Szó van ugyan arról ís, hogy a két 
legfelsőbb orvostudományi évfolyamot egye-
lőre megtartják, amig a negyed- és ötödéves 
orvostanhallgatók befejezik tanulmányaikat, 
de ez irár a kultuszminiszter, illetve a kor-
mány különös engedékenysége lenne Szeged, 
illetve a szegedi idősebb orvostanhallgatók szá-
mára. Valószínű, hogy az eredeti elgondolás 
szerint teljesen megszüntetik Szegeden az or-
vostanhallgatók felvételét és más egyetemek-
re kényszerítik a szegedi egyetem orvosi ka-
rának kivétel nélkül minden hallgatóját. 

A szeqedl arányokhoz mérten fe-
len! éktelennek látszó megcson-
kítás vár a másik két vidé-
ki egyetemre, a pécsire és a deb-

recenire is. 

A pécsi egyetem bölcsészeti fakultását itéti ha-
lálra az egyetemi reform. Ennek a fakultás-
nak mindössze nyolc tanszéke és egészen je-
lentéktelen számú hallgatója van, elhelyezése 
pedig teljesen kezdetleges és igy érzékeny csa-
pást a fakultás megszüntetése nem igen jelent 
sem Pécsre, sem a pécsi egyetemre. De még 
mindig érzékenyebbet, mint amilyen a debre-
ceni egyetemre vár. A kultuszminiszter 

a debreceni egyelem bölcsészeti fa letil-
tásának mindössze négy tanszékét fog-

ja megszüntetni, 

még pedig a négy legkisebb jelentőségű tan-
széken, azokat, amelyeket a debreceni egye-
tem igen kevésszámú természetrajzszakos ta-
nárjelöltjei nyertek kiképzést. A debreceni 
egyetemet tehát a fakultás-megszüntetés ve-
szedelme nem fenyegeti, négy jelentéktelen 
tanszék árán megszabadul attól a csapástól, 
amelv Szegeden az egyetemet talán a legfon-
tosabb fakultásától, az orvostudományi kartól 
fosztja meg, a pécsi egyetemet pedig a bölcsé-
szeti fakultásától. 

A három vidéki eqyetem ilyen-
ér'elmö meccsorkitésa nem Je-
lent egészen 250.000 pengős 

megtakarítást 

az állam számára. Amikor azonban az egyete-
mek képviselői felvetették a miniszter előtt azt 
a gondolatot, hogy a három érdekelt város bi-
zonyára magára vállalná arányosan feloszt-
va ezt a végeredményben jelentéktelen össze-
get, ha ezzel biztosíthatná az egyetem épségét, 
a miniszter kijelentette, hogy beszélni sem le-
het erről a megoldásról, az egyetemek megnyir-
bálását fontos politikai szempontok követelik 
meg. nem csak pénzügyi, a takarékossági 
szempontok. 

Hiába érveltek a város és az egyetem képvi-
selői a kultuszminiszter előtt, hiába mutatták 
ki ennek a katasztrófális tervnek a tarthatat-
lanságát, a miniszter kijelentette, hogy „vala-
mit csinálni kell a vidéki egyetemekkel", mert 

így parancsolja a politika. 
A szegedi egyetemen először a jogi kar meg-
szüntetését tervezte, de ettől a szándékától 
elállt. 

— A szegedi egvetem — mondotta a kultusz-
miniszter — a jogi fakultás fennmaradását ki-
zárólag Sornogvi Szilveszter polgármesternek 
köszönheti, mert az ő érvei győztek meg arról, 
hogy 

a jogi kari nem lehet elvinni Szeged-
ről. 

Elveszik helyette az orvosi kart, azt a fakul-
tást, amelynek biztonságában a legjobban bíz-
tak a szegediek, amelynek tudományos jelen-
tősége talán a legnagyobb valamennyi között. 

Az orvosi fakultásnak ebben a félév-
ben 354 hallgatója van, közöttük 72 

elsőéves. 

A megengedett létszám ugyancsak 65 volt, de a 


