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Kormányzó urunk beszédével,
onzágratzóló fényes ünnepség keretében
nyilt meg a Horthy Miklós-egyetem
(A Délm agyatország
munkatársától)
Szeged kultúrtörtenetében ú j fejezet nyílt meg
hétfőn délelőtti vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója jelenlétében megnyitották
a szegedi Horthy Miklós-tudományegyetemet
'Az ú j egyetem megnyitásának ünnepségére
m á i ' vasárnap este Szegedre érkezett Teleki
Tál gróf miniszterelnök, Varga József kereskedelem- és iparügyi miniszter, a város két
képviselője, valamint a főyáros több politikai
cs társadalmi vezetője.

nepség résztvevőit. Az aulát finom ízléssel és
előkelő komolysággal díszítették fel erre az ünnepi alkalomra: Magyarország és Szeged város címereivel, színeivel és sötétfényű örökzöld füzérekkel. A központi egyetem bejárójánál vörös kókuszszőnyegek kúsztak kétoldalt a
gyalogjáróig és díszegyenruhás rendőrök sorr
fala között vonult be az ünneplő közönség. Az
aulában csak meghívott
vendégek
számára
volt hely, hiszen a központi egyetem tágas
aulája szűknek bizünyult erre a történelmi
alkalomra, amikor az ország felszabadítójának
Szeged városa, ahonnan a nagy történelemformáló elindult, a tudomány ú j templomának
emelésével állított emléket.
i

A Horthy Miklós-tudományegyetem
megnyitásának napján ünnepi díszbe öltözött
a
magyar; feltámadás városa. A házakat fellobogózták, az utcákon ünneplő tömegek várták
a körmányzó urat, Magyarország egyetlen vezérét, aki húsz esztendővel ezelőtt Szegedről
indult el történelmi útján. A központi egyetem
környékén díszruhás rendőrség és katonaság
M á r 19 óra tájban gyülekezett az aulában
állt sorfalat és tartotta fenn a közlekedés útj á t az állomás felé, amerről a kormányzó úr, az ünnepség publikuma. Díszmagyarruhás hölgépkocsijának 11 óra jitán meg
kellett ér- gyek gsoportja sugározta szét a teremben az
ünnepi hangulatot, a férfivendégek is magyakeznie.
Ünnepi misére szólaltak meg a harangok a ros, vagy Utcai fekete öltönyben jelentek meg.
fogadalmi székesegyházban reggel 9 órakor. Ott láttuk a díszes tisztiküldöttséget ZerdaGlattfeldcfj Gyula dr. megyésfőpásztor fényes helyi Sándor ezredes, műszaki parancsnok vepapi segédlettel szentmisét p o n t i f i k á l j ame- zetésével, az egyetemi tanárok talán soha egy
lyen megjelent Teleki P a l gróf miniszterelnök Csoportban nem látott tömegét, az egyházi
cs Varga József kereskedelemügyi miniszter, férfiak népes felvonulását.
(valamint Szeged várös egyházi, katonai és polPontosan I I órakor érkezett meg a terembe
gári hatóságainak valamennyi vezetőférfia. A Serédi Jusztinián, Magyarország bíborSs-herszentmise Után Silley A n t a l altábornagy, Tu- | eegprimása Glattfelder Gyula dr. Csanádi mekats Sándor dr. főispán, Pálfy József dr. pol- gyéspüspök kíséretében. A hercegprímás mögött
gármester és Buócz Béla dr. rendőr főkapitány- Esti Miklós, személyi titkára, a megyéspüspök
helyettes az állomásra hajtattak, hogy a fő- mögött pedig Sopsich János dr. prépost, püsméltóságú urat fogadják.
pöki irodaigazgató vonult be a terembe. A kaTizenegy óra ntán gördült be a kormányzó tolikus papság Magyarországnak szinte minSzalonkocsi j a a pályaudvarra. A főméltóságú den részéből elküldötte képviselőit a szegedi
Ott láttuk
Gerin^zy
űn frissen, ruganyos léptekkel ugrott le a sza- egyetem megnyitására!
P
á
l
jászói
prépostot,
a
premontrei
apátság
felonkőcsiból. Kíséretében voltak Ut.ay István,
jét, Stühlmann
Patrik volt kassai premontrei
a kabinetiroda főnöke, vitéz Keresztes-Fischer
gimnáziumi igazgatót, katolikus
főigazgatót,
Lajos tüzérségi tábornok, főhadsegéd, Korompay-Brunswick György ezredes utimarsal, vitéz Zimányi Gyula dr. piarista rendfőnököt, KisLázár Károly testőrezredes, a testőrség pa- parti János dr. tankerületi főigazgatót és a
rancsnoka, vitéz Gcrlóczy
Gábor
alezredes, szegedi katolikus papság számos vezető képviHorváth Dcncs alezredes és Tost Gyula száza- selőjét-

Gyülekeznek az előkelőségek a megnyitó ülésre

dos szárnysegédek. A (virágokkal és nemzetiszínű lobogókkal díszített szegedi pályaudva(ron a Himnusz hangjai mellett Teleki P á l gróf
miniszterelnök és Varga József miniszter, mint
Szeged város országgyűlési képviselői fogadták a kormányzót, aki ezután vitéz Silley Antal altábornagy, hadtestparancsnok jelentkezését fogadta, majd ellépett a tiszteletére kivezényelt díszszázad arcvonala előtt- A díszszázad balszárnyán vitéz Mcskó Zoltán ny. tábőrnok-orvos a vármegyei Vitézi Szék kapitánya,
a szegedi államrendőrség vezetőjének jelentkezését fogadta, majd Tukats Sándor dr. főispán
Ós P á l f y József dr. polgármester a város nevében üdvözöltek.
Lobogód is/,bo öltözötten, örökzölddel és pálmákkal ékesen várta a. Horthy Miklós-tndoftnányeer.vetem közoouti é.Diilete a mcenvitó ün-

A z összes magyar egyetemek kcpviseltettcfi
"magukat, legnagyobb számban természetesem
a Ferend József-tudományegyetem, amelynek
tanárai közül igen sokan jelentek meg a tesivgregyetem megnyitásán Bartók György d®.
rektor vezetésével. Az egyetemi tanárok az
emelvényen foglaltak helyet s az emelvény mö*
gött az egyetemi énekkar sorakozott fel.
Ott láttuk még a zsúfolt teremben a herceg*
prímás jobbján Tomcsányi Móricot, a felsőház
képviselőjét, Klebelsberg K u n ó gróf özvegyét.
Lukács György belső titkos tanácsost, baljait
pedig Töis Tibor képviselőházi alelnököt
A
díszemelvénynek a kormányzó ú r
helyével
szemben lévő részén Teleki P á l gróf miniszter*
elnök, Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi
miniszter és Varga József iparügyi miniszter
továbbá Szily K á l m á n és Fáy István államtit*
károk, közepén pedig az egyetemi tanács tagj a i : Szent-Györgyi Albert rektorral az élükön,
A díszemelvényen voltak még a többi egyetemek rektorai, Domanovszky Sándor a Páz*
rnány Péter-tüdományegyetem, Mitrovips Gyu*
la a debreceni Tisza István-tudományegyetem*
Tóth Zsigmond, a pécsi Erzsébet-tudomány*
egyetem, Vendl Aladár a József Nádor mű*
szaki és gazdaságtudományegyetem részérő^
továbbá a többi egyetemek és jögakadcmiá^
dékánjai.
.

A kormányzó érkezése
Feszült várakozás csöndje fogadta az aulában'
a testőrgftrda fclsorakozását, amely jelezte, hogy
megérkezett Magyarország kormányzója. A kormányzó ur gépkocsin hajtatott a központi egyelem
épülete elé s gépkocsijából kiszállva az egyetem
tanácsa, élén S z e n t - G y ö r g y i Albert rektorral
üdvözölte a főméltóságú urat. Néhány perccel 11
óra után vonult be vitéz nagybányai H o r t h y
Miklós kormányzó a Horthy Miklós-egyetem aulájába.
Szűnni nem akaró, lelkes éljenzés és taps fogadta a kormányzót, az egyetemi énekkar megilletődötten énekelte cl a Himnuszt, majd a korirányzó ur elfoglalta helyét a díszemelvényén. Az emelvény tanácsasztala mellett I l ó m a n Bálint dr.
kultuszminiszter, S z e n t-G y ö r g y i Albert dr.
rektor és az egyetem tanácsa helyezkedett el.

Hóman kultuszminiszter egyetem
nyitó beszéde
az ui egyetemi törvényről
I l ó m a n Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter nyitotta meg a Horthy Miklós-tudoniányegyelem első ülését Bevezetőként jelentette
a főméltóságú kormányzó urnák, hogy a Horthy
Miklós-tudományegyetem
szervezési munkálatai
befejeződtek, majd köszönetét fejezte ki, hogy Magyarország kormányzója az ő dicsőséges nevével
ékesitett egyetem megnyitását
megjelenésével
megtisztelni kegyeskedett, ezzel ujabb kifejezést
adva Szeged városa iránti pártfogó megértésének.
A miniszter megemlékezett beszédében elődjéről: Klebelsberg Kunó grófról s abból az alkalomhói idézte Szeeed naiv oárlfoaó'ának emlékét.

amikor az elhunyt miniszter szivében fogant, pompás cgyeterri városban uj életre kel szivének legkedvesebb gyermeke: a szegedi egyelem.
A kultuszminiszter ezután a tudomány réljál
ismertette és fejtegette a tudomány nemzetköziségét s egyben nemzetfcletliségét, hangsúlyozva,
hogy a tudomány nemzetfeletti jellege korántsem
jelenti a nemzeti élettől való függetlenségét, avagy
éppen ncmzettelenségét, majd beszélt az egyetemi
tanár hármas hivatásáról és háromirányú felelősségéről, an.elv hármas terítet is jelent számára, de
ha valamelyikről
megfeledkeznék, nem volna
uiéllú többé nuisas ti s/l séffé re. Rátért arra. hogy

