
Mannerheim díszdoktorrá 
avatása 

Hómon Bólint kultuszminiszter az egyetem emlékérmének átvétele után nagy beszédet 
mondott a nemzetiségi kérdésről 

Ysrga József miniszter: Szeged gazdasági megsegítése útban van 
Kiirják a tervpályázatot a szegedi központi egyetem 

felépítésére 
'('A Délmagyarország munkatársá-

tól) Országraszóló ünnepségek szín-
helye volt hétfőn délelőtt a szegedi 
Horthy Miklós-tudományegyetem. 
Az egyetem tanácsa fényes, ünnepi 
külsőségek között nyújtot ta át a 
díszdoktori diplomát első díszdokto-
rának: báró Mannerheim Gusztáv 
Károly finn tábornagynak, illetve a 
finn államfő képviseletében megje-
lent Wourimaa Arne budapesti f inn 
követnek. A díszdoktori avatást kö-
vető ünnepségen pedig az egyetem 
által alapított Horthy Miklós-em-
lékérmet nyújtot tak át dr. Hóman 
Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek, Varga József kereske-
delem és iparügyi miniszternek, va-
lamint dr. Szily Kálmán kultuszál-
lamtitkárnak. A nagyszabású ünnep-
ségekről az alábbiakban száúiolunk 
bef 

A' Horthy Miklós-tudományegye-
tem központi épülete ünnepi díszbe 
öltözött ezen a napon. Szombat óta 
készült a bejárat és az egyetemi fel-
járók feldíszítése. A nemzetvédelmi 
minisztérium kiküldöttjeként érke-
zett Szegedre Légrády Sándor ipar-
művész, aki az ünnepség színhelyé-
nek díszítését tervezte s akinek irá-
nyítása mellet öltözött díszbe a köz-
ponti egyetem épülete. Hatalmas lo-
bogók: és impozáns dekorációk hir-
dették a magyar testvéri kéznyúj-
tás jelentőségét, amely ezen a na-
pon a tudomány megbecsülésén ke-
resztül a finn testvérnemzet felé 
irányult. A bejárat felett ott ragyo-
gott a fehér . mezőben büszkén csil-
logó kék kereszt, a finn testvérnem-
zet lobogója s a magyar nemzeti szí-
nek mellett a léposőfeljárátok is 
mindenütt a kékkeresztes finn lobo-
gó díszítette. Szőnyegek és délszaki 
növények pompája tette teljessé an-
nak a fogadtatásnak külsőségeit, 
amellyel a szegedi egyetem a bős 
Mannerheim tábornagy képviselőjét 
ós a magyar kultúráiét három jeles 
Pgyéniségét megtisztelte. 

Az ünnepséget a magyar rádió. 
Valamint, a finn rádió is közvetítet-
te. E célból az egyetemen hat mikro-
font szerettek fel: négyet az ünnep-
rég színhelyéül szolgáló aulában, 
kettőt pedig a rádió-riporterek szá-
mára. A budapesti rádió népszerű 
riporterét: dr. Budinssky Sándort 
küldte ki. a finn rádiót pedig Szabn-
vé Aino Haknlinnen finn fostömíi-
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A főszerepekben: 

POLA NEGRI, GUSTAV DIESEL 
A film keretében működik az ere-
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DONI KOZÁK KÓRUS 
SERGB JAROFF vezényletével. 
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vésznő, a szegedi egyetem finn lek-
torának neje képviselte. 

Diszbeöltözött 
ünneplő közönség 

töltötte meg a központi egyelem 
aulájá t már fél 11 óra tájban. A 
meghívott közönség első soraiban 
ott láttuk a városi egyházi, katonai 
ós polgári társadalmának vezetőik. 
Megjelent az ünnepségen moóri 
Glattfelder Gyula megyéspüspök 
Raskó Sándor nagyprépost kísére-
tében, vitéz Feketehalmi-Czeydner 
Ferend altábornagy, hadtestparancs-
nok, gróf Stomm Marcell dandárpa-
rancsnok, Tukats Sándor Szeged vá-
ros főispánja és Pálfy József pol-
gármester, Reök Andor szabadkai, 
Simkó Elemér hódmezővásárhelyi 
Fejér Miklós főispán, vitéz 
Endrey Béla hódmezővásárhelyi 
polgármester, Falkay Gyula táblai 
elnök, vitéz Gárdonyi Gyula járás-
bírósági e l n ö k , Balogh Ányos tan-
kerületi főigazgató, Borbély István 
S. J . házfőnök, Schilling Gábor ta-
nárképző főiskolai igazgató, Buócz 
Béla rendőrfőkapitányhelyettes Am-
brózy György a. Mária Terézia-
rend lovagja, Széchenyi István kor-
mánybiztos, Peták Nándor ország-
gyűlési képviselő, Sztojka Miklós 
pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgató, 
Szilbereky Béla MÁV helyettes üz-
letigazgató, Végh Károly postaio-
igazgató és mások Szeged társadal-
mának vezetői közül. Az ünnepi ülé-
sen megjelent az egyetem tanári 
kara teljes számban. A társegyete-
meket dr. Vargha Dámján a pécsi 
egyetem rektora, dr. Zolnai Béla, a 
kolozsvári egyetem prorektora, dr. 
Zólyomi Bálint a budapesti Eötvös-
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kollégium igazgatója, dr. Imre Sán 
dor műegyetemi rektor és dr. Kállay 
Kálmán a debreceni egyetem rekto-
ra képviselte. A Pázmány Péter-
egyetem nem képviseltette ma-
gát. A diplomáciai képvisele-
teket a következők látták el: 
Horn Walter ezredes, finn katonai 
attasé, Kampf Erich német konzul, 
Degregorio Ottóne megbízott olasz 
konzul. A honvédelm minisztert vitéz 
Feketehalmy-Czeydner Ferenc altá-
bornagy, a külügyminisztert pedig 
Bede Is tván követségei tanácsos 
képviselte. 

A központi egyetem épülete előtt 
díszruhás, lovas rendőrség zárta el 
az utcát. Az egyetem feljárója elé 
felvonult a honvédség díszszázada, 
valamint a honvédgyalogezred ze-
nekara. Pontosan 11 órakor érkez-
tek meg az ünnepség középpontjá-
ban álló előkelőségek: dr. Hómon 
Bálint kultuszminiszter, dr. Szily 
Kálmán államtitkár és Palkovits 
Pál miniszteri osztálytanácsos kí-
séretében; Varga József kereske-
delem és iparügyi miniszter Fló-
rián-Szabó László és Királdi Ákos 
kereskedelem és ipari miniszteri 
-tanácsosok kíséretében. A honvéd-
gyalogezred zenekara Fricsay Fe-
renc karnagy vezénylésével rázen-
dített a finn nemzeti himnuszra, 
amelynek hangjai mellett szállt ki 
gépkocsijából Mannherheim tábor-
nagy, f inn államfő képviselője: 
Wuorimaa Arne finn követ és meg-
hatalmazott miniszter. A finn köve-
tet. valamint a magyar államfér-
f iakat az egyetem tanácsa: dr. 
Kogutowicz Károly rektorral élén 
fogadta és felkisérte az impozáns, 
ünnepi díszben pompázó aulába, 
ahol kezdetét vette az ünnepség. 

Mannerheim Gusztáv Károly 
az egyetem első díszdoktora 

Áz egyetemi énekkar és a MÁV 
„Hazánk,"-áfúkör énekkara Kertész 
Lajos egyetemi éneklekotr vezény-
lésével elénekelte a, finn himnuszt, 
amelyet az ünneplő közönség állva, 
meghatottan hallgatott végig. A finn 
nemzeti imádság elhangzása, után 
az egyetemi tanács, a tanár i kar, 
valamint a megjelent előkelőségek 
elfoglalták helyüket az egyetem 
jelvényeivel feldUzitett emelvényen. 

Az egyetemi tanácstól jobbra a 
f inn államfő képviselője, halra pe-
dig a magyau kormányférf iak fog-
laltak helyet. 

Dr. Kogutowicz Károly rektor 

K o r. z ó b a n 
Ma piemier! 

Francia filmi 

MICHEL SIMON, GABY SYLVIA. 
FRANCOTSE RORAY főszerepl.. 

magnificus nyitotta meg a díszdok-
tori avatás ünnepségét. Üdvözölte 
a magas vendégeket, az ünneplő 
közönséget, az egyetem tanári ka-
rát, valamint a társegyetemek kép-
viseletében megjelent, rektorokat és 
professzorokat. Majd felszólította a 
böltísészettani dékánt: dr. Halas.y-
Nogy József professzort, hogy ter-
jessze elő Mannerheim Gusztáv Ká-
roly tábornagy díszdoktorrá avatá-
sának indítványát. Dr. Halasy 
Nagy József dékán az alábbiakban 
terjesztette elő indítványát: 

Tekintetes Egyetemi Tanácsi 
— A bölcsészet-, nyelv- és történet-

tudományi kar 1942. évi február 26-án 
tartott VI. rendes üléséhez a kar va-
lamennyi tagja által aláirt következő 
indítvány érkezett: 

/Tekintetes Kari 
Alulírottak mély tisztelettel java-

soljuk a tekintetes karnak, válassza 
meg a Horthy Miklós-tudományegyetem 
első díszdoktorává baró Mannerheim 
Károly Gusztáv tábornagy ur őnagy-
méltóságát, a finn hadsereg bős főve-
zérét 

Mannerheim tábornagy 1867-ben 
született, 1882-ben felvétetett a finn 
kadettiskolába; s már fiatal lovassági 
tiszt korában feltűnt kiváló képesse-
geivel. Az orosz—japán háborúban 
(1904—1905) kitüntetvén magat, soron, 
kivül elérte az ezredesi rangot és mint 
a vezérkari testület tagja, 1906-1908-
ban különleges megbízatást kapott. 
Ennek során az oroszországi Turkesz-
tánt a kinai határig tudományos kuta-
tás tárgyává tette. Addig ismeretlen 
területeket térképezett és az ázsiai ré-
gészeti, néprajzi és nyelvi kutatások 
gazdag anyagát, nagymennyiségű régé-
szeti tárgyat és kéziratot gyűjtött ösz-
sze, mely kutatásairól terjedelmes pub-
likációkban beszámolt. 1917-ben, az 
orosz forradalom kitörésekor egy lo-
vasdivizió parancsnokaként vált meg 
a cári hadseregtől és visszatért Finn-
országba. 

Ettől a pillanattól fogva életét a 
finn nemzet megmentésének szentelte. 
1918 beköszöntével Finnország súlyos 
helyzetben volt. A Szovjetunió forma-
szerint elismerte az ország független-
ségét, de nem volt hajlandó az orosz 
csapatokat kivonni. Ugyanakkor a bol-
seviki agitáció forradalmat robbantott 
ki S v i n h u f v u d alkotmányos kor-
mánya ellen. Ekkor báró Mannerheim 
a semmiből teremtette meg a finn pa®. 
raszthadsereget, azt mintaszerűen fel-
szerelte és rövidesen a szabadságharc 
védekezéséből támadásba mehetett át. 
Ennek volt köszönhető, hogy a szabad-
ságharc tamperei győzelmével kitart-
hatott addig az időpontig, amíg G'oltz 
tábornok német felmentő serege meg-
érkezett és az oroszok véglegesen kifix-
hetők voltak, 

Finnország első kormányzója 
Mannerheim itt hadvezéri képessé-

geinek legszebb bizonyítékát szolgál-
tatta és igy lett Finnország első kor-
mánvzója. 

Ebben a minőségében kivételes ál-
lamférfiúi tehetségének adta számos 
bizonyságát. A finn nép ekkor még 
két pártra szakadt. A legnagyobb ne. 
hézségeket a forradalmasított tömegek 
megfékezése szolgáltatta. Mannerheim 
mint a szabadságharc győztese vezére 
félrevonult a politikától, minden idejét 
a finn nép egységesítésének, a szociá-
lis gondozásnak, az ifjú generáció ne-
velésének szánta. Ezt el is érte, úgy-
hogy 1939 őszén, amikor az ő vezetése 
alatt egységesen vivta meg a finn nép 
a világtörténelemben páratlanul álló 
szabadságharcát. 

\ finn testvérnep e kiváló állam-
férfia, a hős katona. Belsőázsia tudo-
mányos kutatnia e kiváló tulajdonsá-
gaival bármely nagv nemzet legna-
gyobbjai között szerepelhetne. Abban a 
meggyőződésben vagvunk, hogv a mfl-
gvar megújhodás vezérén»k patronátu-
sa alatt megindult szegedi tudomány-
egyetem önmagát tisztelj meg azzá1. ba 
a legnagyobb finnt nevezlieti első disz-
doktorának. 

— Javaslatunkat a tekintetes Var 
szives jóindulatába aíánlva. kérjük 

Széchenyi Mozi 
Ma premier! 

Á velencei filmverseny első díjat 
nyert remekműt 

Pillangó 
hisasszonti 

szerelme 
az olasz f i lmgyártás büszkesége! 
A művészet szépségének és a va-
ló élet komorságának mesteri 
egybefonása e film. amely PUC-
CINI örökszép zenéiével illuszt-
rálja egy művésziélek csöndes 
tragédiáját. 
Főszereplő: MARIA CEBOTARI 
5, 7, 9 órakor. 
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