
A szegedi egyetem fogi kara 
január 1-én megnyilik 

Fröhlfch Pál prorektor bejelentése a Horthy Miklós-tudomány-
egyetem tanévnyitó ülésén — Kramár Jenő rektor a csecsemő-
védelem intenzivebbé tételét sürgette székfoglaló beszédében 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A szokásos ünnepiességgel nyi-

totta meg u j tanévét szerdán a 

Horthy Miklós-tudományegyetem. 

'Az ünnepi évnyitó ülésen megje-

lentek az egyházi, katonai cs pol-

gári hatóságok képviselői, élükön 

dr. P á l f y József polgármesterrel, 

dr. R a s k ó Sándor püspöki hely-

nőkkel, D c p o 1 d Miklós vezérőr-

naggyal, aki a hadtestparancsnokot 

képviselte és a társadalmi élet szá-

mos vezetőjével. A közoktatásügyi 

kurmányzatot P a p p-S z i ] á g y i 

lígon miniszteri osztálytanácsos, a 

társegyetemeket; B u z a László ko-

lozsvári rektor, M a u r i t z Béla, a 

Pázmány Péter - tudom ány egye lem 

rektora, N á r a y - S z a b ó István a 

József Nádur-müszaki egyetem pro-

dékánja, B a 1 á z s í a 1 v y-K i s s 

Barnabás a kecskeméti jogakadé-

mia tanára képviselték. A szegedi 

egyetem tanárai csaknem teljes 

számban, az ifjúság pedig nagy 

számban jelent meg az ünnepélyes 

ímegnyitón. 

Az egyetemi vegyeskar K e r -

ti é s z Lajos éneklektor vezényleté-

ivel a Magyar Hiszekegyet énekelte 

cl, majd a lelépő egyetemi tanács 

elfoglalta helyét az emelvényen. 

Fröhlich Pál távozó rektor mellett 

G e l l é r t Albert orvoskari, Farkas 

Béla természettudományi és K o l -

i a y - K a s z t n e r Jenő bölcsész-

kari dékánok foglaltak helyet. A 

jogikari dékán helye a szék támlá-

jára akasztott dékáni lánccal egye-

lőre üresen maradt, jeléül annak, 

hogy a jogi kar a megnyitókor meg 

szünetel. 

A letépő rektor megnyitó-
beszéde 

Fröhlich Pál távozó rektor kö-

szöntötte a megjelenteket. Beveze-

tőül szeretettel és mély tisztelettel 

emlékezett meg a nemrég elhunyt 

G i a t t f e l d e r Gyula érsek-püs-

pökről, az egyetem igaz, lelkes és 

büséges jóakarójáról, aki — mint 

mondotta — az utolsó pillanatig 

lalbavetetle nagy tekintélyének 

egész súlyát a szegedi egyetem to-

vábbfejlesztése és felvirágoztatása 

érdekében. Méltatta az elhunyt fő-

pásztort, mint kiváló egyházfeje-

delmet, nag£ tudóst és rettenhetet-

len lelkű magyar urat, az ifjúság 

melegszívű pártfogóját. A Horthy 

Miklós-tudományegyetem soha el 

nem múló hálás keuveleltel őrzi a 
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krisztusi lelkületű, nagytudásu fő-

pásztor emlékét. A lelépő rektor ja 

vaslalára az ünneplő közönség fel-

állva, egyperces némasággal adó-

zott Giattfelder Gyula érsek, Csaná-

di püspök emlékének. 

Fröhlich Pál prorektor ezután 

igy folytatta megnyitó beszédét: 

— A világtörténelem legtragiku-

sabb és legvéresebb küzdelmének 

tombolása közben pergett le elmúlt 

tanévünk, amelyre most visszalc-

1-intünk. És ámbár ebben a harc-

ban, melybe a magyarság akaratán 

kivül belesodródott, nemzetünknek 

is meg kellett hoznia a maga súlyos 

véres áldozatát, mégis mélységes 

hálával köszönjük meg a Minden-

hatónak, hogy ainig körülöttünk 

az emberiség legszörnyűbb küzdel-

mében embernűlliók vesztették 

életüket, vagy váltak földönfu-

tókká, amikor szilárdnak hitt ál-

lamok összeomlottak, városok kár-

tyavárként dőltek romba, az eui-

lieri szellem nagy alkotásai pilla • 

natok alatt semmisültek meg, ad-

dig az Úristen csodálatos kegyelnie 

folytán hazánkat és ezzel városun-

kat és egyetemünket mind ezidtig 

a háború közvetlen borzalmai meg-

kímélték. Sziklaszilárd a hitünk, 

hogy bárhogyan tomboljon is kö-

rülöttünk az emberiség e szörnyű 

harca, Szent István birodalma az 

idők végtelenségéig fenn fog álla-

ni és sziklaszilárd bittel hiszünk a 

magyarságnak Istentől elrendelt 

nagy hivatásában és a magyar 

nemzet soha el nem muló örök 

jövőjében. 

— A Horthy Miklós-tudomány-

egyetem alapítása óta három tanév 

telt el. És ezalatt a három év alatt 

a csonka egyelem minden fakultása 

adott már egy-egy rektort. Ezzel az 

egyetem életének első ciklusa bc 

zárult. Az egyetem életének ez az 

első periódusa a megalapozás cs a 

magvetés időszaka volt. A követke-

ző években kell az elvetett magnak 

hatalmas fává kiterebélyesednie. 

A következő években fog kiderülni, 

bogy mi, az egyetem első rektorai 

hűségesen sáfárkodlunk-e azokkal 

• nagy értékekkel, amelyeket az 

egyetem közönsége reánk bizott. 

— Azok a problémák, amelyeket 

az elmúlt tanévben meg kellelt ol-

danunk, vagy megoldásukat meg-

indítanunk, az egyetem helyzetéből 

természetszerűen adódtak. 

— Az egész tanév folyamán és 

minden kérdés tekintetében a pro-

fesszori karban és az egyetemi ta-

nácsban a legteljesebb egyetértés és 

harmónia uralkodott. Más vélemé-

nyek tiszteletben tartása, minden 

problémának az egyetemnek ősi al-

kotmánya. az autonómia szellemé-

ben való megoldása voltak azok az 

alapelvek, amelyek kormányzati 

óvein alatt a legnagyobb súlyt he-

lyeztem. Arra törekedtem, hogy az 

egyelem továbbfejlődésének nagv 

ügyét nem lankadó energiával és 

közös összefogással igyekezzünk 

előbbre vinni. 
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A prorektor bejelentése 
az egyetem jogi karónak felállításáról 

— 'Az elmúlt tanév ünnepélyes i 

megnyitásán a kultuszminiszter ur, 

személyes jelenlétével és közremű-

ködésével tisztelt meg bennünke 

és vele lejöttek a kultuszminiszté-

rium egyetemi ügyosztályának ösz-

szes vezetői. Az ünnepélyes meg-

nyitást mélyreható és mindenre ki-

terjedő megbeszélés követte, az 

egyetem továbbfejlesztése, első-

sorban a jogi kar felállítása cs az 

cpitkezések megindítása tárgyában. 

A miniszter ur, aki a klebelsbcrgi 

gondolat legméltóbb, legbivebb őr-

zője, elgondolásainkat és javasla-

tainkat a legnagyobb jóindulattal 

és lelkesedésesl magáévá tette. De 

azonnal felhivta a figyelmünket 

azokra a nehézségekre, amelyek a 

háború következtében előállhatnak. 

Ettől kezdve az egész év folyamén 

az errevonatkozó megbeszélése'* 

szakadatlanul tovább folytak. Az 

egyetem és Szeged törvényhatósági 

K O R Z Ó B A 
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A pazar kiállítása színezett 
revütilmben a színpad és film 
valamennyi kedvence szere-
pel: 

Magyar 
kivánsághangverseny 

»áros vezetősége szinte szünet nél-

kül vállvetve igyekezett a kormány 

tagjait s els:sorban a kultusZm'-

niszter urat az egyetem továbbfej-

Iesítése ügyének nagy, országos 

kulturális jelentőségéről meggyőz-

ÍM. Tulajdonképpen meggyőzé re 

nem is volt szükség, mert a szege-

tt egyetem nagy fontosságáról 

nnndcn kormányzati tényező, min-

denekelőtt a kulutuszuiinisziter ur 

úgyis meg voltak és meg vamiíK 

gy őzöd ve. 

Ezeknek a tárgyalásoknak 

örvendetes eredményeként je-

lenthetem, hogy az 1944. 

évi állami költségvetés terve-

zetében a llorthy Mikltós-

tudományegyetem jogi és ál-

la ttudoinányi karának első 

évfolyama fel van véve. Ezzel 

a szegedi egyetem január 

1-től kezdve négy fakultásos 

egyetemmé válik. 

Ugyanezen tárgyalások másik 

eredménye, hogy,, az idegkliuikn 

építése még az ősz folyamán meg 

fog kezdődni. Reméljük, hogy mind 

a két eredmény egy nagyszabású 

fejlődési folyamatnak kezdete, 

hogy igy egyetemünk nagy alapító 

névadójához méltóan a tudomány-

nak, a magyar kul túrának és Del-

rnagyaiország műveltségének erős 

bázisa és vára legyen. Felhaszná-

lom az alkalmat, hogy erről a 

helyről köszönetet mondjak Szeged 

város vezelőségének oz egyetem 

fejlesztése körüli támogatásáért és 

nagy áldozatkészségéért. 

A jogi kar felállítására vonatko-

zó bejelentést a megnyitó ülés kö-

zönsége lelkes tapssal fogadta. A 

prorektor beszéde további során 

rátért az elmúlt egyetemi cv másik 

jelentős eseményére, amely az 

egyetem patrónusának, Kcrmányzt; 

urunknak névünnepén folyt le. 

Ezén a napon avatta az egyetem 

sub auspicis gubrnatoris doktor-

rá egyik kiváló bölcsészhallgatóját. 

December 12-én pedig a Kormány-

zó ur, mint az egyetem névadó 

patrónusa bemutatkozó kihallgatá-

son fogadta az egyelem rektorát és 

dékánjait. 

Az egyetem évzáró ünnepsége c 

közoktatásügyi minisztérium há-

rom kiküldöttjének jelenlétébe i 

folyt le s ugyanakkor avatta fel a 

rektor az aulában a kultuszminisz-

ter nagyértékü a jándékát, Kormány-

zó urunk ércbeöntölt szobrát. 

A lelépő rektor ezután az egye-

tem elmúlt évi munkásságáról szá-

molt be és kiemelte, hogy a pro-

fesszori far , a magántanárok cs a 

tudományos tanszemélyzet kutató 

munkájának világviszonylatban is 

számottevő, szép eredménye volt. 

Az ifjúság példás maga' 
tartása 

F r ö h l i c h Pál prorektor felemlí-
tette még az qgyetemi sportpálya ki-
építését és az egyetemi énekkar meg-
alakulását. amely szintén az elmuit 
tanévben ment végbe. Az intézmények, 
vezetőinek meleg köszönetet mondott, 
majd kiemelte, hogy az egyetem és az 
összes külső hatóságok között a leg-
teljesebb harmónia és barátságos 
együttműködés állott fenn. Azután at 
ifjúságról beszélt: 

Ebben a tanévben — mondotta — 
az ifjúság minden tekintetben kifogás-
talan és példás magatartást tanusitoft. 
Mintha a régit egy uj ifjúság váltotta 
volna tel. Egy uj ifjúság, amely "em 
tüntetésekkel és nem utcai botrányok 
kai akaija céljait megvalósítani! Ilyen-
lől a jelen tanév folyamán szó sem 
volt. Az Ifjúság éleiét a legteljesebb 
fegyelmezettség és kitartó munkai jel-
lemezte 

A prorektor megemlékezett az ifjú-
ság áldozatos munkájáról, komoly ta-
nulmányairól a magyar nemzet sors-
döntő problémáira vonatkozóan cs ki-

' emelte, hogy az uj, szélesclátókörii, 
nyíltszívű, áldozatos lelkű, atfridök ko-
molyságához méltó ifjúsági szellem 
három évvel ezelőtt a szegedi ece-
temről indult ki é$ ma már meghótt-
totta az egcsz országot. Felelősség el-
jcs rektori működésének legszebb és 
legkedvesebb órái azok voltak, ami 
*or az njszellemü ifjúság tanácsokért 
kereste fel. 

A lelépő rektor végül köszönetet 
mondott professzortársainak biza'muk-
ért és a kitüntetésért, hogy rektorrá 
választQjfák annakidején. Megköszönte 

$7iciiciHii non 
MA U T O L J Á R A ! 

4, 6, 8 órakor! 

FEKETE HAJNAL 
Dráma. Szereplők: 

Nagy István 
Lukács Margit 
G o U Bea 


