
Bizonytalanná vált 
az egyetem jogi karának 

A io 
januari megnyitása 

jövő héten az egyetemi tanács megjelenik a kultusz-
miniszternél 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A szegedi Horthy Miklós-tudo-
mányegyetem ezidei, negyedik tan-
évének megnyitóünnepségén lelkes 
tapssal és nagy ovációval fogadta 
a közönség F r ö h 1 i c h Pál lelépő 
rektor bejelentését, amely szerint 
1944 január elsejével a csonka-
egyetein négyfakultásos egyetemmé 
válik, amennyiben megnyílik a há-
rom tanéven át szünetelt jogi kar. 
A lelépő rektor erre határozott ígé-
retet kapott a kultuszkormányzattól 
és illetékes körök azt is közölték a 
rektorral, hogy az 1944. cvi állami 
költségvetés tervezetében a llorthy 
Miklós-tudományegyetem jogi és 
államtudományi karának első év-
folyamát felvették. Minden alap 
meg volt tehát arra, hogy a lelépő 
rektor örömmel bejelenthette a jogi 
kar megvalósulását. 

Annál nagyobb megdöbbenést 
kelt most Szegeden az a hir, hogy 
a szegcdi egyetem jogi fakultásá-
nak felállításából most sem lesz 
semmi. A költségeket ugyanis való-
ban felvették az 1944. évi állami 
költségvetésbe, ez azonban mind-
addig nem végleges, amig a költ-
ségvetést meg nem tárgyalják s 
amig a parlament két háza hozzá 
nem járul. Mindaddig módosiiáso 
kat lehet és szoktak eszközölni a 
költségvetésen és ilyen módosítá-
soknak van kitéve természetesen 
a kultusztárca költségvetése is, 
amelybe az egyetem jogi karának 
felállítására szükséges összeg tar-
tozik. A hirek szerint a szegcdi 
egyetem jogi karának fokozatos 
kiépítése még mindig meggondolás 
tárgyát képezi, miután egyre nö-
vekvő kiadásról van szó és egyelőre 
nem lehet tudni, hogy a háborús 
idők meddig tartanak. Igaz, hogy 
az első évben csak 3 professzor ki-
nevezése terhelné a kiilluszkor-
mányzatot, mégpedig a római jog, 
az egyetemes és kortörténelem, va-
lamint a jog-encikoplédia profesz-
szoráé. rA második évben azonban 
ismét 3 professzort és a megfelelő 
segédtanszeméíyzetet. úgyszintén 
tisztviselői kart kellene kinevezni 
és igy tovább. Ezenkívül — hir 
szerint ez is meggondolandó ellen-
érvek köze tartozik — a jogi kart 
nem tudja a város hol elhelyezni. 

Ezekszerint a szegedi llorthv 
Miklós-tudományegyetem jogi ka-
rának felállítására egyelőre még-
sem kerülne sor, vagy ha mégis 
megkezdődnének az előadások, 
csupán 1914 őszén történne meg a 
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jogi kar megnyitása. Emellett az az 

érvelés szól, hogy amennyiben 

most, január 1-én csakugyan meg-

nyitnák a jogi fakultás első évfo-

lyamát, akkor végig félévfolvamos 

lenne a jogi kar, atni többi között 

a hallgatókra nézve azt a hátrányt 

jelentené, hogy ha valaki érettségi 

után akar az egyetemre beiratkoz-

ni, juliuslól a következő év január-

jáig kellene várnia, hogy megkezd-

hesse tanulmányait az egyetem jogi 

fakultásán. Más egyetemekről is 

csak ilyen módon lehetne átirat-

kozni, ami a délvidékiekre nézve 

sérelmes, akik természetesen nyom-

ban a szegedi egyetemre iratkoz-

nának át más, számukra messzebb 

fekvő egyetemeinkről. 

Ilyen elgondolásra késztető ellen-

érvek miált most valószínűtlenné 

vált, hogy a szegfői i egyetemen a 

jogi előadások január 1-én meg-

kezdődnének, sőt esetleg még az 

1944 szeptemberében történő meg-

nyitás is ujabb halasztást szenved. 

Ezekkel a hírekkel kapcsolatosan 

felkerestük K r a m á r Jenő pro-

fesszort, az egyetem ezidei rektorát 

cs kérdést intéztünk hozzá arravo-

natkozólag, hogy valószinü-e az 

egyetem jegi karának közeli meg-

nyitása, amint az elődje: Fröhlich 

Pál prorektor a tanévnyitó ünnep-

ség alkalmából bejelentette, vagy a 

megnyitás ujabb halasztást szen-

ved. 

— F.rrevonatkozólag nem mond-

hatok meg semmi bizonyosat — 

mondotta a rektor. — A jövő hét 

csütörtökön megy tisztelgő láto-

gatásra a kultuszminiszter úrhoz a 

szegedi egyetem úgynevezett kis ta-

nácsa és remélem, hogy a látoga-

tásról visszatérve már kedvezőbb 

hírekkel szolgálhatok a jogi kat 

megnyitásával kapcsolatosan 

A rektori nyilatkozat tehát egye-

lőre bizonytalanságban hagyja a 

szegedi közvéleményt a jogi kar 

felállítására vonatkozó híresztelé-

sekkel kapcsolatban. Bizonyos az, 

hogy a szegedi egyetem vezetősége 

Szeged városával karöltve mindent 

megtesz, hogy a jogi kar felállítá-

sát szorgalmazza. Hiszen bármely 

egyelem számára a jogi kar felál-

lítása biztos alapot jelent az egye-

tem fejlődésére nézve, mig a jogi 

kar szüneteltetése, a csonka egye-

tem szük keretei között seminieset-

re sem lehet biztosítéka az egye-

tem fejlődésének... 

A jogi kar felállítása nem áldo-

zat a kormány részéről, de jó üz-

let, mert minden fakultás 

közül legjobban kifizetődik. Éppen 

ezért érthetetlen, hogy a megvaló-

sítás még mindig meggondolás tár-

gyát képezheti annak ellenére, 

hogy két miniszterelnök és négy 

miniszter tett Ígéretet a szegedi 

Horthy Miklós-tuodmányegyetem 

jogi karának mielőbbi felállítására. 

Az bizonyos, hogy mig a jogi kar 

növekvő kiadásfedezete a kultusz-

tárcát terheli, addig a bevétel és a 

gazdasági fellendülés, amit a jogi 

kar fennállása biztosit majd, más 

oldalon futnak be az államháztar-

tás kasszájába. Mégis, a jogi kar 

felállítása olyan nagy lendületet 

ad na az egyetem es a város kultu-

rális, valamint gazdasági fejlődésé-

nek, hogy okvetlenül és gondolko-

zás nélkül meg kell valósítani mi-

előbb és ehhez segilő kezet kell 

nyújtania minden olyan tényező-

nek, amely a magyar Délvidék kul-

túráját és gazdasági előrejutását 

fontosnak tartja. 

A többi egyetem városai mindig 

kivívják a magukét. Amikor szó 

volt a szegedi egyetem jogi kará-

nak közeli megnyitásáról, Pécs vá-

rosa azonnal jelentkezett, hogy böl-

csészeti karán két tanszék még 

mindig szünetel! Pécs — hir sze-

rint — meg is kapta most a Dunán-

tult Kutató Intézetet 3 uj tanszék-

kel, amely ielér a bölcsészeti kar 

teljes felállításával. Debrecen pe-

dig megkapta a Tuszántult Kutató 

D E E M ' A G Y ' A R O R S Z A G 
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Intézetet, a kolozsvári egyetemről 
nem is beszélve, amely örvendetes 
fejlődést mutat évről-évre. Érdekes 
az is, hogy Pécs például arra hi-
vatkozik, hogy a délvidékiek nem a 
szegedi, hanem a pécsi egyetemre 
járnak. 

Bizunk benne, hogy Szeged vá-

rosa is felhasznál minden alkalmat 

arra, hogy a szegedi Horthy Miklós-

lós-tudományegyetemen — ahogy 

költségvetésbe vették — a jogi ok-

tatás 1944 január 1-ével valóban 

megindulhasson. Érdekődéssel vár-

juk az egyetemi tanács budapesti 

megbeszéléseinek eredményét és 

bizunk abban, hogy ez az ered-

mény kielégítő lesz. Ami meggon-

dolásra késztető érveket illeti, 

egyik sem nevezhető komolynak. 

Az nem is lehet vitás, hogv a jogi 

kar kifizetődik-e, vagy sem. A jogi 

kar minden egyetemen feltétlenül 

a legrentabilisebb. A féléves évfo-

lyamok miatt sem kell senkinek 

aggódnia, de egyébként is-az volna 

a legkisebb hiba, ha biztosítékot 

kaphatna az egyetem, hogy január 

helyett ősszel szabályszerűen meg-

nyithatja a jogi fakultást. 

Küldöttség keresi fel Zsindely minisztert 
a nagyváradi sebesvonat 
visszaállítása érdekében 

(A Délmagyarország munkatársa- reskedelmi miniszterhez. A kúl-

tól) Ismeretes, hogy október else-1 döttség, amelyet dr. P á l f y József 

jével megszüntette a MÁV a Nagy- ! polgármester vezet, arra akar ja 

várad—Szeged—Szabadka között i kérni a minisztert, hogv állítsa 

közlekedett sebes vonatpár. Hódme- j vissza a nagyváradi sebesvonat-. 

zővásárhely kezdeményezésére ok- párt, amely a Délvidék és Erdély 

tóber 14-én, a jövő hét csütörtök- közölt igen kényelmes és hasznos 

jén küldöttséget vezet Szeged város összeköttetést biztosított, 

vezetősége Z s i n d e l y Ferenc ke- ; 

fl termelök gabonabeszolgáltatási 
kötelezettsége a jövő gazdasági évben 

Budapest, október 8. A hivatalos 

lap szombati száma közli a közel-

látásügyi miniszter rendeletét a 

mezőgazdasági termelők 1944—45. 

évi kenyérgabona beszolgáltatásá-

ról. A rendelet értelmében minden 

mezőgazdasági termelő egész szán-

gáltatni. A három aranykoronánál 

kisebb kataszteri tiszta jövedelmű 

szántóterület minden katasztrális 

holdja után 50 buzaegységnek meg-

felelő 30 ki lógram, a 20 aranykoro-

nánál nagyobb kataszteri tiszta jö-

vedelmi szántóterület minden ka-

tóterületénck egy aranykorona tasztrális holda után pedig 200 bu-

fcalaszteri tiszta jövedelme után 10. zaegységnek megfelelő 200 kiló-

buzaegységnek megfelelő 10 kiló- gram kenyérgabonát kell beszolgál-

gram kenyérgabonát köteles beszól- tatni. (MTI) 
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ORIENT EXPRESS 
Az ünnepelt filmrendező és az ártatlan vidéki fruska mulatságos, 
szerelmes hajszája az elérhetetlen vágyálom á film körül. 
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A hódító filmrendező; 

A vidéki filmsztár-palánta: 

Aki az utat egyengeti: 

Aki az utat nehezíti: 

Filmrendező utánzat: 

Ajtay Andor 
Pelsőczy íren 
Csortos Gyula 
Vaszary Pir i 
Pethes Sándor 
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