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Időutazás a Délmagyarországgal: 1928, Harmsworth képviselő látogatása (19. rész) 

Trianon ellen tiltakoztak Szegeden 
Lord Rothermere fia, Harmsworth 
képviselő május 20-áti látogatott Sze-
gedre, és részt vett a Klauzál téren ren-
dezett 50-60 ezres, Trianon ellen tilta-
kozó nagygyűlésen. Október 11-én kez-
dődött a kor legnagyobb szegedi mun-
kabeszüntetése, a kendergyári sztrájk, 
amely november 26-án ért véget. Októ-
berben pedig megnyitja első tanévét a 
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola. 

Lord Rothermere fiának, Harmsworth 
képviselőnek májusi látogatása nagy 
Trianon-ellenes demonstrációra adott al-
kalmat. Rothermere lord volt ugyanis az 
az angol arisztokrata sajtómágnás, aki ki-
állt Magyarország érdekei mellett a béke-
kötés időszakában, keményen és folya-
matosan elítélve az országra szabott ka-
tasztrofális föltételeket. Emellett fiát ha-
zánk barátjának és tisztelőjének nevelte. 
(Mellesleg pedig annak a sajtóbirodalom-
nak alapítója és többségi tulajdonosa 
volt, amely jelenleg lapunk tulajdonosa.) 

Lord Rothermere és fia 
Május 20-i lapunk így ír a családról: 
„Lord Rothermere a Daily Mail és a 

hozzátartozó sajtóérdekeltség tulajdo-
nosa. Az egész világon óriási ipari érde-
keltségei vannak, főleg papírgyárakban 
és bányákban. Legutóbb nagy érdekelt-
séget vállalt egy britcolumbiai villamos 
vállalatnak fellendítésén dolgozó cso-
portban. Anglia leggazdagabb emberei 
közé tartozik. Rendkívül élénk tevé-
kenységet fejt ki újságvállalatainak ve-
zetése körül. Két idősebbik fia a háború-
ban elesett. A háború alatt két éven át 
1917, 1918-ban légügyi miniszter volt. 
Az oxfordi és cambridgei egyetemen 
több tanszéket alapított. Ezenkívül aty-
jának emlékére, aki ügyvéd volt, számos 
egyetemi és jogi alapítványt tett. Ezen 
érdemeinek elismeréséül az angol jogá-
szi társaság szenátorává választotta, 
ami Angliában a legnagyobb kitüntetés, 
amit a jogászvilág valakinek nyújthat... 

Esmond Harmsworth született 
1898-ban május 29-én... Három gyer-
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95 E V - 95 N A P B A N ELBESZELVE 
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. Kérjük, tartsanak velünk. 
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A Délmagyarország május 20-i címlapjának köszöntője 

meke van. Főiskolai tanulmányait Eton-
ban végezte. 1917-ben a tengerészeti tü-
zérség hadnagyává nevezték ki és a pár-
isi béke konferencián Lloyd George mel-
lé volt beosztva, szárnysegéd minőség-
ben. 1919-ben a thaneti választókerület 
angol alsóházba választotta, amelynek 
akkoriban legifjabb (21 éves) tagja volt... 
Tevékeny részt vesz atyja újságvállalata-
inak igazgatásában és alelnöke azon saj-
tócsoportnak, mely a Daily Mail és 
Northcliffe érdekeltséghez tartozik..." 

Mindent betöltő lelkesedés 
Százezer ember ünnepelte mámoro-

san, lelkesedve Rothermere fiát vasár-

nap Szegeden - Vesz-szen Tria-non, 
vesz-szen Tria-non!!! - Nagygyűlés 
50.000 ember részvételével - szólnak a 
DM címei május 22-én. És a tudósítás: 

„Felejthetetlenül lenyűgöző látvány! 
Olyanok szerint, akiknek gyakorlatuk 
van a tömegek felértékelésében, ötven-
ezer ember volt együtt. Osztály és feleke-
zeti különbség nélkül testvéri egyetértés-
ben ölelkezett össze Szeged és a környék 
magyarsága. Egetverő éljen, hiphip-hur-
rá harsogott, amikor Harmsworth meg-
jelent az erkélyen dr. Somogyi Szilvesz-
ter, dr. Rassay Károly, gróf Zichy Ernő, 
Várhelyi József, Szalay Ilonka, néhány 
angol és magyar újságíró kíséretében. 

Harmsworth láthatólag elbűvölten 
nézte a csodálatosan színpompás képet. 
A remekbe készült tükörpark közé be-
ékelt embererdőt. Áhítatosan szálltak a 
magasba a Himnusz hangjai. 

- Mister Harmsworth - kezd beszélni 
dr. Somogyi Szilveszter - tisztelettel fel-
hívom a figyelmét, hogy az alatt a há-
rom és fél órai út alatt, amíg a főváros-
ból ideérkezett, az országnak majdnem 
az északi határától a déli határra tette 
meg az utat. 

Amikor először mondja ki a polgár-
mester Rothermere nevét, olyan éljen-
zés zúg fel, aminőt még nem hallott Sze-
ged. Extázisban kiabálták az emberek: 

- Vesz-szen Tria-non, vesz-szen 
Tria-non!!! A megafonok harsogva hord-
ják széjjel a legtávolabbi sarokba is So-
mogyi szavait: 

- A mi országunk halálos betegsége a 
trianoni szerződés... 

- Vesz-szen Tria-non, vesz-szen 
Tria-non!!! 

Minden mondatnál felzúg a harsány 
éljenezés, mámoros, lelkes ünneplés." 

A nagygyűlést követően - ahogyan a 
DM címei írják: „Hatvanezer ember 

mámoros, lelkes felvonulása köszöntöt-
te lord Rothermere fiát Ilyen hatalmas 
felvonulás még nem volt Szegeden" A 
képviselő pedig a következőket mondta: 
„A mai napon különös erővel éreztem át 
azt a nagy igazságtalanságot, amelyen 
önökkel szemben elkövettek." 

Az egyetem díszdoktora 
A nap egyik fénypontja volt, hogy Lord 

Rothermere-t díszdoktorrá avatta az 
egyetem. Dr. Menyhárt Gáspár profesz-
szornak, a jogi kar dékánjának szavait 
így tolmácsolja a DM: 

„A szomorú és sötét magyar jelenbe 
jótékonyan világított be az a meleg 
fénysugár, amelyet lord Rothermere, a 
nagy brit államférfiú, a tollnak kiváló 
és bátor harcosa gyújtott fel avégből, 
hogy egyfelől megmutassa vele a világ-
nak azt a vért és könnyet fakasztó igaz-
ságtalanságot, amelyet a magyar nem-
zeten a békeszerződésnek csúfolt tria-
noni diktátummal a világ hatalmasai 
követtek; másfelől pedig, hogy a felis-
mert igazság erejével az elkövetett igaz-
ságtalanság jóvátételének szükségessé-
gét hirdesse és elismertesse s ezzel a vi-
lág békéjének útját egyengesse... Mind-
ezeknek megfontolása és átérzése alap-
ján jutott el jog- és államtudományi ka-
runk - mint a trianoni kiáltó igazságta-
lanság áldozatául esett s így az elsősor-
ban érző egyetemünk egyik fakultása -
mindannyiunk lelkéből fakadtan ah-
hoz az elhatározáshoz, hogy lord Rot-
hermeret, a magyar nemzet részéről 
neki méltán kijáró elismerésnek és há-
lának a magunk részéről való kifejezé-
séül is, az összes jogtudományok hono-
ris causa doctorává kreáljuk, amit 
1928. március 27-én tartott jelen tan-
évi VII. rendes ülésünkben nagy lelke-
sedéssel egyhangúan határozattá is 
emeltünk. E határozatunkat kormány-
zó urunk őfőméltósága elfogadni és az 
oklevél kiadására az engedélyt megadni 
méltóztatott." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

Tisztelt Igazgató 
Kolléga1 

Végiggondolta már, 
hogy 

Igazgatóhelyettes 
nélkül hogyan J'ogja 

ellátni a vezetési 
feladatokat 

az iskolában? 

Ehhez kínáljuk a tavasz folyamán a 
„Felkészítés a középvezetői 

feladatokra " 
című, 30 órás akkreditált továbbképzésünket. 

Alapítási engedély száma: OM 272/54/2004. 
Indítási engedély száma: OM 273/116/2004. 
Intézményakkreditáclós lajstromszám: 0814 

QUAHTAS 
Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

6728 Szeged, Alkotmány u. 104. 
Tel.: 62/558-141 és 62/558-142 
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O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m NEMZETI EMLÉKEZET PROGRAMIRODA 
P á l y á z a t i f e l h í v á s tanulmányi kiránduláson való részvételre Lakossági hitelezéssel foglalkozó 

budapesti székhelyű pénzintézet 

Hálózati irányítót 
keres újonnan létesítendő regionális 

értékesítési hálózat vezetésére. 

Követelmények: 
• felsőfokú végzettség, 
• legalább hároméves gyakorlat hitel-, 

vagy biztosítási termék értékesítésében, 
• „B" kategóriás jogosítvány, 
• Saját gépkocsi, 
• felhasználói szintű számitógépes 

ismeret. 

Előny: 
• értékesítési hálózat irányítása területén 

szerzett tapasztalat, 
• banki lakossági hiteltermékek 

bonyolításában szerzett tapasztalat. 

Jelentkezési határidő: 2005. március 10. 

A fényképes pályázatokat „Kiemelt javadalmazás" 
jeligére a 1908 Budapest postacímre kérjük. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
megbízásából az 

IKV RT. pályázat útján történő értékesítésre hirdeti meg a 

SZEGED (TÁPÉ), 
BUDAI NAGY ANTAL U. 51-1. 

sz. alatti ingatlan (volt általános iskola) 
tulajdonjogát 

(hrsz.: 17561/1.; az ingatlan össz. alapterülete: 1417 m2) 

Pályázati alapára: 
bruttó 42 500 000 Ft 

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a 
részletes pályázati felhívást legkésőbb 2005. március 3-án 
15.30 óráig bruttó 12 500 Ft e l lenében megvásárolta. 
Részletes felvilágosítást az IKV Rt. ügyfélszolgálata nyújt 
(Szeged, Dáni u. 14-16., tel.: 62/553-683; weboldal: 
www.ikv.hu: e-mail: ikv@ikv.hu). 

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje: 
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig; 
szerda: 8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig; 
péntek: 8.00-12.00 óráig. 

400 évvel ezelőtt, 1605-ben az erdélyi rendek fejedelemmé választották 
Bocskai Istvánt. Ezt megelőzően Bocskai ellen pert indított a császári 
udvar, melynek következményeként jószágvesztésre ítélték. Bocskai 
szembefordult az udvarral, felkelését a hajdúk is támogatták, így országos 
küzdelmük számottevő katonai sikereket könyvelhetett el. A Bocskai-
szabadságharc hatására végül megszületett a bécsi béke, majd a török 
háború befejezéseként békét kötöttek a Zs'rtva torkolatánál. 

2005. szeptember 14.. Bocskai István erdélyi fejedelemmé való beiktatásának 
400. évfordulójának emlékére tanulmányi kirándulást szervezünk Erdélybe 

A tanulmányi kirándulás időpontja: 2005. szeptember 10-15. 

Pályázhatnak magyar állampolgárságú kö-
zépiskolai tanulók, továbbá altalános és 
középiskolai tanárok. 

A pályázatban közölni kelt 
• a pályázó nevét, értesítési címét, tele-

fonszámát, e-mail címét, 
• iskolájának nevét, címét és telefon-

számát. 

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó 
• érvényes útlevelének fénymásolatát 

tmind tanuló, mind tanár esetén). 
• szülőjének, gondviselőjének hozzájáru-

lását az utazáshoz 118 év alatti pályázó 
esetén), 

• iskolája igazgatójának hozzájárulását 
ahhoz, hogy az utazás ideje alatt a taní-
tástól távol maradhasson (mind tanuló, 
mind tanár esetén), 

• tanuló esetén leírást (legfeljebb két 
oldali az alábbiakról: miért érdekli ez a 
kérdés; eddigi tanulmányaiban, olvas-

mányaiban, médiumokban találkozott e 
a 15 éves háború, a hajdúk mozgalma 
és a Bocskai-szabadságharc eseményei-
vel, az felkeltette-e érdeklődését, inspi-
rálta-e további olvasmányokra? Mit 
gondol az adott történelmi események 
röl, kontextusukról, hogyan értékeli 
ezeket? Járt-e a Hajdúságban; ismer-e a 
Bocskai-szabadságharchoz kötődő szo-
brot, emléktáblát? 
tanár esetén leírást (legfeljebb két ol-
dal) az alábbiakról: tanári munkája so-
rán milyen formában és keretek között, 
milyen módszerekkel tanította a Bocs-
kai-szabadságharc eseményeit, miként 
sikerült a megfelelő történelmi kontex-
tusban és körülmények között - értékel-
ni Bocskai szerepét? Mennyire látja fon-
tosnak a fejedelem személyiségét és 
hatását? Véleménye szerint Bocskai 
valódi szabadságharcos, vagy csupán 
véletlenül került a történelemi esemé-
nyek középpontjába? 

A tanulmányi kirándulás költségét 
az Oktatási Minisztérium fedezi. 
A pályázat beérkezésének határideje 2005. május 2 

A pályázatot az alábbi címre kell küldeni: 
Oktatási Minisztérium 
Nemzeti Emlékezet Programiroda - Erdély 
Budapest Pf. 1. 
1884 

A pályázók közül a Történelemtanárok Egylete által delegált bizottság választja ki 
a tanulmányi kirándulás résztvevőit, akik 2005. május 18-ig értesítést kapnak. 
A győztesek listáját május 13-ig a www.om.hu honlapon tesszük közzé. 

OM 
Oktatási 
Minisztérium 

Oktatási Minisztérium, Nemzeti Emlékezet Programiroda 

http://www.ikv.hu
mailto:ikv@ikv.hu
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