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A szegedi felsőoktatás 
hallgatói statisztikai adatai 
(1940-1944)

Forrás: Szeged története 4. köt.



Az ifjúság aktív részvétele
Nem tekinthető a döntéshozatalba való bevonódásnak 
- ha a fiatalokat manipulálják, 
- ha „dekorációnak” használják őket, 
- ha kiválogatják az „okos” és „szép” szószólókat. 

Az ifjúsági részvétel leírására négyfokú tipológiát használunk.
(Ezek egyfajta indikátorként jelzéseket is adnak arra vonatkozóan,
hogy a felnőtt világ miképpen fordul az ifjúság világa felé, 
azaz problémaként vagy erőforrásként kezeli az ifjúságot.)

Az első lépcsőfok az, amikor megkérdezik a fiatalok véleményét és (de) a 
felnőttek meghozzák a döntéseket. 

A második lépcsőfok az, amikor a döntéseket a felnőttek kezdeményezik, 
de a fiatalokkal együtt hozzák meg azokat. 

A harmadik szinten a fiatalok kezdeményezik és hozzák meg a döntéseket és 
ők irányítják a megvalósítást is. 

A negyedik participáció típus az, amikor a fiatalok kezdeményezik a 
döntéseket, és a döntéshozatalba bevonják a felnőtteket, 
akik be is kapcsolódnak. 

Arnstein (1969) és Hart (1992) nyomán



Dr. Polner Ödön (1940.11.29.):
„Tekintettel arra, hogy a legtöbb egyesület, úgy látszik, 

szabálytalanul alakult meg, és többé-kevésbé az 
egyetemen kívül álló tényezők befolyása alatt működik, 
javaslom, hogy az egyetem tanácsa oly hirdetmény és felhívás kibocsátását 
határozza el, amely szerint a Ferenc József Tudományegyetem által eddig 
elismert, vagy engedélyezett ifjúsági egyesületek itteni működésének jogalapja, 
azáltal, hogy ez az egyetem Kolozsvárra távozott, megszűnt, s ennélfogva 
a Horthy Miklós Tudományegyetem hallgatói ez 
egyesületekbe újonnan nem léphetnek be, s amennyiben 
eddig tagjai voltak, onnan kilépni kötelesek.
Szabadságukban áll azonban a tfl. szabályzatnak megfelelően új egyesületeket 
alkotni. Az ennek alapján az egyetem tanácsához bemutatandó alapszabály-
tervezetek azután az egyetemi tanács által lesznek megbírálandók, s ennek 
megfelelően vagy átalakítás végett visszaadandók vagy megerősítés végett a 
VKM-hez felterjesztendők.”

CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 

5. doboz 389/1940-41.



1940: XXXIX tc. (a képviselőház december 11-én, a felsőház 
december 18-án fogadta el)

Miniszteri jogkörök:
• egyetemekre és főiskolákra felvehető hallgatók 

számának meghatározása

• a felvétel alapvető politikai, erkölcsi feltételeinek 
meghatározása

• a diákjóléti gondozás központi megszervezésének 
felügyelete

• az egyetemi és főiskolai egyesületek főfelügyelete

• miniszteri jog meghatározni, hogy a hallgató milyen 
feltételek mellett lehet tagja olyan egyesületnek, amely 
nem áll egyetemi vagy főiskolai hatóság alatt



1940. december 13. 11.00
Szukováthy téri épület
Auditorium Maximum
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„A diáknagygyűlés után a turulista egyetemi ifjúság küldöttsége megjelent a 
rektor előtt és a szegedi kerület turulista vezére arra kérte Szent-Györgyi 
Albertet, hogy támogassa a Turul Szövetséget. Engedje be a Turult a 
szegedi egyetemre, mert mmííg az orszg az orszáág minden egyetemg minden egyeteméén van helye a n van helye a 
Turul SzTurul Szöövetsvetséégnek, addig Szegeden mgnek, addig Szegeden méég helyisg helyisééget sem kapottget sem kapott..
Szent-Györgyi Albert rektor a Turul-vezérek kérése után kijelentette, hogy 
nincs módjában a Turult éppúgy támogatni, mint például az általa létrehívott 
diákegység szervezetét. Nem támogathatja a Turul Szövetséget, mert ő
csak sajcsak sajáát dit diáákegyeskegyesüületletéét tt táámogatja, amelymogatja, amely nem frakcionnem frakcionáál, amely l, amely 
nem osztja meg az egyetemi dinem osztja meg az egyetemi diááksksáágot helyi got helyi éérdekkrdekkéépviseletipviseleti--, , 
vallvalláásfelekezetisfelekezeti--, , éés sportegyess sportegyesüületekreletekre, hanem a megoszthatatlan 
diákegységet teremti meg. Ennek az egyetemi egységes diákfrontnak 
minden egyetemi hallgató tagja lehet, ez az egyetem érdeke, ebben a 
kérdésben nem tekinthet semmi más érdeket, csak az egyetemét.”

Magyar Nemzet 1940.12.21.



A Turul küldöttsége Szent-Györgyi rektornál
- Babiczky Ede kerületi vezér
- Fitos Vilmos országos vezér 
- dr. Halász Szabó László a szentesi bajtársi egyesület vezére
kérték a rektort, hogy a Turul Szövetséget minden 

körülmények között vegye pártfogásába

Az egyetem rektora kijelentette, hogy az ő általa életre hívott 
egyetemi ifjúsági egyesület egyetlen más egyetemi 
egyesület ellen sem irányul, de ő csak a saját egyesületét 
támogatja, mert az nem frakcionál, annak minden egyetemi 
hallgató tagja lehet, s neki az egyetem érdekét kell 
tekinteni.

A küldöttség ezt tudomásul véve „Hajrá Turul”-lal búcsúzott 
a több mint egy órás kihallgatásról.

Szegedi Napló 1940. december 21. 3. oldal



Választások az Egyetemi Diákegységben
(1941. február 17-21., 54 kari képviselő)
„A választás minden hivatalos jelölés nélkül, a hallgatók közbizalmából történt: 

eredmények karonként és évfolyamonként a következők:
Orvoskar I. évesek: Dávid Gábor, Györkei Ferenc, Marton János, Ornos Jenő és Szalai

Elemér; II. évesek: Chiovini Károly, Branyiczky László, Diczfalussy Egon és Fiam 
Béla; III. évesek: Eöllös Zoltán, Kósa Zoltán, Péter Pál, Sonkoly Kálmán és Tapodi
Dömötör; IV. évesek: Géhet Kató, Lichtenecker István, Ravaszdi István és Szabó
Mihály; V. évesek: Bogdándy György, Bánky Miklós, Buócz Ákos és Dér Béla.

Bölcsészkar I. évesek: Szabolcsi Gábor, Kiss Ottó Miklós és Horváth István; II. évesek: 
Gauser József és Gyulai Lenke; III. évesek: Dobay József, vitéz Lőrincz József és 
Serfőző Rózsa; IV. évesek: Strauss Gyula, Rostár Ottília és Ligeti Aranka.

Mathetmatikai- és természettudományi Kar I. évesek: Mátéffy Jenő, Tóth Margit, Bácsi 
Zoltán és Horváth János; II. évesek: Koczka István, Szotyory Kató és Grassely
Gyula; III. évesek: Horvai Rezső, Némethy László és Tóth Kata; IV. évesek: Szabó
Róza és Talpai Béla.

Gyógyszerészjelöltek: Rácz György, Kéler Stefánia, Réthy Árpád, Tóth Adorján, Barátfy
László, Lukács Vladimir, Técsy László és Későy István.

A választmány tagjai elektorok is, akik maguk közül a folyó hó 26-ára összehívott elnök-
és tanácsválasztó ülésen megválasztják a Diákegység tisztikarát.

Az Egyetemi Diákegység egyébként vasárnap, 23-án este a Tisza szálló nagytermében 
farsangzáró Rongyos Bálat rendeznek, amelyen csak beiratkozott egyetemi 
hallgatók vehetnek részt. Az ötletes plakátok felhívása szerint ezen a bálon kötelező
a felismerhetetlenné tevő műorr és hangulatsapka viselése. Egyetemi körökben 
nagy érdeklődéssel várják a zártkörű mulatságot.”

Szegedi Napló 1941. február 21. 4. oldal
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SZEI otthonának ünnepélyes 
megnyitása:

1941. március 15.
Tárgy: Szegedi Egyetemi Ifjúság alapszabályainak 

felterjesztése

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Van szerencsém mély tisztelettel jelenteni, hogy a 
Szegedi Egyetemi Ifjúság egyesület megalakult. Ebből az 
alkalomból az egyesület alapszabályait jóváhagyás 
végett két példányban mellékelten felterjesztem. Fogadja 
Nagyméltóságod mély tiszteletem nyilvánítását.

Szeged, 1941. március 24.
Szent-Györgyi Albert rektor

CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 7. doboz 870/1940-41.



Szegedi Híd 1941. május 2p

Szent-Györgyi Albert a Diákklubról



A SZEI bevételi forrásai
SZEI tagsági díja
„Értesítem a Szegedi Egyetemi Ifjúság tagjait, hogy az 

Egyesület tagsági díja az 1940/41. tanév II. félévére az 
egyetemi Quaesturában fizethető. A tagsági díj 
félévenként 1 P, azaz egy pengő. 
Szeged, 1941. február 21.
Szent-Györgyi Albert rektor

CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 5. doboz 208/1940-41.

Pálfy József Szeged polgármestere 5000 pengő adományt 
ajánlott a diákklub berendezésére

Back Bernát szegedi nagytőkés, felsőházi tag 1000 pengő
támogatást adott
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Szegedi Egyetemi Ifjúság felépítése 1.
hivatások szerint

- orvosjelöltek
- gyógyszerészjelöltek
- vegyészjelöltek
- tanárjelöltek (bölcsész és matematikus csoport)



Szegedi Egyetemi Ifjúság felépítése 2.
vezetés és szervezés szerint

- Tanács (a szakcsoportok vezetőiből és a 
munkaközösségek vezetőiből állt)

- Választó, illetve Képviselő Gyűlés
(az évfolyam-képviselőkből állt)

- Számvizsgáló Bizottság 
- Tájékoztató Szolgálat
- Összekötő Szolgálat

(külső kapcsolatokat intézte)
- Segítő Szolgálat

(diákszociális ügyeket intézte)



Szegedi Egyetemi Ifjúság felépítése 3.
speciális munkák szerint

- Magyarságismereti Munkaközösség

- Énekkar

- Magyar Szó Munkaközösség
(Másutt: „Szép Magyar Szó Munkabizottság”)

- Művészetkedvelők Munkaközössége

- Fotókedvelők Munkaközössége

- Sport Munkaközösség (SZEAC)

- Vallási Munkaközösség
(Mária Kongregáció, Bethlen Gábor Kör, Luther Szövetség)

- Színjátszó Társaság



A Magyarságismereti Munkaközösség
vezető: Kiss Sándor Apponyi Kollégista. 25-30 fős csoport, 
feladata: 
1: „Egyetemi hallgatókban felébreszteni a vágyat önmaguk, 
magyarságuk megismerésére. Öntudatosítani az egyetemi 
hallgatókban azt, ami magyar.”
2: Hungarológiai szakkutatás, falukutatás. 
3: Falusegítés, nevelés. 
Paraszttanfolyam-szervezés: 1942. január 7-22 – az első
népfőiskola, melyet egyetemi hallgatóság szervezett.

Előzménye:
A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma (1930-1937), amely Bethlen Gábor Körből 
és az agrársettlement mozgalomból kiváló radikális tanya- és falukutatókból alakult meg. 
A tanyai és falusi parasztság életmódjának, életszemléletének megismerése volt a céljuk, 
hogy a tények feltárásával közelebb hozzák egymáshoz a városiak és a falusiak életszemléletét. 
Támogató oktatóik voltak: Sík Sándor, Solymossy Sándor, Várkonyi Hildebrand Dezső.

A SZFMK jeles tagjai: Buday György (elnök), Baróti Dezső, Erdei Ferenc,
Hont Ferenc, Ortutay Gyula, Radnóti Miklós, Reitzer Béla, Tomori Viola
(Berczeli Anzelm Károly, Bálint Sándor).

1937. (Tomori Viola) dudari falukutató tábor és konferencia (a SZFMK „hattyúdala”).



A Szegedi Fiatalok 
Művészeti 
Kollégiumának tagjai 
a Dóm téren

Sík Sándor (1889-1963) 
piarista tartományfőnök, 
költő, irodalomtudós, 
akadémikus, egyetemi tanár



A Színjátszó Társaság
vezetője: Paku Imre 
vezéralakja: Horváth István 

Sikereikről beszámolt a Délmagyarország, a Szegedi Napló,

a Magyar Nemzet, a Pesti Hírlap.

Előzménye:
A SZFMK (1930-37) 
az 1930-as évek elején kezdeményezője volt a Szegedi Szabadtéri Játékok
megszületésének, részt vállalt az előadások megszervezésében. 

1933. augusztus 26-án adták elő Madách Imre: Az ember tragédiája című drámáját
Hont Ferenc rendezésében.



Sziklai Jenő (1888-1944) színész, rendező.

Shvoy Kálmán (1881-1971) altábornagy, politikus, szegedi polgár.

Sík Sándor (1889-1963) 
piarista tartományfőnök, 
költő, irodalomtudós, 
akadémikus, egyetemi tanár



A Színjátszó Társaság bemutatkozása (1941. március 8.)

Szegedi Új Nemzedék 1941.03.08. 7p



Szegedi Új Nemzedék 1941.03.09. 13p



Hamlet: 
Szász Károly

Gertrúd: 
Tóth Kata

Rendező: 
ifj. Horváth István
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„A mi Hamletünk előadásánál nemcsak műkedvelésről van szó. Itt arról van 
szó, hogy egy csomó fiatalember összeáll, megtanul önzetlenül, önként
vállalt fegyelemmel működni, felébred lelkében a dráma iránti szeretet, a 
színjátszás iránti tisztelet, megismeri a tiszta színpadi nyelvet, feltárul előtte
az irodalom mélysége és így a Hamlet előadásában résztvevő diákok
lelkükben olyan értékeket fognak az egyetemről magukkal vinni, 
amilyeneket semmiféle katedrai előadás nem tudna nekik nyújtani. 
Azok a tanárjelöltek, akik a Hamlet előadásában szerepelnek, azok rossz
tanárok már nem is lehetnek…”

(Szent-Györgyi Albert, Délmagyarország, 1941. április 2.)





Az 1941. évi XV. tc. [1941. augusztus 8.] (A házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc. 
kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi 
rendelkezésekről) mindenkit zsidónak minősített, akinek két nagyszülője az izraelita 
hitfelekezet tagjaként született. Megtiltotta a vegyes házasságokat és a zsidó és nem zsidó
közötti nemi kapcsolatot.

Öt és fél hónappal a nagysikerű Hamlet után Horváth Istvánt, a fiatalembert, aki ugyan reformátusnak 
született és mélyen vallásos volt, a nürnbergi törvények anyja révén zsidónak minősítették.
Tóth Kata szintén református volt, szülei antiszemita áramlatokkal, gondolatokkal rokonszenveztek és 
kifejezetten ellenezték a két fiatal esetleges házassági tervét. 

A fiú és a lány nem látott más kiutat, a pesti Duna-parton lévő Carlton Szállóban 
1941. október 18-án szombaton öngyilkosságot követett el.

Horváth István 22 éves, 2. évfolyamos bölcsészhallgató
Tóth Kata 21 éves, 3. évfolyamos vegyészhallgató
Kata apukája: Tóth József szegedi órás és ékszerész
István apukája: Horváth István az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE, 1904-) főtitkára

„nyilván olyan akadályok jelentkeztek a tervezett házasságkötés előtt, amelyeket lehetetlen volt legyőzniük 
és amelyek megakadályozták a házasságkötést. A közelmúltban érvénybe lépett törvényt nem léphették át. 
Amikor ezt a leküzdhetetlen akadályt látták maguk, szerelmük előtt, akkor határoztatták el, hogy ha az 
életben nem egyesülhetnek, legalább a halálban lesznek egymáséi. A cián kéznél volt a 
vegyészkisasszonynál, tudták, hogy a méreg percek alatt, visszahozhatatlanul végez. És estére ott találták 
holttestüket a szállodai szobában. […] Horlay István színésznek és feleségének jelentették be magukat.”
(Délmagyarország, 1941. október 21. kedd, 5.p.)

„>>Ilyen közel az elmúláshoz, csak a szeretetem és a hitem él. A hitem, hogy nincsen halál, csak élet és újra 
élet<<, írta búcsúlevelében ifjabb Horváth István” (Temesi Ferenc: Por. Budapest: Magvető, 1986, 1987; 471, 
637 p.)

Szent-Györgyi Albert 1941. október 18-án du. 5-kor, szűk körben, szegedi otthonában kötött házasságot 
Borbíró Máriával, második feleségével. Kedvenc diákjainak tragédiája mélyen lesújtotta.
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A Szegedi Híd első lapszáma
1941. májusban jelent meg.

(Szent-Györgyi rektorsága alatt ez az 
egy lapszám jelent meg)



Szegedi Híd
(Szabolcsi Gábor és ifj. Kristó-Nagy István írják az indító vezércikket)

„A Szegedi Híd a neve a szegedi ifjúság lapjának. A híd 
szimbólum. A híd felekezeteket, közösségeket, embereket, 
társadalmi osztályokat, népeket köt össze. […]

Nem kiabáló, hanem tettekben megmutatkozó hazaszeretet, az 
igazi országépítés szimbóluma. […]

Híd akar a Szegedi Egyetemi Ifjúság lenni. […]
Szegeden az egyetem már híddá nemesült az egyetemi ifjúság 

különböző csoportjai, karai és évfolyamai közt és híddá az 
ifjúság és a professzorok közt. […]

Híddá akar válni a tanárképző főiskola és minden 
magyarországi egyetemek között. […]

Híddá avatódott társadalmi osztályok között, mert annak a 
hivatásrendi államnak a gondolatát vállalta, amely társadalmi 
osztályok tülekedése nélkül való állam lesz.”

Szegedi Híd 1941. május, 1. oldal



Szegedi Híd 
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Szegedi Híd 1941. május 4-5p



Végjáték

A centrumból a perifériára

Fiatalok a történelem viharában



SzÚN 1941.04.01. 5p

SzÚN 1941.03.30. 8p



„…Ismeretes, hogy a szegedi egyetemi ifjúság 
újdonsült egyesülete a SzEI körül már 
megalakulása óta nagy vihar tombol. Az 
egyesületet, mely a Nobel-díjas rektor legfőbb 
védnöksége alatt működik, a jobboldali lapok 
részéről ismételt támadások érték, mire a 
fővárosi zsidó és liberális lapok siettek baráti 
vállveregetésben részesíteni a klubéletben 
feloldódó egyetemista alakulatot. A fajvédő
lapok nehezményezték, hogy a SzEI nem állítja 
első sorba az egyetemi ifjúság gyökeres 
nemzeti törekvéseit, így például, többek között 
a zsidó kérdést sem.”

Szegedi Új Nemzedék 1941. március 30. 8. oldal 



A vallás és közoktatásügyi miniszter 1941. 
február 26-án kelt 35144/--1941.IV. sz. 
rend. Az egyetemi ifjúsági egyesületek 
újraszabályozásáról (tagság)

=> módosították az Alapszabályt
„Rendes tagjai lehetnek a szervezetnek 

mindazok a m. kir. Horthy Miklós 
Tudományegyetemre beiratkozott 
keresztény származású rendes 
hallgatók, akiknek személye sem 
nemzeti, sem keresztény erkölcsi 
szempontból kifogás alá nem esik.”

CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 
7. doboz 870/1940-41.



„S mert mi nem ragasztottuk ki ezt minden utcasarkon és 
nem üvöltöttük torkunkszakadtából és féltéglával, 
melletverő hősiességgel, megrágalmaztak minket, hogy 
nem vagyunk keresztények és magyarok. Pedig éppen 
kereszténységünkből következett, hogy nem vertük 
nagydobra. Mi így tanultuk az evangéliumból: „Ne kürtölj 
magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban 
s az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek.”

És így tanultuk az egyik legnagyobb magyar tanítótól, 
Vörösmarthy Mihálytól: „Szűtökben legyen a haza, s ha 
kimondani szükség, tetteitek zengjék nagy diadalmi 
nevét.” – „Szeresd a hazádat és ne mondd!” De 
idézhetnénk erre minden nagy magyar prófétától. Lám, 
Ady sem kiabálta naponként a világ négy tája felé és 
„ködevőknek, magyarkodóknak mondta” azokat, akik 
viszont jól értik kiabálni.”

S.Gy. Szegedi Híd 1941. május 7. oldal



„Aki faji vagy nemzeti gyűlöletet hirdet, 
ellensége hazájának!”

Szent-Györgyi Albert, 1941





„A SZEI büszke arra, hogy az a szervezet vívta ki
a numerus nullus iudeorumot, amelyet egy évvel
korábban még zsidóbarátsággal vádoltak.”

(Numerus nullus iudeorum a Szegedi Egyetemen
1942. június 15.)





Szent-Györgyi Albert 
és a szegedi egyetemi diákegység

felsőoktatási autonómia
hallgatói demokráciakísérlet

egyetemi mikroklíma
egyetemi polgárok

campus-lét
hallgatói öntevékenység

egyetemi ifjúság a perifériáról a centrumba
a reneszánsz ember
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A SZEI utóélete, hatása, értékelése

- Hallgatói demokráciakísérlet (SZFMK, SZEI, MEFESZ, HÖK)

- Öntevékeny csoportok

Énekkar (1925. február 25., 1941-től vegyeskar)

Színjátszó Társaság => Szegedi Egyetemi Színház

1961-1974-es évek (Paál István)

2000-es évek elejétől (Czene Zoltán)
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TAG-ek

Az előadás kulcsszavai:

felsőoktatási autonómia

hallgatói demokrácia

egyetemi mikroklíma

egyetemi polgárok

campus-lét

hallgatói öntevékenység

a reneszánsz ember

a humanista oktató

a professzor húzóereje

ifjúság a perifériáról a centrumba és vissza

Köszönöm a figyelmet!
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