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VIRÁGOS MÁRTA

AZ OKTATÁS MEGINDULÁSÁNAK
100 ÉV ELŐTTI EMLÉKEI
SCHOOL YEAR OPENING IN 1914. he irst oicial school year opening of the Hungarian Royal University of
Debrecen was organized on October 1, 1914 in the Great Church. he event was reported by several newspaper of the time. he detail history of the establishment of the Universiy of Debrecen was irst written by
dr. Béla Kun (later known as Béla Szentpéteri Kun) in the Almanach of the Hungarian Royal University
of Debrecen in 1914, and published in printed format only in 1916. he third chapter of the essay is available in full text.

A Debreceni Egyetem történetében kiemelkedő jelentősége volt a 2012-es évnek, hiszen a magyar törvényhozás 1912. évi XXXVI. törvénycikke rendelkezett a Debreceni
Magyar Királyi Tudományegyetem létrehozásáról. A centenáriumi év alkalmából az
egyetem egy éven át tartó programsorozatban mutatta be az elmúlt száz esztendő fontosabb eseményeit, azok helyszíneit, és a 100 év alatt létrehozott fontos értékeket.
Kiállítás, reprezentatív fotóalbum, születésnapi krónika és természetesen egy tudományos igényű egyetemtörténeti kötet őrzik az emlékeket.
Ebben az évben ismét ünnepelhetünk, hiszen a Debreceni Magyar Királyi Egyetem
első ünnepélyes tanévnyitójára 1914. október 1-jén került sor a Nagytemplomban.
Ezen eseményre és az egyetemi oktatás megkezdésére emlékezve több forrásértékű és
ma már nehezen hozzáférhető dokumentumot teszünk az alábbiakban közkinccsé.
Elsőként az alapítás és a megnyitás küzdelmes időszakáról az egyik leghitelesebb korabeli beszámolóként dr. Kun Béla (későbbiekben Szentpéteri Kun Béla) által 1914ben megírt, de csak 1916-ban megjelent visszatekintés egy részletét közöljük.1 Majd a
tanévnyitó meghívója és a tanévnyitóról szóló korabeli sajtótudósítás után az egyetemi
karok első tanári karának adatait tartalmazó részt közöljük - szintén eredeti formájában
– az említett almanachból. Néhány, az 1914. évből származó, egyetemmel foglalkozó
újsághír mellett az első egyetemi tanév hallgatóinak névsorát is közreadjuk.
***

1 A Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem Almanachja az 1914–15-dik tanévre, Debrecen, 1916,
1–51. Alább Kun Béla írásának harmadik fejezete olvasható.
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Az állami egyetem létrehozására Debrecen városa széleskörű összefogásra törekedett. Ennek érdekében egy városi egyetemi bizottság alakult, mely nagyon részletes
javaslatot terjesztett 1908-ban a törvényhatósági bizottság elé. A javaslatban nem csak
egyetem felállítását javasolták, de több kulturális intézmény egyidejű létrehozását is.
A javaslatot a törvényhatósági közgyűlés az 1908. évi 42. számú határozatában elfogadta. Ebben rögzítésre került, hogy:
1. az egyetemi karok számára szükséges épületeket a bemutatott tervrajzok alapján
felépítik,
2. a város a közkórházat kibővíti,
3. felépíti a járványkórházat és a népszanatóriumot,
4. az épületek megvalósításához szükséges 5 millió koronát kölcsön felvételével biztosítja (1910. évi 217. bkgy. szám).
A városi küldöttség a javaslatot 1911. április 27-én gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszterhez beterjesztette. Válaszul már május 14-én Debrecenbe utazott
Balogh Jenő vallás- és közoktatásügyi államtitkár, és ki is jelölte az egyetem elhelyezésére alkalmas területet a Nagyerdőn.
A város tanácsa 1911 őszén emlékiratot készített, amelyben ismételten felsorolták
azokat az érveket, amelyek a debreceni egyetem megalapítása mellett szóltak. Ezzel
egy időben tíz tiszántúli vármegye támogatását is sikerült megszerezni. Az emlékiratot
Kovács József polgármester személyesen adta át az Országház kupolatermében Zichy
János kultuszminiszternek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1911. november 4-diki
rendeletében közölte az egyházkerülettel a megállapodás feltételeit:
Az állami fenntartású debreceni tudományegyetemen egy református Hittudományi
Kar lesz, mely hét tanszékkel fog működni. Az egyházkerület nemcsak a lelkésszé minősítés, hanem a lelkésszé képesítés jogát is megkapja. A Hittudományi Kar tanárainak
izetését az állam biztosítja, ehhez az egyházkerület évenként 70 000 koronát tesz hozzá, valamint átadja használatra a theológiai akadémia jelenlegi helyiségeit felszereléssel
együtt. A Hittudományi Kar tanárait az egyházkerület javaslatára a király nevezi ki.
A többi karon a pályázatot a vallás-és közoktatásügyi miniszter írja ki.
Fontos eleme volt a megállapodásnak, hogy a debreceni kollégium könyvtárát, gyűjteményeit és múzeumát a debreceni egyetem tanárai és hallgatói a Tiszántúli Református
Egyházkerület tulajdonjogának fenntartása mellett szabadon használhatják, majd a
megállapodás rögzíti, hogy: „az egyetemi tanév elején a megnyitó és a tanév végén a záró
ünnepet megelőző istentiszteletet a theológiai tanári kar egyik tagja a debreczeni református
nagytemplomban tartja s azon az egyetem rectora és tanácsa mint hivatalos funkcionáriusok részt vesznek.” 2
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1. Kun Béla az egyetem előkészítő munkálatairól és az egyetem megnyitásáról3

3

A Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem Almanachja az 1914–15-dik tanévre, 36–51.
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2. Az 1914-es tanévnyitó meghívója
A Debreczeni Magyar Királyi Tudományegyetem
Megnyitó-ünnepélye
1914. október 1-jén délelőtt 10 órakor4
Az ünnepély programmja
I. ISTENITISZTELET délelőtt 10 órakor a Református nagytemplomban következő renddel:
1. Fennálló ének: Jövel Szentlélek Úr Isten… 37. dicséret 1. verse
2. Közének: Te benned bízunk… XC. zsoltár 1. verse
3. Imádkozik dr. Ferenczy Gyula egyetemi nyilvános rendes tanár, a Református Hittudományi
Kar tagja
4. Záróének: 37. dicséret 2. verse
II. EGYETEMI KÖZGYŰLÉS az isteni tisztelet után a debreceni kollégium dísztermében,
melyen
a debreceni kollégiumi kántus éneke után a
rector a tanévet megnyitja, s
a debreceni kollégiumi Kántus éneke az ünnepélyt bezárja

3. Beszámoló a tanévnyitóról5
A debreceni egyetem ünnepélyes megnyitása
A debreceni egyetem ünnepélyes megnyitása tegnap délelőtt folyt le. Egyszerűségében is jelentőségteljes volt ez az aktus, amely halványabb színeivel a világtörténelem vérvörös perspektívájába olvad bele. Ezt juttatta kifejezésre a templomi ima ájtatos hangjaival, a rectori
beszéd gyönyörű gondolatgazdagságával.
Az ünnepélyről, amelyen az egész város képviselve volt, az alábbi tudósításban számolunk be:
Az isteni tisztelet
Az ünnepséget isteni tisztelet vezette be, amelyet délelőtt 10 órakor a nagytemplomban tartottak. A „Jövel Szentlélek Uristen”… kezdetű fennálló éneket énekelte el a gyülekezet, majd
a 90-dik zsoltárt. Azután dr. Ferenczy Gyula theológiai tanár lépett a szószékre, s magas
szárnyalású imát mondott. Végül ismét ének következett.
4

5

Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar megyei Levéltára VIII. 1/b. 1. doboz (Rektori Hivatal Iktatott
Iratok 1914–15. tanév) 51/1914–15. etsz.
Debreczeni Újság, 1914. október 2.
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Egyetemi közgyűlés
Az istentisztelet után folyt le az egyetemi közgyűlés a főiskola dísztermében. Ott voltak:
Domahidy Elemér főispán, dr. Baltazár Dezső ref. püspök, gróf Dégenfeld József főgondnok, Márk Endre udv. tanácsos, egyházkerületi ügyész, Varga Elemér városi tanácsnok,
dr. Keserű Lajos törvényszéki elnök, dr. Lóky Béla róm. kath. főgimnáziumi igazgató, dr.
Kardos Albert, a reáliskola igazgatója, Géressy Kálmán tankerületi főigazgató, Szele György,
K. Tóth Kálmán, Jánosi Zoltán ref. lelkészek, dr. Juhász Nagy Sándor a ref. egyház főjegyzője és még mások. Megjelent természetesen a ma még kisebb számú egyetemi ijúság is.
Az egyetemi tanács Kiss Ferenc rektorral együtt az emelvényen foglalt helyet. Ezután
a kollégium kántusa a „Győzelemről győzelemre szállva…” kezdetű dalt adta elő, majd e
hangulatos nyitány után általános igyelem közben Kiss Ferenc rector a következő beszédet
tartotta:6
A pompásan előadott beszéd mély és nagy hatást váltott ki.
Az üdvözlések
A beszéd után dr. Ruttka egyetemi tanácsjegyző felolvasta Jankovich Béla kultuszminiszternek Kiss Ferenc rectorhoz intézett alábbi táviratát:
„A debreceni egyetem tanári karának az eskütétel alkalmával kifejezett köszönetét,
alattvalói hódolatát, a trón és haza szolgálatára tett fogadalmát legmagasabb helyen
tolmácsolván, Ő felsége e nyilatkozatot megelégedéssel méltóztatott legkegyelmesebben
fogadni. Amidőn erről Nagyságodat az egyetem megnyitása alkalmából értesítem, reménnyel eltelve üdvözlöm a debreceni egyetem tanári karát és hallgatóságát, őszintén
kívánván, hogy együttes nemes munkálkodásukat Isten áldása kísérje.”
Jankovich Béla
Majd a rector indítványára elhatározták, hogy a királyhoz hódoló, a miniszterelnök és kultuszminiszterhez pedig üdvözlő táviratot küldenek.
A királyhoz intézett távirat szövege ez:
„Ő császári és királyi Felségének mély hódolatát s alattvalói hűségét jelenti s egyben
apostoli királyunk drága életére Isten minden lelki-testi áldását, dicső fegyvereire teljes
diadalt esdi alattvalói hódolattal
Kiss Ferenc,
az egyetem rectora.”

6

A rektori beszéd szövege a Gerundium folyóirat első számában. Gerundium – Egyetemtörténeti folyóirat MMX vol. I. nr. 1. 31–34. http://gerundium.lib.unideb.hu/index.php?oldal=cikkadatok&folyoirat_
szam=MMX+vol.+I.+1.&cikk_id=3
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Gróf Tisza István miniszterelnöknek és Jankovich Béla kultuszminiszternek pedig az alábbi
táviratot küldték:
„Nagyméltóságodnak az egyetem létesítése körüli elévülhetetlen érdemeiről hálával emlékezvén, Excellenciádat mély tisztelettel üdvözli, életére és hivatali működésére Isten
áldását kéri
Kiss Ferenc,
az egyetem rectora.”
A közgyűlést a kántus éneke zárta be.

4. A király viszontüdvözlete7
A király válasza az egyetem üdvözlésére
Az egyetem megnyitási ünnepélyén az egyetemi közgyűlés tudvalevőleg táviratilag hódolatát fejezte ki az uralkodónak. Ebben Kiss Ferenc rector az Isten áldását kérte a királyra és
fegyvereire.
„Ő császári és apostoli királyi felsége a tudományegyetem tanácsának és közgyűlésének
mai megnyitó ünnepélyük alkalmából tolmácsolt királyhűségéért és hadserege győzedelmét esedő fohászáért legkegyelmesebben köszönetét nyilvánítani méltóztatott, az új
egyetemet a tudomány előrevitelére és terjesztésére irányuló működésében mindenkor Ő
felsége legjobb kívánságai fogják kísérni. Legfelsőbb parancsra: Daruváry.”
A távirat Kiss Ferenc egyetemi rector címére érkezett, aki azt természetesen közölte az egyetemi tanáccsal és az egész tanári karral.

7

Debreczeni Újság, 1914. október 4.
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5. A fakultások tanári karai8

8

A Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem Almanachja az 1914–15-dik tanévre, 57–64.
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6. Készen a Haza fegyveres szolgálatára9
A debreceni egyetem megnyitását is másképen képzeltük el boldogabb időkben. De hát
inter arma, silent Musae. A tudományok istennői szótlan ajakkal hallgatnak. Az egyetemi
beírásokba való felhívás meg hadba szóló felhívásra formálódott át tor magniikusz honszerető lelkében. Igazán csodálatra méltó az a hazaias harci készség, amelyhez hasonlót
még egy negyedévvel ezelőtt el se mertünk volna képzelni. Negyven felavatandó református
lelkész egyértelműleg szól püspökéhez, hogy ha szüksége van a hazának erős karjaikra, hát
szívesen indulnak harcba. Sok csöndes falusi templomocskák harangszava helyett ők most
azt a Szózatot hallják csak, mely onnan csilingel a szivök rejtett mélyéből. Amelyik azt
mondja, hogy talán 40 pár iatal karra szükség lehet ott fenn a gránicon. Hiszen mai idők
úgyis megtanítják a híveket imádkozásra… Az egyetemi ijúság nagy része – a fegyverbírók,
megemberesedettek szintén gyülekezni akarnak a nemzeti színű lobogók alá. Ki hitte volna
ezt három hónappal azelőtt, hogy újra elkövetkeznek azok a legendák, mikor az emberek
előbb hallgatnak a szivökre, s csak azután nagy sokára fordulnak a hideg, számító észhez…
Önkénytelen eszünkbe jut az az 1848-diki polgár, aki a professzorok közeledtére március 15-én azt kiáltotta: Menjenek innen, ebben a historiai időkben nincsen szükség okos
emberekre…. Már t.i. olyanokra, akik nem tartják erénynek a halál és testi épség megvetését, a rettenhetetlen előrerohanást, a vakmerőséget.

7. Hallgatók katonai szolgálata10
Az akadémiai hallgatók önkéntes katonai szolgálata
Kiss Ferenc egyetemi rektor a következőket közli az akadémiai hallgatók önkéntes katonai
szolgálatra vonatkozólag:
„A Debreczeni Magyar Királyi Tudományegyetem rectora. 10–1914. rt. sz.
Az akadémia önkéntes altisztképző iskolájába jelentkezés módozatai:
A közös hadügyminiszter úr a ma vett értesítés szerint a magyar szent korona országaiból
az altiszti iskolába jelentkező akadémiai önkéntesek számára Budapesten és Zágrábban
szervezett tanfolyamokat, amelyekben belépni kívánók fölvételükért az illetékes cs. és kir.
hadkiegészítő parancsnoksághoz adják be kérvényeiket, melyben megemlítendő, hogy hol
kívánják magukat sorozás alá bocsátani, s mely iskolában óhajtanak beosztatni.
A kérvény mellékletei:
1. Szülei beleegyezés az előljáróság (főszolgabíró, polgármester) által láttamozva.
2. Belépési bizonyítvány az illetékes járási főszolgabíró, városokban polgármester által
kiállítva.
9
10

Debreczeni Szemle: Irodalmi, színházi, zenei és képzőművészeti hetilap, 1914. október 10.
Debreczeni Újság, 1914. október 15.
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3. Érettségi (főgimn. vagy reálisk.) bizonyítvány.
Szolgálati nemek: gyalog, vadász, utász, árkász.
A debreczeni hadkiegészítő parancsnoksághoz illetékes önkéntesek kérvényüket a Pavillon-laktanyában Penyigey százados úrnál nyújtsák be, akik soroztatásuk iránt azonnal
intézkedik.
A honvédséggel kapcsolatban a m. kir. honvédelmi miniszter úr fog hasonló altisztképző
iskolát szervezni, az erre vonatkozó rendelet még nem jött meg, ennek dacára azonban
azok, kik a honvédségnél kívánnak kiképeztetni, a fenti módon felszerelt kérvényeket a
reájuk illetékes honvéd hadkiegészítő parancsnoksághoz benyújthatják.
Debrecen, 1914. október 14.
Kiss Ferenc, e.i. rektor”

8. Az első hallgató szervezetek11
Az egyetemi jogász ijúság szervezkedése
A rendkívüli körülmények miatt, amelyekhez még locális tényezők is járultak, csak tegnap
tartott gyűlésén tudott jogász ijúságunk – a debreceni egyetem első tanévének joghallgatói –
megalakulni, egyelőre régi keretben. Elnök egyhangúlag Margócsy Géza 4. jh. lett. Jegyzők:
Orosz Árpád és Kálmán Béla. Pénztáros Nagy János. Ellenőr Hauptmann B. Könyvtáros
Osváth F. A választás egyhangúsága záloga az ijúság jövendő összetartó, eredményes együttműködésének. A gyűlés után tartott választmányi ülés elnök indítványára lelkesedéssel határozta el, hogy az egylet a vagyonát s a megalakítandó Jogász-kör alapját, összesen 10,000
korona összegig, a hadikölcsönre jegyzi. A tartandó rendkívüli közgyűlés minden bizonnyal
magáévá teszi a választmány határozatát.

9. Hirdetmény a második féléves beiratkozásról12
Beiratkozás az egyetemre
A Debreczeni M. Kir. Tudományegyetemen az 1914–1915. év második felére a beiratkozások 1915. január hó 7-én kezdődnek, és bezárólag ugyane hó 18-ig tartanak. A kiknek
valamely elháríthatatlan akadály miatt lehetetlen személyesen jelentkezniük, azok a fenti
határidőn belül tartoznak akadályoztatásukat hiteles okmánnyal igazoló és az illető kar
dékánjához intézett kérvényben előjegyeztetésüket kikérni, és egyszersmind megjelölni azt
az időpontot, amikor személyesen megjelenhetnek és úgy a quaesturában, mind az egyes
tanároknál beiratkozhatnak. Haladékot a beiratkozásra a kari dékán február 10-ig adhat.
11
12

Debreczeni Újság, 1914. november 19.
Debreczeni Újság, 1914. december 31.
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A február 10-én túl terjedő időre legkésőbb február 18-ig csak az egyetem rectora adhat még
engedélyt utólagos beiratkozásra. A mondott végső határidőn túl való beiratkozás iránt, vagy
a rendes 12 napi határidő után beadott folyamodásokat a rector feltétlenül és végérvényesen
visszautasítja. A külföldi egyetemekre beírt és onnan a II. félévre hazai főiskolára visszatérni óhajtó hallgatók ha külföldi egyetemen való tartózkodásukat a II. félévre megállapított
beírási határidő (január 7–22.) tartama alatt az illető tudomány-kar dékánjának bejelentették és ha legkésőbben március hó 15-ig személyesen jelentkeznek, a II. félévre még fölvehetők. (Vmk. 1903. évi aug. 21-én 45.135. sz. R.). Azokat a hallgatókat illetőleg, akik hadi
szolgálatot teljesítenek, a beiratkozásnál és leckekönyv aláírásoknál a személyes jelentkezéstől
ez idő szerint eltekintünk – ezek tehát a kötelességüket megbízottjuk útján is teljesíthetik.
A beiratkozási végső határidő – február 18. – azonban ezekre is kiterjed.

10. Az első egyetemi hallgatók névsora13

13

A Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem Almanachja az 1914–15-ik tanévre, 75–81.
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