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árosunk közönsége f. évi január hó 21-én 

tartott közgyűlésében arról tanácskozván, 

mely alkotásokkal ünnepelje meg oly módon 

Magyarország fennállásának ezredik évfordulóját, hogy 

az, míg egyrészről a város közönsége javára századokra 

kiható állandó befektetéseket képezzen, addig másrészt 

örök tanújele legyen az utókor előtt annak, hogy a 

most élő nemzedék hazafisága állami életünk ezen kima-

gasló momentumát kellőleg méltatni tudja, elhatározta, 

hogy ez alkalomra Sgeged városának monograíiáját 

24—28,000 korona költséggel megíratja, a Somogyi-

könyv tár, a városi múzeum és a legújabban alakult 

irodalmi társaság elhelyezésére 400,000 korona költ-

1* 
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séggel egy közművelődési palotát emel, ugyanazon idő-

pontra az állandó vízvezetéket létesíti, s azon czélból, 

hogy a Szegeden felállítandó harmadik egyetem alapköve 

a millenium alkalmára már letehető legyen, ez irányban 

az 1882-ik évben megszakadt tárgyalások fonalának újból 

leendő felvételére az illetékes tényezőket ismét felkéri. 

Midőn városunk közönsége elvileg már kormány-

hatóságilag is helyeselt ezen elhatározása következtében 

annak három első pontja foganatosítását már meg-

kezdette, elérkezettnek látja az időt arra, hogy legutóbb 

említett részének foganatba vételével is érdemileg fog-

lalkozzék, s ez irányban megkeresse mindazon ténye-

zőket, melyektől a harmadik egyetem létesítése függ. 

Ezen elhatározásból kifolyólag városunk közön-

sége első sorban Nagyméltóságodhoz fordul és fel-

kéri arra, hogy a harmadik egyetem felállítá-

sának eszméjét felkarolva, annak székhelye 

megállapításánál magas és irányadó befolyá-

sát Szeged város ja vára érvényesíteni kegyes-

kedjék. Ezt három indokból teszi. 

Teszi első sorban azon indokból, mert meg van 

győződve a felől, hogy a dicső emlékű Mária Terézia 

király által alapított s az akkori idők gyakorlati szük-

ségleteinek megfelelő akadémiai oktatás tanrendszere a 

későbbi, de különösen a jelen kor tudományos szelleme 

és szükségleti körének tágulása folytán annyira túlha-

ladva lön, hogy az akadémiák működése ma már sem 

az iljúság nevelésére, sem a tudományosság alapos 
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müvelésére és terjesztésére a kívánt szolgálatokat tel-

jesíteni nem képes. 

Teszi ezt másodsorban azon okból, mert teljes 

mértékben osztja azon általános meggyőződést, hogy 

a Magyarország területén levő két tudományos egyetem, 

a budapesti túltömöttségénél fogva, a létező tudomá-

nyos szükségletet immár kielégíteni nem képes, s így 

egy új egyetem felállítása az alapos művelődés érde-

kének elutasíthatlan követelménye. 

Teszi harmadsorban azon okból, mert teljesen tár-

gyias okok azon meggyőződést érieltetik meg a város 

közönségében, hogy a harmadik egyetem felállításának 

elhatározása esetében ¿innak székhelyéül a magyar-

országi városok közül helyi fekvésénél, népe 

tiszta magyarságánál s kiiltur intézményei 

elölialadottságéinál s azok attractiv erejénél 

fogva Szeged a legalkalmasabb. 

A midőn Szeged város közönsége ezen teljes tár-

gyilagossággal álgondolt indokok alapján a harmadik 

egyetem Szegeden való felállításának kérdését jelen felirat-

tal újból felszínre hozza, feliratával nem mozog új, 

még nem járt talajon. 

Eltekintve azon határozatlanabb irányú mozga-

lomtól, mely az egész országban már az alkotmány 

helyreállítása óta egy harmadik egyetem felállítása tekin-

tetében több esetben nyilvánult, s mely a budapesti 

tudományegyetem tultömöttségének tényéből kiindulva, 

a székhely kérdésétől eltekintve, csupán egy harmadik 
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egyetemnek a szükség állal indokolt felállítását in thesi 

tárgyalta, a hetvenes évek végén és a nyolczvanas 

évek elején, amidőn a budapesti tudományos egyetem 

túltömöttségének mizériái túlnyomókig érezhetők voltak, 

e mozgalom határozottabb jelleget öltött s a kérdés 

nyilvános tárgyalásába ugyanekkor a székhely kérdése 

is bevonatván, megnyugvásunkra szolgál constalálhatni, 

hogy jeléül annak, miszerint Szeged városának ez 

irányban táplált aspirátiöi meg uem dönthető tárgyias 

okokon alapulnak, az ország törvényhatóságai-

nak túlnyomó többsége a harmadik egyetem 

székhelyéül Szeged városát jelölte meg. 

De különösen nem mozog a kérdést illetőleg Sze-

ged város közönsége új. még nem járt talajon azért, 

mert mint arról Nagyméltóságodnak szintén bölcs tudo-

mása van, a nyolczvanas évek elején Nagy mél-

tóságod hivatali elődje, boldog emlékű Trefort 

Ágoston miniszter, a székhely kérdését illetőleg 

Szegecl városá val már hivatalos tárgyalásokat 

folytatott, sőt e tárgyban 1881. évi okt. hó 

28-ik napján városunk falai között szaktaná-

csosai kíséretében megjelenvén, a városunk által 

átnyújtott emlékirat alapján a viszonyokat személyesen 

alapos tanulmány tárgyává tette és tanulmányai ered-

ményéről a város közönségét 1882. évi február hó 

15-én 85,519/82. sz. alatt kelt leiratával értesítette. 

Örömünkre szolgál konstatálhatni azt, hogy amint 

ez irányban ö császári ós apostoli királyi fel-



ségénél küldöttségünk a legkegyesebb és legked-

vezőbb fogadtatásban részesült, úgy Nagyméltósá-

god fentnevezett nagynevű elődje, jelzett leiratában a 

létező viszonyok tanulmányozása után a har-

madik egyetemnek Szegeden leendő felállítása 

tekintetében mi elvi ellenvetéseket sem támasz-

tott hanem fent megjelölt leiratában csupán 

arra szorítkozott\ hogy a város ajánlatá val szem-

ben szaktanácsosai véleménye alapján kijelölte azon 

további szükségleteket, melyek részint a felajánlott helyi-

ségek, részint pedig az ugyancsak egyetemi czélokra ren-

delkezésre ajánlott kórház tekintetében az egyetem fel-

állításánál szükségesek, illetőleg kívánatosak, s ezek kije-

lölése után felhívta a várost, hogy „a maga szempont-

jából nyilatkozzék az azokban felállított köve-

telmények, különösen a kórházra és korodákra 

vonatkozólag felállítottak kivihetösége iránt" 

Szeged szab. kir. város, Magyarország közoktatás-

ügye akkori vezetőjének jóakaró nyilatkozatából tapasz-

talván azt, hogy a harmadik egyetem Szegeden való léte-

sítésének nem elvi, hanem csak csekélyebb jelentőségű, el-

hárítható és pótolható gyakorlati nehézségek állanak útjá-

ban és azon jelenleg is táplált meggyőződésben, hogy 

e leirat által a harmadik egyetem székhelyének 

kérdése a miniszter részéről Szeged város 

javára immár eldöntve van, 283/82. számú nagy-

terjedelmű, tárgyilagos és alapos felterjesztésében újból 

kifejtette azon indokokat, melyek a harmadik egyetemnek 



Szegeden leendő felállítása mellett szólnak ; a helyisége-

ket s az emelendő épületek telkeit illetőleg a miniszter 

leiratára megadta a szükséges felvilágosításokat; nyilatko-

zott a kórház kibővítése ügyében is, végre hazafias 

készséggel ajánlotta meg mindazon hozzájárulások óriási 

értékét, melyeket az egyetem javára magas hivatása 

érzetében s az egész Délmagyarország kulturája érde-

kében magánvagyonából áldozni hajlandó. 

Ezen, 1882. évi szeptember hó I 1-én kelt felira-

tunk a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 

irattárában fekszik; ki vannak abban fejtve teljes tár-

gyilagossággal mindazon szempontok, melyek Szegedet 

egyetemi székhelylyé kvalifikálják, el vannak hárítva 

mindazon nehézségek, melyeket Nagyméltóságod boldo-

gult elődjének szakértői említettek, részletezve vannak 

mindazon áldozatok, melyeket Szeged város e nagy 

kulturális ügy érdekében hozni hajlandó ós valóban, 

az alkudozások ezen eredményességével s a 

tárgyalások ezen előrehaladottságéival szem-

ben csakis az állami pénzügyek akkori súlyos, 

de szerencsére csak átmeneti helyzetének tulaj-

donítható, hogy az országos törvényhozás fac-

torai által kedvezöleg fogadott, az ország tör-

vényhatóságának tiílnyomó többsége által lel-

kesedéssel üdvözölt s a szakminiszter által is 

támogatott eszme, a harmadik tudományos 

egyetemnek Szegeden való létesítése, mén a 

nyolczvanas években testet nem öltött. 
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Ép azon okból, meri a fent hivatkozott számú 

feliratunkban ki vannak fejtve mindazon lényeges szem-

pontok. melyek a harmadik egyetem Szegeden leendő 

létesítésének eszméjét támogatják, azokra egyszerűen 

hivatkozva, azokat Nagyméltóságod előtt csak annyiban 

érintjük, amennyiben időközben a viszonyok változtak, 

vagy amennyiben oly új szempontok merültek fel, 

melyek a városnak az cgyotemszékhely tárgyában elfog-

lalt álláspontját még indokoltabbá teszik. 

Nagyméltóságú Miniszter úr! Úgy is. mint Szeged 

város polgárai, kiknek városuk haladása és emelkedése 

legfőbb vágyunkat képezi, úgy is, mint magyar állam-

polgárok, kik magas állami érdeknek tartjuk azt. hogy 

hazánk területén olt. hol a magyar nemzetiség fellét-

len számbeli túlsúlya véget ér. s kezdődik a hazabeli 

nemzetiségek gyakran decompositiv zaja, ott a ma-

gyarságnak egy erős, bensöleg minden izé-

ben magyar s knltnrája által úgy éjszak, mint 

délfelé imponáló eleven védbástyája álljon, 

fenn: a legnagyobb hazafiúi örömmel konstatáljuk 

hogy Szeged város jelzett emlékiratunk felterjesztése 

óta úgy külarányaiban, mint kultúrájában oly jelen-

tékeny haladást mutat, melyet az ország fővárosán 

kívül egy magyarországi város sem mutathat föl, s 

azon létviszonyai, melyek már 1882-ik évben a várost 

egyetemi székhelylyé kvalifikálták, mai fejlettségükben 

Szegedet már feltétlenül az ország második városává 

emelik. 
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És örvendetes jelenségként kell Nagyméllóságod 

előtt kiemelnünk azt, hogy a nyolczvanas évek elején 

fennforgott s annak idejében országszerte ismert nehéz 

viszonyok a törvényhozás és államkormány lapasztalt 

jóindulata, a város polgárainak kitartása, a népesség 

szaporodása, a hivatali központok idetelepítése s ezzel 

az anyagi helyzet javulása folytán jóformán megszűn-

tek, s ami ez idő szerint Szegeden az anyagi és 

kulturális haladás terén történik, az már nem 

az államhatalom különös jóakaratának folyo-

mánya, hanem az önerőből való fejlődés leg-

szebb reményekre jogosító természetes pro-

czesszusa. 

Ennek jelzése után alkalmat veszünk magunknak 

arra, hogy röviden összegezve jelezzük azon momen-

tumokat, a melyek jelzett felterjesztésünk óta. tehát 

11 fáradságos év alatt a város újabbi fejlődését jelzik. 

1882-ben Nagymél lóságod hivatali elődjéhez intézett 

feliratunkban kifejtettük, hogy azon vidék, melyből a fel-

állítandó egyetem hallgatóságát nyerné, 1278 négysz. 

mértföldön terül el, népességének száma pedig 8 millió 

kilenczszázhatvannégy ezer lélek. Ugyanazon feliratunk-

ban jeleztük azon arányokat, melyek az egyes nemzetisé-

gek között ezen területen s ugyanazon össznépszámban 

fennforognak. A legutóbbi népszámlálás konstatálta, 

hogy Szeged vidékéhez, illetőleg a leendő szegedi egye-

temhez hajló vidék népessége 400,000 fővel szaporo-

dott, s ekként a szegedi egyetem vidéke népszámra 
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nézve nemcsak nem szűkült, hanem jelentékenyen 

tágult; s midőn egyrészt hazafiúi aggodalommal vagyunk 

kénytelenek hazánk e vegyes nemzetiségű és vallású 

részében is látni azt, hogy az államfenntartó magyar 

elem erősödése nem halad egyenlő arányban a népes-

ség számának szaporodásával, addig másrészt megnyug-

vással konstatáljuk, hogy azon haladás, ami e téren a 

jelen században történt, az utóbbi két évtizedben létesített 

államintézményeken felül — a mint ez történetileg és sta-

tisztikailag kimutatható — leginkább Szeged város 

lakossága gyarmatosító erejének, s az alvidék 

iíjiisága által a szegedi iskolákban elsajátí-

tott magyar nyelv- és szellemnek tudható be. 

Történetileg bizonyítható, hogy Szeged város azon 

népe, melyre nézve a népesség túlszaporodása foly-

tán a megélhetés nehézkesebbé vált, már egy évszá-

zadot meghaladó idők óta Torontál-, Temes-, Bács*. 

Szerém-, Verőcze- és Pozsegam egy ékbe rajzik ki, 

hol az idegen nemzetiségű elemek közé keveredve, 

egyes helyeken önálló községeket alapítva, nemzeti-

ségének s származási traditióinak fenntartása mellett, 

magának szorgalmas munkásság által új otthont ala-

pít. — Toron tál- és Temesmegye számos községének 

vagy egészben vagy részben magyar lakossága e gyar-

matosító proceszszusnak eredménye. — Hogy a kisebb 

településeket ne említsük, Szőreg, Klárafalva, Ferencz-

szállás, Deszk, Keresztúr, Török-Kanizsa, Térvár, Gyála, 

Szent-Iván, Kábé, Majdán, Béba, Monostor, Tisza-

2* 



p 

12 

Hegyes, Száján, Lőrinczfalva. Padé. Tisza-Szent-Miklós, 

Jázova, Oroszláinös, Magyar-Szent-Mihály, Török-Becse, 

Kübekháza. Lukácsfalva, Zichil'alva^jMagyar-Szent-lVlárton. 

Dézsanfalva, MajIáihfalva stb. valamint Bács-, Szerém-, 

Verőcze- és Pozsegamegyék számos községének magyar 

lakossága Szeged város túlszaporodott magyar népének 

kivándorlásából származik, s származik a nélkül, hogy 

magának az anyavárosnak a népesség számá-

ban való fejlődése hátramaradt volna, mint ezt a 

legutóbbi népszámlálás igazolta, mely Szeged városára 

nézve a lakosság számát 87—88,000-ben tüntetvén 

fel, az utolsó népszámlálás óta 12,000 lélek'gyarapo-

dást mutat. 

A szegedi középiskolák magyarosító hatása any-

nyira köztudomású, hogy ennek bizonyítására sta-

tisztikai adatokat felhozni felesleges. — Az iskolákban, 

egyes kivételes évek leszámításával általán véve mindig 

több a vidéki, mint a helybeli. — Hogy a dolog köz-

tudatú voltánál fogva egyebet ne említsünk, az 1892/3-iki 

tanévben az országos hírű lőgymnasium 702 tanulója 

közül 408, a főreáliskola 259 tanulója közül 03, a 

polgári iskola 589 tanulója közül 198. a felső-leány-

iskola 343 tanulója közül 157 volt a helybeli. 

vagyis a felvett négy löbb iskola 1893 tanu-

lója közül 826 helybelivel szemben 1067 vidéki 

tanuló volt, kik közül 987 Torontál-, Temes-, 

Krassó-Szerém-, Bá cs-Bodrogh-megy ékből és 

Szlavóniából jött Szegedre, hogy annak magyar 
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légkörében elsajátítsa a magyar nyelvet s a magyar szel-

lemet. 

Kétségtelen az előadottakból, miszerint Szeged 

város részint lakosságának gyarmatosító ereje, részint 

a délvidék más nemzetiségű iljúságának magyar szel-

lemű nevelése által Délmagyarország folyamatban levő 

ethnografiai átalakulásába oly elemek gyarapításá-

val foly he, mely elemek erősödése a magyar 

állameszme érdekével teljesen össz hangzik, 

a mely körülmény határozottan oda utal, hogy e vidé-

ken a magyarosító góezpont attractiv erejének állam-

intézmények által való fokozása, állami szempontból is 

teljesen indokolt. 

Szeged város lakossága gyarmatosító erejének fel-

tüntetése és a magyar állameszme érdekében való hiva-

tásának kiemelése után jelezzük Nagy méltóságod elölt, 

hogy a leendő szegedi egyetem közelébe 24 fő- és 5 

algymnasium, továbbá (> főreáliskola esik, a melyek kül-

sőleg hivatva vannak arra, hogy a harmadik egyetem 

hallgatóságát szolgáltassák. Sőt az utóbbi időben e tekin-

tetben is jobbra változtak a viszonyok, a mennyiben e 

vidéken két új főgymnasium keletkezett, a mely körül-

mény bizonyára szintén oda fog hatni, hogy a szegedi 

egyetem népesség tekintetében még inkább emelkedjék. 

A mi Szeged város kulturális viszonyait illeti, e 

tekintetben, mint már fentebb általánosságban jeleztük, 

a város az állandó haladás képét tünteti fel. Azokon felül, 

miket e tekintetben már hivatkozott feliratunkban kifej-
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tettünk, különösen figyelemre méltónak tartjuk azt. 

hogy azon idő óta Szeged város nagy hivatalnoki lét-

számmal biró államhivatalok székhelyévé lőn. Ideköl-

tözött időközben az államvasúti üzletvezetőség, a vasúti 

központi leszámoló hivatal, az országnak a budapesti 

után legnagyobb kir. ítélőtáblája, a hatáskörében két 

királyi ítélőtábla területére kiterjedő kir. főügyészség van, 

a katonaság száma jelentékenyen szaporíttatott, s annak 

csapatai a város költségén nagy díszszel épített lakta-

nyákba helyeztettek el; a város külterületén közigazga-

tási központok állíttattak lel, melyeken orvosi, rendőri, 

lelkészi, szülésznői és állatorvosi állomások rendszere-

sítlellek; több vármegyére"kiterjedő hatáskörrel ipar- és 

kereskedelmi kamara lőn szervezve, mely éber szem-

mel őrködik kerületének industriális és merkantil érde-

kei felett; a tanintézeteket illetőleg felállíttatott az orszá-

gos bábaképző intézet, mely annak idején az egyetem 

kiegészítő része leend; az eddigi polgári leányiskola felső 

leányiskolává lőn átalakítva; az addigi polgári fiúisko-

lával összeköttetésben közép-kereskedelmi iskola állít-

tatott fel; úgy a bel- mint a külterületen a népiskolák 

szaporíttattak s megfelelő díszes új épületekbe helyez-

tettek el; a magán jótékonyság igénybevételével nőipar-

iskola létesíttetett; a már fennállott virágzó nőnöveldén 

felül két új magán nőnövelde létesült; női kereske-

delmi tanfolyam szerveztelett; a püspöki tanítóképezde 

a kor követelményeihez képest reformáltatott, s jövőre 

már a csanádi püspök által e czélra vett díszes és 
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alkalmas épületbe helyeztetik el; alsófokú kereskedelmi 

iskola s iparos tanoncziskola létesíttetett, s mint arról 

Nagy méltóságodnak bölcs tudomása van, folyamatban 

vannak a tárgyalások arra nézve, hogy a város áldo-

zatkészségének igénybevétele mellett már a legköze-

lebb jövőben egy internátussal és minta elemi leány-

iskolával egybekötött állami felső leányiskola állíttas-

sák fel. 

Mindezekhez képest Szeged városnak költségve-

tésileg előirányzott tanügyi kiadásai természetesen óriási 

mértékben emelkedtek, úgyannyira, hogy míg 188'2-ben 

e czímre való kiadásaink 85,000 frtra rúgtak, mai 

nap már e czímre költségvetésünkbe 150—100,000 Irt 

van előirányozva. Ez bizonyára oly kiadás, minőt tan-

ügyi érdekeinek a fővároson kívül Magyarország egyet-

len városa sem. áldoz. 

Ugyan e czímen kell megemlítenünk azt is, mit 

már fennebb érintőleg megjegyeztünk, hogy a város 

közönsége elhatározta, miszerint Magyarország ezeréves 

fönnállásának megünneplésére 400,000 korona költ-

séggel egy közművelődési palotát emel, a melyben a 

70—80,000 kötetből álló Somogyi-könyvtárt, városi 

múzeumot és a Dugonicsról nevezett, úgy a komoly 

tudományosság, mint a szépirodalom magyar nyelvű 

művelésére és terjesztésére a város védnöksége alatt 

alakult s működésében már eddig is hatalmasan föl-

lendüli irodalmi társaságot helyezi el, mely épület tudo-

mányos, különben is az egyetem előfeltételét képező 
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intézményeivel a létesítendő egyetemnek bizonyára 

nagydíszű kiegészítője leszen. 

A kényelmi és lakás-viszonyokat illetőleg kiemelen-

dőnek tartjuk, hogy l<S8á óta Szegeden újból 1000-nél 

több magánház épült, melyek úgy a tanulók, mint a 

tanárok kellő elhelyezéséi biztosítják; az 1879-iki 

árvíz után helyt fogotl nagyvárosias rendezés a régi 

mélyedéseket, vízállásokat, egyéb utezai szabálytalan-

ságokat legnagyobb részben megszüntetvén, azoknak 

fokozatos feltöltése az egészségügy javára állandóan 

folyamatban van; a város rendezése alkalmával esz-

közölt utcza és tér befásítások immár kifejlődve, 

viruló díszben pompáznak ; a város körül, illetőleg 

ahhoz csekély távolságban elterülő népkert, Szaty-

maz és Kamarás üdülőhelyek kellemes kirándulá-

sokra alkalmasak. A város területén immár 19 ártézi 

kút szolgáltat üdítő forrásvizet, s ugyancsak a mille-

nium alkalmára ki fogja építeni a város az ártézi 

vízzel való táplálás rendszerére alapított magas nyo-

más úvízvezetékél ; s ha e mellett tekintetbe veszsziik, 

hogy a villáinvilágítás behozatala, valamint egy nagyobb-

szabású gőzfürdő létesítése érdekében a tárgyalások 

szintén folyamatba vannak, s hogy a nemesebb 

szórakozásra egy félmillió költséggel épített s nagy 

költséggel fenntartott díszes állandó színház, valamint 

egy újonan épült díszes kaszinó áll a művelt közön-

ség rendelkezésére, akkor bizton állíthatjuk, hogy a 

lakás- és kényelmi viszonyok tekintetében Szeged vá-

—s 
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rosa a hazai provincziális városok között szintén első 

helyen áll. 

Az éghajlati és élelmezési viszonyok tekintetéhen 

ragaszkodunk azokhoz, miket 1882. évben tett felter-

jesztésünkben elmondottunk; a megélhetési viszonyok 

tekintetében különösen kiemelvén, miszerint 1882. évi 

felterjesztésünk óta a megélhetési viszonyok annyiban 

javultak jelentékenyen, a mennyiben az állami hivatalok, 

magánintézetek, ügyvédi irodák szaporodása, a városi 

törvényhatósági közigazgatás fejlesztése, úgy a város 

jobbmodú polgárainál nyerhető magán nevelősködés 

és házi tanítás bőven lehetővé teszik, hogy a szegény 

sorsú iijak is, kik az önfenlartásra utalvák, végezhessék 

egyetemi tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjakat illetőleg kiemelendőnek tartjuk, 

miszerint az 1882-ben adott felterjesztésünkben kiemelt 

18 ösztöndíjhoz azon idő óta a Rózsa Ferencz, volt bel-

városi plébánosnak egy 2000—8000 forint körüli és 

Kiss Dávid szegedi polgárnak egy 5000 forintos alapít-

ványa járult, melynek kamatai az egyetemi iíjak javára 

értékesíthetők lesznek; s midőn e helyütt s e tárgyban 

újólag felhívjuk Nagyméltóságod becses figyelmét arra. 

hogy a határőrvidéki alapból és a horvát-szlavonországi 

ifjak részére alapított összesen 28 ösztöndíjat e kérdés-

nél kombináczióba venni kegyeskedjék, egyszersmind 

ünnepélyesen ismételjük abbeli ígéretünket, hogy az 

egyetemnek Szegeden leendő felállítása esetére 

nem fogunk késni azzal, hogy a város mél-
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tóságának megfelelő ösztöndíj akut anyagi 

erőnkhöz mért számban alapítsunk oly alvi-

déki idegen ajkú ifjak részére, kik tanulmá-

nyaikat a szegedi egyetemen végzendik. 

A mi a szegedi közkórház kibővítésének s az egye-

tem czéljaira bocsájtásának kérdését illeti, ezúttal ís 

kijelentjük, hogy azon a Nagy méltóságod hivatali elődje 

által kívánt átalakításokat teljesíteni s a kibővítéseket 

eszközölni jelenleg is saját költségünkön hajlandók 

vagyunk, s azokat az egyetem felállítása esetére 

teljesíteni is fogjuk, a kórház árvíztől való biztonsága 

tekintetében 1882-ik évi felterjesztésünket kiegészítőlég 

megjegyezvén, miszerint városunk egész területének 

árvízbiztonsága a város körtöltésén íeliil 1882. év óta 

2 új külső védvonallal szaporodott, névszerint a sövény-

háza-szegedi ármentesítő társulat kőburkolatú kereszt-

gátjával és a csongrád-sövényházi ármentesítő társulat 

mult évben készített tiszaparti védvonalával, mely hatal-

mas arányokban felemelt hármas védvonal ez idő sze-

rint városunk belterületének az emberileg elérhető leg-

teljesebb biztonságot nyújtja. 

Az előadottakban a lefolyt 1 1 év alatt városunknak 

való fejlődését nagy vonalakban jelezve, áttérünk azon 

hozzájárulás részletezésére, melyet Szeged város az 

esetre, #iahogy az egyetem falai közt fog felállíttatni, 

saját magán vagyonából áldozni hajlandó. 

Mint árról Nagyméltóságodnak bölcs tudomása 

van, a főreáliskola épülete, melyet 1882. évi feliratunk-
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ban az egyetem czéljaira felajánlottunk, időközben 

úgy Nagyméltóságod, mint a m. kir. ígazságügyminisz-

ter úr beleegyezésével a szegedi kir. ítélőtábla elhelye-

zésének czéljaira a város közönsége által felajánltatván, 

jelzett felterjesztésünkben az épületre vonatkozó aján-

latunktól a változott körülmények között el kell ugyan 

tekintenünk; hogy azonban kétségtelen jelét adjuk 

annak, mennyire szívünkön fekszik városunk jövője 

s Délmagyarország kulturája emelkedésének s ugyan-

ott a magyar állameszme erősítésének érdeke, a 

Nagyméltóságod hivatali elődjének 35,519/82. 

számú leiratában körvonalazott fakultásokkal 

szervezett tudományegyetemnek Szegeden le-

endő felállítása esetére saját költségvetésünk 

terhére készpénzben egy millió koroná t ezennel 

felajánlunk. 

Ezenfelül egyetemi intézetek részére, és pedig: 

a cliemiai intézet részére a Ferencz József-rakpart, 

Batthyányi-utcza és a Kazinczy-utcza, valamint a pénz-

ügyi palota által határolt 2424 D-méter kiterjedésű 

telket; 

a mathematikai, természettani és természetrajzi inté-

zetek részére a Ferencz József-rakpart, Batthyányi-, Arany 

János- és Kazinczy-utczák által határolt 3551 D-méter 

kiterjedésű, vagy ennek megfelelő más telektömböt; 

a tankórodák számára a Mars-tér, kórház-utcza és a 

rókusi templom között fekvő 5954 D - m é t e r kiterjedésű 

telket; 
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a boncztan, kórboncztan, élettani- és gyógyszer-

tani intézetek részére s egy ideiglenes berendezésű 

kisebb botanikus kert részére a Kossuth Lajos-sugárút és 

pacsirta-utczán levő 5425 m-méter területű telket, melyet 

e czélra kisajátítani fognánk, vagy ezzel, a létesülendő 

megállapodás szerint, egyenértékű más telket; az ösz-

szes telkeket 128,646 korona és 46 fillér hiva-

talos becsíí által megállapított értékben szin-

tén felnjánljuk. 

Ezenfelül kötelezzük magunkat arra, hogy a kór-

házat a Nagyméltóságod hivatali elődje szakértői javas-

lata alapján a szintén szakértőileg megállapított 100,000 

korona költséggel kijavítjuk, átalakítjuk és feltöltjük, 

a kórházi épületet az ugyancsak szakértőileg megálla-

pított 136,000 korona költséggel olyformán bővítjük 

ki, hogy abban még legalább 50 ágy elhelyezhető 

legyen, valamint hajlandóknak nyilatkozunk arra, hogy 

az általunk évenként jelentékeny áldozatok árán fenn-

tartott és gyarapított Somogyi-könyvtárt és városi mu-

zeumot állandóan színvonalon tartandjuk. 

* 
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Nagyméltóságú Miniszter Úr! 

Kegyelmes Urunk! 

Erezzük azon nagy felelősséget, melyet az utá-

nunk következő nemzedékkel szemben magunkra ve-

szünk akkor, midőn a magyar kultura érdekéből meg-

teszszük azon ajánlatot, melynek súlya a mostani 

nemzedéken túl, a jövő generáczió vállát is terhelni 

fogja, s bizonyára évtizedekre megakadályozza azt, hogy 

a lakosság közterhei nagyobb mértékben enyhít-

tessenek. Midőn azonban ezen felelősséget nagyszabású 

ajánlatunk megtétele által magunkra vállaljuk, meg-

nyugvást szerez lelkünknek az a tudat, hogy mi-

kor az államot feladatai megoldásában támogatjuk, 

egyúttal városunk haladását, a magyar Al-

föld kulturális emelkedését s itt a magyar 

állameszme megszilárdítását mozdítjuk elö, 

mely érdekkel szemben sem fáradságot sok-

nak, sem áldozatot nagynak soha nem tart-

hatunk. 

Kérjük Nagyméltóságodat, miszerint ezen ajánla-

tunk alapján odahatni méltóztassék, hogy a harma-

dik egyetem ezúttal újból felvetett kérdése, 

illetőleg a harmadik egyetem alapkövének leté-

tele a Magyarország ezredéves megiimieplé-
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sére az állam által tervbe vett alkotások 

sorába felvétessék. 

Bizonyára szép és lélekemelő megörökí-

tése leszen az utókor előtt hazánk ezer éves 

fennállása történeti jelentőségű momentumá-

nak, ha közvetlen azon hely — Pusztaszer 

mellett, hol őseink az első államszervező nem-

zetgyűlést tartották, az utódok a jövő nemze-

dékek számára a legfelsőbb művelődés harma-

dik templomát építik fel. 

Szegeden, a város törvényhatósági bizottságának 

1898. szeptember hó 18-án tartott rendszerinti köz-

gyűléséből. 
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