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LENNI, VAGV NEM LENNI: EZ ITT A KÉRDÉSI 
Dr. Schmidt Henrik egyetemi rektor beszéde 

az egyetemi tanároknak Lázár Andor igazságügyminiszter és Hóman 
Bálint kultuszminiszter tiszteletére rendezett vacsoráján 

parancsot kaptunk: beszédeket nem sza-
kad mondani. Filológiád pontossággal megvizs-
gálva a parnos mondatait, art látjuk, hogy ez a 
szó: „beszédeket" többes számban áll. Ebből nyil-
án következik, hogy a parancs iram jelenti azt, 
hogy egyetlen beszédnek sem szabad elhangzania 
Nem Is volna az elképzelhető egy Bácskában szű-
latett ás a Délvidéken nevelkedett házigazdára, 
hagy ne találjon módot vendégeinek szive* sza-
vakkal való üdvözlésére. Egy ndvarias házigazda 
inkább meghal, de vendégeit okvetlenül üdvözöl-
ni« kell 

Legyen szabad ezért a legmélyebb tisztelettel, 
írömmel és szívem egész szeretetéve! köszönte-
nem a magyar királyi kormány képviselőit dr. 
L á z á r Andor igazságügymlniszter és dr. Hó-
man Bálint kultuszminiszter urat. Ünnepszámba 
megy nekünk az 6 megjelenésük .amelyet régóta 
örömmel vártunk. Nem mondom azt, hogy örö-
münkbe nem vegyül az aggodalom némi érzése is. 
Azt mondja egy klaszikus költő, hogy a földi ha-
landóknak, ha az Olympus lakói leszállnak kö-
réjük, nagyon óvatosaknak kell lenniök. Mert 
•zefc, ha magas tetszésük ugy hozza magával tud-
Bak sebeket gyógyítani, tudnak derűt és boldog-
ságot árasztani. De olykor halandó emberi értel-
münk számára megfoghatalan okoból, talán sze-
szélybőL talán azért hogy bűneinkért megbüntes-
senek bennünket vagy csak árért, hogy rettene-
tes hatalmukat megmutassák, szörnyű módon le 
ls tudnak sújtani reánk. A lesújtottak sóhajai és 
könnyel felhőkké válnak és e felhők felett elfogu-
latlan egykedvűséggel ás nyugodt boldgsáirban 
trónolnak az Olympusbellek. A földiek őrüljenek, 
hogy ha akkor, amikor azok eltávoztak körükből, 
nagyobb baj nem érte őket. A mai napon, eddig-
elé, nagyobb szerencsétlenség, ngy látszik, nem 
történt De senki S6ID tudhatja, mit hoz a holnap, 
senki sem tudhatja, hogy ha magas vendégeink 
•1 távoztak, mit fog hozni egyszerre csak a Buda-
p e s t i Köz l öny . | 

Legyen szabad szivem egész melegével üdvö-
zölni a magyarországi cserkészet főparancsnokát 
Te l ek i Pál gróf ur önagyméltóságát és a kísé-
retében érkezett nrakat öexcellenciájáról min-
denki tudja, hogy ő városunknak és egyetemünk-
Bek egyaránt kipróbált régi jóakarója és kitűnő 
barátja Most az egész ország csodálattal nézi az 
6 emberfeletti munkáját amellyel Ide fogja hozni 
• legkülönbözőbb nemzetek ifjainak nagy sokasá-
gát Könnyen lehet, hogy e nagyszabású vállalko-
zás Magyarország sorsára egyszer döntő befo-
lyást fg gyakorolni Mert ezek az Ifjak, akik most 
hazánkat meglátogatják, hazájukba visszatérve, 
ett felnövekedve, esetleg egyszer majd országok 
torsának Irányítását veszik kezükbe. Lehet hogy 
egyszer majd oly döntést kell hozniok, amely a 
magyar népre Is kihatással van 6« kőwnven el-
képzelhető, hogy elhatározásaikra hatással lesz-
nek azok az élmények és azok az emlékek, ame-
lyekre most az Idei nyáron tesznek szert Szere-
tettel fs csodálattal kívánjuk önagyméltósága ha-
talmas vállalkozásának és emberfeletti munkájá-
nak a legteljesebb sikert. 

Régi tisztelettel és a legnagyobb őrömmel üd-
vözlöm körünkben S z l l y Kálmán államtitkár 
Ur őméltóságát. Egyetemünkhöz ugy hozzátarto-
zik 6, mint a tengeri nton Járó hajóhoz a horgony. 
A hsjó kapitánya csak addig lehet nyugodt, amig 
szükség esetén Ilyen hatalmas horgonyba vetheti 
• bizalmát Ebbe a horgonyba kapaszkodunk, ha 
vlhair szakad reánk. Amíg ez a horgon; tart, addig 
semmiféle veszedelemtől nem fogunk félni. Mindez 
perszs nem Jelenti azt hogy az államtitkár ur és 
egyetemünk közt olykor nézeteltérések vagy vitAk 
nincsenek. Igenis sokszor kerülünk abb-. a hely-
zetbe, hogy kénytelenek vagyunk őméltósága né-
zstett megcáfolni. így legutolsó szegedi tartózko-
dás« alkalmából, elpanaszolván neki sok balun-
kat, gondunkat azt mondottam, hegy egyetemünk-
Bek Jó orvosra volna szüksége, aki minden baját 
elmulasztaná. Az államtitkár ur kijelentette, hogv 
« é benyomása szerint Itt nincsenek bajok, az ő 
véleménye az, hogy a szegedi egyetem makkegész-
séges. 

A sót® ezen diagnózisén sokat gondolkoztam és 
utánajártam annak, mit szólnak ehhez az emberi-
ség legmagasabb értelmű képviselői, a filozófu-
sok és a költők A legnagyobb német költőnél 
csakugyan meg ls találtam a helyes megállapí-
tást BB pedig vev hangzik, hogy 

D&s Besste auf der Welt 
W ahns D&nk, 

ezek ls mély értelmű szavak, de ezeket most nem 
akarom analizálni. A kis vers azonban e szavak-
vakkal lesz kerek egésszé: 

Gesunder Mensch, ohne Geld 
lst halb kraak. 

Vagyis ,ez azt jelenti, hogyha a kultuszminiszté-
riumi urak ezentúl is annyira törik a fejüket azon, 
hogyan lehetne egyetemünk költségvetését redu-
kálni, mint eddig, akkor intézményünkön oly be-
tegségek Jelel fognak mntatkozni, amelyeket még 
a C-vitaminból készült orvosságokkal sem lehet 
meggyógyítani. 

Szeretettel üdvözlöm Szeged városának köz-
tünk most először megjelenő főispánját Még any-
nyira uj 6, hogy oly szép, mintha skatulyából húz-
ták volna kl. Reméljük azt hogy egyetemünknek 
époly jóakarója és kiváló barátja lesz, mint ami-
lyen a polgármester és a helyettespolgármester ur. 

Egy polgármester borzasztó nagy ur. De külö-
nösen nagy ur akkor, amikor sok pénze van. Ez-
időszerint pán* áll a házhoz, oly rettentő sok 
pénz, hogy a polgármester ur azt sem tudja, mit 
kezdjen vele. A miniszter urak valóban nagy há-
lára kötelezhetnék a polgármester urakat ha a 
gázgyári koncesszió meghosszabbltásval kapcso-
latban a napokban a város pénztárába befolyó 
milliók hovaforditására nézve eléjük néhány ak-
tuális tervet terjesztenének. 

Igen nagy hálával tartozunk mindnyájan kedves 
barátomnak, L á n g - M i t i c z k y Ernő táblai el-
nök urnák, mert az 6 Inlofativája és agilitása 
nélkül ezt a mai kedves estét valóban nem ren-
dezhettük volna meg Vele együtt szívből üdvöz-
löm a főügyészség, az ügyészség, a törvényszék, 
a járásbíróság vezetőit, a közjegyzői kamara és 
az ügyvédi kamara mélyen tisztelt elnökeit, akiket 
egyetemünkhöz s legszívélyesebb barátság fűz. 
Az ő Jelenlétük ragyogó erővel bizonyítja azt, 
hogy Szereden a Jogtndomány minden más tndo-
mánvnál mélyebb gyökeret vert 

Köszönettel tartozunk a táblai elnök ur őmél-
tóságának azon figyelmeztetéséért is, hogy az 
Igazságügymlnlszter úrra való tekintettel hívjuk 
meg kedves barátomat, a Csilla gbörtön kitűnő 
Igazgatóját Is. Persze kissé hátborzongató érzés, 
hogy itt van a rendőrség főkapitánya Is. Bármily 
szeretere méltó nrl emberek legvenek ők külön-
külön, Így együtt látva őket, sohasem tudható, 
mikor viszi esetleg keresztül valaki az igezság-
űgvminíszter umál. hogy egyetemünk központi 
épületére vonatkozó merev ellenállásom megtörése 
céliából a rendőrség vezetőie engem a börtönigaz-
gató nrnaV szolgrtPasson át 

A bíróság. az űgvésTséf a rendőrség tagiainak 
az ügyvédeknek és a bőrtönigazgatóknak rendsze-
rint ross »emberekkel van dolguk. ftp ezért meg-
hívtuk a tankerületi főigazgató urat és a tanfel-
ügyelő urat is. Az ő veeztésük alatt álló Intézmé-
nyek mindig csak szépre és jóra tanítják a gyer-
mekeket. Erre gondolni Is öröm. Az ő tevékeny-

Gyönyörű divatbluzok 
3*36 minden színben 

a Fehércégtáblás 

BOROS MIKI A cigiéi 
Széchenyi t*r IS . M7 

ségük szerves előkészítése az egyetem munkájá-
nak. A népiskolából jövő gyermekek a középisko-
lákon áthaladva jutnak el hozánk. így szállítja 
aztán nekünk a főigazgató ur az okos és nem okos 
hallgatók tömegeit. 

Kedves vendégeink mindannyian bizonyára szí-
vesen veszik tudomásul azt hogy egyetemünk bel-
ső élete ezidőszerint a legintenzívebb munka Je-
gyében telik el. Azt kell mondanom, hogy magam-
nak sem volt meg ez az áttekintésem az egyetem 
keretén belül folyó sokoldalú és hatalmas tevé-
kenységről, mielőtt mostani hivatalomat átvettem. 
Csak most nyerek betekintést rendkívül sokoldalú 
Univerzitásunknak oly sokoldala és hatalmas 
munkájába. Egyforma hévvel és szenvedélyesség-
gel folyik ez a munka mindenütt, ugy az olyan ln-
tézjetekbeo, amelyek díszes és fényes otthont nyer-
tek, mint az olyanokban, amelyek régi, rozoga 
népiskolákban, vagy eredetileg máscélu épületek-
ben egyelőre még hiányesan és kezdetlegesen van-
nak elhelyezve. 

Ha azt látom, hogy egyetemünk tanárainak 
munkái nemcsak francia, angol, olaas és német 
folyóiratokban Jelennek meg, hanem kézikönyvei-
ket a legkülönbözőbb nyélvekre, még Japán nyelv-
re ls lefordítják, ha olvasom a kezemen átmenő 
átiratokban azt hogy Franciaország, Angolország. 
Svédország, Németország és Északamerika egye-
temei sorba hívják meg egyetemünk tanárait elő-
adások tartására, ugy art kell mondanom, hogy 
esrvetemflnk belső munkája és élete as Intenzitás 
eddig soha el Bflfl ért magas fokára emelkedett. 

Legyen szabad végűi még saját miniszterünk-
höz, a kultuszminiszter úrhoz néhány szót szól-
nom. öt mi nem vendégnek, hanem magunkhoz 
tartozónak érezzük és magunkénak valljuk. Tud-
juk és «számon tartluk, hogy az 8 édesatyja ott állt 
egyetemünk bölcsőjénél, mint a klasszika-filológia 
kiváló képviselője. Ha Budapestre való távozása 
következtében a kultuszminiszter ur el ls szakadt 
tőlünk, őt mégis a írni gyermekünknek tekintjük és 
büszkék vagvunk arra, hogy nekünk Ilyen ügyes 
fiunk van .Otthon gyermekeinket Is így szoktuk 
biztatni, hogy art mondjuk neki: látod fiam, hogy-
ha apád egy fizetésében sokszorosan megnyirbált 
tisztviselő Is, te azért csak tanulj szorgalmasan, 
mert látod, hogy a kultuszminiszter ur édesapja is 
egvetemrt tanár volt, mégis milyen nagy ur lett a 
fiiból! Szívből kívánom .hogy minden vendégünk 
Jól érezze magát körűnkben és vendégszeretetünk 
szerény Jeleit fogadja oly szívesen, mint amily 
őszinte szívvel és tiszta örömmel mi ezeket nekik 
nyújtani óhajtanék. 
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