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A lauliussminissíer 
a szegedi egyelem sorsáról 

„Az egyetemesei érintő Kérdésben még nem történi döntés" 

Az uf tanévben egyelőre vdliozailan marad a szegedi egyetem 

(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-
retesek azok az események, amelyek legutóbb 
a szegedi egyetem ügyében történtek. Amikor 
hire terjedt annak, hogy a jogi fakultás meg-
szüntetését, vagy szüneteltetését tervezik, az 
egyetemcsonkitás terve ellen megmozdult az 
egész nyilvánosság. A tiltakozás olyan elemen-
táris erővel nyilvánult meg, hogy az ellenzé-
ken kivül megmozdulást tartott szükségesnek 
az egységes párt szegedi vezetősége is. Tisztá-
ban voltak azzal, hogy a szegedi egyetem eset-
leges megcsonkítása mit jelentene politikai 
szempontból is az egységes pártra nézve. Jelen-
tettük vasárnap, hogy a tiltakozás kapcsán dr. 
Széchényi István, az egységes párt szegedi fő-
titkára kihallgatásra "jelentkezett S z t r a-
n y a v s z k y Sándornál, majd a pártelnök ut-
ján a kultuszminiszternél. Széchényi szándé-
ka az volt, hogy ha a kormány nem cáfolja 
meg kellő formában a nyugtalanító híreket, 
nem vállalja pártszervezői megbízatását és be-
jelenti, ilyen körülmények között alig hiszi, 
hogy akadjon valaki Szegeden, aki az egységes 
pártot össze tudná tartani. 

A kihallgatás kedden délelőtt megtörtént. 
Budapesti útjáról visszatérve dr. S z é c h é n y i 
a következőket mpndotta: 

— El voltam szánva arra, hogy a titkárságtól 
visszalépek, ha az egyetem jogi fakultását csak-
ugyan megszüntetnék. Budapesten csatlakozott 
hozzám K ö r m e n d y Mátyás országgyűlési 
képviselő is. A kihallgatásról addig, amig a fő-
ispán úrral nem ismertetem részletesen annak 
eredményét, csak annyit mondhatok, hogy a 
kultuszminiszter ur kijelentette, hogy bármit 
is szándékozna tenni az egyetemekkel kapcso-
latban, addig nem dönt, amig az űgvet az ille-
tékesekkel meg nem beszéli. Az 1933—34 évi 

tanévben azonban ilyesmiről még nem lehet 
szó. Ilyen körülmények között nincs okom le-
mondani megbízatásomról. 

Az ügyben az MTI. a következő 

hivatalos közlést 
adta ki: 

„H ó m a n Bálint kultuszminiszterhez Sze-
ged város főispánja és a város társadalmá-
Szeged város főispánja és a város társadalmá-
nak vezetősége keréssel fordult és kérdést in-
tézett, hogy megfelel-e a tényeknek az a beál-
lítás, amelyet egyes felelősség nélküli beava-
tott tényezők hirdetnek szerte a városban, 
mintha a kultuszminiszter állástfoglalt volna 
már a szegedi egyetem jogi fakultásának be-
szüntetésére vonatkozólag. A miniszter a kér-
désre a következő választ adta: 

— Hivatkozom költségvetési beszédemnek 
idevonatkozó részére; a leghatározottabb mó-
don kijelentettem, hogy sem ebben, sem más 
hasonló, egyetemeket érintő kérdésben még 
nem döntöttem, tehát téves és a tényeknek meg 
nem felelő az a beállítás, mintha a jogi fa-
kultásnak a szegedi egyetem köréből, való el-
vonását illetőleg véglegesen kialakult vélemé-
nyem lenne. 

— Különben a ténvek is megcáfolják a Sze-
ged társadalmát izgalomba hozó hirt, mert hi-
szen az 1933—34. évi jövő költségvetés kereté-
ben bennefoglaltatik a gondoskodás a szegedi 
egyetem jogi fakultásáról is. Ezt az időt, ame-
lyét éppen az 1933—34 évi költségvetés nyújt, 
a döntés meghozatala előtt fel fogom használ-
ni arra, hogy az összes illetékes tényezőkkel 
való tárgyalás után az ország kulturális és 
pénzügyi helyzetét az egyetemekkel hiró vidé-
ki emporiumok jogos életérdekeível összhang-
ba hozom". 

Egy fiatal joghallgató öngyilkossága 
a Szentháromság-uccában 

Pénteken éjszaka főbelőlte maqáí, lettét csak három nap múlva fedezték lel — 
Polyák Tibor lragédláfa szőlei távollétében az fires lakásban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Szentháromság-ucca 18. számú ház lefüggö-
nyözött ablakai mögött három napig feküdt 
holtan, észrevétlenül Polyák Tibor 21 eszten-
dős jogász. Még pénteken éjszaka halántékon 
lőtte magát és az öngyilkosságot csak teg-
nap éjszaka fedezte fel egyik barátja. Az aj-
tót zárva találta, a kulcs viszont beíülről ben-
ne volt a zárban. A barát megfigyelését közölte 
a háziasszonnyal, özv. dr. Vidra Jó-
zsefnével, aki azt a választ adta, hogy 
Polyák Tibor nem lehet odahaza, mert még 
pénteken éjszaka elutazott szülei után Zirczre. 
A barát értesítette a rendőrséget. Nemsokára 
rendőri bizottság szállott ki a csendes házba. 
A zárt verenda ajtaját feltörték és végigkutat-
ták a lakást. 

A legutolsó szobában rátaláltak a fia-
tal diák holttestére. 

Polyák Tibor hálóingben, átlőtt homlokkal fe-
küdt a divánvon. A revolvert a mellén talál-
ták meg. A divány, a padló tele volt megal-
vadt vérretl. Az eíső pillantásra látszott, hogy 
Polyák Tibor már napokkal előbb követte el az 
öngyilkosságot. A rendőri bizottság megálla-
pítása szerint valószínűnek látszik, hogy 

mielőtt főbelőtte volna magát, is-
meretlen mérget is ivott. 

A divány melletti asztalkán poharat találtak, 
amelynek alján sötétszinü folyadék volt. Az 
öngyilkos egyetemi hallgató négy búcsúlevelet 
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hagyott hátra. Ezeket közvetenül az öngyil-
kosság elkövetése előtt Írhatta, mert a kusza, 
zilált betűk arra vallanak, hogy erősen felin-
dult lelkiállapotban volt. Egyik levelet szülei-
nek címezte, a másikban testvéreitől vesz bú-
csút, a harmadik levél a rendőrségnek szól, 
a negyedik levelet egy szegedi leánynak szán-
ta. 

A levelekben nem magyarázta meq ön-
gyilkosságának okát, 

csak kéri, hogy bocsássanak meg neki tettéért. 
Lehetséges, hogy végzetes elhatározásánál sze-
relmi motívumok is közrejátszottak, de sokkal 
valószínűbb, hogy azért ö í temeg magát, mert 
multheti alapvizsgáján egyTásguból elbukott. 

Polyák Tibor szüleivel — édesapja nyugal-
mazott államvasutí főfelügyelő — és két leány-
testvérével élt a Szentháromság-ucca 18. szá-
mú házban. Súlyos beteg édesapjának a hó-
nap elején el kellett utazni a hegyek közé. 
Zirczre utazott az egész család, egyedül Polyák 
Tibor njaradt otthon, mert a mult hét végén 
alapvizsgáznia kellett. A fiatalember abban ál-
lapodott meg szüleivel, hogy 

a vizsgája után, pénteken éjszaka szü-
lei után utazik. 

Polyák Tibor szorgalmasan készült a vizsgára, 
az azonban nem a legjobban sikerült: egy 
tárgyból elbukott. Pénteken éjszaka barátai 
társaságában szórakozott, azután hazasietett. A 
társaságban nem látszott rajta, hogy milyen 
gondolatokkal foglalkozik. 

Ami ezután történt, azt a következőkben re-
konstruálta a rendőrség. Polyák Tibor hazaté-
rése után megirta a búcsúleveleket, levetkő-
zött, megitta a mérget, majd lefeküdt a dívány-
ra és ott 

édesapja revolverével halántékon lőtte 
magát. 

A dörrenésre senki sem lett figyelmes, mert a 
házban rajta kivül nem tartózkodott senki. A 
háziasszony az udvar végében külön épületben 
lakik és így nem hallhatta meg a revolver-

dörrenést. A golvó a jobb halántékon ment be 
és a baloldalon jött ki. Az orvos szerint azon-
nali halált okozott. A rendőrség sürgönyileg 
értesítette Zirczen a családot. 

A Délmagyarország munkatársa felkereste a 
Szentháronisag-ucca 18. számú házat. A csen-
getésre özv. dr. Vidra Józsefné, a háziasz-
szony nyit kaput, ő mondja el, hogy Polvá-
kék még nem jöttek haza Zirczről, minden 
percben várja őket. Polyákék minden ablaka 
le van erősén függönyö'zve. A háziasszony, 
amióta Polyák Tibort élvitte a fekete kocsi, ál-
landóan sir. 

— Csak azt tudom mondani — válaszolta 
kérdésünkre —, hogy nagyon jó fiu volt a Tibi, 
jól tanult mindég, nem értem, hogy mi történ-
hetett vele. Pénteken este 10 óráig fennt vol-
tam és vártam, hogy elutazása előtt bejön hoz-
zám elbúcsúzni. De nem jött. Szombaton reg-
gel bezörgettem az ajtón, de nem jelentkezett. 
Ázt hittem, hogy elutazott szülei után. Vasár-
nap reggel észrevettem, hogy a verenda kilin-
cset megfogta valaki. Hozzáláttam, hogy le-
tisztítsam a kilincset és eközben észrevettem, 
hogy a kulcs belőlröl benne van a zárban. 

— Nagyon megijedtem, egy pillanatra el is 
veszítettem az eszméletemet és végigzuhantam 
a földön. Átszaladtam ezután a szomszédok-
hoz és elbeszéltem, hogy mit láttam. A szom-
szédok megnyugtattak, hogy biztosan elutazott 
a fiu, a kulcs csak azért van belőlröl, hogy a 
tolvajokat megtévesszék. Én ebben meg is 
nyugodtam. Hétfőn este eljött egyik barátja, 
neki is elmondottam, hogy mit tapasztaltam. 
A barátja mingyárt azt mondotta, hogy vala-
mi baj van és a rendőrségre sietett... 

— Csak azért tehette — mondja a háziasz-
szony —, mert megbukott a vizsgán . . . 

Pakots József a ravatalon 
Budapest, junius 13. Részletesen beszámol-

tunk tegnap P a k o t s Józsefnek, a bátorsza-
vu ellenzéki politikusnak, az irói világ egyik 
lelkes szivü vezérének megdöbbentő, tragikus 
haláláról. Pakots József kedden délelőtt a te-
mető halottasházának ravatalán pihen. A min-
dig mosolygós, fáradhatatlan publicista-kép-
viselőt a szive ölte meg. Halálhíre osztatlan 
megdöbbenést keltett az egész országban. Egész 
életét másoknak szentelte. A költői lelkű író 
és újságíró nemcsak képviselője volt a monori 
kerületnek, segítője és barátja is volt válasz-
tóinak. A kultura szolgálatában érte utói a ha-
lál. Az általa összehozott lillafüredi iróhetet 
bezárták. Csütörtökön délben temetik a kere-
pesiuti temető halottasházából a főváros által 
adományozott díszsírhelyre. 

Evezősök! 
T R É N I N G R U H A 

minden színben kapható 

HABSELYEM BLUZ 
g y ö n y ö r ű színekben n 

LUSZTIG IMRE 
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magas árat fizetek elavult villanycsillárjaiérf, 
ha nálam cseréli be újjá. 43 

D n c n o r T n v c o f villanyszerelő mes-
K U S U C l J U A 3 C 1 t e r r e l ) k i a szerelési 
munkáit a Magyar MérnOk és Eplfészeqvlel 
szerelési szabványán készíti. Rádiók 6-12-18 
havi részletre. Tisza Lajos k. u- 39. Tel. 14-68. 
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asztalos, Szent István tér 7. 818 

ASZFALTOZ AST 
fal- és padlóburkolást, 

szobrász- és mükőmunkáf, 
cserépkályhákat, 

építkezési anyagokat 
olcsón készít es árusít 

Landesberg BHKr; •ucca 10. 
10-68. 


