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Mielőtt cipőszükségletét fedezné, 
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tekintetében is súlyos veszteségek érték az egye-
temet. Dologi javaink, melyek még az 1931— 
32-iki tanévben 1,259.027 pengőt tettek ki, éven-
kint fokozatosain apadva 984.500 pengőre csök-
kentek. Fölötte nehéz helyzetet teremt klini-
káink, intézeteink és intézményeink ellátását ille-
tőleg ez a nagy redukció. 

—1 Szellemi és anyagi javaink 
elvesztésén kívül e változások érin-
tetlek autonómiánkat is. Bármeny« 
nyíre őriztük ezt a nagy kincset, 
melyet elődeink évtizedeken át 
sértetlenül tudtak megőrizni, de 
melyet mi már megapadva vettünk 
át, nehéz utunk sok zökkenőjén 
nem bírtuk hiány nélkül álmen. 
teni-

— Ha bármennyire keservesen ís, de ennek 
tudatával nyugszunk bele ebbe az átmeneti álla-
potba, mert nem tudjuk elképzelni, hogy ezzel 
a felsőbb helyről jött —< ránk nézve fölötte ne-
héz helyzetet teremtő >— intézkedésekkel a vi-
déki egyetemeknek elsorvasztását célzó akció in-
dult volna meg. 

Nemcsak a tanároknak és tanítvá-
nyoknak érdeke, hogv a vidéki 
egyetemek megmaradjanak, sőt 
fejlődjenek, hanem az államnak is, 
mert az egyetemek leépítése s ez-
által legvengitése az ország kuitur. 
nivójának a leromlását is jelenti. * 

Az egyetem rendeltetése nemcsak az, hogy dip-
lomákat adjon, hanem az is, hogy a nemzeti kul-
turál védelmezze és fejlessze. Erre pedig soha-
sem volt nagyobb szükség, mint ma, mikor a 
nemzetek versenyében a kulturnivó szerepel dön-
tő tényezőként s mikor a szociális átalakulások is 
kívánatossá teszik, hogy az ország mennél több 
polgára birjon magasabb képzettséggel és ké-
pesítéssel. 

Széki Tibor ezután a kinevezésekről és kitün-

Élni is csak kell 
az embernek 

Irta TÖRÖK SÁNDOR 
Mire felfigyeltem rá, ott tartott, hogy hogyan 

fékezett meg a múltkoriban Óbudán két megvadult 
lovat. Nem kicsi dolog lehetett 

— Tuggyák maguk, annyi időm se igen volt, 
hogy mindakét kezemet elékapjam a nadrágzseb-
ből. Hátul jött egy autó, elől is töfögött egy. Az 
ucca meg szük, mint a fene. A lovak megvadultak 
s rugaszkodtak istenigazában, ugy nekinyujtóztak 
a világnak, hogy tán még most is szaladnának, ha 
éppeg arra nem vetődök. A kocsis már nem volt 
se eleven, se holt Akkor elibük ugrok, szemük 
közé nézek, egyet dobbantok, egyet hujjántok s 
megálltak abban a minutumban. Szakadt a hab 
róluk, reszketett a térdük. Megvakargattam a hom-
lokukat — nyetenye, mondom, — oszt arra nyi-
hogtak örvendezve. Na — mondok a kocsisnak, — 
hajtson kend odébb. Oszt ugy mentek, mint a ke-
zes bárányok. 

Kevesen voltunk a kültelki kocsmában, ahová 
felvetődtem s tőlem második asztalnál ült a le-
gény. Négyen, öten ültek vele s tenyérbevágott 
lejjel hallgatták. De mindenki fc' ^yelt rendre — 
irmt magam is, — a kocsmáros is, még a hátsó 
lakószobából kijött a fia felesége is rendre s az 
ajtónak támaszkodva, ugy lestek a szavát. Egy 
gyerek liter kadarkát vitt valahová, de már fél-
órája ott állt az üveggel s tátott szájjal hallgatta. 
A Itgény kolbászt, kenyeret bicskázott igen ké-
nyesen — messze elvetve magát a ezékben s min-
den falatot ugy vitt a szájához a bicska végén, — 
időnkint hörpintgetett a hosszulépésből. óvatosan 
iszogatta csak, minden öt-hat bicskavég után egy 
börpentést, de olyan legényesen, mintha legalább 
négy-öt litert már megivott volna. Általában ajiio-

tetésekről emlékezett meg, majd a hallgatóság lét-
számáról, a tandíjkedvezményekről, segélyak-
ciókról ós testnevelésről 6zólott. 

A megindultságtól remegő hangon, könnybe-
lábadt szemmel ezután a következő szavakkal 
fejezte be nagyhatású beszámolóját: 

— Most, midőn beszámolómnak végére érek, 
legyen szabad kommentárként egy rövid meg-
jegyzést tennem arra a keserű kifakadásra vo-
natkozólag, melyet jelentésem legelején az egye-
temünk legyöngülése miatt tettem. Végtelenül 
bántana ugyanis, ha valaki véletlenül azt gon-
dolná, hogy azért, mert már csak féllábbal va-
gyok ezen az egyetemien, az a kifakadásom nem 
őszinte. Éppen ezért lelki szükségét érzem ebből 
az ünnepélyes alkalomból is kinyilatkoztatni és 
fogadni, hogy ehhez az egyetemhez, melynek 
hallgatója voltam, melyen pályámat kezdtem s 
amely 12 évvel ezelőtt egyik tanszékére meghívás-
sal megtisztelt és kitüntetett, hü maradok, míg 
élek, sorsa szivemen fog feküdni s fejlődése 
mindig örömet, visszafejlődése bánatot fog je-
lenteni számomra. 

A hosszantartó taps után, amely Széki Tibor 
prorektor jelentését követte, a lelépő egyetemi 
tanács átadta helyét az uj egyetemi tanácsiak. 
Az uj rektort, dr. Kiss Albert egyetemi tanárt, 
Széki Tibor prorektor köszöntött». Kiss Albert 
rektor ezután szókfoglalóját tartotta meg ezen 
kifejtette, hogy 

az egyetem autonómiája ma már 
nem áll másból, mint a rektor és 

a tanács megválasztásából 

Az egyetem költségvetése az állami költségvetés 
egyik része és ma már a posta úgyszólván min-
dennap ujabb redukcióról és a dologi kiadások 
csökkentéséről hoz értesítést. 

lyan legényes kis legény. Olyan kicsi, de h'. A 
bajusza vékony, mokányul megkunkorodik a vége 
s még a csizmája orrán is ül valami jóizü hety-
keség. 

Újba fogott. 
— Mer' a jó 16 olyan, mint a e fehérnép — ka-

nyarította — oszt nem mindig egyforma. Van, 
amék csak a jó szóra ád, verésre semmit. Még 
antul inkább megmakacsolja magát. De egy jó 
szóra, simogatásra olyan szelid lesz, mint a fene. 
Van aztán, amék meg elbizza magát s azt hiszi, 
hogy ő az erősebb. Annak nem szabad engedni 
ám. mert ugy a fejire ül az embernek, mint a fene. 
De akár erre, akár arra, tudni kell azt a fehérnép-
nek. hogy ő akármilyen becses, azér* mégse fér-
fiember! Csak amolyan vászoncseléd. Hujjé, vége 
mán annak az embernek, aki egyszer is utánaen-
ged. Mer' az asszony olyan áfti, mint a gyerek. 
Könnyen elkapatja magát Ismertem egyszer egy 
lányt — s kezefeiivel feltörülte a bajusza kunkor-
ját — az olyan lány volt, hogy csuda. Makacs 
egy akaratos lány volt, büszke, rátarti, mint a fe-
ne. Udvaroltam neki no, más is udvarolt, éppen 
elegen jártunk a szoknyája után, de csak fittyet 
hányt az mindenkinek. Volt ott egy esztergályos, 
igen urasan járt meg mi, az is kerülgette. Láttam, 
hogy kifelé, hát okosan kell itt csinálni. Nem si-
ettem. Csak ugy szóltam is hozzá, nem is. Egyszer 
aztán józsefvárosi bucsun összejövünk, vele az 
esztergályos s mások is. Már volt akkor nála mé-
zessziv, valami öt-hat. Nálam is volt egy. Kinek 
viszi? — azt mondja s nevet hamisan. Én annak, 
akinek a szive hozzám hajlik — mondom. Nono, 
— nevetkérez, — aztán mirül ismeri meg? Én 
könnyen, — mondom — én arról, hogy ha én ezt 
neki odaadom, hat amennyi vele van, mind idead-
ja S aztán — azt mondja. — akkor maga ugyan 
jól akar járni. Hátha a lánynak többje van? — S 
ha több. több — mondom s azzal csak ugy már 
indulok is odébb, tuggyák maguk. 

Nézze negetXNIITEL 
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Arra kérte végül a rektor a város 
társadalmát, hogy legyen erős tá-
mogatója az egyetemnek, mert 
csakis igy lehet eredményesen 
visszaverni azokat a támadásokat, 

amelyek az egyetemet érhetik. 

A' hagyományoknak megfelelően Kiss Albert 
rektor ezuán székfoglalóját tartotta meg ezen 
a cimen: i>Vázlatok a római jog receptíója kő* 
réből.ní 

A mély-értelmű székfoglalót a közönség mind-
végig nagy figyelemmel hallgatta. 

Ezután dr. íványi Béla, a jog- és államtudo-
mányi kar dékánja az ifjúsághoz intézett nagy-
hatású beszédet. Azzal kezdte, hogy az ifjúság 
az egyetem gerince és ha az egyetemi ifjúság 
számát kevesbíteni akarják, akkor csak egy feú 
adat lehet, 

félreverni a harangokat (Taps.) 

—• Az egyetem nagy célját nem érheti el, ha 
annak egységét megbontják, ha a tanárok & az 
ifjúság állandó nyugtalanságban él, — mon-
dotta. Az ifjúság első kötelessége a tanulás. A 
tanárok feladata az ifjúság kezébe adni az élet 
kulcsát, azt a fegyvert, amit tudásnak hivunk. 
Arra kérem a fiatalságot: dolgozzatok és küzd-
jetek, harcoljatok és mi féltő, szerető támoga-
tást nyujtunk. Jegyezzétek meg, hogy hol a tanár 
és tanítvány kőzött nincs meg az összhang, ott 
nem lehet beszélni egyetemről, eredményes mun-
káról. Mutassátok meg, hogy érzitek azt az er-
délyi levegőt, ami még ma is lengedez az egye* 
temünk falai között. Ez az atmoszféra kötelez 
a munkára, tanulásra. Száz százalék** egész fér-
fiakká egvikez oetek lenni, méltóvá nagymultu 
egyetemünkhöz. 

Dr. Iványi Béla beszédét különösen az egye-
temi ifjúság körében szűnni nem akaró tapssal 
és éljenzéssel fogadták. A szép ünnepség befe-
jezéseül az egyetemi énekkar a Himnuszt éne-
kelte el. • ! •! • 

Megáll a lány s szól utánam — hová »let? —1 
Azt a leányt keresem — mondom, akinek a szi-
vet odaadjam — s ismét teszek egy lépést odébb, 
értik-e? mer' az a veleje, hogy bántotta ám, hogy 
csak ugy vetem félvállról az igent • nemet 

— Ne fusson — azt mondja, — hát nem ád sem- . 
mit? . 

— Adok én, ha te is adsz. 
— Hát mit adjak? 
— Ami nálad van, mindet 
— Jaj, egyér' olyan sokat?... 
— Éppen annyit. 
— Aztán mit csinál vél a 
— Mit e? Ahány van, annyi háznak a tetejire 

hajitom. Oszt akkor csak egy marad kettőnknek. 
De az osztán ölég. 

— Na, — nevetett ám a lány nagyon, minttia 
csiklandoznák — nem éri fel maga a pesti háza-
kat, hogy felhajítsa. 

— Nem-e? Majd meglátod, csak add ide, >— 1 
ugy a szeme közé néztem, mint a fene 

— Szóból szó lett mondom, s ideadta. Mindet 
ám Az esztergályosét is. Hat darab volt s azon 
helyből felhajítottam hat háznak a tetejire. Há-
rom-négy emeletesek voltak, de mondhatom egy 
se pottyant visra. — Utolsót hörpintett az utolsó 
falatra, bicskáját megtörölgette a nadrágjában, 
bfitvkösujja hegyivel eirvet kettőt próbált az élia, 
játékosan s iól hátradűlve rávert a hasára: — 
ez oszt igen. Hát ír1* ""ót mondom. De él ls taka-
rodott ott mindenki. Még az esztergályos morgott 
valamit, de inkább csak befele. Aztán ketten men-
tünk odébb a lánnyal. Zsófinak hijtáfc. 

— A túlsó oldalra ís dobott? — kérdezte 
kajla orrú ember s látszott, a távolságot számlt-
ja magában. 

— A túlsóra? — s ucv elhímvorffoH kicsit a 
legény — oda is kettőt. Ide meg négyet. Egy se 
esett vi>sza. 

— AzJán mi lett a lánnyal? 
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