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tal ablakaiba. 

A rendőrfőtanácsos ekkor a tömeg feloszlatá-
sára adott utasítási és 

a rendőrök ekkor kardlappal rö-
videsen megtisztították a Kárász-

occát. 

A tüntetők az egyetem kertjébe menekültek, 
de innen is elkergették őket a rendőrök. Több 
tüntető a házak kapujában húzódott meg. A 
rendőrség ezután még tovább folytatta a tisz-
togatást és rövidesen helyreállította á rendet. 
Amikor á diákok a rendőrök elől menekültek, a 
Jókaf-nceában egy járókelőt inzultáltak. 

A Kelemen-uccában 
Este fél g órakor .1 Kelemen-Uccában folyta-

tódott az uccai tüntetés az előbbi recept szerint. I 

Az egyetem tanácsa szerdán este ülést tartott, 
«melyen foglalkozott a tüntetések és uccái rom-
bolások ügyével. A tanács elhatározta, hogy 6sü-
törtökön szünetelteti az előadásokat. A késő esti 
órákban az egyetemi tanács határozatából folyóan 
dr. Ditrói Gábor rektor a kővetkező felhívást adta 
ki az egyetemi hallgatósághoz: 

»Megütközéssel értesültem az ifjúságnak 
at egyetem rendjét és a város békéjét ve-
szélyeztető viselkedéséről, mely miatt az elő-
adásokat 20-án délután és 21-én egész nap 
szüneteltetni voltam kénytelen. Ez a visel-
kedés nemcsak, hogy méltatlan a nemzet jö-
vendő vezetőrétegét adó egyetemi hallgató-
sághoz, hanem a fegyelmi szabályzat ren-
delkezéseibe is Ütközik. A legnyomatékosab-
ban felszólítom a hallgatóságot, hogy a tün-
tetései :et azonnal hagyja abba s különösen 
tartózkodjék — saját jól felfogott érdekében 
is — mindennemű vagyonrorvgálástól és más 
erőszakos cselekedetéitől. Elvárom, hogy az 
ifjúság visszatér a komoly tudományos mun-
kához, elfoglalja helyét az egyetem padjai-
ban 8 bármi is legyen az, ami bántja, annak 
nem éretlen uccai tüntetésekbe ad hangot, 
hanem hivatott vezetőihez, az egyetem rek-
torához és tanácsához fordul kérésével. 

Amennyiben az a nem várt eset következ-
nék be, hogy ezen egyetemünk és nemzetünk 
jó hírnevét súlyosan veszélyeztető zavargások 
tovább tartanának, indíttatva volnék ai eddi-
gieknél szigorúbb lépések megtételére s végső 
esetben az egyetem bezárásától sem riadnék 
vissza, ami az egyetemi félév elvesztését von-
ná maga után. 

Az egyetem tanácsa mai ülésében elhatá-
rozta, hogy az uccai tüntetések és rombolá-
sok résztvevői ellen a szigorú fegyelmi vizs-
gálatot lefolytatja. 

Bizom abban, hogy a hallgatóság, mely 
fulnyomó részben komoly emberekből áll, 
átérzi, hogy a mai nehéz időkben nem han-
goskodással és rendbontással, hanem csak 
komoly, kitartó munkával javíthat a saját 
maga és oly nagy megpróbáltatásokon át-
ment Hazánk helyzetén.« 

Buócz fö kapitányhelyettes 
a készültségről 

és a rombolások okáról 
Fél 10 óra tájban dr. Buócz Béla főkapitány-

helyettes bement az egyetem központi épületébe, 
ahová az egyetem rektora kérette. A főkapitány-
helyettes hosszabban tárgyalt a rektorral, maid 
az épületben tartózkodó hallgatósággal. Nem sok-
kal később a diákok elvoimiíak, mire, a rendőri 
készülteéget bevonták a városházára. 

Dr. Buóce Béla főkapitányhelyettes a következő 
nyilatkozatot telte az éjszakai órákban: 

— Figyelmeztettem Az egyetemi hallgatókat, 
hogy tartózkodjanak a tünle'ések megismétlésé-
től, mert a legkérlelhetetlenebb szigorral fogok 
maaokrtdályocni minden totúbbi rendaawrásL 4 

Egy kisebb csoport megjelent a Kelemeo-ucca 1. 
szám alatt lévő étterem bejáratánál és bezúzták 
a kirakatot. A tulajdonosnő azonnal telefonon je-
lentette az esetet a rendőrségnek, pár perc múlva 
ujabb csoport jelent meg az üzlet előtt és be-
zúzta a másik kirakatüveget is. 

hallgatók megfogadták tanácsomat, rendben eltá-
voztak, mire a készültséget bevontam. A rendőr-
ség természetesen továbbra is fentarija a készült-
séget csütörtökön is, megakadályozunk minden 
rendzavarása kísérletet. 

Megkérdeztük a főkapitányhelyettest, hogy ta-
lajdonképen 

mi robbantotta kf 

a romboló tüntetéseket. 
— Hogy a tüntetésnek magának mi volt a m-

lajdonképeni oka és célja, azt nem tudom — fe-
lelte —, de azt, hogy mi mérgesítette annyira el, 
hogy rombolássá fajult, azt sikerült megállapítani. 

Rektor ur, 

nem most zajlott le az első olyan ba-

zafiatlan rendzavarás* mint amilyen szerdán 

is megbotránkoztatta a józan szegedi népet, 

amely dolgozni és boldogulni szeretne Ahhoz 

is hozzá vagyunk szokva, hogy a rektor urak 

nyilatkoznak az ilyen rendzavarásokról. Per-

sze jobb lenne, ha mást tennének. Dehát az 

egyetemnek autonómiája van. Ott azt tesznek, 

amit akarnak. 

A rektor urak imént emiitett szokása már-

már hagyománnyá vált. Érthető, ha hagyo-

mánytisztelete folytán Méltóságod is érezte a 

kötelességét, hogy nyilatkozzon. Az egyik ilyen 

nyilatkozatban azt méltóztatott mondani, hogy 

az„egyetemi tanáce lefolytatja a legszigorúbb 

fegyelmi eljárást azok ellen az nccai rendza-

varók és kártevők ellen, akiknek a személyét 

megállapitjálk. A Délmagyarország ehhez a 

nemes, hazafias munkához, amely egyúttal 

mindenkorra biztosítaná az egyetem rendjét 

és a város békéiét ftflniánlfa a maga és több 

szegedi polgár közreműködését. 

Méltóságod Ifién könnyen meq-
állaplthatf* az uccai rendzava-
rók és kártevők eay részének 

személyét. 

Azt is méltóztatott mondani, hogy „kár volt 

a tüntetőkkel szemben 

provokációt 

alkalmazni, ilyenkor a leghelyesebb nyugodtan 

várni, amíg az lefolyik/' Olyan mértékben, 

mint Rektor ur s ragyo?ó mondácának hatása 

alatt, még sose tapasztaltam, hogy mennyire 

igaz, hogy a nagy szellemek találkoznak. A je-

len volt rendőri készenlétnek is az volt a vélemé-

nye, hogy nem lesz jó provokációt alkalmazni, 

tissnkor legjobb megvárni mig a rombolás le-

Az egyetemi hallgatók tüntető szándékkal vonal-
iak fel, tüntetni akartak a Délmagyarország előtt 
is, ezt azonban megakadályoztuk, mire az egye* 
temi hallgatók egyik rész® szétoszlott, a másik ré-
sze pedig bevonulni készült a központi egyetemre. 
A Kárász-uccában, az egyik épület emeleti lakó' 
sáriak dblakából valdki gúnyos megjegyzést tett 
rájuk, sőt le is köpött. Hogy ki volt az, azt si-
került ugyancsak megállapítanunk, de egyelő«» 
nem közölhetem a nyilvánossággal. Ez mérgesí-
tette el azután a helyzetet és ennek volt a követ-
kezménye az, hogy a hallgatók rögtön tüntetni 
kezdtek »Az Est« előtt. Miután azonban a rend-
őrség megakadályozta a rendzavarást, visszavo* 
nultak a Délmagyarorszáa elé és ott folytatták • 
tüntetést. 

A Turul Szövetség 
felhívása 

A késő éjszakai órákban a Tűnd Szfrretaég fa 
felhívást adott ki. A felhívás a körotkező: 

»A Turul Szövetség szegedi kerületi vezérség» 
felhívja a szőve .ségbe tartozó egyetemi polgá-
rokat, hogy őrizzék meg komolyságukat és min-
dennemű rendzavarástól tartsák magukat távol, t 

zajlik. Mikor aztán „az" lefolyt — Méltóságod 

szövegezte így — sor került az alkalmazásra is. 

De nem a rombolókkal szemben, hanem velem 

szemben, akiét rombolták. 

Ugyan rektor ur mit szólna, ha akkor, ami-

kor órák hossza óta van munkába elmerülve, 

száz-százötvenen egyszerre csak körülkeríte-

nék, a bezúzott ablaktáblákon keresztül ha-

talmas kődarabokat adnának le s az uccára ki-

nézve, azt kellene megállapítania, hogy az al-

tóban egy civilruhás rendőr félreugrik, ne-

hogy a fejét zúzza be a kő, egy másik rendőr, 

biciklijén pihentetve fáradt karját, egyked-

vűen szemlélődik és nem mutat hajlamot a 

cselekvésre a rend többi őre se? Ha Rektor ur 

Is azt tenné, amit én tettem: magára venné a 

kabátját, fejébe csapná a kalapját s kezében 

egy árva boternyővel, kilépne a tüntetők elé, 

»z lenne az érzése, hogy — pro-
voká l ! ? 

Egyedül százötven ellen, kövek nélkül, mélyen 

megbántva, súlyosan megkárosítva, hitében 

megrendítve, kitéve annak, hogy az arcát ösz-. 

szezuzzák?! Azt hiszi Méltóságod, hogy az 

iyen szóképek — arckép is szép lehetett volna 

ma délben —, a rendcsinálás munká jában fog-

ják megerősíteni a Rektor urat?! 

Szerte a szegedi orvosi rendelőkben évek óta 

ki van függesztve az Orvosszövetség egy táb-

lája. Azt mondják, Méltóságod szövegezte. Ez 

a tábla azzal a megállapítással kezdődik, hogy 

„az orvos is ember". Méltóságodnak nagy lé-

pésekkel kell előre haladnia 

az ember 

megismerése, méltánylása és szeretete általá-

nosításának %z utján. Az igaz, hogy az 

orvos is ember. De tévedés, hogy csak 

az orvos és a romboló egyetemi polgár ember-
Pásztor József. 

A rektor felhívása 

Nyílt levél 
az egyelem reklorához 

s 


