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A haladás utján. 
Irta Fái Dániel. 

Előbbi cikkemben részben már kifejtet-

tem, hogy mit kell tenni a hatóságnak a vá-

ros fejlődése érdekében. Nem elég az, liogy 

szép palotáink, nagyvárosias, széles aszfalt-

járdáink legyenek. A nagyvárosias külső-

nek szüksége vay nagyarányú forgalomra is, 

amelyet ezidőszerint Szeged nélkülöz; Eb-

ben a nagykiterjedésű városban szétszórt a 

forgalom is, ami azt eredményezi, hogy Sze-

ged nagyon gyakran kihaltnak látszik. 

Szegeden nagy arányokban fogtak 

hozzá a belvárosi és a fő-utcák végleges ren-

dezéséhez és ha elkészül a munka, akkor iga-

zán nagyvárosias külseje lesz a városnak. 

De nem szabad a hatóságnak megfeledkez-

nie a mellékutcákról sem, azokat is el kell 

látni csatornázással, ott is kell kövezni, asz-

faltozni, mert csak igy lesz teljes és végle-

ges a városrendezés nagy munkája. 

Es itt meg kell jegyeznem valamit. 

Ugyanannyit, sőt még többet kell az ipar és 

a kereskedelem fejlődése és az idegenforga-

lom emelése érdekében áldozni, mint ameny-

nyit áldozunk a város szépítésére. Minden ál-

dozatot meg kell hozni azért, hogy Szegedet 

az ország második fővárosává tegyük, hogy 

teljesedjék apostoli királyunknak -az a mon-

dása: Szeged nem volt, hanem lesz! 

Az első hatalmas lépés ennek a célnak 

a megvalósításához az egyetem elnyerése. 

Szegednek valamennyi fakultásával együtt 

kell megkapnia a harmadik egyetemet, mert 

az orvosi egyetem egymagában nem elégíti 

ki a város jogos óhajtását és ez a fakultás 

a legköltségesebb is. Az államnak nemcsak 

kötelessége, de nagy anyagi érdeke is, hogy 

Tragédiavázlat . 
Irta Balázs Béla. 

(Hárman ülnek a szobában. A díványon De-
zső és Jo l án néhány hónapos házasok; szem-
be velük Elek, Dezső legjobb barát ja és Jo-
lánnak is kedves ismerőse. Elek, külföldön 
járt és most először látogatta meg őket. Késő 

este van.) 

Dezső: No már tavasszal, Jolán, mi is 
elmegyünk. Nem birom elviselni, hogy Elek 
mindezt látta és én nem. Minden utat együtt 
tettünk eddig. Most először van, hogy ő kü-
lön néz meg valamit. 

Jolán: Pedig ezentúl az, alighanem gyak-
ran fog előfordulni. 

Dezső: Mért? Mért ne utazhatnánk hár-
man? Sőt remélem, hogy nemsokára négyen 
leszünk. 

Elek: Azt hiszem, Jolánnak van igaza. 
Dezső: Nincs. Nem tudnék ebbe belenyu-

godni. Nem is szabad. Annyira rám is tartozó-
nak érzem ezt a te utazásodat, hogy érzem 
rajtad a firenzei galériák és az umbriai ko-
lostorok illatát. 

Elek: (csendesen): Te nagyobb utat tettél 
időközben. 

Dezső (megfogja a felesége kezét): Igaz. 
Bár, néha, nem tudom messzi utazás volt-e. 
Hiszen másfél év óta minden gondolatommal 
itt laktam már. Majdnem ezekben a szobák-
ban. Te tudod ezt legjobban Elek. És mégis 
csodálatos ut volt. 

Jolán (kihúzza a kezét): Ne beszéljetek 
rólam édes fiam •— kérlek. 

Dezső: Ahogy akarod aranyom. Bár 
nem tudom kivel beszélhetnénk erről, ha 
Elekkel nem. 

Elek: Nem fogunk beszélni, ha Jolán 
nem akarja. 

Szegednek adja a harmadik egyetemet. A 

nagy építkezések folytán ugyanis az állam-

kölcsönös házak különösen a külvárosokban 

veszítettek az értékükből. Az egyetem felállí-

tása. esetén azonban azok értéke jelentéke-

nyen emelkedik, miáltal az álam a nagy ál-

lamkölcsönhöz biztosabban hozzájut. 

Ez azonban nem a legfontosabb ok. Fonto-

sabb az, hogy Szeged, a nagy magyar alföld 

központja, nemzetiségek lakta vidékkel van 

körülvéve és ezek a nemzetiségek — szerbek 

olaszok, németek, — gyermekeiket a szegedi 

egyetemre küldenék, ami által Szeged a ma-

gyarosítás terén érne el nagy és jelentős ered-

ményeket. Már ezért is megérdemeljük az 

egyetemet. 

Pozsony az egyetemet a magyarosítás 

szempontjából követeli magának. Ha eddig 

nem tudott Pozsony az iskoláival magyarosí-

tani, az egyetem révén sem lesz erre képes! 

Pozsonynak nincs is szüksége az egyetemre. 

Nagy gyáripara van és ez kielégitheti ezt a 

várost. Szegednek, amelyet az árviz telje-

sen tönkretett és amelyet csak a kormány 

táogatásával építhettek föl, kicsiny gyáripara 

van és ha a kormány a város érdekében meg-

kezdett munkát folytatni kívánja, csak ne-

künk Ítélheti oda a harmadik egyetemet, mert 

ha ezt nem teszi meg, akkor lekicsinyli a vá-

rosunkat és fejlődésünkben husz esztendőre 

visszavet. 

Ha számbeli adatokat közölhetnék ar-

ról, iiogy Pozsonyból és a vidékéről hány 

hallgató kereste föl a budapesti és kolozsvári 

egyetemeket és Szegedről meg a nagy Al-

földről hányan iratkoznak be oda, akkor — 

meg vagyok erről győződve — kiderülne az, 

hogy az utóbbiak számban legalább tízszer 

felülmúlják az előbbieket. Ebből az is követ-

Dezső: Hiszen ez el van intézve. Csak 
foglalkoztat, hogy milyen furcsa ez. Tegnap-
előtt Jolánnak valami rokona járt nálunk. 
Nagyon intelligens és érdekes ember, de 
mindkettőnknek majdnem idegen. Valahogy 
szerelemre és házasságra fordult a szó és 
Jolán oly szabadon beszélt a dolgainkról, 
hogy én — aki büszke vagyok emancipált-
ságára — szinte meg voltam lepetve. Te pe-
dig legjobb, legrégibb, legintimebb barátom. 

Jolán: Éppen azért. 
Dezső: Éppen azért? 
Elek: Hagyjuk ezt Dezső. 
Dezső: Te érted Jolánt? 

Elek: Azt hiszem Dezső, hogy ha nekem 
feleségem lesz, akit ugy fogok szeretni, mint 
te a tiedet, azt hiszem, minden jött-menttel 
könnyebben tudok majd róla beszélni, mint 
éppen veled, akivel gyerekkorunk óta oly so-
kat beszéltem szerelemről és asszonyról, ve-
led, aki minden kalandomban résztvettél, aki 
ismered szerelmem természetét és láttad, 
mikor még sóvárgás volt csak és vágy. 

Dezső (nagyon elpirul. Másra akarja te-
teini a beszédet): No igen. Persze. Csodála-
tos rejtelmes valami a szemérem. A legsze-
szélyesebben ellentmondó és törvényszeriit-
len valami. Pédául: velem egyszer, régen a 
következő esett meg. Ide hallgassatok. Egy 
barátnőmmel, egyetemi kollégámmal és bi-
zalmas pajtásommal égy téli vasárnap kimen-
tünk ródiizni. A lány egész nap ródlikosztüm-
ben, sötétzöld, vastag posztónadrágban 
mászkált és bukdácsolt, mint a többi ródlizó 
nő és természetesen sem én, sem ő, sem 
senki ezen meg nem ütközött. De este, liogy 
visszakésziiltünk a városba, ő szoknyát ve-
tett megint magára. A zöld posztónadrág fölé 
Mikor már rajta volt, valami igazítani va-

kezik, hogy a legkeresettebb is lesz a sze-

gedi egyetem. 

A kormánynak szem előtt kell tartania 

azt is, hogy az egyetemi hailgatóknak egész-

séges, jó és olcsó ellátásra van szükségük, ezt 

pedig csak Szegeden kaphatják. 

Ha mindezeket a körülményeket tekin-

tetbe vesszük és figyelemmel vagyunk azokra 

az áldozatokra, amelyeket Szeged város kö-

zönsége az egyetemért hozni kész, akkor biz-

hatunk abban, hogy nem marad siker néikiil 

a nagy küldöttség fáradozása. 

Képviselőinknek: Gerliczy Ferenc báró-

nak és Kelemen Béla dr.-nak is most kell ér-

vényesíteniük minden befolyásukat és nem 

szabad elmulasztaniok, hogy jogos kérelmünk 

támogatására apostoli királyunkat is megkér-

jük és nem kételkedem abban, hogy a győze-

lem a miénk lesz: az egyetemet Szeged 

kapja! 

A második elodázhatatlan kérdés a vár-

megye ügye. Kelemen Béla dr. már egyizben 

kívánta Szegedmegye megalkotását. Ennek a 

tervnek keresztülvitelével Szeged megyeszék 

hely lenne és nagyon kívánatos, hogy ez az 

állapot minél előbb bekövetkezzék. 

A Szegeden lévő fa- és fémipariskola a 

szegedi ipar emelésének érdekében sokat tesz. 

Teljesen képzett iparost nevelnek, de sajnos 

a magyar ipar keveset fogadhat be közülök, 

mert — nincs magyar ipar. Az iskola hasznát 

is a külföld élvezi mert ott alkalmazzák nagy 

előszeretettel a mi képzett iparosainkat. 

A városnak minden ipartelepet, gyárala-

pitási tervet nemcsak ingyen telek adomá-

nyozásával kell támogatnia, de anyagi erejé-

vel is és minden módon teremtenie kell gyá-

rakat és ipartelepeket, amelyek kenyeret ad-

lója akadt és fel akarta emelni. Én véletle-
nül ránéztem. Erre a lány elpirult és kért, 
hogy forduljak el. Persze nevetni kezdtem. 
Nem szégyelled magad — mondom — orvos-
tanhallgató létedre? Hiszen egész nap ab-
ban a nadrágban láttalak. Azért sem for-
dulok el. A lány is nevetett és újra meg-
fogta a szoknyáját, hogy felemelje. De ki-
hullott a kezéből. Végre is el kellett fordul-
nom. Nem különös ez? 

(Elek és Jolán maguk elé bámulva hall-
gatnak. 

Dezső (megütődve nézi őket): Mért 
szontyolodtatok igy el? Mi lelt? 

Elek: Ugy látszik fáradtak vagyunk. 
Késő van. Ideje hazamenni. 

Dezső: Elek! Nem szégyelled magad? 
Nem értelek benneteket. Elvégre — elvégre 
lehet, hogy nem voltam egészen tapintatos, 
óvatos. De hát Istenem ti ketten álltok a vi-
lágon legközelebb hozzám, veletek szemben 
is óvatos legyek? 

Elek (a karjára fekteti a fejét.) 
Dezső (a felesége vállára teszi a kezét.: 

Édes Jolán fiam! Mi ez? Mért van ez? Bán-
tottalak? 

Jolán (nemet int.) 
Dezső: Hiszen, ha hiába volt is: ismer-

tek engemet. És aztán intelligensek vagyunk, 
becsületesek és szeretjük egymást, mért ne 
beszélhessünk erről nyíltan és egyenesen? 
Mért rágjon belénk a hallgatás, egy jelen-
téktelen félreértés? Ha volt valami, le kell 
tárgyalni. Igazán nevetséges volna egy ilyen 
csekélységből tragédiát csinálni. 

Elek (szomorúan): Nem az ember csi-
nálja a tragédiát, hanem tragédia az embert. 

Dezső (türelmetlenül felugrik); Ugyan, 
az Isten áldjon meg benneteket! Lehet, hogy 


