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Móra Ferenc előadásoKat tart 
a pesíi egyetem Mö&ga&áasági liarán 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Szerkesztőségünkbe különös meglepetést hozott 
ma a posta. Egy levelező lapot, amelynek nyomta-
tott szövege fölött ez áll: a budapesti tudomány-

közgazdasági karának kőzigazgatástani in-
tétele. A szöveg alatt pedig Steineeker Ferenc dr. 
miniszteri tanácsos, budapesti egyetemi nyilvános 
rendes tanár, a közigazgatásiam intézet igazgató-
jának neve, aki tisztelettel meghívja a nagykö-
zönséget »Móra Ferenc író, a szegedi inuzeum 
igazgatója---nak két előadására, amelyeknek .egyi-
két március 22-én tartja — A uiagjar paraszt, 
különösen az alföldi paraszt pszichológiájáról, a 
másodikat padig március 29-én a - közigazgatási 
hatóságoknak a paraszttal való bánásmódjáról. 

ózonnal felkerestük Móra Ferencet, akit éppen 
nti csomagolás közben találtunk és megmutattuk 
»eki a meghívót. 

— Igen, valóban nem tévedés — mondta Móra 
, tegnap nekem is küldtek Pestről vagy 30 

darabot, hogy küldjem szét szegcdi címekre, de 
biz én odaadtam okét postát játszani ifj. Ferenc-
nek, a vadembernek. Hadd tanuljon már ilyen 
civilizált iátékokat is. IS cm érdekel ez Szegeden 
jenkit. 

— Hányadik előadás cz ebben a szezonban? 
. — Könyv nélkül uem igen tudom, dc a huszon-
ötödiken mindenesetre jól felül vau. 

Arra a kérdésünkre, hogy mi vo't az előzménjc 
a meghívásnak, azt feleli Móra, hogy alighanem 
ez ősszel megjelent regénye, az Éuek a búza-
mezőkről. Mert meg november elejéu kapta Steí-
necker Ferenc miniszteri tanácsostól a következő 
levelet, amelyet előkeres a mult évi »elintézett« 
jelzésű levelek ezrei közül. 

— Tessék. Ámbár alig hiszem, hogy érdekelne 
p nyilvánosságot. 

Mi azt hisszük, elsősorban a szegedi nyilvános-
ságot érdekli, hogyan vélekednek az itthon álta-
lában destruktívnak nyilvánított .Móra Ferenc mun-
kásságáról előkelő konstruktív kórök, Inic a levél: 

Nagyságos Igazgató Url 

Knéte'es élvezcltel olvastam Igazgató urnák most 
megjelent munkáit, különösen az >Éntk a búza-
mezőkről« cimü regényét. Nem célom, mert nem 
hivatásom irodalmi szempontból méltányolni, di-
csérni Igazgató ur müveit. Levelem uem ezért 
íródik, de azért, mert az emiitett regény szép-
irodalmi köntösbe öltözteti azokat a fontos kér-
déseket, melyeket én a Közgazdaságtudományi Ka-
ron, egyetemi katedráról, tudományos utakon már 
nyolc éve tárgyalok: a inai magyar falu társa-
dalmi, kulturális, szociális, vallási cs gazdasági 
problémáit. 

Az Igazgató ur eddig oly szép számban meg-
jelent cikkeiből, tárcáiból és uiosl emiitett mes-
terművébol arra a meggyőződésre jutottam, hogy 
alig van ma Magyarországon még egy ember, ki 
jobban ism;>rué a magyar, különösen az alföldi 
parasit Ielkf világát, tehát ezáltal egész eletét, 
ónnak minden jaját bajái, miat IgaTgító ur. A 
Ic-lektani szempontok azok, amelyek községpolilikai 
tudományos vizsgálódásaim, kutatásaim során en-
gem is vezetuek. Ugy érzem, hogy ez a mód-
szer nemcsak a leghelyesebb megállapításokat bi-
zonyítja, hanem a legalkalmasabb pedagógiai esz-
köz is aboz, hogy a jövő Magyarország vezetői-
nek, a. mai egyetemi ifjúságnak, készüljön az 
tikár közigazgatási, vagy gazdasági pályára, gon-
dolkodásmódját egészséges irányba terelje s a 
szükséges, jövőben eleogedh tjtlen szociális ér-
zékkel naturálja. Átérzem ennek fontosságát, min-
dent megleszek az irányban, hogy hallgatóim c 
téren is tökéletes kiképzést nyerjenek. Ezért köz-
scgpolitikai előadásaimon kivül községpolitikai 
szemináriumokat is tartok, a vezetésein alatt álló 
Közigazgatástani Intézet koiiiébeu, ahol gyakor-
lati tapasztalatokkal bíró szakférfiak boncolgatják, 
ismertetik más és más szempontból c kérdéseket. 

Igazgató ur könyvének olvasásakor az a szercn-

Ssebb mim a 
f O h a d a o g y u r a f e l eségem ! 

Kacagtatóbb mint a 
C s á k ó éa l i ü l a p t 

Bd/csabb mint as 
Erdész l ü n y ! 

Mulattatóbb mint a 
G y e r e te b U n ^ a ! 

и о щ ъ о т р . Ц э я « igv¡rew«nso 

esés gondolatom támadt, hogy felkérjem Nagysá-
godat: szíveskedjék hallgatóimnak a magyar pa-
raszt liiekümaró! n<Shariy elóadast tartani. Midőn 
ezt a szerénytelen kérésemet intézem Igazgató 
úrhoz, meg vagyok győződve, hogy tanítványaim 
szerénységemmel egvetsmben m'ndig hálásak lesz-
nek Iga/galó urnák azért, hogy előadásai révén 
közelebb hozta lelküket a magvar nép lelkéhez, 
teszi, ugy kérem szíves crtcsitcsét. hogy a dol-
magyart a magyarhoz. 

Ha a felvetett gondolatot Igazgató ur magáévá 
got részleteibeu is megtárgyalhassuk. Engedje j 
meg remélnem, hogy kérésem meghallgatásra ta- | 

Iái. Kérésem ismételve igaz nagyrabecsülésem k. 
fejezése mellett vagyok Igazgató urnák tisztel» 
hi\c: 

dr. Sleineeker Ferenc. 

r egyetemi ny. r. tanár, min. tanácsos, 
a Kőzigazgatástani Intézet igazgatója. 

— Nagy dolog ez mégis, — adjuk vissza 8 
levelet. — Az egyetem, hozzá a pesti egyetem, 
nem csodálkozott igazgató ur'? 

— Nem szoktam csodálkozással foglalkozni — 
feleli Móra —, nem is érnék rá. De már ha ofc-
vetetlen csodálkozni kell. gondolom, le&zuek, akik 
elvégzik helyetlem. 

De erre már ő is elmosolyodik. 
— És az előadás? 
— Holnapra bizonyosan meglesz. Az cjszakaj 

meg az utou. 

helyezték a teherautó soffőrfél 
aufóelgózolás ügyében 

Hogyan iöríéní a baíasztrófa 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
Délmagyarország részletebea beszámolt arról, 
hogy a Pick-tzalámigyar S 58026. szamu teher-
autója kedden délután a Rudolf-téren elgázolta 
Szenierúdi István 50 éves szegényházi ápoltat. 
A teherautót Kitlel Szilveszter sofíőr vezette. 
A megindult rendőri nyomozás során megál-
lapitottúk, hogy az autó baloldalon kapta el 
az áldozatot és nagy erővel arccal az ullestre 
vágta. Az ülés következtében szinte kettényilt 
az elütött ember teje, patakokban ömlött a 
véi*, azonnal szörnyethalt. 

A szerencsétlenség után megjelent ,a hely-
színen Zombory János vizsgálóbíró is és meg-
indult a vizsgálat annak megállapítására, hogy 
a szerencsétlenségért kit terhel a felelőssé'f. 
Az első megállapítások alapján Kittel sofíört 
dr. Papj» Menyhért rendőrkapitány őrizetbe 
vette, majd megkezdődött a tanuk kiha'lgalása. 

A rendőrségen «gesz éjszaka folyamán foly-

tak a kihallgatások, amelynek eredmenyekéff. 
pen Kittel Szilvesztert szabadlábra helyezték, 
mert megállapítást nyert, hogy nem terheli 
gondatlanság a halálos elgázolásért. 

A kihallgatott tanuk vallomása szerint 
ugyanis a sofíőr az elgázolás előtt állandóan 
tülkölt. Amikor a sofíőr lálta, hogy a szeren-
csétlen ember tehetetlenül táncol az autó előtt, 
a kormányt jobbra-balra forgatta és igy ke-
reste az utat, hogy elkerülje a katasztrófát 
A szerencsétlenséget azonban nem sikerült 
elkerülnie. Akadt bet olyan szemtanú, akik 
azt vallották, hogy Szemerédi öngyilkossági 
szándékból ugrutt az autó elé, ez a feltevés' 
azonbau nem nyert megerősítést. 

A rendőri nyomozás megállapításai ellenére 
Kittel sofíőr ellen gondatlanságból elkövetett 
emberölés címén indul meg az eljárás és majd 
a bíróság állapitája meg, hogy mennyiben 
terheli a felelősség Szemerédi István halaiáért 

Ла: egyetemi épifkexé&elcnél 
Мерен illetőségű munRásoU miatt 

nem MapnaR munkát a ssegeáieK 
A munUanél'kUUe'k. leüldöíisége a polgármesternél 

m i ш 

J (A Ü é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A munkanélküli szegedi munkások hatalmas kül-
döttsége kereste fel szerdán délelőtt Molnár János 
vasmunkás vezetésével a polgármestert, aki a száz-
nál több munkanélküliből alakult küldöttséget a 
tanácsteremben fogadta. 

A küldöttség vezetője sötét színekkel festette 
le a szegedi munkásság egyre súlyosbodó helyzetét. 
Elmondotta, hogy 

a munkanélküliek .száma az utibbi idő-
ben ijeszt j mérlékben emelkedik 

és arra kérte u polgármesteren keresztül a város 
hatóságát, hogy 

trgyen valamit a munkanélküliség nnhi-
t'scre. 

Elmondotta, hogy az egyetemi építkezéseknél a 
vállalkozók nem igeu (Jalgo tatnak szegedi man 
kasokkal, inkább a vidékieket foglalkoztatják, akik 
olcsóbb munkabérért vállalják a munkát. A mun-
kanélküliség egyik okának az ötrenhalórás umnka-
iíK t tartják, mert ha ezt a munkaadó vállalkozók 
redukálnák, akkor több muñirás jutna kenyérhez. 
Súlyosbítja a helyzetet még az egyetemi épít-
kezéseknél a túlzásba vitt túlórázás Is. Arra kér-
ték a polgármestert, hogy saját hatáskörében in-
tézkedjen ezeknek a sérelmeknek a megszüntetése 
érdekeben. 

Molnár Jáuos elmondotta ezután, hogy vannak 
nagycsaládu munkások, akik hosszú hónapok óta 
uem kapnak munkát és a legnagyobb nyomorban 
tengődnek. A küldöttség tagjai között is vannak 
olyanok, akik 

uapok éta пеш ettek már. 

Ha sohasem volt indokolt, most teljes mértekben 
az. hogy 

a város munkanélküli, vagy rögtSnl se. 
gél. t adjon a nyomorgó, családos munká-
soknak, akik sajú* hibájukon kivül várniuk 

hónapok eta munka es kereset nélkül. 

Végül elpanaszolta njcg a küldöttség vezetője, 

hogy a rendőrség e razziák alkalmával őrizetbe 
veszi azok; t a munkásokat, akik hosszabb idő 
óta mufikanc'kül vannak. 

A polgármester hosszabb beszédben válaszolt a' 
muukások küldöttségének. Elöljáróban kijelentette, 
hogy minden bajnak eredendő oka és kútforrása 
a vesztett háború és a trianoni béke. De hozzá-
iáru't a nyomor fokozódásához a szokatlan hosz-
szura elnyúlt tél, a tartós hideg, amely nemcsak 
az építkezési munkálatokat akasztotta meg, ha-
uem a mezőgazdasági munkát is, amely nemcsak 
normális időjárási viszonyok között ilyenkor mun-
kát ad a munkanélküli nyomorgó ipari munkásság 
nagy részéuek is. Kí-tilkedik abban, hogy az egye-
temi intézeteket épitö vállalkozók idegen illető-
ségű munkásokat alkalmaznának. Hivatkozik arraj 
liogy kedden bejárta az egyetemi építkezések 
egész terepét, több munkást megszólított és meg-
kérdezte, hogy szegedi-e. valamennyitől igenlő vá-
laszt kapott. 

— Mest ki varrnak tanítva! — szoltaK közbsj 
többen is. 

Azt mondotta ezután a polgármester, liogy u 
város hatósága már uégy esztendő óta törekszik 
uj munkaalkalmakat teremteni. Ezért építtetett bér-
házakat a varos, ezért épít az idén is. meg jövörq 
is. Azzal 

bi.tatta a munkanélküliekét, 

hogy a közeljövőben megkezdődik valamelyik u j 
egyetemi intézet épilése, ezenkívül megkezdik a 
rókusi iskola és az uj városi bérházak építését 
ami sok munkásnak ad majd kenyeret. 

Kijelerteíte * polgármester, hogv u mun-
kásoknak a munkanélküli segélyről egv-
•szer és mindenkorra le kell mondaniuk, 

mert erre egyrészt nincsen költségvetési fedő? 
zete a városnak, másrészt »szomorú tapasztalatok') 
vannak ezen a téren. Azok a munkanélküliek 
azonban, akik igazolják, hogy hosszabb ideje nem 
kapnak munkát és ; nagyobb család eltartásáról 
kell goudoskodmetk, 

kbebb gyorssegélyt kaphatna^ ' ' 


