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Az oklevélből kiderül, hogy a díszpolgárrá vá-
.asztás még 1927-ben történt. .. de valaki, aki nem 
tudta elviselni, hogy ez a választás r.en meg-
rendelésre tőrtént, a határozatot megfelebbczte. 
Félegyháza várt és most végre átadhatta az ok-
levele!* 

• 

Katona János beszél a nép nevében 
— Üres tarsollyal engedett el szülővárosod, mégis 

mindig innen szedegetted illatos virágaid... Dísz-
polgárává választott, mert Te adtál neki dicső-
séget... Ez a választás nem megrendelésből történt, 

fianem őszinte szeretetből... (Dörgő ünneplés! Éljen 
Félegyházai) Ha a világ a Dickehsek, a Wellsek, 
a Mórák szavára hallgatott volna, nem lett volna 
vérontás... Móra Ferenc, Te vagy az a szent levél, 
akit a magyarok vigasztalására küldtek... 

Kitörő ünnep, zengő lelkesedés köszönti ezeket 
a szavakat, amelyekből Félegyháza eleven képe 
rajzolódik ki. 

Most a költő áll fel az emelvényen, senki se 
hallotta még így remegni a hangját, senki se 
látta még igy elhomályosulni a szemét. A dísz-
közgyűlés csak hallgatja és issza, tapsolja, ma-
rasztalja csodálatos szavait 

Csak néhány mondat ezekből a felejthetetlen 
«zavakból: 

— A foltozó szűcs és a kenyérsütő asszony fia 
.ttent el innen 30 év előtt... A legnagyobb csoda 
történt vele, ami eddig magyar iróval történt.. 
Ma grófja, hercege volnék az irodalomnak, meg-
lehetne érteni a kitüntetést, de nem vagyok én 
semmi, se cimem, se rangom... Ilyen csodák csak 
az 1001 éjszakában történnek... 

Régi kedves árnyékokat idéz: a Bujáki tanítóét, 
fc tisztelendő urét, a harangozóét, a végrehajtóét, 
az öreg iskoláét és Holló Lajosét, akitől megtanult 
Kossuth Ijijos magyarjának lenni... 

— Csak én kaptam Félegyházától: magyarságo-
mat, nyelvemet, nyakasságomat... Én nem adtam 
neki semmit, mégis kitüntetett... Nem vagyok én 
zengőszavu orgona, csak csöndes kolomp... Nem 
vagyok én a magyar firnamentum álló csillaga, 
csak csöndes rőzsetüz... De vannak még olyan 
nyakas fajtájú egyszerű emberek, akik szeretnek 
mellette melegedni... 

Aztán igy fejezte be Móra és jó ha ezek a 
szavak Szegedre is eljutnak: 

— Félegyháza, ez az én városom, amely meg-

törte a tételt, hogy senki se próféta a saját 

városában... Ez az én városom, amelyik megbar 

csülte az irót és újságírót, aki nem miniszter és 

nem képviselő... Se a szeretethez, se a becsület)-
hez, se a városomhoz való hűségemet megszegni 
nem fogom, Isten engem ugy segéljen!... 

A terem fölállt és ugy tapsolta Móra Ferencet 

Zúgott végig a város. 
Büszkeség volt ezen a félegyhizi vasárnapon 

vidéki újságírónak lenni. Mert ez az uccatulajdo-

nos, márványtáblás díszpolgár mégis csak a vidéki 
újságírás pro le tár sorsából nőtt bele a dicsőség 
csillagaiba. 

A régi Daru-uccába mentünk, a nádfödeles, is-
tállós, kerekeskutas ház elé, .ahonnan harminc 
év előtt elindult a díszpolgár. * 

Ma már Kinizsi nevéről szólt ez az ucca, de 
Móra Ferenc volt olyan erős, hogy kiverte ebből 
az uccából a fogai között törökökkel táncoló 
kenyérmezei vezért 

A tűző déli napban kivonult ide egész Félegy-
háza. Az öregház faláról lecsillogtak a márvány-
tábla betűi: 

A város hatfiságának megbizásáhiM. örök 
emlékezetül ezen uton tudatjuk mindenkivel, 
hogy 1879 jutius 19-én e házban született 

Móra Ferenc 
káráló író és hirlapiró 

Kiskunfélegyháza város díszpolgára 

Városi tanács 

Megkezdődtek a szónoklatok. Havas István a 
Petőfi Társaság üzenetét hozta el, Szalay József 
a Dugonics-Társaságét, Márkus Miksa az újság-
írókét. Szem nem maradt könny nélkül, amikor a 
13 Móra-gyerek közül megmaradt legidősebb fiu, 
Móra István beszélt a Gárdonyi Társaság nevében 
és átölelve díszpolgár öccse nyakát, elmondta, 
hogy most már ő a soros az elköltözők között és 
elviszi majd a jelentést a történtekről azoknak, 
akik már elmentek innét. 

A tömeg csak nézte, amint a díszpolgár be-
ment a márványtáblás ház istállós udvarára, meg-
nézni és megsimogatni a régi földet, a régi udvart, 
a régi falakat. 

Klszáz terítékes ebéd volt az ünnep utolsó ál-
lomása. 

Horváth Zoltán leszögezte Móra Ferencet Fél-

egyházának, nehogy elvitassa tőle Szeged... Nehogy 

az történjen a diszpolgár-iróval, mint Petőfivel, 
akit Félegyháza magáénak mond, tul minden kis-
kőrösi hivatalos elkönyvelésen... Félegyháza nem 
engedi Mórát. Idejében odaszögezi a Holló Lajos 
nyakas városához... És a vasárnapi ünnep alkal-
mából megüzeni ezt Szegednek keményen és vál-
toztathatatlan ul... 

Félegyháza éljenzett, Szeged csak hallgatott. & 

Aztán jöttek a többi szónokok: Rády főjegyző, 
dr. Sahin Tóth Rafael, dr. Tóth Béla szegedi-fő-
jegyző, Márkus Miksa, Tonelii Sándor. 

— Ebben az országban élő miniszterek és halott 
írók tiszteletére szoktak ünnepeket rendezni, — 
mondta. Ezért más és több a félegyházai város... 

És Halasi-Fischer ödön, Roóz Rezső, Móra Ist-
ván, Klebelsberg levelet küldött, Magyar László, 
aki a szegedi újságírók pipacsait vitte el az ujsag-
iró-mesternek, Banner János és sokan még, uj 
szónokok, akik mind virágot akartak kötni a Móra-
bokrétába. Szinte nem engedték szóhoz jutni Mó-
rát, délután öt óráig obstruálták... 

« 

És fölolvastak egy levelet is, amit egy másik 
szegedi költő vetett föl egy noteszlapra szana-
tóriumi csöndjében: Juhász Gyulánk. íme a sza-
natóriumi levél: 

Kedves Ferikém, te az én korai jubileumom-
ra (jó volt sietni vele) a szegedi búzamezők 
virágait hoztad el annak idején. Magam oly 
szegény vagyok és oly messze estem a ma-
gyar pusztáktól, hogy még eza^st az egyszerű 
ékességeket se tudom prezentálni nekéd. Töm-
jént, mirhát se igen adhatok, csak azt, amit 
minden földi és pokolbéli szenvedés meg-
hagyott még árva szivemben: a szeretetet. íme 
az előtted hódolók járdájának legvégében van 
egy ember, aki a kínok poklából jön és a mez-
telen szivét teszi az oltárra neked. 
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Fényképezőgépek 
Lemezek, filmek 

Papírok és vegyszerek 

SQNOBERG HENRIK s ^ i tér te 
Ez volt a legkönnyesebb köszöntő. 

• 

Az újságíró toll nem győzné jegyezni a sok 
sürgönyt, levelet és Mórához simulást, mégis le-
jegyez egy ritmust, amit dr. Diósszilágyi Samu 
főorvos küldött a sürgönydrótokon Makóról: 
»Félegyházi hazádnak diszbeli tagja vagy immár, 

Házat a szép címhez közhazánk. juttat-e majd? 

Éjjeli laknak avagy elegendő a pázsitos árok, 

Mely a Móra Ferenc-ucca nevet viseli?« 
* 

Büszkeség volt ezen a vasárnapon Félegyházán 
lenni és büszkeség volt szegedi újságírónak is 
lenni. Mert ez az uccatulajdonos, márványtáblás 
díszpolgár mégis csak a szegedi újságírás iSro-
letársorsából nőtt bele a dicsőség és az elmulh ár-
tatlanság csillaeaiba. 

Vér György. 

A közjegyzők szegedi vándorgyűlésén 
a háláskor kiterjesztését kívánták 
Memorandumukat küldöttség viszi el az igazságügyminiszternek 

(A Délmagyarorszár/ munkatársától.) Száz-

húsz közjegyző érkezett Szegedre, hogy részt-

vegyen az ez évi vándorgyűlésen. Vasárnap 

délelőtt tiz órakor a városháza közgyűlési 

termében kezdődött a vándorgyűlés. 

Dr. Rónai Károly országos elnök nyitotta 

meg a gyűlést. Dr. Janiss Imre. a budapesti 

közjegyzői kamara elnöke bejelentette, hogy 

a szombati nap folyamán, Rónai országos el-

nök félszázados doktorrá avatása alkalmábőZ 

egy aranydiploma érkezett a budapesti köz-

jegyzői kamarához. 

Dr. Jedlicska Béla, a szegedi közjegyzői 

kamara elnöke üdvözölte a vándorgyűlés részt-

vevőit, ma jd áttérve a magyar revízió kér-

désére, kijelentette, hogy a közjegyzők nem 

mondhat ják ki a revíziós mozgalomhoz való 

csatlakozásukat, mert ezzel kisebbítenék ma-

gukat: a közjegyzők már kezdettől fogva hü 

harcorai a revíziós mozgalomnak. 

Dr. Jedlicska Béla indítványára a vándor-

gyűlés táviratilag üdvözölte Rothermere lordot 

és Herczeg Ferencet és ezer pengőt szavazott 

meg a Revíziós Liga céljaira. 

Dr. Helitscher Szigfridnek, a budapesti köz-

jegyzői kamara elnökhelyettesének előadása 

következett ezután, aki az okirati kényszer és 

okiratszerkesztésí jogosítványról, ezzel kapcso-

latban az ügyvédeknek a közjegyzői jogosít-

vánnyal, illelve hites okiratszerkesztéssel való 

felruházásról tartott beszédet. Az egyedüli he-

lyes ut a kőzjegy:őség okiratszerkesrtési hatás-

körének lényeges mértékben való fejlesztése; 

elsősorban a leiekkönyvi jogügyletekre való 

kiterjesztése és ezzel kapcsolatban lehetséges 

szaporítása a közjegyzői állásoknak, am i 

együtt járna az ügyvédi infláció ál landó le-

vezetésével és igy Végeredményben az ügy-

védeken való igazi segítséggel is, mondotta. 

Ezután hasonló érteiemben határozati javas-

latot olvasott fel, amit memorandum alak-

jában küldöttség fog átadni az igazságügy-

miniszternek. 

A vándorgyűlés ezután megválasztotta az u j 

tisztikart. Elnök dr. Lázár Ferenc felsőházi 

tag, alelnök dr. Szécsi Ferenc, főtitkár dr 

Sümeghíj László, pénztárnok dr. Rónay Tibor, 

másodtitkár dr Vélsz F W ' , - lett 
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