
¡Nagy Karácsonyi Vásár keretében 
mélven lenzAHHott irhán adom 
a legszebb, a legdivatosabb 

kézimunkákat 
előhúzva, kezdve és készen. 
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val. mert ezzel Is dokumentálni kivánja. hogy a 
kiválónk körit) f* e*ak a legkiválóbbakat óhajtja 
kiemelni, de «kel különösen meg akarja tisztelni. 

— A Tisza és a Maros szögén tulajdonképpen 
minden embernek egy kissé archaeológusnak kel-
lene lennie, mert hiszen e vidék olyasvalami a 
iörténrlemben. ami egy hirtelen esésű folyóban az 
örvény. Évezredeken fit itt kavarodott a népek és 
törzsek sokasága, itt húzódtak meg a nádasokban 
és a mocsárok sz.igelcin a tömegek már akkor, 
rmikor az ember mcg semmiféle fémet nem ismert. 
F.rre vonullak világhírű hősök, hatalmas hódítók 
í;vőzelmi útjukon, He itt haladtak keresztül meg-
vert és menekülő fejedelmek és népeik is, kétség-
beesésükben kincseiket elásva, talán abban a re-
ményen. hoty jobb időkben visszatérhetnek ér-
t * r Igazgató Ur ezek nyomait lépésn-M-lépésre 
TMtárja a biztos fölény olyan csodás érzékével, 
>iogy a szerencsét szolgálatába kényszeríti. En-
nek köszönhetjük, hogy archaeológiai kincseink 
hire messze földön el van terjedve és távoli or-
szágokból jönnek a tudósok, hogy tanulmányoz-
Eák őket. 

— De hallottunk alkotó művészetének ragvo-
gó gazdagságáról is. A laikus és a tudó., egyaránt 
áhilatos tisztelettel lép a művész szivárványos, 
meseszerű világába. Leoldja saruit s lelke elfo-
gódottan és alázatossággal tekinti a művész te-
remtő munkáját, mert tudja, hogy a művész föl-
di értelmünk számára felfoghatatlan, magasabb 
cnSk kiválasztott munkatársa. 

— Az oiok^evaiosag tüzének sugaraval vilá-
gítja meg Igazgató nr az Alföld egyszerű népé-
nek lelkét a kutató előtt, a néprajz művelője ki-
szállhat a falvakba, megállapíthatja egy nyelvjá-
lás összes nyelvészeti sajátságait, kutathatja a 
népszokásokat: valami azonban mindig rejtve fog 
maradni előtte és pedig éppen az, ami a legfon-
tosabb volna, amit azonban gondosan titkol a nép 
embere, aminek fürkészésénél bezárul az ő lelke 
az idegen előtt. Ez pedig az ő gondolkodásmód-
jának misztikus, bensőséges bonyolultsága, sze-
mérmetessége, dacossága és fnrfangossága. Csak, 
a nép Igazi gyermekei s az Is csak a művészi in-1 

tuíció finom érzékével tudja az emberi sziv e tit-
kos rejtekeit felkutatni. Ily módon válnak Igaz-
gató ur költőt művel a néppszichológiai kutatás 
legelsőrendü forrásaivá. így olvad össze Igazga-
tó nr sokoldalú tevékenységében kutatás, tapasz-
talat és teremtő alkotás. Egyetemünk díszdoktori 
oklevelét azon kívánsággal nyújtom át, hogy al-
kotó tevékenységének ragyogása mindnyájunk 
örömére és büszkeségére még sokáig világitsa 
meg a nehéz magyar sors útjait 

A rektor lelkes tapssal fogadott beszéde után 
átnyújtotta Móra Ferencnek a fekete tokba zárt 
díszdoktori diplomát 

Mára Ferenc. 

mondotta el ezután halk, megilletődött Ttangon 
nagyszabású beszédét, amely mély hatást tett a fe-
szülten figvelő, tapsoló, mosolygó és könnyező kö-
zönségre. Móra beszédét lapunk más helyén, kfi-
Iön tárcában közöljük. 

Könnyes, napsugaras vallomásai után Is-
mét fsidörgfttt szűnni nem akaró taps. 
Az emberek felálltak helyeikről és ugy ünnepel-
ték a díszdoktorrá avatott Írét aki átnyujtot'a az 
egyetem rektorának, az Aranykoporsó első pél-
dányát, benne a dedikációval: 

A siegedl Ferenc József Tudományegyetemnek 
hálás tisztelettel 

Szeged, 19.12. december 3. h. c. dr. M. F. 
A taps, az éljenzés még viharzott az aulában, 

amikor a rektor bezárta a diszülést. 

Mtttm frgtlü«Uk éi fogyasztták 

a kitűnő Izá Blokm»««. 
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TISZA L A J O S K O R Ú T 

Ünnepi bankett a Tiszában 
Este a város társadalma kétszázötven teritékes 

társa «.vacsorát rendezett Móra Ferenc tiszteletére 
a Tisza nagvtermében. A vacsorán megjelent a 
város társadalmának színe-java, megjelent a Ma-
fi var Újságírók Egyesületének elnöksége; Márkus 
Miksa udvari tanácsos-elnök, Roób Rezső alelnök, 
dr. Boros László fflti'kár, Szirmai István titkár 
és Móra Ferenc számos vidéki barátja, tisztelője. 

A terem bejáratával szemben helveztéik el a 
főasztalt, amelynek közepénél volt Móra Ferenc 
helye Somogyi Szilveszter polgármester és 
Schmidt Henrik rektor között. Mórát, amikor meg-
jelent a terem ajtajában, a vacsora közönsége me-
leg ovációval fogadta. 

Az. első felköszöntőt 

dr Rchmldt Henrik, 
ar egyetem rektora mondotta. 

— Móra Ferencet a.legkiválóbb tudósok közé 
<rrozhatiuk — mondotta —, aki bebizonyította, 
hegy próféta a saját hazájában Is. Azok rajonga-
nak érte a legjobban, akik a közelében élnek, fis 
a czeged! homokon termett az a babér, amelyből 
ír egvetem azt a koszorút fonta, amit ma nyúj-
tót át neki. Kedves és közvetlen formában beszélt 
rzu'.ln a buzi mezők énedéről. Az egyetem — mon-
dotta ezután —. rem csak az eszét, hanem a szivét 
is tiszteli. Szívből kívánom, hogv Móra a díszdok-
tori cimot sokáig viselhesse. 

Dr. Somojn-l Szilveszter 
pol'r'rmester állott ezután fel. 

— Az egyetem felékesítette magát Móra Fe-
renc nevével — mondotta —, de Móra is igen nagy 
kitüntetésben részesült, mert díszdoktori felavatá-
sát. az a szeretet elismerés és értékelés jellemzi, 
amely az ő munkáiból kisugárzik. Móra Ferenc 
díszdoktori avatása volt a legmelegebb az egvrfe™ 
díszes aulájában. 135 e>ser ssegedi polgár nevében 
szivem mélvéhől mondom a szeretet és a büszke-
ség köszöntését. Ml büszkék vagyunk Móra Ferenc-
re, mert munkásságával bírt, tényt, dtosöséeet «er-
fiett az ő városának. Móra nevét megtaláljuk ab-
ban a Pantheonban, amelyet a nagy íróknak és a 
halhatntlanoknak teremtett az élet. 

A lelkes tapsokkal fogadott köszöntő után 
Márkus Miksa 

udvari tanácsos, a Magyar Újságírók Egyesületé-
nek elnöke mondott beszédet. 

— Az egész magyar újságírói rend nevében kö-
szöntöm Móra Ferencet — mondotta. De milyen 
minőségben köszöntsem Mórát* fi nem csak új-
ságíró — büszkén vallink, hogy közénk tartozik —, 
Móra iró és tudós is. De talán nem volt kizáró ok 
az njságirás, amikor az egyetem díszdoktorává 
avatta Mórát most mint a magyar társadalom, a 
magyar tudományosság, és a magyar irodalmi vi-
lág egységes büszkeségét kell köszönteni. De Mó-
rán keresztül az egvetemet ünneoll, azt az egye-
temet, amelyre büszke lehet minden magyarul ér-
ző ember. Á magyar szólás-mondás szerint mada-
rat a tolláról, embert a barátjáról lehet meeis-

aairra » " » Noi cipók 8 5 0 -tői. Férfi cipők 10-50 töl 
minden pár cipő hltOnO anuagból készült tiondos kézimunka. 

Nagu választék mindennemű cipőárukban. ua 

ALFÖLDI C1P5 ÁRUH«4Z, Kelemen ucca 11. sz. 

Minden 6. haláleset-
nek szívbaj az oka. 
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merni. Azt fűzi ehhez, hogy as egyetemet a dtssdok. 
torairól ismerik meg. A szegedi egyetemet ttdvftjJt 
a magyar újságírók nevében. 

Hosszas taps után a Dugonics-Társaság nevé» 
ben 

dr. Stalay József 
mondott köszöntőt: 1 

— A Dugonics-Társaság szülői boldogsággal 
vesz részt ezen az ünnepen, mert az ő legked-
vesebb fia ismét egy nagyot lépett előre és föl-
felé. Móra Ferenc a magyar irodalom értékálló 
büszkesége. A líra elö-zengő szobra fl, aki s leg-
közelebb van az alföldi röghöz. Ezután mélyen-
járó irodalmi párhuzamot vont Arany János és 
Móra kőzött. AHg van Írónk — mondotta —, aki 
annyira a szívéből tud nevetni, mint ő. írásaival 
csak az ajkairól elhangzó szavak vetekednek. 

Ezután a közönség lelkes t«nssl közben 

Móra Fertae 
állott szólásra. 

— Talán ér> vagyok az az ember, akivél s leg-
több csoda történt ebben az országban és azt hi-
tem, engem már nem érhet meglepetés Mo6t mé-
gis az a meglepetés ért, hogy itthon, Szegeden fla-
nepelnek. Szegeddel 30 esztendeje eszünk egy ke-
nyeret Jóban-rosszban. Tudták, hogy én nem sze-
retem az Snneplésit, ha akadt is kísérlet, lebeszél-
tem a kísérletezőket. Jó embereimet eddig sikerült 
lebeszélnem, de most nem kérdeztek meg és meg-
csinálták az ünneplést. 

Köszönetet mondott a rektornak, aki vállalta az 
ünnepség fáradalmait. Ilyen önfeláldozás csak a 
germán ősmondákban fordul elő. őszintén meg-
mondom — folytatta ezután —, hogv ellensége 
voltam annak, hogy a kolozsvári egyetem Szeged-
re jőijön Megmondom /¡szintén, azért, mert mú-
zeumigazgató! nimbuszomat féltettem tőle. Azelőtt 
én voltam itt a mindentudó. (Nagy derültség.) 

— Következik az ér drága gazdám. Somogyi 
Szilveszter, Bklnek egyetlen kifogása van ellenem, 
hogv ritkán megyek a városházára. Pesti emberek 
sokat a szememre vetették, hogy miért »vem me-
gyek el Szegedről. Abban, hogv én Itt maradtam, 
n legnagyobb része Somogví Szilveszternek rwn, 
mert nála jobb gazdám nem lehetne sehol. Amíg 
ő marad Szerred polgármestere, *n Is öreg bérese 
maradok ennek a városnak. 

Ezután az újságírás konzuliának. Márkus Mik-
sának köszönte meg az ünneplést. Márkus Miksa 
előtt láthatatlanul járnak a lektorok a fascesekkel, 
de ezekben nem bt'rd van, hanem toll. Ugy érzi, 
hogv a személyét ért tisztesség tisztessége, a vidéki 
ujságirásnak. 

— Voltak olyan idők, amikor Szalav József-
nek nem volt más barátja, mint én, — folytatta —, 
de voltak idők, amikor nekem nem volt más bará-
tom. mint ő. Szalav nem csak a Dugonics-Társaság 
elnöke, hanem főrendőr ls. aki sokszor ugv tett. 
mintha nem tudná, hogy mit gondol rólam. Tagja 
vpgvok vagv kilenc Irodalmi társaságnak, de a 
lcgnagvohb örömöm az volt amikor a Dníonics-
Társaság taffiává választottak. 

— Szegedi barátaimnak csak' egyetlen monda-
tot mondok. Engem az a sok szeretet, ami felém 
árad, arra a kijelentésre késztet, hogy ezután 1« 
az maradok, ami eddig voltam. 

Móra Ferencit beszéde végeztével nagy óvárié-
ban részesítették. 

Dr. Buday Árpád 
egyetemi tanár köszöntötte ezután Mórát. Réirl. 
zös emlékeket elevenített fel és Móra Ferenc pa-
dijából azt a tanulságot vonta le hogv meg kell 
tanulni mindent, amit tudnak a nyugatiak. 

Kamocsay Gábor, 
r» gazdasági egyesület elnöke Móra Ferenc»^ 
ünnepelte, aki a szakácsmüvéyrrt Irodalmának" ér-
tékes művelője, 

Dr. Oyfírtry István 
egve.temi tanár mondott még költői szárnyalás« 
pohárköszöntőt Mórára, a természet barátjára és 
megértőjére. 

A társas vacsora Móra meleg ünneplése, közbe" 
a késői órákban ért véget 

megóvja 
s z í v é t 


