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Szeged parlamentje 
feledhetetlen, bensőséges ünnepen 

avatta díszpolgárrá 
Szent-Györgyi Albertet 

Pálfy polgármester : „A Nobel-dijas professxor 
kutatásainak külön nagy ériéke ax, Hogy tu-
dását nem a gyűlölet, a Halál és pusxtulás, Ha-

nem ax élet sxolgálatába állította" 

Sxeni-Györgyi professxor: „Ax egyetlen, ami 
bennünket eleseitségünkben telemelHot: a má-
sok iránti jóakarat, ax építés, ax össxefogás, 
a kultura és a tuáás, nem pedig a kurjonga-

tás, a civakodás és a rombolás" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Akik 
részesei és szivtanui voltak szerdán délben an-
nak a mélyen ünnepi hangulatnak, amely 
betöltötte a szegedi városháza közgyűlési ter-
mét és körülölelte a díszpolgárrá avalott 
Nobel-díjas tudóst, sokáig fognak . visszaem-
lékezni erre a felemelő, vigasztaló ünnepre. 
Mintha a feldiszitett közgyűlési terem falai 
között az annyiszor megcsúfolt szerelet és 
béke ült t:olna diadalmas ünnepet és mintha 
az ősszedobbanó szivek pcnitenciát tartottak 
volna a sok mulasztásért, nemtörődömségért. 

Szent-Györgyi Albertet ékesítette fel a sze-
gedi parlament a szegedi díszpolgárság dí-
szével, a szegedi egyetem világhírű tudós 
professzorát, aki szerényen, megilletődve és 
mégis annyira felmagasodva állt a legőszin-
tébb tapsok és éljenek mindenkit magávalra-
gadó fergeiegében, mint Igaz Ember szívből 
és lélekből mintázott szobra. 

És Szent-Györgyi Albert tett hitvallást a 

szereld, a béke és a kultura mellett 
* 

A városháza tornyára már reggel felvonták a 
város lobogóját, amely messze hirdette, hogy 
ünnepet ül szabad királyi Szeged városa. 

A városháza előtt diszegyenruhás lovasrend-
őrök sorakoztak fel, diszőrség állt a kapu előtt is, 
a kapu alatt pedig ősi díszben a városi hajdú, 
jelképezve, hogy az ősi autonómia üli a maga 
ünnepét. A széles márványlépcsőket biborszőnyeg 
borította és a dísznövények örökzöldje szegélyezte. 
A folyosói bejárat két oldalán egy-egy robosztus 
szobor állt őrt. — Tápay Antal művészi alkotása 
— és benn, a közgyűlési teremben, girlandok, 
szines perzsaszőnyegek és paprikafüzérek díszí-
tették a falakat. 

Már jóval tizenkét óra előtt gyülekezni kezdett 
az ünnepi közgyűlés közönsége. A terem lassan-
kint meglelt jinneplőruhás városatyákkal és a 
meghivott vendégekkel, aldknck sorában megje-
lent dr. Gelei József egyetemi rektor vezetésével 
a szegedi egyetem nagytanácsa, a helyőrség tisz-
tikarának küldöttsége, a szegedi közintézmények 
vezetői. Lelkes éljenzés fogadta a terembelépő 
Herczeg Ferencet, a törvényhatóság örökös tag-
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ját, aki autón érkezett meg Szegedre, hogy részt-
vegyen a díszközgyűlésen, amely után nyomban 
visszautazott Budapestre. A közgyűlés tagjai he-
lyükről felállva fogadták dr. .Glattfelder Gyula 
megyéspüspőköt, a város díszpolgárát. A közgyű-
lés szociáldemokrata tagjai, ákik eddig elvi okok 
miatt semmiféle személyes vonatkozású díszköz-
gyűlésen nem vettek részt, most' teljes számban 
megjelentek. ' f 

A középső páholyban foglalt helyet dr. Szent-
Györgyi Albertné dr. Pálfy Józsefné és dr. Imecs 
Györgyné társaságában. 

Tizenkét óra 

után néhány perccel vonult be a közgyűlési te-
rembe dr. vitéz I m e c s - György főispán és 
őr. P á l f v József polgármester vezetésével a 
varos tanácsa. Az elnöki emelvény JV.ögyU fel-
álltak a város díszbe öltözött ha,dui , a "terem-
re néma csönd borult es a karzati ól felhang-
zott a Magyar Hiszekegy, 

A főispán 
tmtott ezután szépen felépített elnöki megnyí-
lót. Hangsúlyozta, hogy a város törvényható-
sága ünneplő lélekkel ült egybe, hogy kifejez-
ze liszteletét azzal a férfiúval szemben, akire, 
min i nagy fiára jogos büszkeséggel tekint az 
egész nemzet. Méltatta Szent-Györgyi Albert 
tudományos és emberi érdemeit és annak a 
szolgálatnak az értékét, amelyet az országnak 

MiUuíásva 
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Lampel is neaulnél 
lett. Meggyőződése, hogy a Nobel-dij ja l ki-
tüntetett magyar tudós dicsősége termékenyitő 
hálással lesz a magyarság öntudatára. 

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után 

dr. Tóth Béla 

polgármesterhelyettes részletes beszéd kereté-
ben ismertette á javaslatot, amelynek lényege 
az, hogy a törvényhatósági bizottság, méltá-
nyolva azokat az érdemeket, amelyeket Szent-
Györgyi Albert a Nobel-dij elnyerésével szer-
zett, mondja ki, hogv hálá ja és elismerése je-
léül a város díszpolgárává választja. 

Zúgó helyeslés mutatta, hogy a javaslatot a 
közgyűlés egyhangú lelkesedéssel fogadta el. 
Ebben a pillanatban megszólalt a városháza 
harangja és messzehangzó zengéssel hirdette: 
Szent-Györgyi Albertet díszpolgárává válasz-
totta a szegedi parlament. A főispán már 
enunciálla is az egyhangúlag hozott határoza-
tot, ma id R a s k ó Sándort felkérte, hogy a 
törvényhatóság küldöttsége élén h iv ja meg a 
közgyűlési terembe a város u j díszpolgárát. 

Á küldöttség, amelynek tagjai voltak B a c k 
Bernát, D e 11 r e János, K e 11 e r Mihály, S z i-
v e s s v Lehel és T n n c l l i Sándor, eltávozott 
a közgyűlési teremből. 

Néhány perc múlva fölzúgott ismét a taps. 
Mindenki felállt helyéről és ugy ünnepelte 

a terembe lépő tudóst, 

aki megilletődve állt meg az elnöki emelvény 
előtt, ma jd mosolyogva köszönte . meg az ün-
neplést. A taps, az éljenzés hosszú percekig 
tartott. 

A főispán intézett ezután beszedet Szent-
Györgyi Alberthez. Ezeket mondotta: 

' — Szeged törvényhatósági bizottsága Mél-
tóságodat egyhangúan díszpolgárává válasz-
totta. A város közönségét képviselő bizottság 
ezzel a csak igen kivételesen gyakorolt tény-
kedésével kifejezni kívánta háláját Méltósá-
godnak az emberiség javát szolgáló világra-
szóló tudományos felfedezéseiért, amelyekkel 
az országnak s egyben Szeged városának nagy 
dicsőséget szerzett és kifejezni egyúttal azt a 
tiszteletet és ragaszkodó szeretetet is, amelyet) 
Szeged lakossága Méltóságod nagyrabecsült sze-
mélye iránt érez. Méltóságodat ebből az örven-
detes ünnepi alkalomból erról a helvröl tisz-
telettel és igaz magyar szeretetlel üdvözlöm. 

A polgármester avatóbeszéde 

Az ismeretlen katona hősi éposza. 5, 7, 9 

Ezután a polgármester tartotta meg avató-
beszédét és átadta a díszpolgári díszes okleve-
lei. 

— A régi munieipiumok egyik legszebb és az 
autonómia teljes épségben megmaradt joga — 
kezdte nagyhatású beszédét a po'gármester —, a 
tisztelet és bizalom nyilvánításának alkotmá-
nyos formák közt, a város közönségének legfőbb 
képviselete: a közgyűlés utján való gyakorlása. 
Akik az autonómiát elméletileg és gyakorlatilag 
ismerik és tisztában vannak az autonómia nem-
csak önkormányzati, hanem alkotmányjogi tartal-
mával is, 

aggódva látják annak minden csorbí-
tását, a közigazgatási ügyintézés mind 
több ágazatának államosítását, a kor-
mányzatnak egyre növekvő beavatko-

kozását. 

Innen van az, hogy magasán értékelve a csorbí-
tatlanul megmaradt aittonóm jogokat, amelyek 
kormányliatósági jóváhagyástól függetlenül gya-
korolhatók, a legnagyobb körültekintéssel, a leg-
alaposabb mérlegelés után szinte szolemnis han-
gulatban gyakorolja az uutonórflia, 

— Méltóságod a legmagasabb tudományos ki-
tüntetést nyerte cl osztatlanul-és ezzel páratlanul 
nagy diszt. dicsőséget szerzett önmagának, a Fe-
renc József Tudományegyetemnek, Szeged városá-
nak és az egész magyar nemzetnek. És ha vala 
mikor, ugy most hatványozottan nagy jelentősége 
van ennek a kitüntetésnek Gsonka-Magyarország 

! mat helyzetében, amikor .gy űlölködő ellenségeink 
J legszívesebben kiradíroznád' a magyart Euróna 

térképéről és ehelyett minduntalan felszökken a 
legkülönfélébb nemzetközi stadionok árbocán a 
magyar testi cs szellonii kultura dicsőségét népek 
és nemzetek versenyéhen kimagasló győzelmét 
hirdető nemzeti trikolor és vigyázz állásba me-
rcvülten idegenek milliói előtt felzúg a Himnusz 
fenséges akkordja: Isten áldd meg a magyart. 

— A trianoni ökölcsapás első kábulatából már 
magunkhoz térhettünk volna. — folytatta. Ébred-
jünk nemzeti erőink öntudatára, 

az álmodozásból most ujből felráz ben-
nünket egy magyar tüdős, 

akiről nem mi, hanem a világ tudósai állapítják 
meg irigyelt nagy értékét, ami a mienk, magya-
roké. És vele együtt mienk, magyaroké a tudo-
mány, művészet és irodalom, a szellemi cs testi 
kultura olimpikonjainak ezer .éves nemzeti kultú-
ránkból kitermelődött számos nagy értéke, ameiy 
mint az igazgyöngy az ezeréves magyar szenve-
désben fogantatott. (Éljenzés.) 

— Hát mégha a nemzeti kultura kincstárában 
jobban őriztük volna a múltban azokat a magyar 
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