
A „felfedezett" Tömörkény 
Tömörkény István szobrának vá-

sárt api leleplezesi ünnepsége Sze-
gedre és nagy Irófiára irányította 
az ország közvéleményének figyel-
mét. Számos Tömörkényt méltató 
cikk jelent meg ez alkalomból a fő-
városi sajtóban, ez«k közül alant 
közlünk kettőt, mint Tömörkény 
István legújabban tór'ént •felfedezé-
sének* érdekes dokumentumait. 

A Pest keddi száma »Az iró 
szobra* cimü szép cikkében a kö 
vetkezőket irja: 

Szobrot emeltek Tömörkény Ist-
vánnak, a nagy magyar Írónak. A szo-
bor, a halhatatlanság jelképe, ott áll 
a szegedi kul'urpalota előtt és hirdeti 
a hálás utókor tiszteletet és megbe-
csülését az írónak, aki tollával szol-
gálta nemzetét Negyedszázad telt el 
Tömörkény halála ota, hosszú idő és 
-okkal több huszonöt évnél, ha azok-
kal az eseményekkel mérjük, aincivek 
ezalatt játszódtak le életünkben. Eny-
ém idő kellett ahhoz, hogy felfedi/, 
zék és értékeljék a magyar irodalom 
egyik legkimagaslóbb egyéniségét, 
rnnvi és semmivel sem kevesebb, bogy 
p magyar paraszt lelkének egyik leg-
nagyobb ábrázolója bevonuljon Pan-
theonjába. önkéntelenül i* eszünkbe 
jut Laczkó Géza megrázó cikke, amelv 
a Pest-ben jelent meg arról, hogv a 
magyar író. amig ék keservesen küzd 
és legtöbbször fájó mellőzöttség a ju-
talma: csak halála után szólalnak meg 

vének kezdőbetűit jelenti a jelzés) 
ulnirásu »Tömörkény* cimü cikke a 
következőként szól: 

Vasárnap leplezték le a szobrát 
a szegedi Móra-kertben. Szobrának ta-
lapzatán meg olyan frissek az ünnepi 
koszorúk, mini negyedszázad előtt 
félbeszakadt, izes-zamatos írásai, ame-
lyek mindmáig az alföldi magyar lé-
lek legelső és legcsodálatosabb meg-
nyilatkozásai közé tartoznak. 

Szeged sok nagy, időálló irodalmi 
értéket adott az irodalomnak. Dugo-
nics Andrástól Juhász Gyuláig, Tö-
mörkény Istvánló! Móra Furencig. 
> Atrnene'ileg* még Mikszáthoz és Gár-
donyihoz is tartja a jussf. De a vég-
leg odagvökerezeltek közölt egyedül 
Törnörkénv volt az, aki megszerezte 
és megtartotta a »Szeged írója* tevét. 
Pedig ő duplán »idegenből« szárma-
zott be a »torony alá*. Cegléden szü-
letett és keresztlevele szerint család-
fája sváb eredetű volt. Mégis, miiven 
• kajszin* magyar, milyen igazi sze-
gedi ftröklikó lett belőle, A két magvar 
alföldi város olyan jellegzetes ma-
gyarrá nevelte, hogv neve amelvet 

a hires szegodmeiléki mis7.|átö| köl-
csönzött — ma már szint" jelképes 
kifejezője az alföldi magyar lélekal-
kafnak. temnós észjárásnak, szemlé-
lődő gondolkodásmódnak. Reális élet-
szemlélete és nvöngyöző humora a 
magvar zsánerkép n tipikus tragvar 
saiálságnkat egyéni formába fogla'ó 

H Í R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi-könyvtárban és sz 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A váJosi mnzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bsr-
esay Károly Tisza LajoS-kőrat 32, 
Ttulesn Barna Kálvária-tér 7, dr. 
T.öhl Tmre Gróf Klebe|sbers-tér 4. 
Moldnván T.aios Újszeged Vedres ti. 
1.. ííelmerzi Béla Somogyitrlep IX. 
utca 469. 

Városi Szinház: E g v n a p a v i-
I a g. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi. 
F e k e t e l e v e s . T i s z a v i r á g . 
Korzó Mozi: S z e r e l m e s asszo-
n y o k . Széchenyi Mozi: F.gy bo-
l o n d szá-zat c s i n á L 

a dicsőiW harsonák amint ezt Knjdv| r p f r pá'ratlan nngvmestarévé aratta. / 
Gyula és tgen Tömörkény István ese- , d j . Mikszáth kasznvásárh 
lében is történt. Minkettőjűket napja-
inkban »fedezik fel* s íme, az egyik 
már szobrot is kapott. 

Pedig már régen megérdemelte 
volna. De ne hánytorgassuk fel a mu 
lasztásokat és a hibákat: örüljünk, 
hogy a szobor végre oft áll talapza-
lán, hirdetve, hogy volt és — van Tö 
luötMny* Istvánunk. egy igazi iró és 
művész és színtiszta, igazi magyar, 
akinél teljesebben és szemléltetőbben 
még senki sem ábrázolta a tanyai pa-
rasztot Ha már Krudvt emiitettük, 
iriulc le ide, hogyan búcsúzott a nagy 
óm,ödó huszonöt évvel ezelőtt a ha-
lolt Tömörkénytől: »Az Alföld felet' 
alomként tűnik el a látóhatár felé egy 
fehér kócsagmadár — ez volt Tömör-
kény lelke*. A magyar föld varázsla-
ta* erejének csodája volf Tömörkény 
T«|ván írói pályafutása, amely a sze-
gedi tanyákon indult el és ugyanott fe-
jeződött be; a legzártabb és legtisz. 
lább magyarságban oldódott fel mind-
az. amit látott .megfigyelt és leirt. 
Anyja Stróbl, apja Rtringnssner volt. 
mindketten osztrák származásnak, ö 
maga Cegléden született és egész éle-
lét Szegeden és a tanyai világban élte 
le s ez a 'éj életének első napjától 
fogva a magyar nyelv, az akácos Al-
föld, a fehér kis házak, a poros ulak 
és a pmsstai emberek által magyatrá 
formálta. 

Élete és müve falán a íegszem'él 
félőbben és legmeggyőzőbben mutatja, 
hogy az. aki itt születik: magyar és 
még inkább azzá válik lelkében egv-
re jobban elmélyül magyarságának 
tudata és érzése. Ez a tudat és ez az 
érzés Tőmörkényrél a művészi alko 
. rás hatalmas eszközévé vált * a ra-
iongó szeretet, amely a magyar fajtá-
hoz fűzte, halhatatlan müvek teremté-
sére rendelte e). Ez a szó: népi és az 
iránv, amelyet ez. a szó jelen' ma iro-
dalmunkban, akkor . még ismeretlen 
volf. DP Ő szerénven. minden feltűnés 
nélkül — a baráti kórus nem harso-
gott mögötte — irta azt. amit látót' 
<'•«• érzett. Nem dicsőítette senki, leg-
feljebb sr>k,an nem értetlék. holott a 
legérthetőbben beszélt népünkről, a 
falusi paraszt életéről. Müvei most re-
neszánszukat Ölik és egymásután je-
lennek meg. Szobra egv nagv iró és 
egv jó magvar emlékét hirdeti. >a 
fehér kóesacmsdár lelkét*, amelv ma 
is szól boziánk. 

* 

A Magyarország K. A. (nyilván 

zegedi népet. Mikszáth knsznvásárió 
parasztjának édes-testvéreit, a •ge-
rendás szobák* lakfiit. n homoki csiz-
másokat és mezítlábasokat, a »vizen-
járókat és kétkézi* munkásokat való-
sággal ő fedezte f°l irodalmunk szá-
mára. Móra és a föbbiek az általa vá-
goff első csapáson haladlak tovább 
ui.ahb néni arcélekkel gazdagítva a 
Tömörkénv kezdeményezte alföldi ga-
lériát. 

Negyven év előtt a »magyar Gor-
kijának nevezték, holott akkoriban 
nyilván hirét se hallotta a •mezítlá-
basok* orosz írójának. Ma. amikor 
szobra ott áll meghitt barátja * hozzá 
méltó irólársa: Móra Ferenc kertjé-
ben. egvszeriien a nevén nevezi min-
denki. Tömörkény — mondja a sze-
gedi ember s ugv érzi: saját városát, 
egész ősi-magyar életformáid? egy-
szerre feiezi ki ezzel a mélvzengé*fi 
névvel, amelv ugv kondul át ország-
szerte az olvasók emlékezetén, akár a 
messzi puszták felől szálló, méla ha-
rancszi). 

Szeged, amely már "égen szobrot 
állított Dugonicsnak, az rtső magvar 
regényíró ősnek s Móra n'án mosf 
Törnörkénv képmása' is megörőkitef. 
te. nem véletlenül lett egyetemi kn'Jur-
város. • A szegedi nép'élek a sszegedi 
gondolat* földjén eleven európai éle-
tet él. Homokjából dómokat, kultúr-
palotákat. szellemi várakat és isten-
áldotta tehetségeket ludo'f növeszte-
ni. délibábnak tetsző álmok.®' tudott 
valóra váltani. S mindezen felül — «z 
talán a legszebb — meg is becsüli 
minden belőle sarjad1 értekét. Somo-
gvi-könwtára már felszáz éve hires 
volt 'majdnem olyan hires. mint a 
paprikája) és fragikussnrsu Juhász 
Gvula nevét is nteával írta he "arja-
ink város'örténefébe Mosf va«árnaP 
Törnörkénv István, a magvar néni tá-
léi; !e"nagyobb írói megszemélyesítő-
je előtt rótta le hálás kegyeletének 
adóját. 

Szeged lélekformáló, magábaol-
vasztó, páratlan asszimiláló erejét 
minden időkre hirdeti Tömörkény, a 
legmagyarabb alföldi iró halhatatlan 
éle'müve. Ennek a nagyszerű életmű-
nek méltó megbecsülése viszor' — im-
már szoborrá rögzítetten, is — arról 
tanúskodik, hogv a Tisza—Maros-szög 
átéllenében valóban európai szellemű 
nemes népi hagyományaikat öntuda-
tosan ápoló magyarok laknak Olyan 
igaz és igazi magyarok, akikberr rér-

KÁuáti Aurél, a kiváló észté.a ne- ré vált a nemzeti kultura szerété'e. 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS! KEZDETE 
ESTE TTZ ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR-
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— Műszaki bizottsóg »lé kerül s 
vasutas emlékmii elhelyezésének ütrve 
Megírtuk, hogy kedden a városrende 
zési. jogügyi és pénzügyi bizottság 
foglalkozott a vasutas emlékmű elhe-
lyezésének ügyével. Értesülésünk sze 
rint a biznt'ság ttgy döntött, hogv mi 
előtt a kisgyűlés elé terjesztené az 
emlékmű elhelyezésének hevét, mű-
szaki bizottságot kér fel annak meg 
állapítására, hogv ha a hőforrás fölé 
énilik fpl az emlékmüvet, ez a körül-
mény nem lesz-e zavaró hatású a 
vízszolgáltatásra. 

— Horvátit József a rendőrség ve-
zetőiének hetveftpse A belOgvminísz 
tar dr. H o r v á t h József rendőrfaná 
esőst a rendőrség szegedi kanifánvsá-
ga veze'őiének állandó helyettesítésé-
vel mPíThizto A kitüntetésszámba me-
nő meghizatás osz.tatlan örömei kel-
teit a rendőrség testületéhen. ahol 
TTnrvá'b tanácsosban a tapasztalatok-
ban gazdag, feladata magaslatán á'lö 
kartárson kivül a rokonszenves, elő-
//•Itenv jóha.rátof is nagvra . becsülik 
Vvilván ilyen meleg rokonszenvvel 
fogadta a kitüntetést Szeged közönsé-
ge is. amelv a ma legfontosabb ha 
'ásköre. a légoltalmi parancsnokság 
vezetőiének pozíciója révén ismeri és 
hízik meg mindenkor tanasz'alt nvu-
"n'mphon Jrői-ííl'nVínfő óh«r*óf*őbpn 

tszilv államtitkárt díszdoktorává 

avatja a debreceni egyetem. Budapest, 
ről jelentik: A Kormányzó ur a val-
lás- ép közoktatásügyi miniszter elő-
terjesztésére. megengedte, nogv a deb-
receni m. kir Tisza István-tudománv-
egye em dr. S z i l v Kálmán m. kir. 
titkos tanácsos volt államtitkár, mű-
egyetemi nyilvános rendes tanárt a 
magyar felsöoktatásiigy és Különösen 
a debreceni tudományegyetem fejlesz-
tése körül szerzett kimagasló érde-
meiért a bölcsészettudományok tiszte-
letbeli doktorává avassa és részére a 
'iszteletbeli doktori oklevelet kiszol-
gáltassa. 

— Kiskunfélegyháza alapításának 
200. évfordulója. Kiskunfélegyházáról 
jelentik: Kiskunfélegyháza megyei vá-
ros alapításának 20Ó. évfordulója al-
kalmából junius 3-án délelőtt 11 óra-
kor a városháza közgyűlési termében 
díszközgyűlést tart, majd azt követően 
jubileumi ünnepséget rendez. A Hősök 
szobrának megkoszorúzása után dr. 
Pétery József megyéspüspök a Szent 
János-téren tábori miset mutat be és 
felajánlja a várost Jézus Szent Szivé-
nek. A felajánlási imát dr. Rozsnyal 
Béla polgármester mondja. A KTK-
sportpálván a középiskolai ifjuság tor-
nobemuta'ót rendez, este a Korona-
szálíó dísztermében az ifjuság előadást 
rendez jelenetekkel, szavalatokkal, né-
DÍ iátékokkal, ének- és zeneszámokkal. 

Ma értekezletet tart 

a kormánypárt 
Budapest, május 26. A pari a ment 

üléseinek elnapolása óta fokozot-

tabb tevékenységet fejt ki a Ma-

gyar Élet Párt ja, amelynek tagjai 

most a szokottnál jóval gyakrabban 

jönnek össze értekezletre. A M É P 

akndémiautcai székházában ma, csü-

törtökön ismét igen látogatottnak 

Ígérkező pártértekezlet lesz, arnp-

lyen résztvesz Kállay Miklós mi-

niszterelnök és a kormány vala-

mennyi tagja. (MTI) 
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— Donnerf nyugalmazott pénzügyi 

államtitkár meghalt. Budapesttől je-

lentik: D o n n e r f Aurél nv. pénz, 

ügyminiszteri államtitkár május 25-én 

délután elhunyt. Temetése május 28 tán 

délután 5 órakor lesz a Farkasréti-te-

me'ő halottasházából. 

— Kölni orvosprofesszor előadása 
az egyetembarátok rendkívüli orvosi 
s/nkütósén. Az Egyetem Barátai Egv;. 
sóletének orvosi szakosztálya rendkí-
vüli szikülést tarf május 27-én, csfi-
örtökön Elnököl: Rávnay Tamás. 

Tárgysorozat: Professzor dr M. 
Sehneide- Kőin: Űh^r die cepcbrate 
Cirkulatjon A rendkívüli szakáié* hew 
lve a bőrgyógyászati klinika Inntev* 
me. Kezdele délután 6 ó'akor 

_ A TT8ZA VIZALLASA A sze-

gedi rendőrsé* révkapitánysága je-

lentése szerint a Ti*za vízállása 

május 26-án reggel 7 órakor 343 

centiméter, a Ievegfl hőmérséklete 

10 fok Celzius volt. 

A kultuszminiszter megknnnrl. 

tette a gyógyszerészgyakornoki idő ki-

töltését. Budapesttől jelentik: Szinvei 

Mor*e Jenő knltii9"mi"i«zter 1e«r-

njabb rendeletével lehetővé teszi, 

hogv a EryójTvszerészhnllfratök a kö-

te'ező e<*veví gyakorlat' időt az PŐ-

digí rendelkezésektől eltérőleg nem-

csak az első tanulmányi év után 

egyhuzamban, hanem egyetemi ta-

nulmányaik folyamán a nyári é« 

karácsonyi szünetek alait részle-

tekben is teljesíthetik. A 15 napnál 

rövidebb ideig tartó gyakorlaiot 

azonban az elő'rt időbe hoszámita-

íni nem lehet Ha a gyógyszerész-

hallgató a kötelező egyévi gyakor-

noki gyakorlatot egyetemi tanul-

mányainak befejezéséig nem tudta 

teljesen elvégezni, a hátralevő gya-

korlatot a végbizonyítvány meg-

szerzése ntán is teljesítheti, okleve-

let azonban csak a gyakorlati idő 

szabályszerű kitöltése után kaphat. 

A kultuszminiszter külön rendele-

tet adott ki a gyakornoki gyakor-

lat szabályozása tárgyában, továb-

bá a gyógyszertár vezetésére feljo-

gosító vizsgához szükséges gyógy-

szerészsegédi szolgalat tárgyában 

is. Tgv gyógyszertár vezetésére fel-

jogosító vizsgára az eddigi rendel-

kezéstől eltérően gyógyszerészseeé-

di minőségben eltöltött kétévi szol-

gálat után is lehet, jelentkezni. A 

segéd i szolgálatból azonban leg-

alább egy évet a gyógyszerész 

mesteri oklevél megszerzése után 

kell eltölteni. 

fo01 s K P i f i ő r ü i m 
mindenféle jogi vizsgákra, áltamszám-
vitelfanra is előkészít. Legújabb jegy-
zeteit bérbe is adja méltányos feltéte-
lek mellett. Budapest, IX., Üllői-ut 3. 
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