
"Herczeg Ferenc Szegeden döbbent h7jZ\ 
bogy számára a kullurélet 

egyetlen igazi formája a magyar élet« 
Madácsy Lász ö előadása a 80 éves írófejedelemről a DMKE 

ünnepi ülésén 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A Délmagyarországi Közműve-

lődési Egyesölet szerdán délután 6 

érakor az egyesület ünnepi 

ülés keretében emlékezett meg el-

nökének. H e r c z e g Ferencnek 80 

éves születésnapjáról. A DMKE ün-

nepi ülésén megjelent dr. P á i f y 

József polgármester, dr. B u ó c z 

Béla rendőr főkapitányhelyettes, 

dr. T ó t h Béla helyettes polgár-

mester, dr. B a l o g h Ányos tan-

kerületi főigazgató, dr. B a n n e r 

János egyetemi tanár, a Dugonics-

ílársaság elnöke és sokan mások a 

város vezető személyiségei közöl. 

'Az ünnepi ülést dr. S z é c h e n y i 

Tstváai közjegyző, országmozgósi-

tási kormánybiztos, ügyvezető-el-

nök nyitotta meg. Megnyitójában 

megemlékezett az egyesület leg-

utóbbi üléséről, amelyen 'megje-

lent a nagy magyar iró, Szeged 

díszpolgára, az egyesület elnöke is. 

Majd felkérte dr. M a d á c s y 

László gimnáziumi tanárt, a finom-

tollu költőt és irodalomtörténészt 

ünnepi előadásának megtartására. 

Az előadó bevezetésében a 80 

éves költőt a 100 évet megért hires 

francia Íróval és filozófussal, Fon-

tenelle-el hasonlította össze, Fon-

tenelle-el, aki még százéves korá-

ban is csodálatos szellemi frisse-

ségg^i gondolkozott és dolgozott. 

Aztán azokat a benyomásokat em-

lítette meg, melyek az i f jú Herczeg 

Ferenc életében elhatározok voltak. 

Különösen Szeged volt rá nagy ha-

tással. Itt tanult meg jól magyarul. 

Szegeden döbbent rá, hogy számá-

ra a kullurélet egyetlen igazi for-

rná is csak a magyar élet lehet, kz 

első Jókai regényét itt olvasta Sze-

geden és ettől kezdve szent részeg-

séggel botorkált Jókai csodakert-

jében. Jókai mélységet és méltósá-

got adott az eszmények után só-

várgó léleknek. És Szeged varázsa, 

mely annyi magyar iró és költő 

lelkét megejtette már, az ifjú Her-

czegen is kipórbálta erejét. A lan-

kás partok közölt kanyargó Tisza 

szelíd, örökkévaló ragyogása, a je-

genyefák kéklő messzeségbe vesző 

sora, a puszták izes, tüzeket lobog-

tató lehelete ott kisért évek multán 

is egy-egy müvében, de különösen 

a Pogányokban. 

Az előadó ezután bemutatta Her-

tzeget az ötven éves kritika tükré-

ben. Herczeg Ferenc Kemény Zsig-

mond ellentéte; az előbbit a Közös-

ség, az utóbbit a kritikusok szere-

tik. 

Az előadó ezután a különleges 

aktualitása folytán felolvasta 'Ju-

hász Gyulának egy nagyon régi, 

még ifjúkori Herczcgről irt krit.ká-

ját, melyet egy elfelejtett folyókat -

ban, a Virágfakadásban talált. Ju-

hász Gyula már egyetemi hallgató 

korában megbecsülte Hercr»g Fe-

rencet és a korabeli kritikával el-

lentétben nagy jövőt jósolt neki. 

Az előadó ezután Herczeg erköl-

csi világáról beszélt. Herczeg tör-

ténelmi regényeiben és drámáiban 

lesz igazán nemzetszerető, aki a 

költő vateszi tehetségével megérez-

te az elkövetkezendő idők megpró 

báltatásos, tragikus napjait. Az 

obstrukcióban, a késhegyig menő 

céltalan, személyeskedéssé vált 

parlamenti vitákban, a kaszinók 

vagyonosztató kártyacsaláiban, az 

erkölcstelen választásokban, a tob-

zódó jólétben, a gentryk haláltán-

cában a megismétlődő Bizáncot 

látja és lehet-e költői alkotásnak 

szörnyűbb aktualitása egy nemzetre 

nézve, mint Bizánc. 

Ha Herczeg kultúrájának jegyeit 

vizsgáljuk, meglepődve vesszük 

észre, hogy a magyar vonások 

melleit ott vannak elsősorban a 

franciás vonások, a racionalista 

életszemlélet és világosságra való 

törekvés. Az élettel szembeni állás-

foglalásában van valami Pascal 

hivő, megbocsájlú és LaBrugére ke-

serű, lenéző, pesszimizmusából. 

Csak egy név méltóságára le-

gyünk érdemesek: az emberére 

Akiket az isten megáld, azok sem 

a szó, hanem a tett emberei: mond-

ja Herczeg s ő maga is ezt hosszú 

életével igyekezett igazolni. Szé-

chenyi felé fordul és Széchenyi 

tanításainak lesz hirdetője regeny-

I f n , színpadon, ahogyan azt a 

fiatal Magyarország uoi lelték. Ez-

zel a cselekedetével avatta önmagát 

nemzetszeretővé. 

Az értékes és nagy tetszéssel fo-

gadott ünnepi előauás után dr. Szé-

chenyi István elnök megköszönte 

Madácsy Lászlónak előadását és 

bejelcntcllc, hogy az egész előadást 

jegyzőkönyvbe veszik a mai nap 

emlékére, valamint jegyzőkönyvbe 

foglalják azt az üdvözlő táviratot 

is, amelyet az egyesület Herczeg 

Ferencnek 80 éves születésnapja 

alkalmából küldött Az elnöki be-

jelentés után Tóth Imre főtanácsos 

indítványozta, hogy necsak jegyző-

könyvileg örökitsék meg az irót ér-

tékelő előadást, hanem nyomassák 

ki az egyesület hozzájárulásával. 

A* indítványt a bizottsági ülés el-

fogadta. * 

vftnyfiatósági ülés emlékezik meg. ' 

Itt irjuk meg azt is. tiogy Her-

czeg Ferenc nem díszpolgára Sze-

ged városának, azonban — ami ez-

zel egyenértékű —. a törvényható-

ság örökös tagja, örökös taggá még 

1926-ban, az írófejedelem 40 éves 

irói jubileuma alkalmából válasz-

tották meg s akkor a város arany1 

tollal is megajándékozta a nagy 

i rót Lehetséges, hogy az októberi 

közgyűlésen sző lesz Herczeg Fe-

renc díszpolgárrá történő választá-

sáról is. 

Herczeg Ferencet egyébként 

díszpolgárává választotta Buda-

Ipest, Debrecen és Nagycenk község, 

most pedig — 80. születésnapján — 

Szegeden a DMKE közgyűlésén s 

aklmr dr. T ó t h Béla helyettes ret-

gármester köszöntötte a nagy irót, 

a közgyűlés elnökét 

Herczeg Ferenc országos ünnep-

lésének-vezetésére egy központi bi-

zottság a'akult, amelynek legmaga-

sabb védnökei a Kormányzó ur és 

a Főniéllóságu asszony, a diszelnö-

ki tisztét pedig Kátlay Miklós mi-

niszterelnök vállalta. E* az orszá-

gos bizottság átiratot intézett Sze-

ged városához is s az át.ratbán fel-

kére a várost, hogy Herczeg Ferenc 

ünneplésében méltóképpen vegyen 

részt. Errevonatkozólag Pálfy Jó-

zsef munkatársunk előtt ugy nyii-

latkozott, hogy Herczeg Ferencről Marosvásárhely, Kassa, Ungvár és 

az októberben összeülő őszi tör-,Zombor választják díszpolgárukká. 

Kormányzói kézirat Herczeg Ferenchez 
Budapest, szeptember 22. A Ma-1 működését, amelyet különösen jel-

Kor- ' lemez maradandó becsű müveinek gyar Távirati Iroda jelenti: A Kor 

mányzó ur Herczeg Ferenchez szü-

letésének 80. évfordulója alkalmá-

ból meleghangú kéziratot intézett 

és ezüslkeretbe foglalt, saját kezű 

aláírásával ellátott fényképével 

ajándékozta meg a nagy írót. 

A Főméltóságu ur kézirata a kö-

vtekezőképpen szól: 

•Kedves Herczeg! Születésének 

80-ik érfordulójón szívélyes üdvöz-

letemet cs meleg szercncsekivána-

taimat küldöm. 

A mai napon az egész magyar 

társadalom ünnepli kimagasló iról 

előkelő szinvonala és nyelvünk 

szépségeinek mesteri kifejezésre 

juttatása. Élete munkájával nagv-

értékii szolgálatokat tett a nemzet-

nek és határainkon tul is világ-

szerte megbecsülést «zerzclt a ma-

gyar Géniusznak. 

öszitén kívánom, hogy alkotóere-

jének teljességét még sok éven át 

őrizne meg a magyarság javára és 

mindnyájunk gyönyörködtetésére. 

Kelt, Gödöllőn, 1943. évi szeptem-

ber hó 22. napján. 

Horthy s. k.« 

Naggaránüa áirrnlifioiási ügyben 
indult nijoifieiás egy ismert 
szegedi faüüícreshcdo eiien 

Szeged üdvöziötávirataa80 éves Herczeg Ferenchez 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Szeged város vezetősége az 

Írófejedelemnek ki járó tisztelettel 

és szeretettel köszöntötte Herczeg 

Ferencet 80. születésnapján. Pálfy 

József polgármester szerdán reggel 

üdvözlőtáviratot küldött Herczeg 

Ferencnek, amelyben kifejezte a 

város jókivánatait és őszinte nagy-

rabecsülését. A távirat szövege a 

következő: 

• Amikor Nagyméltóságod 80 

jfrves szüietcsnaoián _ Naavméltósá.-iköszönlöUék 80. s zü le tésnap jaa l 

god alkotó zsenije előtt az egész 

nemzet tiszteleg, Szeged város kö-

zönsége és hatósága is őszinte ra-

gaszkodással és nagyrabecsüléssel 

fejezi ki üdvözlését a magyar író-

fejedelem előtt és azt kívánja, hogy 

a magyarok Istene tartsa meg 

Nagyméllóságodat magasztos kül-

detésének lankadatlan szolgálatá-

ban.* 

Szeged váxosa egyébként az elsők 

között volt, akik az Írófejedelmet 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A rendőrség bizalmas uton ar-

ról értesült, hogy most, amikor a 

pintrendszer bevezeté-ie következté-

ben megszigorították a textilanya-

gok vásárlásának lehetőségét és 

minden méter kelme eladása csak 

ellenőrzés meilett, a bevásárlási 

könyvben való feljegyzés ellencben 

történhet, akadnak Szegeden élel-

mes emberek akik vásárlási könyv 

nélkül végszámra tudnak szerezni 

akár százezer pengő értékű textil-

árut is. 

A rendőrség feltételezte, hogy az 

a nagymennyiségű áru, amelynek 

beszerezhetőségéről bizalmas uton 

értesült, csakis valami zugban áru-

sitó textilcsempész tulajdona lehet. 

Annál nagyöbű volt azután a meg-

lepetés, amikor szerdán délelőtt a 

cetektivek' az egyik legismertebb 

szegedi textilkereskedő raktárából 

kapták meg a réhány pengő h i j í n 

•r'zczer pengőt kitevő értékű árut. 

A rendőrség tueibizottja a renrlör-

ég által neki átadott pénzzel meg-

jelent a iextilüzietben és azon árut 

vásárolt. Kiderült, hogy az értesü-

'és helyálló volt, mert akár száz-

ezer pengő értékű textilanyagot is 

kiszolgáltak volna és hogy nem igy 

történt, ez csupán azon mult, hogy 

a rendőrségi házipénztár az érde-

kes kísérlet céljára pillanatnyilag 

rem tudott tizedei pengőnél na-

gyobb összeget rendelkezésre bo-

csátani. A rendőrség bünügyi osz-

tálya ugy az átüt, mint az érte fi-

zetett, kilencezer pengőt jóval meg- polgáxi iskolai rendes tanárrá 
iy jadó összeggel lefogot í ls ís meg-lvezte. (MTI) 

indította a nyomozást annak ki-

derítésére : miképpen lehetséges, 

bogy amikor egész Szegeden nem 

lehet kapni egy vég ruhaszövetet, 

akkor annak, aki érti a módját , 

akár százezer pengő értékű áru is 

rendelkezésére álL 

A rendőrségen a délután folya-

mán kihallgatták az árut eladó ke-

reskedőt, aki azzal védekezett, hogy 

semmiféle büntetendő cselkményt 

nem követett el, mert külföldi 

gyártmányú kelmét adott el, ez pe-

dig nem »pontos« áru, igy annak 

vételére és eladására nincs semmi-

féle megkötöttség. A rendőrségen 

most szakértőkkel vizsgáltatják 

meg a lefoglalt textilanyagokat an-

nak tisztázására, hogy *alóban kül-

földi cikk-e. 

A rendőrségi leleplezésnek szer-

dán már a déli órákban hire ter-

jedt a textilkereskedők körében, 

akik érthető meglepődéssel és fel-

háborodással értesüllek az esetről. 

Fokozza a meglepődést az is, hogy 

az árut nagykereskedői tételben ki-

szolgáltató kiskereskedő egyik tag-

ja egy ismert szegedi textilkeres-

kedó-dinaszliának. Kereskedői kö-

rökben élénk érdeklődéssel várják 

a megindult bünügyi vizsgálat to-

vábbi fejleményeit. 

Kinevezés. A Budapesti Közlöny, 
csütörtöki száma közli, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter Horvátit 
József szegedi U. kerületi állami pol-
gári iskolai helyettes tanárt állami 
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