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Cipőgyárrá alakul át a szegedi közélelmezési hivatal 
bőripari osztálya, 

(Saját tudósítónktól) A szegedi közélel-
mezési hivatal bőripari osztálva, mint értesü-
lünk. nagv reformok előtt áll. A bőripari osz-
tály a közel jövőben cipőgyárrá alakul át. 
hogv a rohamosan növekvő közszükséglet 
kívánalmait kielégíthesse. Rákos Árpád, a 
közélelmezési hivatal bőripari osztályának 
vezetője ez ügyben tárgyalásokat folytatott 
Budapesten az illetékes tényezőkkel, akiktől 
ígéretet nyert arra, hogv a szegedi bőripari 
osziáív részére a gyáripari üzemhez szük-
séges bőrmennyiséget kiutalják. Kilátás van 
arra is. hogv a bőripari osztálv még ötven 
munkást kap. A hatósági, cipőgyárnak költ-
ségvetése é s üzemterve már teljesen készen 
van, A hatósági cipőgyár — minden valószi-
nüség szerint — a nyáron megkezdi üzemét 
és őszre, amikor a szegényebb néposztály 
kereslete legnagyobb, több ezer pár cipő áll 
majd rendelkezésére a hatósági ellátásra 
szoruló lakosságnak. 

A bőripari osztálv addig is, amig gyári 
üzemmé alakulhat át. fokozatosan fejleszti 
munkakörét. A napokban kétezer pár cipőre 
vaíó bőrmennyiség érkezett" a szegedi bőr-
ipari osztálv részére. A műhelyben, amelvet 
már is megnagyobbítottak, most 53 munkás 
dolgozik, akik naponta 30 pár cipőt ős száz 
pár talpaiásf készítenek el. A cipők e s v ré-
sze — hatósági utalványra — mérték szerint 
készül el. De már most is csinálnak cipőkéi 
eladásra is. A box és sevró hői félcipők 65, 
a férfi-bakancsok 70—85 koronába kerülnek 
önköltségi árban számítva. A kereskedelmi 
forgalomban ezeknek a cipőknek az ára 150— 
200 korona. Készitenek ezeken kivül gyermek 
cipőket is, amiket 30—45 koronáért á m í t a -
nak. 

Az eladásra kerülő hatósági cipőkből 
elsősorban a tisztviseiőosztálv részesül é s ál-
talában azok, akik a horribilis kereskedelmi 
árakat nem tudják megfizetni. Szükség ese-
tén ez utóbbiak jogosultságukat igazolni tal-
lóznak. Az általános elv az eladásnál — igen 
helyesen — az, hogv a hatósági cipőket ki-
zárólag a szegényebb néposztály részére bo-
csássák forgalomba. Ez idő szerint természe-
tesen a kereslet aránytalanul nagyobb a ren-
delkezésre álló áruknál, ez a helyzet azonban 

a gvári üzem megkezdésével meg fog szűnni. 
A bőripari osztálv műhelyében rokkant 

vagy segédszolgálatos katonák dolgoznak, a 
kik hetenkint 50—75 koronát keresnek. Az a 
r.agv szociális érdek, amelv a bőripari osztálv 
működéséhez fűződik, föltétlenül megkívánja, 
hogv műhelyéből csak ió munkák kerüljenek 
ki. Amint mi tudjuk, a bőripari osztálv mun-
kásai jó végzik dolgukat. Az ellenőrzés lelki-
ismeretes. Mindamellett természetesen elő-
fordulhatnak hibák is. különösen a talpalás-
nái és javításnál, amire tudunk konkrét ese-
tet is. A hiba onnan származhatik. hogv a 
bőripari osztályban még most kétféle talpa-
lás készül. Abban az esetben, amit tudomá-
sunkra hoztak, 'megtörtént, hogy az egyik 
cipőre rendes, szegezett, a másikra mozaik-
taipalást tettek. Véletlenül ugyanis az egyik 
rendes talpalásra adott cipő odakerült a mo-
zaik talpaló munkáshoz. Amikor aztán a cipő-
ket szám szerint rendezték, a tévedést nem 
vették észre és felemás cipő került vissza a 
meglepett tulajdonoshoz. 

Ilyen tévedés, bármennyire sajnálatos 
út a leggondosabb munka mellett sem kerül-
hető el teljesen. Mindamellett érdemesnek 
tartottuk erre a körülményre felhívni a bőr-
ipari osztálv vezetőjének figyelmét, aki ki-
jelentette, hogy kizárt dolog, hogv ily esetek 
előforduljanak. De, ha mégis megtörténnék, 
hasonló tévedés, a bőripari osztálv természe-
tesen kötelességének tartja az tigv megvizs-
gálását és indokolt esetben a megrendelő sé-
relmének orvoslását. 

A munkásbiztositás hiányai 
' és hibái. 

A kormány egy 1917 decemberében ki-
adott rendeletével tudvalevően alaposan meg-
reformálta az ipari- és kereskedelmi alkalma-
zottak betegség és baleset biztosítását. A ren-
detet január 1-én már életbe is lépett, de ugy, 
hogy éppen a tagok azok, akik a legkevésbbé 
tudják, miképp is áll a dolog. Miért kell ez-
után oly sokat fizetni és mit fognak ezért el-
lenszolgáltatásul kapni. A törvény intenciója 
— ezt le kell szegezni — gyönyörű, amint 

Dugonics András. 
Irta: Cserzy Mihály. 

Dugonics A n d r á s nevét minden szegfedi 
ember ösmeri. Az is, akinek alig van érzéke a 
művészi szobrok i ránt s az is, akinek i rodalmi 
igényeit kielégítik a napilapok. 1876 augusztus 
19. óta áll a város egyik legszebb terén a ko-
rán e lhunyt nagy szobrászművész, -Küllő 'Mik-
lós ál tal tervezett és Huszár Adolf által meg-
alkotott zseniális emlékmű, Dugonics András 
szobra, a városi embernek tehát- minden nap 
van alkalma megtekinteni azt, fa lán akara t -
lanul is, a t anya i nép pedig bizonyára m á r 
sokszor megállt előtte, csöndes „diesértes-
sék"-et mondván el magában , mivelhogy az ő 
képzeletükben -Szent J á n o s t lát ják a koboz -
ban, aki előtt illik egy-egy vallásos fohászt el-
rebegni. Mégis erős a hitem, hogy sokan n e m 
tudják , ki volt és mi volt Dugonics András . 

A mai kegyeletes ünnepen, amidőn az ő 
kiváló szellemében működő i rodalmi egyesü-
let, a Dugonics-Társaság magas színvonalú 
emlékünnepet rendez Dugonics András halá-
lának századik évfordulóján, ugy vélem, nem 
lesz fölösleges m u n k a az ő életéről, működésé-
ről és a m a g y a r nemzet -közkincseivé vált mimi-
káiról, a meglevő források nyomán, e tárca 
kereteinek meg-felelő rövid elet- és je l lemrajzot 
i rni . 

Dugonics András 1740 október 18-án szüle-
ié i t Szegeden, a Dugonics-utca végén, a Szent-
György-iskola szomszédságában volt alacsony, 
utóbb sárgára meszelt házban, amelyet a vá-

róé rekonstrukciója s a helyes érzékű városi 
magisz t rá tus ^kegyelettel megőrzött és emlék-
táblával megjelölt mindaddig, amig a p ro fán 
üzleti vi lág le nem f ú j t a nimbuszáról az ér int-
liétlenség fényes h ímporá t és „városi érdek-
ből" idegen kezekre nem ju t t a t t a , amelyek 
örökre és teljesen eltörölték a föld színéről. 
Lehetne ebhez elfogadható kommentár t fűzni, 
.—* de minek? . . . N a g y a t y j a bevándorolt dal-
m á t iparos volt, aki azonban csakhamar asz-
szimilálódott a minden idegent magába S Z Í V Ó 

büszke, jómódú felsővárosi néppel. Aty ja , Du-
gonics A n d r á s harminckét évig volt Szeged 
közszolgálatában, mint városi tanácsnok, aki 
igen szigorú rend ta r tó ember volt és m a g y a r 
érzelmére különösen jellemző, hogy felsővárosi 
pólgárleánnyal , Imre Kata l innal , kötött háza-
ságából származott két f iá t : Andrá s t és Ádá-
mot, aki később Szeged város polgármestere 
lett, m a g y a r iskolába adta be, noha akkor 
még da lmát iskola is volt a városban. 

A n d r á s az e lemi iskolák elvégzése után, 
1750-ben a piar is ták g imnáz iumába kerül, ahol 
á l landóan az első tanulók között szerepel, ugy, 
hogy amidőn .annak hat osztályát .elvégzi, ás 
ott nyert -nemes szellemtől is á tha tva , a r r a ha-
tározza el magát , hogy belép a rendbe, Ezt az 
apa azzal a megjegyzéssel veszi tudomásul, 
liogy ne piar is ta , hanem világi pap legyén, az 
a n y j a ellenben határozot tan ellenzi és erőnek 
erejével meg a k a r j a őt. ezen szándékában 
akasztani, aminek okát én abban a szaftod és 
független érzelemben képzelem, amit a majd-
nem nomád szerű életet elő felsővárosi hajós-

ideális volt az 1907, évi XIX. törvénycikk. 
Hogy a betegsegélyző mégsem tudott arra a 
nivóra emelkedni, amely a törvény intenció-
jának megfelel, annak oka máshol keresendő, 
nem az ideálisan szép törvényrendelkezésben. 

A száraz tény az, hogy betegség esetén 
orvos, gyógyszeiek, kötszerek, táppénz, gyer-
mekágyi segély, kórház, szakorvosok, gyógy-
fürdők, baleset esetén egész életen át évjára-
dék, stb, állanak a tagok rendelkezésére, amit 
ő külön a mai viszonyok között a befizetett 
összeg tizszereseért sem birna megszerezni, 
sőt egyes esetekben százszorosáért sem. Nos, 
ez az uj rendelkezés még több kedvezményt 
nyújt a tagoknak. Így 1.: táppénzük ezután a 
napi bérösszegük 60 százaléka lesz; 2 . : gyei-
mekágy esetén nyolc hétig a napi bérösszegek 
75 százalékát, azután, még abban az esetben 
is, ha munkába jár, a napi kereset 50 száza-
lékát kapja a szoptató anya szoptatási segély 
cimén 12 héten át, de ez az összeg legfeljebb 
napi 2 korona lehet, az olyan pedig, aki nem 
munkás, csupán a munkással egy háztartásban 
van, hat héten át napi 1 koronát fog kapni, 
mint szoptatási segélyt; 3 . : akik szoptatni 
nem birnak, a szoptatási segély helyett ugyan-
ilyen összegű csecsemőtápszert és tejet kap-
nak ; 4 , : ugyancsak ingyen tejet kaphat a 
tüdővészes tag, vagy családja i s ; 5 : elhalálo-
zás esetén a napi bérősszeg harmincszorosa 
esedékes. 

Ennyi előny aránylag csekély, négy száza-
lékos befizetésért, amelyből a munkás csak a 
fele összeget, két százalékot fizet be, bizto-
sítja a munkásnak betegség esetén a legmesz-
szebbmenő kedvezményeket. Azonban újból 
előáll a régi eset, amely miatt a pénztár nem 
tudja kielégiieni a tagok igényeit. A szép ren-
delkezésnek ugyanis előrelátható nagy hibáival 
kell számolni, amelyek a következők: 

A négy százaiékos befizetések nem a be-
tegsegélyezési költségekre lesznek fordítva, ha-
nem az állam megtoldotta ezt az anya és cse-
esemővédelemre szükséges kiadások legnagyobb 
részével s igy a befizetett összeg egy nagyon 
nagy százalékát a jövőben gyermekágyas és 
szoptató nőkre fordítják. A pénztárt természe-
tesen nagyon megterheli ez a körülmény. Bi-
zonyos ugyan, hogy a csecsemővédelem szin-
tén nagyon fontos állami feladat, de nem fe-
dezhető a betegsegélyző pénztárak négy szá-
zalékos befizetéséből. Ezúttal ugyanis megint 
előáll az a régi betegsége a pénztáraknak, 
hogy mindenütt takarékoskodni kell és nagyon 

és balász-nép utódaiban is átörökített . Az 
anyai tiltakozás ellenére Andrásiról mégis pia-
r is ta lesz » áldásos h ivatását a médgyesi pia-
r is ta g imnáziumban kezdi meg, mint a költé-
szet és a szónoklatok előadója. Ez a. küldetés 
elhatározó befolyással volt .szellemének kifej-
lődésére, mer t m i g az erdélyi gazdag vidékek 
fölkeltették költői ihlettségét, a római nagy 
emlékek klasszikus tere a történelem ó a tör-
téneti költészet i r á n t keltették föl nagy rátörő 
lelkében ama vágyakat , amelyek csakhamar 
k i ta r tó munkásságában nyi lvánul tak meg. 

Medgyesről 1770-ben Nyitóára került, 
ahol a bölcsészet t an í tásáva l bízták meg, amely 
mellet t a költészettel is élénken foglalkozott. 
Mintaképe Gyöngyösi I s tván volt, a nemzet 
•legolvasottabb klasszikus költője, akinek még 
kiadat lan munkái t Dugonics 1796-ban saj tó alá 
is rendezte. Xyi t ra i tanároskodása előkelő ne-
vet szerzett a tudományos világban Dugonics 
Andrásnak, ugy, hogy 1773-ban a nagyszom-
bati egyetem mennyiségtani székének elfogla-
lására hívták imeg. A következő évitón ezt 
él is foglalta s ettől ezánii tva harmincnégy 
éven át 'működött min t egyetemi tanár , köz-
ben Budapesten viselvén a dékáni és rektori 
díszes tisztségeket. Majd 1808-ban, mint az 
egyetem t a n á r i karúnak nagyrahecsült sze-
niora, nyugalomba vonult, hazajöt t Szegedre. 
I t t fiz esztendei csöndes elvónultsúga után 78 
éves korában, „fájdalom és a halál félelme 
nélkül" e lhunyt , kikerült a „deszkás-temető-
be", ahol nagy máryányoiöl iszk liiideti Sze-
ged ha jdan i n a g y fiát, ahol évenRiht. ő-zi ber-
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takarékoskodni kell, pedig éppen a legszegé-
nyebb néposztály takarékoskodik és éppen ak-
kor, amikor az beteg. 

Indokolatlan az idézett rendelet 11. §-ának 
második pontja, amely szerint három napos 
betegségnél semmit sem kap a beteg tag, 
hosszabb betegségnél csak a harmadik nap-
tól kezdve, tehát az első két napra semmi 
táppénz nem jár, sőt a pénztárak még a be-
tegség utolsó napját, ha az vasárnap, szintén 
nem fizethetik, vagyis a táppénz kifizetése há-
rom napi levonással történik. Köztudomásu 
ezzel szemben, hogy ugy a betegség első két 
napján, mint a gyógyulás utolsó napján is 
eszik a pénztári tag és családja. Legnagyobb 
hibája azonban ennek a rendelkezésnek,,hogy 
a tagoknak nem biztositja a szabad orvos-
választást. Ebben az esetben azt az orvost 
választaná a beteg tag, akiben legtöbb bizal-
ma van s aki, ha ugy bánik vele, mint né-
mely orvos szokott bánni a pénztári taggal, 
módjában lenne otthagyni, mig ma kénytelen 
odatartozni. Pedig a szabad orvosválasztás 
lenne az, ami által megszűnnének a mai visz-
szás állapotok. Csak ezáltal emelkedhetne a 
pénztár arra a magas nivóra, amelyre hivatva 
van. Csak ez elégíthetné ki a munkások igé-
nyeit, csak ez biztosithatná igazán a munkás-
családok egészségét. Az országnak erre most 
nagy szüksége van. 

Dr. Lederer Dezső, pénztári orvos. 
( U i n a a i n i m u k i 

Beszélgessünk. 

A fjüJtőnvéd: {Minden nagyobb cécó nélkül 
megtartották a Lloyd ötven esztendős jubi-
leumát is. 

Én: A határkőnél megálltak egy percre, 
ibogy visszanézzenek a múltba és bogy gon-
dolkozzanak a jövendőről. Mert az elmúlt fél-
század csak igéret volt, a következendő kell, 
íhogy a cselekvések, az alkotások korszaka 
legyen. 

A fahépvéd: Okunk van hinni, hogy az 
lesz. Nekem tetszett, a családias ünnepség és az 
(az emberséges 'megnyilatkozás, amit az elnök-
kel, Obláth Lipót úrral szemben tanúsítottak. 

Én: Derék ember az öreg ur, aki tudvale-
vőleg rövidlátó. J>e csak szemre, ímert ő is 
azok közé a ritka, emberek közé tartozik, akik 
jjóval tovább látnak az orruk hegyénél. 

A fakortvéd: :És akik, mint a jó pap, liol-
j tig tanulnak. Nagy szó ez, uram, ebben a szo-

morú világban, amikor majdnem mindenki 
azt hiszi magáról, hogy sokat, sőt mindent 
tud. 

Én: Osak amikor a tömbkelegbe érünk, 
venni észre gyászos téyed&ünk. 

A fahonvéd: 'Az is szép cselekedet volt, 
bogy megörökítették az öreg ur képét és le-
leplezték. 

Én: Csakis igy lehetett az öreg urat lelep-
lezni. Értékes , közélet ̂ szereplése alatt nem for 
•dúlt elő semmi olyan a cselekedeteiben, amit 
leleplezni, vagy leplezni kellett volna. 

A fahonvéd: AJmi a szivén volt, az volt a 
•száján és ha a közügyekben fáradozott, pedig 
sokat fáradozott, mindig tudta a jobbkéz, 
hogy mit tesz a bal. 

Én: Gyiiszmékelő ember .ő, aki sokát jár 
ínég most is és íjpkat járt a. múltban, de magá-
nak sose járt ki semmit. A személyéttnom tolta 
előtérbe, de az igazi tehetséget segítette és oda 
tartotta a vállát, liogy azon emelkedjék, aki 
tud és aki a r ra érdemes. , , 

A fahonvéd: Érdemes öreg embernek sza-
kadt el a fonala a héten is. Ungvári Péter bá-
tyánkra gondolok, aki esak testben lett öreg, 
lélekben azonban fiatal maradt és aki minden 
áron elkívánkozott ebből az árnyékvilágból. 

Éri: El is ment belőle és imost már a tiflsö 
partról nézi azokat a rendkívüli eseményeket, 
amik ezekben a végnélküli, véres időkben, 
lépten-nyomon előfordulnak. 

A fahonvéd: Osak már legalább önkezé-
vel ne vetett volna véget a földi létnek. 

Én: Ö, aki önkezével .annyi embert men-
tett in g a szenvedéstől, tudta, hogy mit csi-
nál. És joga volt hozzá, hogy megkímélje ma-
gát is a kinos szenvedéstől. 

A fuhonvéd: Bizony, nem kizárólag testi-
leg szenvedett, hanem lelkileg is, a háboru 
miatt. Nemcsak most látott sok vért és szen-
vedést, hanem a solferinói ütközet idején is. 

Én: Az élet nem egyéb,- mint örökös üt-
közet, amelyben ritka az, aki sebesülés nélkül 
tudja megjárni a kálváriát. 

A fahorivéd: Most egyebet se teszünk, 
mint kálváriát járunk. És sokszor, április el-
seje nélkül is, a bolondját járatják velünk. 
Mi főzünk és mást vár a terített asztal. 

Én: Másszóval: a disznókat mi hizlaljuk 
és tmáso' hiznak belőle. 

A fahorivéd: Szemesé a világ, vaké az ala-
mizsna. # 

Én: Majdnem alamizsnát adtak annak is 
aki dolgos két kézzel másfélszázezer korona 
hasznot hajtott a városnak, e mellett izes hal-
hoz juttatta a közönséget. 

A fahonvéd: Ezen a tájon még mindig 
nem akarják tudni, hogy 'Krisztus urunk ko-
porsóját sem őrizték ingyen. 

Ért: J6» hogy meg kell fizetni a hasznos, 
munkát. • 

A fahonvéd: Még a szerelmet is. Igaz, ni, 
•meghallgatta-e a Kétféle szerelemről tartott 
előadást? 

Én: Még azt is, hogy hogyan szeret a 
férfi és hogyan a nő. 

A fahonvéd: Sokan voltak, ugy-e? 
Én: Sokan, különösen a hölgyek. Csak azt 

szeretném tudni, mit gondoltak 'magukban, 
amikor az előadó az ő szerelmüket magva 
rázta? 

A fahonvéd: De uraim, én már csak azok-
kal szövetkezem, akik azt tartják, hogy a sze-
relmet nem magyarázni, hanem gyakorolni 
kell . . . 

Telefon 
8 0 7 . VASS Telefon 

8 0 7 . 
mozgó szinfiáz. 

Vasárnap február 24-én, 

ERNA MORÉNA 
a közkedveit művésznő legérdekesebb 

kettős szerepe. 

dráma 4 felvonásban. 

Szenzációsan izgalmas drámai attrakció. 

Előadások d. u. 2 órától kezdve. Gyerm kjegyek 
csak az első elsőelőadásokra érvényesek. 

vadaskor, .szép ünnepség keretében rójja le 
háláját és kegyeletes megemlékezését iránta a 
tanuló ifjúság. 

Müveit a kiváló irodalom- történetíró, 
Toldy Eei-ene többek között igy jellemzi. „A 
nemzeti iránynak Dugonics volt az irodalom 
újjászületése óta első és leghatalmasabb éb-
resztője, kinek huszonhárom kötetet betöltő 
munkáival, mik közül több, második, sőt har-
madik kiadást is ért, nemcsak mulattató es 
tanulságos olvasmányt nyújtott a hathatósan 
képviselt erkölcsi és nemzeti érzület által, nem 
csak gyakorlati hatással volt az életre, de a 
iközépnemességnél s a népnél legtisztábban 
fennmaradt gondolkozásérzés ,'és kifejezésmód 
'behozatalával az irodalomba, ezt nemcsak hasz. 
nosan, megtermékenyítette, hanem soha nem 
hallgató 'intést adott irótársainak, miszerint 
azon pólus, mely felé az irodalom hajóját kor-
mányozni keli, nem más, mint a nemzeti való-
ság". 

Általában véve, Djugonics, akár mint köl-
tő, akár mint történetíró és régiségbuvár,, el-
méjének gyümölcseit'közvetlenül az él tre al-
kalmazta, leszállt a néphez, megmutatja nekik 
a régi dicsőség g a ; magyar élet fennmradt gaz-
dag kincseit, buzdítván ezáltal a nemzeti érzü-
letre, 'a nemzeti sajátságok megtartására. Mü-
vei mind irány müvek « a kitűzött célnak meg 
is felelnek. .Regényei oly gyakorlati hatással 
voltak az olvasóközönségre',, liogy őt irodal-
miunkban a nemzeti iránynak legliatalmasbb 
ébresztőjéül kell tekinteni. lEzeket. neincsk sze-
retettel olvasta az ország, hanem köztük Az 

arany perecek, Az (httatlah Etelka eimüek 
színre alkalmazva, a pesti, budai és kolozsvári 
színpadokon nagy sikert hoztak írójuknak. 

Történeti munkáiban is a magyar tarto-
mányokat s azok régiségeit ismerteti IDjugo-
nies « kútfők tanulmányozása alapján tár-
gyalja a hunok és ősmagyarok dolgait, azon-
ban ezek a munkái is a nála élénken dolgozó 
fantázia hatása alatt készültek, s ezért inkább 
iránymüveknek tekintendők. Csupán Róma 
történetei és Nevezet ásebb hadvezérei tiünnek 
föl tisztán történelmi dolgozatokul. 

A nyelvújítás történetében is díszes 'hely 
illeti meg derék költőnket s abban a nagy ára-
datban, melynek irodalmi tényezői uj szók es 
szólásmódok halomra alkotása által förekéa-
tek a 'még szegénynek talált magyar nyelvelt-
boldogítani — Dugonics a megfontoltak közé 
tartozott. Szerenesés volt nemcsak a feltalálás-
ban és alkalmazásban, hanem a magyar nép-
nyelvnek törzsgyökeres ösmerése által azon sza 
vak és szólásmódoknak fölszinre hozásában is, 
melyek előbb, de nagyrészt utóbb sem talál-
tak alkalmazásra, noha ezek sajátosan szép és 
jellemzetes, az eszméket és gondolatokat'találó 
rövidséggel kifejező gyöngyeit képezik nyel-
vünknek. 

Igy ir önmagáról: „Ami pedig 
szivemet illeti, talpig kitetszhetem irásomb ÍI. 
Eleve azt mondhatom: igazi magyar vagyok 
és hazámat szerfölött szeretem. Hogy benne 
születtem, sohasem szégyenlem. Adná az Isten, 
hogy ő se szógyelné neveltetésemet. Olyan ve- i 
gyok, ki édes hazámnak boldogulásán örvény | 

deni, sanyargatásától félni, veszedelmén it-
tózni tudnék. Olyan vagyok, ki édes hazám-
nak fentartására, ha tehetségemben lenne, -les 
testől-lelkestől iparkodnék". 

Kiválóan szép jellemvonása Dugonics-
nak, hogy a népet nagyon szerette. Szünidők-
ben való it'thontartózkodása , alatt, valamint 
később, nyugalombavomilásáuak állandóan 
Szegeden töltött éveiben, egyik legkellemesebb 
időitöltése volt a munkásokat felkeresni, kik-
kel bizalmas beszélgetésbe elegyedett, hasznos, 
ösmeretekre, okszerű életelvekre tanifvá* 
őket, Igy teste el és gyűjtötte össze a szeged-
vidéki népies szólásokat és közmondásokalt, 
melyeket Mbgyar példabeszédek és Jeles mon-
dások gyűjteménye címen tett közkincsünkké. 

Érdekesnek tartom Dugonics András csa-
ládfáját bemutatni ez alkalommal a követke-
zőkben : 7 

Dugonics András Szeged városi tanácsnok 
városi kapitány, első felesége: Imre Katalin, 
második 'felesége: Müller Crescentia. 

Gyermekei: András piarista, Adám Sze-
ged város polgármestere, felesége: Lób Anasz-
tázia. A másdi'k feleségétől: Cecília és Jozefa. 
•Ezeknek a leszármazottjai a szegedi Polczner• 
család. 

Ádám gyermekei: Terápia, férjezett. Be-
'niczky Miklósné, Csongrád Vármegye volt fő-
jegyzője és Antal, felesége: Szilber Anna. 

Terézia, férjezett Beuiczkyné gyermekei: 
Miklós szolgabíró, EteM% férjezett Endre-
Lászlónó, nádori táblabíró, ,Emília, férjezett, 
Bécsi Józsefné megyei orvos. Móric 'plébános, 
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Dugonics emlékének. 
— A Dugonics-Társaságon pályadijat nyert 

ifjúsági óda. — 

Irta: Kovács Dániel, ,a városi főgimnázium 
YjlII. oszt. tanulója. 

I . 

Mit zengenék dalt, szellemed idézőt? 
mit érne a csillámló szótömeg? 
•Pihensz, —• álmatlan álom lepte meg 

sötéd szemed, a végtelenbe nézőt. 
S halk szavú dal köszönti fel porod, 

uj pogány, kit uj korszak hozott, 
az sir fölötted régi néma gyászban. 

Könnyes a szeme s fekete, 
roskadt, bággyadt már ereje, 

fölötte is a régi, régi gyász van 
s senki som sir vele. 

II. 
régi pap, ki messze vagy nagyon már, 

a nagy vizet száz éve lépted át, 
mint régiek, ugy hordjuk ira a fát, 

•az illatost, már készen áll az oltár., 
Meggyujtjuk, uagylángu, sötét 
füstjét rezgőn teríti szél, 

-mint a Végzet tartotta fáklya; 
!É9 égnek a szent cédrusok, 

• gyantájuk illatot csurog, 
s mig szivedig Jievit ia máglya, 

felszáll a füstburok. 

III. 
Oreg pap volt, regényes, régi ódon 

és álmatag, fehérfejű, szerény, 
pirosszivü és a lehelletén 

szerelmi pára; szeme szürke ólokn. 
,/Etelka —< rég volt — egy igen ritka 
magyar kisasszony" régi titka 

cseppent ki ajkán, ó mi tiszta mézü; 
s karjeli hősök serege, 
vitéz szerelmes Etele. 

Nagy ötvös, ékszered a régi fényű: 
a bársonyos .rege. 

IV. 
Tanító volt a számok nagy tanára, 

„öregbike a természeti karnak" 
szépek a számok, száz titkot takarnak 

s felfedve szép a bölcsesség aránya. 
S a. nagy „tudákos" .alszik már: örök 
szám van kövére irva s a körök, 

a négyszögek tudósa rég leszámolt, 
az ő városára sok uj kő borult, 
a régire az emlék pora hullt, 

az uj a régiből mennyit levámolt, 
s mégis rui dus a mult! 

V. 
iS csendes a por, rég nem zavarja semmi, 

megáll felette a .ma gyermeke, 
két szeme kérdésekkel van tele: 

ha nincs örök, akkor mi célja lenni? 
Sós könnyű önti el szivét, 
amig tekint merengve szét: 

Felelsz-e, bölcs öreg pap ajka? 
Ö hallgat s csüggedő magunk 
talán tudni se akarunk. 

Ó nemtudás bódító pillanatja, 
Ó köd beiül t agyunk! 

Ml. 
Hamus, elégő már a máglya, roggyant, 

és bucsut int szemünk, a hallgató, 
csak szóljon újra az altató 

halotti dal; az óra .már elkoppant. 
Tegyük sírjára ezt az uj fonást, 
ez uj virágot, nj halotti gyászt; 

ezt a magunkért múltba szálló sóhajt. 
iE keszkenőt, mit könnyel sírt tele 
egy ködös est s ezzel törölte le 

sírkövedről á sürii .pókhálórajt, —. 
Aludj, két bus szeme. 

(1918.) 

— Megdördül t az é g . . . Ma délután hárem 
és négy óra között valóságos nyári zivatar vo-
nult át Szeged fölött. iMuszkaország felől jött 
a kénszinü, sürii borulat, mely rendszerinü 
rosszat ígér, veszedelmet, amitől nyáron ag-
godalom fogja el a termést váró gazdát, a 
haranglábakon pedig megszólal a csöndes 
pusztákon a kisharang, hogy szelíd hangjával 
elűzze az istenítéletet. Mért ez a kénszinü fel-

hő jeget jelent. Jeget, ami ma is megérkezett-
haragos égzengés kíséretében. A korai menny 
dörgésmek nincs rossz jelentősége a nép kö-
zött. Ellenkezőleg, az a .hit él a pusztalakók -
ban, hogy a József-nap előtti égzengés jó .ter-
mést jelent. Ilyenkor kíváncsian néznek szót 
az emberek az apró tanyaházak előtt és kere-
sik a. szivárványt, amely bővebb magyaráza-
tni szolgál, vájjon miből is lesz a jó termés. 
Ha a zöld ®zin széles, akkor a búzából ígérke-
zik az istenáldás, ha pedig a piros sáv a szé-
lesebb, akkor patakokban fog folyni a bor. Ék 
hogy ennek a régi tapasztalatokon alapuló né-
pies mondának mi magunk is igazat adjunk, 
szívesen állapítjuk meg, hogy tavaly január 
hóban hallottuk először az ég haragos játé-
kát, amikor az égboltozatot átölelő szivárvány 
zöld és piros szallagja feltűnőén széles volt s 
boldogok a hivők, akik szentül erősitik, hogy 
az lKLT-es „jó közepes" búzatermést és a cso-
daszámba menő nagy bortermést mér akkor 
megjósolták az égiek. Még az is a népszokás-
hoz tartozik, begy a József-nap előtti menny-
dörgéskor kimegy a nagylány a ház háta ma-
gé és a fölvett göröngyöt apróra törve,'szét-
szórja a földön. 

—i Kaprot vetettem, — mondja ilyenkoi. 
; Próbálják meg most már a " hitetlenek, 

hogy nő-e valósággal kapor a korai égzengés-
kor szétszórt főidből? És hogy teljes legyen a 
mai napra rendelt babonás hiedelmek soroza 
ta, még azt is föl. kell említeni, hogy szombat 
lévén s amikor az égzengés és viharos jégesb 
átvonult fölöttünk, közben a napsugár is bá-
josan ki-mosolygott a komor felhők mögül. Ez 
pedig azért történt, mert Mária szombaté* 
szokta kimosni a ruháját, hogy vasárnapra 
tiszta legyen, a ruhának pedig meg kell szá-
radni s> ezért ma is, mint minden szombaton, 
kell, hogy kiragyogjon .az édes, a mindent 
megenyhítő és kiengesztelő napsugár. 

— Közös miniszteri' értekezlet. Budapest-
ről jelentik: (Vasárnap délelőtt Bécsben közös 
miniszteri értekezlet lesz gazdasági és élelme 
zési kérdésekről. Az értekezleten magyar rész-
ről Wekerle Sándor miniszterelnök, Popovics 
Sándor, SztérSnyi József, gróf Serényi Béla 
és Wiridischyrátz .Lajos miniszterek vesznek 
részt, 

— Kitüntetések . Kiss Pál, Katona L. Géza, 
Pap István, Maszlay (Márton, Geiger Ádám. 
Batyezán Miklós, Csáki István, Olasz Istvá*, 
Kalapos Pál, Kővári József, Tatár József, S. 
Nagy Sándor, Csáki János és Ágoston István 
5. honvéd gyalogezredbeli népfölkelőket az el-
lenséggel szemben tanúsított vitéz magatar-
tásuk elismeréseid a bronz vitézségi éremmel, 
tüntették ki. 

— 4 bécsi munkások békegyülése. Becs-
ből jelentik: Az osztrák munkások vasárnap 
békegy ülést tartanak. A gyűlés napirendje az 
orosz béke és a világbéke. 

— Dugonics Andi ás pasztell ja. Dugonics 
András piarista-tanár és a népies irodalom 
úttörő bajnoka halálának 100 éves évfordu-
lója alkalmából a Dugonics-Társaság által 
rendezendő ünnepély napján igen érdekes kré-
tarajzot mutat be a Délmag yaéoriszág kiadó-
hivatala., a Várnay L. könyvkereskedés kira-
katában. A ma is teljesen ép és gyönyörű 
pasztell-mü Fluck Dezső miniszteri osztályta-
nácsos családi ereklyéje, aki tudvalevőleg 
nagyanyai ágról Dugonics András leszárma-
zottja. A mii 1796-ban készült, mestere Wag-
ner festőművész és Dugonicsot, mint a po-
zsonyi országgyűlésen résztvett követet, 5® 
éves korából ábrázolja. 

, — Ti3za tanácskozott Czerninnel. Bécsből 
jelentik; Gróf Tisza István pénteken grói 
Czeniin külügAniniszter meghívására Bécs-
ben résztvett a Kühlmann államtitkár tiszte-
letére adott reggelin. Tisza a reggeli után 
megbeszéléseket folytatott a külifevnjinisz-
terrel é s délután gróf Czerninnel együtt a 
diplomatákat vivő különvonaton visszautazott 
Budapestre. t 

Mária férjezett Bezuk Kúrolyné és Andor 
.megyéi esküdt. 

Antal és felesége 'Szilber Anna gyerme-
kei: Terézia férjezett Bánhidy Józsefné, Cson-
grád vármegye táblabírája és Mária. 

Terézia gyermekei: József, Ilona férjezett 
Boros Frigyesné, Mária férjezett Fluck Fe-
rencné és Terézia férjezett Sdojka iGusztávné. 

Ilona, férjezett Boros Frigyesné gyerme-
kei: iEndre neje Jobbágyi Ilona, Vilma férje-
zett Bolgár Istvánné, Margit férjezett Jezer-
nic£ky Á'kosné, József szegedi közkórházi 
igazgató-főorvos, neje Bakonyi Vilma, Róza 
férjezett Bekker Béláné és végül Jolán. 

Mária férjezett Fluck Ferencné gyerme-
kei: Béla cs. és kir. tábornok, neje báró Wal-
iter Burg Antónia, Dezső min. oszt, tanácsos 
neje Balogh Irén. Erzséba: férjezett Nóvák 
lEmilné, Rózsa férjezett Szarvady (Lajosné, 
Ferenc cs. ós kir. huszárezi des, első felesége 
hr. JorUasch-iKoch Mária, második felesége 
Magyar Ilona. 

Terézia férjezett iSzojka Gusztáváé gyer-
mkek Kálmán orsz. képviselő. Funny férjezett 
Vigh Gyuláné. 

Dugonics Terézia férjezett Beniczky Mik-
lósáé unokái: Beniczky Dénes törv. biró, Te-
rézia férjezett Borostyán Sándorrié, Beniczky 
'Sándor árvaszéki ülnök, Beniczky László föld-
birtokos, Emília első férje Beniódky Andor, 
második férje Harsányi Pál, Mária férjezett 
Ekler Vik'tonné, Terézia férjezett Lőtincz Ká-
rolyné. Az előbbi három Beniczky M'klós szol-

gabíró gyermekei, utóbbi négy pedig Etelka 
férjezett Endre László gyermekei. 

A mai kegyeletes ünnep alkalmából még 
csak azt tartom érdemesnek megemlíteni, hogy 
a Dugonics-szobor megalkotásának szép esz-
méjét Kcmpelen Győző, a Szegedi Híradó egy-
kori szerkesztője pendítette meg 1860-ban, 
majd ugyanezen a helyen a későbbi szerkesz-
tő, Nagy Sándor (a ma is élő kiváló Senex iró) 
karolta föl, lelkes, buzdító cikkeket írván a 
lapban. Az első alapot Reményi Ede hegedű-
művész szolgáltatta a szobor költségeihez egy 
Szegeden tartott hangverseny jövedelméből, 
mély alap később a Szegeden és a vidéken ren-
dezett hangversenyek és színielőadások jöve-
delmeiből gyarapodott, Meák Gyula gyógy-
szerész nagyszabású sorsjátékot rendezett, 
melynek nagy jövedelme szintén a szobor-
alaphoz csatoltatott, majd Szabó Imre taka-
rékpénztári pénztáros 1874-hen gyönyörű hang 
versenyt rendezett, az Olóasó-egylet és a Du-
gomicsvkör támogatásával, melyen Szeged 
minden művészlelkű fia és leánya résztvett, 
végre Dáni Ferenc akkori főispán elnöklete 
•alatt egy bizottság (30 tagból álltf vette gond-
jaiba a szobor ügyét, mely, mint e táica ele-
jén említem, 1876. ang. 19-én meg is valósult. 

A Dugonics-TárÁaság gyönyörű köteles-
séget iró le ma, .amidőn szép ünnep keretében 
hálásan emlékezik meg halálának 100-ik év-
fordulóján a nagy magyar iró fényes szélie-
méről. 


