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Elnöki megnyitó-beszéd. 

Nagyérdemű Közönség! 

Csak ember az, aki szeretteiről idők multán is 

megemlékezhetik. 
Azonban, megdönthetlen igazság, hogy ma 

nem olyan napokat élünk, melyekben a multak ese-

ményein hosszadalmasan érzeleghetnénk. 

Mert ma, a történelemnek új korszaka előtt állunk. 

Voltak a történelemnek borzalmakban bővel-

kedő harcai, melyeknek vérözönébe nemzetek túl-

adtak és amelyeknek vértengeréből nemzetek születtek. 

Voltak a világtörténelemnek dicsőségtől ragyogó 

napjai, melyekben az emberi felvilágosodás diadalt 

ült a sötétség fölött. 

Voltak a világtörténelemnek gyászban feketélő 

pillanatai, melyekben az emberi gonoszság győze-

delmeskedett az igazság és haladás fölött, de nem 

volt még eddig a világtörténelemnek olyan korszaka, 

amely jelentősége tekintetében, a most folyó világ-

küzdelemhez hasonlítható volna. 
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Amikor Napoleon vaskeze végig suhintott Euró-

pán és pusztító tűzcsóvái lángba borítottak egy vi-

lágot, akkor is rengett a föld milliók lába alatt és 

a vérszagtól ittas hadak tusájának zajától visszhang-

zott az égboltozat, de itt csak egy ember állott 

szemben egy földrésszel és a küzdelem kimenetele 

nem lehetett kétséges. 

Most azonban milliók állanak szemben milliók-

kal. Népek és nemzetek, szárazföldek és tengerek, a 

tengerek mélye és a levegő magassága, nyugat és 

kelet, civilizáció és barbarizmus — mind-mind tu-

sára keltek, — hogy minden képzeletet felülmúló 

óriási mérkőzésben döntsék el a világtörténelem leg-

nagyobb problémáját, hogy a béke-angyala lebeg-

jen-e valahára a világ fölött, vagy a háború réme; 

a haladás legyen-e ura a mindenségnek, vagy meg-

tartsa-e uralmát a szakro-egoizmus; közkincscsé vál-

jon-e az egyéni szabadság vagy a cárizmus jármát 

nyögje a modernkor emberi méltósága? 

Sajátságos jellemvonása a társadalmi átalaku-

lásnak, hogy az sohasem érheti el célját a békés-

fejlődés vértelen utain. A bűnbe merült Róma tes-

pedt világát új életre rázta fel Krisztus isteni-tana 

és mégis vérrel festett évszázadokig tartott, mig a 

felebaráti szeretet diadalmaskodott a rabszolgaságon 

és az apostolok egyszerűsége legyőzte Róma erkölcs-

telenségét. 

Most is megnehezedett az idők járása fölöttünk. 

A halál démonja ismét végigszáguld földrészünkön 

és kaszája sűrű rendeket vág az életen. 
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És mi itt állunk tehetetlenül, aggodalmas szív-

vel lesve a hireket, onnan a távoli harcmezőkről, 

ahol rettenetes mérkőzésbendőlelezeréves hazánksorsa. 

Itt állunk és kérdezzük: Úr Isten, miért ez a 

mérhetetlen véráldozat, miért a szivet-tépő fájdalom-

nak ez a végtelen tengere? 

Itt állunk súlyos napok közepette, kezünkben a 

fáklyával, mely egységes erőforrássá, két ágból fo-

nódik össze: Egyik ágát a hazaszeretet, másik ágát 

a hit gyújtja lángra. 

A fáklya egyik ágát az a hazaszeretet táplálja, 

mely megszüntette a nemzetiségi kérdést s kimu-

tatta, hogy csak lelketlen agitátorok, idegen pénzen 

megvásárolt bérencek voltak azok, akik saját édes 

anyjuk, a magyar föld ellen törtek. íme ennek az 

édes anyának első hivó-szózatára odasereglet a ma-

gyar mellé a német és a tót, az oláh és a horvát. 

És azóta együtt küzdenek vállvetve, éppenúgy mint 

régente Hunyadinak, Rákóczinak, Kossuthnak legen-

dás vitézei, csodálatot ébresztve a barátban, rémü-

letet és halál félelmet keltve az ellenségben. 

A fáklya egyik ágát az a hazaszeretet is táplálja, 

mely kioltotta közöttünk a felekezeti gyűlölség lángját. 

Amikor a szentügy áldozatait közös sirba fek-

teti a fájó kegyelet s amikor a fehér zsákokból ki-

ömlő finom mészpor a tetemekre terül, csoda tör-

ténik. Mintha varázs volna azokban a zsákokban, 

a vérfoltos groteszk halottak megnemesülnek. 

Fehér, szép szobrok fekiisznek az árok mélyén: 

arcuk mostan komoly és egyszerű és a művészet 



stílusa rajtuk. Kezük, melyeknek kékbe árnyaló élet-

telen szine, oly nyugtalanító volt, most megnyúlt, 

karcsú szoborkezek. 

És amikor e sirok fölött ott kesereg mindany-

nyiunk édes anyja, a magyar haza, egy második 

csoda is történik: Vájjon ki kérdezi, hogy az áldo-

zat, milyen kézből eredt; vájjon ki kérdezi, hogy a 

szeretet melege a mindenható Istent, mily szertartá-

sok között dicsőítő szivből sugárzott ki. 

A fáklya másik ágát a hit táplálja, mert mi az 

igazságos Istenre bizzuk ügyünket, abban a véres 

forgatagban, mely ott, kint száz csatatereken hatá-

roz nemzetünk élete fölött. 

Tegyen Ö igazságot közöttünk és ellenségeink 

között! 

És dacára e súlyos napjainknak, mi mégis úgy 

érezzük, hogy kötelességet teljesítünk, midőn szem-

lét tartunk az elmúlt időszak fölött, végig pillantunk 

a letűnt napok során s magunkba szállva, az édes 

bús fájdalom érzetével pihentetjük szemünket a múlton. 

Hiszen a leáldozó nap is végig veti sugarait a 

földön, megaranyozza a hegyek csúcsait, a tornyok 

keresztjeit, a fák sudarait, búcsúzva a földtől, me-

lyet sugaraival melengetett, termékennyé és lakha-

tóvá tett — igy szeret tenni az ember is — bú-

csúzik a múlttól s áldást kér az elenyészett időkre. 

S ha már magában véve is becses az ilyen 

megemlékezés, ha már magában is megvan azon 

erkölcsi haszna, hogy nemesebbekké tesz bennünket, 

mennyivel becsesebb lesz ez a visszatekintés akkor, 



9 

ha nem csupán általánosságban mozog, hanem egy 

derék embertársunk hosszú életpályájának jó és rossz 

napjain végig lebegve, nemes példáján épül, belőle 

igazat, szépet és jót tanul. 

E magasztos cél vezérelte a szegedi Dugonics-

társaságot akkor, mikor elhatározta, hogy megala-

pítójának, buzgó elnökének dr. Lázár Györgynek 

emlékezetét, akinek nagy szelleme, folyton új esz-

méket keltve, három évtizeden át, uralkodott a sze-

gedi közélet terén; — hogy dr. Lázár Györgynek 

emlékezetét, akinek nyugalmat nem tűrő munkaereje, 

folyton újabb utakat mutatott és aki zsenialitásának 

merész röptével, szines képzelőerejével, nagy esz-

mékért lángoló rajongásával és európai felfogásával, 

máról-holnapra, ujabb és ujabb csodálkozásba ej-

tett bennünket; — hogy dr. Lázár Györgynek em-

lékezetét, aki életében a szegedi élet fénylő csillaga 

volt s akiben, mikor szemeit lehunyta Szeged vilá-

gának meteorja pusztult el; — hogy dr. Lázár 

Györgynek emlékezetét, aki városát úgy szerette s 

érette annyit tett mint előtte senki; — hogy dr. 

Lázár György emlékezetét halálának évfordulóján 

ünnepi üléssel tiszteli és örökíti meg. Azért midőn 

az egybegyűlt nagyérdemű közönséget mély tiszte-

lettel köszöntöm s a diszülést megnyitom, felkérem 

a Dugonics-társaság igen tisztelt alelnökét Kovács 

János urat, hogy emlékbeszédét nagynevű halottunk 

fölött megtartani kegyeskedjék. 



Lázár György dr. emlékezete. 

Emlékbeszéd. 

Irta és felolvasta : Kovács János. 

Ma egy éve. A leáldozó nap halaványuló suga-

rai lassan-lassan kialudtak és a téli est csöndes sö-

tétsége borult e város fölé. 

Az esti sötét csöndet hirtelen, — a szegedi 

szivek által érzett és értett — mélán zengő harang-

búgás zavarta meg, e/reknek és ezreknek meglas-

sítva, elszoritva szíve verését, szíve dobbanását. 

Itt, ami városunknak téréin, messzi térségein 

és benn a polgárok csendes otthonában, ahol s 

amerre elbúgott, kongott, bezengett az a harangszó, 

ezernyi-ezer szív megremegett a gondolt gondolattól, 

netán az történt legyen ami már meg is történt: a 

város közszeretetben élt polgármestere Lázár György 

meghalt. 

Éppen akkor, amikor ezrek, százezrek kihűlő 

szíve és lehanyatló karja helyett elannyira nagy-

szüksége van a magyarok hazájának az oly szerető 

szívre és mindig tenni, dolgozni kész karra, mint az 
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ővé volt; éppen akkor, amikor ezrek, százezrek sír-

jára kell a nemzetnek elhelyezni a babér mellett a 

gyászos, hervatag ágból font koszorúkat, nekünk 

szegedieknek még külön, — a békés sikerekért 

küzdő egyik legkiválóbb harcosunknak sirhalmára is 

el kelle vinnünk a koszorút, mely e város korán 

sirbatért fiának Lázár Györgynek kihűlt szívét takarja. 

Pedig e szív, mint mindannyian tudjuk s mint 

ő maga is oly gyakorta hangsúlyozottan emlegette: 

minden dobbanásában mindenha, mindig az utolsó 

dobbanásáig: Szegedé volt és maradt. 

Korán, egész ifjan lépett Lázár György a munka, 

a küzdelem terére, amely munka és küzdelem az ő 

életének 12 lustruma közül több mint felén keresz-

tül Szeged városának és népének javát, fényét és 

dicsőségét szolgálta csupán. 

E szolgálatában a küzdelmek során kapott se-

bet, mely beteg ágyához szegezte a munka, a cse-

lekvés férfiát s ott a beteg-ágyban kelle a nagy 

akarások és a nagy tervek férfiúnak lesújtott tehe-

tetlenséggel látnia, miként jön a nagy vihar, napról-

napra nőve, növekedve, megbénítva a népek, nem-

zetek, országok, városok s azok között az általa any-

nyira szeretett város fejlődésének, haladásának, jó-

léti gyarapodásának, virulásának sikereit is. 

Ott a betegágyban, a megkísérelt apró-cseprő 

munka között izzó tettvágya, akarása, gondolata 

szüntelenül vitte, ragadta a mindig előtte lebegő cé-

lok felé, amelynek standardja az volt: „hogy Sze-

ged egy virágzó, boldog, anyagilag és kulturailag 



haladó város legyen, mely a magyar állam t e r ü l e t é -

nek ezen kritikus pontján a maradandóság elvét kép-

viselhesse, melyet az idők viharai el ne söpörhes-

senek, hanem örökké álljon és éljen s melyet, 

mint az ős római orátorral ismételten mondotta es 

irta, — nec imber edax, nec aquilla impotens pos-

sit diruere, nec innumerabilis annorum series, nec 

fuga temporum". — 

Igen ezt óhajtotta, ezt akarta az a kihűlt és 

ma már porladó szívű férfiú, az ő szüntelenül dol-

gozó agyával, cselekedni tudó munkájával és küz-

delmes fáradozásával elérni. 

A cél még messze van, de szétnézve e város 

téréin, területén: ki ne látná, ki ne érezné, ki ne 

tudná, hogy a fáradhatatlanul dolgozó és a békés 

sikerekben küzdő harcos nyugodt és boldog önér-

zettel mondhatta el igy is: Jta vixl, ut non frustra 

me natum existimem l i — úgy éltem, hogy nem 

hiába születtem! 

Már ifjú diák korában eljárt a városi közgyű-

lésekre és a terem karzatáról figyelte, hallgata az 

akkori idők hazafias, nemzeti jellegű, de viharos, 

szenvedélyes vitatkozásait, — innen az érdeklődés 

a városi közügyek, a városi közdolgok iránt; de 

innen a lelkében maradandó nyomot hagyott tartóz-

kodás is a szenvedélyes politikai küzdelmektől. 

Alig jut föl az egyetemre, már ott látjuk az 

országgyülési-ifjak karzatán s onnan írja az ifjú jog-

hallgató a városnak, majd a „Szegedi-Hiradónak" 

országgyűlési tudósításait. 
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területé- Azon időben a nemzetiségi-kérdések ügyének 

ílvétkép- Parazsa lángolt és e lángok foglalkoztatták a nem-

öpörhes- zeti közvéleményt, az országgyűlést és a sajtót, 

elyet, — Lázár is „A nemzetiségi ügyről" cimen irt ve-

idotta és zércikkekkel kezdi meg 1870-ben a „Hiradó"-ban 

jns pos- »rói pályafutását, melyhez, — nem hivatásszerűen 

ries, nec ugyan, — de állandóan mégis hü maradt. 

Itt találjuk meg a kiinduló pontot, az alapot,, 

dhűlt és hogy Lázárról, a polgármesterről, mint irodalmi fér-

lül dol- huról szólhatunk, beszélhetünk; mert ime a köznek 

és küz- szolgálatában az irodalom terén találkozunk vele 

legelőbb. 

e város Es e körülmény az ő későbbi közigazgatási 

ki ne 'Működésének, polgármesterségének is csak előnyére 

a békés vált, a város kultur-életének pedig fénylő zománcát 

g önér- képezte. 

frustra Hogy Lázárról, egyéniségéről és működéséről 

;y nem hü és jellemző képet alkothassunk, hogy a város 

kultúréletének fejlesztése körül fáradhatatlan tevé-

cözgyü- kenységével szerzett kiváló nagy érdemeit megfele-

gata az l ö e n méltányolhassuk, mind ahhoz nem kell ékes 

/iharos, szavakat keresnünk, csak végig kell kisérnünk rövid 

eklődés lázisokban haladó érdekes pályafutását és egy futó-

int; de Pillantást vetni Szeged fejlődésére és haladására, 

tartóz- özekben könnyen megtalálhatjuk egész egyéniségé-

ül. nek hű jellemzését, eredményekben és érdemekben 

juk az gazdag munkásságának hű visszatükrözését. 

u jog- * 

lónak" A mult század 70-es éveinek közepén ügyvédi 

diplomával jön haza szülővárosába, hol a sajtó te-
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Eze 
réről már ismert nevü ifjút, a közélet férfiainak elő- . ^ 

nyös figyelme és barátsága fogadja. A régi Szeged S ^ n a - K 

közéletét mozgató irányról és szellemről a komoly p0i(jQrm 

gondolkozású ügyvéd csakhamar tájékozódást sze- t u r ü 

rez, majd az ifjúsági egyesületek élére kerülve te- ^ f 

vékeny részt vesz az itthoni kedélyes és patriarcha- mon^ hQ 

lis társasági élet föllenditésében. tradíciói 

Mind ez alig pár esztendő csupán. meg 

A nagy árviz-veszedelem már a dolgozók, a közöket, 

küzdők, a védők között találja őt a gáton, honnan ¿renciö , 

a legyőzetés, a katasztrófa után egy kis időre ügy- Q c 

védi magángyakorlatának menhelyére tér vissza. elveket 

A város újjáépítésének nagymunkája közepett 

a fiatal-ügyvéd, előbb tiszteletbeli, — majd 1882-ben 

a város tényleges főügyésze lesz s ez által egész 

életének tevékenysége elválhatlanul a város közéle-

tével, a város szolgálatával kapcsolódik össze. 

Mint főügyész a város vízvédelmi rendszeréről 

és a bonyolult vizszabályozási ügyekről nagy tájé-

kozódást szerez s egyben teljes és részletes betekin-

tést nyer a város és a lakosság fölötte terhes és 

nyomasztó pénzügyi viszonyaiba és megkezdi azok 

javára közhasznú működését. 

A város életében újjáépítésének első tiz esz-

tendeje nehéz és küzdelmes időszak volt és e ne-

héz küzdelmekből a városi főügyészre tetemes rész jutott. 

Ezt a tetemes munka-részt, a főügyésznek a 

szülőföld és népe iránt érzett szeretete, tevékenységi 

kedve és a munkában való gyönyörűsége könnyű 

szerrel győzte, könnyű szerrel birta. 
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Ezen munkabírásának megismerése és méltány-

lása juttatták őt 1891-ben tehetségének és hivatott-

ságának teljesen megfelelő pozicióba: a helyettes-

polgármesterségbe, s ez által a város pénz- és kul-

tur ügyei vezetésének élére. 

A munkaférfiát lelkes tüntetés üdvözli a fóru-

mon, hol beköszöntőjében a régi Szeged történeti 

tradícióinak hangoztatása mellett tettre készülten je-

löli meg az irányt, a megszerzendő szükséges esz-

közöket, melyekkel a rekonstruált uj Szegednek el-

érendő célja felé sikerrel haladhatunk. 

De nyomban megjelöli saját útját és az irány-

elveket is, melyek őt vezérlik: 
„hivatali kötelességemnek minden irányú pontos teljesí-

tése, mely a hivatal viselést mellék foglalkozásnak 

nem tekinti, szeretet és lelkesedés a város minden ügye 

iránt, mely a szervezet holt betűi által vont korlátokat 

nem ismeri, odaadó munkásság a hivatal minden ága-

zatában, mely a közügynek — a jogos magán kényel-

met is feláldozza". 

— „Szorgalmas közvetlen munkása leszek a kul-

túrának, azon meggyőződésben, hogy a partialis kultú-

rának emelése által az általános nemzeti kulturát emel-

jük, az általános nemzeti kultura emelése által pedig 

erősítjük fajunkat, biztosítjuk önállóságunkat s e mellett 

biztosítjuk pozíciónkat a müveit európai nemzetek azon 

családjában, amelynek már is számottevő és méltányolt 

tagja vagyunk. 

Oda fogok törekedni, hogy a közigazgatásban rend 

és pontosság uralkodjék, hogy a jogosult köz- és ma-

gánérdek lehetőleg gyors kielégítést találjon. 

Tenni fogom ezt hivatalos kötelességből, de azon 

meggyőződésben, hogy a közigazgatási szervezet nem 
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öncél, hanem eszköz, a polgárok összessége által kép-

zet közület javára, érdekében s azon meggyőződésből, 

hogy a közigazgatási föladatok az autonomia körében 

való helyes megoldása legerősebb védmü azon netám 

törekvés ellenében, mely a városi közigazgatás reformját 

ép az autonomia rovására kívánná keresztül vinni." 

Ezen elveket mindvégig vallotta, ezekhez hü 

maradt, kötelességét teljesítette, Ígéreteit megtartotta, 

megvalósította. 

Erős kézzel indította meg az újjáépülő Szeged 

kultur életét a városnak kijelölt nagy céljai felé, bár 

ekkor még a város pénzügyi viszonyai szoros kor-

látokat vontak lelkesedése és a megvalósíthatók 

közé. 

Nyomban, hogy a kultur-ügyek élére állt, életre 

hivta a Dugonics irodalmi társaságot és a város 

védnöksége alá helyezte. 

Az irodalmi „Társaság" nagy szabású ünnep-

ség keretében kezdette meg működését s mindjárt 

első fellépésével Szeged felé fordította az egész or-

szág ii odaírni és közművelődési egyesületeinek fi-

gyelmét s egyben fölkeltette és azóta meg is tartotta 

itthon is a magyar nemzeti irodalom iránti érdeklő-

dést és figyelmet. 

Maga Lázár is ez időszakban fejtett ki nagyobb 

irodalmi tevékenységet, megirta a Szeged érdekelt-

ségébe eső árviz-szabályozó társulatok monográ-

fiáit, 1 majd a szegedi egyetemet kérő emlékiratait, 2  

1 A sörvényháza—szegedi árment. társulat monográfiája. 1896. 

Az Újszeged—vedresházi árment. társ. története és létviszonya 1896. 
2 Emlékirat a szegedi egyetem ügyében. 1894. 
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továbbá hires ünnepi-beszédeit,3 s majd évről-évre 

a helyi lapokban állandóan érdekes visszaemléke-

zéseket, melyek később „Visszaemlékezés a nagy 

árviz napjaira" cim alatt két kiadást is megért kö-

tetben jelentek meg. 

Ezen irodalmi munkáiban vannak tulajdonkép 

kijelölve azon elsőrendű tenni valók, melyeknek 

megvalósításával érheti el Szeged a részére kijelölt 

célt s melyre buzdit, lelkesít, de a mely tenni va-

lók később is csak az ő kitartó munkássága mel-

lett jutnak el a megvalósulás révéhez. 

Az egyik monográfiában már a 90-es évek kö-

zepén erélyesen figyelmezteti a várost a körtöltés 

megerősítésének kérdésére, mely Szegednek eminens 

ugye: „ezen megerősitéssel foglalkozzék a város — 

irja — mert csak igy lehet teljesen biztosítva az 

újjáépült városban letett anyagi és erkölcsi javak 

összege s a város jövő fejlődése." 

Egész képviselősége alatt folyton és állandóan 

sürgette ezen ügyet és csak másfél évtizedig tartó 

küzdelem után vihette dűlőre, melyet Szegeden — 

bár tényleg eminens ügye a városnak — alig mél-

tányoltak megfelelő nagy érdeme szerint. 

Pedig nemcsak biztonság ez az ár ellen, — 

3 a) Ünnepi-beszéd. 1896. május 11-én, a magyar állam ezeréves 

fennállásának emlékére tartott rendkivüli közgyűlésen. 

b) Ünnepi beszéd. A magyar állam ezeréves fennállásának em-

lékére Szeged sz. kir. város területén létesitett közintézmények 1896-ik 
évi szept. B-ik napján rendezett felavatási ünnepén tartott. 

c) Ünnepi beszéd. Az 1848-ik évi törv. szentesit. 50-ik évfordu-

'óján 1898. ápril. 11-én rendk. közgy. tartott. 

* 
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mint ő irta — hanem a biztonság mellett a javak 

értékének megszilárdulása, emelkedése, a tőkebefek-

tetés és a hitelélet föllenditése is egyben. S építé-

sének ideje alatt egy fontos socialis eszköz a sze-

gedi munkások kenyérkereseti viszonyának javításához 

A város fejlesztés ezen egyik nagy momentu-

mának sikeres megvalósítása igazi lelki nagy gyö" 

nyörüséget szerzett neki, küzdelmének, fáradozásának 

kivívott fényes diadala volt ez. 

Az „Ünnepi beszédek" melyeket a miilenaris 

emlékünnepeken tartott, mig egyrészt irodalmi és 

történeti becscsel birnak, másrészt élénk világot vet-

nek Lázár helyes érzékére és tudatos működési 

irányára, mellyel Szeged hivatását tartva szem előtt 

minden alkalmat megragad annak hangoztatására, 

hogy a magyar Szeged mennyire kiérdemelte már 

azon támogatást, melyet nagy áldozatokkal járó 

küzdelmeiért a kormányzó hatalomtól csakis a nagy 

árviz-katasztrófa szerzett meg számára és hogy mily 

erőfeszítéssel igyekszik kiérdemelni azon remélt to-

vábbi támogatást, melyre, — úgy a kormányhata-

lom, — mint a nemzet részéről — hivatásának be-

töltéséhez, céljának eléréséhez elsőrendű szüksége 

van, nemcsak Szegednek, hanem általa az egész 

délvidéknek. 

A millenium emlékére 1896. május hó 11-én 

Szegeden rendezett ünnepen mondott beszédében, a 

nemzetiségi ügyeket ismerő és azokkal irodalmilag 

is foglalkozó Lázár már előre figyelmeztetően hir-

dette, hogy 
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„a fenyegető vész már itt van, a nemzetiségi kérdés már 

nem kopogtat ajtónkon, hiába altatnók magunkat, benn 

van az már házunkban s szívja a magyar fajnak s a 

politikai nemzetnek életerejét." — 

„Fenyegetőleg közeleg keletről — folytatja tovább 

— a Balkán félsziget államainak alakulása, melynek ha-

talmi viszonyai körül forog hazánkra és fajunkra nézve 

is a lét és nem lét kérdése s e kérdés akuttá vált, mely-

nek megoldása nem sokáig várat magára. Kell, hogy e 

kérdések végleges megoldásának napjai egyetértésben, 

hazafiságban és kulturában megerősödve találják a ma-

gyar nemzetet és erőtől duzzadva a magyar államot, 

hogy az bátran szembe nézhessen a világrenditő convul-

siónak, oly bátorsággal, oly önérzettel, hogy mint Hora-

tius örök szép ódájában énekli: 

„Et si fractus illabatur orbis 

Impavidum ferient ruinae." — 

így irt, igy szólt Lázár 1896-ban s a már ime 

nyakunkba szakadt veszedelemmel szemben kívánta 

ő Szeged magyarságát és kulturáját emelni, ez okból 

sietett minél több kultúrintézményt létesíteni a vá-

ros falai között, hogy a magyar Szegedet, nagynak, 

erősnek, ellenállónak találja a biztos léptekkel kö-

zelgő vihar. 

Nem mintha Szeged és kulturája feltartóztatná 

vagy talán legyőzné a nagynak rajzolt — és mint 

megérnünk kelle tényleg a nagynál is nagyobb vi-

hart, nem, hanem okulva a mult példáin, hitte és 

hirdette, hogy az újjáépült Szeged a réginek nyom-

dokain és szellemi életének emelésén haladva biz-

tosithatja csak minden eshetőséggel szemben ellen-

állását és az abban rejlő erőt. 
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Mert a véres ma napjaiban nyilvánvalóan lát-

ható az, hogy a kétszáz és néhány év előtt ide 

ami hazánkba, éppen a most gyakorta hallott 

és emlegetett Ipek patriarchájának vezetése alatt 

beözönlött szerbek a bácska, bánság és a Tisza-

Maros szögén tuli területeken, — de sőt itt nálunk 

Szegeden a napjainkban még hiresebbé lett Szalo-

nikiban született szent Demeterről nevezett belvárost 

templomunk környékét is teljesen ellepett rácok, — 

im az egész délvidék nagyrészén kétszáz év után is 

állandó decompositiv veszedelmét képezték és ké-

pezik a magyar nemzeti egységnek. 

Csakis itt Szegeden a maroknyi magyar, a ha-

zafias magistratussal az élén birt és tudott erős lel-

kével egy ellenálló bástyát alkotni, melyen megtört 

minden nemzetiségi erőlködés, de sőt a betelepül-

tek is itt nálunk, a bástyán belül átalakultak, ma-

gyarokká lettek és innen a szegedi magyar lélek 

bástyájáról lengett és leng most is az igazi magyar 

nemzeti zászló. 

Pedig bizon, bizon úgy a ráczság, mint az 

uralgó parancsolni akaró katonai szellem a legfel-

sőbb támogatás mellett megtett mindent két száza-

don át az ellen a lengő zászló ellen, de hiába: 

Szeged mégis magyar maradt! 

A dédelgetett ellenség közepette, minden se-

gély, minden támogatás nélkül, hogyan miként vi-

hette azt Szeged keresztül, hogy magyar maradha-

tott s lassan, lassan mégis haladhatott, gyarapod-

hatott? 
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Kétszáz év előtt felállította gimnáziumát s abba 

a demokratikus szellemű és magyar érzelmű kegyes-

rendi papokat telepítette be; a magistratus pedig, 

a számra ugyan kevés, de lelkes magyarsággal 

egyetértően összetartott és SZÍVÓS kitartással dolgozott. 

Abból a gimnáziumból fénylő és melegítő su-

gár világitott keresztül a Tiszán s ami magyarság 

és nemzeti élet sarjadzott Szeged felől a Tisza-, 

Duna- és Maros-közén hazánk egész délvidékére 

köröskörül: az mind a Szegedről áradó sugár 

nyomán keletkezett. 

Csodálható-e hát, ha a régi Szeged szellemével 

beoltott Lázár Györgyöt, az újjáépülő Szeged lel-

kes nagy munkását nemcsak a hálás tanítvány sze-

retetével látjuk a kegyesrendi házhoz ragaszkodni? 

Csodálható-e hát, ha annak a régi prudens et cir-

cumspectus Magistratusnak tipikus folytatása minden 

követ megmozgatott, hogy a most már újjáépült 

Szeged egyetemet kapjon, hogy a haladó nemzeti 

kulturának és a nemzeti erős városias városoknak 

előharcosa maradhasson? 

A millenáris ünnepeket kiváló alkalomnak tar-

totta Lázár arra, hogy az újjáépített Szeged ügyét 

bekapcsolja a nemzet megvalósítandó országos ügyei-

nek sorozatába. 

A milleniumnak 1896. május havában tartott 

megünneplésén kivül, ugyanazon év szeptember hó 

6-án tartott nagy ünnepség keretében mutatta be 

Szeged az újjáépített városnak addigi fejlődését, ha-

ladását, valamint a millenium emlékéhez kapcsolodó 
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legújabb alkotásait, közöttük a kultur-palotát is a 

Somogyi-féle hires könyvtárral együtt. 

A nagyszámú országos hirü előkelő vendégek 

élén a kormány képviseletében itt megjelent keres-

kedelmi ministerhez intézett „ünnepi beszédben" so-

rolta fel Lázár mindazon intézményeket, melyeket a 

város 17 év alatt részint az államkormánynak támoga-

tása mellett, részben pedig a város nagy áldozatkészsé-

gével az általános kultura és a városias színvonal 

emelésének terén létesített. 

Nem mulasztotta el ez alkalommal sem han-

goztatni azon szolgálatokat, melyeket a régi Szeged 

a magyar hazának, a magyar fajnak és a magyar 

államnak tett s melyeket az nem feledhet el soha. 

— „És e szolgálatait — szólt Lázár — ha a 

régi Szeged oly nemesen teljesítette, úgy szépségé-

vel, nagyságával, tiszta magyarságával, magyar szel-

lemű, nagyszabású kultur intézményeivel még foko-

zottabb mértékben teljesítheti a jővő Szegedje, me-

lyet sem a hazafiság, sem a haladás szelleme soha 

el nem hagyhat." 

A létesített intézmények felsorolása után, fel-

használva az országos hírű kiváló férfiak — köztük 

Tisza István gróf — jelenlétének alkalmát, nyomban 

magyarázatát is adja a város törekvésének, nagy ál-

dozatkészségének, bevallja a célt, melyet soha nem 

tagadtunk s most is nyilvánosan bevallunk — úgy-

mond — mert mi az által, hogy a városias minden 

irányú fejlődés utján a harmadik Alma Mater ide-

telepítésének előfeltételeit megalkotjuk előre elakar-
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* nem 

- ugy-
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ír ide-

ílakar-

juk és pedig Szegeden akarjuk eldönteni a harma-

dik-egyetem elhelyezésének kérdését. Verseny nélkül 

akarunk maradni a pályán. Ez nyilt homlokkal bevallott 

célunk, nemcsak a magunk, hanem az egész délvidék 

javára, melynek városai és megyéi minket a legnagyobb 

örömünkree kérdésben teljes eréllyel támogatnak." 

Kitért itt azon irigykedő célzásokra is, melyek-

kel Szegedet a szomszédos városok már akkor és 

azóta is állandóan illetgetik, — hogy Szegednek az 

állam sokat adott, Szegednek az állam sokat tesz, 

Szeged az államtól sokat kér, hát igaz, mi nem al-

szunk apatikus álmot, hanem élünk a szentírás azon 

józan gyakorlati filozófiájával: „kérjetek és adatik, 

zörgessetek és megnyittatik" — és Lázár sem gán-

csoskodással, sem irigykedő kicsinylésekkel, gúnyo-

lódásokkal nem törődve, csakis városának, mint a 

nemzeti ügy képviseletének érdekében kért is, zör-

getett is, de önérzetesen mondotta tovább ehhez: 

»hogy mi nem kérünk ingyen, mi nem kérünk ke-

gyelmet, hanem kérünk fölemelt fővel, központisá-

gunkra, a magyar államnak két század óta tett szol-

gálatainkra, tisztességesen betöltött és ezután is be-

töltendő missziónkra hivatkozva közérdekből, azt 

kérjük, amiért megszolgáltunk, vagy megfogunk szol-

gálni, mert az államnal való viszonyunkat már két-

száz év óta akkép s azon elv alapján rendeztük be, 

melyet Gaius institutióiban igy körvonaloz: do, ut 

des; facio ut facias. 

A város kapott, de tett is és a magyar állam 

ezeréves fenállásának ünnepén méltán jogos büsz-



24 

keséggel mutathatta az anyagilag és kulturailag ha 

ladó Szegedben, a szegediek által felállított l e g s z e b b 

nemzeti emléket: — a viruló Szegedet 

„ indult u 

hasznosi 

ünnepsé 
. U VII MII/ O^tgCUCt. Q , 

De a viruló Szeged nagy kereteinek betöltése, &• 
ö oJ cv i i l zcarTl 

szükségl 
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„Te 
már ez 

még egyre várta a tartalmat, egyre követelte az ál-

dozatokat, melyeknek előteremtése kitartó m u n k á t 

és megfontolt körültekintést igényelt. 

Sem a város közönségének áldozatkészsége, 
get szei 

sem a kultur-ügyek vezetőjének lelkes, kitartó mun- * 

kája nem maradtak el! 

Egyre szépült a város, egyre szaporodtak intéz- 0 e n 

ményei és a nemzeti művelődést szolgáló iskolái —-

úgy a belső, mint a külső területeken, — melyekbe 

tanulni és magyarosodni csak úgy özönlöttek a nagy 

délvidék családjainak ifjai és leányai s ezek gazda-

sági gyarapodást is hoztak a város falai közé. 

Az eredmények csak élesztették a kultura ve-

zető munkásának tevékenységi munkakedvét s lel-

kes örömmel hozta le a fővárosból úgy az irodalom, 

mint a közélet kitűnőségeit, hogy lássák a misszió-

ját nemesen betöltő Szeged haladását, amely misz-

szióban és haladásban nem jelentéktelen szerephez 

jutott a „Dugonics-Társaság" melynek kebeléből és 

ezen asztal mellől kerültek a főváros irodalmi kö-

reibe és az országos sajtóba a kiváló apostolok, kik 

további szószolóivá váltak Szeged haladásának 

és ügyeit szeretettel gondozva állandó nyilvánlatba 

tartották és tartják. 

Innen ezen asztal mellől a szép iránti fogékony-

ságra való buzdítás mellett nem egy nemes eszme 
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railag ha- i n d u l t útjára, melyen előmozdítójává vált a jónak és 

t legszebb hasznosnak. Innen, az e teremben tartott irodalmi 

ünnepségeken keresztül kapcsolódott be gyakran 

betöltése, Szegednek egy-egy kulturális ügye, a nemzet köz-

te az ál- szükségleti ügyei közé, hogy később, mint a város-

m u n k á t
 nak közhasznú kultur intézménye öltsön itt testet. 

„Társaságunknak" egy-egy ily irodalmi ünnepe, 

már ez okból is Lázárnak benső nagy gyönyörűsé-

gük , get szerzett, mely gyönyörűséget csak azok mél-

tányolhatták, kik az ő minden nagyobb emótiót ke-

ak intéz- rülő elmélyedő lelkét ismerték, 

skolái — Lázár ami közéleti szereplőink azon kevesei 

közé tartozott, ki az irodalommal való foglalkozást 

jótékony forrásnak tekintette s mint „Visszaemléke-

zéseit" olvasva meggyőződhetünk, abból üdülést is 

merített. 

tura ve- Maga is müvelője úgy a szép, — mint a hir-

X s lel- lap irodalomnak, természetesen méltányolni is tudja 

odalom, az irói munkásság értékét és becsét. Ebből szárma-

nisszió- zott azon országszerte példát szolgáltató átirata is, 

- mellyel a „Magyarországi hírlapírók nyugdíj inté-

zetének" adományozandó összeg iránt kereste meg 

a város Tanácsát, hogy ezen intézmény iránt érdek-

lődésének kifejezést adjon s azzal a hírlapírói mun-

kát a maga nagy értéke szerint méltassa. 

„Nem tekintve azon jóindulatot, — mondja átira-

tában — mellyel az irodalom e jelentős ágazata Szeged 

városát a nagy katasztrófa alatti árvizküzdelmeiben is 

támogatta: örök időkig felejthetetlenek maradnak ama 

szolgálatok, melyeket a magyar sajtó a város rekons-

készsége 

rtó mun-

nelyekbe 

k a nagy 

gazda-

zé. 

y mi sz-

erephez 

éből és 

Imi kö-

ok, kik 

lásának 

ánlatba 

ékony-

eszme 



..¿küldjük a 
truktiójának nehéz napjaiban, de azóta is a város tej' ^ 

dés érdekeinek komoly, átgondolt támogatása által c 

zett s az a lelkesedés, mellyel Szeged városának exp0,ezen s z e n 

nált ethnografiai helyzetében országos jelentőségű fa!itt Szeged 
misszióját mindig elismerte és támogatólag méltányol-rosában a 

A köztörvényhatóság, — mint tudjuk — 4()0(önerzet es 

koronát adományozott e célra s átirt az ország ösZ' 

szes törvényhatóságához hasonló eljárásra S 2 ^ 6 ^ ^ ^ ^ 

példájának követése végett. L , , • 
.„.„.polgárát < 

Közismeretes, hogy a millenáris esztendoD'nroerambi 

hazaszerte mozgalom indult meg, hogy az ország • -

megyéi és városai a millenium alkalmából helytör ^^^ ® 

téneteiket megírassák. ü l e t fiaibg 

Kitartó buzgósággal rajta volt Lázár, hogy b e c s ü l n i 

Szeged e téren, egyetlen törvényhatóság mögött ne ^ w r 

maradjon. Ezen buzgolkodásának lőn eredménye0 

azon páratlan bőkezűséggel és fénnyel kiállított öt így I 

kötetes munka, mely a millenium emlékére a jele- Z (^b a p 

nen át hirdeti a jövőnek az ezeréves Szeged kiiz- zaró-szav< 

delmes történetének múltját. felmerüld 

Ezen lelkesedéssel és örömmel telt munkája SZ(ú'. 

közepett érte őt és Szegedet azon nagy csapás, „Sokai 

melynek nyomán és után országos képviselőt kel-

lett a város első kerületében választani. 

Lázár György felé fordult a figyelem és bi-

zalom, még pedig szerintem a városi polgári-osztály 

kiváló érdemeinek szempontjából alig mérlegelhető 

helyes alapon — nem azért ugyan amit akkor egyik 

polgártársunk a jelöltül fölmerült aristokrata névvel 

szemben tett megjegyzésében mondott: „ha Lázárt 

zárda u 

rosi hi 

kerület 

gyorná 

felsővé 

az apé 

I 
jogosu 

nem s 
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város fej l fÜ ,dJÜk a parlamentbe, ő mind a tiz körmével Sze-

sa által szépednek kapar" — hangsúlyozom, nem ezért, nem 

iának expo-ezen szempontból, hanem főleg azért, hogy éppen 

méitáíolt^1 S z e g e d e n a demokratikus és magyar szellem vá-
e  a n >° r o s á b an a városi polgársági érdem, a polgársági 

k — 400(onérzet és a polgári társadalomnak előtérbe helye-
)rszág ősidével az igazi munka méltatása jutott ez által ér-

*a Szegecvényre. 

Lázár azonban — Szeged törekvő fiainak, de 

;ztendőbef^p()1§árai összességének is megszivlelésére — ezt 

az országpro§rambeszédében igy formulázta: „mindig örök 

1 helytor- gazságnak tartottam és tartom azt, hogy azon köz-

uet számíthat haladásra és fejlődésre, amely köz-

Jár, hogy u l e t faiban a munkát s önzetlen fáradozást meg-

nögött ne becsülni tudja, mert igy örökké lesznek oly fiai, kik 

redménye a közjóért mukálni hajlandók lesznek." 

¡állított öt Igy Lázár. De még érdemesebb, még jellem-

re a jele- Z(->bb a program beszédben felsoroltak mellett annak 

ged küz- zaró-szava, melyben Lázár egy fel sem merült, de 

elmerülhető véleményre, gondolatra válaszolva igy 

munkáia szol: 

»Sokan gondolhatják azt, hogy jött ahhoz a felsővárosi 

zárda utcai kisiparos unokája, a legszerényebb állású vá-

rosi hivatalnok fia, hogy Szeged város első választó-

kerületében képviselő-jelöltként fellépjen. Se őse, se ha-

gyományai hozzá. Igaz uraim, hogy az én öregapám a 

felsővárosi Zárda-utcában kisiparos volt, az is igaz, hogy 
a z a P a m legszerényebb városi hivatalnokok egyike volt. 

Először a demokratikus elvek jelenségét látom itt 

jogosultnak, másodszor én ős és hagyományok nélkül 

nem szűkölködöm, mert az én apám ezelőtt éppen 50 

csapás, 

selőt kel-

m és bi-

7-osztály 

legelhető 

<or egyik 

a névvel 

a Lázárt 



évvel, mint honvédtiszt tizenhárom véres csatában M d d d a n i ( 

colt azon elvekért, melyek a fejedelem által elfogadva a pá 

mai magyar államrend uralkodó eszméinek legális alaf internátus 
jait képezik. Én ezen ősre, ezen hagyományra büszl ma már n 

vagyok s ha megválasztanak erre való visszaemlékezés ¿s növelik 
sel indulok útnak." I ^ ^ 

íme — mai harcos napjainkban — a könnye1 tem és vi: 

szőnyegre kerülhető hősi jogot párhuzamba helyei gal, orszái 

Lázár — az ősi joggal. bevallhatji 

Megválasztották. j szónoki fc 

A szegedi képviselőséget nála senki jobban b< j^ség> ké< 

nem tölthette, hiszen nagynevű és nagybefolyási ezésére. 

elődjének a város fejlesztésben már előbb is állandi Ugy 

munkatársa, terveinek, céljainak ismerője, végrehaj' neP,~beszé 

tója s igy mandatumának igazi hagyományosa volt sa§gal és 

Erre Lázárt ezen körülményeken kivül készültsége , K o r á t 

lelkes munkássága és közismert irányú és erejű te- es munká: 

vékenysége is kvalifikálták. alá> r e n d s 

Képviselősége egyébként Szeged nagy céljaiéri ^ ^ m ü 

megindított kultur-missziójának folytatása volt csu-

pán s politikai működésének egyik értékes részét az ( , r.e V() 

képezte, hogy a közélet- és a sajtó kiváló munká- c y c s 1 

sai között nagybecsű összeköttetéseket szerzett Sze- Beszé 

ged ügyeinek. Másrészt azonban ez idő alatt készi- '<JZott a 

tette elő vagy szerezte meg azon intézmények nagy s d t 

számát, melyeknek megvalósítását programmbeszé- (JZlgazga1 

dében megigérte és pedig: a köriöltés, a harmadik-  l. ! K d i  e s z m  

egyetem, a második gimnáziumnak, a felső-leány- C ve| ^ 

iskolának, a népiskolával együtt államköltségen való Vélen 

felállítása, létesítése, a polgári és kereskedelmi isko- llel<' u 
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csatában ^ 

„ elfogadva tese, a pályaház k.bov.tese es. ^ ¿ l l l é n y t , melyek 
legális alaf internátus létesítése és több mas m forgalmát 
ányra büsh ma már mind emelik a város kulturajav, _ & ^ 
«aemlékezés é s nj> H k á r Q S központiaságat es a 

A Házban ritkán, - l e g i n k á b b a sz, g e d . ^ 

a könnye'tem és vízügyekben, m e l y e k b e n rendkiu ^ ^ ^ 

iba helyei gal, országos hírrel birt — szolalt , s e n l 

bevallhatjuk, 6 orátor, szónok nem von, j l ö 

szónoki fordulatokban és változó gondolatokban 

jobban bt böséS. készség; sem orgánum nem állotta 

'ybefolyást kezésére. nagyobb ün-

is állán* Ugy a Házban, mint t hon ta, to b j g a z . 

végrehaj- »ep,-beszédeinek ártalmával és az ab 

yosa volt ^ggal és az igazsag ere evel hatoU _ e r e j e 

észültsége . Korán került a htvatah éUrtnek j á r m 

erejű te-ies munkássága legnagyobb •resze: a g b b 
Cre) alá, rendszeres iskolai tanulmánya n kwui ^ 

.,. J terjedelmű tanulmányokkal ismereted. nen 

' C f 1 s n e m gyarapitotta; inkább saját Ítéletére h e j 
V át az zékére volt utalva s ezek alapján m.ndtg megta 

' rCSZe,,4 a helyes utat és irányt. , k 

' T s z Beszédei határolt eszmekörben mozgo j lye 

att kész - k ö z ö t t a főszerepet Szeged élete k é p e l j 6 

vek nSv «édei sőt iratai is, akár kultur, akár gazdaság., 

nrnbeszé- ^ z g a t á s i , _ vagy k é p e l ő kor J j , ^ 

•armadik- tlkai eszme-körben mozogtak oar, 

ső-leány- é l e t é v e l kapcsolatosak t képvlselőségé-
, J ő Véleményem szennt egyébkent P ^ j s 

Imi isko- nek- - ugy a városra, mint saját g 



a legkiválóbb momentuma az volt, hogy ott az ország-

házban, képviselősége alatt fedezte föl önmagát, ott* 

jött tudatára annak, amiről Kölcsey igy elmélkedik: 

„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre 

keskeny kört tölthet meg fényével. Bizonyos helyhez 

kell ezért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világí-

tással állandóan boldogithassuk. Az élet csak ugy 

éri célját, ha tetteknek szenteltetik." 

Éppen kínálkozott az alkalom, hogy ily szellem-

ben, ily elhatározással visszatérjen és egybekapcsol 

tassék az ő igazi működésének helyével, szinteréve 

Szegeddel, hol fénnyel és jótékony világítással szen 

telhesse erejét, tevékenységét élete valódi céljának 

1904. ápril 24-én megválasztatott a város pol 

gármesterévé. 

A legfőbb ideje volt, hogy a reá váró diszes 

állást elfoglalja, melyben tényleg megtalálta az ő 

igazi útját, melyen hivatásának, tehetségének meg-

felelő lendülettel kormányozhatta a város hajóját 

azon magas, azon nemes cél felé, melyre e város 

praedestinálva van és kimondhatjuk azt is, hogy a 

helyzet is megtalálta a cselekvőségre képes embe-

rét, még pedig az igazi emberét. 

Lázár megválasztásakor azt mondotta, könnyű 

neki programmot adni, mert ismeri a kiinduló pon-

tot, ismeri a végcélt. A kiinduló pont: annak a ha-

ladó iránynak követése, melyben Szeged fejlődik s 

a végcél; hogy Szeged az állam által is elismert 

őrszeme legyen a magyarságnak a tőle délre kavargó 

nemzetiségi óceán fölött. 

A föle 
kotásokkal 

Mely várta 

Régeb 

közismert 1 

Megjelölte 

által a vár 

és akarta 1 

„A ki 
rókusi tem 

iskolák és 

csatornák, 

rendezése, 
a rendőrsé 

Megkönnyi 

szempontbi 

ként helyre 

összhang, 

siasságnak 

A pro 

tette, ha rr 

érdemeit S 

Lázár 

tized, hane 

körtöltés, i 
némák inté 

hely, a rös 

Mos vasút 
utaks hog) 
város száz; 
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: ország-

'agát, ott4 

íélkedik 

egyszerre 

helyhez 

világi-

sak ugy 

szellem' 

capcsol-

nterével 

al szen-

éljának. 

'os pol-

diszes 

a az ő 

c meg-

hajóját 

i város 

íogy a 

embe-

önnyü 
1 pon-

a ha-

ld ik s 

ismert 

vargó 

A föladat pedig: ezt a két pont közti tért al-

kotásokkal kitölteni. Valójában ez volt a feladat, 
nie'y várta a végrehajtást. 

Régebbi beszédeiből, eddigi tevékenységéből, 

közismert volt az ő célja, de beköszöntőjében újból 
niegjelölte az irányt és azon szükségleteket, melyek 
altal a várost széppé, hatalmassá és erőssé óhajtotta 
é s akarta tenni. 

„A körtöltés, a szegedi egyetem, fogadalmi és 

rókusi templom felemelése, az állandó vízvezeték, az 

iskolák és emberbaráti intézmények létesítése, köz-

csatornák, kövezetek kiépítése, a belterületi vasut-ügy 
rendezése, a város belterületének fokozatos feltöltése, 
a rendőrség tökéletesítése, a külterületi forgalom 

Megkönnyítése úgy közlekedési, mint város gazdasági 

szempontból, ipar és kereskedelem létesüljön s ek-

ként helyreálljon a gazdasági tényezők között azon 

összhang, mely az anyagi haladásnak s nagyváro-

siasságnak előfeltétele." 

A programmra akkor valaki azon megjegyzést 
tette, ha mind annak csak tizede megvalósul, Lázár 

erdemeit Szeged nem tudja meghálálni. 

Lázár pedig megvalósitotta programmjának nem 
tized, hanem legnagyobb részét, mert meg van a 

körtöltés, megvannak az iskolák, a vakok és siket-
némák intézetei, az „Árpád Otthon", a gyermekmen-
he lY, a röszkei, külterületi és rókusi templomok, a villa-

Mos vasút és a többi és a többi, javultak a külterületi 

ütaks hogy a nemzeti állam szempontjából tekintve a 
város százados nemzeti óhaja és céljának legkiválóbb 
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eszköze a szegedi egyetem, — melyért Lázár három 

évtizeden át minden eszközzel, minden erejével mun-

kálkodott, fáradozott — meg nem valósult, az nem 

Lázár munkás törekvésének kitartásán, sem a város-

nak erejét fölülmúló nemes áldozatkészségén mult. 

Hiszen bizalomnak és lelkesedéssel támogatta 

őt az egész város közönsége abban a munkában, 

melyet a város jövő építésében és kultúrintézményei-

nek létesítésében kifejtett. 

Éppen ezen buzgalomnak és az ez által fellel-

kesített város közönsége áldozatkészségének köszön-

hető azon nagyszerű lendület, mely a legutóbbi év-

tized alatt Szeged közoktatás ügyén, a művészet pár-

tolásán, közjótékonysági, emberbaráti és egyéb szá-

mos közintézményein, de a város külső képén is 

oly szembeötlő melegen ragyog keresztül. 

Alig másfél évtized után már megelégedéssel 

állapíthatta meg mindenki azt, minek kifejezést egyik 

beszédében Lázár maga adott: „A becsületes mun-

kának meglett a maga eredménye, a város meglepő . 

módon halad előre a városias fejlődés terén, úgy az 

anyagi-, mint a kulturális téren, úgy a bel- mint 

a külterületen s az eredmények annyira kézzel fog-

hatók, nyilvánvalók, hogy én eltérve eddigi szoká-

somtól a haladást jelző egyes momentumok elsoro-

lásával ezúttal nem foglalkozom." 

Azonban ugyanekkor már ujabb s nagyobb fon-

tosságú intézmények és munkálatok megkezdését, 

megvalósítását jelöli meg: a fogadalmi templom, a 

nagykórház, a kenderakademia, a vasúti bevétel el-
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lenőrzési osztály idehelyezése s azzal kapcsolatosan 
a vasúti palota építése s azok nyomán a körülöttük 
Ievő városrészek rendezése, csinosítása. 

A Széchenyi-tér, Tisza-Lajos körút és a vele 

kapcsolatos utcák és terek kiaszfaltozása, a Kossuth-

Lajos sugárut s a felső-tiszai rakpart s számosabb 

álcának szilárd burkolattal való ellátása. Az általá-

nos gázvilágítás és az általános csatornázás ügyének 

előbbre vitele. 

Már a harmadik gimnázium, leánygimnázium 

•étesitése, — és mivel a külterületi iskolák államo-

sítását keresztül vitte, most a belterületi iskolák ál-

•amositása foglalkoztatták. 

— „Ki kell terjeszteni figyelmünket és munkássá-

gunkat — fűzte tovább a teendőkre nézve az előtérbe 

nyomult socialis feladatokra s ezek között különösen a 

drágaság elleni küzdelemre és megfelelő intézkedések és 

berendezések utján a gyermekvédelemre, mert sem socia-

lis sem faji szempontból nem tűrhető, hogy akkor ami-

kor a Tisza-Duna ártereinek kiszárítása által az egész-

ségi ügy kedvező előfeltételei itt előállottak, éppen ezen 

perifériákon, — a magyarság fészkében legyen az or-

szágban legnagyobb százalékban gyermekhalandóság." 

Minden munkájában tapasztalható lelkes buz-

gólkodással iparkodott épen ezért a város közegész-

ségi ügyének érezhető hiányait pótolni. Az állandó 

vízvezeték nagyrészben már megvalósult, most a 

közkórház- és általános csatornázás ügyeit töreke-

dett tető alá hozni, de mivel ezek a város pénz-

ügyi-erejét messze fölülmúlták, lehetőleg a köz-
3 



kórház létesítéséhez akarta az állam támogatását képek töl 

megnyerni, mi már, már sikerült is. rosépitő ' 

E lázas munkássága közben érte Lázárt azon Arról 

kitüntető ünneplés, melyben őt az egész város külső- számú ku 

belső területének népe 60-ik születése napjának év- Mozdított 

fordulójakor 1911-ben részesítette. akarok SÍ 

Lázár felsőbb kitüntetésekben is részesült, de a j-ja j 

legfőbb, a legfelsőbb kitüntetés mégis az, mit a ha mind 

polgárok összességének becsülése, tisztelete és sze- mindent 

retete nyújt és neki ily kitüntetésben volt része. ő meg S 

— „Ezen nagyszabású ünnepség—írja egyik hely- Sitott ő r 

beli lap — a munka, a becsület, a tisztesség, a közked- Sem ártól 

veltség apotheszisa volt. Minden mozzanata a fényes amit tett 

ünnepségnek azt mutatta, hogy Szeged város népe meg- I . 

tudja becsülni azt a munkát, azt a fáradozást, melyet I " n 

boldogulása, Szeged városa fejlődésében fejtenek ki." ^ n e zck' 

- „Valóságos belső gyönyörűséget éreztünk mind- S°dalmas 
annyian, mikor szemléltük azt az erős, acélos kapcsot, kik a szc 

amely e város minden polgárát egybefüzi akkor, amidőn Egesebb 

a városért buzgolkodónak érdemeit kell méltányolni." óhajtották 

Mert Lázárnak tényleg bokros és eléggé nem Láza 

méltányolható érdemei vannak Szeged életének föl- Szépnek, 

lendítése körül, hiszen minden törekvése odairányult fájó érzé: 

és minden ambíciója az volt, hogy Szegednek ez a nak szán 

mai generatiója ne tűnjék el nyomtalanul az idők város öss 

tengerében, hanem legyen munkásságának és hiva- ezzel sze 

tottságának észrevehető és maradandó nyoma a vá- óék járt 

ros életében. Mely Sze 

És valójában egymásután létesültek, nőttek itt az a müvés; 

intézetek és intézmények és a gazdagodás eszközei 

s aránylag rövid idő alatt egyre szebb és hasznosabb tozásr 
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képek töltötték meg a nagykoncepcióju, merész vá-

rosépítő Tisza Lajos gróf által tervezett keretet. 

Arról, hogy a város külső szépítésével és a nagy-

számú kultur intézmények létesítésével mily mérvben 

Mozdította elő a város szellemi rekonstruktióját nem 
akarok szólni, elég arra egyszerűen csak utalnom. 

Ha körül tekintünk az intézmények sorozatán, 
h a mind felsorolnók azokat, akkor látnánk csak, mi 

Mindent nélkülözött Szeged és mi mindent szerzett 
6 meg Szegednek és mi mindent létesített és való-

sított ő meg Szegednek. Azzal, amit nem tett, mit 

sem ártott a városnak és sokat használt mindazzal, 

amit tett — még a szobrokkal is. 

Igen, ismétlem még a szobrokkal is; pedig ép-

Pen ezekért kel le legelőször és legtöbbször az ag-

godalmaskodók, süt gáncsoskodók szavát hallania, 
k'k a szobrok költségeit más gyakorlatiasabb, szük-

ségesebb célokra — utcák kövezésére és egyebekre 

óhajtották fordítani. 

Lázár, ki a hasznosnak gyakorlása mellett a 

szépnek, a művészinek kultuszát is szivén viselte, 
fájó érzéssel bár, de végre is a gyakorlatiaskodók-
nak számszerűsítve mutatta ki, hogy a szobrokra a 
város összesen csak 40 ezer koronát adott, holott 

ezzel szemben majdnem 140,000 korona érték aján-

dék járt s még hozzá az ország azon közvéleménye, 

Mely Szegedet a parasztváros fogalma alól fölmentve 
a művészet pártoló városok kategóriájába sorozta. 

— „És a város karaktere felöl való ezen nézetvál-

tozásnak azután az az eredménye lön, hogy mig más 



nagy városok e részben minimális állami támogatásban 

részesültek Szeged, a néprajzi osztály felállítására ki-

eszközölt 25 ezer korona készpénzen s az évi folytono-

san emelkedő államsegélyen túl 130 ezer korona értékű 

műtárgyat kapott. 

Eltekintve tehát a kulturális és szépészeti szem-

ponttól, mely a várost érdekessé és kedvessé teszi, a 

szobrok felállítása még üzletileg is bevált." 

Igen üzletileg, sőt gazdaságilag is, mert ha a 

város központja nélkülözné a városias életnek mind-

azon nálunk már meglevő modern kellékeit, ki le-

hetne ugyan a perifériákon levő akárhány jelenték-

telen utcája kövezve még a városnak, de bizonyára 

nem sütkéreznék és nem hűsölne oly tekintélyes 

nyugdíj-összeg a szobrok körül a Széchenyi-tér pla-

tánjai alatt — mint most. 

A szobrok tehát gazdaságosak is. 

Hogy hasznosak-e vagy haszontalanok általában 

a szobrok ? erre a jelenkor egyik legkiválóbb szob-

rász-művésze azt mondja: „ha csak az anyagi élet 

szükségleteit kielégítő dolgot nevezzük hasznosnak, 

akkor csakugyan fölöslegesek, de mindaz ami gyö-

nyörködtet — hasznos. És nem-e a művészet alko-

tásai tanítanak meg a gyönyörűségek élvezésére ?" 

A szobrok a nagyok emlékét, nagy szellemeket 

örökítenek meg, munkára buzdítanak, lelkesítenek és 

egyben, mint művészi alkotások gyönyörűséget sze-

rezve hasznosak, széppé teszik a várost és a városi 

polgárok életét. 

Nem lehet, nem szabad tehát fölöslegesnek tar-

tanunk Lázárnak a művészeti szép kultuszáért való 
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nemes törekvését és céltudatos, okos fáradozását; 

annál kevésbbé a legkisebb szóval is kicsinylem 

vagy ócsárolni. ocsaroini. 
Az alap- és meggondolás nélküli gáncsoskodás 

azonban — ha kellemetlenül érintette is őt — ön-

zetlen és kitartó munkásságában el nem kedvetleni-

tette, meg nem bénitotta, kieszelt rendszeréhez ra-

gaszkodva ment a maga utján előre. 

Az ő polgármestersége előtt, évek során, majd-

nem zugólodás, minden gáncs, minden zokszó nél-

kül nézték, látták a mozdulatlanságot és akkor ami-

dőn céltudatos és minden téren kezdeményezőleg 

azzal az erős, férfias elhatározással fogott munká-

hoz, hogy mindazt megteszi, megvalósitja, mi által 

Szeged fejlődésének, haladásának megakadt kerekét 

mozgásba hozza és a város pénzügyi egyensúlyának 

megzavarása nélkül bámulatra méltó eredményekkel 

mozgásba is hozta — akadtak, kik a kicsinyeskedés 

gáncs szavával, hol sokallották, hol keveselleték az 

eredményeket. 
Az ily gáncsoskodó-szók ösztönözték őt arra, 

hogy alkalmak adtán fel-felsorolgatta azon intézmé-

nyek sokaságát, amelyek itt létesültek. Tette ezt 

egyrészt azért, hogy az elégedetlenkedők, a türel-

metlenkedők lássák a nagy munkát és annak ered-

ményeit; másrészt pedig az egyetlen hiúsága nyil-

vánult meg abban, hogy egy keveset hízelegjen is 

magának. 

Hiszen magával egyébként oly keveset törődött, 

egész egyéniségével, egész munkásságával a közér-
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dek szolgálatában állt, ő a hivatalt, a munkát nem 

életfentartó napról-napra lerobotolt szükségnek tar-

totta, hanem egész élete értelmének, boldogságának, 

gyönyörűségének; ebből magyarázható meg az ő 

nagy érdeme, hogy mindent szülővárosa nagysá-

gáért, dicsőségeért tett, folytatott, mert a város fénye, 

dicsősége volt, az ő életének fénye, dicsősége és 

jutalma. 

Szegedet a jólét, a fény, a dicsőség szellemé-

vel akarta örökre betakarni és lakóit, népét a bol-

dog megelégedés melegével elárasztani. 

Talán nagy hibája, hogy nagyon is szerette vá-

rosát és első helyre akarta állitani a magyar váro-

sok közé, úgy gazdaságilag, mint kultur szempontból. 

* * . 

A tettek, a munka emberének tevékenységi út-

ján így végig tekintve, egy pillanást szenteljünk még 

a hivatalon kívüli embernek is, hiszen az inkább 

szemlélődő, elmélázó, mint megfigyelő, természeté-

ben közömbösnek látszó emberről alig hihette volna 

az őt közelebbről nem ismerő, hogy mennyi melegség, 

mennyi vidámságra hajló kedélyesség lakozik benne? 

Az állandó sokféle munka, fáradozás, a felelős-

séggel járó gondok nem gátolták abban, hogy a 

családi körét oly érző meleg szivvel dédelgető em-

ber, a baráti társaság vidámságait is teljes odaadás-

sal ne élvezze. 

Társaságban röviden, kurtán keveset szólt, be-

szélt ; asszonyoknak keresett szellemes dolgokat nem 
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'gen mondott, de az alkalmat mindig megragadta, 

hogy figyelmességét mutassa s az intim ismerős csa-

ládok asszonyainak nem mulasztotta el, hogy tréfás 

ajándékokkal is kedveskedjék. 

Baráti társaságának derűjét adomákkal fűszerezte 
s azoknak szintén fűszeres adomáit örömmel hall-

gatta és vidámságaiban nemcsak mint szemlélődő, 

de mint közreműködő is szerepelt. 

Minden jó tulajdonságaiban, minden gyengesé-

geiben, tetteiben és mulatságaiban egyébként min-

denkor a valódi patriarchalis szegedi ember volt és 

maradt, kinek feledhetlen emlékét, mig egyrészt hosz-

szú időn keresztül a szívek; másrészt azonban ál-

landó maradandósággal az igazi célja felé biztos 

léptekkel haladó, újjáépülő Szegednek nagyszámú 

művelődési-, emberbaráti-, hözhasznú-intézményei és 

művészi alkotásai fogják megőrizni. 

Közhasznú élete megszakadt, mielőtt egyik nagy 

vágyának a fogadalmi templomnak pompáját meg-

láthatta-, és az elméjében rajzó főbb terveit meg-

valósíthatta volna, amikre lelkében megvolt az erő, 

3 lelkesedés és a kitartó munkakedv. 

Lázár emléke megtaníthat mindenkit, hogy kell 

szeretni a szülőföldet és miként kell egy város jó-

létének emelésével a haza, a nemzeti dicsőség elő-

mozdítására közremunkálni. 

E város fiai közül kinek, kinek kötelessége oda-

hatni, hogy nevének ne csak emléke, de hogy annak 

maradandósága is legyen. 
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Nem akarom áltatni magamat, hogy az én 

gyenge szóm, az itt elmondottakkal teljesen kidom-

borította Lázár kiváló egyéniségét és ezekben tel-

jes méltatásra jutottak az ő nagy érdemei. Nem! 

Az én szóm sokkal gyengébb, ez a keret sokkal 

kisebb! 

„Társaságunknak" mai ünnepsége csak a 

hódolat és a hálás elismerés koszorújának elhe-

lyezése a még friss hantolású sirra. 

Mi, kik az ő vezérlete alatt a nemzeti eszmé-

nyek szolgálatába hivott irodalmi Társaságnak va-

gyunk egyszerű, de igaz harcosai, szivünk szerete-

tének, emlékezésének rózsáit odafüggesztjük az ő 

emlékoszlopára és a magyar klasszikussal kiáltjuk a 

mulandóság képviselője felé: 

Hiába tapsolsz rettenetes halál! 

Kik érdemekkel nyertek örök nevet: 

Kik nem maguk hasznoknak éltek, 

Büszke hatalmad alá nem esnek. 

V 



Emlékek a tanyáról. 

Irta és felolvasta : Tömörkény István. 

Pár sor irás ez csak egy emberről, aki örökké sietett 

e s mégis mindenkinek a szivében maradt. 

Vasárnap van a tanyán. S vasárnap a kaszának, ásó-
laPátnak, szőlőmetszőkésnek, ekevasnak a fegyverszünete és 
a csöndnek az ünnepe. A hétköznapi földmunkáló és kenyér-
kereső élei minden zajai elhallgatnak, a szellő is szelídebben 
Suhan át az ákácfák levelei fölött, a nap kisüt és hosszú 

íegenyenyárfákról a fekete paphernyók lemásznak a meleg 
h°mokba sétálni. A pihenés fehér napja ez, az udvar szokásos 

'akója, a sántaszarka sem lármáz annyit, mint más napokon. 

Öltisztálkodott emberek haladnak a harmatos közökön át 

szomszédait látogatni, lányok fűznek szines pántlikát a hajukba. 
A homokos uton nem nyikorognak a kocsikerekek, minélfogva 
a kutya sem ugat, mert nincsen mire. Ünnepi csend van 
vég«g a határon, apró tanyakémények néha egy kis füstöt 
adnak, illatuk széjjel legel a réti senjéken, a juhász fölüti 
a kjét a szagra: ott alighanem főznek valamit. 

A város felől való közön csak egy kocsi halad, hintó 
a z is. Az emberek az úttól távolosabb tanyák oldalából, a 
kispadról tűnődve nézik, hogy kiféle mehet rajta, miután 

ünnepnap a végrehajtó sem igen szokott járni igy a külső 

fejakon. A kocsi előtt járó lovaknak van mit húzni a homok-



ban, kissé lassan is járnak, mire a tanya elébe érnek. Csâ  

éppen, hogy az elébe érnek, be nem jönnek, kis tanya udva-

rába négy lóval bajos megfordulni. Csak a gazda jön be 3 

kocsiról, kora reggelen: a gazda a polgármester, mondván: 

— No most ráérek, gyere, nézzük meg azt az utat. De 

siess, mert sietek. 

Mert mindig sietett. Ha olykor ráérése volt kint a ta-

nyákon ebéd után egy kissé az asztal mellett maradni s egy 

régi szép magyar nótát elénekeltek neki, tűnődve hallgatta-

aztán arra is azt mondta: 

— Hamar, hamar egy másikat, mert sietek, négy óra-

kor ülés van odabent. 

Tehát most is csak siessünk. Az ut, amiről szó vafl* 

megérdemli, már sokat jártunk-keltünk az érdekében, hogy 
meg kellene csináltatni, a polgármester gyakran mondta is: 

mihelyt időt szakitok rá, megnézem. Használjuk föl az alkal-

mat, hogy most,ráér. Ruha azonban csak olyan van rajtam, 

mint milyen meleg nyáron, vasárnap ott kint az alsótanyáa 

szokott lenni, itthon ugyancsak megnéznék benne az embert-

Azonban csak igy kell menni, mert a polgármester nem 

vár s a tanyán minden jó. Megindulunk, haladunk. A fris$ 

eső után való napos táj virulóan 'szép, rajta munkás és 

takarékos, dolgos nép fejlődő gazdasági kulturája. Lázár 

gyönyörködve legelteti rajta a s^Smét s boldogan hallgatja a 

beszédet: Ennek a tanyának a helyén s husz év előtt még 

egy ócska kunyhó állott csak, a napraforgóvirág s z á r á b ó l 

való szegényemberes kerítéssel, ma kőház salugáteres abla-

kokkal, léckerítéssel s az udvarán csak ugy ragyog az a 

tisztaság, amit a vasárnap tiszteletére szombaton délután a 

gazdaasszony rendezni szokott. 

Gyönyörű vidék, — mondogatja. — Itt messze a vas-

úttól, a járt utaktól, ez a legszebb tájéka a tanyának. 

S ugy örült neki, hogy ha az övé lett volna, akkor 

sem különben. Haladunk. Szép, lakott vidékek, gólyák a ké-

ményeken, galambok a háztetőn, sehol csak egy darab föld 
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ls Parlagon. A gazdálkodás, bár maradibb, mint a nyugati, 

a munkája megvan adva. Egyes tanyákba bekiáltunk: Ha 
nt'ion a gazda, fogjon be s jöjjön utat nézni. Hej, milyen 
egyszerre kivetkőznek a vasárnap nyugalmából az. emberek ! 

a lovak a legelőről, elő a kocsit, hozzátok a hámot, sies-

setök, _ Lázár sietése átragad a külső, lassú emberekre. S 
h°gy a másik tanyából látják, hogy emitt fognak, amott meg 
a városi hintó, ohó, ebből lösz valami.: ott is fognak és 
vágtatnak a kocsik egymás után. Mintha valami hadrakelés 

'enne, 

Azután letűnnek az útról. Már tudják, hogy hova lesz 
a menés s mig mi a kanyargó uton járunk, ők átvágtatnak 
a szomszédok, sógorok, komák udvarain s mikor egy jó óra 
,llu'va a nyárfás közbe fordulunk, a fák árnyékos enyhelyé-
be'i szép sorjában vagy tizenöt kocsi, amikről az emberek a 

P°lgármestert tisztelettel köszöntik, megvárják, amig a kocsija 
elllalad s azután megy az egész tábor utána. 

Itt-ott megállás, leszállás, tanácskozás. A térképek le-

sü lnek a hintóról, merre menjen az ut. Már jól tul vagyunk 
az örökölt földeken, a város földjein járunk. Azután megint 
megállás, leszállás és újból tanácstartás a fölött, hogy a város 
a d utat, hát tik adtok-e hozzá utkaparót, embörök ? Rendben 
Vath gyerünk tovább. Megint megállás: hát a három utka-

Parónak adtok-e lakást, embörök? Hát igen, adnak, ha nem 
Muszáj annak éppen az ut szélén lakni. 

No, igy a dolog kezd valamikép nyélbe ütődni. Most 

aztán eresszétek meg a gyeplőt emberek, azután ki a pusz-

ikon, a rideg gulya birodalmán át a pestmegyei határig. Ott 

ebéd egy vendégszerető háznál, minden ember odater az 

adtaihoz, mert azt tanítja a régi mondás, hogy sok jó ember 
elfér kis helyen. Az emberek beszélgetnek és szokás szerint 
elmondják a panaszaikat. Lázár hol eszik, hol jegyez. Azután 

Pedig gyerünk, mert sietek s közben osztogatja a szivarjait. 
M é g egy kerülő a pusztán, ahoz a gulyához, amelynél, a 

Panasz szerint, nem jó a bikalegelő, ott a számadónak az 
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utolsó szivarját is odaadja, no és most már gyerünk befelé-
Jó délután van már, mikor a kocsi megáll Belső-Zákányban, 

a tanya előtt, hogy letegyen. 

— Egy pohár jó, kútban hűtött borra tessék bejönni 

polgármester ur. 

— Nem lehet, fiam, mert sietek. Hanem ha van szivarod, 

adjál, mert az enyim elfogyott. 

Szivar az van, hála istennek, mert nem szoktunk benne 
kárt tenni. Vesz belőle néhányat s azt mondja : 

— Melyik uton jutok én innen legrövidebben Röszkére? 

— Röszkére ? Csak nem akar még most innen Rösz-

kére menni ? Hiszen ha a városba megy, akkor is csak estére 

ér haza. 

— De — mondta — Röszkére kell menni. A Tisza 
árad, meg kell nézni a töltéseket. 

Az öreg kapás beleszól : 

— Egy fertályóra múlva nagy eső lössz. 

— Az nem baj. — legyintett Lázár. — G y e r ü n k , János-

Megindultak. A kapás csalódott, mert már öt perc múlva 

kitört a nyári zivatar. A zápor hulló fátyolán át lehetett látni, 

hogy a polgármester kocsija letér a közön jobbra, amerre 

közelebb van Röszke felé. . . 

Ilyen volt a vasárnapi pihenője. 

* 

A vadászat a legtöbb városi emberre nagy öröm, ha 

nagynéha, ritkán hozzájuthat. A mászkálás a tarlókon, buj-

kálás az erdő bozótjában voltaképen élvezetes menekülés 

egy-egy napra abból a téglatengerből, amit városnak nevez-

nek. Jól esik a gyalogolás, továbbá hogy a szél alkalmasan 

megfújja az embert és fölfrissíti a vérét. Jó az a vadászat. 

Ha nem minden nap megy, hanem csak ugy szándék, ráérés 

és jó idő szerint. Voltaképpen olyan, mint a sétapálcaviselés. 

Az emberek viselik, pedig nincsen már kutya a városban, 

ami ellen kellene, de nem is azért viselik, hanem mert tetszik 

nekik, hogy viseljék. Ellenben ha a rendőrbiró kiadná 
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Parancsban, hogy mindenki, aki az utcán jár, tartozik a jobb 

izében egy darab faágat cipelni, akkor az emberek ezt ro-

stnak, kényszernek, rabszolgaságnak tekintenék s föllázad-

j a k ellene. 

De különösen annak alkalmas a vadászat, aki nemcsak 

testét, hanem a fejét is ki akarja szellőztetni. Akit a dolgozó 

i t a l á ho z köt a kötelesség, a gond, az aktáknak egyre sza-

porodó csomói, amikor a gondolatok, a sok, úgynevezett 

folyó ügy mellett még uj ügyek megkezdésével, elgondolá-

s a i , kitöprengésével, azoknak a módjával, a kivitelével, 

Ehetőségével foglalkoznak, amikor minden negyedóra vala-

mely uj intézkedést kiván és minden intézkedésben ügyelni 

kell arra, hogy az se törvénybe, se szabályba, se a szent közhangu-
latba ne ütközzön, akkor az ilyen fejet, amely belülről zug, lár-

máz, kalimpál, zakatol, amely ugy érzi, hogy ő a megállás nélkül 
Va 'ó Back-malom, akkor az ilyen fejet egy napra kivinni az 
ugarok közé, a szántások téli havának csöndjébe, erdők fái 
a|á a vadászat titulusa alatt: ez annak a fejnek jótétemény 

É hathatós orvosság, pihentető gyönyörűség. 

Lázár próbált élni ezekkel a jókkal, de nem nagyon 

sikerült neki. A hajtás megkezdődött, a jágerek a helyükre 

álltak, de jóformán az indulás még meg sem kezdődött, a 

Polgármesterhez már odaszegődött valamely célszerű tanyai 
embör, akinek az ügyiről-bajárul kérdezősködött. Azután ak-

kor haladtak és beszélgettek. Azután a másik ember, a har-

madik, negyedik tanyai magyar is odacsatlakozott, uram 
isfen, mindenkinek a szivén van valami, amit ki akar 

önteni onnan és igaza van annak a külső homoki beszédnek, 

hogy jó az a sóhajtás, mert ha néha nem tudna sóhajtani az 
ernbör, talán megfulladna. Sok panasz van. Jobb élelmet kel-

tene adni a gulyáknál a bikáknak. A birkalegelő nem rendes, 

nem ér igy egy hajítófát sem. Elromlott a kishid az éren át, 
a gyerek hogy menjen iskolába ? A hármashatárnál luk tá-

madt az útban. A vadvizek elől már megint elrekesztgeti 

magát az őrgróf Eselovics-Palacsivinyi. Az uj tanitó istenta-



46 

gadó, nem harangoztatja esténkint az iskola tornyában a* 

angyali üdvözletet. 

Még ilyesmi. Ahogy jön. A vadászat közben áll. De, 

mint példa mutatja, nemcsak az uton támadt a hármashatár-

nál luk, hanem a vadászok sorában is. A nyul ezt hamar 

észreveszi, mert a nyul okos állat, nem hiába csinálnak a 

szőréből emberfejet védő kalapot: a nyul az ilyen lukon, 

ahonnan a vadász hiányzik, elszökik a puskák elől. 

íme beállt az ugynevezetü folytonossághiány, nyulak 

örömére, jágerek fájdalmára. Egy puskás hiányzik. Az a fér-

fiú, aki a folytonossághiányt távollétével képviseli, természe-

tesen Lázár. Hát hol van a polgármester, hogy nem 

jön elő ? 

Kiabálhattak azonban annak Ítéletnapig. Attól mehetnek 

már a nyulak valamennyien világgá, mint a Döme kutyája : a 

polgármester rég elfeledte a vadászatot, ül az árokszélén a 

földön, egy ember tartja a puskáját, ő maga pedig a papi-

rosokat halássza elő a zsebből, jegyezgeti a földön a külső 

népek panaszait, hogy valamelyet belőle hazaértéig el 

ne felejtsen. 

Szép, szórakoztató mulatság az ilyen vadászat is . . . 

* 

A külső népnek a város fejéhez való ragaszkodása a 

legkülönbözőbb formákban nyilvánult meg. Gyakran járt 

köztük, gyakran megismerték s egészen megszerették. Mert 

az más dolog, ha valaki csak végighalad a kocsijával az 

utakon, a szétszórt tanyák között, vagy pedig ha megáll kö-

zöttük s benéz az alacsony házak födele alá. A keleti expresz-

szel végig lehet szaladni egy nap alatt egész Magyarországot 

anélkül, hogy a hálókocsiból kibújna az ember: kicsiben 

meg lehet ezt csinálni kocsiülésen is, aki azonban igy tesz, 

az járhatja akár husz esztendeig is a tanyákat, de anélkül, hogy 

megismerné a népet, hallaná panaszait és örvendezhetne az 

örömeinek, hogy kapcsoló szijat találna a tulajdon lelke és 

a homokiak lelke között. 
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Lázár nem kereste ezt, mert magától ment. Mint a leg-

több, régi benszülött, fiatal korától kezdve megfordult a gaz-

úálkodó népek szántóvető birodalmában, a tanyák némely 
v'dékén úgyszólván név szerint ismert mindenkit. Az isme-
retség nyomán előállott szeretet szinte rajongássá változott. 

A szó : a polgármester, olyan hatással volt a külső életet élő 

"épekre, mint az a szó, hogy: a király. A király, aki a nép 

között jár. Magasabb rangot nem ismert, ez sem rang volt, 

hanem fogalom, a személyhez kötve. Nem csoda, ha a be-

tegsége idején szomorúságok uralkodtak kint s — még nem 

Ívén háború — ez a gond foglalkoztatta az emléket. 

Ez a gond például a felsőtanyán Sándor bácsinál abban 
nyilvánult meg, hogy verset szerkesztett a polgármester egész-

egének a helyreállítására. A verset szépen letisztázta fehér 

Papirosra s bejött a városba, hogy elvigye a polgármesterhez, 
m>nt a külső népnek a kívánságát a beteg fölgyógyulása felöl. 

Bejött hát az öreg Sándor a verssel, továbbá egy pár 

Csirkével is, mert az hozzátartozik a beteglátogatáshoz. Az 
evangéliumnak a beteg látogatására való parancs nem abban 

hogy csak verset vigyen az ember a betegnek, hanem 

testi följavulásához finom, gyönge eledelt is. Sándor tehát a 

csirkéket betette a konyhába, a verset, mint a felsőtanyai nép 

Verető üdvözletét bevitte a beteg polgárnak ágyához s azu-

tön elköszönvén és leforogván a második emeletről a dugó-

huzó -lépcsőkön, elszomorodva állt meg az utca aszfaltján. 

— No, Sándor bácsi, mi baj van ? Mit állsz itt ilyen 

szomorúan, még majd valami német karónak néz, és hozzád-

köti a lovat. 

— Ne beszélj, — mondta sötéten Sándor. — Amit 

ittam, azt láttam. 

— Hát mit láttál, Sándor bácsi ? 

Sándor legyintett a kezével: 

— Fönt voltam a polgármestör urnái. No. Hát jó, tu-
d°m én aztat, hogy a hivatalnok nem vet, de nem is arat. 
De 

mégis, ekkora szögénységöt. Fekszik az ágyban, aztan 
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még egy röndös dunnája sincsen neki, hanem pokróccal ta-

karódzik . . . Hát már muszáj lössz egy röndös ludtoll-dun-

nát behozni neki. 
* 

A tanyákra való kijárás, ami más emberszórakozás és 
az idő mulatása, nála mindig dolog volt. Ez a szokása azon-

ban nem a polgármestersége idejéből datálódik ; már régeb-

ben, egy negyedszázad előtt is igy volt, amikor mint szená-

tor a város kulturügyeinek az élén állott. Akkor, amikor még 

alig volt hét-nyolc éves az összedűlt város, a fölépítésének, 

a szervezésének munkája sok dolgot adott, ellenben a sok 

ügyes-bajos fél a hivatalának a kilincsét úgyszólván egymás 

kezébe adta. A hivatalos órákon kivűl való dolgozás sem 

sokat használt, mert hamar ráismertek erre a szokásra is. 

Ilyenkor aztán, ha nem birt az emberektől szabadulni, nagy 

csomóba rakta az elintézni való aktapapirosokat s kiment 

velük valahová a tanyák közé, ahol nem nyitja rá az ajtót senki. 

Próbálta elsőbb a város tanyáit, az alsórészi ásotthalmi, 

meg a felsőrészi csöngölei közházat. De apránkint rájött arra, 

hogy ez sem sokat ér. A különböző bizottságok, falicitálók, 

földbérbeadók, amelyek a nagy távolságok miatt kénytelenek 

voltak ott is hálni s a más egyéb ügyekben járó hivatalosok 

zavarták a munkájában. Azután rájött, hogy van a tanyákon 

olyan kisded épület is, amely a közvagyoné s még sincsen 

benne vendégjárás : ilyen például a tápai réten a vetyeháti 

csőszház. Akkor azután odajárt feldolgozni az aktáit, kontemp-

lálni és tervezni, a világ minden forgalmas zajától messze-

eső födél egyetlen szobájába. A kocsit is hazaküldte, hogy 

majd csak másnap este jöjjön érte. 

Ilyenkor aztán, ha másfél nap alatt elvégezte, amit a 

papirosokon elvégezni kellett és a kocsi előjöveteléig még 

egy szabad, zaklatásmentes, csöndes délutánja maradt, a 

közigazgatási szakember, a hivatali kulturmunkás, a vizitudós 

lerázta magáról az ügyiratcsinálás fárasztó nyűgeit s előbon-

takozott, mint bábból a szines tarka pille, Lázár, az iró. 
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írásainak némely része az Íróasztalában maradt, vagy 

pedig, mert az az ember volt, aki örökké sietett, elhagyta va-

lahol. Némely részét meghitt barátait és szerettei ismerték. 

Semmiképpen sem kívánkozott a nyilvánosság elé az irói 

dolgaival. Csak zaklatások tudták rávenni arra, hogy az ilyen 

csöndes csőszházi elvonultságában megirt árvizi emlékeit — 

mint negyvenhatos katonatiszt szolgálta akkor a város népé-

nek az ügyét — közreadja. Ezek a levelek, a történetírás 

száraz adatai mellett a legbecsesebb emlékei azoknak a ne-

héz időknek, tele irói készséggel, tiszta humorral, a poéta 

száz anyagot találhat bennük. Most hogy az irójuk bus ha-

lálának fátyolos emlékünnepét tartjuk, nem birom megállni, 

hogy ide ne hozzak belőle egy részletet, amely arról az idő-

ről beszél, mikor a földhözvágatás után újból fölemelkedett 

város végéhez eljött a király s idebent jól szétnézvén, kiment 

a pusztákba is, ahol az átokházi öreg gulyás ölében olyan 

nyugodtan hajthatja álomra szent fejét, hogy ezer testőr mel-

lett sem különben. 

A kirándulás tervezetébe föl volt véve, hogy az ásott-

halmi tanyai iskolát is meglátogatja a király. Készültek rá 

ünnepélyesen, főtisztelendő Tóth János, a tanyai iskolák föl-

ügyelője alexandrinus strófákból szerkesztett üdvözlő ópust. 

Be is tanulta vagy öt pusztai gyerek, de egy sem volt az 

elmondáshoz alkalmas. Az egyiknek nem volt hangja, a má-

sik már a próbánál elfakadt sirva s igy tovább. Arról volt 

szó, hogy maradjon el az üdvözlésből ez a vers, ezt azonban 

Tóth János nem engedte. Kinos zavarban volt hát a kikül-

dött bizottság, de amelyből, mondja Lázár, a boldogemlékü 

Sáry Mátyás zabosfai tanitó csakhamar kirántott bennünket. 

„Félve odasomfordált hozzám és megsúgta, hogy van 

neki egy hasonkoru iskolás fia, aki véletlenül itt is van, aki 

a verset egészen jól tudja is s bátran el is szavalja. Nagy 

kő esett le a hármas bizottság lelkéről. De hát itt is nehéz-

ségek támadtak. Hisz mi ugy szerettük volna, ha ő felségét 

a tanyán parasztgyerek üdvözli, hadd lássa a művelődés elő-
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haladását. Azután — s ezt Géczy tanitó bizottsági tag hang-

súlyozta — nem ütközik-e az alsótanyai territoriális jogba, 

ha az ásotthalmi iskolánál zabosfai gyerek szaval. Sokáig 

hánytuk-vetettük a dolgot, mig végre oda deliberáltuk, hogy 

a királyt a költeménynyel csakugyan — a próbát időközben 

jelesen kiáltott — kis Sári üdvözli, azonban paraszt gyerek 
ruhába öltözve. Szóval: szelíden becsapjuk a királyt! így is lön. 

Másnap azután már reggel nyolc órakor együtt volt az 

egész tanulósereg, tisztára megmosva, megfésülködve, ünnepi 

ruhában, örömtündöklő szemekkel. Ugyanígy seregeltek az 

iskola köré az alsótanyai nép ezrei, a felsőtanyákról is igen 

sokan. Röszke és Szentmihálytelek összes lakossága, feszült 

várakozással nézve a király érkezése elé. Délelőtt kilenc óra-

kor azután megérkezett a király Tisza Kálmánnal, Tisza 

Lajossal, Orczy Bélával, Jókai Mórral, egész udvari kíséreté-

vel s a városi hatósággal. Egetverő éljenzés fogadta ő felségét, 

ki a hintóból kiszálva, a néptömeg által tiszteletteljesen ké-

pezett sorfalon keresztül az iskolaépület ajtajához ért, ahol a 

hármas bizottság fogadta őt. Tóth János, mint az iskolák 

felügyelője rövid szavakkal üdvözölte a királyt, mire ő felsége 

kíséretével és a beférők tömegével a tanterembe vonult. 

Itt azonban apró kalamitások merültek föl. 

A kis Sári a király szemébe nézve harsány hangon, 

bátran elmondotta szavalatát, mire a király mosolyogva le-

hajolt hozzá s arcát megsimogatva azt mondotta: 

— Nagyon szép volt, bátor, intelligens gyerek, jó katona 

lesz belőle. 

Mire az öreg loyalis Tóth János sietve odasúgott a királynak: 

— Felséges uram, hiszen ez a zabosfai tanitó fia. 

Hát erre nekem nagyon melegem lett. Hát azért öltöz-

tettük mi parasztgyerek ruhába, hogy az öreg szelid fondor-

latunkat elárulja! A király végignézett a gyerek ruháján, azután 

jóságosan reám mosolygott. Mintha azt akarta volna mondani: 

hát alsótanyán is hamis a hármas bizottság! Ez volt az első 

kalamitás. 
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A második kalamitás pedig az volt hogy, mikor olva-

sásra került a sor Géczy tanitó felhivta Buborék Szilvesztert, 

hogy hát fiam olvass szépen ő felsége előtt, Buborék Szil-

veszter, alsótanyai rövidséggel és határozottsággal odavágta: 

— Hát hiszen, ha volna könyvem!" 

* 

Arra a külső széleken, a kezdődő puszták felé, ahol 

olyan lapos a tájék, mint a deszka, napos időben messzire 

el lehet látni. Ha egy városi hintó feltűnik az uton, az összes 

kutyák kivonulnak a tiszteletére ugatni, a gyerekek kiszalad-

nak a tanyaházból és bámulva nézik a szaladó fényességet, 

az ujjukat a szájukba dugván. 

Megy a kocsi kifelé, megy rajta Lázár. Hogy hova 

megy, utügyben, birkalegelőben, fakadóvíz ügyében, beomlott 

csordakut ügyében siet-e, azt nem tudni, de bizonyosan nem 

a maga dolgában töreti magát erre kifelé. 

Egy tanya van az úttól kissé oldalasabban. 

Abból a tanyából kiszalad egy asszony piros rékliben s 

integet, hujintgat a kocsinak, hogy álljanak meg. 

János azonban a bakon ügyet sem vet a dologra, hanem 

csak hajt tovább. 

Lázár szól a kocsiból: 

— János! Nem látod, hogy ott integetnek ? 

Azt mondja János: 

— Látom én, kérőm. De hát mit intöget ? Ha mindön 

tanyánál mögállunk, sohase érünk a tötthelyre. Tudhatná az 

az asszony, hogy nekünk mindig sietős a dógunk, hát mit 

akadályoz ? 

— No — könyörög Jánosnak Lázár — csak fordulj 

be oda János. Hátha akarnak valamit. 

— Jól van, — mondja János — én nem bánom. De 

mögint késő éjszakára érünk haza. 

— No csak . . . mégis . . . hajts oda, János. Hátha 

valami bajuk van, János? r 



János megfordul a lóval, azután behajt a kisközön. A 

pirosréklis asszony elébük szalad. 

— No, mi baj, húgom ? — kérdezi Lázár. 

— Az Isten áldja mög, hogy ránk is tekintött — mondja 

az asszony. — Jaj, hogy is háláljam ? Nagyon beteg a kis 

lányom, nyűglődik odabent a házban, mindjárt kihozom, 

ugyan tögye a kézit a fejére, akkor biztosan möggyógyul . . • 

* 

Ennél többet és szöbbet azután Lázár Györgyről és a 

külső népnek a hozzávaló szeretetéről nem is tudok mondani. pon> 

Szók 
Pálri 
Sirja 
Miké) 

V Ki isi 
Amely 
Még i 

Hideg 
Nem é 
A gyöp 
S ham, 
Az ö ié 

Kevély 
Az ö ni 
Szeged J 

Ma is e 
Puszták 
Félig val 
Isten-ring 
Fodros vi 
Pajta a s 
Amely vai 
Tudtok-e , 



Sín memóriám. 

Irta és felolvasta : Móra Ferenc. 

Fonhattunk néki pompás koszorút, 
Szók aranyával szegve a borút, 
Pálmát, babért a gyöngéd kegyelet 
Sirja fölébe dúsan vihetett, 
Miképen illet írót és vezért, 
Ki istenkéz-vetette ágyba tért, 
Amelyen virraszt lelkünk büszke búja, 
Még sem ez az ö legszebb koszorúja. 

Hideg a pálma, a babér merev, 
Nem élőt porral az élet belep, 
A gyöpfü túlnő a kidőlt cseren, 
S harmat is meghal a holt levelen, — 
Az ő igazi koszorúja más: 
Kevély bizonyság, vidám vallomás 
Az ö nevéről mindenütt, ahol 
Szeged földjére az ég ráhajol. 

Ma is e város: Lázár városa, 
Puszták ölén ez alvó köcsoda, 
Félig valóság, félig délibáb, 
Isten-ringatta óriási ág, 
Fodros vizével a szelid Tisza 
Rajta a széles aranypántlika, — 
Amely valaha sirra ráborúlt, 
Tudtok-e ennél különb koszorút ? 
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Milyen sokféle benne a virág! 
Felsővárosrul dupla fuksziák, 
Ablakba nőtt muskátlik csillaga, 
Rókusi kertek rózsaillata, 
Alsóvárosrul a sok bodru mályva,. 
Újszeged siirü orgonabugája, 
Fon bele vizi boglárt a halász, — 
De legtöbb benne az aranykalász. 

Aranykalász és árvalány haja, 
Nevelgeti a hü szivii tanya, 
Hol róla zugnak karcsú jegenyék, 
Amik kocsija útját beszegék. 
Azok alatt terem meg a mese, 
Amelynek nem lesz költött fele se, 
S mint esti árnyék, hire egyre nyul : 
Volt, hol nem volt, egy polgármester ur. . . 

Volt, hol nem volt . . . Ó, megvan ö ma isr 

Nagy álmait álmodja halva is, — 
Hirhordó szellő, bennük ne zavard, 
Lágyan cirógasd sirján az avart, 
S ha arra visz merengő utatok, 
Jó emberek, ott halkan járjatok, 
S nem mondva néki semmi szomorút, 
Halkan tegyetek rája koszorút. 

Én is, sokáig kóborló veréb, 
Kit koldus-sorsa hányt-vetett elébb, 
Én is, kinek nagy szive juttatott 
Föl nem panaszlott morzsát és magot 
S egy széliül óvott fészkei is nekem, 
Ahol fiókám fölnevelhetem: 
Én is, melyet halk mélabú sugalt, 
Sírjára halkan teszem ezt a dalt. 






