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A kicsik sürgetése dacára sem mutatta ugyan 

meg a tengeri herkentyűt, de a nemzedékek 

abban a tudatban nőttek föl, hogy még valami 

csodás dolgot fog nekik mutatni. 

Nekem ugy tetszik, hogy a tündérszép nagy 

magyar város lesz az, mely az ő alkotásai nyo-

mán nő elő a Tisza partján. Circum s pice ! 

Scossa Dezső. 
* 

Lázár György dr sok szép tulajdonságai 

közt kettőt különösen tisztelek, amelyet 

talán sokan észre sem vesznek. E kettő: a 

latin nyelvben és klasszikusokban, valamint 

az egyházjogban való jártassága. Az elsőt, 

m in t a szegedi főgimnázium egyik legjobb 

tanulója, a másikat, min t a budapesti egye-

tem jeles jogásza sajátította el, de meg is 

tartotta. Azt hiszem, hogy r i tka dolog a 

mai világi nemzedékben, de mindket tő al-

kalmas arra, hogy nagy tettekre sarkalja. 

Jászai Géza. 
* 

Lázár György már maholnap hatvan éves 

lesz! Szinte hihetetlen, hisz ínég alig pár év 

előtt vol tunk együtt fiatalok, délceg tarta-

lékos katonatisztek a mi jeles liáziezredünk-

ben. Szerettük egymást nagyon valamennyien, 

de olyan népszerű és általánosan szeretve, 

m in t ő, egy ikünk sem volt. Mikor 1878 no-

vember 14-én a háziezred első tartalékosai 

érkeztek haza az elfoglalt tartományokból , 

Lázár volt annak a bizottságnak az elnöke, 

amely a sok, csaknem leirhatlan fáradalmak 

által elcsigázott, több véres ütközetben részt-

vett hadfiakat ünnepélyesen fogadta és bő-

ségesen megvendégelte. Igazán leírhatatlan 

volt az a szeretetteljes ünneplés, melyben az 

elrongyosodott, csontra-bőrre lefagyott had-

fiak az akkor fiatal, lelkes hadnagyot körül-

vették! 

Erre emlékszem én mindig, lia Lázár 
Györgyre gondolok és a fiatalkorbeli katoni 

pajtási érzet volt közö t tünk mindig az a 

kapocs, amely bennünket egy hosszú élet-

pályán át benső baráti szeretettel összefűzött 

és összetartott. 

Szeged, 1911 április 6. 
C'aányi János. 

* 

Legelőször Rákosi Jenő mondta Szegeden, 

hogy Szeged az ország nemzeti fővárosa. Mi 

szegediek éreztük ugyan már ezt azelőtt is, 

csak mi magunkról nem mertük ezt az ország 

szine előtt kimondani*. Városunk fejlődik is 

minden irányban. Az ország vidéki városai 

nem is fognak megelőzni bennünket, ha olyan 

vezetője lesz a városunknak, mint Lázár György 

dr, aki megérzi a városi lakosságnak jogos kí-

vánságait, megnyerni iparkodik az ország kor-

mányzatát a város minden irányú támogatá-

sára és nemcsak mond, de meg is tesz min-

dent, hogy a város a haladás utján minél gyor-

sabban jusson előre. 

Becsey Károly dr. 
# 

Lázár Györgyről i r j ak? . . . Zavarban va-

gyok. Az ő nagy szerénysége tilt minden 

reklámot. 

A legragyogóbban megirt dicsérő nyilat-

kozatnál ékesebben szólnak a tények. Lázár 

György dr polgármester munká j ának az 

eredményei. Az ő vezetése alatt szédületes 

gyorsasággal fejlődött Szeged. 

Az ő munká ja olyan, m in t az erdészé, aki 

gyenge fiatal hajtásokkal beültette az erdőt. 

De a fák hüs árnyaiban majd többet pihen-

nek a szerencsés utódok. Lázár Györgyé 

csak a nagy, fárasztó munka volt. A gyü-

mölcse — a jövő generációjáé . . . 

I'álfy Dániel. 
* 

Nomen est omen. Ez a közmondás reánk, 

szegediekre nem illik. Mert mióta Lázár a 

polgármesterünk, azóta kezdünk rohamo-

sabban kigázolni közdolgaink lázári állapo-

tából. És hogy a paradoxon teljes legyen : 

az egészség lázárainak is Lázár fog ná lunk 

méltó, uj haj lékot emeltetni. 

Boros József dr. 

Valahányszor bármilyen ügyben Lázár 

György dr, polgármesterhez fordultam, min-

dig a legnagyobb előzékenységgel teljesítette 

a kérésemet. 

Nemcsak velem tett igy, hanem mindenki-

vel, merfc Lázár Györgynek öröme telik 

abban, ha valakinek szívességet tehet. Ez a 

t i tka az ő nagy népszerűségének. 

Fényes Marcell, 
* 

Lázár György dr szerintom mint politikus, 

igazi meggyőződésből tántoríthatatlan 67-es. 

Amily szilárdan ragaszkodik a politikában meg-

győződésből követett pártállásához: ép ugy 

tiszteletben tartja másnak politikai meggyőző-

désót. Ezen erényének tulajdonitható azon köz-

tisztelet, melylyel pártpolitikai tekintet nélkül 

birja a polgárság bizalmát ós szeretetét. 

Nemcsak polgármestere, de első polgára a 

városnak a munkában. A város kulturális fej-

lődésének fokozása legfőbb vágya és erre irá-

nyul tulnyomólag tevékenykedóse. <3 maga 

irodalmi ember, mindennek elébe helyezi a 

szellemi fejlődés eszközeinek létesítését. Épen 

ezért bizom, hogy lesz szegedi egyetem. Adja 

Isten, hogy ennek megnyitása alkalmával az 

ünnepségét minél előbb rendezhesse. 

Kószó István dr. 
* 

Mindössze három éve működöm Szegeden, 

azonban e^ az idő is elég volt arra, hogy 

Lázár Györgynek a város közegészségügye 

iránt való érdeklődését és a szükséges refor-

mok megalkotásában való tevékenységét 

megismerjem. Az, hogy Szegednek modern 

és minden tekintetben megfelelő állami szem-

kórháza van, abban nagy része van a város 

polgármesterének, aki a telek megszerzése 

körü l minden lehetőt megtett. Vele való 

érintkezésem minden pillanata arról győzött 

meg, hogy egy végtelenül kedves, gondos, 

javiális úriembert tisztelhet Szeged polgár-

mesterének. 

Leitner Vilmos dr. 
* 

Meglepetés gyanánt hatott reám a hire annak, 

hogy Lázár György hatvan osztendős . . . Nem-

csak erőteljes megjelenése volt az, ami soha 

sem engedte eszembe jutni nála az évek rohanó 

folyását, hanem főleg a munkának ebben a 

korban szinte példátlan kultusza és lebirása, 

amely róla köztudomásu . . . Igaz, a törekvés, 

amelynek ő az első munkása, vezére, fenséges, 

kielégítheti egy nagyratermett férfi élethiva-

tását is. Az ország második városát erre a 

poziciéra megfelelővé, méltóvá emelni, részére 

a jólétnek, a kulturának, a külső szépségnek a 

legszebb reményeket is felülmúlóan minden 

boldogitó eredményét megszerezni, megörökí-

tette nevét hazánk történetében, aki erre képes 

volt . . . Ehez azonban Lázár György alkotó 

munkásságára, szellemének zsenialitására volt s 

lesz is még sokáig, nagyon sokáig szükség . . . 

l'ap Bóbert dr. 
* 

Ami t valamely korszaknak a legjobbjai 

akarnak, az rendesen csak nagy későn vál ik 

valóra, mert hiszen ők messzire megelőzik 

azt a kort , amelyben élnek és óhajaik telje-

sedését csak az u tókor éri meg. Am i Po-

desztánk ebben is kivál ik. Ami t ő akar, 

mindjárt meg is csinálja. 

Kőhegyi Lajos dr. 
* 

Lázár György neve ma már fogalom. Amilyen 

nagy a népszerűsége, épen olyan nagy a város 

ügyei iránt érzett szeretete is. 

Kohn Mór. 
* 

Lázár György dr, polgármestert már gyer-

mekkora óta ismerem, szomszádok voltunk. 

Nagyon jó diák volt már akkor, nagy jövőt jó-

soltak neki, a jóslás be is vált. Amilyen ki-

váló diák volt, épen olyan jé polgármester is. 

Bosenberg János, 

Nagyérdemű polgármesterünk, Pálfy Ferenc 

halála után szivvel-lélekkel vettem részt Lázár 

György dr polgármesterré választásában, mert 

nála alkalmasabb embert nem ismertem. 

Csak ismert jószívűsége és mindenki irányában 

tanúsított végtelen előzékenysége miatt élt 

lelkemben egy kis aggódalom az iránt, hogy 

— valljuk meg őszintén — az egy kissé laza 

fegyelmü és nem ritkán széthúzó törekvésű 

hivatali személyzetnek egységes, öntudatos és 

fegyelmezett irányban való vezetéséhez meg 

lesz-e polgármesterünkben az a kellő eróly, 

melyet a hivatali személyzet előtte annyira 

nélkülözött. 

Megvallom őszintén, csalódtam — és pedig 

csalódtam kellemesen, mert ma már Lázár 

György dr nemcsak megteremtette a város egy-

séges, öntudatos ós egy célra törekvő ambi-

ciózus tisztikarát, hanem megnyerte annak 

teljes bizalmát is, mely őt hűséggel követi ama 

nagystilü városfejlesztési tervek megvalósítá-

sában, melyeknek eddig megvalósult része, 

Lázár György törhetetlen erélye ós fáradhat-

lansága folytán most tette csak igazán váro-

sunkat minden tekintetben az ország második 

városává. 

De Lázár György dr sohasem szokott ma-

gáról beszélni és azt hiszem, rossz néven veszi 

ezt tőlem is, ezért csak jellemzóseül annyit 

kívánok móg megemlíteni, hogyha Lázár György 

nem volna Szeged város polgármestere, őt meg' 

kellene polgármesterré választani. 

Dobay Gyula dr. 
* 

„Mindnyá junk őszinte szeretete és tiszte-

lete, mely körülveszi, — a fáradhatatlan, ki-

tartó munká j ának és a saját szelleme k i tűnő 

eszméinek örök diadala." 

Védfy Győző, 
kir. posta táv. felügyelő, főnők. 

* 

Aki a legcsekélyebb mértékben ós némi vo-

natkozásban áll a közigazgatással, aki a leg-

kisebb érdeklődéssel kisóri a városi ügyeket, 

annak a legteljesebb elismeréssel kell lenni 

Lázár György dr polgármester munkája iránt. 

Az államférfiak nagyságának az elért sikerek 

képezik a mértföldmutatóját. Ha ezzel a mér-

tékkel mórnők Szegeden, aminthogy más mór-

tékkel nem is szabad mérni, — akkor konsta-

tálhatjuk, hogy Lázár György dr-nak kiváló 

sikerei voltak. 

Pálfy Ferenc polgármestersége után vette át 

a közigazgatás vezetését, aminthogy már a 

megboldogult életében is ő intézte el Buda-

pesten a város minden jelentősebb ügyét. Igy 

tehát nem uj mezőkre jött, ismerte a város 

minden baját, sérelmét ós szükségletét. Mikor 

megválasztották polgámesterró, nem is kértek 

tőle programot. Program volt az ő eddigi mun-

kássága. De beszámolót sem kértek tőle, hisz 

eredményes munkássága szemeink előtt folyt 

le. A város folytonos haladása, ujabb ós ujabb 

intézményekkel való gyarapodása — különösen 

a kulturalkotások terén — bőségesen dicsérik 

Lázár György dr munkásságát. 

Első megjelenni hivatali helyiségében s utol-

sónak hagyja azt el. Valóban el lehet mondani, 

hogy a szó legszorosabb és legnemesebb értel-

mében egyfolytában hivataloskodik. 

A télen több bálon vettem részt családommal 

s amikor a Tisza-kávéházban s amikor mi móg 

le se feküdve Kukac hegedűje mellett mulat-

tunk, Lázár György dr már fölkelt, ott ült 

a kis sarokasztalnál, fogyasztva korai reggeli-

jót, hogy a 6 órás gyorsvonatot egy-egy fontos 

budapesti ügyben le ne késsé. 

Nincs az a városi ügy, amelynek szálai ke-

zébe no futnának össze. Keresi az összeköt-

tetéseket mindenkivel és mindennel, Intéz, 

levez, sürget, kapacitál, befolyásol mindig 

a város hasznára, javára. Minden budapesti 

utja után már szinte lesik: mit hozott megint 


