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tel fogja fölkarolni, előbbre vinni s ezzel fő-

ispáni működését e városra áldást'hozóvá 

tenni; mert babár az 1870-ik évi 42. t.-c. sze-

rint a főispán a végrehajtó hatalom képvise-

lője s mint ilyen ellenőrzi az önkormányzatot, 

őrködik a törvényhatóság által közvetített 

állami közigazgatás érdekei fölött: mind-

azonáltal e hivatás nem akadályozza a vá-

rosi főispánt abban, 'hogy a város ügyeit 

minden téren szeretettel fölkarolja, a város 

boldogulásának helyes eszközeit megválasz-

sza, azokra föl- és lefelé egyaránt rámutas-

son, a város érdekeit minden forumon keresz-

tül hathatósan támogassa, tekintélyével véd-

je és oltalmazza. így fogták föl főispáni mél-

tóságuk hivatását Méltóságod elődei, igy fog-

ta föl megbízatását e város tisztelt, és szere-

tett polgármestere, dr. Lázár György azon 

4 év alatt, amely időn át a főispáni szék be-

töltve nem lévén, a magas kormánytól a fő-

ispáni jogok gyakorlatára hatalmat nyert. 

(Éljenzés és taps.) 

Méltóságos Uram! Szeged városa a hon-

foglalással egy idős, tehát ezer éves múltra 

tekinthet vissza. Mindig jelentékeny, virágzó 

városa volt a magyar Alföldnek, mert már 

az 1200-ik évben a kiváltságos városok, a 

királyi városok sorában találjuk. A századok 

folyamán látott dicsőséges napokat, látott 

királyokat, fejedelmeket, látott országos kor-

mányt. falai közt s a királyok fölismerve a 

város fontosságát, mindig .nagyobb és több 

kiváltságokkal halmozták el. Ám a századok 

folyamán sok szenvedésen, is ment keresztül, 

mert pusztította tatár, török, tűzvész, pestis, 

azonban lakóinak szívóssága, kitartása, az 

ősi röghöz való ragaszkodása mindig lábra 

állította és újra virágzóvá tette. Az utolsó, 

talán a legnagyobb pusztulást az 1879-ik évi 

árviz hozta a városra. A borzasztó víztömeg 

úgyszólván tabula vasa-t csinált e virágzó 

város területén, lakóit hajléktalanókká, föl-

dönfutókká tette s ugy látszott, hogy a szá-

zadok viharaival dacolt várost eltörölte a 

föld szinéről és Szeged városa csak volt! 

Nem történt meg, mert a nagy világ részvéte 

jött segélyére, mert a koronás király nagy-

lelkű „legyen" szava hangzott el föltámasz-

tása mellett, mert a kormány, a törvény-

hozás és az egész ország közvéleménye ki-

mondta, hogy a nemzetinek oly nagy szolgá-

latokat tett magyar várost elveszni hagyni 

nem szabad. E biztató szavakra az elszéledt 

lakosság visszatért a piszkos hullámokkal 

borított rögökhöz és miként1 a pogány hitrege 

Anthensa az ősi földből meritett erővell mun-

kához látott, küzdött, fáradott, dolgozott és 

íme 35 év eltelte után itt látja Méltóságod a 

várost' szebb külsőben, mint valaha, virág-

zóbban, mint bármikor volt, itt látja Méltó-

ságod a főváros után Magyarország legna-

gyobb, legnépesebb városát! 

Méltóságos Uram! A nagy pusztulás óta 

35 év mult el, ezen idő alatt a város nagygyá 

fejlődött, e 35 év sok sebet meggyógyított, 

de azért a rettenetes pusztitás okozta sebek 
mőg mindig sajognak annál is inkább, mert 

fájdalom — sok reménységünkben csalat-

koztunk. Ha tehát a város ezen különleges 

! helyzetét tekintjük és ezen fölül azt tapasz-

taljuk, hogy a nagyvárosi fejlődés és jelleg 

I követelményei napról-napra ujabb terheket 

I kivannak a polgárságtól, hogy bizonyos kul-

turális, egészségügyi, városrendezési követel-

mények teljesítése elodázhatatlan: akkor ki 

kell jelentenünk, hogy a 35 éves várost! fel-

sőbb támogatás nélkül magára hagyni nem 

lehet, nem szabad. Itt vannak népiskoláink, 

melyeknek fejlesztése, a tervbe vett nagy 

kórház, melynek fölépítése, a vizvezeték, 

melynek a külvárosokra való kiterjesztése, 

a csatornázás, melynek általánosítása, a 

kövezet és közvilágítás, melyeknek kiegészí-

tése elodázhatatlan szükséget képez. De eze-

ken kívül még egész sora van azon létesít-

ményeknek, melyek a városra áldásfhozók 

volnának. Mindezen létesítmények nagy, igen 

nagy áldozatot kivánnak a polgárságtól és 

habár a polgárság készséggel hozza meg az 

áldozatokat, mégis azt gondoljuk, hogy az 

állam támogatása, segélye nélkül a város 

áldozatkészsége nem képes az anyagi nehéz-

ségeket leküzdeni. 

Méltóságos Uram! Ezen nagy munkánk-

hoz, a város szellemi és anyagi fölvirágozta-

tásához kérjük Méltóságodnak, mint az ál-

lami hatalom exponensének hathatós támo-

gatását; kérjük azt, hogy a város kulturális 

és gazdasági érdekeinek mindig és mindenütt 

szószólója legyen. És én nem kétlem, hogy 

erre sarkalni fogja Méltóságodat kiváló ké-

pességén, nagy munkaszeretetén és munka-

bírásán, fáradhatatlan energiáján kivül azon 

ambíció is, hogy egy nagy város boldogitá-

sában 125 ezer magyarnak munkatársa óhajt 

lenni. Mi Méltóságodban a munka emberét 

tiszteljük, aki mint munkatárs jő hozzánk 

épp olly bizalommal és szeretettel, amint mi 

vártlnk és fogadjuk. Biztosítom Méltóságo-

dat, hogy ezen munkájában párt és felekezeti 

különbség nélkül ugy ezen törvényhatósági 

bizottság tagjait, ugy a város hatóságát, 

mint az egész szabad királyi város egyetemét 

kivétel nélkül oldala mellett fogja találni, 

mert e város minden -polgára azt óhajtja, 

hogy Szeged városa nagygyá, gazdaggá, 

erőssé és hatalmassá legyen! 

Ezen reményünkben röppen el a fohász 

ajkainkról, hogy a minden jók adójának ál-

dása lebegjen Méltóságodnak a város javára 

irányuló minden törekvésén, ezen reményünk-

ben bizalmunk és tiszteletünk ismételt kije-

lentése mellett mondjuk: Isten hozta Méltó-

ságodat ! (Hosszantartó éljenzés és taps.) 

BIZALOMMAL VAN AZ ELLENZÉK IS. 

Dobay Gyula volt ezután a következő 
szónok: 

— Méltóztassék nekem megengedni, — 
kezdte beszédét — hogy az elhangzott főispá 
ni székfoglaló beszéd és Jászai Géza püspök 
urnák a köztörvényhatósági bizottság nevé-
ben kifejezett üdvözlésé után szíves türelmü-
ket rövid időre én is igénybe vehessem. 

— A főispán ur igen szép székfoglaló be-
szédében oly szép és magas program megva-

lósítását igéri, amely — azt hiszem — mind-

nyájunk lelkében a legkellemesebb visszhang-

ra talál. Szeged város közönsége pártállásra 
való tekintet nélkül a legnagyobb elismerés-
sel fogja honorálni a főispán ur mindazon te-
vékenységét, amelyet a város autonómiájá-
nak érdekében és annak sérelme nélkül és a 
váres közönségének előnyére kifejteni kíván 
és ez által .ezen város nagy, nemes és igazán 
nemzeti föladatainak >megva,l!ós|tásátí tyegfiti 
elő. 

Szeged város létfeltételeinek a magyar 
nemzet létfeltételeivel való teljes ugyanazo-
nossága, amely engem most jelen felszólalá-
somra ösztönzött és abból kifolyólag indító 
okot szolgáltatott nekem arra, hogy elmond-
jak bizonyos igazságokat, nem azért, hogy 
ezzel a főispán ur lelkében már előre kéte-
lyeket támasszak, vagy munkakedvét elve-
gyem, hanem azért, hogy figyelmébe ajánlva 
bizonyos akadályokat, azok leküzdésére tevé-
kenységét még jobban fokozhassam. 

Meg .kell cáfolnom elsősorban már azon, 
majdnem történelmi falzummá vált köztuda-
tot, hogy Szeged szab. kir. város ujjáalkotá-
sát, haladását, intézményeit és jelenlegi hely 
zetét a többi municipiumok sérelmére a min-
denkori kormányok jóakaratának köszönhet-
né. Ezen .történelmi falzuminail szemben a 
való tényállás az, hogy Szeged jelenlegi .kul-
turális anyagi és gazdasági helyzetét, vala-
mint a minden téren eddig elért és szerin-
tünk sajnos, még igen csekély eredménye-
ket is úgyszólván kizárólag a váras anyagi 
erejének, népének önfeláldozó tevékenységé-
nek, a kultura iránti magas érzékének és fá-
radhatatlan buzgalmának köszönheti. 

•És mégis ezen .könnyen felismerhető 
nemzeti kulturmisszió dacára és annak elle-
nére, hogy az ezen nemzeti misszió előfelté-
teleit képező iskolák legtöbbjével — Buda-
pest kivételével — a magyar államban épen 
.Szeged város közönsége rendelkezik kultu-
rális fejlődésnek betetőzésétől a mai .kor-
mányzat azon indokolatlan és menthetetlen 
eljárása folytán esett el, hogy a jogosan igé-
nyelt egyetem felállításánál mellőztetett. 

.Nincs város ugyanis az egész magyar 
birodalomban, mely kulturális célokra oly 

mérhetetlen áldozatokat volna kénytelen hoz 

ni, mint épen a mi városunk, mert magas 

pótadójának úgyszólván minden fillérei a 
nemzeti kultura alapjának megteremtésére, 
az elemi oktatás céljaim használtatnak fel, 
hölott ha nemcsak magának a városnak, ha-
nem legalább is oly mérvben magának a nem 
zati magyar államnak érdekében lehetővé 
tétetnék ezen város közönségének, hogy az 
elemi oktatás megvalósítása céljából csak a 
törvény áltat kontemplált 5%-os pótadót for-
dítja, az ezt .felülmúló terheket pedig az ál-
lamkormányzat vállalná magára, — mint 
eminenter nemzeti feladatot, ez esetben is 
Szeged város közönsége oly helyzetbe jutna, 
hogy az igy felszabadult anyagi erejével 
hozzászámítva az egyetem céljaira annak 
idején felajánlott tetemes .anyagi segítséget 
is, — saját erejéből volna képes felállítani és 
fentartani egy igazán nemzeti tudományos 
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