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S z e g e d s z o b r o t e m e l f e r e n c J ó z s e f n e k . 

(Saját tudósítónktól.) A törvényhatósági 
bizottság hétfőn délután négy .órakor dr. 
Cicatricis Lajos főispán elnöklése alatt rend-
kívüli közgyűlést tartott, amelyen méltó 
módon juttatta kifejezésre Szegednek I. Fe-
renc József balá'la felett érzett mély fájdal-
mát. A közgyűlési terem! 'gyászdiszt öltött 
erre az alkalomra, őfelsége képe gyász-
fátyolal volt bevonva, az elnöki emelvény 
előtt pedig a király mellszobra állott, örök-
zödde'l boritoftan. A bizottsági tagok feketé-
ben jelentek meg a közgyűlésen és állva 

.hallgatták végig a 'főispán magas szárnya-
lású megnyitó beszédét. A tanács határozati 
javaslatát dr. Gaál Endre terjesztette elő, 
mig a törvényhatósági bizottság részéről 
Várhelyi József prépost-kanonök mondott 
beszédet. Várhelyi beszéde után, a fanács 
javaslatát egyhangúlag elfogadták. 

A padsorok megteltek és az emelvényen 
a hatóság minden tagia jelen volt, amikor a 
főispán a közgyűlést a következő beszéd-
del megnyitotta: 

Tisztelt Közgyűlés! 
Hazafiúi mély fájdalom érzésével nyitom 

meg a ma napra egybehívott rendkiviili köz-
gyűlésünket, amely hivatva vari alkalmul 
szolgálni arra, hogy a város közönsége a 
maga mély részvétének és 'soha el nem múló 
kegyeletének kifejezést adjon azon dicsőség-
teljes uralkodó halála felett, aki a történelem 
szinte páratlanul hosszú, 68 éves uralkodás 
után egy világháború megindító és megren-
dítő veszedelmei között tért vissza őseinek 
örök békét és nyugodalmat adó hajlékába. 

Ez á veszteség mindenkor fájdalmas 
érzéseket keltett volna a magyar nép lelké-
ben. Kétszeresen (fájdalmas most, amidőn a 
nemzetünk sorsa felett dönteni hivatott há-
ború fegyverzaja közben látjuk a trónról le-
tűnni azt a férfiút, akiben mindannyian a 
békének fejedelmét tiszteltük és szerettük. 
Erezzük, tudjuk azt mindannyian, hogy ő 
volt bizonyára ,a legutolsó, -86 éves kor terhét 
hordozó aggastyán, aki ezt a világot meg-
rendítő háborút előidézni. akarta volna. A 
rni -reménységünk 'bizodalomteljesen szár-
nyait a trón magasságához várva, remélve, 
hive azt, hogy nern fogja elmulasztani a leg-
első alkalmat arra, (hogy a háború dicsősé-
ges befejeztével az ő hiv népének a béke ál-
dásait visszaszerzi. 

Az isteni gondviselés -máskép rendelke-
zett. Eltávozott körünkből, eltávozott a trón-
ról a magyar nemzet birodalmának, szere-
tetének letéteményese. 

Ha erőim csekély volta és egy röpke 
pillanat elég volna ához, hogy a nagy ural-
kodónak 68 évre terjedő, szenvedésekben és 
megpróbáltatásokban gazdag élete folyását 
megrajzoljam, szívesen cselekedném meg. 
Fájdalom azonban, erre magamban erőt nem 
érz-ek és talán ezt a helyet sem tartom e 
pillanatban alkalmasnak arra, hogy világí-
tást vessek a fejedelmi élet lefolyására, csu-
pán azt emelem -ki, hogy az ő megjelenése a' 
történelem színpadán egy nagy alkotmány-
válság idején következett be, amely válság, 
— a magyar nemzet -részéről kemény sza-
badságharcokat viva — a fiatal uralkodónak 
szivét elhidegitette. Jégkéreg támadt a 
fegyverzörej közepette, ame.lv nem engedte, 
hogy abban a pillanatban, amikor az ő ural-
kodása megszületett, uralkodó és nép mint 
egy sziv -és 'egy lélek álljon egymás mellett, 
egymás dicsőségére és boldogitásárá. A sza-
badságharcot (követő idő kemény megpró-
báltatásai alkalmul szolgáltak ennek a bölcs 
uralkodónak arra, hogy megismerje, meg-
tanulja azokat a nagy erényeket, amelyek, a 

magyar nemzet -kebelében -éltek. A koronázás 
és az azzal együttjá-ró kibékülése a nemzet-
nek az uralkodó házzal elolvasztotta a jég-
kérget, amely őket egymástól elválasztotta. 
E pillanattól kezdve a fejedelemnek bizalma 
a nemzet iránt, a nemzetnek szeretete az 
uralkodó iránt napról-napra izmosodott és 
erősödött. 

Ebből a szeretetből a maga részét Sze-
ged város közönsége -elsősorban vette ki. 
Mert hiszen Szegedet ebez; a fejedelemhez 
a bizalomnak és szeretetnék még szorosabb 
szálai fűzték, mint a nemzet más részeit. 
Azokban a nagy, szenvedésteljes időkben, a 
mikor a Tisza hiíiláimai la várost a föld színé-
ről eltörölték és népét hajléktalan földön-
futóvá tették, a nagylelkű fejedelem volt az, 
aki nem (késlekedve megjelent az ő magyar 
népe között, hozva neki vigasztalást, felemelő 
reménységet és azt a tudatot, liogy az állam-
nak, sőt azontúl menőleg az egész emberi-
ségnek részt vevő szeretete újból Pliönix-
ké'nt ifogja h»ulíá-msirjábó! felemelni £ várost 
és beteljesedett a fejedeimi jóslat, hogy „Sze-
ged szebb lesz, mint volt," 

Mert lehet azt mondani tisztelt uraim, 
hogy a népek Ítélete megelőzi a történetíróét. 
Ha ez igaz, a magyar nép már meghozta 
Ítéletét -a megdicsőült uralkodó felett. A ma-
gyar nép tudata őt tekinti a legalkotmányo-
sabb fejedelemnek, akitől távolállva esajfa-
ság, fondonkodá's, — a becsületnek, a nyilt-
szivüségnek sziklavára volt ugy népei, mint 
szövetségesei számára. Őt tekintette a leg-
igazságosabb fejedelemnek, 'aki a kormány-
zata alatt álló riélpekre, faj-, vallás-, rang-
különbség nélkül a -maga atyai gondoskodá-
sának egyforma mértékét alkalmazta, ő t 
tekintette a íegkötelességtudóbb fejedelem-
nek, aki hosszú, a történelemben páratlanul 
hosszul uralkodásának egész ideje alatt nem 
mulasztóit el egyetlen pillanatot sem, liogy 
szeretett népei javára uralkodói kötelessé-
geit a leghűségesebben ne teljesítse. 

Teljesítette akkor is, -amikor a sorsnak 
kérlelhetetlen csapásai "•sújtották le. Amidőn 
elragadta mellőle atyai büszkeségét, trónjá-
nak örökösét, amikor a durva orvnak tőre 
kioltotta szerető hitvesének életét, vagy a 
mikor — csak a legkésőbb eseményekre 
gondolva — ugyancsak orvtámadás elpusz-

. tolta trónjának leghivatottabb várományosát. 
Ezek a szenvedések és megpróbáltatá-

sok, amelyek a közönséges -emberi léleknek 
'isszetörésére lettek volna alkalmasak, ezt a 
nagy fejedelmi lelket megacélozták köteles-
ségeinek- még hívebb teljesítésére. Mintha 
mindazokat a szenvedéseket, amelyeket át-
szenvedett, egybe olvasztani, átalakítani ki-
vánta volna a -népeiről gondoskodó szeretet 
forrásaira, mintha az isteni gondviselés ezt 
a férfiút választotta volna ki arra, hogy a 
szenvedések tüzén keresztül megteremtse a 
férfiúnak és uralkodónak azt az ideálját, aki 
az emberiségnek magasabb erkölcsi nivóra 
emeléséhez szükséges. 

Övezze az ő dicsőséges képét az egész 
világnak tisztelete, őriz-ze mez színtiszta 
emlékét a magyar nemzetnek és ebben Sze-
ged városának soha el nem mmló kegyelete. 

(A tanács javaslata) 
A bizottsági tagok mély meghatottsággal, 

állva hallgatták végig a beszédet, amely után 
dr. Gaal kulturtanácsos a kővetkező határozati 
javaslatot terjesztette elő: 

Szeged szab. kir. várös törvényhatósági 
bizottsága — valamint a város egész 
közönsége — megrendült lélekkel és halan-
dókhoz illő alázattal hajlik meg a végzet 
változhatatlan ténye előtt, amely I. Ferenc 
Józsefet, a legkegyelmesebb uralkodót, 
népeinek atyját, Magyarország apostoli 
királyát az élők közül a megdicsőülésbe 
szólította. 

Két emberöltőn át uralkodott; hosszab-
ban mint valaha tán királynak adatott. 
Több jutott osztályrészéül a haladásból, 
nagyobb rész a dicsőségből, súlyosabb a 
viharokból, mint bárki másnak, — de leg-
több a szenvedésből is. Uralkodó volt és 
király minden cselekedetben, bölcs es 
mindent megértő a viharok között, de leg-
nagyobb a sors csapásainak elviselésében. 
Évtizedeken keresztül a világbéke őre volt 
és megérnie kellett a legszörnyűbb háborút. 
A magyar alkotmány súlyos válsága közt 
foglalta el trónját, de a nemzet óhajait 
megértvén a legalkotmányosabb uralkodó-
ként mint Európa bölcsét tisztelte a világi 
és a királyhűségben páratlan magyar 
bizonyult trónja legszilárdabb támaszának 
a világfelfordulásban. De kimagaslott kor-
társai közül mint ember is, mert nemesebb, 
jobb, kiválóbb volt mindannyinál. 

Országok, s a népek milliói állanak 
ravatala körül zokogva a súlyos veszteség 
hatása alatt, de amig a többiek csak ural-
kodójukat, Szeged ujjáalkotóját is siratja, 
akinek fejedelmi szava támasztotta föl 
példátlan arányokban a világ részvétét s 
annak nyomán százezernyi lélek áryiz-
rombolta városát romjaiból. 

Szeged város közönsége minden alkal-
mat megragadott, hogy hálájának, tisztele-
tének, ragaszkodásának, szeretetének, cso-
dálatának és hűségének bizonyítékát ad-
hassa; most a megdicsőülés után utolsó 
kötelességül a kegyelet és megemlékezés 
adójaként, amivel a város uj életre hívó-
jának, halott királyának tartozik: 

1. mélységes fájdalmát, amelyet a várat-
lanul bekövetkezett, s ma sokszorosan sú-
lyos csapás fölött érez, minden utódaink 
okulására jegyzőkönyvében megörökíti; 

2. a felséges uralkodóházat, a nemzetet 
s a Monarchia mindkét államát sújtó gyász-
ban teljes mértékkel osztozva igaz rész-
vétét alattvalói hűséggel feliratban tolmá-
csolja, s a magyar királyi kormány utján 
a trón zsámolyához juttatja; 

3. gyászisten itszteletek tartása, s a gyász 
külső megnyilvánitása tekintetében közzé-
tett helyi és országos intézkedéseket tu-
domásul vévén, a város közönségét a te-
metésen küldöttség utján képviselteti s a 
temetés napján a rókusi kegyúri templom-
ban ünnepies gyászistentiszteleten testüle-
tileg részt vesz; 

4. már kifejezett elhatározásához képésj 
Őfelsége mint a város ujjáteremtője irám 
érzett el nem muló hálájának az idők ve-
géig maradandó bizonyságául a város> 
széképület előtt Őfelsége lovas ércszobra' 
val nagyarányú művészi emléket állit; 

5. I. Ferencz József Magyarország apos-
toli királyának emlékére 100.000 korona 
alaptőkével a megdicsőült életében meg' 
kezdett utolsó alkotás a kereskedelmi f°j 
iskola tanulói támogatására alapítvány 
tesz, s az alaptőke kifizetéséig évenkij1 

4000 koronát beilleszt költségelőirányzata' 
ba, aminek felhasználásáról külön alapú0 

levélben rendelkezik; 
6. Ötezer koronát bocsát a rendkiv^ 

alapból a város tanácsának és polgárme^ 
terének rendelkezésére a város szegénye 

között leendő kiosztásra. 

(A közgyűlés szónoka.) 
Várhelyi József prépost-kanonok: , 
Fájdalmasan nehezedik mindnyájunk y j 

kére az a szomorú tudat, hogy felséges kíf,^ 
lyunk, a mi Urunk és atyánk, akinek élére. 
féltő aggodalom közt néhány nappal ezel° 
még buzgó imádság epedt százezrek ajk<r 
schönbrunni kastélyban csendesen elhunyt. 1 ^ 
hát a világháború vérzivatarában ugy 
lelki-csendesen szeretett királyunk élete. Me8 
halt, aki mindnyájunkért élt, s azoknak a S Z l p 
ezreknek mártírhalála, kik érte, a koronás 14 

rályért haltak és halnak meg, nem birta 
nyújtani csak egy nappal is életét. Meg" ' 
mielőtt homlokára fűzhették volna a véres & 
tát küzdő népeinek diadalmas borostyám.^ 
Lelke elment a lelkek, utján, teste pedig 


