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Séta a szegedi egyetem 
halolt professzorainak virágos sírjai között 

Kilenc év alail tizenkét halottja volí az egyetemnek 

(A Délmaggarország munkatársától.) A refor-
mátus temetőben koszorúkkal, virágokkal elborított 
uj sir domborul: gidófalvi Jancsó Miklós, a bel-
gyógyászat hires professzorának a sírja. A virá-
gok már elhervadtak, csak aranybetűs szalagok 
hirdetik a friss gyászt, a kolozsvári egyetem sze-
gedi professzorai közül a tizenkettedik kidőltét 

Amióta az egyetem Szegedre költözött, tizenkét-
szer húzták fel a központi épület homlokzatára 
a fekete lobogót. Az első a sorban dr. Apáthg 
István, az állattan világszerte ismert nevü pro-

cemberében, 52 éves korában halt meg. A másik 
fejfán ez a felírás olvasható: Itt nyugszik bágyoni 
Szabó József egyetemi nyilvános rendes tanár, élt 
48 évet Az elmegyógyászat kiváló tanára meg-
döbbentően fiatalon szállt sirba 1929 juliusában. 

Pár lépésnyire ezektől a síroktól egy díszesen 
bekerített sírhelyen nyugszik Veszprémy Dezső, 
aki 1924 májusában halt meg. Mindössze 53 éVes 
voit. 

Az egyetem halottai közül a legtragikusabb vé-
get ért dr" Tóth Károly Halason nyugszik a 

Hervadt koszorúk Jancsó professzor sírján. 

fesszora volt. 1922-ben halt meg 59 éves korá-
ban. Sirja ott fekszik a belvárosi római katolikus 
temetőben, a város által adományozott díszsír-
helyen. Piros muskátlik és kéknefelejcsek virul-
nak a márványemlék tövén. Közvetlen mellette fek-
szik dr. Demeter György orvosprofesszor, aki 
1925 januárjában hunyta le szemét. 49 éves volt. 
Hátrább két egyszerű hant. Az egyik alatt dr. 
fíeinbold Béla orvostanár nyugszik, aki 1927 de-

IReinbold Béla és Szabó József sirja 
a belvárosi temetőben. 

családi sírboltban. Dr. Márkg Sándor, a történelem 
professzora valahol Gödöllőn alussza örök álmát. 
1925-ben halt meg. Dr. Davida Jenő orvosprofes-
szoron, dr. Bartha Sándor magántanáron és dr. 
Hermann Antal ny. rk. tanáron keresztül vezet 
a sor a nemrég elhunyt Jancsó Benedekhez, aki 
címzetes tanára volt a Ferenc József-Tudomány-
egyetemnek. 

1921 óta, kilenc év alatt tízenkét halott. 
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Babos, ősi szegedi család volt. Aa 1522. 

évi egyházi tizedlajstrom szerint Baboos Ba-
lázsnak a Budai-uton volt a háza. 

Bach. Rókusi katolikus család volt, mely-
nek azonban már nyoma veszett. 

Bach György 1837-ben gyorsutazás! válla-
latot létesített Budapest, majd Temesvár felé. 
»Gyors paraszt* volt a vállalat neve. Budapes-
tig 8 frt 20 krajcárért szállítottak egy utast. 
Csakhamar társult e vállalathoz egy Aus-
lánder. 1844-ben bérbeadták a vállalatot Bőhm ' 
Tózsef és Fischer kecskeméti lakosoknak. 

Bach Sándor jogi tanulmányainak befe-
jezte után 1846-ban hazatért Szegedre és egyik 
vezetője lett az ifjúság liberális mozgalmai-
nak. Az 1848 május 18-iki városi közgyűlés 
»benyujtványi jegyzőnek*, azaz iktatónak vá-
lasztotta. , __ 

Bachrach. A Szegedre legelőször betelepülő 
zsicjó családok között szerepel; 1786-ban már 
itt laktak, de ugy látszik,, csakhamar tovább 
költöztek. 

Bachrach Juda 1786—1795 közt, Bachrach 
Lázár pedig 1789—90-ben volt tagja a hit-
községnek. 

Back. Morvaországból Bécsen át származott 
ez a család Szegedre a mult század hatvanas 
éveihen. Ugy látszik, hogy. volt valami rokoni 
kapcsolatuk a városban. 

1865-ben, mikor a Kiviteli Gőzmaiam Rész-
vénytársaság nagy nehézségekkel küzdött, a 
sBack B. és Fiai* bécsi cég vette át a válla-
latot 

Az uj cégtulajdonos képviseletében Back 
Ernő jött Szegedre, akiről csak annyit talá-
lunk szegedi működésével kapcsolatban föl-

jegyezve, hogy 1873-ban beválasztották a zsidó 
hitközség képviselőtestületébe, 

Back Ernő 1838 szeptember 11-én szüle-
tett Prossnitzban. 

Khuner Zsófia volt a felesége, akitől öt 
gyermeke származott: 

1. Ida, sz. 1866 julius 17. Férje Friebeisz 
JáHOS. 

2. Leona, sz. 1869 május 16. Férje Richards 
Richárd. 

3. Alfréd, sz. 1870 szeptember 1. Felesége 
Flotron Lily. Gyermekeik: 

a) Lily, sz. 1898 május 28. 
b) Endre, sz. 1901 julius 12. 
4. Bernát, sz. 1879 november 4. A Szeged-

Csongrádi Takarékpénztár elnöke; Szeged vá-
ros képviselője a felsőházban. Felesége Bu-
ziási Eisenstádter Erzsé&et. Gyermekeik: 

a) Károly, sz. 1900 julius 10. 
b) Katalin, sz. 1902 május 15. 
e) Mária, sz. 1903 október 2a 
d) Ottó, sz. 1908 julius 25. . ... ^ 
5. Viktor, sz. 1872 december 7. Felesége 

Flotron Berta. Gyermekeik: 
a) Anna, sz. 1903 december 6. 
b) Erna, sz. 1908 december 23. 
Baek Ernő Szegedről Nyitrára költözött, 

ahol gyára volt és földbirtoka. Mint nyitrai 
lakos kapta 1888 julius 25-én a magyar nemes-
séget Bégavári előnévvel, 

Cimere: négyeit pajzs, az 1. kék mezőben 
zöld halomból öt arany búzakalász nő ki; a 
2. és 3. aranymezőben fekete fogaskerék; a 
4. kék mezőben hullámos ezüst folyótól át-
szelt zöld halmen fehér vártorony, nyitott ka-
puval; sisakdisz: két, arannyal és kékkel vá-
gott sasszárny között a koronából kinövő öt 

arany búzakalász; tákárők: kék-arany. 
Back Hermán győri gőzmalomtulajdoncg! 

1896 október 21-én szintén > Bégavári* elő-
névvel kapott nemességet. 

Bacsó. 1723-ban az alsóvárosi esküdt pof, 
gárok közt szerepel Bacsó János. 

Jászai a már kihalt vagy elköltözött rókusi 
családok közt emliti. 

Badár. Rókuson a XIX. sz. első felében míg 
volt egy ilyen nevü család. 

Badik. Az 1522-iki egyházi tizedlajstrom, 
ban szerepel Badyk Pál Kőégető-uccai lakos 
és Badych Barnabás. 

Badnocki János huszár 1718-ban a EszaJ 
rác határőrségben; háza van Felsővároson, 
Nem lehetetlen, hogy rosszul írták a nevét, 
mely talán Beznóczki. 

Bagi. Rókusi család, mely 1820 után keid 
szerepelni a plébánia anyakönyveiben. 

Baglyas. A XVI. század elején nagy család 
lehetett. Az 1522-iki egyházi tizedlajstromban 
szerepel 

Bagylyas Bálint, 
Baglas Tamás, 
Baglas Illés és - — . T 

Baagylyas Gergely. Ez utóbbi a Szánt'ő-
uccában lakott. 

Bagylyas Benedek ugyanabban az uccában 
lakott és szölleje volt Péterváradon. 

Bainville. Francia eredetű család, mely a 
napoleoni háborúk alatt került Triestbe. A 
szabadságharc idején Triesztből költözött Sze-
gedre Bainville József »egyenesitő« mérnök', 
akit a városi tanács 1849 junius 27-én meg-
bízott a nivellálási munkálatokkal, valamint 
azzal is, hogy készítsen tervet, hogyan lehetne 
a Tisza vizét a Matyérbe vezetni és ezzel a 
várost az árvizek ellen biztosítani? Bainville 
el is készült tervével, mely nemcsak az ár-
viz ellen védte volna a várost, hanem a ha-
józást is elősegítette volna, mert ő a város kö-
rül tizenkét kilométer hosszú, ötven méter 
széles és nyolc méter mély csatornát ter-
vezett, mely a Gyártelepnél indult volna ki 
a Tiszából és a Boszorkányszigetnél ért volna 
vissza a Tiszához. A vasútépítéskor figyelembe 
is vették ezt a tervet és az állomástól nem 
messze a »Hármas kőlyuk* azért készült, hogy, 
ha netalán megvalósulna a Bainville-csatorna, 
ne kelljen a csatornaépítés miatt a vasúti vo-
nalat megbolygatni. Az érdekes terv azonban 
lekerült a napirendről. Bainville később há-
zat szerzett a Zrinyi-uccában és itt családot 
is alapított. Háza még most is megvan, bár 
jóval az 1879-iki árviz előtt épült 

ügyes zsebtolvajok fosztogatják 
a piaci közönséget 

Szerdán két zsebtolvajlás történt 
(A Détmaggarország munkatársától.) A rendőr-

ség az elszaporodott piaci tolvajlások megszün-
tetése érdekében néhány héttel ezelőtt piacrazziá-
kat rendszeresített Minden hetipiacos napon de-
tektívek razziázzák végig a piacokat és a gyanús-
nak látszókat leigazoltatják. A razziáknak eddig 
igen jó eredményük volt. Legutóbb ilyen módon 
sikerült elfogni egy régóta garázdálkodó piaci szél-
hámost. 

A tolvajlások azonban nem szűntek meg. Szerdán 
két feljelentés is érkezett a rendőrségre ismeret- ( 
len tettesek ellen, akik rendkívül ügyes módon 
fosztottak ki két tanyai asszonyt. Farkas Mihályné 
alsótanyai asszonytól a Usza Lajos-köruton lopta 
ki valaki a zsebéből 60 pengő készpénzét Az asz-
szony előadása szerint a zsebtolvajlás • előtt egy 
jólöltözött fiatalember settenkedett körülötte. Való-
színűnek tartja, hogy az követte el a lopást 
Ugyancsak feljelentést tett Szabó Józsefné nagv-
széksósi asszony, akinek a Valéria-téren loptaK 
ki a zsebéből 20 pengőt. 

A rendőrség azt hiszi, hogy mind a két zseb-
tolvajlást ugyanaz követte eL A zsebtolvaj val<>" 
szinüleg nem szegedi, hanem csak valamilyen 
utazóban lévő zsebmetsző. 

egszuni 
a SöOS-íéle vászon, fehérnemű és harisnya 

stb. áruház, felmondás miatt Csekonics ucca > 


