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Nagy részvét melleit 
eltemették dr. Biedl Samui 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délben temették el általános nagy rész-
vét mellett dr. Biedl Samu fürészgvárost, a 
szegedi közélet szókimondó, bátor és puri tán 

-életű harcosát, a szegedi zsidó hitközség el-
nökét, akinek várat lan halála mély megdöbbe-
nést keltett Szeged egész társadalmában. 

Dr . Biedl Samu egyszerű koporsóját a'zsi-
dó templom előcsarnokában ravatalozták fel. 
'A hatalmas előcsarnokot csaknem teliesen el-
borította 

a köszönik 

?s a csokrok rengetege. A koporsón hatalmas 
mimóza-csokor, az özvegyé, a Szegedi Nő-

egylet óriási mimózából és ibolyából ösz-
szeáll itott koszorúja. A koporsó mellett élő 
pálmából, tul ipánból és babérból szőtt koszo-
rú, széles nemzeti szinü selyemszallagján a 
felírással: „Érdemeidet sohasem feledjük — a 
Polgári Szabadság Pár t j a " . Mellette fekete-
szalagos koszorú, Rassay Károly küldte a 
ravatalra. Az t án a gyerekek, az unokák, a ro-
konok, a barátok, az intézmények és az egye-
sületek koszorúinak hatalmas tömege. A gyár 
tisztviselőkara piros 6Zekfükkel díszített ko-
szorút helyezett az elhunyt főnök koporsó-
jára. .. „ 

A gyászszertartást pontosan 

tizenkét órára 

tűzték ki. de félegy is elmúlt már, amikor 
felcsendültek a gvászének első akkordjai a 
templomban. A késedelemnek az volt az oka, 
hogy a gyászba borult család mindenképen 
meg akarta várni a temetéssel az elhunyt fiá-
nak. Biedl Endrének hazaérkezését. Biedl 
JJndre Olaszországban tartózkodott, amikor 
édesapja váratlanul meghalt. Rádiógram ut ján 
értesítették. Azonnal megszakította ú t j á t , 
partra szállt az első kikötőben, Budapestre 
szerdán kora délelőtt érkezett meg. Pesten 
autóba szállt, dc kocsija Kecskeméten defek-
tust kapott. Igy történt, hogv a mélyen le-
sújtott fiu csak félegy óra előtt néhány perc-
cel érkezett meg Szegedre édesapja koporsó-
jához. 

A gyászoló közönség csaknem zsúfolásig 
megtöltötte a templom hatalmas ha jó já t és 
széles karzatait . A templom előtt diszegyen-
ruhás lovas- ós gvalogos rendőrök álltak disz-
őrséget, a templomba pedig egymásután ér-

kez tek meg 

a város társadalmának vezetői'. 

Dr . vitéz Imecs György főispán, dr. Pálfy 
József polgármester, dr. Tóth Béla polgár-
mesterhclyettes, dr. vitéz Szabó Géza és dr. 
Pálfy György tanácsnokok, dr. Buóez Béla fő-
kapitányhelyett'es, Rainer Ferenc az iparka-
mara és az ipartestület elnöke, dr. Tonelli 
Sándor főtitkár, Kozma Ferenc a Szeged-
Csongrádi Takarékpénztár és Grósz Marcell a 
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank vezérigaz-
gatója, Keller Mihály, a gyufagyár igazgatója, 
dr. Szekerke Lajos tb. főügyész ós még igen 
sokan a város közgazdasági, polit ikai és tár-
sadalmi életének vezetői közül. Megérkezett 
a temetésre dr. Bródy Ernő országgyűlési kép-
viselő és Dési Géza felsőházi tag is. 

Félegy után néhány perccel vonult be a 
templomba a mély gyászba borult család. 
Biedl Samu özvegyért Endre fia támogatta, 
aki néhány perccel előbb érkezett meg Sze-
gedre. 

A háttérben halkan felzendült 325 énekkar 
jrvászdala. maid Löm Immánuel főrabbi mon-
dott köl tő i 

gyászbeszédet. 

Megilletődött hangon emlékezett meg dr. 
Biedl Samuról, méltat ta emberi kiválóságait. 

— A jogász világos fogalmazási képessége egye-
sült benne — mondotta — a gyáros gyakorlati ér-
zékével. A megfontoltság, az elemző kéi sség, a 

komoly célkitűzés és a szabatos végrehajtás jelle-
mezte. Amikor hazatért a háború szörnyűségéből, 
idehaza tovább harcolt megcsonkított hazája érde-
keiért. 

Ezután arról emlékezett az ősz főpap, hogy 
Biedl Samu milyen hűséges fia volt egyházának, 
tiszta példaképe a hitét, városát, hazáját szerető 
magyar zsidónak. 

— Mindig érdeklődött a szellemi haladás iránt 
— mondotta tovább —, tudását mindvégig fokoz-
ta, lépést tartott az irodalom, a művelődés fejlődé-
sével. 

Ezután célozva az 1920-as évek egyik megdöb-
bentő eseményére, ezeket mondotta Lőw Immánuel: 

— A tanítványból barát lett és a meghurcolás 
idején helyt állt a fogoly mellett aztán diszes köz-
jogi állást harcolt ki számára, elégtételül. 

Végül példás házaséletéről és arról a szeretet-
ről beszélt, amellyel az elhunyt a családján füg-
gött. 

Az ősz főpap utolsó szavai zokogásba haltak. 
A megindító gyászbeszéd után néhány halk 

gyászakkord hangzott föl, ezzel véget ért a szer-
tartás templomi része. 

A koporsót a templom előcsarnokában ál ló 
ravatalról az egyházközség előJiáróságának 
tagjai emelték föl és vállukon vitték az egysze-
rű gyászkocsiba. Közben a koszorúkat is ko-
csikra rakták és lassan 

megindult a gyászmenet 

a diszegvenruhás rendőrök sorfala között a 
temető felé. A menetet két lovasrendőr nyitotta 
meg, utánuk a fürészgyár munkásai vonultak 
zászlóik alatt. A gyászkocsi után a bitközség 
elöljárósága, aztán a gyászoló család tagjai, 
akik gyalog kisérték halottjukat egészen a 
temetőig. A Nagykörút és a Kálvária-ut ke-
reszteződésénél néhány percre megállt a gyász-
menet. Az egyházi énekkar rövid gyászdalt 
énekelt, búcsúztatta a halottat. 

Óriási tömeg kisérte ki Biedl Samu kopor-
sóját 

a temetőbe. 

A koporsó fölött elsőnek 

dr. Pap Róbert, 

az ügyvédi kamara alelnöke búcsúztatta el a 
szegedi zsidó hitközség nevében. Többek kö-
zött ezeket mondotta: 

— Husz év óta ez az első eset, hogy az elnök 
nincs itt, amikor bajban vagyunk, amikor báto-
rításra, segítségre van szükségünk, — mondotta. 
Még itt van, de nem nyitnak már szólásra ajkai, 
nem hallhatjuk az ő erőteljes, bátoritó szavait, 
nem érezhetjük azt a megnyugvást, amit jcleilé-
tével oly sokszor szerzett nekünk. Szellemi és 
gazdasági viharok hullámai között biztos kézzel 
vezette és fentartotta hajónkat és önfeláldozó 
munkával megvédelmezte az ostromló áradattól. 

— Biedl Samu — folytatta —, ez a magános, 
óriás tölgy nem száradhatott ki lassú korhadás-
sal, hanem erejének, virágzásának nagyszerűsé-
gében, teljes méltóságában egy pillanat alatt dől-
hetett csak le. Mit veszitettüak e megrendítő pilla-
nattal, minő értékeinket temette estében maga 
alá, nem tudjuk bánatunk ez óráiban még fel-
fogni. 

— Annyi bizbnvos, hogy végtelenül értett ahhoz, 
hogyan lehet mások bajával önmagának gondot 
okozii. A felekezetünkkel szemben érvényesülő 
politikai áramlattal fölvette a harcot és önérze-
tes magatartásával, férfias kiállásával bátorsá-
got öntött a lelkekben és ezzel sikerült a szegedi 
zsidóságot a veszedelem napjaiban ts az utolsó 
emberig együtt tartani bitében és hazaszereteté-
ben. 

— Gyors volt az elhatározásban, határozott a 
végrehajtásban, erős az akadályok leküzdésében. 
Meggyőződésében alkut nem Ismert és álláspont-
ját sohasem revideálta. Munkában és áldozatkész-
ségben miitképűi szolgált. Áldozatos munka, ál-
dozatos béke forrasztották szilárd egységbe hit-
községünket, melynek ö volt egyik legerősebb 
tartó oszlopa. 
itt nyugszik, aki szinte állva fogadta a 
halált, az nem siránkozó, elesett, ha-
nem munkára, szenvedésre és áldozatra 
képes: magyar zsidóságot akart nevelni és hátra-
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hagyni Az ő két évtizedes áldozatos munkája 
enyészne cl nyomtalanul, ha -aem értenők meg az 
ő vezetésének szellemét, amely hithű, erős magyar 
zsidóságot akart. Biedl Samu, elnökünk és bará-
tunk, bucsuzunk Tőled, földi alakodat nem látjuk 
többé, de szellemedet hiven megőrizzük. 

S z á n t ó Jenő, az Országos Izraelita Iroda 
elnökhelyettese lépett ezután a koporsóhoz és 
felolvasta a betegen fekvő S t e r n Samunak, az 
Iroda országos elnökének megindító bucsuso-
rait az elhunythoz. 

Dr. Dési Géza, 

felsőházi tag, a budapesti izraelita hitközség 
nevében búcsúzott el Biedl Samutól. 

— Itt, a trianoni határon búcsúzom tőled — 
mondotta többek kőzött —, amikor a külső cs 
a belső trianonok annyira megnehezítik az éle-
tei, a koporsód mellett leszünk hitvallást ar-
ról, hogy rendületlenül bízunk a magyar jövő-
ben. 

Grosz Marccl, 

a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank vezérigaz-
gatója mint a pénzintézet alelnökét búcsúztat-
ta el Biedl Samut. 

— Több, mint két évtizede a inak, hogy intéze-
tünk igazgatóságába lépett — mondotta —, hogy 
részvételével uj korszakot nyisson bankunk é.e-
tében. Mintha a sors ugy irányította volna, hogy 
a gazdasági yiszonyokban bekövetkezett gondter-
hes időkbeu legyen neküik egy Biedl Samunk, 
aki komoly időkben, — amikor kevés ember birta 
idegekkel —, tettel és taánccsal és az ő egészsé-
ges optimizmusával támogasson bennünket. Vol-
tak idők; amikor neki ls gondjai voltak. De ön-
érzetes, kemény ember volt, aki gondjait senki-
vel meg nem osztotta és senki részvétét igéiybe 
nem vette. Még akko' is támogatott, bátorított 
bennünket, amikor talán minden más embernek az 
ő helyében bátorításra lett volna szüksége. 

— Mint szilárd tölgy állta a vihart mindazok' 
rajongó csodálata közben, akik érte aggódtak. Az 
utóbbi időbe 1 mégis ugy látszott, valami emészti 
a büszke tölgy gyökereit. Aztán most egyszerre 
jö'lt a vihar, amely erősebb volt az ö vasakara-
tánál, — kitépte a mi talajunkból és visszaadta 
őt az édes anyaföldnek. 

Ezután 
dr. Bródy Ernő, 

országgyűlési képviselő mondott búcsúztató 
beszédet a Polgári Szabadság Pár t ja és a 
párt vezére, a külföldön tartózkodó Rassay 
Károlv nevében. Méltatta az elhunyt egyéni 
és emberi kiválóságait. 

— Nagyon közel volt a szivünkhöz — mon-
dotta — rendkívüli képességeivel, kiemelkedő 
férfiúi egyenességével és törhetetlen gerincé-
vel. Nála a s3'v. az ész és a jellem tökéletes 
harmóniában egyesült. Nem volt soha fal mel 

lett gompolygó óvatos diplomata, verekedő 
j harcos volt. Áz önérzetes polgár szobrát róla 
I lehetne megmintázni . 

I Beregi Miklós, az ó fa igazgatója a fürész-
gyárosok, dr. Bodnár Géza az elárvult baráti 
kör nevében mondott rövid búcsúztatót, az 
elhunyt vál lalatának egvik tisztviselője 3 
tisztviselők cs egyik munkása a munkások 
megilletődött búcsúját tolmácsolta, végül 
Frenkcl Jenő rabbi mondott imát a koporsó 
fölött , 

Dr . Biedl Samu koporsóját ezután Icbocsáj-
tot ták a sírgödörbe és ozzol a szomorú szer-
tartás véget ért. 

A részvél 

Vitéz dr. Shvoy Kálmán ny. altábornagy, or-
szággyűlési képviselő Budapestről a következű 


