
Dr. Turóczy Mihály halála 
(A Délmagyarország munkatársától) 

Szeged közélete megint szegényebb 
lett, — egy jószándékokkal telt, önzet-
len fia, dr. T u r ó c z y Mihály nyugal-
mazott tiszti főügyész 72 éves korában 
meghalt Közelebbi ismerősei tudták 
róla, hogy az egészsége nincsen egé-
szen rendben, hiszen ez kényszeritet'.e 
őt magát is • az óvatos, visszavonult 
életre. Már minden szórakozást abban-
hagyott, csupán megszokott déli sörö-
zőtársaságában jelent meg, él nélküli 
megjegyzésekkel kisérve a napi ese-
ményeket Ezek a megjegyzések is rá-
vallottak, a disztingvált egyéniségére. 
Turóczy Mihály, aki lassankint szere-
tett Miska bácsija lett sok fiatal gene-
rációnak, nem mondott az emberekről 
rosszat és nem akarta az ilyesmit 
hallani sem. 

— Nonó, mondta jellegzetes fejcsó-
válással, ha valaki szokatlan esemé-
nyeket, kombinációkat, kritikákat igye-
kezett feltálalni. 

Aktiv szerepet már régen nem vat-
tait, csak az érdeklődése maradt meg 
* dolgok iránt, keresve mindenben az 
igazságot, az emberit, a lelki harmó-
niát, a kiengesztelődést. Szinte meg-
ható volt néha az igyekezete, hogy 
megbékítsen valakit, aki holmi cse-
kélységekért talán megbántva érezte 
volna magát. Ahogy a régi szegedi 
kötelességszerű parancs hirdette, hogy 
idegen ember nehéz szívvel ne hagyja 
el a várost, ugy vigyázott Turóczy 
Mihály is arra, hogy viták, ellentétes 
felfogások, akár egymástól messzire 
elkanyarodó világnézetek se fulladja-' 
tiak indulatba, neheztelésbe. Mások 
dolgáért összeveszni a legnagyobb bal-
gaság 

Nagyon korán, 1902-ben lépett a 
ráros szolgálatóba mint tiszti al-
ágyész, egyült mítkődótt még Ker 
tész Józseffel, az ügyvédi kar do-
yenjével. I v á n k o v i c s Sándor ko-
rában ugyanis két alügyésze volt a 
városnak, csak később szüntették meg 
az egyik tisztséget 

Ivánkovicsnak nyugdíjazása után 
Turóczy volt a legkomolyabb jelölt az 
utódlási sorban, támogatta nemcsak 
az általános népszerűsége, banera az 
a körülmény is, bogy exponált vezér-
kari tagja volt a negyvennyolcas és 
függetlenségi pártnak, ott is rendithe-
tetlen hive és személyes jóbarátja B e. 
e s e y Károlynak. 

A szegedi függetlenségi párt törté-
netét egyszer érdemes volna hiteles 
adatok alapjön megírni, egyaránt rész-
lotezve a politikai, meg a társadalmi 
fontosságát, hullámzásait, változatait. 
Igy detronizálták egyszer Po lcz-
ncr Jenőt, hogy törvényszéki bírói 
kinevezéssel kárpótolják az élete al-
konyán s igy történt, hogy idővel Be-
csey Károlvt sem tartotta továbbra 
alkalmasnak a nárt intézőbizottsága. 
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vagy ahogy akkoriban nevezték, akár-
milyen gyérszámu megjelenésében is, 
— az »ősgyülés«. 

Becsey képviselősége megszűnt, de 
rendkívül sok felgyülemlett induiat 
maradt a nyomában. Igy külön fejeze-
tet érdemel az úgynevezett Becsey— 
Kelemen Béla-féle ellenségeskedés, 
amely elkeseredett hangú nyilatkoza-
tokban, ujságpolémiákban, gyűléseken 
kereste a levezető csatornát, de csak 
kereste, mert ujabb hullámokra lelt az 
apadás helyeit. 

Különös világ volt az abban az 
időben a városi köztisztviselők is po-
litizáltak, senki tőlük azt rossz néven 
nem vette, szórakozásában intéssel, 
figyelmeztetéssel őket nem zavarta. 
Nyiltszavazásos képviselőválasztáso-
kon is oda szavazott mindenki, ahová 
akart A közgyűléseken akárhányszor 
megesett, hogy valamely nevezetesebb, 
kényes körirat hosszú vitája után a 
szavazásnál a tanács nagyobbik fele 
nyíltan az ellenzéki álláspont mellett 
foglalt állást. Ne higyje senki, hogy 
erőszakos kitalálás, de nem volt rit-
kaság, hogy maga az előadó is a ta-
nácsi javaslat ellen szavazott. Más 
volt a kötelező hivatalos állásfogla-
lás és más az egyéni lelkiismeret, vagv 
meggyőződés kérdése. Igy bonyolódolt 
bele Turóczy is Becseyvel azonosítva 
magát a Kelemen Béla elleni harcba. 

Már most idézni kell a politikai 
történelem részleteit, amik a zsebken-
dős szavazással kezdődtek, folytatód-
tak a darabont korszakkal, a Tisza-
párt teljes megsemmisülésével és vé-
gül a koalició megszületésével. 

A darabontidők története megint 
Szegeden a legnevezetesebb, hiszen 
mindig vigyáztunk rá, hogy itt miuden 
másképpen történjék, mint másutt. 
Végeredményben a város két vezető 
tisztviselőjének életébe került a pár-
hónapos korszak, sok meghurcol tatás, 
izgalom, élet-halálharc az igazságért^ 
amely Isten szemében csak egyféle te-
het, de nem a politika feldolgozásá-
ban. Megpróbálták már tisztázni eze-
ket a kérdéseket, de szintén a jövő 
feladata hitelesen megállapítani, meny-
nyiben volt bűnös, vagy hibás Ra'i-
ner József főkapitány, aki igazolni 
tudta, hogy utasításra járt el s mi volt 
a bűne I v á n k o v i c s Sándor fő-

ügyésznek, aki rideg időkben is ra-
gaszkodott az alkotmányosság törvé-
nyeihez. 

F e h é r v á r y Géza »fődarahonf«-
nak semmi baja nem történhetett, de 
Rainer is, Ivánkovics is, öngyilkosok 
lettek. Két mélységes katolikus vallá-
sú ember, akik nem győztek ideggel 
a politika fordulatait. 

Ivánkovics egyelőre nyugdíjba vo-
nult, viszont a koalició szegedi főis-
pánja Kelemen Béla lett, aki nem 
óhajtotta honorálni azok igényét, akik 
Turóczyt akarták Ivánkovics helyébe 
ültetni. Külön nagy harc volt ez. Ke-
lemen annak hangoztatásával, hogy a 
város érdeke kívánja, hogy PánKO-

vicshoz méltó nagy kaliberű jogász 
vigye Szeged ügyeit, rávette R e i n i-
ger Jakabot, pályázzon az állásra, 
egyébként is minden követ megmozga-
tott a megválasztása érdekében. 

Reiniger ritka egvénisóg volt, 
egyaránt mint jogász és ember, _ na-
gyon kinosan érintette a megtisztelte-
tés, (hiszen akármilyen kifizető vé-
delmet sem vállalt, ha nem volt meg-
győződve védence igazáról), — már-
már kétesnek látszott az eredmény, de 
a végén mégis gvőzött a csendet sze-
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Mihályfíy, Főidényi. Pethes 

retö öreg ur jobb belátása. Mielőtt 
választásra került a sor, visszavonta 
pályázati kérvényét 

1907 május 29-én volt meg a vá-
lasztás, amikor a közgyűlésen L á z á r 
György polgármester elnökölt. A 
kandidáló bizottság az első helyen 
Ke r t é s z József alügyészt, a máso-
dikon T u r ó c z y Mihályt, a harmadi 
kon L i p p a y Lajost jelölte. Jelölés 
után azonban Lippay is visszavonta a 
pályázati kérvényét. Leadtak 221 sza-
vazatot, — a legnagyobb rekord, 
ami választásoknál előfordult — s eb-
ből Turóczy 112-őt, Kertész 72-őt ka-
pott. 

Igy lelt Turóczy Mihály Szeged vá-
ros tiszti főügyésze. 

* 

Dr. T u r ó c z y Mihály szerdán 
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délelőtt Valéria-téri lakásán lett rosz-
szul. Előző napon még semmi jel sem 
mutatta a fenyegető végzetet, Turóczy 
Mihály jól érezte magát, vidáman be-
szélgetett barátaival. Szerda délelőtt 
hirtelen rosszullétét agyvérzés okozta 
Azonnal bevitték a belgvógyászati 
klinikára, ahol azonban már a leg-
gondosabb ápolás sem tudott rajta se-
gíteni: pénteken este fél 10 órakor 
örök álomra hunyta le szemét. Het-
venharmadik évében fejezte be ne-
mes életét dr. Turóczy Mihály. Teme-
tése vasárnap délután lesz később 
megállapítandó időpontban a belvá-
rosi temető kupolacsarnokából. 

Szerbia német katonai parancsnokának 
elismerése a magyar foiyamerönek 

Budapest, február 6. A m. kir. hon-
véd őrnaszád egységei huzamosabb 
időn át teljesítetlek szolgálatot a Du-
nán, valamint a Száva egyes szaka-
szain. Feladatuk befejezése és a né-
met kötelékből való kilépésük alkal-
mából Szerbia német katonai parancs-
noka meleg elismerésben búcsúzott el 
a magyar folyami erőktől. 

>A magyar dunai hajóraj — álla-
pította meg bucsuparancsában — a 
Dunán és a Száván történt ismételt 
bevetései során hatásosan támogatta 
a szárazföldi csapatokat a kommunis-
ták «llen vivott harcokban. Szakadat-
lan éberségével jelentősen hozzájá-
rult a m kir. dunai hajóraj a hajózási 
utak és a parti hadi fontosságú utak 
biztosításához. Köszönetet mondok a 

hajóraj parancsnokának, minden tiszi 
jének, altisztjének és legénységének 
eredményekben gazdag szolgálatai kéri, 
különösen azonban azért az állandó 
vállalkozókészségért és példás lendü 
leiért, amely minden feladatuk sorar 
megnyilvánult részükről. A német c.-a-
patok és a bajóraj közötti együttmű-
ködés mintaszerűen a magyar és né-
met véderő hagyományos barátságán 
alapult, ami itt a történelmi talajon 
megujulva, elmélyülhetett és megkez-
dődhetett. Bajtársként mondok Isten-
hozzádot a hajóraj parancsnokának, 
valamint hajói vitéz személyzetének 
és egész szívvel kívánok nekik a jö-
vőre is katonaszereacsét minden.ujju-
kon.* (MTI) 

„Legijeteh a be lső r e n d katonai" 
Bdrdossu miniszterelnök beszéde az érdi HALÓI népid* 

iskola záröTlzsdátán 
Érd, február 6. Bárdossy László 

miniszterelnök részt vett az érdi 
népfőafc'doln vizsgaszerű bemutató-
előadásán. A miniszterelnököt elkí-
sérte az érdi KALOT népfőisltola 
vizsgaelőadására Ullein-Reviczky 
Antal rendkívüli követ és megha-
talmazott ministzer is. A nagysze-
rűen sikerült vizsgabemutató után 
Bárdossy László miniszterelnök be-
szédet intézett a gazdaifjakhoz. 

— Vártam és kerestem ezt az al-
kalmat, hogy körötökben megint 
•gyszer a vidék, a falu tiszta leve-
gőjében érezhessem magamat, 1 

mondotta ' a miniszterelnök, maid 
kifejezést adott örömének, hogy 
megmeríthette lelkét a fala erejé-
ben, művészetében. — A város szép 
és ragyogó —• folytatta —, de ez a 
ragyogás ne csábítson benneteket. 
Pompás palotái magasabbak, mint 
a ti kedves falusi házaitok. De a 
magas épületek hosszú árnyékokat 
vetnek és ezekben az árnyékokban 

sokszor ott lappang a rontás és a bün. 

— Európát ma szörnyű vihar 
rázza. Az európai nemzetek s köz-
tük a magyarság léte és sorsa ke-
mény próbát álk Földünk védelme 
ma ismét mindannyiunk kötelessé-
ge. Ez a védelem áldozatot vár tő-
lünk! Tőletek is fiatal barátaira! 
Egyesektől azt, hogy fegyverrel a 
kezében, vérük és életük kockázta-
tásával küzdjék le a veszélyt, amely 
Keletről fenyeget. Másoktól azt, 
hogy itthon legyenek a munka, a 
rend, a fegyelem katonát 

i Bárdossy miniszterelnök ezntán 
I arra buzdította a népfőiskola hall-
j Tatóit hogy a belső rend katonái 

! tegyenek, vigyázzanak arra, hogy 

az ország belső rendjét ne bontsa 
meg semmi. 

— Gondoljatok arra, hogy nemze-
tünk boldogulásáért s benne minden 
egyes ember sorsának igazságos 
alakulásáért, a békés teremtő mun-
ka lehetőségéért folyik ez a küzde-
lem, amelynek jutalma nem ma-
rad eL 

A miniszterelnök buzdító szava! 
után köszönetét fejezte ki azért 
hogy megmerítheti lelkét a népfő-
iskola hallgatói között a hagyomá. 
nyok tiszteletében, a magyar törté-
nelem tanulságaiban, irodalmunk, 
művészetünk szépségében 

A vizsgabemutató után a minisz-
terelnök még hosszan elbeszélge-
tett a tanfolyamok vezetőivel és a 
hallgatókkal, akik meleg szeretetlel 
vették körül Magyarország minisz-
terelnökét. 
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