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Lapunk kirendelt tudósítója a helyszínen                                                                                             

Áprilisban érkezett meg a hír,hogy tisztelt és szeretett uralkodónk,ő császéri és királyi fensége Ferenc 

József király májusban látogatást tesz városunkba,szeretett felesége,őfensége Erzsébet királyné 

társaságában. A várost hetek óta elönti a zsongás,mindennek tökéletesnek kell lennie fenséges 

vendégeinknek.Mindenki segítő kezet nyujtott a város díszítésében,aki csak tudott,beleértve 

természetesen a tehetséges fúvózenekarunkat is,és végül elértük,hogy városunk úgy pompázzék a 

sok virágbokrétában s szalagban,mintha az egy tündérmeséből lépett volna elő.  

Hangos éljenzések és tapsvihar közepette megérkezett a királyi pár kíséretükkel együtt a Déli 

Pályaudvarra,május 31.-én délután három óra tájában. Minden polgár egyaránt várta királyunk és 

királynénk látogatását,izgatottan integettünk és tapsoltunk mikor a királyi hintó elhagyta a 

pályaudvart. Fenséges vendégeink kimerülten ugyan,de lelkesen viszonozták integetéseinket. 

Uralkodónk látogatásának programja másnap délelőtt kezdődött meg,nevezetesen a Zrínyi Ilona 

Tiszti Leánynevelő Intézet új kápolnájának felavatására voltak hivatalosak. Óriási tömeg fogadta a 

vendégeket az épület előtt,az intézmény diákjai pedig talpig fehérben,hatalmas virágcsokorral 

tisztelegtek az ünnepélyen.Az intézmény 30 éve alapult meg,célja a honvédtisztjeink és katonáink 

leányainak megfelelő oktatása és gondozása.  



A fenséges pár először Zalka János győri püspök miséjét hallgatta meg az intézmény 

kápolnájában,majd ennek következtében az intézmény igazgatónője,Minagassi kisasszony üdvözölte 

és bekísérte a vendégeket. 

Az ünnepség után nagy nehezen sikerült elcsípnem pár vendéget,többek között Minagassi 

igazgatónőt is,akit sajnos sürgetett az idő,de mesélt arról,hogy a királyi pár őszinte elismerést 

mutatott az intézmény iránt. Egy másik vendég arra hivatkozott,hallotta ahogy Erzsébet királyné arról 

áradozik,mennyire örül,hogy az intézmény diákjai egészségesek és boldognak tűnnek. 

A királyi pár ezután folytatta körútját városunkban,több nevezetes intézményt látogattak 

meg,szolgáljék például az Állami Főreáliskola,vagy a Bencés Gimnázium. Útjuk során még 

megtekintették a szegényápoldát,az orsolyita zárdát,valamint a gyönyörű Szent Mihály 

templomot.Mindenhol ugyanakkora lelkes taps és kurjongás fogadta őket,mint érkezésük 

pillanatakor.Mi több,másnap reggelre már minden fiatal és idős hölgy királynőnk megjelenését 

firtatta,próbálták imitálni frizuráját és öltözékét. 

A királyi pár a hosszú nap után visszavonult,majd másnap dél táján ellátogattak Flandorffer Ignác 

jóhírű pincészetébe. Ilyenkorra már csillapodott a tömeg,de természetesen jelen volt a pince előtt 

jópár ragaszkodó polgár,akik megakarták tekinteni uralkodónkat s feleségét aznap délutáni távozásuk 

előtt. Erzsébet királyné arcán olyasféle meghatódást véltem felfedezni,amint végigsétált szeretett 

alattvalói között.  

A pincészetben töltött órák után fenséges vendégeink diszkréten távoztak vissza Bécsbe,ismét a Déli 

Pályaudvaron keresztül. 
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