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trónöroköspár

errrlékéretervezett szerajevói Ferenc F'erdinánd crn1ék-templom.

szeraievói Ferenc Ferdinándemlékek

Két esztendeje immár, hogy a szerajevói végzetes fegyvercsattanás elindította a

legszörnyűbb vi1ágtragédia 1avináját, két
esztendeje, hogy ennek

legelsó halottja mögött
stetteni kripta ajtaja.

a tragédiának két
bezárl|t az art-

Szerajevó közönsége az e|só pillanatban érezte, mivel tartozik halottjai em1ékének, és íóleg Pater Puntigammal' az

érseki szeminárium pr<:Íesszorával az
élén,meg Sarkotics tábornoknak, Bosznia
kormányzój ának hozzá1 árulásával,

aki

- az
a íölvetődött terv keresztü|viteléhez
udvar beleegyezését is kieszközölte, egy
38.ooo koronányi összeg egybegyüjtésével

a szörnyű tett színhelyének
művészi emlékkel való megjelölését'
Bory Jenő építő-és szobrászművész,
a budapesti KépzlnílvészetiFőiskola tanára, aki tartalékos hadnagyi minőségében ismerkedett meg Szerajevóban a
mozgalom 'vezetóivel és akit ez a yezetőlehetővé tette

ség a tervek elkészítósével megbízott,

a

célnak és helyi viszonyoknak megÍelelóen
következóképpen oldotta meg a föladatot.
Pontosan azon a lrelyen, al-rol a trón_
örököspárt a halá|thozó golyó éÍte,
mintl-rogy a forgalom akadályozása nélkü1
ezt a kérdéstmás formában megoldani

nem lehetett,
csak egy 2xI méter
nagyságú, sín'rán
beágyazott acé1lapot
helyeznek cl az úttestben je1ül, rajta stilizá|t kereszt, körülötte ezze7 a fölírás_
sal: ,,r9r4 június z8-án e helyen adta vé_
rét és életétIstenért és Hazáért ]ierenc
Ircrdinánd királyi herceg és Íelesége;
Hohenberg Zsófia hercegnő."
Ettől az acéllaptól mintegy tizenkét rnéternyi távo1ságra, a Miljacska Íolyón átvezetó hídíőhöz állítják az em1ékmííkiegészítő rész'ét:egy szimbólikusan egybeépítettkettős gránitoszlopot. Az oszlopot
relieÍjei diszítik, alelő1 a trónörököspár

építményébenegy Pieta-szobrocska á11,
fölöttc az öröklámpással.
Az emlékműveknek ez a része munká_
ban van és terv szerint mielőbb áta{1ják

Bory Jenő modellje

rendeltetésének.A tu1ajdonképpeni gran-

diózus emlékek azonban, melyeknek al*
kotója szintén Bory Jeno, még csak tervben, illetőleg modellben állanak készen,
megvalósításukhoz eddig sem a viszonyok
ncm kedveztek, serll megÍelelo anyagi
cszkőz nem állott rendelkezésre.
Zsófr,a Íóh;'erccgasszony em1ékétegy a
város álta1 ajttndékozott területen emelt
,,Zsőfia ifjúsági otthon" örökíti nieg' a
meggyilkolt trónörökósét pedig egy me1lette épiilendő ,,Ferenc Ferdinánd emlék-templom", mely terv szerint nemcsak arra
van hivatva, lrogy a két legelsó hősi halott
emlékét hirdesse, lranem hogy ntegörizze
valamennyi hősét, aki óket attó1 a s2ornorír emlékezetű naptól 'kezdódőleg a ha-

lálba követte. gpp ezért s mert az el_
tragédiája egyúttál tra*
lrunyt trónörökös
gédiája lett valarnenhyiünk sorsának, országcis 91'iijtés indítását vették teÍvbe,
mely gyüjtés keretébe tartoznak majd
pénzbeli, vagy természetbeni adományok,
nevezetesen egy-egy kó a hatalmas építményhez, amit kérnek főleg azoktól' akik17

