


A század eleji Szabadka életének 
nagy szenzációja volt az az esemény, 
amelyről ez a regény szól. Városunk 
fia, Száríts János 1910-ben maga ké
szítette repülőn fölszállt. A repülés ak
kori fázisában ez, ha ú ttö rőnek  nem 
is, de nagy teljesítm énynek szám ított. 
Szabadka becsvágya, hogy országos 
h írre  jusson — kétes értékű  szenzá
ciói u tán  — e repülés révén megvaló
sulni látszott. Az esem ény fölkavarta 
a közvéleményt, a város vezetőit, s 
term észetesen az itt élő írókat is élén
ken foglalkoztatta.

Még az előkészület idején, 1906-ban 
te tt közzé erről az ügyről a Bácskai 
H írlap egy folytatásos regényt. A tém a 
érdekessége m ellett külön furcsasága 
volt e publikációnak, hogy három  szer
ző: Csáth Géza, Havas Em il és Műnk 
A rtúr jegyezte vezetéknevének kezdő
betűjével. Időbe telt, míg — több ku
tató egymást segítő m unkája  révén — 
a torzóban m aradt regény teljes szö
vege előkerült, s fény derült a szerzők 
kilétére is.

E kötetben tehát ezt a regényt ve
heti kézbe az olvasó. Figyelmét bizo
nyára honorálni fogja. Szereplői a kor 
ism ert alakjai, s a tö rténet annyira 
eleven és fordulatos, hogy a m ai ol
vasó figyelmét is leköti. De túl az ol
vasmányosságon, szerzőire, irodalm unk 
előtörténetére nézve is tanulságos mü. 
Kivált a szemlélet m iatt, amellyel a 
város fiatal írójelöltjei a provincializ
m usból való kitörés szabadkai erőfe
szítéseit, saját közegüket nézték.
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FRANCZISKOVICS SZTIPÁN

I.

városháza toronyórája fél négyet mutatott. 
A harang négy órát ütött.

A rekkenő nyári melegben lassan ha
ladt el az Otthon kávéház előtt hősünk, az 
öreg Sztipán. Vörös kendőbe batyuzva vi
gyázva vitt valamit.

Az Otthon kávéház előtt egyik asztalnál ültek Mamusich Lá
zár, mellette Pleszkovics Lukács és még többen a szabadkai de
mokraták közül.

Az öreg Sztipán megbillentette a kalapját. De mintha büsz
kébben, rátartói módra tette volna, nem úgy, mint máskor, amikor 
szinte két rét görnyedt, ha a Lázónak süvegeit.

A Lázó viszonozta a köszönést:
— Adjon Isten, Sztipán bácsi!
Aztán, hogy az öreg tovább haladt, megjegyezte:
— Ez az öreg Sztipán Vucsidolból! Kitűnő kortesem volt az 

öreg. Azóta nem láttam  a városban. Azt mondják, hogy nem is jö tt be 
egyszer se. Nem akar semmit tudni arról, hogy a városházán most 
más az úr.

Mikor a volt polgármester ezeket mondotta, Sztipán bácsi már 
a Gazdák és Iparosok Bankja előtt cammogott. Azután kicsit kö
rülnézett. Egy pillanatig megállóit, föltekintett a toronyórára, majd 
éppoly lassan, mint az előbb, folytatta útját.

A városháza kapujához érve, be akart fordulni a kapu alá. 
De csak akart.

Ebbeli szándékát meggátolta az a fölötte közönséges, de egy 
csöppet sem örvendetes körülmény, hogy a kapun ugyanekkor két 
részeg alakot akartak betolni talicskával. A két részeg keresztbe 
feküdt a talicskán és így a jármű, amit derék rendőreink akartak 
nagybecsű terheivel bejuttatni az udvarba, megfeneklett a kapuban.
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Az öreg Sztipán türelmetlenkedett. Botjával megérintette a 
rendőrőrszemet, aki éppen javában ébresztgette pofonjaival a talics
kában pihenő gentlemaneket.

— Hé! A polgármester úrral akarok beszélni. . .
— Hát nem tudja, hogy nincs délután hivatalos óra? — rivallt 

rá udvariasan a rend kitűnő őre.
— Pedig nekem m indjárt kéne!
— Gyüjjön kee reggel. Amikó más gyün.
— De én különb kihallgatásra akarok menni. Sürgősen.
— Hát prábájja meg. Talán beszélhet vele.
Az öreg lassan fölmászott a lépcsőkön. A polgármesteri hiva

tal ajtaja előtt megállóit. Elolvasta a címet:

B Í R Ó  K Á R O L Y
polgármester

Azután hangosan mondta: Bíró Károly polgármester.
Végre rászánta magát és halkan kocogott. Semmi válasz. Leg

alább három percig várt. Azután újra megkocogtatta az ajtót.
— Szabad! — hangzott belülről.
Belépett.
Lassan körülnézett a polgármesteri szobában. A nagy karos

székben írásokkal teli asztal előtt ült a polgármester.
Éppen az ipartestület küldöttsége tisztelgett nála. A küldött

séget kivételesen dr. Reisner Lajos vezette. A küldöttség tagjai Pau- 
sics János, Nánay Mihály és Csizmadia Antal voltak.

Dr. Reisner éppen beszélt. Hatalmas hangja most úgy recse
gett, mint a kiszáradt tölgy, amellyel az orkán birkózik. A nagy re
csegés egy ártatlan legyet tébolyított meg. A boldogtalan légy esze
veszetten kezdett futkosni a levegőben. Végre is kimerültén pihent 
meg a szónok orrán.

A szónok éppen beszédének vége felé közeledett. És noha még 
csak fél órája beszélt, ezúttal nem is szándékozott szavának na
gyobb lendületet adni.

— Mindezek után tisztelettel kérem nagyságodat, vegye tekin
tetbe az általam képviselt ipartestület jogos kívánságát és azt kel
lően megfontolva, teljesíteni kegyeskedjék . . .  Éljen!

A beszédet a küldöttség tagjai is lelkesen megéljenezték.
A polgármester föllélegzett és felállt karosszékéből. Megiga

zította a szemüvegét, a kezébe vette kettes számú Hartm uth ceru
záját. Azután így felelt a küldöttségnek:

— Tisztelt küldöttség! Nem szeretek soha magamról beszélni. 
Ezt a szokásomat ismerhetik. És mindenekfelett nem szeretek ígé
reteket tenni. Én, t. uraim, nem a szó, hanem a tett embere va
gyok. (Ügy van, igaz!) Ha ígérek valamit, meg is tartom. Mert én
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a város javát minden fölé helyezem. Legyenek nyugodtak, a kérést 
megvizsgálandom és ha lehet, teljesítendem. (Éljen a polgármester!)

A polgármester ezután sorra kezet fogott a küldöttség tagjai
val, akik csakhamar eltávoztak. Kívül még egy ideig erélyesen 
hangzott Reisner dr. harsány kiáltása: „Éljen a polgármester! Éljen!”

Bíró Károly és Francziskovics Sztipán egyedül maradtak. Tör
ténelmi pillanat volt ez. A levegőben a jövő nagyságának sejtelmes 
zenéje zsongott; csend volt, amilyen 
csak a nagy idők fordulásán szokott 
lenni.

A polgármester batiszt zsebken
dőjével végigsimította magas homlo
kát, aztán Sztipán felé fordult. Végig
nézte; nem ismerte.

— Jó napot, polgármester úr!
— Jó napot, barátom. Mit kíván?
— Hát, polgármester úr, én ké

rem itt ezt a kérvényt hoztam.
— Mutassa!
Az öreg bal kezével benyúlt a ka

bátjának belső zsebébe és kivett on
nan egy összehajtogatott fehér papi
rost.

A polgármester elvette az írást, 
leült az asztalához, szétterítette és ol
vasni kezdte. E negyedóra alatt Szti
pán bácsi egy helyben állott. Szúrós 
kis szemeivel várakozóan figyelte a 
polgármestert. Napbarnított, ráncos 
arcán sűrűn csillogtak a verejtékcsep- 
pek. Időnként türelmesen megrázta a 
fejét, hogy a körülötte zümmögő le
gyeket elhessegesse.

Odakünn elborult. Sötét felhők 
takarták el a napot. A szobában, me
lyet reggel a tikkasztó hőség miatt 
majdnem teljesen besötétítettek, alig 
lehetett látni. A polgármester azonban 
egészen belchajolva az írásba, folytat
ta az olvasást. E ltartott tizenöt percig, 
míg végére ért. Azután izgatottan kér
dezte:

— Maga az a Francziskovics István?
— Én vagyok!
Erre azután felugrott a székről. Csengetett. Egy kékruhás 

hajdú jelent meg az ajtóban.
— Húzza föl, János, a függönyöket!
Megtörtént.
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A polgármester többször megtörölte izzadó homlokát, megiga
zította a csiptetőjét, azután teljes világításban szemügyre vette Szti
pán bácsit.

Az öreg is farkasszemet nézett a hatalmas úrral.
A polgármester egy darabig bámulta Sztipán bácsit, aki nyu

godtan állt egy helyben, azután hátratett kezekkel idegesen járkálni 
kezdett a szobában.

Majd egészen az öreg elé lépett:
— Hát maga az a Francziskovics István?
— Én vagyok, én — mondta az öreg halkan.

II.

AZ ÍRÁS

A titokzatos papiros, amelynek elolvasása a polgármestert olyan 
nagy izgalomba hozta, egy kérvény volt. Egy szabályszerűen kiállí
tott, felszerelt, kalligrafice megírt kérvény. Külső lapján a követ
kező felírás állott:

Szabadka szab. kir. város 
tekintetes törvényhatósági 

bizottságának

Szabadkán

Kérvénye
Francziskovics István 

vucsidoli lakosnak

az általa felta
lált repülőgép 
céljaira adandó 
városi segély 
engedélyezése 
tárgyában.

3 db melléklet.

A kérvény maga pedig szólott a következőképpen:

Tekintetes törvényhatósági bizottság!
Alulírott Francziskovics István 60 éves, nős, vucsidoli lakos 

azon alázatos kérelemmel járulok a tek. törvényhatósági bizottság 
elé, hogy az általam föltalált repülőgép fölépítésére 50 ezer koronát 
számomra engedélyezni kegyeskedjék.
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A '/. alatt csatolom repülőgépemnek a teljesen kidolgozott 
m intáját azon megjegyzéssel, hogy a minta bemutatásával igazolni 
fogom, miszerint a kormányozható repülőgépet valóban sikerült föl
találnom. Föltétien kormányozhatósága m iatt ugyanis találmányom 
az első kormányozható léghajónak tekinthető.

Mint a B ’/. alatt csatolt telekkönyvi kivonat igazolja, repülő
gépeim felépítésére elegendő pénz nem áll rendelkezésemre, tekintve 
azon körülményt, hogy összes vagyonom csak tíz lánc föld, amely
nek évi jövedelme legfeljebb 1400—1600 korona, a telekkönyvi ki
vonatból kitűnik, hogy földemen mindössze 1500 korona teher van, 
amelyet a repülőgépminta elkészítésére kellett fölvennem. Ellenben 
a repülőgép eredetijének fölépítésére szükséges minimális 50 ezer 
koronát nem sikerült kölcsönkapnom.

Ilyenformán kénytelen vagyok szülővárosom tek. törvényható
sági bizottságától segítséget kérni, hogy tervemet megvalósíthassam. 
A segítséget azon föltétellel fogadom el, hogy az első fölépült repü
lőgépet hálából a közkönyvtár- és múzeumegyletnek ajándékozom, 
hogy ott mindig hirdesse a város dicsőségét, nagylelkűségét és egy
úttal azt, hogy a véletlen éppen nekem, Szabadka város egyik sze
gény sorsú polgárának adta a kezembe ama titkot, amelyet évszá
zadok óta a világ első elméi kutatnak és keresnek.

Hogy tehát a már A ’/. alatti melléklet szerint megvalósított 
találmányomat emberek szállítására használandó alakban is meg
valósítsam és a kész találmánnyal a világ elé álljak:

alázattal kérem a tek. törvényhatósági bizottságot, hogy nekem 
e célra ötvenezer korona segélyt megszavazni méltóztatnék.

Alanti költségjegyzék tájékoztat arról, hogy mi módon szándé
kozom felhasználni az ötvenezer koronát:

Géprészek ( fé m )......................................  25 000 K.
Géprészek ( f a ) ......................................
Géprészek (egyéb anyagból) . . . .
Vízhatlan sátor építése, ahol a repülő

gép é p ü l ................................................
Henry Sympson angol mechanikus és 

mérnök egyévi fizetése, aki hajlan
dó szakismeretét rendelkezésemre 
bocsátani, s akivel már ez irányban 
érintkezésbe léptem (ő a szükséges 
számításokat el fogja végezni, me
lyekre alulírott — minthogy a sza
badkai közs. főgimn. I./B osztályá
ból C ’/. alatt csatolt főgimn. érte
sítő szerint a tanári kar határozata 
alapján mint hanyag és fegyelmet- 
len tanulónak ki kellett maradnom
— képtelen v a g y o k ) ........................  12 000 K.

Összesen 50 000 K.

3 000 K. 
7 500 K.

3 000 K.
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Egyéb ügyekről, repülőgépem alapgondolatáról, berendezéséről, 
szerkezetéről hajlandó vagyok egy szakbizottságot teljesen tájékoz
tatni, akik előtt elmondom mindazt, amit e helyen, a hely rövid
sége s a szóbeli magyarázatok meddő volta miatt, e kérvényben 
elmondani nem tartottam  szükségesnek és lehetségesnek.

A tek. törvényhatósági bizottság alázatos szolgája:

Francziskovics Sztipán 
szabadkai IV. köri (vucsidoli) lakos

III.

AZ A-/. ALATTI MELLÉKLET

— Hát jó, kérem — törte meg a csendet a polgármester —, 
itt látom a B ’/. és C ’/• alatti mellékleteket, de hol van az A ’/• 
alátti melléklet?

Az öreg Sztipán egyet bólintott a fejével és mosolyogva oldozta 
fel piros batyujának csomóit.

A kendőből valami szokatlan fényben ragyogó szárnyas kis 
gépet vett elő: a repülőgépmintát.

A polgármester íróasztalára tette nagy óvatosan.
Panama kalap nagyságú csillogó kis masina volt. Egy madár

hoz hasonlított. A teste, mint valami finom vastag szivar terpesz
kedett a két legyező alakú főszárny között. Oldalt még több apró 
szárnyak voltak. A szárnyak közül emelőkarok nyúltak ki, s az 
emelőkarokat keresztül-kasul csillogó láncocskák kötötték össze. A 
szivar alakú géptest csúcsán egy kis csavarkerék nyúlt ki. Hasonló 
a kis folyami gőzhajók csavarkerekéhez. De ennek a keréknek igen 
furcsa csavarulatai voltak. A géptest hasából különböző apró kor
mánylapátok és csövecskék álltak ki. Hátul pedig egy olyanféle kor
mányzó kerék állott, mint az automobilokon. Mellette a kis gáz
órának a számlapja fehérlett. A mutató a nullán állott.

A kis szörnyeteg, amint ott a polgármesteri íróasztal zöld 
posztóján szerényen és némán állott, egy cseppet sem árulta el, 
hogy ő a XX. század legnagyobb technikai találmánya, hogy ő az 
évezredek vágyának és álmainak megtestesítője.

Sztipán bácsi, alighogy elrendezte a gépet, beszélni kezdett:
— Hát ez itt kérem a repülőgépem kicsibe. Ezt kell megcsi

nálni nagyba is, hogy legalább öt embert vihessen a vezetővel. . .
A polgármester a szakállát simogatta:
— Hát szép, szép, csakhogy tud-e repülni, mert csak úgy nem 

adhatunk magának pénzt a város vagyonából. Érti, a város vagyo
nából . . .  — mondta hangosan és a szokottnál gyorsabban a polgár
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mester. Hangjában az a szigorúság rezgett, amelyet némely ember
nél állandóan észlelhetünk, ha pénzről beszélnek.

— Nem is kívánom én a pénzt csak úgy, polgármester úr. 
Ez a minta repül. Ez már a kész repülőgép. De hogy nagyban 
is megcsináltassuk, addig még sok minden kell. Mert aki meglátja, 
azt hiszi, hogy ha ezt a kis mintát ugyanabból az anyagból, ugyan
azon arányok szerint megcsináljuk, kész a nagy repülőgép. A nagy
ságos polgármester úr is elhinné. De én nem akarom megcsalni. 
Megmondom, ahogy van. Ha ezt a kis mintát megcsinálnám én 
nagyba, biz nem repülne. Kiszámítottam.

— Hát jó . . .  jó . . .  Sztipán bácsi, nem vagyok én erre kíván
c s i . . .  Lássuk a dolgot, lássuk . . .

— Hászen jó van — felelte Sztipán bácsi. Azután gyufát vett 
elő. Végighúzta a kabátján. Kicsit eltartotta a kezével, míg a kén 
füstölgő kékes lángja tartott; ezalatt a bal kezével igazított egyet 
a gépen, azután valami kis kanócot húzott ki és a fellobogó láng
nál meggyújtotta.

A következő pillanatban a gépecske először halkan és ritkán, 
azután mind erősebben és sűrűbben pöfögni kezdett, mint az in
duló automobil.

A gázóra fehér lapján a mutató fokozatos gyorsasággal ha
ladt előre. Sztipán bácsi lassan babrált a kezével. A láncokat végig
simította. A gépszárnyakat valami kis csap mozgatásával meglebeg
tette. (Csak úgy suhant a levegő.)

— Hát etssék nézni. Most m indjárt elindítom. Megigazítottam 
előre, hogy merre kell mennie. Fel fog menni először is oda, az 
ablaktól jobboldalt a sarokba. Azután átmegy a szobán a plafontól 
egy arasznyira. Onnan az íróasztalra száll. Egyenesen vissza.

Ezalatt a gép úgy zakatolt már, mint egy kis pokol.
Sztipán bácsi most megnyomott egy gombot. Süvítő zaj hal

latszott. Mire a gép viharos pöfögése csendes, de erős suhogó zaj
ba ment át. A szárnyak villámgyorsan mozogni kezdtek. Olyan volt 
a kis gép, mint egy méhecske, amely a levegőben egy helyben áll. 
Végre Sztipán bácsi a mutatóujjával gyengén, vigyázva előrefordí
totta a kormánykereket.

A gépecske lassan búgva emelkedni kezdett. A polgármester 
közismert állásába helyezedve, jobb kezének mutatóujjával mellé
nyébe kapaszkodott és bal kezében a ceruzát forgatva, lélegzetvisz- 
szafojtva nézte a gép röpülését. Egyenesen föl a szoba sarkába tar
tott. Ott irányt változtatott — amint Sztipán bácsi megmondotta 
—, átment a plafon alatt a túlsó sarokba. Onnan gyengén hajlott 
ívben ereszkedni kezdett. És pár pillanat múlva az előbbeni helyén 
volt. Sztipán bácsi abban a pillanatban elkapta a kormánykereket 
és visszaigazította. A gép megállt.

Üjra csend következett. Csak künn az utcán a fagyialtos csen
getett éktelenül.
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A polgármester szólalt meg:
— Hát, kedves Sztipán bátyám, szép dolog ez nagyon. És gra

tulálok is magának szívemből. . .  De nézze, sok az az ötvenezer ko
rona . . .  Sok, sok . . .

A polgármester még párszor jelentékenyen ismételte ezt a 
,,sok”-at, mire Sztipán bácsi türelmetlenül közbeszólt:
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— Ha nem tetszik, majd máshun próbálgatok — és ezzel Szti
pán bácsi már ki is nyújtotta kezét a kis gép felé.

A polgármester hirtelen utánakapott:
— Várjon! Ne siessen! Milyen nap is van ma? Kedd. Jól van. 

Jöjjön el holnap 10 órakor ide. Tanácsülés lesz. Majd meglátjuk, 
mit tehetünk.

Sztipán bácsi elégedetten bólintott:
— Jól van, majd eljövök — és ezzel a hóna alá akarta kapni 

a repülőgépet.
— Hagyja ezt itt; be kell mutatni — szólt a polgármester.
— Nem lehet kérem, nem leh e t. . .  Drága portéka ez.
— Hát nem bízik bennem?
— Bízok, bízok, de hát mégis . . .  a Pleszkovics Lúka azt mond

ta, hogy ne hagyjam itt a masinát — hazudott az öreg.
A polgármester mosolygott:
— No jól van. Hát vigye el. De holnap aztán jöjjön fel idejé

ben és hozza ezt is magával.
— Igenis. Értem.
Sztipán bácsi azzal nagy óvatosan bepakolta a piros kendőbe 

a repülőgépet és — miután alázatosan köszönt — eltávozott.
A polgármester vagy öt percig szótlanul bámult az ajtóra, me

lyen át Sztipán bácsi távozott és csak aztán indult el ő is hazafelé.
Ahogy a Domszky sarkán befordult, vele szembe jö tt Regénvi 

Lajos.
— Gyere be egy pohár sörre, Károly.
— Holnap reggel 10 órakor — válaszolt a polgármester és meg

állás nélkül tovább ment.
Az öreg Regényi megfordult és bámulva nézett a polgármes

ter után.
— Mi van ezzel? — mondta félhangosan. — Valami nagy dol

gon törheti fejét.
Éz ezzel befordult a Szemmáry portájára. A polgármester meg 

éppen akkor ért a háza kapujához.
A harang hét órát ütött. Esteledni kezdett.

IV.

A TANÁCSÜLÉS ÉS 

AMIK AZUTÁN KÖVETKEZTEK

Francziskovics Sztipán repülőgépügyének az iratait a polgár- 
mester még aznap este elküldte a pénzügyi tanácsnoknak, azzal a 
meghagyással, hogy a holnapi tanácsülésen okvetlenül terjessze be 
javaslatát. A tanácsnok haladék nélkül tanulmányozni kezdte a fon
tos kérvényt, annál is inkább, mert a polgármester ezt írta neki 
a vizitkártyáján:
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„Nagyon vigyázz erre az ügyre, igen fontos dolog. És nem 
akarom a véleményedet befolyásolni (ismerhetsz erről az oldalam
ról), csupán jelzem, hogy ötvenezer koronáról van szó .”

E sorok elolvasása után a pénzügyi tanácsnok homlokán kö
vér izzadságcseppek jelentek meg, amelyek többszöri letörlés da
cára még akkor is ott tanyáztak, midőn az angelust már régen 
elhúzták a tornyokban.

A tisztviselők a jól végzett munka után a sörcsarnokokban 
már rég friss csapolású sörökkel hűtögették kiszáradt gégéiket, 
mikor a tanácsnok úr még mindig ott ült otthon az íróasztalánál. 
Ingujjra vetkőzve rágörnyedt az irtózatos aktára, melyhez hasonló
— merem mondani — még nem fordult elő a pénzügyi tanácsno
kok praxisában.

Elég az hozzá, hogy másnap, a tanácsülés napjára megvolt a 
javaslat. Igen, a javaslat, melynek ítélnie kellett elevenek és hol
tak, csúszók és mászók, továbbá a repülőgép felett.

Másnap reggel nyolc órakor Sztipán bácsi megjelent a város
házán a repülőgépével.

Nem vette észre őt senki.
De hiszen nem is ismerte senki. Naponként százával fordul

nak meg a Sztipán bácsihoz hasonló emberek. A tanácsnokok — 
vastag iratcsomóikkal —, a főjegyző egyenként haladtak el mellette 
anélkül, hogy egy pillantásra m éltatták volna a nép egyszerűen öl
tözött gyermekét. Végre jö tt a főkapitány. A szakértő szemével 
rögtön meglátta, hogy valami nincs rendben. Valóban Sztipán bácsi 
ácsorgásának minden hivatásos rendőr figyelmét magára kellett 
vonnia. A főkapitány jól ismert szimatjával, habozás nélkül Sztipán 
bácsihoz lépett és így szólt:

— Hát kegyed mit keres itt?
— Ezt a masinát hoztam!
— Miféle masinát? — kérdezte szigorúan, sűrű szemöldökét 

összeráncolva, a főkapitány. — Szocialista ön? Mutassa kérem a 
gépet!

Sztipán bácsi hallgatott. Azon gondolkozott, hogy mit is be
szél a főkapitány. De nem mozdult.

— Látja kérem — folytatta a főkapitány —, régen sürgetem 
már, hogy a szocialisták arcképeit a rendőrség gyűjtse össze, mint 
a gonosztevőkét. Ily módon azután az ember csak elővenné az al
bumot és rögtön tisztában lenne, hogy szocialistával van-e dolga 
vagy sem. Most is abban a helyzetben vagyok, hogy nem tudom 
megállapítani, vajon ön szocialista-e vagy sem. Kövessen kérem! 
Majd meg fogjuk vizsgálni azt a gépet.

S ezzel a szigorú főkapitány Sztipán bácsit elvonta a város
háza folyosóinak végtelen útvesztőjében.

Ezalatt benn a tanácsülést megnyitotta a polgármester. Kije
lentette, hogy egy fontos ügyet kell tárgyalni a napirend előtt. Hogy 
milyen ügyről van szó, azt nem mondta meg, hanem jelentős pil
lantást vetett a pénzügyi tanácsnokra.
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A pénzügyi tanácsnok, aki ez alkalommal legszebb szemüve
gét és nyakkendőjét viselte, rövid ideig keresgélt az aktái között, 
azután olvasni kezdett.

Először Sztipán bácsi kérvényét olvasta föl, amelyet néma 
csendben hallgattak.

Valóban a csodálkozás m oraját még a legöregebb regényírók 
a legnagyobb jóakarattal sem jegyezhették volna fel!

Most következett a javaslat. Mindenki kíváncsian figyelte, ami
kor a hivatalos számok és címek után a tanácsnok odaért, hogy. . .

— Határozat. A városi tanács a benyújtott kérelemnek helyt 
ad, azon megjegyzéssel, hogy ha nevezett Francziskovics Sztipán az 
A ’/. alatti melléklet bemutatásával valóban igazolni fogja, hogy 
az általa föltalált repülőgép előreláthatólag valóban repülhet és re
pülni fog.

— Igen — vágott közbe a polgármester —, a folyosóról be 
kell hivatni az öreget, ott vár a géppel, majd bemutatja nekünk.

E pillanatban a főkapitány bejövetele szakította meg a polgár- 
mester szavait.

— Mégiscsak borzasztó — szólt a főkapitány —, ami ezekkel 
a szocialistákkal van! Most koboztattam el egynek a bombáját. Az 
ember már nem lehet eléggé erélyes!

— Mit csináltál? — szólt helyéből fölugorva a polgármester.
— Egy szocialistát motoztattam meg az őrszobában. Egy 

rendkívül bonyolult konstrukciójú bombát, mondhatnám pokolgé
pet találtam nála. Természetesen azonnal intézkedtem, hogy ártal
matlanná tegyék. Szakértőt is hívattam, aki megvizsgálja a gépet.

— No akkor siess, barátom — vágott közbe a polgármester 
—, de siess, mert az repülőgépminta volt. Szaladj. Hozd ide azt az 
embert a gépével. Siess!

— De hát mért nem mondtátok ezt nekem? — kiáltott a ka
pitány, miközben már a lépcsőkön rohant lefelé.

A tanácsteremben óriási izgatottsággal tárgyalták az esetet. 
(Ezzel az „óriási izgatottsággal" olvasóközönségünk érdeklődését 
szándékozunk fölcsigázni.)

Két perc múlva visszaérkezett a főkapitány. Kezénél fogva 
vezette maga után Sztipán bácsit, kinek batyuja tisztára át volt 
ázva. Az öregnek nyugodt volt az arca. A főkapitány ellenben izga
tottan magyarázta a dolgot:

— Késő volt már — igazán sajnálom. Betették a bombát, aka
rom mondani a gépet az esővizes hordóba.

Azután Sztipán bácsihoz fordult:
— Azt hittem, hogy kegyed szocialista. Tévedni emberi dolog 

kérem. Az ember tudniillik manapság nem lehet eléggé erélyes! . . .
Stipán bácsi kivette a kendőjéből a víztől csepegő szegény gé- 

pecskét — olyan volt, mint valami megázott madárka —, az asztalra 
tette és törölgette, igazítgatta.
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Lesték minden mozdulatát.
— Hát bizony — jelentette ki végre kissé keserű hangon — 

így nem mutathatom meg az uraknak a gépemet. A kazán és négy 
légsűrítő kamra tele van vízzel. Egyéb baj nincs. Két nap múlva 
megmutathatom, de már én el nem hozom ide, hanem ha tetszik, 
győjjenek el hozzám. Itt az átrecem:

FRANCZISKOVICS ISTVÁN

IV. ker. Árok utca

Az asztalra dobott egy elegáns pergament névjegyet, össze
szedte a gépet és köszönés nélkül otthagyta a tanácstermet. Az 
urak összenéztek.

— No Bandi — szólt bele a főjegyző —, folytathatod a ja
vaslatodat!

Senki se nevetett az élcen.
A pénzügyi tanácsnok a biztatásra kezébe vette az aktát, amely

ről az imént javaslatát olvasta, egy párszor tanácstalanul körülné
zett (tanácsnok létére), aztán újra bele akart kezdeni az olvasásba, 
de a polgármester leintette:

— Hát kérem szépen ily módon teljesen másképpen alakul
nak az ügyek, s így természetesen a pénzügyi tanácsnok úr javas
lata is tárgytalan. Meg kell vitatnunk a kérvényt újra, mert halasz
tást nem tűr.

Valaki közbeszól:
— Látta valaki repülni azt a fene kis masinát?
— Én láttam — felelte a polgármester.
— Hát akkor fizessük ki a huszonötezer pengőt!
— Engedelmet kérek, ez nem ilyen egyszerű dolog — repli- 

kázott a polgármester. — Mindenesetre nem szabad elhamarkodni 
a dolgot, — ez az első, amit a tek. tanácsnak figyelmébe ajánlunk. 
Kérem az urakat, szóljanak hozzá.

Dr. Dembitz Lajos, a főügyész emelkedett szólásra.
— Azt hiszem, nem térnek el a vélemények abban, tisztelt 

uraim — mondotta —, hogy a világtörténelem nagyítóüvege e pil
lanatban ránk van irányozva. Ránk van irányozva abban az eset
ben — vigyázzunk csak: abban az esetben —, ha a dolog, hogy a 
nép nyelvén fejezzem ki magam, ha a dolog elsül. Ha nem sül el, 
uraim, akkor ez a tanácsülés a többi tanácsüléstől semmit se kü
lönbözik, hogy ne mondjam, abszolút érdektelensége által tűnik ki. 
De éppen, mert nem tudjuk, hogyan áll a dolog, óvatosaknak kell 
lennünk, elkészülvén mind a két eshetőségre. Vigyázzunk csak ké
rem! A repülőgép történetére nem akarok még csak rövid vissza
pillantást se tenni, legyen szabad azonban — s előre bocsánatot 
kérek, ha száraz lennék —, legyen szabad azonban konstatálnom,
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hogy a repülőgépeknek két típusát, vagyis form áját különböztetjük 
meg. Az egyik a léggömb, a másik a repülőgép. Az egyiknek a hajtó
eleme a hidrogén, vagy más könnyűgáz, a másiknak tisztán mecha
nikai. Amint láthattuk — vagy láthatták azok, akik értenek hozzá 
—, ebben az esetben egy mechanikai repülőgépről van szó. Nagy 
valószínűséggel mondhatom ezt, m ert bár a technikai problémák
kal foglalkozni főügyészi elfoglaltságom m iatt nemigen van időm, 
de annyi ismerettel rendelkezem, hogy kijelentsem, miszerint neve
zett Francziskovics IV. köri lakos találmánya egy ilyen mechanikai 
erővel dolgozó repülőgép. Ebből is láthatjuk, hogy ő jó úton jár. 
A budapesti aeronauták klubja, amelynek fényes bankettjén tavaly 
a várost képviseltem, egy esztendeje, hogy kimondotta az elvet, azt 
az elvet, uraim, hogy a repülés problémáját semmi szín alatt a lég
gömbtől, de igenis a repülőgéptől kell várnunk. Ez a ma álláspontja. 
Miután ezekben a dolog szakszerű oldalait kellőképp bemutattam, 
térjünk a részletekre.

A beszéd többi részét a jegyző nem jegyezte szóról szóra. Az 
első részben a főügyész ünnepélyes hanghordozása és szebbnél szebb 
frázisok arra kény szedték, hogy eszeveszetten rohanjon utána és 
szóról szóra jegyezze a szavait. E ponton egészen meggémberedett 
a keze. A jegyzőkönyv a továbbiakban ez okból igen szűkszavú. 
Olvassák. Itt van szóról szóra, betűről betűre.

„Dr. Dembitz indítványozza, hogy az összeget szavazzák meg, 
de 11 000 korona levonásával. Henry Simpson angol mérnök ugyanis 
nélkülözhető; a számításokat helyette Csajkás Mihály és Osztrogo- 
nátz János főgimnáziumi tanárokra kell bízni, akik Francziskovics- 
nak rendelkezésére állnának. A számítások felülvizsgálásával Kosz
tolányi Árpád főgimnáziumi igazgató bízatnék meg. Ily módon 
11 000 korona megtakarítható volna. A tanárok díjazása a fennma
radó 1000 koronából oly módon eszközöltetnék, hogy a két tanárt 
300—300, a felülvizsgáló igazgatót 400 koronával honorálná a város. 
Továbbá egy bizottság ügyelne föl a repülőgép építésére, amelyet 
egybehívandó közgyűlés választana. A felülvizsgáló tizenhárom tagú 
bizottság tagjaiul javasolja Regényi Lajos elnöklete alatt a követ
kezőket: Birkáss József, Vojnich Purcsár Márk, Sztipics Félix, Ku- 
luncsics Bódó, Csóvics Márk, Antunovits Miklós, Bogesich Antal, 
Polyákovics János, dr. Vojnich Gyula, Milassin Illés, Kádár Elek, 
György Mór.

A repülőgépminta megtekintésére szintén bizottság kiküldeté
sét ajánlja, mely bizottság a közgyűlésig elkészülhetne a jelentés
sel, mely jelentés azután m ár tisztázza a tanács javaslatát is. A 
küldöttség tagjaiul javasolja a főkapitányt, a tűzoltóparancsnokot 
és az ügyészség egy tagját.

Dembitz indítványát a tanács megjegyzés nélkül elfogadja és 
kiküldi Szalay Mátyás főkapitányt és Antunovits Andor pénzügyi 
tanácsnokot és dr. Dembitz Lajos tiszti főügyészt, hogy Franczis
kovics Sztipán lakásán a helyszíni szemlét ejtsék meg.”

I tt vége volt a repülőgépügynek.
A jegyzőkönyvben más dolgok következtek.
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V.

AMIK AZUTÁN KÖVETKEZTEK

Szabadkán — mondanunk sem kell — a repülőgép híre még 
aznap délben elterjedt. De korántsem okozott olyan szenzációt, 
mint hinné az ember. Valóban, igaza van Carlyle-nak: „Ami éppen 
most történt meg, az sohase lehet valami nagyon érdekes." A fran
cia forradalom kitöréséről az első napon bizonyára nem beszéltek 
nagyobb érdeklődéssel a párizsi külvárosi csapszékekben, mint 
arról, hogy a Notre Dame előtt egy asszonyt éjjel megöltek.

A szabadkai kocsmákban és olvasókörökben is elintézték a re
pülőgép dolgát. Mindenkinek megvolt a maga véleménye, de általá
ban senki se vette komolyan. Röviden szólva elközönségesedett az 
ügy és estefelé Vass Ádámnál a friss csapolás jóval nagyobb érdek
lődést keltett, mint Sztipán bácsi ügye.

Csak az egyik sarokasztalnál, ahol egy vidám kompánia mu
latott, történt olyasvalami, ami — mint a következmények igazolni 
fogják — határozottan kapcsolatban volt a repülőgép ügyével, ha
bár az események folyására mélyebb befolyást nem gyakorolt.

Az asztal felől jövő alaktalan lármából egyszer csak egy éles 
hang süvöltött ki:

— Fogadjunk egy becske sörbe! . . .
Ügy hatott ez a hang a többi hang között, mint ahogy a fény 

száguld a fekete éterben, mint az Ür szava Az ember tragédiájá
ban, mint a harsonák belépése a Tannháuser-nyitányban.

— Mi az, ami történt? — kérdezte Ádám, aki a zajra kijött.
— A Deli úr fogadott valami repülőgépről — felelte Pista, a 

szemfüles borfiú.
A Bácskai Hírlap szerkesztőségében valóságos láz v o lt. . .  Mi

lyen formában adják le a repülőgépről szóló tudósítást? Vezércikk 
vagy napihír, vers vagy próza? Stella, az ifjú szociálfilozófus egy nagy 
vezércikket akart írni versben a repülőgépügyről és a nőkérdésről. 
Binomi izgatottan föl és alá sétált és váltig erősítgette, hogy itt 
csak egy krokiról lehet beszélni. Jász dús fürtjei közé temette ke
zét és az asztalra könyökölve kijelentette, hogy törik vagy szakad, 
de vezérhírt ír a repülőgépről.

A szerkesztő azonban lefújta az összes terveket. Kezébe vette 
pompás angol szerkezetű öntöltő tollszárát és egy szerény, de be
csületes riportban tárgyalta le az ügyet. így:

— Érdekes tanácsüilés. A ma megtartott tanácsülésnek egy érdekes 
pontja volt. Francziskovics Sztipán IV. köri lakos kérvényét tárgyalták, 
aki egy repülőgépet talált föl s annak építésére kért segélyt. A tanács
— mint értesülünk — szakbizottságot küld ki az ügy megvizsgálására, 
melynek tagjai Szalay Mátyás főkapitány, Antunovits Andor pénzügyi 
tanácsnok és dr. Dembitz Lajos tiszti főügyész. Nem ismerjük az ügyet, 
de kíváncsian várjuk a szakértő (?) bizottság jelentését.

Ezzel az ügy el volt intézve.
A Bácsmegyei Napló tudósításából (ún. második cikk) csak 

a következő megkapó mondatot ragadjuk ki:
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„A léghajózás, mely annyi esztendőkön át, annyi időkön ke
resztül az emberi nem legfőbb küzdelmének tárgyát képezé, mely 
a vérpatakok özönét hozta napvilágra az éter kies hullámaiban, 
mely talán hasonlíthatlan nehézséggel igyekezett a föld szélviharai
nak szeszélyeit lebilincselni és a lég-óceán urává lenni — az embert 
ösztökélé: most hihető-e?”

A Szabadkai Friss Üjság rövid tudósítást közölt, melynek vé
gén „kitartást” kívánt Francziskovics Sztipánnak.

A találmánynak pedig annál is inkább örül, mert reméli, hogy 
rövid idő leforgása alatt hirdetési rovatában is előfordul.

Néhány nap alatt a repülőgépügy különben is alacsony hullá
mai teljesen elsimultak. Csak negyednap jelent meg egy hír a sza
badkai lapokban, melynek, ha nem alaptalan a következtetés, a re
pülőgéppel kapcsolatban kellett lennie.

A Szabadkai Friss Üjság írta meg ezt a h írt legalaposabban 
s mondjuk ki: pártatlanul, legszebben is. Ezért történetírói köte
lességet vélünk teljesíteni akkor, midőn a Sz. F. Ü. riportját repro
dukáljuk az utókor számára, szárazon hozzátéve azt, hogy a Bács
kai Hírlapban és a Bácsmegyei Naplóban is jelent meg ugyanaznap 
hasonló tartalm ú tudósítás. De lássuk a Szabadkai Friss Üjság 
szép garmond riportját (amelyet itt helyszűke m iatt petittel sze
detünk).

— Mentőkészülék a repülőgéphez. Venczel Lajos, a helybeli önkén
tes mentőegyesület agilis főparancsnoka ismét egy zseniális és praktikus 
találmányával lepte meg a szakköröket. Találmánya megdöbbentően 
egyszerű. Egy mentőkészülék a repülőgépekhez, amelyeken, mint tudjuk, 
úgyis annyi veszély fenyegeti az emberi életet. E mentőkészülék segé
lyével a repülőgépeken való utazás teljesen veszélytelenné, mondhatni 
gyerekjátékká válik. Röviden szólva: baleset kizárva. A mentőkészülék 
igen-igen, mondhatnánk igen-igen-igen egyszerű. A leglényegesebb része 
egy zárt kosár, ö t személyre való, közönségesnek mondható kosár. A 
kosár falán öt lyuk van elhelyezve és mindegyik lyukba egy kötél lesz 
húzva, a kötél pedig övben végződik. Az övét felkötjük a repülő utas 
derekára jó erősen és a többi már most magától értetődik. A kosár 
falán le- és fölcsatolható ólomgombok is vannak.

Ezt a Kolumbusz-tojás egyszerűségű mentőkészüléket Venczel fő- 
parancsnok Francziskovics Sztipán helybeli lakosnak ajánlotta föl, aki
— mint olvasóinkat már értesítettük — erősen foglalkozik a repülés 
problémáival. Venczel e héten még felviszi készülékét Budapestre is, 
hogy a budapesti önkéntes mentőegyesületben bemutassa. Végül azzal 
zárjuk be tudósításunkat, hogy egyrészt Venczel Lajosnak, a kitűnő fel
találónak szerencsét kívánunk találmányához, mely — tekintve azon kö
rülményt, hogy nincs kizárva, miszerint a léghajózást a közeljövőben 
fel fogják találni — valószínűleg kitűnő szolgálatokat fog tenni a lég
hajósoknak.

így szólt a Szabadkai Friss Üjság cikke, amelyet újságírói és 
kultúrtörténeti szempontból fönnebb méltattunk.

A mentőkészülékkel kapcsolatban azonban el kell mondanunk 
azt az eseményt is, amelynek színhelye szombat reggel a városháza 
mögötti Csokonai tér volt, s amely esemény önként kínálkozik e 
fejezet kerek, sőt csinos befejezéséül.
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Mondott időben és helyen a mentők szertára előtt egy ún. 
kisebb fajta csoportosulás kötötte le a járókelők figyelmét. A cso
portosulás oka egy pár cipő volt, amely a szertár ajtajában magá
nosán állott. Soha ehhez hasonló látványt. Az elegáns, de gazdát
lan cipők ott a népes utcán úgy festettek, mint két néma panasz
kodó, bánatos állat. Mintha úgy szóltak volna a cipők:

— Ó, járókelők, tekintsetek ide! Mondjátok, mivel érdemeltük 
meg ezt? Tegnap még büszkén hordoztuk kedves gazdánkat, aki 
most az utcára dob bennünket. Mi lesz a nyugalmas öregséggel, 
amelyet cipőtársaink élveznek, akiket a szobalány hetenként letö
röl, sőt néha ki is fényesít? Mi lesz velünk? Ó, járókelők, tekint
sétek sanyarú helyzetünket. . .

És sokan megértették az elhagyott cipők néma bánatát. Az 
ártatlan kicsinyek, akiknek bizony egy pár jó cipő nem éppen kö
zönséges dolog, mert maguk az esztendő nagyobb részében cipő 
nélkül szűkölködnek, megállottak és szótlanul nézték az árva cipő
ket. Egy suszterinas megjegyezte:

— Finom borjúbőr és a kaplija tükörbőr! Legalább hat fo
rintot ér, ahogy van!

A suszterinas, aki azt az ítélkezést bámulatos szakértelemmel 
megejtette, mégpedig anélkül, hogy a cipőkhöz hozzányúlt volna, 
általános tetszést aratott, sőt néhányan őszintén irigyelték a tudását.

A csoportosulást csakhamar észrevette a mentők őrvezetője is, 
aki haladék nélkül kivonult és megvizsgálta az ügyet. Vizsgálatá
nak eredménye az volt, hogy a szertárban levő mentőkészülék ko
sarában megtalálta a magyarázatot, mely egy pillanat alatt megvi
lágította a cipők homályos eredetét.

A mentőkészülék kosarában ugyanis egy kövéres úr aludt. Tel
jesen felöltözve. Csak a cipője hiányzott a lábáról. Egyébként zöld
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selyemharisnyát, krémszínű lüszterruhát és formás pocakat viselt, 
amely utóbbi míg egyrészről tekintélyt kölcsönzött viselőjének, más
részről termetének férfias szépségét a legkevésbé sem rontotta le.

Az alvó úr álmában nyújtózva dörgő hangon rákiáltott a de
rék mentőre, aki őt költögetni kezdte:

— Pompásan repültem a teremburáját. Estére iszunk az Ádám- 
nál! . . .

— Nini, a Deli ú r — mondta a derék mentő, és azzal az arc
kifejezéssel, amely a mentőket jellemzi, mikor egy segélynyújtási 
esetnél merőben egészséges egyéneket találnak, ismételgette:

— Hiszen ez Deli úr! . . .
Aznap este (és itt elmés fordulattal a befejezés virányos útjára 

kell lépnünk) az Ádámnál némely vidám asztaltársaság egy becske 
sört sörözött föl. Ezt a becskét — mint költséget és fáradságot 
nem kímélve kiderítettük — Deli úr fizette.

Tartoztunk ezzel olvasóinknak, akiknek érdeklődését e becske 
sörre vonatkozólag lekötni bátorkodtunk. De tartozunk egyúttal an
nak a kijelentésével is, hogy ezt a becskét egy második, sőt egy 
harmadik követte.

Ezen elvi jelentőségű ügy elintézése után abban a kelleme- 
tes helyzetben vagyunk, miszerint regényünknek e kedves kis feje
zetét végleg befejezettnek nyilváníthatjuk. De ideje is, hogy vissza
térjünk a repülőgép ügyére, amely ezalatt szédítő lépésekkel ha
ladt előre.

VI.

MEGHIÚSULT HELYSZÍNI SZEMLE

Londonban, a City egyik legforgalmasabb mellékutcájában: a 
Cromwell streeten áll már vagy 60 esztendeje a jó nevű Brown 
bankárcég.

Miután a ház megalapítója, a jelenlegi cégfőnök atyja, már 
évekkel ezelőtt egy szebb árnyékvilágba költözött, hozzá nem lehet 
szerencsénk. Amit annál inkább sajnálnunk kell, mert az idősebb 
Brown nemcsak a Cromwell streetnek, nemcsak a Citynek, sőt nem
csak Londonnak, de az egész világnak talán legbecsületesebb és leg
jobb embere volt.

De ne zúgolódjunk Isten rendelése ellen. Az Ürban immár meg
nyugodott Brown úrnak folytatása, minden erkölcsi és anyagi ja
vának egyetemes örököse, tehát a hasonlóan becsületes ifjabb 
Brown, éppen történetünk ezen pontján a Cromwell Street 42/a 
számú ház földszinti bejárójának jobb oldalán fekvő bankhelyisége 
balközép sarkában ült. És a vele való megismerkedés nem kevésbé 
örvendetes lesz, mintha papáját, a szintén Brown névre hallgató 
idősebb Brownot hozta volna a végzet elénk.
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Brown úr tehát — mint mondánk — a balközép sarokban 
ült. E szék, melyen deli termete nyugodott, bár nem a kiváló Schö- 
berl-féle „nappal ágy, éjjel szék” volt, de a bútorászat egy oly re
meke, aminőt csak egy vérbeli angol bankár kényelmet igénylő kép
zelete, illetve egy angol fabútoros ügyessége elő tud állítani.

Ám ne foglalkozzunk hosszasan a székkel, amennyiben a két 
összefüggő, sőt egymást kiegészítő rész: a szék és Brown úr közül 
mégiscsak Brown úr a fontosabb.

Brown úr tehát a székben ült. Ezen nincs semmi meglepő. Ha 
vesszük, hogy Brown úr szájában egy körülbelül 10 cm vastagságú 
havanna szivar füstölgött, még mindig nem mondtunk nagyot. Tud
niillik: nem a szivar vastagságáról, hanem eme nevezetes szobában 
történtekről. Amennyiben az már másszor is előfordult a Cityben, 
hogy valaki kényelmes székben ült és 10 centiméteres havanna szi
vart szítt.

De ha még azt is elmondjuk, hogy eme nevezetes pillanatban, 
mely pillanat — mint később látni fogjuk — igazán a pillanatok 
legfontosabb ja volt, Brown úr előtt a Bácskai Hírlap feküdt, me
lyet ő csillogó szemekkel, izgatott mohósággal olvasott, úgy — azt 
hisszük — sikerült olvasóink figyelmét a székről teljesen Brown 
úrra fordítani.

Olvasóink bizonyára érdeklődni fognak, hogy a Bácskai Hír
lap melyik száma kérkedett Brown úr asztalán. Az, amelyről leg
utóbb történetünkben szó volt. Éppen ezelőtt fél órával érkezett 
meg Londonba. Hogy ezt tudjuk, nem kell még csak Sherlock Hol- 
mesnak sem lennünk. Az újságpapírról még frissen árad a tenger
szag, erős bizonyítékául annak, hogy csak az imént hozták a hajóról.

Brown úr tehát a Bácskai Hírlapot olvasta. Egyszerre csak 
letette az asztalra. Nem hirtelen, nem is izgatottan. Azzal a méltó- 
ságos nyugalommal, mely az angolt mindig jellemzi. Igen, letette 
egy előkelően hideg mozdulattal, csak a bal orrcimpája remegett 
meg kissé és a havanna szivar felől szállt el a szokottnál valamivel 
nagyobb füstkarika.

Brown úr letéve az újságot, a következő szókat mondta:
— Mit csinál ön, James?
A megszólított m ár eddig is ott tartózkodott a szobában, de 

a nagy könyvhalmaz, amely mögött állott, annyira eltakarta, hogy 
nem vehettük őt észre. Most hirtelen előbújt és szép barna angol 
bajuszát megsimogatva, megállt Brown úr előtt:

— Könyvelek, sir.
— Ön könyvel, James?
— Igen, sir.
— Ne könyveljen ön, James.
— Nem könj'velek, sir.
— Olvassa ön el ezt a hírt, James.
— Igen, sir.
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A James névre hallgató fiatalember, akiről már azóta olvasóink 
kitalálhatták, hogy Brown úr könyvelője volt, olvasni kezdett azon 
a helyen, ahová az imént Brown úr bökött az ujjával.

Miután letette az újságot, a következő sürgöny, azaz szóvál
tás fejlődött ki köztük:

— Elolvasta ön, James?
— Igen, sir.
— Érti ön ezt, James?
— Igen, sir.
— Ön elutazik, James.
— Igen, sir.
— Most 4 óra van. Fél ötkor indul a vonat. Itt van önnek 

ezer font sterling. Ha még kell, sürgönyözzön. Ha még százszor 
ennyi kell, akkor is sürgönyözzön. Ön elmegy Szabadkára és ott 
mindent elintéz. Érti James?

— Igen, sir.
— Menjen, James!
— Megyek, sir!
James vette a pénzt, a botját és a kalapját, felült a már füs

tölgő automobilra, kiment az állomáshoz és felszállt a legelső 
vonatra.

*

Az emlékezetes tanácsülés óta elmúlt már vagy két hét és 
reális eredményei még mindig nem voltak. A tizenhárom tagú ki
küldött bizottság ugyan már állandóan permanenciában volt, gyű
léseket is tartott, de ezen gyűléseknek egyáltalában nem voltak tár
gyaik, úgyhogy rendszerint minden összejövetel csak doktrinér esz
mecserével folyt le.
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A helyszíni szemlére kiküldött háromtagú bizottság azonban 
mozgolódni kezdett. Hétfőn reggel úgy 8 óra tájban m ár valószí
nűnek látszott, hogy ez a nap nem fog elmúlni esemény nélkül. 
Ugyanis a városháza előtt együtt állt Antunovits Andor, Szalay Má
tyás és Dembitz Lajos. Aki elment mellettük, az egyes elejtett sza
vakból kivehette, hogy valami készül.

— Megyünk?
— Igen! Délután 5 órakor.
— Eljössz értem?
— Gyere ide a városházához. I tt lesz a kocsi.
Azzal szétmentek, de délután, úgy 345 óra tájban már ismét 

együtt látjuk őket, amint ünnepélyes arccal — amelyet mindenki, 
aki a városi díszhintón utazik, mint egy uniformist magára ölt — 
a városháza bejáratánál beszélgettek.

Nemsokára előállt a kocsi is. A város jó két lova volt elébe 
fogva, a bakján a kocsis mellett egy tűzoltó ült. Az emberek meg
álltak egy pár lépésnyire és tanakodni kezdtek, hová mehetnek ilyen 
idő tájban a város urai. Végre felültek. A lovak m ár toporzékolni 
kezdtek, mikor Szalay Mátyás odakiáltott a kocsisnak:

— Vucsidolba! Francziskovics Sztipán házát ismeri, ugye?
A kocsis válasz nélkül belecsapott a lovak közé. A város lovai 

büszkén ragadták tova a kocsit, mintha érezték volna, hogy milyen 
fontos dologban ju to tt nekik szerep.

Nem telt bele tíz perc sem és elértek a Sztipán bácsi utcájába. 
Amerre mentek, a hintó robogására kijöttek az emberek és a fejü
ket csóválták:

:— Ebbü megint baj lesz! Sose jó, ha a nagy urak a mi utcánk
ba gyünnek.

A kocsi Francziskovics Sztipán háza elé ért. A zörgésre ki
nyílt a kapu és a Mándó néni kendőbe kötött feje jelent meg ott.

Tudnunk kell, hogy Mándó néni Sztipán bácsi derék hitves
társa. Az asszony kíváncsi szemmel méregette a kocsin ülőket. Elő
ször Antunovits Bandi szállt ki. A kocsi lépcsőjébe megütötte a 
bokáját.

— Rossz ómen! — sziszegte és elbicegett az ajtó felé. Nyo
mon követték őt társai. Antunovits Bandi udvariassan meghajolt 
Mándó néni előtt.

— Adjon Isten, jó asszony. Itthon van-e az ura?
— Hát, itthon — felelte vontatva az asszony.
— Lehet-e vele beszélni?
— Hát — Mándó néni a vállát vonogatta.
— Én Antunovits Andor pénzügyi tanácsnok vagyok.
Üjabb vállvonogatás.
Szalay Mátyás látta, hogy Antunovits nem megy semmire, sze

líden félretuszkolta őt és maga állt meg az asszonnyal szemben.
— Én kérem a főkapitány vagyok.
Mándó néni itt abbahagyta a vállvonogatást.
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— Nem ismer kegyed?
—  Nem.
— Az urával akarunk beszélni. Nagyon fontos ügyben.
— Hát menjenek be!
Az urakat kissé lehangolta a hűvös fogadtatás. Dembitz Lajos 

legjobban szeretett volna visszafordulni, de a főkapitány akkor m ár 
az ajtóban állott és csöndesen kopogtatott.

Egy kicsit vártak; mikor nem jö tt válasz a kopogtatásra, a 
főkapitány lassan megnyomta a kilincset és kinyitotta az ajtót. A 
konyhába jutottak. Tiszta, ragyogó volt minden. Mándó néni jó 
gazdasszony lehetett. Ezt hamarjában Dembitz főügyész állapította 
meg évtizedekre visszamenő tapasztalatai alapján. Tovább nemigen 
gondolkozhatott, mert a másik szobából, melynek ajtaja szintén 
zárva volt, hirtelen különös hang ütötte meg a fülét. Ügy látszik, 
két társa is meghallotta, mert egyszerre összenéztek és elképedve 
álltak meg. Az ajtón keresztülszűrődött a hang:

— Yes, yes, sir!
A leggyorsabban Dembitz főügyész fogta fel a helyzetet, oda

ugrott az ajtóhoz, kopogtatott, meg sem várta az engedélyt a belé
pésre, hirtelen kitárta az ajtót és megállt a küszöbön.

Az asztalnál ült Sztipán bácsi ingujjban, vele szemben egy 
fiatal, kefemódra nyírott bajuszú barna fiatalember.

A nap által megvilágított arcban Jamest, Brown úr londoni 
könyvelőjét ismerjük fel. Kezében éppen pohár van, melyből csak 
az imént hörpintett egy jó korty buckái sillert.

Sztipán bácsi, mikor meglátta a belépő urakat, felugrott a 
székről és elibök sietett.

— Hozta Isten az urakat. Tessék. Milyen szerencse.
Az urak nehezen tértek magukhoz első ámulatukból. Azt sem 

tudták, hogy értek a szoba közepére, csak azt vették észre, hogy 
sorban kezet fognak a barna fiatalemberrel, akiről csak annyit 
tudtak, amennyit Sztipán bácsi a bemutatásnál mondott:

— James úr, Londonból.
Szalay Mátyás odasúgta Dembitznek:
— Csak a dologra. Nincs mit veszteni!
Dembitz m indjárt elő is hozakodott:
— Hát kérem, Francziskovics úr, mi abban a bizonyos dolog

ban jöttünk.
— Tessék, üljenek csak le az urak! — kínálta őket Sztipán 

bácsi.
— Nem lehet kérem! — mentegetődzött a főkapitány. — Tudja 

kegyed, hogy a hivatalos embereknek minden percük meg van 
számlálva.

— De csak tessék. Egy pohár bort csak megisznak az urak
— és ezzel Sztipán bácsi már tele is töltötte az almáriom tetejéről 
leszedegetett poharakat.

Most már Antunovits Andor is közbeszólt. Elmondta rövide
sen jövetelük célját. Féíszemmel folyton az angolra nézett, mint
ha a leikéből akarna valamit kiolvasni. De James egész higgadtan 
ült, egy arcizma sem rándult meg.
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— Igen kérem — fejezte be a pénzügyi tanácsnok —, a hely
színi szemle végett jöttünk. Meg akarjuk vizsgálni, hogy megér-e 
tulajdonképpen annyi pén z t. . .

— És hogy nem veszedelmes-e — tette hozzá a főkapitány.
A főügyész megtoldotta egy szóval:
— És jogi szempontból nem esik-e kifogás alá.
Sztipán bácsi a poharát sorba odaütötte az urakéhoz és koc

cintás után kihörpintve a kvaterkát, megtörölte a száját.
— Késő van már ahhoz kérem. De azért igyanak meg egy-két 

pohár bort az urak. Azt a masinát nem érdemes mutogatni. Nem 
ér az 50 000 koronát, veszedelmes is, no meg jogi szempontból is 
kifogás alá eshetik.

A város urai kezdték magukat rosszul érezni. Még párszor meg
kísérelték a repülőgépügyet felhozni, de nem mentek vele semmire. 
Sztipán bácsi szívesen koccintott, de a masináról hallani sem akart.

Végre is fölkeltek az urak. Nagyon le voltak hülve. Sorban 
kezeltek Sztipán bácsival és az angollal, aztán eltávoztak.

A kapuban még mindig ott állt Mándó néni.
— No, beszéltek-e az urammal? — kérdezte.
— Az urak nem is válaszoltak. Csak úgy kutyafuttában oda

vetették az adjon istent, azzal felültek a kocsira és elhajtattak.
A kocsiban kínos csend volt. Végre is Dembitz főügyész hal

latta szavát:
— így van ez . . .  hja . . .  hja . . .
Azután megint csend lett és csak nagy későn jegyezte meg 

igen elmésen Antunovits, hogy:
— Ilyen az é le t . . .
Már a városba értek, de még egyikük se tudta, hogy tulajdon

képpen hová viszi őket a kocsi.
Egyszerre csak fölkiáltott a főkapitány:
— Urak! Egy nagyszerű ötletem van!
Ezt oly hangosan mondta, hogy a különben végelgyöngülésben 

szenvedő lovak megbokrosodtak és vadul vágtattak az úton, jobbra- 
balra rángatva a kocsit.

— Álljon meg! — kiáltott a kocsisra a főkapitány. — Urak, 
most kiszállunk, mert amit most akarok előadni, az sokkal fonto
sabb dolog, semhogy azt csak úgy a kocsiban elintézhetnénk.

Kiszálltak a kocsiból és kíváncsian fogták közre a főkapitányt, 
aki nagy titokzatosan körülnézett előbb, hogy nincs-e valaki a kö
zelben, aztán lágy hangon így szólt:

— A László kapitány majd elintéz mindent. Mi már ne is tö
rődjünk evvel a kis üggyel. Menjenek az urak most egész nyugod
tan haza; én majd fölkeresem Lászlót.

— És a polgármester? — kérdezte a főügyész, miközben a 
talpától a feje búbjáig a hidegség szaladt végig. — És a polgár- 
mester? — ismételgette mintegy önmagának.

— Mit a polgármester?
— Mit szól majd, ha megtudja, hogy semmit se végeztünk.
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— Semmit: mert nem fogja megtudni. Különben is bízzunk 
a jó szerencsében. Majd elintéz az mindent mihelyettünk. No én 
megyek . . .  fölkeresem Lászlót.

— Sok szerencsét — mondta Antunovits és a főügyész kar
jaiba kapaszkodva magával vonszolta őt, pedig még szeretett volna 
valamit mondani a főkapitánynak.

A főkapitány a Bárányba sietett. Tudta, hogy ott találja majd 
Lászlót. Tényleg: a főkapitány kitűnő nyomozó tehetsége ezúttal se 
hagyta cserben. László kapitány ott ült a Bárány teraszán, gödrösi 
Horváth ödön, Lipóczy László és Eberhardt József urak megszokott 
társaságában. A társaság ezúttal vizet ivott Lipóczy kedvéért.

László kapitány tarto tta  őket szóval:
— Mondom: ha én lettem volna Budapest rendőrfőkapitánya 

Kecskeméthy idejében, akkor tudom, nem szökött volna meg az 
ipse. Még így is nagyon pikkeltem rá és nem rajtam  múlott, hogy 
nyakon nem csíptem.

Ezeket mondta és éppen egy vadonatúj fehér szipkába akarta 
helyezni szivarját, midőn észrevette, hogy a túlsó oldalról erősen 
integet feléje a főkapitány.

Átsietett a másik oldalra, hol a főkapitány csak a következő 
szavakat mondta neki:

— 60 sec. Fehér. Sicc. Juhuhuj — azzal elrohant.
László pedig fölráncolt homlokkal ment vissza. De nem az asz

talhoz, hanem kerülő úton a Bárány szálloda fehér termébe. Lát
juk tehát, hogy László kapitány megértette jól, amit a főkapitány 
mondott, ti. azt, hogy: „Egy perc múlva a fehér teremben leszek.” 
Hogy a „sicc” szó mit jelent, az magától érthető: „Négyszemközt 
fogunk beszélni, ne legyen senki se a közelben.” Azt pedig nevet
ségesen egyszerű kitalálni, hogy mit tesz magasabb rendőri nyel
ven e szó, hogy: „juhuhuj.” A gyengébbek kedvéért mondjuk csak 
meg, hogy juhuhuj annyit tesz, mint: „Égetően fontos ügyben aka
rok magával beszélni.”

Tehát László a fehér terembe ment, ahová kisvártatva a főka
pitány is követte.

— Rendben van minden? — kérdezte az izgalomtól lihegve a 
főkapitány.

— Rendben.
— Egy lélek sincs a közelben?
— Nincs.
A főkapitány előbb maga is meggyőződött ez utóbbi állítás 

valódiságáról, azután zsebébe mélyesztette a kezét, amelyben a te
rem kulcsát szorongatta, és elejétől végig előadta László kapitány
nak a repülőgépügyet. Különösen hangsúlyozta a gyászos körül
ményt, hogy a feltaláló semmiképpen sem hajlandó kiadni a repülő
gépet a városnak, hanem valami jöttm ent ánglussal tárgyal, aki úgy 
látszik, annyi pénzt ád neki, amennyit csak kér az öreg.

László kapitány szemei a „pénz” hallatára felragyogtak:
— Ah . . .  kitűnő fogás . . . !
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— Micsoda fogás?
— Az angol. . .
— Mit akar maga az angollal?
— Ez egy sikkasztó. . .  Ezt nyakon fogom csípni. Persze a 

főkapitány úr is erre céloz . . .
Ugyan hová beszél kegyed? . . .  Mi közünk nekünk most az 

angolhoz? Azt úgy se tudná maga elcsípni, mert maga nem tud 
londonul. Most a repülőgépről van szó . . .  Érti? Ezt a kis ördön- 
gős masinát holnap reggel a polgármester elé kell vinni ezüsttál
cán . . .  ha törik, ha szakad. Remélem, megértett? . . .

— Meg — mondta László és ismét felborzolta homlokát és 
rágyújtott szivarjára.

— Nos — kérdé a főkapitány idegesen —, még mindig nincs 
semmi ötlete . . .  ? Micsoda nehéz ember maga . . .

— Nehéz és bonyodalmas ez az ügy — mondta László és szi
varjából nagyokat szippantva, föl és alá járkált a szobában, az ő 
kimért, nyugodt 73^2 cm-es lépteivel.

— Hát még sincs ötlete? — türelmetlenkedett a főkapitány.
— De van — mondta az csöndesen.
— És az ? ? ! ! Gyorsan, ki vele ! . . .
— Nem mondom meg. Bízza rám a főkapitány úr most már 

az egész ügyet.
— Hát hazamehetek már? — kérdezte a főkapitány. És hangja 

oly kellemesen rezgett, mint az illatos lomb, mit a közismert lan
gyos zefír hoz megfelelő rezgésbe.

— Haza.
— Fiam! — kiáltotta a főkapitány és magához ölelte Lászlót.

— Csak okosan — tette azután hozzá és tőle telhető gyorsasággal 
távozott.

László is kisietett az utcára, ahol már várt rá Marodics Szávó 
és Kukla, a két népszerű titkosrendőr.

A derék detektívek látták a László után siető főkapitányt és 
ez nekik, elég volt. Tudták, hogy itt valami szenzációs bűnügy, vagy 
csak egyszerű ügy termékeny csírái vannak elhintve.

— Utánam! — mondta László kapitány és csakhamar együtt 
tárgyalt a három derék úr a fehér teremben.

Röviden előadta nekik a repülőgépügyet a kapitány. Beszédét 
így fejezte be:

— önök, uraim, a repülőgépet a Sztipán bácsitól egyszerűen 
ellopják. Hogy hogyan, miképpen, mi módon, milyen eszközökkel, 
az mellékes rám nézve. Az a fontos, hogy a kis repülőgép még ma 
éjjel, illetve még mielőtt a nap a láthatáron feltűnnék, a városhá
zán legyen.

*

A sötétség csakhamar ráborult a városra és így Vucsidolra is.
A petróleumlámpák vakítóan világították meg a vucsidoli utcá

kat. Azért mondom, hogy vakítóan, mert aki belenézett e jótékony 
fényt szóró modern szerkezetű lámpásba, annak szemei előtt vég
képp elsötétült minden.

28



A sötét utcákban két fekete alak bandukolt: Maródics Szávó 
és Kukla. Könnyű eltalálni, hogy Sztipán bácsi háza felé tartott, 
és hogy a repülőgép elemelésében fáradozott a két országos hírű 
detektív.

A sötétben is megtalálták a Sztipán bácsi házát.
Bekukucskáltak a kulcslyukon. Az udvarban borozgatott Szti

pán bácsi az angollal. A hátuk mögött álltak a tamburások.
Sztipán bácsi jókedvűen kiáltott oda a prímásnak:
— Az angol himnuszt játssza!
A tamburások éppen rázendítettek a megrendelt dalra, midőn 

belépett a kapun a két titkosrendőr.
Részegséget színlelt mindkettő. Egymást támogatva mentek 

dülöngélve előre.
Sztipán bácsi jót nevetett a két becsípett alakon, akiket kü

lönben régről ismert már. Különösen jóízű nevetésben tört ki, mi
dőn egyszer csak Kukla elterült a földön és elaludt.

Csak nagy nehezen sikerült fölemelni a földről. Olyan nehéz 
volt, mint egy liszteszsák.

Hortyogott, mint egy fűrészmalom és csuklott, mintha csak 
fizetést kapott volna érte.

Bevitték nagy kínlódás után a szobába, és befektették az ágyba.
Aztán kimentek és hármasban, Marodiccsal iszogattak tovább.
Kukla, midőn minden lecsendesedett körülötte, szépen fölemel

kedett az ágyról, elővette a kis zsebvillanylámpását és helyszíni szem
lét tartott.

Ismerte jól Scherlock Holmes összes kalandjait. Tudta, hogy 
ilyenkor következtetni kell. Tehát következtetett:

— A repülőgép itt van a szobában vagy valamilyen látható 
helyen, vagy láthatatlanon. Látható helyen nincs, különben látnám. 
Tehát csakis láthatatlanon . . .

Gyorsan átkutatott a szobában minden zugot, de nem volt se
hol a repülőgép.

Csak még a szekrényben nem nézte, mert be volt zárva.
Gyorsan előszedte zsebeiből a betörőszerszámokat és lázasan 

feszegetni kezdte a szekrényt.
De nem sikerült így se kinyitni. Az erős, masszív szekrény 

zára nem engedett.
Kukla dühében úgy megrázta a szekrényt, hogy csak úgy re

csegett az ódon faalkotmány . . .
És íme, csodák csodája: egy kulcs hullott le a szekrény tete

jéről . . .
Ez volt az. A szekrény kulcsa.
Kukla bevilágított a szekrénybe.
Ott volt a repülőgép . , .
örömében akkorát dobbant a szíve, hogy csak úgy pattogtak 

mellénygomb j ai.
Habozás nélkül a hóna alá csapta a kis ördöngős masinát és 

kiugrott az ablakon.
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Egy éleset fütyült (ez Marodicsnak szólt) és aztán futásnak 
e re d t. . .

Alig telt bele egy negyed óra, már a városházán volt a repülő
gép. Diadalmasan hozta a két detektív.

Éppen jókor jöttek.
A tanácsteremben m ár türelmetlenül várták a repülőgépet a 

titokzatos ügybe beavatott urak . . .

*

Sztipán bácsi, mikor reggel észrevette, hogy a repülőgép hiány
zik, szomorúan mondta az angolnak:

— Elvitték vissza a városházára a repülőgépemet, s i r . . .
— Nem baj — mondta hidegvérrel az angol. — Visszakapjuk 

mi azt. Ha nem szép szóval, hát erővel. . .

VII.

AZ ANGOL FLOTTÁK MEGJELENÉSE ÉS 

EGYÉB BAJOK

Eltelt néhány hét. Szenzáció nélkül. Mondhatnánk: minden 
esemény nélkül; m ert azt még csak eseménynek se lehet minősí
teni, hogy Sztipán bácsi naponta kétszer járta  végig a városházán 
a hivatalokat, hogy visszakapja a repülőgépjét.

Eleinte egyik hivatalból a másikba, a másikból a harmadikba, 
földszintről az emeletre, az emeletről a földszintre küldték. Később 
megmondták neki nyíltan, hogy még csak beszélni se lehet arról, 
hogy visszakapja a várostól a repülőgépet, amíg csak el nem inté
zik a kérvényét. . .  Azt pedig — mivel olyan nagy fontosságú — ba
josan intézik el hamarabb, mint öt-hat éven belül.

Amikor pedig a szegény Sztipán bácsi méltatlankodott a re
pülőgép ellopása miatt, azt felelték neki, hogy az jogos cselekmény 
volt, mivel a repülőgép a kérvény A '/. alatti melléklete volt és így 
szorosan a kérvényhez tartozik . . .

Szóval: a repülőgép súlyos problémáját ezzel befejezettnek 
tekintették.

Azt hitték, hogy most már nyugodtan lehetnek a repülőgép 
miatt.

Azonban nagyon csalódtak.
Hogy mért, arról felvilágosít bennünket az a rövid kis tele

fonbeszélgetés, amit Bíró polgármesterrel folytatott Somogyi úr, a 
palicsi fürdőpénztáros . . .

A hivatalos reggeli órák egyikében csengette fel a polgármes
tert a telefon.
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— H alló?. . .  Ki beszél?
— Itt Somogyi fürdőpénztáros. És o t t ? . . .
— Bíró Károly polgármester . . .
— Nagyságos uram! . . .  Borzasztó dolgok történtek itt Pali- 

c son . . .
— Mi az? . . .  Mi az? . . .
— Megjelentek az angol flották a palicsi vizeken. . .  A fürdő

vendégek elmenekültek innen. Az angolok lebombázták eddig a ná
dasokat és a fürdőházat. . .

Bíró polgármester az izgalomtól kimerültén leejtette a kagy
lót, de kimerültsége csak egy pár pillanatig tartott, mert csakha
mar visszanyerte hidegvérét. . .

— Ez a repülőgép m iatt van. Tudom . . .  No hát majd meg
mutatom én, hogy mit tudunk mi szabadkaiak! . . .

És kiadta a rendeletet, hogy a legrövidebb idő alatt a palicsi 
vizeken legyenek a szabadkai flották is.

Alig tellett el néhány röpke óra, máris teljesen készen várták 
a szabadkai flották az angolok támadását a hullámos palicsi vi
zeken . . .

A városi flották vezére Pertich József volt, a palicsi tónagy. 
Az angol flották élén pedig Láng Simon ellentónagy állott. Láng 
maga ajánlta fel szolgálatait az angoloknak, akik örömmel tették 
meg ellentónaggyá és kilátásba helyezték neki: hogyha győznek, ő 
lesz Palicson a tónagy. Az angolok azért is örültek Láng szolgála
tainak, mert így legalább biztosak voltak abban, hogy nem téved
nek el a nagy és mély vizen . . .

A szabadkai flottákon ott volt városunk összes előkelősége. 
Szóval a fegyverfogható emberek. Nagy volt a lelkesedés és mind
inkább nőtt a küzdők száma. Dr. Reisner Lajos minden újonnan 
érkezőt üdvözlő beszéddel fogadott. Szalay főkapitány díszmagyar
ba öltözött és úgy szállt be vitorlás csolnakjába Milassin Andor
ral, hogy cirkáló kémutat tegyenek. Parchetics Misi acélpáncélokba 
öltözve teljesen fölfegyverkezve szállt a flottákba, azonban kény
telen volt visszavonulni, mivel a nagy hajók süllyedni kezdtek 
ala t ta . . .

Milassin Andor, a vitorlás csolnakból a zászlóval integetni kez
dett az angol flottáknak.

Az angolok visszaintettek.
Aztán a következő zászló jel váltás folyt le közöttük:
— Mit akarnak maguk? — kérdezte Milassin.
— A repülőgépet — volt a válasz.
— Azt pedig nem kapják!
— Sajnáljuk!
— És mit csinálnak, ha nem kapják meg? . . .
— Lebombázzuk előbb Palicsot, aztán az Isten irgalmazzon 

önöknek. . .
Amikor Milassin megvitte övéinek az angolok válaszát, nagy 

volt az ijedtség; a flották legénysége csüggedni kezdett.
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Gyönyörű, lelkesítő beszédeket tartottak a csüggedőknek 
Dr. Fischer Jákó és Klein Adolf. Mind a ketten azt fejtegették, hogy 
a szülőföldért meghalni szép, de a szülővárosért hősies halált halni 
még szebb. Dr. Székely Áron is, hogy összetartsa a küzdőket, a régi 
időkről szóló tárcáit olvasta fel. Abrasich Antal elszavalta immár 
274-szer a Talpra magyartl . . .  Sőt közkívánatra 275-ször is előadta 
és így jubilált egyszersmind. Az iparosok páncélosán Mayland Gyúr- 
ka szavalta a Talpra magyart ötszázadszor, így főzvén le Abrasichot 
és így könnyeztetvén meg Hoffmann Francit és Buchwald Samut. 
A főgimnázium tanárai közül csak Bölcskey Lajos jelent meg, akit 
lelkesen megéljeneztek, midőn kijelentette, hogy ő, mint a szabad
kai közkönyvtár- és múzeumegylet őre, felajánlja szükség esetén 
a múzeum összes ágyúit, puskáit és kardjait, valamint ostrom ese
tén hajításra a vastag könyveket is. Az a hatalmas éljenzés se volt 
csekélység, amely akkor hangzott fel, midőn az ifjú, deli Szigethv 
Kálmán h. anyakönyvvezető állott fel és messze elhangzó bassz- 
bariton hangon felajánlotta az esetleges háborúskodás költségeinek 
fedezésére egyévi jövedelmét.

Ilyen lelkes volt a városi flottákon a hangulat, midőn egy
szerre csak eldördültek az angol flották hatalmas ágyúi.

Dr. Reisner Lajos búcsúztatót akart tartani. El is kezdte be
szédét egy ágyú tetején. így:

— Mélyen tisztelt küzdő uraim!!! Férfiak!!! Harcosok!!! Test
véreim!!! Csekély személyem kicsinysége tudatában emelek szót, 
hogy. . .

Nem foglytathatta tovább, m ert félbeszakították:
— Nem érünk rá most beszédeket hallgatni. . .  Hisz az ango

lok összelőnek bennünket. . .
— Ügy van! Ügy van! — hangzott mindenfelől, és mindenki 

kijelölt helyére sietett.
Reisner azonban a helyén m aradt tovább is és beszélt szünet 

nélkül; sőt a közbekiáltásokat is ő eszközölte. Hatalmas hangját 
azonban elnyelték a rettenetes angol ágyúk dörgései. . .

Pertich, a tónagy megadta a jelt a támadásra:
— Előre! — kiáltotta torkaszakadtából.
Azonban (és ez az a pont, ahol a dán a vízbe ugrik) — mon

dom: azonban a városi flották megfeneklettek.
A tónagy ügyetlenségének tulajdonították a megfeneklést, ami

ért is a jelen volt polgármester önmagát tagadva meg, Pertich Jó
zsefet a tónagyi állástól elmozdította és a flották vezérletét Pertich 
Ernő helyettes főkapitányra bízta.

Ámde hiába vezényelt Pertich is, hiába feszítették ki a vitor
lákat, hiába fűtötték a gőzkazánokat kettőzött erővel, a szabadkai 
flottákat meggátolta a támadásban a h ín á r . . .

Igen: a palicsi hínár, amely most élte virágzásának fénykorát, 
és amely gyönyörűen ölelte körül izmos karjaival a szabadkai 
flottákat.
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A polgármester nem hitt szemüvegeinek. Megnézte a hínárt 
tehát szemüveg nélkül is. Hitetlenül csóválta a fejét:

— No ezt mégse hittem volna . . .
Persze nagy kavarodás tám adt a szabadkai flottákon, midőn 

látták, hogy a hínár m iatt egy lépést sem juthatnak előre.
— Meneküljünk! — kiáltották többen.
— Fussunk, még nem késő . . .
Az angolok ágyúzása valóban ijesztő mérveket öltött. A ra

vasz ellentónagyuk, a Láng Simon mindenekelőtt lebombáztatta a 
Nagyvendéglőt és a nádast. Érdekes, hogy a nádas épületet csak 
65 ágyúlövéssel lehetett ledönteni. 64 lövés meg se kottyant neki, 
ami a magyar flottát szinte kétségbe ejtette. De a 65-re aztán meg
roppant a dereka: bedől t . . .

Pertich Nésztó se volt azonban rest. Kiadta a parancsot, hogy 
a nagy ágyúval kell felelni az angol ágyúknak. A beosztás szerint 
ifj. Gálffy György kezelte a nagy ágyút, akit azonban sehol sem 
találtak, hiába keresték.

Már-már azt hitték, hogy a derék ifjú a tócsata áldozata lett, 
hogy a mérhetetlen hullámok emelték ölükbe, midőn nagy hortyo- 
gást hallottak a nagy ágyú felől.

Ez ő volt. Megismerték a hangjáról.
Hozzá siettek. Aludt, mint három bunda.
Vermes Béla mosolyogva intett a felkeltőknek.
— Kétszáz korona a bank! — szólt harsányan.
— Tartom! — válaszolt Gálffy, és míg bal kezével az álmot 

törölte ki szemeiből, jobbjával a bacc-asztalra akart ütni.
Ebben a pillanatban egy kegyetlen, de jól irányzott ágyúgolyó 

tönkretette a szabadkai flottákat.
Nősz lett kavarodás. Mindenki életet akart menteni. Persze 

a magáét. Egymás után ugrottak be a Palicsba. A víz csak bokáig 
ért és így könnyű volt a sáros, hínáros csapatnak a menekülés.

Egyenesen a villamos-végállomásnak tartottak, ahol már várt 
rájuk néhány különkocsi is. (Hogy a külön villamoskocsik hogy 
kerültek ide, az kétes. Annyi bizonyos azonban, hogy valaki meg
rendelte a kocsikat. Tehát úgy látom, a számító emberi elme itt 
se hiányzott.)

Pár perc múlva vitte már a tócsata levert embereit a szágul
dó villanyos. A hősök tudták, hogy az angolok nem érik őket utol 
és azért nyugodtan dohányoztak és köpködtek a kocsi belsejében.

A harmadik kitérőben azonban megváltozott a helyzet. A vil
lanyos megállt és nem ment tovább. Késése volt a másik kocsinak 
és így kénytelenek voltak a menekülők vagy fél órát eltölteni szo
rongva, lázas izgatottságban a villanyoson . . .

Mialatt a villanyos állt a kitérőben, azalatt az elázott urak 
a ruháikat szárították a napon.

Csak nagy sokára értek be a városba. Nem győztek eleget 
csodálkozni: az utcákon egy lelket nem láttak, a házak ablakait 
m indenütt deszkákkal szegezték be. Az összes üzletek be voltak 
zárva.
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Egy öreg úr meg is jegyezte:
— Éppen olyan a város most, mint 48-ban, mikor az osztrá

kok jöttek ide Szabadkára.
A polgármester is éppen tűnődött javában, midőn egy szá

guldó automobilt látott közeledni.
Könnyű eltalálni, hogy az automobilt, városunk eme féltve 

őrzött kincsét, szeme fényét, Pertich Kálmán vezette, — mellette 
ült bonckészletével Sántha Gyurka. Pertich, midőn a polgármestert 
megpillantotta, már messziről kiabált csengő hangján:

— Az angolok ostromolják már a városházát! — kiáltotta, az
zal eltűnt automobiljával.

A polgármester elsápadt.
— Elkéstünk. . .  — mormolta fogai közt. — Ez a szerencsét

len villanyoskésés . . .
— Nem késtünk el, uraim! — kiáltotta Bölcskei Lajos, sza

badkai városi magyar főgimnáziumi rendes tanár. — Még nincs 
késő. Még nincs veszve a haza! Menjünk a közkönyvtár- és múze
umegyletbe. ígéretemet most majd beváltom. Ismétlem, uraim, amit 
a flottákon mondtam: én, mint a közkönyvtár- és múzeumegylet 
őre, fölajánlom a múzeum fegyvereit. Ügy van: fölfegyverkezünk 
és fölmentjük a városházát az angolok ostroma alól.

Elfogadták Bölcskei indítványát és kerülő utakon a múzeumba 
mentek, hogy ellássák magukat a szükséges fegyverekkel.

Bölcskei szabad választást engedett az uraknak, ő maga pedig 
leült íróasztalához és folytatta a közkönyvtár katalógusát, amelyet 
ezúttal 23-szor kezdett meg.

A városháza helyzete ezalatt mind válságosabb lett
Az angolok hevesen támadtak. Táborukban volt az öreg Ir^n- 

ciskovics Sztipán is, aki maga vezette a vucsidoli bicskások hadát, 
hogy visszakapja repülőgépét.

Nagy volt azonban a lelkesedés a városházán belül az ostrom- 
lottak közt is.

Mukits Simon és Varga Károly is az ostromlott városházában 
rekedtek.

A két képviselő véletlenségből volt éppen akkor a városházán, 
midőn az angolok (akik — mint látjuk — megelőzték a mieinket) 
támadást intéztek a városháza ellen a repülőgép kiadásáért.

Szerencsétlenségre az angolok támadása egy időbe esett a 
rendőrök sztrájkjával. A rendőrök ugyanis sztrájkba léptek. Na
gyobb fizetést akartak. így a hivatalnokok maguk védték a város
házát.

Először azt hitték, hogy az egész ostrom valami kedélyes 
bácskai tréfa; csak midőn az angolok az ágyúkat a kapu elé von
szolták, akkor ijedtek csak meg igazán. A kedélyes gödrösi Horváth 
Ödön, aki azt mondta, hogy Favorit szódával kell az ostromlókat 
elkergetni, szintén nagyon megijedt, midőn látta a folyton szapo
rodó ostromló tömeget.
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A zavar nőttön nőtt, midőn Mukits Simon maga köré gyűj
tötte az embereket és azt indítványozta, hogy itt vezérekre van 
szükség. Hogy ne legyen sok veszekedés, vezérül ajánlotta fel ma
gát és Varga Károlyt.

A tömeg lelkesen kiáltotta ki őket vezérükül, mire Mukits Si
mon a következő beszédet tartotta:

— Mélyen tisztelt polgártársaim! Szándékosan hagytam a feje
men a kalapomat, hogy megemelhessem önök előtt (Leemeli a ka
lapját. Óriási éljenzés), és hogy lelkem egész melegével, szívem tel
jes hevével, a hazafiság tűzkévéjétől duzzadó keblem összes tüzével 
köszönetét mondjak azért a bizalomért, amellyel engem és igen 
tisztelt képviselő társamat, Varga Károlyt kitüntettek. (Éljenzés.)

Ezután a Szabadság, Egyenlőség és Testvériség igéit fejtegette, 
majd áttért a repülőgépre, amidőn is kijelentette, hogy a repülő
gépet, amely a magyarság dísze lesz majd egykoron, nem szabad 
angol kézbe adni. Meg kell védeni az utolsó csepp honfivérrel is.

Beszédét így fejezte be:
— Befejezem a beszédemet és fölteszem egyszersmind kala

pom is, amely most a vezéri jogart fogja képviselni. Akarom, hogy 
e viharedzett kalap előtt, amelyet annyiszor hajtottam  meg a nép 
előtt, hajoljon meg ez egyszer egy büszke, elbizakodott nép, az an
gol . . .  Ha még nem tudják, mi a bácskai becsület, hát majd meg
tudják most. (Óriási éljenzés.) Azt hiszem, tisztelt polgártársaim, 
hogy ezek után nem kell Varga Károly igen tisztelt barátomnak és 
képviselő társamnak fölszólalni, mivel ő úgyis azt mondaná, amit 
én. (Éljen Varga!) Isten áldását kérem önökre! (Leírhatatlan éljen 
és taps.)

Mialatt Mukits beszélt és bátorságot öntött az ostromlottak 
szívébe, azalatt árulás folyt egy lépéssel odébb a kapu a la t t . . .

Dulich főjegyző ugyanis — aki a védelemben eddig egyáltalá
ban nem vett részt — titokban a kapu alá hívta a városháza egyet
len angol hivatalnokát: lovag Martyn Albert off Windsort és így 
szólt hozzá:

— Tud maga angolul, Off* úr? Hm? . . .
— Igen. Született angol vagyok.
— Biztos?
— Egész biztos.
— És nem felejtett még el angolul?
— Még nem.
— Bízhatok önben, Off úr? . . .
A lovag megsimogatta jól ápolt gesztenyeszínű szakállát és ra

vaszul mondta:
— Nu-ná: nem.
— Ez angolul van? — kérdezte a főjegyző.
— Nem.
— Hát?
— Franciául. Annyit tesz, hogy bízhat bennem a főjegyző úr.

* Azért szólította „Off”-nak, mert az öt név közt ez a legrövidebb.
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— No hát azt akarom, kedves Off úr, hogy lopóddzék ki az 
angol táborba és indítsa meg a béketárgyalásokat. . .

— A béketárgyalásokat?
— Igen.
— Hogyan? Hiszen amott a hősies halálról szónokolnak.
— Az nem baj. Csak menjen ki. Az én felelősségemre, Off úr, 

és kérdezze meg, hogy mit akarnak tulajdonképpen. Ha csak a re
pülőgépet akarják, azt kiadom én. Mert nem szeretem, tudja, ezt 
a nagy fölfordulást. Szeretem a békességet, a csendet . . .

Óvatosan kinyitotta azután a városháza kiskapuját és Martyn 
titokban az ellenség táborába lopódzkodott.

Mister James, midőn meghallotta, hogy Martyn földije, barát
ságosan ölelte keblére, majd homlokára egy nagy és két kis puszit 
nyomott.

Azután megindultak a titkos béketárgyalások.
Míg Martyn odakünn járt, azalatt a városházabeliek — akik 

csak nem is sejtették Dulich titkos, ravasz műveletét — a kiroha
násra készültek elő.

Mindenekelőtt összeszedték a városháza összes hivatalainak 
íróasztalaiból a bort meg a szódát és ittak egy kis szíverősítő 
italt is.

Majd összeszedték az ostromlottak minden magánvagyonát. 
Mindenki kiszedte erszényéből, zsebéből pénzkészletét és az ud
varon rakott máglyára rakták fel. Összegyűlt így nagy nehezen 1 fo
rint 20 krajcár. (A hónap vége volt már!) Ez a pénzelégetés azért 
történt, mert nem akarták, hogy az angol szedje el tőlük a pénzt
— vesztett ügy esetén — és avval is gazdagabb legyen.

Csak Deli Ferenc hagyott a hős Zrínyi példájára mellényzse
bében 20 krajcárt.

— Ne mondja az angol, hogy smucig a magyar — mondta 
bátran Deli. — Akarom, hogy az a katona, aki elejt engem, ki is 
zsákmányolhasson. . .

Mindenki fegyvert fogott. Különösen jól festett Bólics József, 
aki két rendőrkardot ragadt kezeibe:

— Csak a testemen keresztül jönnek be a városházába! — 
kiáltotta bátran.

— Ügy van! Megmentjük Szabadka becsületét életünk árán is!
— mondta Dembitz főügyész puskájának csövét vizsgálgatva. — 
Nem adjuk ki a repülőgépet.

Amint ezekből látható, teljesen felfegyverkezve, tám adásra ké
szen állott a kicsiny, de elszánt csapat a városháza kapuja alatt.

Ezalatt künn a városháza eltorlaszolt kapuja előtt komor arc
cal sorakozott az ostrom ra a sereg.

A vucsidoli bicskások kijelentették, hogy meghalnak, de a re
pülőgépet megkerítik, és hogy ők lesznek ma a városháztorony er
kélyén az elsők. A tűzoltói szertárt megostromolták és már hozták 
is a létrát, hogy nekitámasszák a falaknak. A piacon összegyűlt 
nagy tömeg lelkesen buzdította a derék hősöket, akik — mint két 
hét múlva a Times némi túlzással írta — „kockára tették életüket
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a tudományért, s akiket a szociális evolúció legnagyobb bajnokai 
között kell emlegetni".

Mialatt ezek történtek, a Szemmáry-féle vendéglő óriási diplo
máciai tárgyalások színhelye volt, amely tárgyalások végleg eloltot
ták a városházostrom ügyének már-már explodálni készülő bom
báját, helyesebben e bomba égő kanócát.

Martyn lovag ugyanis az angolokkal megoldotta a kérdést. így 
szólt (angolul):

— Uraim! Én jó angol vagyok. De szeretem ezt a földet, s 
ezer okom volt rá, hogy megútáljam, amely okokról itt nincs idő 
most beszélni, de amely okokat a költő e szavakban fejez ki: Ez 
a föld a lelkek temetője! És mégis azt mondom, uraim: hagyjuk 
meg ennek a szerencsétlen városnak azt a dicsőséget, amelyre ér
demtelennek mutatkozott, azt a dicsőséget, hogy megörökítse nevét 
a XX. század legnagyobb találmányával kapcsolatban. Hagyjuk meg 
akkor, uraim, amikor ez a város, bár későn, de méltányolta Fran
cziskovics úr találmányának horderejét. — Itt a szónok rövid szüne
tet tartott, majd emelt hangon folytatta: — Igaz, uraim, angol va
gyok, és így talán azt kellene kívánnom, hogy angol lobogó lengjen 
az első repülőgépen, amely a légtengert biztos suhanással fogja ha
sítani, de mégis azt mondom, hogy hagyjuk meg nekik a dicsőséget. 
Hanem igenis ellenőrizzük az ügy fejlődését, és ha Szabadka csak 
egy pillanatig is érdemtelennek mutatkoznék a nagy találmányra, 
úgy haladéktalanul vegye kezébe az ügyet Anglia. De egyelőre a mél
tányos Angliának méltányosnak kell lennie!!!

Az utolsó mondáson annyira meghatódtak az angolok, hogy rö
videsen belementek az ajánlatba. Egy vén angol kormányos, aki egy 
flottái hajóról jö tt be Szemmáryhoz egy pohár sörre, örömkönnye
ket szórva megcsókolta Martynt.

— Soha életemben nem felejtem el ezt, mylord — mondotta 
az öreg tengeri fóka. — Soha! Én jártam  Transvaalban, halomra 
lövöldöztem a búrokat, én jártam  Indiában, halomra lövöldöztem 
az indusokat. Nem akarok többet mondani, de még azt senkitől 
sem hallottam, mylord, hogy Anglia méltányos. Engedje, hogy még 
egyszer megcsókoljam önt, mylord.

— Parancsoljon — szólt Martyn és odanyújtotta neki a másik 
képét.

Ezzel az ügy végleg a barátságos megoldás medrébe terelő
dött. Francziskovics Sztipánt behívták. Az öreg először nehezen 
állott kötélnek, de amikor Martyn kijelentette neki, hogy a legkö
zelebbi városi földeladásnál két lánc homokot fog kapni teljesen 
ingyen, belement a dologba.

— Nem bánom — mondotta —, hát épüljön a város pénzén 
az első repülőgép, végre is egy repülőgép ide vagy oda, de azt 
kikötöm, hogy abba se a tanács, se az obtyina, se semmiféle bizott
ság, se a polgármester, se az úristen bele ne szóljon. Én egy sze
gény föltaláló vagyok, de amennyi mérget nekem ott a városnál
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föltálaltak, azt mégse lehet kibírni. Egy szót se szólnak — jól van. 
De ha sokat okoskodnak: elmegyek Angliába.

Kipirulva kiabált.
— Itt nem lehet semmit csinálni, megeszi az embert a por és 

a maradiság! De isten tudja, szeretem mégis ezt a földet és ezért 
neki adom a dicsőséget.

Az öreg sírva fakadt és Martyn nyakába borult. Az angolok 
is kivették a szájukból a bagót és könnyeztek. Ebben a pillanat
ban az öreg tengerész zokogva elkezdte énekelni:

— Good savé the king!
Hasi Kálmánék pedig rázendítették a dalt. Az egész társaság

— akik nem tudni honnan, egyszerre ott term ettek — megilletődve 
és tele szájjal énekelt, amikor künn ágyúlövés hallatszott. János 
bácsi ágyúzott, a Teréz-templom érdemes harangozója, aki azelőtt 
ünnepekkor a mozsárágyúkat sötögette a templom előtt. Már régen 
betiltották az ágyúzást, és azóta az öreg sehol se működhetett ked
ve szerint. Most azután az ostrom hírére előszedte öreg mozsarait, 
a városháza elé sietett, és elkezdte őket sorra pufogtatni. Bodrics 
Miskáék és Mezei Béláék a mozsárágyúk mellett húzták a „Vucsi- 
doli ifjak rohamindulóját”, amelyet György A. Mór zeneszerző az 
ostrom kezdetekor hirtelen szerzett.

Feledhetlen látvány volt. A kedélyek a végsőkig feltüzelvék. 
Minden arcon lázas pír. Érezni lehetett a szívek viharos dobogá
sát. A Deák utca felől a vucsidoli szüzek csapata közeledett, akik 
elhatározták, hogy az egri leányok példájára, kedveseikkel együtt 
fognak harcolni.

Ebben a pillanatban Sztipán bácsi egy fehér zászlót lengetve 
megjelent a téren. A fehér zászlót egy asztalkendő képezte, amelyet 
egy meszelőre kötöttek. A zászló megjelenésének — találóan szólva
— frenetikus hatása volt. A tér tíz perc alatt kitisztult. János bácsi 
szomorúan hazavitte a mozsárágyúit. A vucsidoli harcosok vissza
cipelték a raktárba a létrákat. A városháza kapui csakhamar tárva- 
nyitva állottak.

Sztipán bácsi és az angolok felmentek a polgármesteri hiva
talba, ahol a repülőgép dolgát megbeszélték. Sztipán bácsi sértet
lenül visszakapta a masinát és megígérte, hogy az első repülőgép 
a városé lesz, továbbá hogy személyesen fog vele fölrepülni, éspe
dig hat hónapon belül. De kijelentette azt is, hogy ha a várós aka
dékoskodik, haladéktalanul az angolokkal fogja finanszíroztatni ta
lálmányát. A városi urak mindenbe belementek. Sztipán bácsi dik
tált, de úgy, hogy hasonló diktálásra a világtörténelem legöregebb 
diktátorai sem emlékeztek. Hja, a világ első nemzete állott a háta 
megett.

A vér kormányos — aki szintén részt vett a tanácskozásban
— érezte is, hogy ezt a tényt reprezentálni kell. Felállott tehát és 
a tanácskozás befejeztével érces hangon rákezdte:

— Good savé the king!
Mindenki fölállott és énekelt! Feledhetlen jelenet volt — írta 

a Times, s ezt el kell ismernünk e helyen nekünk is.
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V III.

ANGOL MÉRNÖKÖK SZABADKÁN

A városháza ostromának híre hetekig foglalkoztatta a bel- és 
külföldi lapokat. A Matin és a Neue Freie Presse egy-egy tudó
sítója azonnal Szabadkára utazott, hogy állandóan beszámolhasson 
a világsajtónak a szabadkai eseményekről. A Bárányban vettek szál
lást és állandóan nagy érdeklődés központjai voltak. Néhány nap 
múlva megérkeztek a Times, a Le Figaro, a The Grafic és a L'Illust- 
ration emberei is. Két utóbbi óriási fényképmasinákkal fölfegyver
kezve, aminek az eredménye az volt, hogy a LTllustration, a The 
Grafic hasábjain m ár egy hét múlva ott díszelgett Sztipán bácsi és 
a szabadkai városháztorony fotográfiája.

Az események lavinája rövid rövid idő alatt roppant érdekes 
várossá tette Szabadkát. Állandóan szerepelt a világlapok napihír
rovatában. Idegenforgalma néhány nap alatt megtízszereződött. Min
denki akarta látni a repülőgépmintát. De Sztipán bácsi senkinek 
se mutatta, se lefényképezni nem engedte.

Közben táviratok érkeztek Sztipán bácsi címére Angliából. 
Angol mérnökök ajánlkoztak, hogy részt vesznek a repülőgép vég
leges megalkotásának munkájában és ingyen odaadják szaktudásu
kat Sztipán bácsinak, csak azt kívánva, hogy nevök a léghajóépítői 
között szerepeljen.

Sztipán bácsi hasonlóképp rövidesen öt-hat táviratot küldött 
Londonba. Aminek az eredménye megint az volt, hogy a mérnö
kök egyenként küldték a választáviratokat, hogy haladéktalanul Sza
badkára indulnak.

A városháztorony alattiak is teljesen a helyzet magaslatára 
emelkedtek. A polgármester naponként tudakozódott Sztipán bá
csinál a fejleményekről és az ostrom után egy hétre megitta vele 
a testvérpoharat. Amint megtudta, hogy az angol mérnökök mikor 
jönnek, rögtön megtette az intézkedéseket a kitűnő vendégek fo
gadására.

A tanács azonnal előirányozta a fogadtatás költségeit, és csak
hamar óriási diadalkapukat ácsoltak Pudler emberei, amelyeken ki
világítható betűkkel díszelgett a fölírás: Isten hozott. A kapufákon 
sonkák és sillerrel telt üvegek lógtak. Gyönyörű volt azt nézni! A 
nép egyszerű gyermekei, akik vasárnaponként a városháza előtt 
szoktak ácsorogni és a világ dolgait megbeszélni, sűrűn vitatták a 
repülőgép ügyét is. Ez alkalommal három fogadást kötöttek és 
kilenc embernek verték be a fejét. Ügy látszott, hogy mindaz a kul
turális erő és érdeklődés, amely Szabadkán mindeddig hiányzott, 
most (mintha eddig aludt volna) föléledt az emberekben.

*

Két nap múlva megérkeztek az angol mérnökök. Este 6 óra 
15 perckor robogtak be a budapesti gyorsvonaton.
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A polgármester díszmagyarba öltözve, a tanácsnokok és a 
többi főhivatalnok frakkban, ezenkívül Szalay főkapitány és dr. 
Reisner Lajos is fölhúzták díszmagyar ruhájukat. Az önkéntes tűz
oltók zenekara Wahl karnagy vezetésével szebbnél szebb indulókat 
játszott. A peron elegáns közönséggel volt tele. Amikor a vendégek 
leszálltak a vonatról, vegyes „Hipp-hipp!” és „Éljen!" kiáltás fogadta 
őket, a tűzoltók pedig rázendítették a Rákóczi-indulót.

Iványi István, a vak történetíró szintén kivezettette magát a 
pályaudvarra, és amikor a polgármester beszédét hallotta, amely
ben az „a kultúra nevében”, üdvözölte a tudós mérnököket, öröm
könnyeket sírva kijelentette, hogy a város aranykora elkövetkezett 
és ezek után haladéktalanul hozzáfog Szabadka története III. köte
tének megírásához. Az angolok röviden megköszönték a fogadta
tást, és mialatt dr. Reisner hasztalanul igyekezett szóhoz jutni, már 
fogatokba ültek és Sztipán bácsihoz hajtattak. Azt mondják, hogy 
még azon éjjel munkába fogott a négy mérnök.

Annyira zárkózottak voltak a gentlemanek, hogy dr. Dembitz 
beszüntette az intézkedéseket a tiszteletükre rendezendő bankett 
tárgyában. Özv. Almássy Kovacsics Károlyné és Birkássné Szucsich 
Adrienne úrasszonyok azonban már másnap délben meghívták őket 
a tiszteletükre rendezendő színielőadásra, amit Albion udvarias fiai 
meg is ígértek. Egyébként azonban sohase voltak láthatók, Sztipán 
bácsi házánál zárt ajtók mögött folyt a néma munka, s a dolgozó 
társaság csak este volt látható, amint Sztipán bácsival a rendes sé
tájá t tette. Ilyenkor egész kis sereg kíváncsi követte a nyomukat. 
Különösen Bili Newmannt, a cambridge-i egyetemen a mechanika 
tanárát bámulták meg nagyon. Ennek az úrnak egészen borotvált 
volt az arca s a tetejében egyetlen szál haj nélkül szűkölködött. 
Folyton erős szivarokat szítt. A társaság többi tagja volt Henry 
Simpson (aki, mint látjuk, végre ingyen is eljött), Ralph Mulberry, 
aki m ár számos találmány praktikus kivitelénél játszott eme, a 
tudós asszonyéhoz hasonló szerepet és végre Arthur Gride, akit 
Statikai vagy dinamikai probléma-e a repülőgépé? című könyve után 
mindannyian ismerünk.

Egész nap ott dolgoztak ezek az urak papírjaik, tabelláik és 
logarléceik mellett Sztipán bácsiék tisztaszobájában. Reggel közös 
tanácskozáson megbeszélték a teendőket, azután csend volt, a szivar
füst gomolygott és fekete számokkal teltek meg a tiszta papírlapok. 
Sztipán bácsi első napokon csak behozta a sillert, a poharakat és mel
lé a Decsy-szódavizet, de amikor látta, hogy csak szódavizet isznak az 
angolok — és azt is csak ritkán —, nem tette többé és maga se 
ivott. Annál több baj volt eleinte az étellel. Az angolok folyton húst 
akartak és rengeteg sokat ettek. Mándó néninek reggelire, ebédre, 
vacsorára befőzteket kellett szervírozni. A jám bor asszony eleinte 
nem tudta a sütés módját, de Ralph Mulberry, aki A konyha ké
miája című tudományos művével már pályadíjat is nyert, megmu
tatta  neki, hogy kell megsütni a marhahúst, hogy a közepe azért 
véres maradjon. Naponta hat-nyolc kiló hús fogyott el. Pedig Szti
pán bácsi alig evett, Mándó néni meg éppen rá se nézett a húsra,
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csak Katica, a szép Katica leányuk fogyasztotta jóízűen a félig vé
res húst. Őt még nem ismerjük. Regényünk színpadán — mely, 
büszkén elmondhatjuk, mindeddig világesemények színhelye volt — 
még nem tűnt föl igénytelen, de bájos alakja.

Most azonban meg kell őt néznünk. Sovány, sápadt lány. Pe
dig bájos, tizennyolc éves arcán annyi élet sugárzik, mosolyog. Fi
nom arcán a vérszegénység sárga fátyla, mellét a szokás szerint 
szűkre szorítja a rossz szabású fűző. Mint barátnői, ő is keveset 
eszik és keveset alszik, mert komolyan hiszi, hogy csak így lehet 
belőle szép lány.

Mikor templomba megy, és selyemruháját a tíz alsószoknya 
fölé fölhúzza, nyakába akasztja a gyöngysorát és fejét beköti nehéz 
selyemkendőjével, végtére pedig fehér arcára két tűzrózsát mázol 
a patikából vásárolt festékkel, olyan, mint egy finom, szomorú csi
nált virág.

Mióta azonban az angolok megérkeztek, néhány nap alatt nagy 
változás esett rajta. Sűrűn tekintett a mérnökök dolgozószobájába, 
s ilyenkor szeme mindig találkozott a gyönyörűen nyírt baj szú 
Arthur Gride-nek acélkék szemeivel. A második nap azt mondta 
Sztipán bácsi a lányának:

— Te Katica, azt mondja nekem ez az angol úr, hogy mond
jam  meg neked, hogy kár, hogy annyira fűzöd magad, s hogy nem 
eszel te is véres húst, mert attól pirosabb lenne az arcod és szebb 
lennél. Hát megmondom.

De el is pirult erre Katica, hogy annál pirosabbra a világ sem
milyen angolja nem kívánhatta. És innen kezdve letette az ostoba 
fűzőt, ebédre jóízűen ette a frissen sült véres húst, és egy hét múl
va eltűnt arcáról a beteges sápadtság, sőt mintha a termete is erő
södött volna.

Észre is vették ezt sokan az ismerősök közül, akik jelen vol
tak az angolok tiszteletére adott műkedvelő előadáson. Ez a mű
kedvelő előadás a műkedvelő előadások királya volt. A rendezők: 
özv. Almássy Kovacsics Károlyné és Birkássné Szucsich Adrienne 
úrasszonyok ez egyszer igazán kitettek magukért. Meg akarták mu
tatni a brit nemzetnek, hogy a szabadkai művészvilág milyen előre
haladott. A siker tényleg nem m aradt el, mert a Times vasárnapi 
száma vezércikkben m éltatta a két úrnőt és elismerte, hogy Sza
badka szellemi életét ők tették erőssé, naggyá.

A műkedvelő előadás — melybe a MÁV altiszti kört is bevon
ták Pietsch Ferencné vezetésével — egy prológussal kezdődött, melyet 
egy bájos kislány, Sokét Irénke szavalt el. Utána egy egyfelvonásos 
következett, melyet ez alkalomra dr. Winkler Elemér szerzett, és 
amely a Szárnyas állat címet viselte. Majd a Tavasz ébredése című 
élőkép következett, melyet Almássy Kovacsics Károlyné rendezett 
kiváló ízléssel, végül közkívánatra megismételték a Jókai-ünnep egyik 
képét, A magyar nábobot, melyben ismét a szabadkai jeunesse 
dorée eleje vett részt. Ez alkalommal élénk derültséget keltett Voj- 
nich Béla agara, mely dr. Békeffy beszédét folytonos zajos ugatá
sokkal szakította félbe.
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Az élvezetes előadást Sztipán bácsi és vendégei egy proszcé
niumpáholyból nézték végig, melyet ingyen bocsátott a figyelmes 
rendezőség a kitűnő feltaláló rendelkezésére. Sztipán bácsi azonban 
nem fogadta el a potya jegyet.

Az ügyből egy kis konfliktus támadt, melyet úgy oldottak meg, 
hogy Sztipán bácsi a páholyért járó összeget bedobta egy mentő
perselybe.

A színházban egyébként — ami természetes — a közfigyelem 
az immár hírneves feltalálóra és vendégeire irányult. Szünet köz
ben Bezerédy főispán föllátogatott a páholyukba és külön meghívta 
őket előadás után a Nemzeti Kaszinóban tartandó táncestélyre. 
Egyben kilátásba helyezte, hogy bemutatják tánc után Szabadka 
egyik nevezetességét: a trombitásokat — amint már szokás — ki
állítják az erkélyre és eljátszatják velők az angol himnuszt.

Az utóbbi érv hatott. Arthur Gride kijelentette, hogy ő kész
séggel elmegy, kapacitálta a többieket is és nyomban fölkérte Ka
ticát az első csárdásra és a második négyesre.

Előadás után aztán felkészültek és átmentek a Kaszinóba, de 
hiába vártak ott vagy egy óra hosszat, a Bezerédy, Bíró, Vermes csa
ládokon kívül csak Pertich Kálmán és Paukovits Andor jelentek 
meg és a hangulat oly nyomott volt, hogy a mulatságból nem lett 
semmi. Pertich Kálmán ugyan egyszer-kétszer elrikkantotta magát, 
hogy jó kedvet keltsen, a főispán is erősen buzgólkodott, de hiába, 
még az egykedvű angolok is kellemetlenül érezték magukat, és Szti
pán bácsi unszolására — aki egy pohár pezsgőnél világért sem 
akart többet inni — éjféltájban hazaindultak.

Elöl ment Katica Arthurral. Utánuk Sztipán bácsi Mándó né
nivel, végül bezárta a sort a tudósok serege. Köztük Bölcs Nándor 
gimnáziumi tanár, aki azt állította, hogy az angol mérnökök ked
véért tart a társasággal, holott tulajdonképpen — amit sehogy sem 
akart még önmagának sem bevallani — a bájos Katica vonzotta.

Lassan mentek, m ert Arthur és Katica, akik a csapatot vezet
ték, annyira elmerültek a beszélgetésbe, hogy alig lépkedtek. De 
végre mégiscsak elértek Vucsidol határára. Az egyik sarkon aztán 
olyasvalami történt, amire az angolok éppen nem számítottak. Ilyes
mi ugyanis Londonban a West-Minster téren éppen nem szokott 
előfordulni.

Amint Arthur éppen azt rebegte, hogy Katica szemeinek a 
fénye még a holdénál is szelídebb, valaki erősen meglökte a karját. 
Arthur a sötétben először azt hitte, hogy Sztipán bácsi volt a tet
tes, aki neheztel a nagy mondásért, de egy nagy harci ordítás észre
v é te le  vele, hogy itt más van a levegőben. Az ordítozó Bölcs Nán
dor volt.

— A vucsidoli bicskások! — kiáltotta harsányan és hangja 
úgy zúgott, mint az északi szélvész.

Alighogy Arthur Gride körülnézett, már ott állt előtte hat-hét 
jó markú vucsidoli. Kezökben megvillant a bicska és éktelen szi
dalmak közt körülvették az angolokkal vegyes társaságot.

Arthur a válságos pillanatban is Katicára gondolt legelőbb. Mi
alatt az óra előtt egy jól megtermett vucsidoli hadonászott a bicská
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jával, ő Katicára nézett és — mintha testével védeni akarná — mel
léhúzódott. De a lány nem félt. Arthur csodálkozva és szerelmes 
rajongással látta, hogy Katica a veszélyben mily hősi elszántsággal 
állt. Persze arra nem gondolt, hogy vucsidoli lány létére az ilyesmit 
nagyon megszokta.

Eközben a helyzet válságosra fordult. A vucsidoliak éktelen 
lárm át csináltak és mint az emberevő kannibálok, bicskájukat az 
áldozatok felé meresztgették.

E pillanatban nem lehetett tudni, nem kerül-e az egész díszes 
társaság bicskaélre.

Bölcs Nándor ekkor jónak látta cselekedni. Óvatosan benyúlt 
jobb mellényzsebébe és onnan finom hatlövetű revolvert vcnt ki. 
Ki tudja, hová fejlődhettek volna a dolgok, ha a gyilkos szerszámot 
használja. Szerencsére Arthur Gride odatekintett és egy hirtelen 
mozdulattal kicsavarta kezéből a fegyvert. Aztán társaira nézett.

Azok m ár akkor félkörbe tömörülve álltak a támadó vucsido- 
liakkal szemben. Arthur melléjük állt. Katica és Bölcs Nándor a hát
térben maradtak. Most hirtelen Henry Simpson elkiáltotta magát.

Az üvöltéshez hasonló kiáltásra az angol csapat hirtelen elő
retört. Egy pillanat műve volt az egész. Megindult a bokszolás, az 
angolok e nagyszerű harci módja, és a vucsidoli bicskások rövid 
küzdelem után lefegyverezve, vad futásban kerestek menedéket. Az 
angolok nem éltek vissza a győzelemmel. Hagyták őket futni.

Mikor Sztipán bácsi Mándó nénivel — kik eddig lassú menete
lük m iatt hátram aradtak — a kis csapatot utolérték, éppen abban az 
időpontban Bölcs Nándor Gride Arthur kezeit szorongatta és erő
sen biztosította örök hálájáról. Míg Katica egy nyájas pillantással 
köszönte meg a védelmet. És nem kell mondanunk: ez a pillantás 
többet ért Gride Artúrnak, mint Bölcs Nándor kézszorítása.

Miközben az öreg Sztipánnak elmmondták a lefolyt harc ese
ményeit, hazaértek.

A kiskapun már belépett Sztipán bácsi, Mándó néni és Katica 
és éppen Ralph Mulberry készült a küszöböt átlépni, midőn Arthur 
Gride, kinek kezét az imént búcsúzóul Katica melegen megszorí
totta, m egrántotta Henry Simpson szárnyas kabátát.

Az angol visszafordult. Sztipánék is megálltak.
Arthur kijelentette, hogy ő még nem fekszik le. Sztipán bácsi 

erősen kapacitálta és hivatkozott az idő előrehaladottságára, de hi
ába, Arthur megmaradt elhatározásánál.

— Ha már a Kaszinóban nem sikerült a mulatság, hát pótolni 
akarom.

Ralph Mulberry és Henry Simpson igazat adtak neki és szin
tén a visszafordulás mellett foglaltak állást, egyedül Bili Newmann 
nem volt hajlandó velük menni, hajban szűkölködő tar koponyá
já t hozva fel okul.

Abúcsúzás megtörtént. A három angol és Bölcs Nándor vissza
felé indultak. Az Otthonnál Bölcs Nándor jelentette, hogy haza kell 
mennie, mert reggel negyven neveletlen gyermeket kell oktatnia. 
Az angolok sajnálatukat fejezték ki távozása felett és miután kezet 
fogtak vele, beléptek az Otthonba.
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Odabent zajos „Hurrá!" kiáltásokkal üdvözölték az angolokat, 
kik a kompániában a színpadon szereplő MÁV altiszti kör irodal
mi osztályának tagjait ismerték föl. Pietsch Ferencné rögtön elébük 
sietett és meginvitálta őket asztalukhoz. Az angolok készséggel he
lyet foglaltak.

Pietschné vezette a társalgást. Mindjárt elmesélte, hogy ők az 
ujjáalkotott Pest szálloda nagytermébe mentek előadás után, ahol 
táncoltak egy ideig, azonban hirtelen azt vették észre, hogy a Pest 
szálloda nagytermének pallózata inogni kezdett. Ettől annyira meg
ijedtek, hogy rögtön otthagytak csapot-papot és eljöttek az Otthon
ba.

Eközben a pincér telerakta az asztalt üvegekkel. A magyar tár
saság finom sillert, majd pezsgőt ivott, míg az angolok sherry bran- 
dynél kezdték és azon folytatták.

Egyszer, amint Arthur Gride körülnézett, egy asztalnál Fazekas 
Lajost, a kitűnő építészt látta meg. Fazekas, ki vagy fél évig nem 
járt az Otthonba, most megbocsátotta Versendinek, hogy a télen 
egyszer egész éjjel nótákat húztak és eljött. Gride Arthur rögtön — 
amint őt meglátta — fölkelt és átment hozzá. Fazekas ugyanis azon 
műhelyt építette, amelyben a repülőgépet készültek megcsinálni és 
onnan ismerte őt az angol. De különben már megelőzőleg sokat hal
lott a kiváló emberről, aki Rómában is já rt és a pápával kuglizott.

Fazekas az angol meghívására átment a nagy asztalhoz, ahol 
már vagy húszán ültek. Köztük Martyn off Windsor úr is, ki ez 
egyszer leereszkedett a vasúti altiszti körhöz.

így iszogattak vagy fél óráig és a hangulat a tetőpontra há
gott. Ekkor Fazekas fölállt és három darab háromdecis pohárral a 
kezében, melyekben gyönyörű pezsgő volt, trojanicát köszöntött 
Henry Simpsonra, ily módon akarván kifejezni iránta érzett nagy
rabecsülését.

Az angol természetesen csak bámult, mint issza ki Fazekas 
egymás után a háromszor három deci pezsgőt és egyáltalán nem 
látszott megérteni, mit akar tőle. Szerencsére ott volt Martyn, aki 
megmagyarázta, hogy a trojanica a legmagasabb megtiszteltetés, 
amely Szabadkán idegen embert érhet, és azt el kell fogadni.

Henry Simpson most már nem térhetett ki, a részére tele töl
tö tt három poharat kiitta, sőt kiivott még hárommal, visszaköszönt- 
vén azokat Fazekasra.

Még Silberleitner is letette a dákót, amelyet éppen öt órával 
ezelőtt vett kézbe, hogy néhány kétszázas partit megjátsszon egy vi
déki matadorral, aki híres volt az Etscheres lökéseiről. Mondom, 
még Silberleitner is letette a dákót nem törődve azzal, hogy éppen 
most volt benne a lökésekben. (A 64. karambolt csinálta már.) A ci
gányok is odasompolyogtak a harcosok köré és nagyot nyeltek, ami
kor az angol a második trojanicából az utolsó kortyot itta meg.

Fazekas mosolygott. Ügy tett, mint akinek nagyon tetszik a 
dolog és körülnézett az illusztris társaságon: nem jelentkezik-e va
laki, aki a visszaköszöntésre azt mondja, hogy nem gilt.
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Nem akadt senki, sőt Joó Aurél odasúgta az angolnak, hogy ne
ki kell most ú jra megtölteni mind a három poharat és átnyújtani 
Fazekasnak.

Az angol arca lángolt az erős italtól. Keze mintha reszketett 
volna, amint a pezsgősüveget felemelte, hogy tele töltse a poharakat.

Ott állt a trojanica a márványasztalon.
— Very well! — mondta az egyik a másiknak.
— Ákombákom, a szádhoz vágom! — suttogta Fazekas, hogy 

szinte recsegtek a hanghullámoktól a kávéház nagy üvegtáblái.
Az angolok ijedten ugráltak fel az asztaltól.
— Mit jelentenek ezek a szavak? — kérdezték a lovagtól.
— Az angol nemzet dicsőségére fogja kiinni a trojanicát — ma

gyarázta meg a windsori lovag Fazekas szavait.
— Éljen, éljen, madjár! — ordították most az angolok és csók- 

özönben fürösztötték Fazekas arcát.
— No ánglius, ide süss! — szólt most és a három nagy pohár 

tartalm át pillanat alatt elbekebelezte.
Az angolokat is meglepte ez az nagy hősiesség, m ert valóban 

annak lehet nevezni Fazekas vállalkozását és vállalkozása nagy 
sikerét.

— De most már menjünk — szólt Fazekas, és átölelve új ba- 
rátjait, intett a cigányoknak.

A szerelmes Gride ebben a pillanatban odasúgta Fazekas fülébe:
— Vigyünk éjjelizenét!
— Hova, komám?
— Vicsidolba a Sztipán bácsi szépséges kislányának.
— Emberem vagy. Ez már magyar beszéd! Gyertek, cigányok! 

Hanem aztán úgy szóljon a muzsikátok, hogy az angol szíve is meg
repedjen!

Néhány perc múlva megindult a menet ki az Otthonból.
— A nagybőgőt is hozzam, nagyságos úr? — kérdi a cigány- 

Wekerle.
— Láttál már éjjelizenét nagybőgő nélkül, te mamlasz? — szólt 

a brácsos. — Hát ki búg?!
Három fiákerre felcihelődött a társaság is, meg a banda is, és 

sebes vágtatva elindultak a lovak Vucsidol felé.
A Sztipán bácsiék utcája sarkán megállást parancsolt Fazekas 

és szólt a cigányoknak, hogy lassan járjanak, nehogy a zajra idő 
előtt felébredjen a szép bunyevác lány, az angol nagyságos úr szív
szerelme.

— Lassan hangolj te! — szólt oda a második prímásnak, aki
nek az é-húrja éppen most pattant el.

— No most ide az ablak alá. Vigyázva, szépen és bánatosan.
— Tudjuk már, mérnök úr — szól Miska prímás.
— Ne tódits. A Salga Matyi a mérnök, én csak építész vagyok.
— Igaza van, mérnök úr! — mondja mosolyogva Miska és már 

rá is kezd az első nótára: — Csak egy kislány van a világon!
Martyn lovag magyarázza halkan a nótának mély értelmét. De 

a szerelmes angol csak néz a sötét ablakokra, nem hallja a lovag 
szavait, nem arra kíváncsi ő, hanem arra, hogy meggyújtja-e Katica 
a gyufát.
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A vucsidoli udvarokból eközben kihallatszik a felijedt házőr
ző kutyák bánatos vonítása. Gride revolveréhez kap, de Fazekas 
megérteti vele, hogy a vucsidoli kutyák még nem olyan műveltek, 
hogy disszonáns hangot ne vegyítsenek az éjjelizene édes akkordjaiba.

A Katicáék házának ablakai azonban csak nem akarnak meg
világosodni.

— Tán egy szép bunyevác nótát? — kérdi Miska.
— Azt hát! — hagyja helyben Fazekas. És most Miskáék na

gyon szépen eljátsszák azt a nótát, hogy:

Ti vec spavaj, Milka moja,
Tebe grli slatki san,
A ja tuzan, bez pokoja 
Tebe trazim dán i noc.
Spavaj, spavaj, lakú noc,
Bog ti bio u pomoc.

Hiába volt a szép bunyevác nóta is. Sztipán bácsiék házának 
kis ablakai nem világosodtak meg; azaz hogy se Fazekas, se Mar- 
tyn lovag, se a cigányok nem vettek észre világosságot, de Gride 
Arthur látott.

Látott az ablak mögött egy szürkésfehér alakot, vagy tán a 
körvonalait annak a szép alaknak, és mintha a szürkésfehér alak 
intett volna.

— Menjetek haza, én itt maradok — szólt az angol, és neki
könyökölve a sötét ablak keskeny peremének, mereven bámult az 
üvegtáblára.

Az angol egyedül maradt. A kocsik tompa dübörgése is lassan- 
lassan eltűnt a messzeségben, a kutyák se vonítottak már, egy el
késett tücsök cirpelése szakította meg csak néha-néha Vucsidol 
csöndjét.

Fél órája állt m ár az ablakpárkányhoz könyökölve a szerelmes 
angol, a tejút összes csillagai kiültek m ár a levegőégre, ott csúszott 
mellettük a fogyó hold, egyszerre csak kinyílt Sztipán bácsi házá
nak kiskapuja, megjelent ott fehér ingben, fehér szoknyában, pirulva, 
remegve Katica.

Arthur odarohant, szólni szeretett volna, de Katica forró aj
kait odatapasztotta az angol bajusz alá.

IX.

VÁLTOZÁSOK

Éppen a hatodik hét múlt el az angolok megérkezése óta, ami
kor egy reggel a bifsztek reggeli után Bili Neumann, a tudós tár
saság feje, nem minden ünnepélyesség nélkül így szólott Sztipán 
bácsihoz:
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— Kedves uram! Azon a ponton állunk, hogy összegezzük szá
mításainkat, közöljük önnel kísérleteink eredményét, és a repülőgép 
megújítását haladéktalanul megkezdjük. Kérem, üljön le.

Sztipán bácsi leült az angolok közé, akik írásaikba görnyedve 
és homlokráncolva ülték körül az asztalt. Neumann pedig elkezdte a 
számítások eredményeinek összegezését. Letárgyalták a repülőgép 
méreteit, amelyeknek megállapítása csak hétheti munkát vett igény
be, megvitatták utoljára, hogy az alumínium rudak hordképessége 
elég nagy-e ahhoz, hogy a szárnyakat kellő gyorsasággal mozgassák. 
Valóban szükséges-e a kazánokat a híres méregdrága Squeers-féle 
öntvényből készíteni, és hogy a légszívó kamrák munkaképességét 
átlagban vagy minimumban kell-e számításba venni. Hosszú vita volt 
afelett, hogy az erőátvitel a szárnyakon a Sztipán bácsi által magán 
a mintán is használt egyszerű csavarmechanizmussal vagy rugók 
beiktatásával történjék-e. Ezen a ponton Arthur Gride véleménye 
győzött, aki hat ívre terjedő számításaiból a napnál világosabban 
beigazolta, hogy a rugós mechanizmus komplikálja a gép szerkezetét 
és nehezebbé teszi a kezelését, anélkül, hogy pozitív munkamegtakarí
tást, helyesebben benzinmegtakarítást jelentene. Estefelé készen volt 
minden. Elhatározták, hogy miután másnap újra szemlét tartanak 
a repülőgépmintán — amely érintetlenül állt ott a szekrényben — 
és átnézik a számításokat, haladéktalanul elküldik a rendeléseket, 
munkásokat hozatnak és megkezdik az építést.

Másnap este szétmentek a pénzek és a levelek. Egy hét múl
va ötven gépmunkás és három vagon küldemény érkezett London
ból. A gépek egyes részei már készen érkeztek meg, amint azokat 
egy londoni gépgyárban a mérnökök tervei szerint elkészítették.

Az angolok azonban határozottan kijelentették, hogy azokat a 
részeket, amelyeket Magyarországon is meg képesek csinálni, föltét
lenül hazai gyárban fogják csináltatni. Ügy is történt. Míg az építéshez 
nem lehetett hozzáfogni, addig a mérnökök a kísérletezéssel voltak 
elfoglalva. Kipróbálták a különböző fémgerendák hordképességét. Az 
udvaron felfüggesztették, hajlították, súlyokkal megrakták és meg
figyelték őket. Az utca felől egész közönsége volt a munkának. A 
szomszédok padlásablakai, a kerítés mindig meg voltak rakva asz- 
szonyokkal és gyerekekkel, akik szájtátva bámulták az angolok külö
nös munkáját. Egy délután a város fogatán kijöttek dr. Dembitz, 
Szalay és Antunovits urak is és megtekintették a munkálatokat. 
Eközben Szalay rövid előadást tarto tt társai számára a látottakról. 
Egy másik délután a lapok tudósítói is kijöttek, de nem tudtak el
igazodni, hogy tulajdonképpen mi történik és egy rövid kompresszen 
szedett garmond-hír jelent meg a Bácskai Hírlapban és a Bácsme- 
gyei Naplóban. A Szabadkai Friss Üjság szerkesztői üzenetben intézte 
el az ügyet, azt mondván:

L. K. Szabadka. Semmi tudomást nem adhatunk önnek az állítólag 
(?) feltalált repülőgép (!!) szerkezetéről (ha ugyan van szerkezete), mert 
azt nem ismerjük. Ilyen vállalatról egyáltalán nincsen tudomásunk, mert 
az lapunk hirdetési rovatában eddig nem fordult elő.
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Szabados Sándor, a Hétfői Újság kiadója elküldötte a fősze
dőjét és egy vezércikket íratott vele a repülőgépről, mert úgy gon
dolkozott, hogy akkor kell szenzációt csinálni az ilyen ügyből, ami
kor a többi lap semmi szenzációszagot nem érez, annál meglepőbb 
lesz, ha aztán a Hétfői Üjság kivágja a rezet.

*

Megint csak azt kell mondanunk, hogy a repülőgépügy ismé
telten fölkavart hullámai néhány nap alatt elnyugodtak és senki se 
gondolt a repülőgépre, amikor egy szép decemberi reggelen New- 
mann kijelentette, hogy a gép készen van. Bele kell önteni a ben
zint és fel kell repülni. Ajánlotta, hogy még azon éjjel tegyenek egy 
próbautat és egy hétre rá, amikor a lapok tudósítói mindenünnen 
beérkeztek, történjék meg a nyilvános fölszállás. Az ebédnél meg
beszélték a dolgokat és kimondatott, hogy Sztipán bácsi, Bili New- 
mann és Artúr Gride szállnak föl a gépen elsőnek. A felszállás ide
jéül este 8 óra tűzetett ki.

Pont 8 óra volt, amikor Newmann eldobta a szivarját és a 
repülőgépbe ült. Sztipán bácsi és Gride követték őt. A nagy masina, 
amint a sötét, hideg sátorban terpeszkedett, olyan volt, mint egy 
nagy pulyka, amely az óljában alszik. A sátort néhány perc múlva 
lebontották. A társak körülállották a duruzsoló gépet, Katica és 
Mándó néni pedig a konyhaajtóból nézték. Röviden megbeszélték 
az irányt és az időt, kiosztották a szerepeket és Sztipán bácsi meg
indította a gépet. Mintha egy óriási teafőzőben forrna a víz, olyan 
hang töltötte be a levegőt. Azután egy halk puffanás hallatszott, 
mire a nagy madár csendesen emelkedni kezdett. Lélegzetet visz- 
szafojtva szegődtek hátra a nyakak, amint a gép feljebb és feljebb 
emelkedett, és így m aradtak a nézők akkor is, amikor már csak 
a gép lila lámpája látszott a végtelen magasságból. Mándó néni és 
Katica benn a szobában a Szűz Mária képe előtt imádkoztak, az an
golok pedig szinte ideges komorsággal szítták szivarjaikat az ud
varon, csak ritkán váltva egy-egy szót egymással.

Ezalatt a légutazók szinte mámoros gyönyörűségben tapasztal
ták, hogy a gép pompásan beválik. Mindenben engedelmeskedett 
Sztipán bácsi kormányzó kezének és mint valami mesebeli rabul 
ejtett titokzatos szörny, csendesen végezte a munkáját. Akik látták 
lila pislogó lámpáját, azt hitték, hogy valami bujdosó üstökös jár
kál az ég csillagterében. Az utazók különösen érezték magukat. Mint
ha az űrben repülnének. Alattuk a földnek apró fénybogarai és 
fölöttük az égnek lámpásai egy belülről virágokkal kirakott óriási 
gömbnek tetszenek, amelyben az ember elveszti a tájékozódó képes
ségét és valami szédülő megfeledkezésbe jut. Szerencsére egy kitűnő 
eszköz állott a kormányos rendelkezésére, amely pontosan m utatta 
az előrehaladást, a földrajzi helyzetet, a sebességet és a magasságot, 
s amelynek segítségével a legsűrűbb sötétségben és mintegy auto
matikusan tájékozódott a gép vezetője. Ez a műszer, melyet New
mann és Gride konstruáltak, tette tökéletessé Sztipán bácsi zseniális 
eszméjét.
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Pont éjfél volt, amikor Newmann reá pillantva a kormányórá
ra, így szólt:

— Most éppen a kikötőnk fölött vagyunk.
És csakugyan, amikor Gride a távcsővel lepillantott, meglátta 

a Sztipán bácsiék udvarán felállított lila jelzőlámpa gyenge fényét. 
E pillanatban háromezer méter magasságban voltak.

— Nohát szálljunk le — mondta Sztipán bácsi, és egy mozdu
lattal a gépet lassan süllyeszteni kezdte, ö t  perc múlva m ár az 
udvaron voltak. Az angolok éljeneztek és a hajósok kezeit szorongat
ták. Mándó néni Sztipán bácsi nyakába borult és így szólt:

— Ugye, Sztipán, most már veszel nekem tíz kapa szőlőt, nem 
többet. Hála Istennek, Sztipán, hogy ezt a napot megértem, holnap 
hárompapos misét mondatok, Sztipán, és a Szent Antalnak küldök a 
barátokhoz tíz nagy kenyeret, de ugye megveszed most már a szőlőt 
és rám íratod, megígérted, Sztipán! Tudom, megvetted volna eddig 
is, de nem tellett, — most megveszed ugye, te jó ember! Ó, ó, lesz 
szőlőm, ó, ó . . .  És rám is íratod, Sztipán!

És sírt az öregasszony, az ura nyakába borulva. Az angolok meg
hatva nézték az érzékeny családi jelenetet.

Azután munkához láttak, leszerelték a gépet, felállították a sá
tort és nyugodni tértek. Csak Arthur Gride, a népszerű fiatal tudós 
maradt még az udvaron. Idegesen szívta a szivarját és hosszú lép
tekkel mérte végig az udvart. Azután megállt a repülőgép előtt. Meg
fenyegette az öklével és ilyenfélét gondolt:

„Tehát felépültél, te híres masina, és fölszállítod az embereket 
a jeges hideg légóceánba és elviszel mindenkit föl, föl, ahová a na
gyok és dicsők csak álmukban jutottak, s ahová most minden ki
csiny és nyomorult ébren eljuthat. De elviszed az én boldogságo
mat is, te szörny! A legszebb lány most már a világ leggazdagabb 
lánya lesz és te, Artúr Gride, egy szegény ördög maradsz a te évi 
400—500 font jövedelmeddel. Magad dolgoztál a boldogságod ellen, 
önzetlen munkáddal, és az erőfeszítésedért fogsz kapni: aprópénzt. 
Aprópénzt bizony, mert nem aprópénzű ember leszel-e még akkor 
is, ha 10 000 fonttal jutalmaz meg a föltaláló? Micsoda a te rongyos 
jóléted a milliárdos leány teménytelen vagyona mellett?! Sohase 
lesz a tied az a lány, soha! És magad dolgoztál ezen és magad épí
tetted meg a boldogtalanságodat!

A szegény fiú ilyenféléket gondolt és valóban nagyon el volt 
keseredve.

De ki nem az ő helyzetében?
Egy ideig még járkált föl s alá, azután nagy búsan bement a 

házába és lefeküdt. De még soká nem tudott aludni. Azután, mikor 
elszunnyadt, azt álmodta, hogy a repülőgép magától elszállt és reg
gelre nem találták sehol se. Csak ő maga üldözte egy óriási ágyú
val, amelyet automobilon vitt magával.

Mikor egy hómezőn haladt, egyszer csak a végtelen magasság
ban megpillantja a kis fekete repülőgépet.

Fölállítja az ágyút, céloz és lő. Lelőtte a gépet. Nagy robajjal 
leesett és ízzé-porrá tört. Ő még nekirohant és egy baltával még ap
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róbb darabokra vagdosta a roncsokat. Azután vígan folytatta az ú t
ját. Sztipán bácsiék háza előtt megállt. A szép Katica kijön a ka
pun. Csak integet neki és mosolyog. Majd sietve melléül az auto
mobilra. Nekieresztik a gépet. Hajrá! És a szép lány derekát át
öleli, úgy kormányozza a gépet. És rohannak veszett, őrült sebesség
gel. Katica elaléltan hajtja  fejét az ő mellére. Ö pedig csókolja a 
piros ajkakat és a fehér orcákat, mialatt a gép rohan. Lázasan csó
kolja a lecsukott szemhéjakat és a hosszú telt nyakat; elbocsátja 
a kormányt is és mohó ujjai a gesztenyeszín hajfürtök illatos hul
lámaiban fürdenek.

Eközben a lány fölnyitja nagy fekete szemeit, pihegve kinyit
ja az ajkait és ő ráforrasztja a száját a lány nedves, forró szájára.

A csók mámorában veszi csak észre, hogy a gép kormányozat- 
lanul rohan tova. Irtózatos erőfeszítést tesz, hogy megakadályozza 
a veszedelmet. Hasztalan, nem tud megszabadulni az ajkaktól. A 
jegyes a kétségbeesett gyönyörben mégis a kormányhoz kap. De 
m ár késő! Egy nagy puffanás.

Fölébredt. Az ágya mellett levő széket döntötte föl. A szobá
ban csak társainak szabályos nyugodt lélegzése hallatszott. Ő maga 
hatalmasan átizzadt a borzasztóan gyönyörű álomban.

*

Másnap reggel elhatározták a nyilvános fölrepülés napját. Táv
iratokat is küldöttek szét. Meghívták az összes nagy külföldi lapo
kat. Sztipán bácsi pedig bement jelentést tenni a polgármesternek 
arról, hogy mikor lesz a nagy nap. A városházán a hír óriási riadal
mat keltett. Körülfogták Sztipán bácsit, gratuláltak neki és néhányan 
világosan célzásokat tettek, hogy smucigság lenne, ha legalább két 
becske sör erejéig áldomást nem fizetne. Sztipán bácsi azonban nem 
értette el a célzásokat. Nyugodtan otthagyta a társaságot.

Hazaindult. Majd a gimnázium sarkán megállóit. Vagy öt 
percig gondolkodott valamin, azután hirtelen visszafordult. Egyene
sen Nánay Mihály férfiszabó üzletébe ment. Ott egy frakkot, egy 
szmokingot, egy redingote-öltönyt, egy télikabátot és egy automobil-, 
azaz repülőgépöltönyt rendelt meg. Nánay, aki alaposan tájékozva 
volt a repülőgépügy mibenlétéről, mert azt a sajtóban mindvégig 
a legnagyobb érdeklődéssel figyelte, gratulált a feltalálónak és kije
lentette, hogy korlátlan hitelt nyit neki. Egyes üzletekben nem já rt 
ilyen jól Sztipán bácsi; kijelentették, hogy csak a repülőgép nyilvános 
fölszállása után adhatnak hitelbe árucikkeket. (így pl. egy női divat
kereskedésben is, ahol Mándó néninek akart vásárolni egy boát és 
egy muffot.) Szerencsére a kereskedők nem mind gondolkoztak eny- 
nyire reálisan és habozás nélkül fölajánlották a hitelt, úgyhogy Szti
pán bácsi csak délfelé tért haza, mégpedig bérkocsin és meg volt 
rakodva minden jóval. Nagy volt az öröm. Aznap egy tál étellel töb
bet főzött Mándó néni és még cukrászsüteményt is hoztak Hermann- 
tól.

A budapesti lapokban már vasárnap benn állott a repülőgép 
felszállásáról szóló tudósítás. A félhivatalos lap kijelentette, hogy 
azon híresztelés, miszerint a kormány a megnyitási ünnepélyre
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megígérte volna megjelenését, minden alapot nélkülöz. Ettől kezd
ve a megnyitás napjáig, mint egy kis felhőből keletkező orkán, úgy 
növekedett a repülőgép iránti érdeklődés. A szállodák megteltek 
idegenekkel és újságírókkal, az utcákon nagy nép tömegek járkáltak, 
és Sztipán bácsiék házát csendőrök és rendőrök őrizték a nagy 
kíváncsi néptömegtől, mely állandóan ott ácsorgott az igénytelen nád- 
födeles ház előtt, s melynek az utcára néző három kis ablaka mint
ha azt mondta volna:

— Mit bámészkodtok, nincs itten semmi bámulni való!

X.

FÖLSZÁLLÁS ELŐTT

A napok teltek. Alig egy hét választotta el Szabadkát a nagy 
naptól, mely hivatva volt a város történetének, de az egész világ 
folyásának is új irányt adni.

Az utcákon állandóan nagy tömeg sürgőtt-forgott. Különösen né
pes volt délfelé a Kossuth utca, ahol pompásnál pompásabb toalet
tek tették színessé a korzót. Persze nem csekély feltűnést keltett, 
mikor Sztipán bácsi először jelent meg az aszfalton hatalmas szélű 
panamakalapjával. Karján Mándó nénit vezette, akin minden igazi 
selyem volt. Ámbár még kissé ízléstelenül öltözött, például egyik 
igen előkelően öltözködő hölgy kifogást tett az ellen, hogy a szok
nyája rikító sárga, a blúza meg piros, a kalapja pláne zöld és bár 
némelyek látásakor a papagájra gondoltak, máris meglátszott rajta 
a mód, és a Vucsidolban mindenki érthető irigységgel nézte a Szti
pán bácsi családi kivonulását.

Katica fehér moaré ruhában volt, a nyakán egy kis fekete bár
sonygallérral, mi igen jól állt sápadt arcához. Balján egy fiatal em
ber haladt; ki más, mint Arthur Gride, a szerelmes angol. A vu
csidoli öregasszonyok leplezetlen gyönyörűséggel nézték a fiatalokat, 
sőt Katica egy helyen hallotta, amint az egyik nénike félhangosan 
odamondta a másiknak:

— Szép pár lesz belőlük!
Persze Katica mélyen elpirult, amit mikor Arthur észrevett, 

visszaemlékezett az éjjeli álmára és olyat sóhajtott, hogy közelében 
megremegtek a falak.

A korzó telve volt helyi és idegen nagyságokkal. Bár eleinte 
úgy volt, hogy a kormány nem képviselteti magát az ünnepélyen, 
mégis megváltoztatták a tervet, amit nyilván bizonyított, hogy bár 
jövő vasárnapra volt kitűzve a fölszállás, már most, hétfőn a korzón 
sétált Molnár Viktor közoktatásügyi államtitkár, aki — mint mindig
— ez alkalommal is Gullya törvényszéki elnöknek volt a vendége.

Most éppen összeért a két társaság. Az egyikben Sztipán bácsi 
családja Arthur Gridével, a másikban az államtitkár, Gullya tör
vényszéki elnök és a sógora.
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Amint az államtitkár meglátta Sztipán bácsit, rögtön ráismert 
a Tolnai Világlapja meg az Ország—Világ képeiről. Hozzásietett és 
melegen megrázta a kezét, üdvözölte őt és gratulált neki. Ezalatt 
Gullya törvényszéki elnök Mándó néninek gratulált a férjéhez, Kup- 
csay dr. pedig Katicának a papájához. A snájdig ügyvédjelölt nyom
ban udvarolni kezdett a bunyevác szépségnek, ami Arthur Gride sze
relmes szívének érthető keserűséget okozott.

Vagy kétszer sétáltak végig a korzón, amikor végre Molnár 
Viktor búcsúra nyújtotta a kezét. Megelőzőleg azonban meghívta 
Sztipán bácsiékat, hogy jöjjenek el estére a Bárányba vacsorázni, 
ahol a szegedi 5. honvédgyalogezred katonabandája játszani fog. 
Sztipán bácsi készséggel megígérte, hogy ott lesznek, és miután már 
6 óra volt, alighogy elváltak, Sztipán bácsiék Katica indítványára haza 
tartottak, hogy a hölgyek toalettet csináljanak.

Amíg ők öltözködtek, azalatt Gride Arthur nagyot gondolt: 
félrehívta Sztipán bácsit a nagyszobába és ott szemben ülve vele, 
egyszerű, keresetlen szavakkal kijelentette, hogy Katicát jobban sze
reti, mint a véres bifszteket és megkérte ünnepélyesen a kezét.

Sztipán bácsi izgett-mozgott a helyén. Nem lepte ugyan meg 
a dolog, mert már napok óta figyelte, hogy Arthur milyen vágyteli 
pillantásokat vet Katicára, de kissé gyorsan jö tt a nyilatkozat.

Nem tudott határozni. Az angol derék, jóravaló és csinos gye
rek. Aztán meg ügyes is és fiatal. Még nagyra viheti. Talán meg is 
tehetné főmérnöknek a repülőgépgyárban.

Viszont Katica se megvetendő. Eltekintve attól, hogy bájos, 
fitos orrú kis arcocskája van, darázsdereka meg szoborszép lába, 
vagyona is lesz majd, ha eddig nincs is. Lesz pedig olyan, hogy a 
gerolsteini nagyhercegné kismiska lesz hozzá. Hiszen van is már 
látszatja. A helyi fiatalság igen-igen kerülgeti. Pertich Kálmán ma 
is vagy hússzor elrobogott zöld automobiljával az ablak előtt.

Regényi Gábor is áttette az állomás-, illetve robogási helyét 
a Sztipán bácsiék háza elé és esténként ott hajtotta el szép két 
sárga lovát. Valóságos kocsikorzó keletkezett az utcájukban, és 
hogy mindez Katicáért van így, azt tudta az egész Vucsidol.

Sztipán bácsi tehát gondolkozott. Mitévő legyen? Az angol nem 
rossz parti éppen, de hátha jobb is akad. Elvégre a repülőgép so
kat ér, és ha jól megy a dolog, Katicának nagyobb hozománya lesz, 
mint Van Derbik leányának. Ha van petróleum-, vasút-, acélkirály, 
mért ne lehetne Sztipán bácsiból repülőgépkirály?

Sztipán bácsi mindezt átgondolta és elhatározta, hogy egyelőre 
az angolt tartalékba teszi. Ad neki olyan se hideg, se meleg választ. 
Föl is állt a székről, köhintett egyet és ránézve az előtte várakozóan 
ülő Arthurra, következőleg szóllott:

— Kedves fiam!
(Ez jó jel! — gondolta magában Arthur Gride.)
— Kedves fiam — ismételte Sztipán bácsi —, én téged na

gyon szeretlek. A kérésed nekem tetszik, lehet róla beszélni. De hát 
tudod, az én lányom nem afféle rossz portéka, hogy sietve túl kel
lene adni rajta. Te se vagy tán még olyan nagyon eltelve szerelem
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mel, hogy ne várhatnál egy kicsit. Különben azt sem tudhatod még, 
hogy sikerül-e vasárnap a fölszállás. Aztán, ha nem üt be, szegény 
ember maradok és fölkopik az állatok.

Arthur Gride idegesen fölugrott, kezét tiltakozólag emelte Szti
pán bácsi orra elé.

— Urambátyám — mondta nagyszerű magyarsággal —, nekem 
nem a pénze, hanem a lánya kell. Keresek én annyit, hogy lesz mit 
aprítani a tejbe.

— Jó, jó! — csillapította a hevesen gesztikuláló szerelmest Szti
pán bácsi. — Hát tudod mit, várjunk mégis hétfőig. Aztán ha min
den jól megy, m egtarthatjuk az eljegyzést. Isten áldjon meg!

Arthur nem szólt semmit. Angol flegmával fölkelt és eltávozott. 
Kiment a kertbe és leült a nagy eperfa alatti padra. A fejét a kezé
be temette és elgondolkozott a világ folyásán. Ha magyar lett volna, 
talán revolvert vett volna a kezébe. Így azonban, bár nagyon el volt 
keseredve, sokkal praktikusabban gondolkozott és máris valami ter
ven törte a fejét, hogy juthatna Katicához.

Ebben a pillanatban valaki hátulról átkarolta és befogta a 
szemeit.

Arthur Gride testét kellemes meleg járta  át. Érezte a puha 
női kacsó bársonysimaságát és vére bizseregni kezdett.

— Ki vagyok? — kérdezte egy ezüstcsengetyűhöz hasonlóan 
csilingelő női hang.

— Nem tudom — válaszolta enyelegve Arthur. Pedig a szíve 
m ajd kiugrott a helyéből, úgy zakatolt.

— Most sem tudja? — kérdezte megint a női hang.
Arthur csak azt érezte, hogy valaki lágyan homlokon csókolja. 

Hirtelen fölugrott és átkarolva megcsókolta az eléje került Katicát. 
Az, csak úgy látszatra, ellenkezett, de közben hevesen viszonozta a 
szerelmese csókjait.

Arthur aztán elmondta a sikertelen kérést. Katica elkedvetle
nedett. Mi lesz most?

Arthur az ölébe vette Katicát. És elkezdett neki mesélni. Ab
ból aztán megtudta Katica, hogy mi lesz.

Hogy ez a kioktatás nem ment sűrű csókok nélkül, az csak 
természetes.

XI.

LEÁNYSZÖKTETÉS

Sztipán bácsi türelmetlenül já rt le-föl a szobájában. Közben 
meg-megállt a vele szemben ülő angolok előtt és ilyenkor mindig 
azt kérdezte:

— No mit szólnak hozzá? Hát érdemes asszonyokkal kezdeni?
— És aztán hozzátette: — Arthur öcsém, sose nősüljön meg! Látja, 
mennyi baj van az asszonyokkal!
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Arthur értette az öreg maliciózus mondását, de — a bekövet- 
kezendőkre gondolva — nem szólt egy szót sem, csak az ajkát 
harapdálta.

Sztipán bácsi most ismét az órájához kapott. A kitűnő krono
méter éppen 8 órát mutatott.

— No mi lesz? Jöttök-e már? — szólt Sztipán bácsi, m ialatt 
idegesen megcsörgette az asszonyok szobájának ajtaját.

— Ne türelmetlenkedjél, papa! — csengett ki onnan Katica 
bájos hangja. — Már csak a kalapomat kell megtűzni, aztán me
gyünk!

És tényleg alig" telt el pár pillanat és kilépett az ajtón Mán
dó néni, majd utána Katica. Bezárta a sort az öreg Sztáné, Katica 
egykori dajkája, aki menet közben folyton csapdosta kezeit.

— Jaj, drága szentem, jaj, aranyos magzatom, gyöngyöm, Ka
ticám, de szép vagy! Eszem a rubintos szép piros szádat. Olyan vagy, 
mint a frissen nyíltrózsa. Talán még annál is szebb!

— Ugyan ne hízelegj már, Sztáné! — csitítgatta a lelkendezőt 
Sztipán bácsi, de azért belül neki is jólesett látni a fehér cselédjeit.

De hát az is igaz, hogy gyönyörűség is volt rájuk nézni. A Mán
dó néni fekete selyemruhája úgy suhogott, mint mikor a tavaszi 
szellő megrázza az ezüst nyárfa leveleit. A fejére olyan fél úriasan, fél 
parasztosan oda volt kötve egy szép fekete pamutkendő. Belekerül
hetett vagy hat pengő forintba. Legalább Sztáné ennyire saccolta.

De ez mind semmi a Katicához képest. Azon a szép deli ter
metén úgy megfeszült a fehér piké ruha, mint a legelőkelőbb ügy
védlányon, a kalapja díszére válhatott volna akármelyik francia 
masamódnak. Szép nagy karimájú bébé kalap volt, a tetején egy 
nagy zöld madár ült, amelyik — ha Katica megmozdult — ide-oda 
billent és éppen az imént késztette nevetésre az öreg Sztánét.

Szóval: lehet mondani, hogy jól kiöltözködtek Mándó néni 
meg a szépséges, alabástrom fehér lánya. Sztipán bácsi elégedetten 
ment utánuk. Útközben folyton szóval tarto tta  Gride Arthurt, nehogy 
az Katicával beszélhessen.

Az angol észrevette a cselt és magában elégedetten mosolygott. 
Gondolta: az nevet, aki utoljára nevet. De Katica rémségesen bosszan
kodott az apjára. Mit beszéli tele Arthur fejét?! Neki meg itt az 
öreg, kopasz angol szószátyárkodását kell hallgatnia. Pedig jobb sze
retné megkérdezni Arthurt, mi az a nagy dolog, amit délután ma 
estére jelzett és amiről azt mondta, hogy boldoggá teszi mindkettő
jüket.

De Sztipán bácsi nem engedte Gridét el az oldala mellől. Csak 
mikor m ár a Bárány bejárata elé értek, tudott Arthur egy pillanat
ra Katica mellé kerülni. Hirtelen megfogta a kezét és a fülébe súgta:

— Csak azt tegye, amit én mondok!
Katica visszaszorította Arthur kezét és ezzel meg volt kötve 

a véd- és dacszövetség.
Mikor a kis társaság az étterembe lépett, m ár ott találta — a 

megbeszélés szerint — Molnár Viktorékat. Rajta, a törvényszéki el
nökön és sógorán kívül ott ült még az asztalnál Bezerédy főispán,
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JPurgly Sándor; a fiatalabbak közül pedig Brestyánszky Miklós, aki ez 
alkalomra — bár még nem rukkolt be — kitünően szabott huszár
uniformisát vette föl, Paukovits Andor és Medgyánszky Milán.

Sztipán bácsi tisztességtudóan bemutatkozott, m ialatt az an
golok is sorra ismerkedtek, dr. Kupcsay pedig a hölgyekkel ismer
tette meg az urakat.

A pincérek természetesen rögtön előzékenyen az asztal köré 
gyűltek és várták Sztipán bácsi és vendégei rendelkezéseit. (Bezerédy 
főispán ezalatt félrehívta a főpincért és megsúgta neki, hogy ma ő 
fizeti a cechet.)

Sztipán bácsi végignézte az étlapot, aztán odaadta Mándó né
ninek és kijelentette, hogy ő nem eszik, mert csak az imént evett 
egy jó darab füstölt kolbászt zöld paprikával. De a főispán mégis ad
dig biztatta, míg rendelt egy alföldi gulyást sok lével. Mandó néni 
Katicával együtt egy adag kajganát hozatott. Az angolok természe
tesen bifsztek és roastbeefet kértek teljesen angolosan sütve. Ez
alatt megindult lassan a társalgás is. A fiatalok Katica köré gyüle
keztek. Brestyánszky kezdte a szót:

— Volt már itt, nagysád?
— Itt még nem. De a kávéházban voltam. Egyszer az apám há

rom napig nem jö tt haza. Akkor kerestük a mamával és a kávé
házban találtuk, amint éppen a negyvenhatodik trojanicát köszön
tötte a Tyurtyity Blazsára és szidta a szenteket meg a birtást, mert 
nem engedte be a dudást.

Brestyánszki Miklósnak ez annyira tetszett, hogy fönséges ha- 
hotára fakadt. Aminek megint az lett a következménye, hogy lesza
kadt az atillájáról egy gomb. Katica m indjárt felajánlotta, hogy ott 
fölvarrja, Paukovits Andor akart is neki tűt, cérnát hozni, de éppen 
ekkor emelkedett szólásra Bezerédy főispán és így a gomb fölvarrat- 
lanul maradt.

A főispán igen meleg hangon köszöntötte föl Szabadka dicsősé
gét, Sztipán bácsit, és minden jót kívánt neki meg a családjának. 
Különösen a nyíló fehér rózsának, ahogy Katicát elnevezte.

Éppen a beszéd végére ért a főispán, mikor Medgyánszki Milán 
fölkiáltott:

— Pfuj, de benzinszag van! Biztosan a Kálmán jön!
A másik pillanatban tényleg belépett az ajtón Pertich Kálmán, 

fején a nagy automobilsapkával, és Regényi Gábor, kezén a nagy 
szarvasbőr kesztyűvel.

Medgyánszky nagyot rikkantott, hogy meglátta a belépőket, 
akiknek kezében egy-egy üveg pezsgő volt. A dzsentri önkéntes rög
tön a pincért szólította és az asztalra tétetett három üveg Törleyt 
és négy üveg Mummot.

Eközben a jövevények helyet foglaltak és Pertich Kálmán elme
sélte Purglynak, hogy éppen az ő szállásáról jönnek.

— A szakácsnő fogadott bennünket — mesélte Pertich. — Kap
tunk, barátom, nagyszerű bort, pezsgőt, sőt vajas kenyeret is, de 
eljöttünk, mert sehogy sem akart sonkát adni. Nem értettük; vala
hányszor sonkát kértünk, azt mondta, hogy sonkát nem ad, kérjünk 
a nagyságos úrtól.
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Purgly Sándor fölkacagott.
— Tudod, barátom, ennek története van. Majd elmondom én 

mindjárt, mért haragszik a szakácsnő, ha sonkáról hall beszélni. 
A napokban vendégeim voltak, akiknek a tiszteletére cigányt ho
zattam. Reggelig muzsikáltattunk. Ügy kilenc óra tájban elengedem 
a cigányokat. Ellátom őket minden jóval, pénzzel, itallal, étellel. Ne
kik mind nem elég. Azt mondják: adjak nekik egy kis sonkát enni. 
Haragudtam a szemtelen dádéra, de azért fölvittem őket a padlás
ra és a mestergerendáról mindegyiknek a nyakába egy egész füstölt 
sonkát akasztottam. Így engedtem őket útnak. Hát persze, hogy a 
szakácsnő haragszik a sonkáért.

A bácskai történetre nagy ivás következett és bizony úgy tíz óra 
felé az egész társaság igen jó kedvű volt. Sztipán bácsinak m ár a 
fülébe húzta Hasi ezt a szép nótát: „Svirajte mi, sedam tambu- 
ra§a!”, ami az öreget annyira meghatotta, hogy Mednyánszkytól tíz 
forintot kért kölcsön és Hasinak adta.

Arthur Gride ekkor elérkezettnek látta az időt a cselekvésre. 
Odahúzódzkodott Pertich mellé, akivel csak az imént itta meg a 
brúdert.

— Pajtás, automobilon jöttél?
— Igen!
— Hány lóerejű az automobilod?
— Huszonnégy.
— Jó sofőröd van?
— Kitűnő!
— Hogy hívják?
— Pistának.
Arthur eleget tudott. Egy angol, ha valamit kigondolt, nem so

ká habozik. Ö sem soká gondolkodott.
Fölkelt, odament Katica elé, meghajtotta magát és fölkérte 

egy forduló valcerra.
Katica, bár kitűnően táncolt — Landauertól vett különórá

kat —, kissé röstellte magát. Ránézett, mintegy engedélyt kérőleg, 
Mándó nénire. De Bezerédy főispán közbevetette magát.

— Menjen csak, édesem! Ne szégyellje magát!
Katica fölkelt. Karját az Arthuréba fonta és elkezdtek táncolni. 

A többi ezalatt ivott. Vagy kétszer körültáncoltak, akkor Arthur 
Katica fülébe súgta:

— Jön velem?
— Megyek!
— Kitáncolunk a hátsó ajtón. Vigyázzon!
Katica szorosabban fogta Arthur karját. A hátsó ajtóhoz ér

tek: egy fordulat — és kinn voltak az udvaron. Arthur sietve karon 
fogta Katicát és magával vonszolta. A lány gépiesen követte.

A kijárathoz értek. Arthur gondosan körülnézett. A közelben 
senki sem volt. Az ajtó előtt állt az automobil, rajta  a sofőr. Jóízűen 
rágott egy édes almát. Arthur határozottan szólt:

— A Pertich úr automobilja?
— Igen!
— Maga a Pista sofőr?
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— Igenis, parancsára.
— A Pertich úr üzenteti, hogy menjen be és igyék a költségé

re egy spriccert.
— Igenis, kérem alásan.
És ezzel a derék sofőr már a földön is term ett és — abban 

a biztos tudatban, hogy a nyájas idegen, akinek szintén nincs ba
jusza, hozzá hasonlóan automobilvezető, aki addig, míg ő visszatér, 
őrzi a nagyszerű alkotmányt — bement.

Arthur csak ezt várta. Hirtelen karon fogta Katicát, aki alig lát
szott érteni a történteket, és beemelte az automobilba. Aztán maga 
is mellette termett. Egyet csavart az indítókeréken, és azzal az 
automobil halk sistergéssel megindult. Hanem aztán, amint a Kossuth 
utcát elhagyta és már szabad területre ért, megint egyet csavart, 
és a technika csodás szerkezetű vívmánya nagy pöfögéssel, robogás- 
sal indult neki az útnak.

Katica hallgatott, Arthur szintén nem szólt semmit. Csak mi
kor már a város külső területére értek, nézett az angol szépséges 
ú titársára és halkan kérdezte:

— Nem fél?
— Nem — volt a válasz.
Mikor aztán a gázlámpák egészen elmaradoztak és petróleum

lámpás is csak itt-ott bóbiskolt, Arthur meglassította a gépi járást. 
Az egyik sarkon nagy subában egy öreg paraszt állt, kezében egy 
kürt meg egy alabárd.

Arthur megállította a gépet és az öreget meginterpellálta:
— Hol vagyunk most?
Az atyafi elcsodálkozott a kérdésen, hogy van valaki, aki azt 

sem tudja, hol jár.
— Sándorban, uram.
— Merre visz ez az országút?
— Topolya felé, instállom.
— Az is jó lesz! — szólt Arthur, azzal felmászott a hátsó ülés

re és keresgélni kezdett. Nem talált ott mást, csak egy vékony őszi 
felöltőt. Azt magára húzta, aztán ismét az öreghez fordult.

— Öregem, mibe kerül egy olyan átalvető, mint a ‘magáé?
— Már mint a subát tetszik érteni?
— Azt.
— Tizenkét pengő forint.
— Itt van húsz forint. Adja ide azt a subát vagy micsodát.
Az öreg elcsodálkozott a különös vásáron, és gondolkozni kez

dett. De nemigen volt ideje rá, mert Arthur hirtelen kezébe nyom
ta a pénzt, leakasztotta a válláról a subát és ráadta Katicára.

— Egy kissé ócska automobilkabát ugyan, de erre az alkalom
ra jó lesz — szólt nevetve, és Katica bájos kacaja volt a visszhang.

— És most adieu! Mehetünk! Adjon Isten jó éjszakát, barátom!
Azzal felült Katica mellé és megindította a gépkocsit, nagy ámu-

lásában otthagyva az öreg éjjeliőrt, aki még akkor is a tenyerében 
lévő pénzt nézte, mikor az automobilnak már csak a pora látszott.

Arthur fokozta a sebességet. Katica befurakodott a vastag su
bába, mert a szél erősen vágott. A gépkocsi nyílsebesen száguldott. 
A két szerelmes hallgatva ült.
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Vagy fél óra telhetett el, mikor egy faluba értek. Arthur az 
öreg szavaiból úgy gondolta el, hogy Topolyán vannak. És tényleg 
az egyik épület fölött ott látta a feliratot:

TOPOLYAI POLGÁRI OLVASÓKÖR

Meglassította a menetet és egy egyemeletes ház előtt megállt. 
Lehetett úgy fél 11. Leszállt, lesegítette Katicát és a pincérnek, aki a 
zajra kijött, odaszólt:

— Egy szobát kérek!
A következő pillanatban azonban valami rendkívüli dolog tör

tént, aminek megértéséhez vissza kell térnünk Szabadkára.

*

A cigány abbahagyta a valcert. A főispán ugyanis intett neki, 
hogy beszélni akar. Amint csönd lett, rögtön felállt és — kezében 
gyöngyöző pezsgővel telt poharat tartva — a következő kis tósztot 
mondta:

— Méltóságos uram! (Molnár Viktor állam titkárt értette alatta.) 
Tisztelt uraim! (Az angolokat gondolta.) Kedves barátaim! (Ez meg 
a többinek szólt.) örömmel ragadom meg az alkalmat és a poharat, 
hogy önöket itt üdvözöljem. Nem minden jelentőség nélkül való ez a 
mai nap, midőn itt tisztelhetjük körünkben a mi kedves és tudós 
Sztipán bácsinkat. Mindnyájunk büszkeségét. Az ő és a családja 
egészségére ürítem poharamat. Éljen!

Mindnyájan lelkesen éljeneztek és ittak. Brestyánszky Miklós 
azonban idegesen feszengett a helyén és végre is Mándó nénihez 
fordult:

— Asszonyság, kérem. Én a Katica kisasszonnyal szeretnék koc
cintani.

— A Katicával? Az ám! De hol a Katica?
A párbeszédre figyelmessé lett Sztipán bácsi is.
— Hát hol van? Itt ült melletted. Hová lett?
— A fiatal angol mérnökkel táncolt utoljára — vetette közbe 

Brestyánszky.
— De hát hol van? — volt a kérdés mindenfelől.
Sztipán bácsi odaszólt a cigányoknak:
— Nem láttátok a lányomat?
— Erre táncolt azzal a bajusztalan fiatalemberrel — volt a 

válasz és az udvarra vezető ajtóra mutattak.
— Hát kimentek?
— Igen!
— Megszöktek! Elmentek! Együtt mentek! — kiáltotta Sztipán 

bácsi és hangja úgy süvöltött, mint a késő novemberi szél.
Hirtelen néma csönd lett. Mándó néni a zsebkendőt a szemeihez 

emelte és könnyezni kezdett. Sztipán bácsi a haját tépte és tehetetle
nül ökölbe szorította a kezeit.
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E pillanatban az ajtón belépett Pertich Kálmán sofőrje. Per
tich fölugrott.

— No mit keressz?
— Kérem, megittam a spriccert.
— Milyen spriccert?
— Amit a nagyságos úr küldetett.
— Én? Kivel?
— Azzal a másik sofőrrel.
— Melyikkel?
— Hát amelyiknek a karján az a szép hölgy volt.
Egyszerre világossá lett minden. A társaság tagjai a kijárat 

felé futottak, elöl rohant Pertich. Midőn az utcára értek, a tér 
üres volt.

— Elveszett az automobilom! — kiáltotta Pertich.
— Elveszett a lányom! — adta rá a visszhangot Sztipán bácsi.
Általános lárma keletkezett. Mindenki mást tanácsolt és vég

eredményben mindenki tehetetlenül állott. Végre is Sztipán bácsinak 
tám adt az első ötlete. Két u jjá t a szájába vette és egy hosszút 
fütyült. Nemsokára kocsirobogás hallatszott. Egy fiáker állt elő.

Sztipán bácsi beszállt és felszólította maga mellé Brestyánszky 
Miklóst és Pertich Kálmánt. Aztán rászólt a fiákerosra:

— A repülőtérre.
A fiákeros már ismerte az elnevezést és vágtatva ment arra 

a helyre, ahol hatalmas fasátorban volt elhelyezve a repülőgép.
Mikor odaértek, Sztipán bácsi kifizette a fiákért, aztán elővette 

az óraláncát, leakasztotta róla a rajta  függő kulcsot és azzal k ih a 
totta a fabódét. Ott feküdt bent nyugodtan a repülőgép. Sztipán bá
csi odafutott a benzines üveghez. Megnézte. Alig volt benne két deci.

— Ez kevés lesz. No de sebaj! Majd elintézem!
Megnézte a csavarokat, mikor látta, hogy minden rendben van, 

széjjelhúzta a fabódé tetejéről a ponyvasátort.
— Üljetek be! — szólt a két fiatalemberhez. Azok engedelmes

kedtek.
— Most először megtöltjük a kazánt. Figyeljetek, indulunk!
A kis kereket megforgatta, a gép zakatolni kezdett és lassan a

levegőbe emelkedett.
Sztipán bácsi — mikor már jó magasan jártak  — megnyomott 

egy gombot. Hatalmas villanyreflektor gyúlt ki.
— Nézzetek körül! Láttok-e valamelyik országúton valamit?
Pertich Kálmán szeméhez emelte a tábori látcsövet és azon ke

resztül körülnézett a villanysugár mellett a földön.
— Látok egy mozgó valamit.
— Merre?
— A topolyai országúton.
— Messze?
— Fele úton!
— Hány óra van?
— Egynegyed tizenegy.
— Jól van. Megtöltjük a kazánt.
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Sztipán bácsi csavart egyet, a gép hirtelen süllyedni kezdett 
és a Krausz-cég előtt szállt le. Sztipán bácsi kiugrott és bezörgetett 
az ablakon. Nemsokára gyertafény látszott és az ablakból kiha
jolt Krausz Lajos.

— No mit akar, öreg? Mit zörget itt?
Már éppen káromkodni akart, mikor meglátta a nagy gépal

kotmányt és a kosárban Pertichéket.
— Szervusz, Kálmán! Hát ti mit csináltok ott?
— Ne törődj vele! Csak gyorsan adj az öregnek, amit kér.
Krausz Lajos nem kérdezett tovább.
— Adjon kérem gyorsan tíz liter spirituszt! — szólt Sztipán 

bácsi.
Krausz Lajos sietve távozott és pár perc múlva egy nagy fias

kóval jelent meg, melyet kiadott az öreg Sztipánnak. Sztipán bácsi 
odasietett a géphez, kinyitott egy kis csapóajtót, és beletöltötte a 
kazánba az egész spirituszt. A nagy üveget pedig a földhöz csapta.

— Majd holnap kifizetem. Jó éjszakát!
— Adjon Isten öreg! — szólt Krausz Lajos, aki már ismerte 

hírből az öreg felfedezőt és tudta, hogy lehet neki hitelezni.
Sztipán bácsi elindította a gépet. Gyorsan emelkedett a leve

gőbe és csakhamar zúgva rohant át a légen. Valamennyien leguggol
tak o kosárban, mert a levegőáramlatot nem birták ki.

Sztipán bácsi a legnagyobb nyugalommal kormányozta a gépet.
Alig mentek negyedóráig, ismét oda fordult a fiatalokhoz.
— Hány óra?
— Mindjárt fél tizenegy.
— Éljen! Rögtön ott leszünk. Láttok-e valamit most?
— Igen. Alattunk van egy falu.
— Jól van. Ez Topolya. Erős fényt nem láttok?
— De igen. Éppen alattunk.
— Az az automobil. Most leszállunk.
Sztipán bácsi kinyitott egy szelepet, melyen keresztül sisteregve 

távozott a gáz. A gép ismét a föld felé ereszkedett.
Alig múlt el pár pillanat, a repülőgép földet ért. Éppen az au

tomobil mellett álltak meg és hallották, mikor Arthur Gride szobát 
kért.

Sztipán bácsi a legnagyobb lelki nyugalommal szállott ki. Szem
ben állt Arthur Gridével, aki a megdöbbenéstől nem tudott szóhoz 
jutni.

— Good bye! Hogy vagy, Arthur öcsém?
Pillanatnyi csend támadt, aztán Katica nagy sikoltással apja 

lába elé borult.
— Apám, mi szeretjük egymást!
Sztipán bácsi nemhiába volt együtt az utóbbi időben oly sokat 

az angolokkal. Tanult tőlük flegmát.
— Ha szereted, legyetek egymáséi. Áldásom reátok.
A gyermekek hálálkodni akartak, de Sztipán bácsi elszokott 

az érzelgéstől is.
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— A felszállás napján m egtartjuk az eljegyzést. Most pedig, 
Kálmán öcsém, itt az automobil. Üljetek fel és induljatok. Mi egy 
fél órával később megyünk és egyszerre érünk haza.

Ügy is lett. Éjfélkor az egész kiránduló társaság minden baj 
nélkül Szabadkára érkezett és aludni tért. Katica igen szépet álmo
dott akkor éjjel.

XII.

A FELSZÁLLÁS

Lázas izgatottsággal várta az egész város a kormányozható lég
hajó hivatalos felszállását.

De csak a város, Szabadka szab. kir. város és nem (mint hin
né az ember) a — világ. Az egész művelt nyugat és a kevésbé mű
velt kelet.

A hatóság rendelete értelmében ugyanis az egész fölszállás 
titokban, mégpedig a legnagyobb titokban történt léghajó-felszen
teléssel és tombolával egybekötve.*

A felszállás idejét két héttel meg kellett hosszabbítani, mert 
a kitűzött időre még nem készült el a Pest szálloda nagytermének 
renoválása.

De végre is elkészült. Az öregek könnyezve nézték a nagyte
rem ú jra megfestett falait és látásukra önkéntelenül is a régi idők
re gondoltak.

Mindenki meg volt lepve a nagyteremmel. Toncs Gusztáv, a 
nagy tudós kijelentette, hogy most éli a Pest szálloda a reneszánsz 
korát. Egy délután a nyolcadikos gimnazistáknak el is magyarázta az 
épületet vonatkozással a modern szobafestésre és különös tekintet
tel a korinthoszi oszlopokra.

Szombati napra tűzték ki az ünnepélyes felszállást.
A hivatalos program ez volt:

1. IOV2 órakor ünnepi mise a Szt. Terézia-templomban.
2. Felszentelési ünnepély a Pest szálloda nagytermében.
3. Maga a felszállás (a Pest szálloda előtti térről).
4. Zárszó.

A felszentelési ünnepély végleges program ját a következő szá
mokban állapították meg:

1. Elnöki megnyitó. Tartja Bíró Károly polgármester.
2. Talpra magyar. Szavalja: Abrasich Antal polg. isk. ig.
3. Szabad előadás. Tartja: Francziskovics István.
4. Pétiké, Vörösmarty Mihály tói. Szavalja: Pietsch Ferencné.
5. A felszentelés. Eszközli: Mamuzsich Félix.
6. Szózat.
7. Felszállás.

* A tombolát Horváth Dezső rendezte a Nemzetiben.
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Serényen folytak az előkészületek az ünnepélyre Reisner Lajos 
vezetése alatt, aki fáradalmat nem ismerő, költséget, futkosást és 
hangot nem kímélő ügybuzgósággal dolgozott azon, hogy az ünne
pély minél jobban sikerüljön. Ugyancsak nála voltak kaphatók a 
felszállásra és felszentelésre a belépti jegyek. Azonkívül a kiváló 
férfiú egy kis beszédre is készült, amit programon kívül szándéko
zott elmondani.

Szóval minden jól ment, csak a fölszentelés körül volt egy 
kis bökkenő.

A nép kebeléből ugyanis elementáris erővel tö rt ki az a nem 
mindennapos és a legkevésbé sem közönséges óhaj, hogy a prépost 
ne szenteltvízzel szentelje fel a kormányozható léghajót, ami hoz
zánk bácskaiakhoz (pláne szabadkaiakhoz) nem méltó, hanem sze
szes italokkal. Ez a bácskaiak első nagy találmánya és ezt nem 
volna szabad a világ csúfjára csak úgy szenteltvízzel a szélnek 
ereszteni.

Azt követelték tehát Mamuzsich Félixtől, hogy ahelyett, hogy 
a közönséges vízből szenteltvizet csinálna, szentelje meg a bort, 
sört vagy bármely más, alkoholt tartalmazó italt, és avval szentelje 
meg a Sztipán bácsi léghajóját, akkor biztos, hogy nem esik annak 
semmi baja.

A prépost természetesen a legerélyesebben tiltakozott a beszen- 
telés ezen egészen új módja ellen, azonban végre is kénytelen volt 
az ügyet a papok elé vinni.

Rendeztek tehát egy kis zsinatot, amelyen rövid, de heves vita 
után titkos szavazást ejtettek meg, melynek eredménye az lett, 
hogy a kormányozható léghajót szenteltborral fogják megszentelni.

Ez meg lett volna.
Most m ár Reisner Sztipán bácsi méltó ünneplésén törte a fejét.
Felcsöngette mindenekelőtt a telefonon Kosztolányi igazgatót.
— Halló! I tt dr. Reisner és ott?
— A főgimnáziumi igazgató.
— Alászolgája!
— Jó napot. Mivel szolgálhatok?
— Hát kérem én a léghajó felszállására szeretném, ha szál

lítana a direktor úr vagy hatszáz fehér ruhás f iú t . . .
— Az egy kicsit sok.
— Hát akkor ötszázat.
— Az is sok.
— No mindegy, legyen négyszáz.
— És minek az a sok diák?
— Részint hogy éljenezzenek, részint hogy virágot szórjanak 

a feltaláló lábai elé.
— Elég lesz húsz fiú?
— Nem. Legalább ötven legyen.
— No jó: ötven. És m ért épp fehér ruhában?
— Hát legyenek feketében. És kérem, ha csak lehet, jó torkú 

fiúkat szállítson, mert tetszik tudni, én is szándékozom beszélni. . .
Reisner ezután gondoskodott fehér ruhás lányokról, zászlók

ról, diadalkapukról, szóval mindenről.
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Csak mikor már mindenről gondoskodott, amikor már min
dent rendezett, akkor adta ki a szobalánynak gondozás végett a 
porlepte díszmagyarját, a sarkantyús csizmákat.

Sztipán bácsi is nagyban készült a felszállásra.* Mindenekelőtt 
nem akarván önmaga ellen véteni, fölkereste Nánay Mihály üzle
tét** és egy finom frakkot rendelt magának. Azután sorra járta  az 
üzleteket. Az egyik lakkcipőjét a Thurzónál1 (a bal lábra valót). A 
másik lakkcipőt (a jobb lábra) Pressburger Márkusnál.2 A cilinde
rét Sugár Bélánál.3 A fehérneműit Wagner és Boholynál.4

Sztipán bácsi nyugodtan készülődött a hivatalos felszállásra.
A legkisebb lámpaláza se volt.
Biztos volt a dolgában. Az első próba jól ü tött be; tudta, hogy 

ez is sikerül, akárcsak először a kis minta bemutatása és utána 
a többi.

Ismerősei váltig kérdezték tőle, faggatták:
— Hát nem drukkol, Sztipán bácsi?
— Nem én.
— Egy cseppet se?
— Nem. Azt se tudom, mi fán terem az a d ru k k . . .
— De hátha lent marad a földön a masinája és nem akar a 

levegőbe szállni? . . .  Hát akkor mit szól majd?
— Majd meglátjuk — mondta az öreg. — Semmi se biztos. 

Ez se. Lehet, hogy rosszul üt be a dolog . . .
A legboldogabb embernek tartották az öreg Sztipánt és na

ponként emlegették előtte:
— Ha meglesz, iszunk, Sztipán bácsi, iszunk!
Pedig mi volt az ő boldogsága a szerelmespáréhoz képest!? 

Semmi. A kétféle boldogság úgy viszony lőtt egymáshoz, mint a Te- 
lecskai dombok a Csimborasszóhoz. Katica és Arthur Gride boldog
ságát értjük, akiket most már nem annyira a kormányozható lég
hajó felszállása érdekelt — mint ezt a naivabb olvasók gondolnák 
—, hanem a szerelem.

Mindenki megbámulta a szerelmespárt, ha megjelent a Kos
suth utcai korzón. Mind a ketten angol eleganciával öltözköd
tek. Katicának, aki teljes életében ropogósra keményített alsószok
nyákat, nehéz rikító selyemruhákat és pufándlit hordott, pompá
san illett az egyszerű, testhez simuló angol kosztüm.

Legtöbbnyire Mándó nénivel együtt sétáltak, aki — saját be
vallása szerint — életében nem járt annyit aszfalton, mint most 
pár nap alatt.

A szerelmespár különös előszeretettel kereste fel Szabadka 
egyetlen díszét, büszkeségét, a városi erdő kies berkeit. Itt nyugod

* Itt az alább felsorolt üzleteknek reklámot csapunk, amelynek fejében az üzlettulaj
donosok bizonyos összegeket adtak jótékony célokra.

** Tíz koronát adott kulturális célra, tízet a Kossuth-szoborra.
1 ö t koronát adott a szegény tanulóknak. 2 ö t  koronát az izr. népkonyhának. 3 Két 

koronát a chevre khadisának. 4 Hat korona 26 fillért a kát. legényegyletnek.
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tan sétálhattak a nap bármely időszakában: nem háborgatta őket 
senki se. Karöltve sétáltak, összebújva a csörgő sárga falevelek 
közt, még az útkaparó ember se zavarta idillikus magányukat, mert 
m ár régen téli álmát aludta. Az egyetlen látványosságuk a céllövölde 
volt és a hinta, melynek láttára ismételten felcsendült Arthur Gride 
csengő baritonján a dal:

•

Hinta, palinta,
Karácsonyi Katica . . .

Ügy egyezkedtek meg, hogy a felszállást megelőző napon tart
ják meg eljegyzésüket. Pénteki napon. Katica szerencsés napján, 
és hat hét múlva lesz az esküvő.

Mándó nénit is nagyon elfoglalták az esküvő gondjai, ame
lyek mellett csak másodsorban jö tt szóba a repülőgép felszállási 
ünnepélye.

Fölkereste tehát Szenes Janka* nőidivat-termét és megrendelt 
sürgősen néhány divatos öltözetet Katica számára, míg maga drága 
selyemruhát csináltatott.

Hosszú ideig vitatták azt a kérdést, hogy a felszállásnál mi
lyen toalettben legyenek a hölgyek. Végre megegyeztek szűk lóden- 
szoknyában, amerikai cipőkben, bőr sportkabátban és automobil
sapkában.

Végre elérkezett az eljegyzés napja is. Soha ilyen fényes eljegy
zést nem ült még Szabadka városa. Mert ezt az eljegyzést az egész 
város ülte. Sőt itta. Ott volt városunk előkelőségének színe-java. 
És reméljük, hogy ez a frázis megmagyaráz mindent és nem szük
séges elősorolnunk azt a sok nevet. Az eljegyzésnek külön érdekes
séget adott a vucsidoli dudás és a csonoplyai tamburás jelenléte, 
kik a zenét látták el Hasiékkal együtt.

A szokásos eljegyzési ceremónia után felállott Bíró Károly pol
gármester, a kezébe vette a vadonatúj Koh-I-Noor HB ceruzáját és 
szép felköszöntőben m éltatta Arthur Gride érdemeit. Beszéde végén 
sok boldogságot kívánt a jegyespárnak és kifejezte azon hő óha
ját: vaj ha letelepedne Gride végképp Szabadkán — ezt mint pol
gármester kívánja —, hogy a város népesedési statisztikája még 
jobban föllendüljön.

Zajos éljenzés követte a polgármester szavait, a cigány tust 
huzott, és a jegyesekkel mindenki koccintott. Ezután Mukics Si
mon emelkedett szólásra.

így kezdte a beszédét:
— Szándékosan hagytam a kezeimet a zsebemben, hogy annál 

nagyobb lelkesedéssel ragadjam meg velők serlegemet, melyet a 
jegyespár egészségére szándékozom kiüríteni.

Azután hosszasan beszélt a magyar ipar ügyével kapcsolatban 
arról, hogy milyen fontos is az, ha a nyersanyagot itthon dolgozzák

* 10 koronát adott jótékony célra.
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fel és nem viszik külföldre. Ezután kifejtette, hogy mindig előnyösebb, 
ha nőül visznek valakit külföldre, mintha külföldről hoznak be 
asszonyt. De oda kell hatni, hogy a nyerstermékeket maguk tudjuk 
feldolgozni, s ezért akarja hinni, hogy a Gride-pár Szabadkán marad.

Utána az öreg Gálffy beszélt. A meghatottságtól könnyezett. 
De a könnyezés nem gátolta őt abban, hogy bal kezét a nadrágzse
bébe mélyessze és jobb kezét arany óraláncán (egyúttal hasán) 
pihentesse.

— Szabadka város történetében, kérem szépen — kezdte a 
beszédét —, ha jól tudom, kérem szépen, csak egy eset volt eddi- 
gelé, hogy angol ember, kérem szépen, szabadkai lányt vegyen el, 
kérem szépen. Ez a második eset, amelyet Iványi arany betűkkel 
fog, kérem szépen, Szabadka történetében följegyezni, kérem szé
pen. Én, kérem szépen, tudtam  előre, hogy a kormányozható lég
hajót, kérem szépen, csak szabadkai ember fedezheti fel, kérem 
szépen. . .  Meg is mondtam annak idején egy interpellációmban, 
amelyben, ha jól tudom, kérem szépen, az egész városházát sza
m árnak neveztem, kérem szépen!!!

Beszéde folyamán kijelentette, hogy nem járja, hogy Gridék 
kimenjenek Angliába, ez ellen élénken tiltakozik, és fölhívja a vá
rosi hatóságot, hogy ilyen visszaéléseket, ilyen komiszságokat ne en
gedjen!

Mindenki észrevette a finom élcet, mely Gálffy szavaiban, 
mint tölgyfa tövén a szerény ibolya, vagy hogy egy találóbb hason
lattal éljünk, mint dinnye a fűben rejlett.

A tósztok után végre hozhatták a tortákat és rövidesen rá
gyújtottak az urak és megkezdődhetett a tánc.

Az eljegyzési mulatságon a következő említésre méltó dolgok 
történtek:

1. Gride rá akart erőszakolni a menyasszonyára egy finom, 
gyenge egyiptomi cigarettát. A szép lány rövid ellenkezés után rá 
is gyújtott.

Ezt az esetet másnap a zsúrokon különbözőképpen kolpor- 
tálták.

Egy koros úriasszony kijelentette, hogy ezek után Katicát arra 
is képesnek tartja, hogy kerékpárra üljön.

2. A Deli Ferenc, Horvátovics Ernő, Horváth Ödön és Milassin 
Andor urakból álló férfinégyes úri társaság elénekelte Piros Józsi 
híres nótáját: „Sírok, siratom a lányságom! . . . ” Amely nóta hal
latára Katica elpirult és szerelmesen simult Gridéhez.

3. Brestyánszky Miklós reggelig húzatta a cigányokkal a „Ber- 
ger Zsigá”-t.

Először Zsigáról énekelt, azután Sigáról, később Szizsáról, még 
később Zsizsáról, végre már így énekelte ezt a báj dalt a kakassal: 
„Zsigmond . . .  a j ja j ja j . . .  Zsigmond . . . ”
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4. Regényi Gábor, a heccmacher azzal szórakozott, hogy raké
tákat sütögetett el a hölgyek szoknyája előtt.

5. Dr. Klein Adolf — úgy is mint a zsidó hitközség elnöke, 
főméhész és pótnyulász, a kér. betegsegélyző pénztár legfőbb orvosa
— Lengyel Samura ürítette éjfél után poharát, m ert szentül meg 
van győződve, hogy nemcsak élesztővel fogja ellátni Szabadka és 
vidéke közönségét, de a legfinomabban gyártott márvány síremlé
ket is ő fogja részükre szállítani.

6. Reggel felé az öreg Gálffy bejelentette a társaságnak, hogy 
a léghajót fölszentelő alkoholos italhoz pezsgőt fog szállítani, mert 
még van néhány megmaradt üvege a Törley-féle Talisman Secből.

7. A vucsidoli dudásoknál a kólót rendelték meg és az egész 
társaság a kólót táncolta.

Egyszerre csak azon tették észre magukat, hogy reggel van 
és hogy éppen annyi idejük van még, hogy a templomba menjenek 
az ünnepi misére . . .
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UTÓSZÓ

BECSVÁGY ÉS FÖLDHÖZRAGADTSÁG

Először Csáth Géza egy jegyzetében találkoztam A repülő Vu- 
csidolláí. Sokáig kételkedtem, hogy ilyen című írása van, mert ku
tatásaim során sehol sem bukkant föl e közlést megerősítő adat. 
Egyszer azonban — a Csáth-bibliográfia munkálatai során — mégis 
olyan dokumentum került elő, amely ismét fölkeltette a kíváncsi
ságomat. Szaulich Antal nekrológjáról van szó, melyet 1919. szep
tember 14-én közölt a szabadkai Magyar Üjság (Bácskai Hírlap). 
Ebben a szemtanú hitelességével mondja el, hogy: „Bennünket, a 
régi Bácskai Hírlapot annál súlyosabban érintett Csáth Géza szók- 
ratészi elmúlása, m ert a mi körünkben kezdte irodalmi pályafutá
sát s a Bácskai Hírlap rozoga asztalaitól érkeztek be finoman sti
lizált, cirádás írásai a pesti lapok tárcarovataiba. Legelső irodalmi 
kísérletezése egy lokális vonatkozású, érdekes, színes meseszövésű 
szatirikus regény volt: A repülő Vucsidol, amely a Bácskai Hírlap 
tárcarovatában jelent meg folytatásokban és minden folytatást a 
szerkesztőség más tagja írt: Csáth Géza, Havas Emil és Műnk 
Artúr. A rajzokat a könyvhöz Oláh Sándor festőművész készítette. 
A regénynek nagy sikere volt, s ez buzdította Csáthot a további 
írásra. Egymás után jelentek meg egzotikus témájú novellái a Bács
kai Hírlapban, majd felkerült Budapestre, s ott bekerült az irodal
mi központba és egy csapásra meghódította a kritikusokat és a 
közönséget/'

A Bácskai Hírlap Szabadkán található vasárnapi mellékleteit 
végignéztem, de a rejtélyes művet nem találtam. A munkát azon
ban m ár nem lehetett föladni, m ert Csáth Géza egyik rokonának, 
Decsy Jenő gyógyszerésznek az iratai közül előkerült a regény egy 
részlete, a VII. és VIII. fejezet egy része, azaz a nyolcadik foly
tatás, rajta  a Halasi úti gyógyszertár pecsétje, azon pedig egy dá
tum: 1906. szept. 3. E támpont révén ismét kutatni kezdtem. A 
budapesti Országos Széchenyi Könyvtár teljesebb anyagának átné
zése azonban ugyancsak fiaskóval járt. Így m ár csak a szegedi So
mogyi Könyvtár maradt, ahol a Bácskai Hírlap még nem látott 
példányaira számíthattam. S valóban, ott — Péter László segítségével
— rá is találtam ■— kettő kivételével — a regény elkészült szövegé
nek egészére. (Ezek a lap július 15-i, 22-i, 29-i, augusztus 5-i, 12-i, 19-i, 
szeptember 8-i, 16-i, 23-i, 30-i, október 14-i és 21-i számaiban jelentek 
meg.) A hiányzók egyike azonban ugyanaz volt, amelyet a Decsy-ha- 
gyatékból már ismertem, s amelyet az újság szeptember 2-án kö
zölt. Ezután a másik, az augusztus 26-i melléklet is előkerült Bori 
Imre jóvoltából, aki a Munk-hagyatékban bukkant rá, s rendelke
zésemre bocsátotta. Ez a szöveg tehát három kutató -figyelme révén 
állt össze, amiért Péter Lászlónak és Bori Imrének itt is köszö
netét mondok.

A Műnk Artúr hagyatékában fönnmaradt részleteken Műnk 
javításai is láthatók (ezeket ebben a kiadásban figyelembe is vet-
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tűk), e fejezeteket tehát valószínűleg ő írta. Ez azonban gyönge fo
gódzó ahhoz, hogy a kollektív munkát szétfejtve megállapítsuk, me
lyik résznek ki a szerzője. Van ugyan a regénynek néhány unalma
sabb, laposabb részlete, némelyikben a zenében való jártasság, más
hol bizonyos műszaki ismeretek szembeötlőek, de sem az egyik, 
sem a másik nem m utat olyan sajátságokat, hogy határozottan 
Csáthra vagy Havas Emilre utalnának. S jóllehet hármuk közül 
később az utóbbi bizonyult a leggyöngébb írónak, ez nem elég ok 
arra, hogy a szürkébb részleteket azonnal az ő nyakába varrjuk. 
Annál kevésbé, mert 1906-ban készült ez a regény, s akkor még 
egyik szerző stílusa sem volt olyan érett, hogy erejével vagy sajá
tos jegyeivel e regényt most össze lehetne vetni.

Ez a fogódzóhiány, a három szerző elkülönítésének lehetetlen
sége csak a filológia szempontjából veszteség, a regény egysége 
szempontjából érdem. Ha nem töprengtünk volna azon, melyik 
részt ki írhatta, talán észre sem vesszük, mennyire egységes ez a 
három szerző által írt munka. Szemléletében és az előadásban 
egyaránt. Hogy ez miként sikerülhetett, arról érdemes gondolkod
tunk, de lássuk előbb magát a művet!

A történet főhőse, Francziskovics Sztipán, afféle parasztfölta
láló. Szabadka perifériáján, a Vucsidolban lakik. Innen a ma már 
egzotikusnak tetsző címben a Vucsidol. A kormányozható repülő
gépet találja föl. Modelljét bem utatja a polgármesternek, s kéri a 
várost, hogy terve megvalósításához 50 000 korona támogatást sza
vazzon meg. A polgármesternek tetszik a találmány, megsejti an
nak kivételes jelentőségét Szabadka világhíre szempontjából, de a 
pénzt sokallja. Az ügyben összehívott tanács bizottságot küld ki, 
egy szűkebb küldöttséget pedig a föltalálóhoz meneszt, hogy a mo
dell képességeiről meggyőződjenek. Ez a küldöttség addig késle
kedik, míg megelőzi egy angol cég, amelynek képviselője a hírre 
villámgyorsan Szabadkára érkezik. Ez a fejlemény a küldöttség 
főszereplőjét, a főkapitányt is cselekvésre készteti. Utasítja egyik 
alárendeltjét, hogy a gépet el kell lopni. Ez meg is történik, ami
ből újabb baj származik: háború az angolok és Szabadka között. 
A döntő csata a Palicsi-tavon zajlik le, de a háború a városháza 
körül dől el, pontosabban szólva: a város egy angol származású 
hivatalnoka révén egyezség jön létre. Eszerint a találmány és vele 
a dicsőség legyen csak Szabadkáé, ha a föltalálónak minden segít
séget megadnak, de ha nem, akkor az angolok ismét kezükbe ve
szik az ügyet.

Ezzel elkezdődik a repülőgép újjátervezésének és építésének 
munkája. Világhírű angol tudósok érkeznek Szabadkára, s dolgoz
nak Sztipán bácsival. A készülődésre a világsajtó is fölfigyel, a vá
rosban időnként kialszik az érdeklődés, végül azonban annyira föl
fokozódik, s olyan széles körben, hogy a tűzoltóktól a főispánig, 
a muzsikus cigányoktól a prépostig mindenki érdekelt lesz. A cigá
nyok nagyon is okszerű kapcsolódás révén. Sztipán bácsi leánya 
és az egyik angol mérnök között szerelem szövődik, ez mulatság
gal, éjjelizenével jár, s végül még leányszöktetésre is sor kerül. 
Sztipán bácsi azonban a m ár elkészült repülőjén utoléri a fiatalo
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kát Topolyán, mégpedig abban a pillanatban, mikor a mérnök szo
bát akar rendelni a szállodában. A föltaláló ekkorára már eltanulja 
az angol flegmát, nem csinál botrányt, hanem hozzájárul a frigy
hez, de előbb a nyilvános fölszállásnak kell lezajlania. Ennek mű
sorát ki is dolgozzák, s a nagy esemény előestéjén az eljegyzés is 
megtörténik. A regény ezen a ponton ér véget. Befejezetlenül. Va
lószínűleg azért, mert a két egyetemi hallgató: Csáth és Műnk, 
tanulmányait folytatandó Budapestre ment. Emellett szól az is, 
hogy a Bácskai Hírlap október 7-én „elháríthatatlan akadályok”-kal 
magyarázza a 13. folytatás elmaradását. Ezután még két részlet kö
vetkezett. Talán ennyire telt Havas erejéből, s aztán abba kellett 
hagyni a regény közlését.

És ezt őszinte sajnálattal közöljük, mert a figyelmünket igen
csak fölszította. Mindenekelőtt azzal, hogy az egykori, illetve egy
korú Szabadka valóban létező alakjai jelennek meg lapjain, még
hozzá olyan fordulatos események figuráiként, olyan mulatságos 
beállításban, szerepben, hogy egy mai filmrendező sem álmodhatna 
történelmi komédiához izgalmasabb forgatókönyvet. Előbb a cse
lekményt is azért ismertettem tartózkodó objektivitással és rész
letesen, hogy most majd kitessék a humoros-szatirikus célzat sok 
nyeresége.

Nem kétséges ugyanis, hogy a történet legelhatározóbb indí
téka a m ulattatás szándéka volt. A szerkesztőség ezt őszintén be 
is vallotta, amikor megkezdte közlését: „Kiadást, fáradságot nem 
kímélve, művészi illusztrációkkal indítjuk mai számunkban útnak 
A repülő Vucsidol című regényünket. Olvasóinknak akarunk vele 
derűs órákat szerezni. Ez az egyedüli cél, ami vezérel; eszközeink 
az avatottság, a humor és mindenekfelett az ízlés. Ez utóbbit soha
sem fogjuk szem elől téveszteni. így bár regényünk helyi vonatko
zásaival és élő szereplő személyeivel a legnagyobb érdeklődésre tart
hat számot, óvakodni fogunk, hogy a köteles ízlést és finomságot 
betartva bárkit is megbántsunk. Szórakoztató irodalmi munkát aka
runk közönségünknek adni, nem durva, ízléstelenül bántó ponyva
iratot. Azt hisszük, célunkat el fogjuk érni.” Van, amikor szatiri
kus élt kap a humor, de ez a tendencia nem következetes. Szembe
ötlő például, hogy a főhős valóban hős, egyszerű, tehetséges és 
okos bunyevác ember, alakja inkább humoros, mint nevetséges, de 
a történet összefüggéseiben minden mulatságossá válik körülötte. 
Bizonyos, hogy „a nép egyszerű fiává” is ezért kellett lennie.

Itt kell rám utatnunk arra az átváltozásra, különbségre, mely 
a főhős és a modelljének tekinthető szabadkai repülő, Szárits János 
alakja között az ábrázolás során létrejött. Bizonyosra vehető ugyan
is, hogy Csáthék regénye és Szárits kísérletei, illetve azok öblös 
visszhangja között szoros az összefüggés. Nemrég, a 7 Nap 1976. 
június 25-i számában megemlékeztünk „a diadalmas ember” 1910- 
ben lezajlott fölszállásáról. Ott részletesen elmondtuk, hogy szen
vedélyes versenyző volt, a századforduló éveiben több mint félszáz 
magyarországi, ausztriai versenyen vett részt. Előbb kerékpáron, 
aztán motorkerékpáron versenyzett, végül a repüléssel is megpró
bálkozott. Idéztük a helyi lapokat, melyek a repülőgéphez szüksé
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ges motor megvásárlása végett a gazdag város lelkiismeretére apel
láltak. Mivelhogy Száríts is szegény volt, mint a regény hőse. De 
nem paraszt, hanem adóhivatalnok. A 7 Nap említett cikkében kö
zöltük a fényképét is. Viselete, külseje az egykori hivatalnokoké, 
csak vonásaiban észlelhető valami rögeszmés megszállottság. A re
gény is közli Sztipán bácsi képét, erről egy bőgatyás, bő ingujjas, 
mellényes, hosszú hajú és nagy bajuszú öreg paraszt néz ránk. 
Katona József Tiborca jelenik így meg a színpadon.

S itt már tapinható is a stilizálás iránya. A regény hőse nem
csak paraszt, de igazi föltaláló, aki a kész repülővel állít be a pol
gármesterhez. Hogy hol és miként ju to tt el ehhez a géphez, a 
szerzők nem magyarázzák meg, s ezzel a mű mesei jellege, furcsa
sága sokkal fölfokozottabb, mint az eredeti történeté. Jelentősebb, 
a cselekmény egészére kiható követelmények adódnak abból is, 
hogy Sztipán bácsi paraszt. A világeseménynek számító föltalálás a 
parasztközegben az egymástól idegen életszférák bizarr elegyítésé
nek igen mulatságos helyzeteit hozza létre. Különösen a vucsidoli 
közeg találkozása termi bőven az ilyen szituációkat, kapcsolatokat.

Ennek a hol élces, hol szatirikus elegyülésnek könnyen fölis
merhető célja a szabadkai becsvágy és földhözragadtság leleplezése. 
Mintha csak a Száritsról születésének századik évfordulója alkalmá
ból írt cikkemben idézett ismerősöm ironikus szavait hallanók: No 
igen, Száritsnak a viharos szél m iatt nem sikerült igazán az első 
fölszállás, a pesti versenyről meg lemaradt. Lemaradtatok, mint a má
sodik Ady-könyvről. „De azért föl a fejjel, a harmadikat vagy a tizen- 
harmadikat — ami egyremegy — ti írtátok. Hiador révén Petőfi
hez is volt közötök, s ha Száríts szóba se jöhet Blériot mellett, hi
szen még a lexikon sem említi, a Balkánon ő volt az első, s ha ott 
sem, hát Csantavéren föltétlenül.”

Nos Csáthék regénye amolyan csantavéri hűhónak ábrázolja 
a szenzációt, mely Sztipán bácsi találmánya körül történik. Ennek 
során az idegen világok összehozásából eredető ártatlan humor 
fullánkos élt kap, mikor a város ismerős vezetőire kerül a sor. 
Különösen a főkapitány, az országgyűlési képviselő, az úri műkedve
lők és a rivális helyi lapok kapják meg a magukét. Valamennyien 
név szerint jelennek meg a történetben, s megjelenik a polgármester, 
a főispán, a gimnázium igazgatója, Kosztolányi Árpád, olyan ismert 
tanárok, mint Irányi István, Tonocs Gusztáv és még sokan mások. 
Igaz, az utóbbiakkal, a polgármesterrel és a főispánnal is elég 
kíméletesen bánik a regény, de a közügyek intézését kicsúfoló in
ger és a regény egészét uraló szatirikus beállítás így is elég kelle
metlen lehetett minden szereplő számára. A bizottságosdi, a peri
fériák mucsai állapota, a Palicsi-tó elhínárosodása, a tósztozás szen
vedélye, a nagy evések és nagy ivások gyakorisága Kosztolányi Pa
csirtája felé mutató szemléletre vall, s megkockáztató, hogy az Arany- 
sárkány szerzőjében is ekkor: a korszerű műveltség és az egykori 
Szabadka szembesülése során alakult ki a boros, toros, fejletlen 
Sárszeg képe.

Csáthék regényének egységét ugyanez a fiatalos modernség ad
ja, illetve határozza meg. Ez találja kedvét a közügyek és a közál
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lapotok epés rajzában, fölényt éreztető kinevetésében. Repülőgépével 
a polgármesterhez igyekvő Sztipán bácsit a főkapitány azért tar
tóztatja le, m ert azt hiszi, hogy szocialista, szerkezete pedig bom
ba. Emberei —? hatástalanítás céljából — rögtön vízbe is teszik. 
Dembitz Lajos főügyész a repülőért hozandó áldozat kockázatát 
latolgatva így töprengett a tanácsülésen: „Ha nem sül el, uraim, 
akkor ez a tanácsülés a többi tanácsüléstől semmit se különbözik, 
hogy ne mondjam, abszolút érdektelensége által tűnik ki.”

A Palicson lezajló tengeri háborúban „A városi flották vezére 
Pertich József volt, a palicsi tónagy. Az angol flották élén pedig 
Láng Simon ellentónagy állott”. Akik bizonyára egymás ellenfelei 
lehettek Szabadka közéletében. S ha meggondoljuk, hogy valósá
gos és élő hatalmasságokat — rendőrfőkapitányt, polgármestert, 
prépostot, kereskedőket, tanárokat stb. — léptet föl ez a regény 
ilyen mulatságos szerepben, akkor elképzelhetjük, milyen kaján és 
izgalmas játék lehetett a három ifjú szerző számára a fölcsigázott 
közérdeklődést új és új közleményekkel kielégíteni. Nem éppen ve
szélytelen játék, m ert a VII. fejezet közlése után a tiltakozás már 
vádként is formát öltött, úgyannyira, hogy a Bácskai Hírlapnak 
szeptember 2-i számában magyarázkodnia kellett: „Regényünk meg
kezdésekor kifejezetten kezeskedtünk érte, hogy az ízlést tökéletesen 
szem előtt tartva, bár szarkasztikusak, célzásaink senkit bántani nem 
fognak. A legutolsó közleményünkben egy helybeli úriem bert — 
a fenti elv mellett, tehát minden rossz szándék nélkül — perszif- 
láltunk, ami az illetőnek egyéni okokból kellemetlenséget okozott. 
Ismételten kijelentjük, hogy ilyesmi nem volt szándékunkban sen
kivel, tehát az illető úriemberrel szemben sem. Helyi vonatkozású 
regényünkben egyébként a teljes jóindulat mellett ezután is helyet 
foglal a gúny, amely egy ilyen természetű humoros regénynek nél
külözhetetlen kelléke. Kellemetlenséget okozni azonban eddig sem 
akartunk, ezután sem fogunk. Ha mégis megtörtént, akaratunkon 
kívül esett.”

Nem tudható, mennyiben feszélyezte ez az intermezzo és a 
közeg érzékenysége az ifjú szerzőket, tény, hogy csúfolódó kedvük 
kifogyhatatlan, m ert a térdig érő Palicsi-tóra transzponált tengeri 
háború és a Szabadkára transzponált fölfedezés a társadalom min
den szférájában talál karikírozható anyagot. Csáthék nem tisztelik 
a határokat. Mikor a repülő fölszentelése kerül napirendre, Sza
badka urai méltatlannak vélik a vízzel való szentelést, s valamilyen 
szesztartalmú folyadékhoz ragaszkodnak. Mamuzsich Félix prépost 
erről hallani sem akar. Végül mégis enged, s megegyeznek, hogy 
szenteltborral megy végbe az aktus. Mikor Sztipán bácsi már kö
zel van a dicsőséghez, a családja ábrándozhat, mit vásárolnak a sok 
pénzből, hitvese, Mándó néni ilyen kívánsággal borul a nyakába: 
„Ugye, Sztipán, most m ár veszel nekem tíz kapa szőlőt. . . ” S ahogy 
a városszéli bunyevác család a maga sokszoknyás, pirosítós visele
téből kivetkőzik, s rátér az angol divatra, abban jól érzékelhető az 
igazi intelligenciának újgazdagokat lenéző csúfondáros fölénye.

Félrevezetnénk az olvasót, ha azt a benyomást keltenénk, hogy 
ez a csúfolódás minden ízében politikailag motivált leleplezés. A
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regény mulatságos voltát éppen azért hangsúlyoztuk, hogy jelezzük, 
nem a leleplezés itt az elsőrendű cél,, hanem a játék. A fúllánkos 
részletek szépen elvegyülnek, belesimulnak a mindenen átcsapó komé- 
diázás kedvtelésébe. Megjelennek nevezetes alakok, például — mint 
már említettük — Kosztolányi Árpád, Iványi István, Toncs Gusz
táv —, csak azért, hogy ők is növeljék az érdekeltek körét. Szere
pelnek a kereskedők, akikről jegyzetben közlik a szerzők, hogy azért 
szerepelnek, mert nemes célra ennyit meg ennyit adományoztak. 
A regény egyik célpontja az urambátyámos, dáridózós patriarchaliz- 
mus, de közege és hatásform ája is ez: olyanokról és olyanoknak szól, 
akik ismerik egymást, s ki-ki elviselheti az őt ért fricskát azért, 
mert a másik lapon már a szomszédján nevethet. Egy belterjes és 
joviális közegre számít ez a mű, csúfolódik fölötte, de otthonos is 
benne. Annak a pillanatnak a termése, mikor a Szabadka színpadán 
is megjelenő militáns modernség már érzi a maga külön törvényeinek 
a fölényét, de szárnyát még most próbálgatja, vérre még nem megy, 
amit csinál. Nem ingerült, kedve telik abban, hogy ami körülötte van, 
már szatíratéma, anyag, amellyel játszhat, de még ennek a közön
ségnek játszik.

Ez a játékos kedv kiütközik a regény cselekmény vezetésében 
is. Nemcsak a szabadkai viszonyokat, hanem az izgalmasságra tö
rekvő tárcaregényeket is parodizálják. „— 60 sec. Fehér. Sicc. Ju
huhuj" — közli a főkapitány az akcióra kiszemelt kapitánnyal. 
Mint egy detektívregényben a rejtelmes szövegek. Aztán a szerzők 
„fölfedik” a mondottak értelmét: „Egy perc múlva a fehér teremben 
leszek. . .  Négyszemközt fogunk beszélni, ne legyen senki se a kö
zelben." A „juhuhuj" pedig annyit tesz, mint: „Égetően fontos ügy
ben akarok magával beszélni." Aztán a palicsi háború, a városháza 
ostroma, a titkos tárgyalás, a kiegyezés, a szerelem, a lányszöktetés, 
az üldözés — mind-mind a kor tárcaregényeinek ismerős fordulatai, 
sőt nemcsak azoknak, hanem általában a romantikus regényeknek 
is nélkülözhetetlen rekvizitumai.

Ez a parodizáló szándék helyenként ilyen direkt módon is 
megnyilvánul: „A tanácsteremben óriási izgatottsággal tárgyalták az 
esetet. (Ezzel az »óriási izgatottsággal olvasóközönségünk érdeklő
dését szándékozunk fölcsigázni.)" Máshol: „Aznap este (és itt elmés 
fordulattal a befejezés virányos útjára kell lépnünk) az Ádámnál 
némely vidám asztaltársaság egy becske sört sörözött föl." Még egy 
példa: „Regényünk színpadán — mely, büszkén mondhatjuk, mind
eddig világesemények színhelye volt — még nem tűnt föl igénytelen, 
de bájos alakja."

Ez a viszonyok és a műfaj rovására hancúrozó jókedv több
ször ju tta tja  kitűnő jelenetekhez és elmés találatokhoz a regényt. 
Sztipán bácsi és a polgármester első találkozása, a modell bemuta
tásának leírása, megjelenítése a maga visszafogott tárgyszerűségé
vel remek expozíció: rejtélyessé teszi a föltalálót, komolyság és 
komédia lehetőségei felé nyitja ki a történetet. S a főszereplőnek 
ez a tiszteletre késztető, de rejtelmes minősége végig megmarad. Ko
moly hős, de mégsem hat idegenül ebben a nevetséges közegben. 
Olyan ravaszul megalkotott egységes figura, mintha egyetlen szerző
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műve lenne. Nem nevetséges, de van humorérzéke. Egy helyen pél
dául így zsörtölődik: „Én egy szegény föltaláló vagyok, de amennyi 
mérget nekem ott a városnál föltálaltak, azt mégse lehet kibírni/'

Más figurák jellemzésében jóval szűkszavúbbak a szerzők. Lát
hatóan nem is törekedtek tüzetes alakrajzra, a mesével akartak 
hatni, az idegen rétegek összekeveredésével és azzal, hogy a város 
nevezetes embereit léptették föl. Néha egy-egy odavetett mondat 
sejteti, hogy az illetőhöz fűződő helyi legendák szellemes hasznosí
tásával élnek a szerzők. A repülőgép műhelyet építő Fazekas nevű 
mesterről az egyik angol mérnök már sokat hallott, tudta például 
róla, hogy „Rómában is járt és a pápával kuglizott". Az is rendkívül 
hatásos részlet, amelyben Mukits képviselőt szónokoltatják a szer
zők, vagy ahol az öreg Gálffyt tósztoztatják. Beszédük sajátos modo
rosságát karikírozzák, s számíthattak az avatottak értő kacagására.

Ez a belterjesség, a jellemzések vázlatos felszínessége még 
attól is óv, hogy kulcsregénynek minősítsük A repülő Vucsidoli. 
Hiányzik belőle a regényszerű alakformálás, a kulcsra nem szorul
nak sem a figurák, sem az események. Mindenki nevén neveztetik. 
Csak Szárits nem, őt valóban átköltötték a szerzők. Tudákosság 
nélkül aligha tudnánk tehát ezt a játékos szatírát műfajilag beso
rolni. De ez nem is baj. Jellege így is kitapintható, s funkciója el
képzelhető. Jellegéről előadtuk, amit tudtunk, s ez egyszersmind 
egységének titkát is megmagyarázza. Modern műveltségük fölényé
nek tudatában, tehetségük még üde bőségében csúfolódik itt sa
já t környezete talmiságaival három ifjú ember. (Csáth ekkor tizen
kilenc, Havas huszonkét, Műnk pedig húszéves.) Élvezik fölényüket, 
a vállalkozás kollektív jellegét, a bravúrt, hogy lám, ezt is meg 
tudjuk csinálni, játékból, sebtiben. És élvezik a hatást, melyre tel
jes joggal számíthattak. Rejtély, hogy eddig nem bukkantunk sehol 
e regényre reflektáló dokumentumokra.

A játékos jelleg hangsúlyozásával nem akarjuk elfedni a vállal
kozás merészségét. Akármilyen komédiázás is a regény jellege, epé
sebb részleteinek bíráló éle — mint láttuk — elevenbe vághatott, 
s a Bácskai Hírlap kockázatot vállalt, mikor ifjú tehetségeinek 
ilyen kifutási lehetőséget adott. És a részletek belterjes érdekességé
ből végül egy átfogóbb érvényű jelentés is összeáll: ez a város na
gyon rá van már éhezve a világhírre, pontosabban szólva arra, hogy 
gazdagsága valami magasabb rendű teljesítményben is testet öltsön. 
A szerzők nemigen hisznek ennek lehetőségében. S hogy a világhírt 
végül a Haverda Mariska-pör hozza meg, kétségüket fölösen igazolja. 
De hogy ezt a csúfondáros regényt ők, Szabadka fiai írták meg, 
ez mégis arról tanúskodik, hogy megvalósulhat a magasabb igény. 
S A repülő Vucsidol értéke is ebben van: művelődéstörténeti jelen
tőségében. Abban, hogy a holnap Szabadkája nézi benne a tegnap 
Szabadkáját. Hogy mulatságos is ez a szembesülés, ez ráadás. Rá
adás, mely elég ahhoz, hogy a mai olvasó is érdekesnek találja.

DÉR Zoltán
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