


A századelő magyar költészetének egyik 
legeredetibb, legvonzóbb alakja volt Somlyó 
Zoltán. Volt benne valami önveszejtő szerte
lenség. A bohém életforma nagy kockázatait, 
a hullás veszélyeit nem kerülve égett és éne
kelt. Szoros barátság fűzte Kosztolányihoz, 
akinek emlékeiben a „koldus-függetlenség", 
a láz, a nem latolgató szenvedély példájaként 
élt. Verseit is így írta, átengedve magát az 
őszinteségnek, a tilalmas érzések kibeszélé- 
sére kényszerítő ihletnek. Spontaneitása, ter
mészetessége melegséggel járja át verseit. 
Ezekben a versekben sokszor a mi vidékünk 
arca, a bácskai, a szabadkai élmények ölte
nek alakot. Somlyó Zoltánt ugyanis erős szá
lak fűzték városunkhoz. Túl azon, amit szá
mára Kosztolányi barátsága jelentett, Som
lyó 1911. január 14-étől október 1-éig váro
sunkban a Bácskai Hírlap újságírójaként dol
gozott. Az a 172 cikk, melyet itt írt, a 400 
lapnyi szöveg a korabeli Szabadka művelő
déstörténetének része, bennük a város és a 
modern magyar irodalom ismerkedésének, 
súrlódásának érdekes dokumentumait be
csülhetjük. Szerves része ez a munkásság 
Somlyó életművének is, a költő verseken in
neni és verseken túli megnyilatkozásainak 
gazdag és tanulságos tárháza. Arról, hogy 
milyen szerepben és hogyan létezhetett 1911 
táján egy modem, helyét kereső költő, ezek 
az írások rendkívül sok információt kínál
nak. E gazdag termésnek gyűjteményünk 
csak a felét tartalmazza, de a szerep lénye
géről talán így is árnyalatos kép áll össze be
lőlük. A költő fia, Somlyó György, aki köny
vünk bevezetőjét írta, segít bennünket, hogy 
ezt a szabadkai újságírót egy teljesebb kép 
összefüggéseiben láthassuk.
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ELŐSZÓ HELYETT

Januártól októberig: ennyi volt apám lázas ifjúkori 
vándorlásaiban —  vidéki redakcióról vidéki redakcióra
—  a szabadkai stáció. Januártól októberig: egy tél, egy  
tavasz, egy nyár; az ősznek már nem is volt benne helye; 
legfeljebb annyi, hogy szeptem ber 16-án —  búcsúzóul —  
még elbúcsúztatta, a kor és a kedvelt műfajában, játé
kos szomorúságú bökversben a távozó, az eltávozott pa- 
licsi nyarat, a „bezárult szezont”, belelopva a maga bú
csúzásának könnyed m elankóliáját is. Hogy „a sok szép 
palicsi karrier”-rel együtt véget ért az ő (a jelek szerint 
ugyancsak „szép”) szabadkai újságírói karrierje is. Vá
ratlanul érkezett; mint mindenhova; még váratlanabbul 
távozott;m int mindenünnen. Nyughatatlan volt. És szen
zációéhes; a szónak nem a mára triviálissá fakult értel
mében, hanem az eredeti, század eleji, friss, „modern” 
jelentésében, amely még Rimbaud híres, új érzületet és 
új költészetet teremtő verseim étől — Sensation  —  kapta 
fedezetét. Uj benyom ásokat, új élményeket akart. Ha 
már az ősi hagyom ánytiszteletükben értetlen szülők ál
tal —  épp ezért az újnak e lázas, „bohém ” és művészi 
hajszolásáért —  kitagadott szegény fiúnak nem adatott 
meg a vele egyivású, egyszerre induló, más nyugtalan fia
talok (például legközelebbi barátja és társa, Kosztolányi) 
előtt nyitva álló világlátás, külföldi tanulmányút, a kis 
hazát avatta világgá; körös-körül bejárta, mintegy „be
é lte” a vidék városait, ahol az új szellem, a század „mo
dern” szellem e éledezett, amelyért szerelm esen rajon
gott. Jelképe a nagy utak illúzióját nyújtó gőzös volt:

. . .  Vonaton ü ln i . . .  ifjan . . .  gondtalan  —
fantáziának szent szenzációja  —

indítja addigi életútját összefoglaló „lírai pam fletjét”, a 
N yito tt  könyvet 1916-ban. És mindhárom részét, hiszen  
mindegyik a nyugtalan távozással, az új szenzációk állí
tásával ér véget, a vonat szinte rímként visszatérő képé
vel fejezi be:



És éjjel m ár elvitte őt a gőzös . .  .

Üjra vonatra ült0 mely lágyan h in tá i t . . .

s ő hátradőlt a Pulhnann bársonyán . . .

Szabadkára Pest, Fiume, majd újra Pest, Szeged és 
megint Pest után érkezett. De ide, úgy látszik, a szoká
sosnál is nagyobb, bensőségesebb várakozással. ,.A fö l
det megjárt férfi” (aki ugyan még sose lépte át hazája 
határát) a már többször megízlelt és kiköpött újságíró
robotot itt különös „kedvteléssel” végezte: ezt tanúsít
ják em lékező szavai a N yito tt  könyv  ben, még inkább e 
m ost először összegyűjtött hírlapírói termése a Bácskai 
Hírlap hasábjain, méghozzá m indenfajta hasábján, a po
litikai vezércikktől a Vasárnapi riporton  keresztül a Na
pi hírekig  és aktuális rigmusokig, közben gazdagodó írói 
munkásságából is itt közölve a javát, versek és novellák  
m ellett nem utolsósorban Baudelaire Utazásának, a m o
dern költészet e Magna Chartájának első magyar for
dítását.

Törvényszerűnek látszik tehát —  bár ettől nem ki
sebb az érdem, Dér Zoltáné, aki már eddig is annyit 
tett a Vajdaság magyar irodalmi múltjának és jelené
nek feltárásáért, és Zsoldos Sándoré, apám életm űvének  
újdonsült ifjú kutatójáé — , hogy csaknem háromnegyed  
század m últán éppen Szabadka fedezi föl először és teszi 
hozzáférhetővé Som lyó Zoltán m indeddig teljes hom ály
ban lappangó publicisztikai munkásságát. Az odatartozás 
okán. Hiszen, mint ahogy váratlan érkezése után közvet
lenül írja, első cikkében, az alsódom borúi fatelepen fe l
nőtt fiúcska számára az első m egálm odott és m egállított 
„nagyvilág” a közeli s m égis elérhetetlen Bácska volt, 
a legközelebbi nagyváros Szabadka (amely persze, ekkor
ra már, Pest és Nagyvárad után kisvárossá vedlik). A 
„ragyogó gyerekálom ” tehát, mint annyiszor, mint csak
nem mindig, a m egvalósulásban a „színes képzeletm ező” 
helyett a csalódás kopárabb mezejévé változik, a „sok 
fiatal késés” egyikévé. De a kisvárosi valóság nem kevés
bé lesz izgalmas és vonzó az ifjú költó és újságíró szá
mára, mint a „nagyvilági” vágyálom volt. A vidéki újság
író álarcában folytatott nagyvilági kalandozásainak leg
otthonosabb és legterm ékenyebb állom ása — ezt bizo
nyítják az itt következő írások — Szabadka lesz és ma-

ó



rád, „hol fojtó por száll az idők szalad tán /  és sűrűbbek 
a borok és sörök". Mert itt egyszerre nézi a világot régi 
és új szem léletével, a vágyakozás és a tapasztalat egysé
gében, ,,gyerekszemmel és férfiaggyal”.

Ennek a szabadkai kötetnek jogos és nagy érdeme
— többek között — , hogy először leplez le, a szövegfel
tárás erejével, egy irodalmi s immár irodalom történeti 
legendát. Egyikét azoknak a számosoknak, amelyek Som 
lyó Zoltán életét és művét még a legközelebb állók és a 
legmegértőbb kritikusok és barátok részéről is m inded
dig kísérik és kísértik. Még költészetének hívei, sőt bíz
vást mondhatni, „szerelmesei" (García Lorca hirdette, 
hogy a költőknek nem hívekre, hanem szeretőkre van 
szükségük) is szinte egym ástól veszik át, készen és kriti
kátlanul, a tetszetős, ám — itt az eleven cáfolat — oly  
helyt nem álló szentenciát, amely szerint Som lyó Zoltán 
oly elrendelten és kizárólagosan volt költő, hogy a vers 
egyetlen számára m éltó kifejezésform áján kívül soha 
semmi máshoz nem nyúlt. „Költő volt, csak költő, sem 
mi több", írja Karinthy; „Csak verseket írt", így Kosz
tolányi^ „egész életében soha más nem volt, csakis köl-

’ 9. még egy cikket sem volt ha jlandó megírni so
ha"; Füst Milán. Ha m eggondoljuk, hogy ezeket a feltét
len szentenciákat legközvetlenebb barátai, legjobb ism e
rősei, magasztalói és védelmezői mondták róla, elképzel
hetjük, milyen félreism erések és félreértések kísérték  
egész életében — és persze, hatottak vissza is rá. Ez az 
elsőül m egjelenő szabadkai kötet, s nemsokára majd a 
teljes publicisztikájából készült válogatás, kései, de an
nál meglepőbb fogalmat adhat erről. Arról is, hogy nem  
ez az egyetlen alapvető félreértés körülötte. Csak még 
egyet, amire éppen a szabadkai cikkek e gyűjtem énye 
hívta fel az én figyelm em et is. Hogy még költészetének  
az a sokat, ugyanennyit em legetett végső „spontaneitása”, 
öntudatlansága, csupán zseniális felvillanásokra épült 
szikrázása se igaz. Most, e kis előszó írása közben tuda
tosult bennem, milyen m eggondolt (vagy ösztönös, alap
jában mindegy) szerkezeti  elem ként felel egymásra, m int 
láttuk, a N yito tt  könyv  legfőbb szem léleti tartalm át egy
befoglaló vonat-motívum három szoros visszatérése az 
egyes részek kádenciájaként. S még e szabadkai újság
írói cikksorozat is m intha előre és eleve (a valóságban  
term észetesen sorsa folyam atos tudatosítása által) m eg  
volna komponálva: bevezetésként a Napi hírekben  beje



lentett nosztalgikus m egérkezésével, s egyik utolsó köz
leményként a bezáruló palicsi szezont elbúcsúztató bök- 
versben a saját búcsúzásának egy groteszk —  csak a be
avatottak számára szóló —  rímbe foglalt nosztalgiájával, 
ahol utolsó (csak betűjeles) aláírását is beleépíti a szö
vegbe:

Palicson minden szerteomló,  
nem ír róla több  krokit:

(s— ó.)

S még csak annyit, hogy e kis kötet —  sok egyéb  
m ellett —  tartalmazza a fiatal Som lyó Zoltán költészet
felfogásának legtöm örebb foglalatát is, egy ugyancsak  
m áig ism eretlen novellájában:

„Így van értéke a verseknek, ha beigazolódnak és 
magunk előtt idők m últán fehérruhás szenteknek tűn
nek fel, reszkető éji látom ások. így  van értéke a versek
nek, és így vannak igaz versei az életnek . .

SOMLYÓ GYÖRGY



A BÁCSKÁRÓL

A Bácska! A Bácska! Ragyogó gyerekálom volt és színes 
képzeletmező nekem gyermeki öntudatomban s később a 
kamaszkor sihederéveiben. A Bácskában — gondoltam — 
oda fogok menni, ahol aranyat permetezik nyári éjszaká
kon a búza a gyönyörű kövér fekete földek ölében, ahol 
széles vállú, sötét szemöldű, drága bundás nábobok hóvirág
nőket röpítenek finom és halk szánokon a puha, csillogó 
hóban. Oda fogok menni, ha férfi leszek, és ott jó és hű 
leszek az élethez és az emberekhez és oda fogok állani, ahol 
a szánutak összetalálkoznak, valahol a bácskai határ szélén 
és kiállva és mosolyogva az Isten szabad ege alatt, hajadon
főit dicsérni fogom őket, az asszonyokat a szemük örök 
parazsáért, a férfiakat a homlokuk acéljáért. És ígv boldog 
leszek én az áldott és boldog földön.

És az éjjel, amikor a vonat ablakából kinéztem a nagy 
és vigasztalan sík lapályra, a letarolt földre, megbújva a sa
rokban a magam kifosztottságában, elém porzottak ezek a 
régi emlékek és összeölelkeztek új látásokkal. Most kerülök 
ide, mikor már megjártam a földet, amikor átbuktam any- 
nyi erjedt buckán és átúsztam zavaros és kétes felszínű 
vizeken, egészen megszíntelenedve, mint a megvénhedt fe
hér haj, most kerülök ide, közel a harminchoz, éjnek ide
jén, morózus hidegben, döcögő, ünnepélyességtelen vonaton, 
amely örökkön késik. Én is kések folyton, nem győzöm már 
behozni a sok fiatal késést, hogy idejében odakerüljek és 
rendben, ahova mindnyájan odaérkezünk egyszer.

És most már egészen más dolgokat lát a férfi, mint egy
kor a gyermek. A ragyogó gyerekálom helyett havas foltok  
a sínek ágyékában, vízzel elöntve a vidék nagy területeken, 
a vízben girhes fatörzsek rothadnak és késői kukoricacsu
tak helyén mély és fekete sebek, amelyektől már csak ta
vasszal fog újra meggyógyulni a föld. És a parázshajú asz- 
szonyok helyett itt úszik a januári éjben a nagy, örök szín
játék, a politika, a kicsiny rőzsetüzeken terjedt máglyarakás, 
fölötte az orrfacsaró nagy füst; belenézek és bizony, hogy 
a füsttől mintha könnyeznék is, jó, hogy magam vagyok és 
éjjel van . . .



Tudom-e majd, élve a Bácska áldott göröngyén, tudom-e 
majd, gyerekszemmel és férfiaggyal nézni és értékelni ezt 
a nekem új földet? Leszek-e a vígan szánkózók felé vígan 
dörgő hangú, üde és igazságos és őszinte? És szerzek-e 
majd nekik örömöket és igazságokat és boldog leszek-e? 
Meg kell-e majd hazudtolnom gyermekszemeim váteszi ked
vét, harcos vízióit, vagy kezdhetem-e ott a valóságban, ahol 
kamaszfejjel megszakítottam az álmodozást? Csak a Bács
kán múlik és magamon. Két ilyen ellenfél azonban a harc 
előtt össze szokott ölelkezni és az ilyen ölelkezésből csak 
becsületes és akkurátus harc teremhet!

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. január 14.



TÜLVILÁGI RITMUSOK

I.

ő s János nyugodtan élt az Akadémián, mintha a világ 
középpontja lett volna és minden távolság és minden tudás 
az ő szemeiben és agyában kezdődnék. Tar fején pici fekete 
sipka lakott télen-nyáron és a hatalmas, híres kőépületnek 
hallgatag és hideg szuterénjében élte az életet már vagy har
minc éve, az Akadémia szolgája és mindene, örök állásban, 
halálig ellátva, büszkén, fölényes megelégedettségben. Az 
akadémiai urakat kronologikus sorrendben ismerte és a 
megkövesedett irodalmi irányokat éppúgy lenézte már, akár 
maguk az irányok képviselői, és külsőleg éppoly meghatott
sággal hallgatta végig az üléseket a komor és kongó ünnepi 
teremben, mint az agg, homályos szemű és agyú költők és 
kivénült írók, akik egy-egy ülésen ötvenfőnyi hallgatóság 
előtt azt képzelték el, hogy az ország színe előtt olvassák 
fel fakult és avas ízű irodalmi munkáikat.

A szolgalakás, amely a nagy országos épülettömbnek ta
lán egyetlen produktív és élő helyisége volt, a hagyományok
kal homlokegyenest összeütközve, nagyon barátságosan és 
melegen helyezkedett el, jóléttől kedvesen jobbról és sző- 
nyeges, ünnepi lépcsőfeljáró balról a pincetorkolat között, 
az élet- és halálszimbólum e kis öblében. Kis sziget volt a 
szolgai lakás a maga nagyzoló törpeségében, mégis urasko- 
dóan a nagy hallgatagságban, amit csak az ilyen monumen
talitásba fulladt nagy falak tudnak produkálni és a maguk 
hatalmas csöndjével növelni. A tömör középület mögött kí
nosan ápolt parkozott rész szökőkutakkal, bizonytalan érté
kű szobrokkal és dekadens változatú piros és frész virá
gokkal, gigászi méretű levelekkel, lugasszerű beugrásokkal 
és egész külön levegővel. Egy-két kövér dajka üldögélt néha 
itt, a gótikus színes ablakokról templomra gondolva bűnbá
nóan, falusias terjeszkedésben, de egyébként rendesen csak 
Minerva, a szolga vörhenyes hajú fiatal leánya járt a park
ban, amikor a költőre várt. Furcsa pár voltak ezek ketten: 
egy tizenhat éves, fejlett testű, de betelt szemű polgári 
lány, a szívében hagyományos helyek hagyományos érzések 
és óhajtások számára és egy éhező, tisztátalan külsejű kiasz- 
szika filológus, kávémérésbeli kosztok vékony temetője, 
egyébként igen energikus agy, de álmodozó, de tudálékos



szemekkel és ügyetlen kezekkel. Ez volt Álnok Mózes, böl
csőtől fogvást földhözragadt zsebű és vérű, kissé fejletlen 
testalkatú, túlfejlődött agyú, tehát ab ovo költőféle ember 
és alig huszonhat éves. Aki a szerencsétlenségét inkább 
érezte, mint tudta, és aki csak azért nem tudott nagy költő 
lenni, mert a hangulatai és zord életharagjai elforgácsolódtak 
az ujjai hegyén — valami hiányzott belőle. Valami erő, ami
ről nem tudunk, de ami centrifugál-készüléke a vers meg
születésének, ami önműködően osztja el a mondanivalót és 
könyörtelenül pontot tesz oda, ahol a szív még egy végső 
kínban ki akarna nyúlni.

Kora őszi bágyadtság torlódott össze már a park ültet
vényén, szeptember végén. Az öreg Ös friss mustot szürcsölt 
benn, a lakásban, az ormótlan, de kényelmes fekete viaszkos- 
vászon díványon elhanyatlóan, esti 5 órakor, és a felesége 
kávét pörkölt a konyhában. A must és a szűz kávészag egész 
különös zamattal feküdt meg a lakásban, bénító érzéseket 
szülve, és Minerva a tükör elé ült és fésülködött. A tiszta
sága visszaütött a tükör fényéből az arcába és így nagyon 
érezte, hogy a földön még nagyon-nagyon nagy dolog ő, tel
jesen ismeretlen értékekkel, érintetlen titkokkal és olyan bir
tokok hatalmában, amelyekről ő már régóta tudta, hogy csak 
abban áll az értékük, hogy még nincsen áruk. Estefelé min
dig eltöltött egy félórát így a tükör előtt, mielőtt a költő 
ideje elérkezett volna, estefelé rendesen eljött. A leány már 
várta a park déli felén, ahonnan jól ki lehetett látni. Még 
nem szerelem hozta őket naponta össze, hanem inkább an
nak reménysége, hogy szerelmesek egymásba. Álnok szerel
mes versekkel olvasta tele a Minerva füleit és acélos kebleit 
és ma, hogy a leány pajkosan és vidoran mustot ivott, sok 
új és forrongó mustot, minden verssor egy karolás volt és 
egy-egy megóhajtott bűn minden rím. A versek nem szóval 
és nem hangosan kínálták a szerelmet, hanem úgy, hogy az 
egész vers együtt adott ki egy nagy ölelést és egy álomszerű 
karnak titáni ívelését leányderekon, föl és le mindent, ami 
ehhez illik. Bizarr értelmetlenségektől fuldokoltak a versek, 
mint félszeg ember forró ölelése közben türelmetlen és he
vesen lüktető nő és ez a fuldoklás névtelenül beleült a leány 
torkába, ahonnan a szíve és minden vére mintha szaggató, 
csiszolt körmökkel markolt volna föl.

A filológus költő elkomorodott, hogy látta a versei ha
táseredményét és elkomorodott, hogy hosszú éveken át nem 
tudta többre vinni. Csak annyira, hogy legnagyobb sikere 
egy szolgának egészséges, friss musttól bágyadt leánya. És



ekkor hirtelen a nőktől való hosszas tisztaságában fedezte 
fel a hibát, hogy meg kellene néha-néha halnia a női illatok 
és érintések intenzív katlanában, meg kellene néha halnia 
így a költészete jegyében és — és most ösztönszerűleg Mi
nervára gondolt és hozzákapott a lány vállához.

— Miattad nem tudok győzedelmes lenni a munkámban 
és céljaimmal, mert magadhoz láncolsz, de alkuszol velem és 
rám alkuszol. Mért nem vagy az enyém, Minerva, mért nem 
voltál még az enyém?

Megriadtan, teljes világosság égette meg a leányt. Tud
ta, hogy ma egészen más, mint egyébkor, tudta, hogy ez a 
musttól lehet csak — a fiatal és csípős musttól —, és tudta, 
hogy legyőzetett és örült, hogy nem a szerelem győzte le. 
Már hat óra volt, befelé mentek. A nagy oszlopos bejáratnál, 
ahol rendesen búcsúzni szoktak, megálltak szó nélkül, ko
moran, összeszorított fogakkal és ököllel. Aztán a leány su
hanva hagyta ott a fiút, bement, mint máskor, de vissza 
nem nézett. Álnok Mózes tudattalanul ott maradt. Néhány 
perc múlva már teljesen várakozás nélkül, idegenül állt, s 
már akarta, hogy meginduljon hazafelé, hátat fordítva a sze
relemnek. És most belülről halk rebbenő nesz, Minerva visz- 
szajött álomszerűén, a felső lépcsőn megtorpanva megállt és 
finom éllel felsikoltott. A fiú megrendült, a leány a másik 
pillanatban már visszasompolygott, megvillogtatott kezében 
egy fényes, nagy-nagy kulcsot, azzal odament a pince óriás 
páncélajtajához és kinyitotta. Álnokot nem hívta más, csak 
vékony női ruha beszédes nesze, és lementek a pincébe.

Ó pergamenek fojtott világában, rozoga polcok illetlen 
temetőjében csillogott fel a szemük. Az átható sötétségben 
elvakította őket a magukból áradt világosság. Minerva asz- 
szonyi biztonsággal rogyott össze önsúlya alatt. A határo- 
latlan homályban kis poros csomagra került szép rózsaszín
ben égő feje, s a költő a fejjel együtt az iratcsomagot is szo
rongatta, mint az élet dicsőséges és szent párnácskáját, és 
amikor észrevették egymást már odakint, megint a levegőn, 
a tiltó és kényeskedő külvilágban, a fiú ijedten tapintott a 
rossz kabátja tátongó zsebére: benne volt az iratcsomag, — 
ellopta. Elhozta magával mint a Minerva véletlen, de ön
kénytelen odaadását. . .

II.

Az úton hazafelé még azon töprengett a szerelemmel 
megetetett költő, hogy az egész nagy város ilyenkor este 
kihívó, csillogó, ünnepélyes vacsorának tűnik, ha az ember



éhes, és otthon ösztönszerűleg kicsomagolta az irathalmazt: 
csupa vers volt. A legnagyobb költő hagyatéka, egy harminc 
év előtt meghalt, dicsőített, halhatatlanná vált poéta transz
cendentális elmei és szívbeli héroszai, megrendítő és szikla
szilárd költemények, amelyekről senki se tud, a borítékon 
a súlyos akadémiai fekete pecsétek fölött ez áll: „Ötven év 
múlva bontható fel!" Tehát ötven év méhében bujdokló erő 
és izmosodó igék, holttá kényszeredett kinyilatkoztatások 
szent és isteni ajkakról. Álnok delirikusan olvasta, örjöngő 
jajveszékeléssel rohant fel-le a szobájában, újra elolvasott 
egyet, újra ledobta, égette a szemét, kezét.

Azután lecsendesedett. Egészen megnyugodva, logikus 
kapcsolatot keresett és megtalálta. Ezek a versek az ő ke
zén keresztül kaptak és fognak új életet kapni, az isteni 
szerep mind egyformán fenséges; ettől a perctől fogva ezek 
a versek Álnok Mózes versei — kissé önkényes igazság, de 
az ember nem mindig tehet arról, amit tett, és a végzetsze- 
rüség mindent szankcionál.

És ahogy sorba tisztázni kezdte a verseket friss papi
rosra, fokról fokra jobban érezte a hatalmat, amely szeme
in és az idegen betűkön át belecsurog a csontjaiba és a vé
rébe. És már azzal, hogy ezeket a verseket az eredetiekről 
lemásolta, igazi költő lett, öntudatos és tökéletes. A Miner
va feje és az Akadémia dohos pincéjének emléke hazug kép
zetté fonnyadt az agyában, ahol csak egyetlen igazság él már: 
az önmaga megtalálása, az önként felkínálkozó szerencse.

Az új versek lázas utat jártak meg a lapokban, amelyek 
felfedezték Álnok Mózest, az egyelüli, a világraszóló poéta
zsenit. Rakásra hullt a pénz a rossz időket élt fázós költő 
ernyedt, vörös kezében, aranypaloták küldték alázatos és 
könyörgő üdvözleteiket és ragyogó nők férkőztek a versek 
bűvös légkörébe. Álnok már azt is megkockáztatta, hogy né
ha a saját verseiből is adott egyet-egyet: ez is sikerült.

Tíz évet élt át így Álnok, egy holt agy forró és ihletett 
munkájának glóriájába hullva, bőven az imádat árnyékában, 
és fél év múlva az Akadémia beválasztotta és hódolattelje
sen tárta fel kapuit a meghízott és blazírt híres költő legen
dás személyének.

III.

Délelőtt tíz órakor volt az ünnepi beiktató akadémiai 
ülés. Fényes hintók álltak meg a széles bejáratnál, érkeztek 
az irodalmi kiválóságok, az ínyenc közönség, és Álnok hin- 
taja berobogott a kavicsos útra. Az alig izgatott költő kilé



pett, vele volt néhány jó barátja, az újonnan szerzettek. A 
klasszika filológiai fakultás régi arcai közül is egy-kettő, 
fakó, ványadt alakok. Álnok ruganyosán emelte az első lép
csőre lábát és a felső fokon, a díszruhás portás m ellett mint 
élő és zengő piros szobrot pillantotta meg Minervát, reme- 
gőn, fiatalon. Kibontakozva minden virágjában. Az ünnepelt 
ember szemei becsukódtak egy pillanatra, amíg belső sze
mei felszakadtak és pozdorjává om lott a lelke teste hirte
len felfeslett kuckóiban. Most ismert magára, először tíz év 
óta, tíz év után, végre, végre, fel is lélegzett, meg is köny- 
nyebbült és érezte, hogy elvesztette magát. Bent az ünnepi 
zűrzavarban, szemek üdvözlő csatarendjében megborzongott. 
Az elnök üdvözlő szavaiból semm it sem hallott, s ekkor fel 
kellett állnia. A tíz év előtt kisajátított versek egyikét kel
lett elmondania, ő választotta. És beszélni kezdett. Ijesztő  
rémekként érezte előszabadulni szájából a lopott szavakat. 
A sorok kényszeredve bukdácsoltak a nyelvére, fuldoklott 
a torka és nagy szüneteket tartott. Hallotta, hogy a régholt 
ember utána mondja a szavakat, kijavítva a hangot, ame
lyet profán torok hazudik, hallotta, hogy a pincében halot
taiból feltápászkodó, fájdalmában a kövekből kinövő meg
vadult hulla hadonászva mondja a verseket. És látta a csont
váz arcot, a könnyező és tompa bánatú szemüregeket és a 
viszolygó, üres hátgerincet és érezte a kihalt, sötét koponya
üreg mélyébe a még elköltözött erek és erők visszaszállását. 
A szemei szélesre szakadtak a nyomorult ünnepeltnek, a szá
ját habosan fölvágva tartotta. Egy borzongató perc múlva 
levágódott a padlóra Álnok Mózes. Fülét irtózatos erővel 
fogta be és megmeredve rémülten kapálódzott a pincéből 
fölszakadó, túlvilági ritmusok ellen.

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. január 15.



A BAJUSZ

Ha mindenki olyan szeretettel tudná nézni a színészi 
munkát, mint én, ha mindenki, beleértve maguk a színészek 
is, csak félannyi szerettei néznék enmagukat, ott forgolód
va, pörögve és dobálózva a szuffiták furcsa világában, akkor 
nem kellene azt mondanom, hogy Szabadkán bűnös köny- 
nyelmüséggel bánnak a felnőtt ember legdrágább s legked
vesebb játékszerével, a színházzal. Ma este másodszor néz
tem végig Verő György kedves öreg bátyám kissé szilaj, de 
helyes operettes vígjátékát. Kétszer néztem végig, hadd lá
tom: mi van itt? mit akarnak a színészek? Pikáns érdek
lődésem ez nekem minden vidéki színpadon, amelyet a lő- 
távolon kívül olyan szívesen korholnak.

És örömmel vallom be, hogy nem minden rossz híresz
telés igaz, de őszintén mondom, hogy másfelől viszont nem 
is mindig érvényesülhet ezen a színpadon a színész akarata. 
Az operett egészen furcsa levegő, amelynek a temperatúrá
ját a rendező adja meg. Ide-oda játszás, vastag eléneklés, 
disszonanciák rángatózása, ideges és dühösítő egyenetlen
ség: ezek azok, amiknek csírájukban való elfojtására rendel
tetik a rendező, mint az aqua destillata minden folyékony 
orvossághoz. Drámát el tudok még valahogy képzelni egy 
izmos és kemény összetartó ököl nélkül, de operettet nem. 
Ezt a hiányt a legjáratlanabb ember is észre kell vegye rög
tön és le kell számítsa az előadásból, a színészek erejéből.

Elismerem: nem halálosan fontos és nem életkérdés az, 
hogy egy operettben hány gikszer esik, hányszor mond egy 
kérdést olyan valaki, akinek éppen arra a kérdésre felelnie 
volna a színpadi kötelessége. De mindez a lelkiismeretem
ből csurgott ki, mondván: lehetetlent kívánni nem lehet a 
színészektől azért, hogy némely darabban néha a leglehetet
lenebb szituáción kell végigemberelniök magukat.

A vidéki lapok dicsérete se szerzi meg a színésznek a 
túlvilági boldogságot — tudom —, de azért mégiscsak hadd 
legyen itt, hogy Kondráth Ilona egészen emancipálta magát 
a monoton operettszokványosság alól és kis mondókáit és 
mókáit egész szívvel csinálta. Szőke egészséges tehetségű és 
eleven, színes ötletű színész, Kormos egyéni és artisztikusan 
félszeg Dominiqu-je kitűnő hatású, Fehér és Szalma pedig



jóízűek voltak. A kar és a zenekar azonban. . .  mért élnek 
ezek ketten örökké [mint] ellenséges tábor? Egy fedél alatt 
jó a barátság. . .

(S. Z.)

Bácskai Hírlap, 1911. január 19.



IRODALMI DÉLUTÁN A SZABAD LYCEUMBAN

A Szabad Lyceum irodalmi délutánjainak sorát pénte
ken gazdag szenzációval ajándékozta meg egy költő: Lányi 
Sarolta. Lágy és csöndes a hangja, mint a nyáréji meleg 
esőé. Költő és úgy talál utat a szívtől a szívig, mint ahogy 
a kis folyó vize biztosan és tisztán ömlik a mély tengerekbe.

Lányi Sarolta az első nő, aki a Szabadkai Szabad Lyce- 
umban szerepelt. Ez maga is különös érdekessége volna a 
pénteki felolvasásnak: szemtül szembe látni egy lányt, aki 
a maga verseit mondja, kiszakítva magát a helyi hagyomá
nyokból, ami antul is aktívabb merészség, hogy Szabadkán 
van otthon. Mély tragikum magában már az, hogy a vers 
megíródik, hogy aki írta aztán sokféle ember elé áll és 
hangjával is életet ad a szívből kelt soroknak. Mit írhatni 
még egyebet erről? Mit lehet még mondani arról, hogy vala
ki a verseit emberek elé viszi? Némán és teljesen kinyitva 
kell fogadni és csöndesen úszni a mélységek és titkok fel
színén: ennyit lehet tenni.

A verseket, amelyeket Lányi Sarolta felolvasott, isme
rem már a Nyugatból, amely szép fehér lapokat kínál min
dig a verseinek. A Lámpa, az Arany vár és ezüstmadár, a Ha
lálhinta (a Nyugat utolsó számának egyik legszebb verse) 
már, amikor olvastam, tiszta élvezeteimet gyarapították. 
Ahogy aztán szavakban láttam őket újra, egész lényemben 
megfogtak és teljes odaadásommal üdvözöltem őket.

A költő száma előtt Gál Lajos járásbíró, a Tisztviselő 
Üjság főszerkesztője mutatta be egy történelmi tárgyú el
beszélését. Utána pedig Radó Imre olvasta fel őrségváltás 
címmel hangulatos novelláját. Mindkét felolvasást szíves tap
sokkal honorálta az előkelő hallgatóság.

(S. Z.)

Bácskai Hírlap, 1911. január 21.



A TESTŐR

Molnár Ferenc a legközvetlenebb magyar színiíró. Az ő 
kezében olyan tehetségessé kell válnia a színésznek, akárha 
különösebb talentum nélkül való is, mint amilyen szépen 
takarja Molnár némely valószerűtlennek tetsző szituációját 
az ő hús- és vér-közvetlenségével. Ezt tudva, sokat vártam 
a mai előadástól (én ma először láttam itt ezt a darabot) és 
azonkívül, hogy a díszletezések (amitől pedig féltem) a tel
jes és szükséges illúziómat megnyugtatóan támogatták, perc
ről percre fokozódott egy teljes öntudatos és temperált elő
adás sok szépsége és rangja. Halasi Mariska a pongyolavá
lasztás pillanatában jutott fel a helyére s innen kezdve mű
vészi egyöntetűséggel tartotta össze a vígjáték épületének 
furfangos, de masszív struktúráját. Én nem értek egyet Ha
lasi Mariskával a páholyjelenet túlheves és még a Molnár
tól instruáltnál is hirtelenebb emóciójában, bár igaz, hogy 
a színésznő aztán ehhez megfelelően nivellálni is tudta az 
egész jelenet levegőjét. Fenyő Emil az első felvonás elején 
túlontúl nyílt és határozott volt. De a testőr tragikus tépe- 
lődéseinek hanghordozásában, katonai mivoltának hazug biz
tosságában és azzal a folyton kimerülőben levő, de mindig 
feljebb emelkedő férfiassággal, mely a győzés pillanatában 
az önmaga áldozatává válik, meglepőt produkált. Egészen 
fölényes művészetből fakadhatnak csak ilyen értékek: ma 
este szerettem volna látni először Fenyőt. Az álmamát H. 
Serfőzi Etel tökéletesen adta. Rónai Géza a kritikus szere
pét nagy kritikátlansággal, legyünk őszinték: helytelenül ját
szotta. Ez a szerep nem való az ő nehézkes egyéniségéhez.

(S. Z.)

Bácskai Hírlap, 1911. január 26.



A VILLA KOLONNA TÁNCOSNŐI

I.

Négyen voltak: Rika, Berta, Olga és Matild. Fehér bő
rűek mind és piros hajúak, az a szóbeszéd járta róluk, hogy 
eleven máglyái a férfiaknak és sok ilyen bolondság. Nappal 
az erdőszélen barangoltak, éjjel pedig táncoltak a villa óri
ási violaszín termében, és egy éccaka csak egyetlen férfi ve
hetett részt a négy piros hajú lány táncában. Csak egyetlen 
férfi, de azt el is nyűtték. Hajnalra már egyedül járta a négy 
lány a táncot, egyedül, boszorkányos levegőben és megve
szekedett őrületben . . .

II.

Kolonna őrnagy egy dandárgyakorlaton nyomorék lett. 
A tüzérkatona korán emelte az ágyúba a gyutacsot, az idom- 
talan ágyúgolyó mindkét karját elröpítette a fikcionált ellen
ség közé. Félholtan vitték az őrnagyot a tábori mentőko
csin egy faluba, ahol csak hónapok múlva jutott annyira, 
hogy újra kinyitotta a száját. A legmarconább katona lelki- 
állapotán is nagy rést üt, ha két karjától megszabadítja va
lami buta ágyúgolyó. Major Kolonna francia eredetű em
ber volt és nagyon kedélyes katona, hogyne búsította volna 
el a szörnyű megcsonkulás. És hozzá még súlyosító körül
mény volt, hogy „táncos őrnagynak” hívták világéletében, 
mivelhogy úgy szerette a táncot, mint valami bébélábú ko- 
kott. A lovát is szigorúan taníttatta táncra, úgy táncolt sok
szor a lovával, hogy a zászlóalj, amelyet kommandírozott, 
nemegyszer a legszigorúbb téli manőver alatt is bálban kép
zelte magát.

Amikor ez így megesett és az őrnagy felgyógyult, műka
rokat illesztetett a vállaiba és az erdőszéli nagy villájába 
vonult, amelyet még az apja hagyott rá. A táncos éjszakák 
nem mentek ki a fejéből és a szívéből, és első dolga volt, 
hogy négy kokottot hozatott a város nagy orfeumából és 
azokat évekre szerződtette* A négy legjobb, legmeghittebb 
barátnője volt, sok száraz csókjának s temérdek pénzének 
ragyogó temetői, ezekkel akarta pótolni a nagy veszteséget, 
a két elrepült karját, amelyekkel a fagyos téli levegőt ka
rolta át azon a végzetes gyakorlaton tompa ívben utoljára 
és örökre.



A lányoknak nem volt más dolguk: nappal az erdőszéli 
országúton barangolhattak, messze a hírhedt villától, pár lo
vászfiú felügyeletében. Bolondoztak, hancúroztak kedvükre, 
mezei virággal dobálóztak, télen hólabdával püfölték egy
más ruganyos csípőjét. De este megkezdődött az őrületes 
tánc a violaszín táncteremben.

Tágas, ragyogóan megvilágított csarnok. A faldekoráció 
alaptónusa enyhe viola. A pompás terem körül árkádok so
ra, a fél magasságig. A tetőzet gazdagon aranyozott struk
túrájáról tarka zsinórokon lógó aranybronzos csillárok ön
tik a vakító, varázslatos fényt. A falak bársonnyal és viola
szín függönyökkel terhesek, kiugrások oszlopokkal. A bejá
ratnál hatalmas szobrok, zöld kőből faragva. Átellenben az 
orkeszter, buja ritmusok pazar osztója — így folyt az éj
szakai tánc napról napra. A csonka őrnagy hatalmas bor
dófotelben üldögélt az orkeszter sarkában s onnan diktálta 
a táncot, mint valami automata maitre a danser. Csonka 
keze helyére illesztve a ragyogó, glaszékesztyűs műkéz, ha
lotti modulatlanságban. . .  És Rika, Berta, Olga meg Ma- 
tild őrült kavarodásban lengenek körülötte, sánta zűrza
varban surrannak a selyemleples ruhák, és éjszaka múltán 
a csonka őrnagy elalszik, ekkor két inas bársonyfotelestül 
fölkapja, kicipeJi és lefekteti. És a Villa Kolonnában meg
kezdődnek a bacchanáliák. Egy rekedt rivalgás a négy szom
jas lány torokból és vakító fehér ingmellel, lakkcipőben, üdén 
és fiatalon ereszt be a livrés inas egy urat a hátsó tapéta
ajtón, a hajnal hősét, aki minden hajnalban más, aszerint, 
hogy a csonka őrnagy kit szemel ki arra a napra a tömén
telen városi úr közül. . .

III.

Szilveszter éjszakáján volt. Valami gazdag gyáros volt 
a soron, aki a dühös délutánon stafétával izent a Villa Ko
lonnába, hogy némi agyguta környékezi, nem jöhet ki a 
táncra, lehetetlen. Ez még sohase történt meg! Hogy a Villa 
Kolonna férfi-porciója elmaradjon! És éppen újév éjjelén. 
A csonka őrnagyot búsította a dolog és merészet gondolt. 
Az ajánlkozó urak névjegyei között volt egy jelentéktelen, 
bizonytalan színű, egy primitív, ügyetlen névkártya, a köl
tőé. Csak úgy találomra küldte egy napon, maga se remélve, 
hogy eredménye lesz. Egy lovászt ültetett a csonka őrnagy 
a legtüzesebb lóra és szigorúan meghagyta neki, hogy a köl
tőt élve vagy halva okvetlen előkerítse. A lovász nyargalvást



száguldott a városba a sűrű hóhullásban; a költő nem volt 
a lakásán. Kávéházakba utasították, mindenhova elment, se
hol sem találta. Már este volt, s a lovász tudta, hogy az őr
nagy nem tréfál, amikor valamit megparancsol, már kezdett 
kétségbeesni. Üjra visszament a költő szűk lakására. A vén, 
rozoga háziasszony, akinek a szegény költő már évek óta 
tartozott a lakbérrel, átkozódva mesélte, hogy a lakója elisz- 
sza a pénzét, most is bizonyára valamelyik putikban ül. A 
nekidühösödött lovászfiú aztán megtudta, melyik lebujba jár 
a költő és odament. Ott sűrű gőzben, részegen meg is talál
ta, féloldalra billenve. Alig szólt hozzá néhány szót, felkapta
— már éjjel volt —, maga mellé kapta a lóra, és visszanyar
galt lóhalálban a villába. Ott már nagy volt az elkeseredés. 
A cselédek idegesen lótottak-futottak a kapuba, nem jön-e a 
táncos. Az öreg őrnagy már félig álomban gubbasztott a 
fotelben, nagyon szégyellte a dolgot a lányok előtt, s már 
azon gondolkodott; hogy maga áll be ma a táncba. A két 
inas már ott állt előtte, hogy mihelyt elalszik, felkapja és a 
szobájába vigye. De a csonka katona nem tágított, nem akar
ta a tánctermet „férfi” nélkül hagyni. Ekkor érkezett meg a 
lovász a részeg költővel. Egy szolgával tüstént beüzent az 
őrnagynak, hogy hozza a táncost élve-halva, azzal bevitte a 
költőt egy toalettszobába, ott — hiába rúgkapálódzott — 
felöltöztette elegánsan, beszórta illatszerrel. A csonka őr
nagy megbékélve elszenderedett, a két inas kihurcolta, mi
alatt az orkeszter éles tust adott és a tapétás ajtón bebil
lent a költő, idegenül, szenzációsan. . .  a lányokra bámult, 
megdöbbent szíve, — aztán hanyatt vágódott a tükörsima 
parketten. . .

A muzsika megszakadt. A négy piros hajú lány össze- 
borzongott. Mint varázsütésre, egyszerre rohantak oda, letér
deltek hozzá, becéző, anyáskodó kézzel felfogták és egy bor
dó kerevetre fektették. Az egyik remegve kigombolta a nem
rég felrakott plasztron kőkemény szárnyait, a másik bódító 
selyemkendővel törölgette a bozontos haj szelíd izzadságát. 
Ott térdelt a négy feslett nő a részegen áléit költő előtt, 
mint anyák vagy nővérek, közös és szép megegyezésben, 
és egyik se gondolt táncra vagy szerelmes csókra. A zene
kart eltávolították a teremből. Csönd lett.

A költő pihegve aludt a négy lány lüktető, vacogó se
lyemruhája között. Egyiknek a feje alatt volt a puha, illa
tos, pámás keze, a másiknak a dereka alatt, úgy, ahogy oda
fektették, egyik se mert megmozdulni. Az alvó most hirte
len zökkenéssel megfordult a kereveten álmában. A négy



lány összerezzent. Ahogy az alvó megfordult, a belső zsebé
ből zizzenve hullt ki a lányok elé egy csomó írás. Szennyes, 
gyűrött papírlapok voltak, versek, szép keserves és pana
szos ritmusok. Az egyik lány magában olvasni kezdte, a 
többi nézte. Gyors egymásutánban futotta át a lapokat, az
után öntudatlanul, akaratlanul fennhagon olvasta a többi
nek halk vigyázattal. A kiélt szemű lányok döbbenve elfoj
tották a lélegzetüket, ahogy hallgatták. Kint csendesen hall
ható ütemekben hullott a hó és bevilágított a hatalmas viola 
terembe. A Villa Kolonna táncosnői pőrére vetkezett tiszta 
lélekkel térdeltek egy hánytorgatott, részegen alvó költő előtt 
és zokogva hallgatták panaszló verseit. Egész világos hajnal 
volt már.

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. január 29.



MEDDŐ SZÁZEZREK

A szabadkai Petőfi utcában egy hosszú, szürke földszin
tes ház áll. A szürke házban most az Ipartestület székel. 
Hosszú évtizedeken át éjjel-nappal csukottan, vakon és né
mán szorongott ez az ódon ház a járdán, mint valami elát
kozott herceg kastélya. Naponként egyszer nyílott meg a 
kapu, akkor selymes, üveges batár robogott ki rajta tompa 
gördüléssel. A határban egy szép, ősz asszony ült, arcán szo
morú életteherrel, vállain negyvenesztendős özvegységgel: 
özvegy bajsai Vojnich Tivadamé, Vojnich Mária.

Mély és teljes tragikum borította el a fehér hajú matró- 
na életét. Már harmincéves kora óta élt özvegységben, csa
ládi rendelésből kirekesztve a boldogságból, egyetlen igaz 
biuáljával érintkezve csak végső percéig. Nehéz s önmeg
tagadó sor volt, amit megjárt a földön, borzasztó vagyoná
val, aranyjaival, földjeivel szomorú volt és vérező szívű, és 
amikor már az özvegység úrrá és szabaddá tehette volna, 
örök lemondást és szenvedést fogadott és megtartota, egyet
len igaz barátja támogatásával, aki szintén agglegény ma
radt érette. Két ember, sötét, mély árnyú közelségben, egyet
len karhajlásnyira egymástól s mégis egy egész élet szörnyű 
távolságával szíveik közt.

A tragikus éltű matróna, megszámlálatlan vagyonával, 
még akkor írta meg végrendeletét, amelyből minden külső 
ok nélkül kihagyta a családját. Másfél milliónyi gazdagságát 
csupa irodalmi és jótékony célra hagyta — szép és tiszta 
dolgokra akarva árnyát vetni egy széptelen, szomorú, de 
tiszta életnek. Részben egyetlen barátjának óhajtása is volt 
ez, azt akarta, hogy ez a szeretett, igaz asszony örökké éljen 
alapítványaiban.

És amilyen nemes és differenciálódott volt a roppant va
gyonnak ilyetén elintézése, éppen olyan szerencsétlen és 
gazdájához illő meddőséggel való a végrendelkezés értéke
sítésének módja. A vagyonból negyvenezer korona hagyódott 
irodalmi célra, oly formában, hogy ennek kamatait évenként 
a legsikerültebb színdarab szerzője kapja meg. A döntés az 
Akadémia joga. A toprongyos és aggságában már gyerekes 
Akadémiáé, amely nagy szakállú Heinrichje árnyékában 
alussza tompa és ébredéstelen álmát és még véletlenül se



tudna valami szépről és nemesről elfogadható kritikát adni. 
Biró Lajos, Molnár Ferenc, Bródy Sándor, Kóbor Tamás és 
a többiek neki erkölcstelenek, rontóak, ízléstelenek, illetle
nek, áldatlanok, s így a pohos és kongó velejü Akadémia 
jóvoltából a jó és nemes mártír asszonynak, Máriának fe
hér, áldott kezeit örökös köd szorítja össze: az irodalmi ju
talompénz nem lehet senkié, csak a születendő kamatoké. 
Az Akadémia jóvoltából, amelynek a nagyasszony ilyenkép
pen minden évben alkalmat ád egyszer arra, hogy jeles és 
külföldön is kiválóan elismert, istenáldotta íróinkról kinyi
latkoztassa, hogy nem tudnak írni, s ezzel nevetségessé, le
hetetlenné téve önmagát, arcpirító szégyent hoz ránk, akik 
tudjuk, hogy a magyarnak és tudományosnak hazudott aka
démiánál csúfabb és alacsonyabb irodalmi fórum még nem 
volt a világ folyásában.

A Vojnich-féle végrendelkezés egy más pontja aztán még 
ennél is furcsább módon hordja enmagában intenciója meg
valósulásának lehetetlenségét. Egymilliónál többet rendel és 
hágy egy Szabadkán létesítendő leányárvaház céljaira, holott 
erre ma semmiféle szükség nincs, holott erről még beszélni 
is nevetséges és értelmetlen. A leányárvaház létesítése nem 
teljesítene semmi hasznosat, mert hiszen az elhagyottakról, 
árvákról már gondoskodik az állam. Tudja ezt a város, a 
minisztérium, az állam, mindenki, és éppen ezért kamato
kat kamatra kölykezve, hevertetik a hagyatékot, amelynek 
a kamata is több félmilliónál.

Lehetetlen, hogy az a sok okos ember, akire bízva va
gyon, elviselhesse a lelki-ismeretén ezt a meddőséget és sé
relmes haszontalanságot. Sok módja volna annak, hogy a 
végrendelet értelme és intencióinak hatása közt maradva, 
szépet és értékeset műveljenek ezzel a pénzzel. Csudálatos 
az a nyugalom, amellyel a pénzt aludni hagyják, amikor 
számtalan hiányosság tátong Szabadkán, amikor például 
szűk, rozoga és méltatlanul kopott és szégyenletes a szabad
kai színház, amelyet csak a rendelkezésre álló pénz negye
dével is milyen gyönyörűen és előkelően lehetne felemelni. 
A napközi otthon, a szegény tüdővészesek számára építen
dő szanatórium nem kevésbé nemes és üdvös célok. Ügy 
vélem, helyeslőleg bólogatná szomorú ősz fejét és összetap- 
sikálná fonnyadt, szerelemből kiüldözött kezecskéit, ha meg
csinálnák ezeket a penészes pénzén — szegény dúsgazdag 
Vojnich Mária.

S. Z.
---.Bácskai Hírlap, 1911. február 2.



SÁRGA LILIOM
Biró Lajos vidéki története. Csütörtökön mutatta be a 

szabadkai Városi Színház

Igenis! Ki kellett mondani már egyszer, hogy ebben az 
álpaprikás, szép országban külön szép és jól dotált talp- 
nyalási tanszékeket tartanak fenn és erőszakkal verbuvál
ják eléjük a növendékeket. Mert tanerőket kapnak anél
kül is, azok szép számmal akadnak, mert főispánnak, mi
egymásnak lenni — mi tűrés-tagadás — kellemes és nyugal
mas dolog. És hogy a Sárga liliom mindezt egy bájos és tej
feles arcú kis nagyprinc esetével varrja össze, csak azt je
lenti, hogy a színpadi költő a látszólag nagy dolgokat akar
ja leszállítani, nem megfordítva, és nem azt, hogy ennek az 
állapotnak napról napra való kiütköztetésére okvetlen egy 
nagyherceg kell. Á, dehogy kell! Elég ahhoz egy olyan is, 
aki nem herceg, talán éppen csak hercig, valami előkelő 
dáma fogai közt és csókáradatában, és erről még igen-igen 
sokat lehetne mondani.

Biró Lajos annyivei is megelégszik. Biró ezt állítja: 
ahhoz, hogy nálunk egy hasznos, okos és becsületes polgár 
tisztességes nővérét egy nagy úr jogosan megkívánhassa, 
ahhoz, hogy ez a nagy úr ököljoggal, főispáni, rendőri asszisz
tenciával egyszer vagy kétszer (ahányszor neki tetszik) meg 
is kaphassa, csak annyi kell, hogy az illető nagy úr mind
ezt akarja! Ebben pedig nincs hiány. Gyönyörű, csókolniva- 
ló magyar virtus! A színdarab ötletvezetése egészen nagysze
rű. Hibás és magyarosan beteg csak a befejezése. Mert a 
végén szépen kisimulnak a laterna magica vásznán a nagy
úri hullámok és még egy olyan böcsületes szocialistának is, 
mint Peredi, meg kell törnie, ha anyagi előnyöket csördítenek 
eléje. De ez is talán nem annyira a darab hibája, mint a 
magyar közéleté. — Igenis, ki kellett már egyszer mondani, 
hogy ebben az álpaprikás . . .  stb. stb.

A csütörtök esti bemutató épkézláb, nívós, egész elő
adás volt. Szépen megbecsülte az írót, becsülettel kitartott 
mellette, intenció és színei mellett és a szívén viselt minden 
szót és minden lehetőséget — ezt várjuk igaz színészektől, 
igaz emberektől. A Griff kávéház valóban az a kávéház volt, 
ahol fiatalabb éveinkben, lenn a kedves Marosváron vagy 
Vármaroson összeszoruló ököllel néztük, hogy garázdálkod
nak a tizennyolc éves kadétok és hogy szorongatják és csip



kedik a fitos kasszírnőt, akihez mi legföljebb ha verset ír
tunk. A színészek közül Fehér Gyula és Szathmáry nevét 
érintjük meg elsőnek az elismerés tiszteletével. Ök ketten 
egész differenciált művészetükből adtak, okos ökonómiá
val válogatták eszközeiket és egész lényükben oldódtak fel. 
Fehér úgy a szocialista szónokot, mint a szükségképpen meg
puhult gőgöt tökéletesen reprezentálta; Szathmáry főispán
ját akkurátusán így mozogni, így raccsolni, ilyen pofaszakál
lal és ilyen üres eleganciával láttam már némely vármegyei 
közgyűlésen és kaszinókban. Szőke Sándor jól tudott vigyáz
ni azokra a különbségekre, melyek az embert a nagyherceg
től sem tudják különválasztani. Látszott a játékában az in
telligencia és megértés, a biztos szuverenitás minden szava 
fölött. Kondráth Ilona hatalmas lány volt, a kész és igazi 
nők drága típusából való. Meglátszott, hogy nem esik nehe
zére utolérnie önmagát: sok és magas készséget hordoz ma
gában. És szinte kimagaslóan, aranyos könnyelműséggel, üde 
daccal megkonstruált volt H. Jobbay Nusi Juditja. Ez az 
öntudatosan csöpp szerep annyira élővé vált a színpadon, 
amennyire ez egy ilyen szereptől csak lehető. Deák Kornél 
a tragikomikus Náci groteszk figuráját mély átérzéssel for
málta meg. Az ezredes és a főkapitány szerepeit — úgy vél
jük — rossz címekre adresszálták. Szalma és Rónai képes
ségei merőben más irányúak. Egyébként is lehetetlen, hogy 
a színészek maguk is ne tudnák, miszerint egy aktív rend
őrkapitány nem ilyen agg és félszeg, egy ezredes pedig nem 
szökdécsel és nem énekel, hanem parancsol és úgy paran
csol, hogy bizony el kell higgyem neki, hogy parancsol. Asz
talos ügyvédet Dobos nem játszotta: karikírozta igazán el- 
énekesbonvivánoskodta. Miklósi M. föltétlenül kedves és jó 
volt a cselédben.

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. február 4.



KULTÚRA A FALUN

1.

Délben, rekkenő forróságban hárman ültek a Dráva-par- 
ti kis horvát—magyar falu kaszinójában, amely a templom  
tornyára tátotta az ablakait. Hárman: a kántor, már félit- 
tasan, az uraság fia: az ifjú István úr és a dzsentri úr pati
kus: Kotyaky. Avitl tekintetű, otromba parasztasszony szu
szék mozgással takarította a padlót, az egyetlen könyvespol
con letörölgette a százados folyóiratok kopott nagy köteteit 
és az ablakokat riszálta piszkos ronggyal. Fülledt falusi kocs
maszag facsarta az orrokat, amelyek sűrűn tűntek el a ma
gas és széles nyakú spricceres poharakban.

Most méla kongással kiütötte a toronyóra a tizenkettőt. 
Az utolsó kongás hangja még alig rezgett el az egy helyben 
álló levegő ölében, s már a harang is prédikálta monoton 
szabályszerűséggel a falusi békés delet. Ebben a pillanatban 
ért Loncsarics Vilma a kaszinó elé. Piros ernyő alatt ment, 
pirosán lengett rőt haja az erős napfényben és semerre se 
nézett. Ment előre, haza, az iskolaépületbe, ahol lakott; ő 
volt a falu tanítója. Mégis, az a pillanat, amíg a kis kaszi
nóajtó keretbe foglalta az alakját, mélyen érintette a kán
tort, az uraság fiát meg a patikust.

— Nézzétek, ez az új tanítónő! — motyogta a kántor.
— E — ez? . . . Pedig ez nem olyan, mintha az volna — 

vélte a dzsentri Kotyaky és kiállt az ajtóba.
István úr nem szólt egy szót sem, csak merően kinézett 

a lengő vörös haj irányába. És amikor már semmit se látott 
belőle, azután se nyitotta meg az ajkát, csak ha nem a 
bornak.

— És hogy hívják? — érdeklődött a patikus, raccsolva 
és orrhangon, amit nagyon előkelőnek gondolnak falukon.

A kántor még előbb ivott egy mélységes kortyot, han
gosan letette a poharat a zöldposztós hosszú asztalra, még 
annál is hangosabban odakiáltott a konyha nyitott ajtaja 
felé: repeta! és aztán egész halk hangon kimondta a szót:

— Loncsarics Vilma . . .

2.

Estefelé széles árnyékban állt már a plébániaépület és 
a vele egy sorban búsuló iskola meg átellenben a fehér falú



templom. A két szemköztes árnyék lassan egybeolvadt és 
mintegy közrefogva a tér közepén álló Szentháromság szob
rát. Itt sétált fel-alá, hátratett kezekkel az új tanítónő. Nem  
nézett se jobbra, se balra, talán nem is nézett sehova, talán 
csak magába. Mert a lépései is úgy olvadtak össze bizony
talanul és puhán, mintha vak volna és az ajkai, az a piros, 
húsos ajkai egyre mozogtak. De nem mitha valaki imádsá
got mond; inkább haragosan, láthatatlan ellenséggel vitázva. 
Fönt meg, alig száz lépésnyire a padka grádicsain állt az 
uraság István fia és Kotyakyval beszélgetett. Elmondta neki, 
hogy a tutajosok ma furcsa utast hoztak arról Eszék felől. 
Rongyos ruhájú, de okos kinézésű, bozontos fekete hajú 
fiatalember, alig 18—20 éves, de nagyon művelt lehet, a 
szemeiből meg a mozdulataiból így látszik. István is meg
csóválta a fejét, kihúzta a lakkos csizmából a lovaglópálcát, 
egy éleset suhintott vele a levegőbe, és aztán szigorúan 
szólt:

— Látod, patyi, én ezért utálom a várost. Ez a fiú a 
város áldozata. Azt mondja, most alig lel éve érettségizett, 
hónapok óta járt kilincsről kilincsre, fűt-fát megmozgatott, 
de nem tudott keresethez jutni. A tutajosaim jószívűségből 
vették föl, még ennivalója se volt, úgy tartották szalonnával 
meg kukoricakenyérrel. A nagy kocsmába vittem, szobát ad
tam neki, hadd aludja ki magát a szegény. Majd holnap to
vább mehet. Igaz, te, patyi, gyűjteni akarok ennek a művelt 
rongyosnak. Adj te is valamit. Muszáj ilyenkor talpra állni 
az intelligenciának!

A patikus elővette az erszényét, olyan tekintetet vetett 
az uraságra, mintha útonálló volna, valami pénzt remegő 
ujjakkal átadott neki és fázóan mondta neki:

— Kérlek, kérlek! .. .
Aztán hidegen nevetni próbált. Persze hogy ez rosszul 

állt neki, mert olyan fajta volt, hogy a feleségét is azért 
dobta ki, hogy több pénzt rakhasson el.

Közben ballagva hozzájuk érkezett a kántor. Amíg jött, 
majd minden második lépésnél hátrafordult, meg-megrázta 
a fejét, a tanítónőt nézte.

— Furcsa nő, hm, hm, furcsa nagyon — kezdte, ahogy 
odaért —, ma egész délután néztem az iskolában. A tanítási 
órák alatt nagy árkus papirosokat versekkel ír tele és a 
szemei olyan ábrándosak, olyan . . .  mit tudom én, milyenek, 
de gyönyörű olyankor. Egész más az arca, mint más asszo
nyoké.

— Nagyszerű — hadarta a patikus.



István megint nem szólt, csak szoborrá fagyva nézett a 
Szentháromság szobra felé. Ellenben a kántor megfogta 
mindkettőjüket és borízű hangon unszolta őket:

— Most velem jöttök, bemutatlak. Hadd ösmerje meg 
melegibe a falu előkelőségeit.

Megindulának. Eleinte simán mentek, de aztán István 
fogai vacogni kezdtek, a vállain hideg-meleg csiklandás lova
golt, és megállt:

— Nem, igazán, talán nem is illik. így, az utcán, hátha 
nem is akarja . . .

A patikus meg a kántor csak vonszolták. Kotyaky, ami
kor már alig néhány lépésnyire voltak a szobortól, megrán
totta a téglaszínű mellényét, a zsebkendőjével lecsapta a ci
pőjéről a port és elsőnek mutatkozott be. A tanítónő tisztes 
hidegen fogadta őket, de azért öt perc múlva már beszélt 
hozzájuk, mintha évek óta összetartoznának. A fiatal ura
ság a lovaglópálcája nélkül egy szót sem tudott kimondani, 
halk beszédét, mint lágy esőt a szél, folyton egy-egy pálca
ütéssel érvényesítette- Még így is keveset beszélt, és bár ret
tentő kíváncsi volt a nő pontos arcvonásaira, majd balra, 
majd jobbra nézegetett. A patikus pedig szemtelenül, mint
ha az egyetlen férfi volna a határban, egyre kihívó ízzel 
eresztette fel a beszédét, amit a nő sehogy se akart tudo
másul venni, míg aztán a felkínálkozás hangján kiadta ma
gából, ami a begyében volt, valahányszor idegen, szemrevaló 
asszonnyal állt szemközt:

— Nézze, bájos nagysádka, itt nálunk nagyon unalmas 
ám az élet, ha az ember nem ért hozzá. Eddig a kegyed 
összes elődei értettek hozzá . . .

Loncsarics Vilma érdeklődve pislogtatta meg hosszú 
pislogó szempilláit:

— Hogyan? — kérdezte meleg, bársonyos hangon, meg
állt és ránézett.

— Hogyan? Hát tudták, hova kell menni. Nálam, már
mint a patikámban, mindig van terefere. Én mindig szí
vesen fogadom, mindig ráérek, a beteg az kevés, és igazi, 
finom púdert is tartok, mint a városban, parfümöm is van 
sokféle . . .  Nálam, mármint a patikámban . . .

De nem mondhatta végig, Loncsarics Vilma arca elfe- 
héredett, remegett minden ízében és hosszú lélegzetvétel 
után odavágta neki ezt:

— Egyelőre csak a gyerekeket tanítjuk, gyógyszerész úr! 
A magyar kultúra még nem bírja el, hogy a gyógyszerészek



is kellő tanításban és nevelésben részesüljenek! Én külön
ben tereferéken, púderen, parfőmön és sok egyében régen 
túl vagyok és tanítáni akarok és tanulni akarok. Ha már 
falun kell élnem, hát egyedül akarok!

— Hát legalább a kaszinóba; három lapot járatunk, 
illetve többet, négyet, mert én most megrendeltem egy né
metet is. A kaszinóba kell járnia minden intelligens ember
nek!

Ezenközben odaérkeztek a tanítónő lakása elé. Ott Lon
csarics Vilma szó nélkül betuszkolta őket, a megdöbbent 
embereket, akik mindenre inkább számítottak, mint erre. 
A dohos iskolafolyosón előretolta őket egy alacsony fehérre 
festett faajtóig. Azon bevezette őket. A szobája volt. Régi 
rossz faágy, hosszú falóca, tele-tele újságokkal, könyvekkel, 
írással, papírral, az asztal is zsúfolásig megrakva könyvvel, 
az ablakpárkány is, még a padlón is hevert könyv egész ra
kással. A tanítónő, szegény, magára hagyott, meleg hangú 
női pária, szétbomlott, sok-sok vörös hajával, vakító porce
lán arcával, egész finom alakjával megállt a rossz szoba kö
zepén és harsányan, szinte kiáltozva szólt a patikusra:

— Nyomtatott betű? Hát tudják önök, mi a nyomtatott 
betű, s hogy mennyi kell belőle egy embernek? Hát önök 
tudnak az olvasásról és könyvekről? Nézzenek ide, itt külön 
van egy csomó könyv, ezeket én írtam. Többet írtam, mint 
amennyit maguk olvastak. Hát hívnak még a kaszinóba, 
ahová három, sőt négy újság is jár? Hívnak még? . . .

A három ember fulladozva és kékülve a szégyentől, ros- 
kadtan vánszorgott ki a levegőre. Tompa szótlansággal ér
tek ki. István úgy érezte, hogy sírnia kellene és felpofoznia 
a patikust, de a kántor már a borra gondolt s utána ama
zok is szép sorban befordultak a kaszinóba, amelynek tárt 
ajtaja fölé ez volt kipingálva fekete betűkkel: „Olvasókör”. 
És mindjárt hozták is elébük a bort és már ittak is. Alig 
néhány perc múlva szép szál fiatalember köszöntött be hoz
zájuk. Sűrű fekete haja alatt a szemei tüzesen csallogtak, 
nyersen ívelt értelmes homlokán fiatal barázdák folytak 
szét. A ruhája nagyon düledezően lógott rajta. Egyenesen 
Istvánhoz lépett, aki rögtön megismerte: a tutajon érkezett 
volt. Bemutatta a másik kettőnek és bor hozatott neki.

A fiatalember megköszönte, de tiltakozott és azt mondta, 
hogy sürgős mondókája van. És már el is kezdte:

— Nagyságos uram, szépen köszönöm, amit velem tett! 
Hazudtam önnek, én bizonyos céllal jöttem ebbe a faluba.



Én az anyámat kerestem, akinek törvénytelen fia vagyok, 
nagyságos uram. Az anyám már évek óta tudni se akar ró
lam. Csak annyit tett meg értem, hogy szerényen segélyezett 
tanulmányaimban, s bár én mindig iparos akartam lenni, 
ehhez volt nagy kedvem, ő erőszakolt, hogy tanuljak, tanul
jak, tanulnom kell, erőnek erejével akarta. Én szerettem az 
anyámat, szinte szerelmes voltam bele. Hát megtettem — 
neki. Tanultam és most bevégeztem. És most éhezek, kínló- 
dokf sehogy se tudok álláshoz jutni, s az anyám felbontatla
nul visszaküldte minden levelemet. Nagyságos uram, meg 
akartam találni az anyámat, hogy felelősségre vonjam. Ezért 
jöttem én ide. És most megtaláltam. Be se akart ereszteni. 
Ügy kellett rátörnöm az ajtót. Minden keserűségem a fejembe 
szaladt, és a két művelt, tanult, de haszontalan kezembe, 
és megfojtottam. Megfojtottam az anyámat, nagyságos uram, 
önhöz jöttem védelemért. Nem is azért, talán csak hogy 
bejelentsem ezt önnek . . .

A fiatalember melléből hörögve gördült ki a hang, aztán 
leroskadt az asztalra a feje. A fiatal uraság értelmetlenül, 
bárgyún meredt rá, mindhárman összenéztek. A rossz ruhájú 
ifjú az asztalra fordulva, csukló zokogással töltötte meg a 
kocsmaszagú kaszinót. Az uraság a döbbenetből felbámult s 
hidegen, de részvéttel ráütött a síró vállára:

— Miket beszél maga össze? Kit fojtott meg? Ki a maga 
anyja?

De csendőrök jöttek ketten. Mereven szalutálva megáll
tak az ajtóban, a puskájukat lerántották a vállukról. Oda
léptek a sírva könyökölő fiúhoz és gyengén magukhoz rán
tották. Letartóztatták, vitték. Néhány parasztleány szaladgált 
az esteli porban és tompán kiáltották egymásnak: az új ta
nítónő . . .

Bent az olvasókörben rémülten vibrált a levegő. A fiatal 
uraság térdeire mázsás nehézség feküdt. A patikus viszo- 
lyogva mondogatta, hogy nagyszerű, nagyszerű. A kántor 
még ivott egy mélységes kortyot, hangosan letette a poharat 
a zöldposztós hosszú asztalra, még annál is hangosabban 
odakiáltott a konyha nyitott ajtaja felé: repeta! és aztán 
halk hangon kimondta a szót:

— Loncsarics Vilma . . .

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. február 5.



A MORÁL NEVÉBEN

„Hogyha szelíd feleség lennék és nem nyomorult nő,
Hü volnék, kacajos s csókolnám uramat.
Ezt dalold egy éji csoportba Velence szemetje 
S még sose hallottam ily bús, tiszta imát ”

(Goethe)

örök időktől fogva úgy volt s a mai Magyarországon 
elsősorban az a rendszer, hogy kultúra és klerikalizmus kí
nozzák egymást. Aki ért a dolgokhoz, az tisztán láthatja, 
hogy ebben a kínzásban a klerikalizmus mazochisztikusan 
kéjeleg, ami azonban nem tud fölérni az értékek titkáig, a 
szó nemes értelmében vett perverzióig, hanem egész alacso
nyan bukdácsol a „hátulról mellbe” jelszó mankóján.

Vagy nem szükségszerű ennek a tudja isten, hányadszor 
való megállapítása Else Jerusalem regénye furcsa ügyéből 
kifolyólag? A regény, A szent Skarabdus Berlinben, az egyik 
legelőkelőbb kiadónál jelent meg, nemrégiben pedig kiadta 
a magyar fordítást a Népszava könyvkereskedése. A könyv 
a prostitúcióval foglalkozik, tisztán, emberien és irodalmian 
küzd ellehe, de tisztán, emberien és irodalmian emeli fel — 
a lenézett és bepiszkolt intézmény szegény áldozatait, akik 
hiszen köteles és kész objektumai azoknak, akik szolgai kö
vetkezetességgel rekesztik ki őket még a hangos beszélge
tésből is. A könyv első oldalán ez a bevezetés áll:

„Táncoló leányok — nevető menyasszonyok — játékos 
anyák — a tiétek ez a könyv.

Az élet magasságaiból, ahol laktok, neszeljetek le a mély
ségbe.

Napfényes sors közepette nézzetek le a sötétségbe.
Erezzetek — ahol csak elítélni szoktatok.
Gondolkozzatok — ami mellett mind ez ideig elhalad

tatok.
Résztvevő szívvel köszöntsétek őket — boldogságtoknak 

áldozatait.”
Ez a rendeltetése ennek a könyvnek, hogy a prostitúció 

örökké néma és örökké mosakodó bábjairól az emberiesség 
és a becsületesség parfőmje elszállassa a rothadás bélyeges



bűzét. Minden soron és minden betűn, az ideológián és a 
frazeológián egyaránt, ez a tiszta szellem leng, szigorúan 
csak ez. Amit még az is előre vélelmezhet, aki a könyvet 
el nem olvasta, ha tudja, hogy a könyv német kiadását egy 
abszolút irodalmi cég adta ki a kultúrált Berlinben, a mar 
gyár fordítás minőségét pedig nem kisebb név garantálja, 
mint a Kunfi Zsigmond és Kosztolányi Dezső neve. Ez a két 
elismert magyar író kaparta ki a nekünk idegen kultúra pa
razsai közül ezt az irodalmi gesztenyét, de minthogy a kle- 
rikalizmusnak legfeljebb gesztenyére van szüksége, de iro
dalomra, kultúrára nem: mi sem természetesebb, mint az, 
hogy az ügyészség most, öt hónap után elkoboztatja az 
írásművet és szigorú hajszát indít a kiadó és a fordítók 
ellen.

Először is: hogy lehet az, hogy az ügyészségnek, amely
— a maga módja szerint — statáriális szigorral vizsgálja át 
azon melegében az irodalmi termékeket, a megjelenéskor és 
azóta sem jutott eszébe, hogy A szent Skarabdus erkölcs
rontó, pőre és közveszélyes?

Másodszor: hogyan lehet az, hogy a klerikális pápaszem 
egész mostanig tűrte ezt a könyvet a maga szelíd, de szigorú 
kék táblájával a könyvkereskedések kirakataiban s csak 
most az Alkotmány című szentírás visszhangjaként vet rá 
szemet?

Harmadszor pedig: mind gyanúsabbá válik a klerikaliz- 
mus szűkölése az irodalomtól. Csak nem attól tartanak, 
hogy Else Jerusalem regényének el nem kobzása esetén va
lahogy tényleg be találna fagyni a prostitúció intézménye?

lyó.

Bácskai Hírlap, 1911. február 5.



A FILHARMONIKUS HANGVERSENY

Geyer Stefi és Lányi Ernő

A szabadkai filharmóniai társaság szerdán este tartotta 
tizedik, jubileumi jellegű hangversenyét a színházban. Túl
zsúfolt nézőtér, megtömött páholyok és — visszafojtott mély 
csönd voltak a hangverseny külső keretei; tudatos, önmagá
ban gyökerező, féltő csönd, ami csak koncentrált és elvon
tan csillogó jelentőségnek jár ki, amit csak a pár excellence 
művészet tud felszínen tartani, hogy azon, mint süppedő, 
drága szőnyegen surranjon tova a maga hullámzó, finom 
leikével.

Szabadkán művészi dicsőséget, jelentőséget és kultu
rális alapot ad filharmonikus zenekara, amely az ország első 
igazi, nagy zenei testülete. Tanultság, biztos fegyelem és szi
lárd, fiatalos erő adják meg neki az életet és a fejlődési 
erőt, s az a színes produktivitás, amely a mai estén is ott 
fénylett a szűk vonók gyantától csillogó ívein, a hurok 
mély, hangharmóniájában, egy súlyos és abszolút színvonalú 
zenei kéz gondos és öntudatos munkájának az eredménye, 
Lányi Ernő karnagyé.

A kis középemelvényen álló tömör, bronzarcú embert, 
Lányi Ernőt néztem a hangverseny minden fázisában.

Hogy zeng körülötte az egész nagy instrumentális le
vegő, hogy pillant át komoly és éber szemével a rengeteg 
tételes művek izomhálózatán és idegrendszerén és hogy ve
zeti el hímes és sziklás tájékokon egyformán szuverén ura
lommal a társaságot! Rengeteg munka, nemesen fölfogott fel
adatnak minden vérrel és minden lélekkel megkonstruált 
teljesítése ez, nem szabados és hangos katonabanda, fecsegő 
cintányérokkal és dicsekvő futamokkal, nem melodiális ér
vényesülések és könnyed, szökellő ritmusok rövid éltű ölel
kezése. Masszív gondolatkomplexumok, súlyos zenei ötlettöm- 
bök szétfejtése ez, majdnem ördögi találékonysággal alá
festve — ez, mindez ennek az embernek a teljesítő feladata, 
s ebben Beethovenhez méltó és önmagához simuló gyö
nyörű eredményre képes.

A III. szimfónia Scherzojában egész egyéni fölfogásban 
dirigált. Egységes, nyugodtabb, olvadtabb formát adott a 
szokványos játékmodornál, ami talán kifogásra adhatna okot 
némely konzervatív lelkiismeretnek. De méltóságban és tisz



taságban a harmadik tétel ezzel sokkal többet nyert, sem
hogy ez az egyéni felfogás kifogás alá eshetnék.

Jelentős eseménye volt a hangversenynek Geyer Stefi, 
aki először Goldmark Hegedűversenyé ben zenekari kíséret 
m ellett Bach, Mozart és Hubay interpretálásában merített 
különös és differenciált művészetéből.

A fiatal, melankolikus szépségű művészkisasszony, enyhe 
lendületű és érces virtuozitású játékát átszellemült hév vitte 
a nagy mesterek csodálatos régióiba. Meztelenül, olajszínben 
fénylő karjai tiszta, pehelykönnyű szárnyakat adtak nem egy 
feszes erotikájú zenei ötletnek. Átlátszó, sejtelmes, de mind
végig diszkrét affekciókkal ékes játékmodora spontán élve
zetet adott.

Hogy két és fél órára így feldíszesedett a rozzant sza
badkai színház belseje, hogy a páholyok ódon és olcsó pi
ros kárpitja egyszeribe megszépült és a sok fül megittasult 
és felcsillogtak a szemek, rövid időre mégiscsak bele lehe
tett látni a szabadkai kultúra lehetőségébe, egy kínálkozó, 
de még szikkadt talaj ígéreteibe. És ezt a szabadkai filhar
monikusoknak köszönhetjük . . .

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. február 9.



AZ ISMERETLEN TÁNCOS
Tristan B em ard  3 felvonásos vígjátéka. Először adták kedden a 

szabadkai színházban

Az előadás már régen megkezdődött, már javában he- 
begtek-habogtak s már erősen benn voltak a legképtelenebb 
szerepnemtudásban, amikor a nézőtéren alig voltak három  
és felen. Eleinte azt hittük, hogy közönség híján nem tart
ják érdemesnek a színészek, hogy kötelességüket teljesítsék. 
De aztán mind többen érkeztek, asszonyok créme schwallal, 
amiket a helyükön bogoztak le a haj tűk tengeréből és nehéz, 
hallható szuszogással raktároztak el a szomszéd háta és de
reka mögött, és amikor majdnem megtelt a színház harmad
része, vártuk, vártuk, hogy no most: felébrednek a színészek 
és rajtakapják magukat — enyhén szólva — a turpisságon. 
De nem! Az istenért se lehetett egy igaz hangot, egy jól ki
mondott szót venni, nem is hihetjük, hogy a szereplő höl
gyek és urak a kulisszák mögött nem nevettek össze e fölött 
a jó, türelmes, elnéző s konokul, mindenáron színházba já
ró publikum fölött. Ezzel még nem is mondtam sokat, mert 
hiszen a harmadik felvonás elején, talán az egyetlen helyes 
kivitelű jelenetben, amikor két bútorvásárló hölgynek sírnia 
kellett volna, az egyik, a mama hizlalóan kacagott s ezen 
már végre a közönség is tudott kacagni.

A darab: a legprimitívebb vidéki helyi szerző is jobbat 
ír. A Vígszínház ez idei nagy hanyagsága és lelkiismeretlen
sége, hogy ezt a darabot megmagyaríttatta. Elméden, bán
tóan naiv, üres, tehetetlen dolog. Néhol tizenöt percnyi víg
játszás után egyetlen tapodtat se jut előbbre. Szinte meglát
szik, hogy tervszerűtlenül, céltudatlanul, üzletszerűen ké
szült — nem, ez nem vígjáték, ezen már régen túl vagyunk. 
Ilyen darabok, ha magyar író írja azokat, csúnyául megbuk
nak, ami Az ismeretlen táncossal is megesett nagyon Sza
badka előtt Budapesten, de mert francia: nem csúfosan. 
Azonban semmi esetre se szabadott volna a budapesti, be
mutató után nálunk is előadni. A Vígszínház kifogástalan 
játékkal, tökéletes díszletekkel könnyebben birkózott meg a 
kipótolás verejtékes munkájával. De nálunk ma olyan előa
dás volt, amelyhez már úri hangú kritika nem is simulhat. 
A színház maga alatt vágja a fát az ilyen darabokkal, ame
lyekből a színész nélkül nem jön ki semmi se.

Egyetlen jó tulajdonsága van, ebből folyólag, az ilyen 
kehes vígjátéknak. Az, hogy itt aztán igazán kitűnik a szí



nészről, hogy mi van benne. Olyan, mint a vallatás: minden 
kiderül általa. így történt, hogy ma egészen nyilvánvalóvá 
lett, miszerint Kondráth Ilona előkelő hangú, finom vágású 
színésznő; Deák Kornél önállóan eredeti, frappáns és izmos 
humorú; Szathmáry Árpád igazi színész, minden ízében s 
mindég; Szőke Sándor, némely túlzását leszámítva, szintén. 
Amit a mai, szinte vakmerő szerepnemtudás is láttatni en
gedett.

(S. Z.)
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A SZÍNHÁZI k r i t i k a

Szó sincs róla: régóta tudjuk már, mit ér a színházi kri
tika és mennyire szabad becsülni. Jól tudjuk azt is, hogy 
sehol sincs a színházi kritika annyira kifejlődve, szinte a 
betegességig sehol sem űzik annyira, mint Magyarországon, 
éspedig a vidéken. A jó vidéken, mondhatnák sokan és — 
igazuk is volna, ha mondanák, mert a sok félszegség közt, 
ami a vidéket jellemzi, ez talán a legtipikusabb és legvissza- 
taszítóbb.

Intelligens államokban tisztában vannak már azzal, 
hogy a színikritika nem arra való, hogy tehetségtelen, hiva- 
tatlan színészekről elhitesse, hogy világraszólóak, arra sem 
alkalmas, hogy vérbeli művészekről a fitymálás hangján gá- 
gogva tönkretehessék. De arra aztán meg igazán nem lehet 
a színházi beszámolásokat felhasználni, hogy Ix segédjegyző 
vagy Ipszilon riporter úr szíve bálványát, Prityi-Prutty báj
halom őnagyságát, akit a kalapviselhetés varázsa hajtott a 
súgólyuk szája elé, Sarah Bernhardt fölé helyezze, mert ez 
már mégis túlzásnak volna nevezhető, — némi (legtöbbször 
nemi) túlzással.

A színházi kritikát a legtermészetesebb emberi vonás 
eredményezte, embriókorában. Maga a kritikai szabadság, a 
tudomásvétel olyan módja, amely önkéntelenül is öt szóval 
mindig többet mond, mint amit lát vagy hallott. Ez megvan
— igaz — a hetenként egyszer mosakodó vályogos cigány
ban, szántóvető parasztban, sőt némely pomádés borbélyle
gényben is. De ezek melyikének jutna eszébe, tisztán azon a 
jogon, hogy a pruszlikot a nadrágtól meg tudja különböz
tetni, hogy nagyobb hajlandóságot érez a papné, mint a pap 
iránt — hogy színikritikát írjon?

Tán nevetséges ez a példálózás, de ha eszembe jut, hogy 
némely vidéki város, amelynek közönsége hovatovább már 
túl van a tipikus vidék nívóján, szinte ontja magából a lefelé 
fésülködő, magas gallérú fiúkat, akik kibukva a harmadik 
polgáriból, kasza-kapakerülők lettek és ingyen vagy ötér[t], 
szerelembül „beléestek” a Hökömi Viharkürt szerkesztősé
gébe és ott halhatatlanná válnak azzal, hogy a mettőmek 
izgatottan kell várnia, amíg megszületik analfabéta tollaik 
alatt a „kritika", egy falusi mosogatóasszony ortográfiájával,



— ha ez eszembe jut, akkor magam előtt látom akaratlanul 
pl. a viharos szakállú Bahr Hermannt, aki Németországban 
ugyanezzel foglalkozik, és ezt kérdem magamtól:

A közönség-e olyan türelmes vagy tudatlan, avagy ezek a 
piros nyakkendős kamaszok valóban a borzalomig elszántak 
és állatias elvakultak? És kérdezem: vajon mért nem lépnek 
be ezek inkább valamely külvárosi borbélyda kötelékébe? 
Ott nyugodtan hordhatnák a mandzsettát a nyakon és a pi
ros nyakkendőt és zavartalanul élvezhetnek lányt és vajas 
kenyeret, és ha jól viselik magukat és a hátulgombolós nad
rágot, még tyúkszemeket is vághatnának! Ej . . . ej! . . .

lyó.

Bácskai Hírlap, 191L február 18.



VASÁRNAPI RIPORT

Bár hitelesen még nem készültünk el a népszámlálás
sal, máris haragszunk, hogy nem lettünk annyian. . .  
Annyian, ahányan — megérdemelnők, hogy legyünk. Harag
szunk, és aki haragszik, annak soha nincs igaza. Valóban: 
Szabadka mint nagy város, úgyis mint a Bácska reprezen
tációjára hivatott város, méltán reménykedhetett, hogy száz
ezer lelket számlálhat össze, mert hiszen ha megvolna e 
szám, se lepne meg senkit, ennyit hallgatólagosan is elvár 
Szabadkától mindenki és ne higgyük, hogy az a sóhivatal
nok, aki kifényesedett ferencjózsefben olvassa a lapokból 
kis pesti kávémérésben a tízkrajcáros kis kávé m ellett a 
lapokat, vagy Mayer milliomos úr az Upor fölött a börzén, 
elragadtatva kiáltana föl: „Istenem, érdemes volt élnem. Sza
badkán százezren vannak! Éljen Szabadka!"

De, először is, jelentéktelen az a különbség, amely szá
mokban a népességünk igazi állománya és e szám között 
adódik, másodszor pedig: jobb így Szabadkának, mert még 
ahhoz sincs joga, hogy annyi ember lakja, amennyi való
ban lakja. Nem az elkeseredettség hangja ez, isten látja a 
lelkemet, csak őszinte, igazságmondás — kérem, hallgassa
nak ide:

Ibsen drámaíró úr szörnyű forradalmat csinált a drá
mairodalomban. Nem olyant, amely vérrel vagy népszónok
latokkal keresi az útját, hanem a csöndesség fojtó, könnyes 
és faszcináló forradalmát: a Kísértetekkel  és a többi tikkadt, 
cammogó lelkű, villamos drámával, amelyeket, hogy ne is
merjen, nagyon szégyellné például Németországon bármely 
adótisztviselő. Szabadkán nem egészen így van ez, mert a 
napokban beszéltem egy diplomás emberrel, egy kisasszony
nyál, és még két úrral, akik kínosan hallgattak, amikor Ibsen 
Henrikről pergettem a szót.

Nem halálos baj, mert egész akkurátosan lehet gyerme
keket nemzeni, krumplilevest főzni, éjjelizenét adni és kor
csolyázni a Rosmersholm gyilkos hídja nélkül is — bizonyí
tom ezt. De viszont örülni kellene azon, ha az ember alkal
mat kap arra, hogy 30—40 éves korában Verne Gyula és 
Gulliver bátyó mellé beillesztheti a szívébe és az agyába a



nagy Ibsen egy-egy lemezét is, amelynek a keringése, senki 
se tagadhatja, mégiscsak okvetlen okoz egy kis új légáram
latot és kellemes, csiklandós huzatot az ilyen dolog, olyant, 
ami nem árt meg a fülledt és dohos koponyáknak.

És mégis — nem így gondolkoznak nálunk. Egy buda
pesti író, aki nagyon közel áll Szabadkához, Pethes Imré
vel, a Nemzeti Színház művészével a mi kis kap tár szerű 
színházunkban két Ibsen-estélyt akart rendezni. Jobban 
mondva: meg akart bennünket tisztelni és fáradni, produ
kálni akart nekünk. Persze, valami pénzt is kellett volna 
erre szánnia a színháznak, amely, ismerve a publikumát, 
tudta, hogy a csekély kiadás nem térült volna meg, nem 
akarja a két művészt és nem Ibsent! Persze, ha valami szá
molóművész volna, vagy állatszelídítő csörgőkígyókkal, mi
egymás — akkor igen. De Ibsen — az más. Ibsent nem tart
ják magukhoz méltóknak. Ki tudja: miért? . . .

*

Ez meg, kérem, egy verses riport. Egy kis szabadkai 
leányról, akivel nem foglalkozhatik a napisajtó, megírván 
róla, hogy megromlott, megbomlott a vére szegénynek, mert 
elhibázta a csókját, el az életét. Mert ez nem illik. A kis 
Mariskáról szól, akit fehér, borzas és lagymatag boájával 
mindenki ismert a korzón, mint a nagyvárosiasodás első fecs
kéjét, este hattól nyolcig a korzón, ó jaj, olyan komisz ru
hában sétafikált és olyan büszkén és olyan értékesen flan- 
gérozott, mint egy királynő. Mintha csak tudta volna, hogy 
ő Szabadkának egyetlen nagyvárosi esti nüansza, a szegény 
Mariska, a kis drága feslett, akiről egy barátom költötte 
ezt a verset. Ügy kell gondolni, hogy egy vásári kikiáltó 
énekli verkli mellett, s úgy kell olvasni, röhögni rajta és 
sírni, és aki úgy érzi, hogy ez a jó nevelés szerint úgy illik, 
utálhatja is:

A kis Mariska víg leány volt,
A kis Maris táncolt sokat.
És kacagott és hahotázott —
Vigyázzatok, jó kisleányok —
Ö jaj —
A kis Mariska megrohadt.



Pünkösdkor még azt mondta: ujjé 
S pezsgőbe tartott feredőt,
Farsangban már azt mondta: ó jaj 
És vékonyan járt, mint a sóhaj —
Ó jaj —
S a koldus is nevette őt.

Aztán dalolt még leesőben,
Vásott kerub, rossz rózsaszál.
Dallal s kacajjal várta végét,
Cipelve szent tizenöt évét —
Ó jaj —
Mint a becukrozott halál.

És egy éjjel kérdezte aztán:
Két híres szemem hova múlt?
És gyertyát gyújtott s nézte, nézte 
És nem látta a gyertyafénybe —
Ó jaj —
A tükre, tükre megvakult.

És egy éjjel kérdezte újra:
Hova múlt az én szép karom?
A szép karom, mely csupa rózsa, . 
Most rózsa, rózsa, csúnya rózsa —
Ó jaj —
És fájdalom és borzalom.

És egy éjjel kereste búsan 
Fejét, a drágát, édeset.
S a pici drága fej haragvón 
Gurult, gurult tovább a padlón —
Ó jaj —
És széttörött és leesett.

És leesett a keze, lába 
És leesett a karja is.
És máglyán, lángoló sebekkel,
Mint pestises szent, úgy veszett el — 
ő  jaj —
A bús, az árva kis Maris.

Lyozol.
Bácskai Hírlap, 1911. február 19.



A HERCEGKISASSZONY
Lehár Ferenc operettje. Először adták ma a szabadkai 

színházban

A szabadkai színház idei operettelőadásai közt első hely
re emelkedett a ma esti bemutató. Igaz, hogy az történt 
meg a színészekkel, ami az egyszeri pásztorgyerekkel, aki 
mindig beszaladt a faluba segítségért a farkasok ellen. Ami
kor aztán egyszer igazán jött a farkas, nem hitt neki már a 
falu s magára hagyta. De amíg a pásztorfiút a farkas fel
falta, a mai előadás szép és megérdemelt meleg, belső si
kerhez juttatta a színészeket, akik az új Lehár-muzsikában 
finom és megkapó értékeket tettek élvezhetővé.

A hercegkisasszony szokatlan konstrukciójú operett. A 
több helyen méla és brigóvá tompított zene szordínója mesz- 
sze kiemeli ezt a zenét a szokványos operettpartitúrák vi
lágából. Kifejezési erő pompás és snájdig, de misztikusan 
olvatag keringők és tiszta, harmatosan üde csengésű trillák 
kergetőznek dévaj zenei hullámokban. S bár népszerűség
ben — meglehet — mögötte marad e darab elődeinek, de 
zenei tartalom és fajsúly dolgában előkelőbb helyre jut.

Bérezik Margithoz fűződik elsősorban a ma esti siker. 
Világos, tiszta hangjában enyhén csillogtak föl a dalamok 
melodikus vonalai. Művészi biztossággal győzte le a skálák 
néhol örvényszerű gimnasztikáját. Borbély Lili bájos me
legséggel táncolt és énekelt. H. Serfőzi Etel újból sok igaz 
és mulatságos színt hozott. Szalma Sándornak kemény dol
ga volt és győztesen gyűrte le simulékony egyéniségével 
szerepe több nehézségét. Deák Kornél ferde galantériája 
gyönyörűen érvényesült. Dobos, ha legalább ma nem helye
zett volna oly kínos súlyt arra, hogy szép fiú legyen, igaz él
vezetet nyújthatott volna szép társával. Így megint inkább 
csak szépfiú volt.

Dicséret illeti a direkciót az ízléses kosztümökért és a 
harmadik felvonás bajódíszletéért.

lyó.

Bácskai Hírlap, 1911. február 19.



GÁZGYÁR ÉS TÁRSA

A holdvilág — csöndes kompanista

1. Aki még azt hinné, hogy Szabadka nem modern város, 
az szégyellje magát! Aki meg azt hiszi, hogy a szabadkai 
gázvilágítás nem felel meg feladatának, az egy krakéler, akit 
ki kell toloncoltatni. Nincs az országnak városa és városi 
tanácsa, amely olyan előkelő vállalattal világíttatná utcáit, 
a modern követelményeknek annyira megfelelve, lakóiról s 
azok közbiztonságáról féltő gonddal intézkedvén, mint Sza
badka város és tanácsa, áldja meg az Isten mindkét bal ke
zével, mert:

2. igenis Szabadkán van világítás és van közbiztonság. És
pedig a következőképpen van: A várost a gázgyár világítja, 
bizonyos összegért. Gázvilágítja — üsse fel a gáz ezt a vilá
gítást — úgy, hogy amikor a rendőr éjszaka a piacon áll és 
hirtelen jajveszékelő hívást hall: „Segítség! Rendőr!", akkor 
borzadtan kell állania, mert koromsötétség van széles e föl
dön, hogy még a saját reszketését se látja. így nem lát
hatja, hogy mi van, ki hívta, ki szopta be a bicskát, de meg 
azért se mozdulhat, mert nem tudhatja, hogy az istentelen 
setétbe nem szopatják-e be vele is a hosszú bácskai penici- 
lust. De térjünk vissza a gázgyárra. A gázgyár este öt után 
megfogja a gázt, belecseppent az utcai lámpákba, vagy be
leereszt egy adagot (ahogy neki tetszik), és ezel nyugodtan 
van. Kezdi fejleszteni a holnapra való gázt. Éspedig naptár 
szerint. Fránya egy dolog, de így van: naptár szerint, mert 
csak természetes, hogy világosabb éjszakán meg lehet spó
rolni egy kis gázt, ha az embernek esze van. Mármost este 
tíz órakor kioltják a gázlámpákat s néhányat hagynak égve. 
Gondolván: aki világosságot akar, az menjen a templomba, 
vagy a bálba, vagy máshova, ne az utcára. És igaza van a 
gázgyárnak: aki világosságot akar, az mit keres Szabadkán, 
a sötétség országában?

De ez is hagyján volna, mert az a néhány lámpa még 
mindig elég ahhoz, hogy valami pöcegödörről azt ne gon
doljuk, hogy az ágyunk, vagy a bicskás apacsról ne higgyük, 
hogy utánunk epedő, csókos ajkú szeretőnk.

3. Tegnap éjszaka bál volt, vasárnap volt, szurkálással 
garnírozva. Történt pedig, hogy — a rendes szokás szerint
— pont éjfélkor a méltóságos gázgyár lesrófolta a csapot,



mint a népkonyhában a levest, visszaszíjják a hosszú, hegyes 
gyanús csővel, ha nincs pénz. Azt mondta a gázgyár: nekem 
a város pont éjfélig fizeti a gázomat. Csak nem ettem me- 
szet, hogy ingyen égessem a jó öreg gázt. Hát mit ettem én?
— gázt?! Lesrófolni!!! Az Istenhez pászol csak ilyent mon
dani: Legyen világosság! Legyen sötétség! Szurkáljanak, bö- 
ködjenek, hörögjenek a kis emberfigurák! Hadd mulassanak, 
úgyis rövid az élet! S ha a tanács nem bánja, mit bánjam 
én? — mondja a gázgyár. És igaza van.

4. De nini, hogy ráijesztettem a szegény libabőröző ol
vasóra azzal a pont tizenkettői eloltással. Nem is így van! 
Meg lehet nyugodni! Mától kezdve egész éjfél utáni két 
óráig: értsd kettő óráig ég a gáz. Nem is olyan szívtelenek 
a város meg a gázgyár, ahogy sunyi cikkemben feltüntettem. 
Ugye?

Hogy miért e nagylelkűség? Hát van kérem a gázgyár
nak egy üzlettársa, amely segít világítani. Igaz, hogy néha 
egy kissé nagyképűsködni szeret, bele is dagad a pofája, 
de néha meg úgy elkámpicsorodik, hogy ránézni se jó. Ez 
az üzlettárs kap valamit e munkáért a gázgyártól, valami 
szépet. Hogy mit?. . .  Hát valamit. Ne tessék kíváncsiskodni, 
nem illik! És ez a társ a hold. A gázgyár igazgatója ti. a 
holddal világít. Némelyek szerint a híres Zerkovitz-kuplét 
reklámcélokra íratta a gázgyár, és azóta minden éjszaka ezt 
énekli a gázgyár pezsgő mellett nézve ki a sötét éjbe: Én és 
a holdvilág. . .  Ez a két üzlettárs naptár szerint dolgozik. 
Most például 13-án belenézett a gázgyár a Gergely-naptárba, 
ahol már jelezve vagyon, hogy a csöndes társ tele van. Fé
nyességgel, világgal. Tehát a gázgyár átadta mindennap éj
jel tizenkettőkor albérletbe a világítást a holdnak. Most 
meg a 21-i dátum mellett látja a gázgyár, hogy félhold van. 
Ez annyit jelent, hogy a hold már megunta a buta világítást. 
Hát azért mától fogva egész hajnali két óráig világít a gáz
gyár. Tehát nyugodtan mehetnek az utcán mindazok, akiket 
még jókor, két órakor akarnak üstökön szúrni. Akikre pe
dig később jut a sor, azok — eh, ki gondol ilyen messzire? . . .

*

Természetes, hogy a gázgyárnak igaza van. Majdnem 
igaza. De hogy a város mennyiben gondoskodik a szabadkai 
éjjeli közbiztonságról, ezt húsvéti körkérdés gyanánt tűzzük 
ki olvasóinknak. A leghelyesebb megfejtő egy adag gázt kap.



Aki pedig ezek után azt merné hinni, hogy Szabadka nem 
modern város, az szégyellje magát a város helyett is stb. 
stb.

lyó.

Bácskai Hírlap, 1911. február 21.



A MEDIKUS

Bródy Sándor 3 felvonásos életképét ma mutatta be a szabadkai
színház

Drága, drága, meleg ember, sugárzó forróságú, delejes 
látású, forró, drága ember Bródy Sándor és még az írói biz
tos, kemény fogásaiban is túlömlő a melege a szívnek, a szív 
olvadt, folyó beszédének. Neki a legszentebb földi produk
tum az ember, amit vigyázattal kell megfogni és a sok pisz
kos és ocsmány létől, amelyben a kenyér megfürdette, híves 
és síkos szívbeli jóságban fürdeti meg, mint a nyavalyatörést 
a langyhajnali vízben. Mit erős, rafinírozott világproblémák? 
mit neki a világboldogítás dogmatikus hangossága? és mit 
neki a távoli fényességek, vasárnapi ritkaságok . . .  mai szem
mel kaparja ki a ma zúzmarája alól a ma megbetegedette
ket, azokat, akiket ma ölel át a hóhérias [!] életgyűrű, akár 
egy sütet kenyér igazsága, akár egy soha meg nem kapott 
csók miatt. Bródy Sándor ezeket emeli fel magához vattába 
bugyolálva őket, mint télen a kertész a dermedt kaméliát, és 
azon melegiben, az első átizzásban nyújtja ki velük a kezét 
és megbecsülhetetlen vérű szívét.

Bródynak olyan engedményei vannak az élet és a szín
pad közvetítésében a publikum számára, amelyeket minden 
zsörtölődés nélkül lehet és muszáj elfogadni. Emberi, tisz
tán emberi szívekhez akar szólni emberi szívekről, amelye
ket oltott mészbe rúgott a világrend, melyek egymást nyű- 
vik véres vívódásban, hogy aztán egymásra pengessék el az 
élet halálmarsát. Csakhogy Bródy jól tudja, hogy ez a halál
mars már, ez a végkifej lés, talán nem is fontos és nem is 
változtat az életen magán mint okon, mint előjátékon, hogy 
a halál nem ott öli meg az embert, amikor már megsiratni 
érdemesnek tartják, hanem ott, ahol űzött ebként marad 
magára egy küszöb előtt, s hirtelen, önkéntelenül vonítania 
kell, hogy feleszmélhessen és megnyugtathassa magát afelől, 
hogy mégse hutya. Ami pedig sokszor sokkal vigasztalóbb 
lenne.

Bródy az életnek ezt a részét, ezt a élőt, de masszívat 
veszi az ölébe és azon van, hogy melengesse a baj mólókat. 
Olyan szíve van, hogy mindenáron jutalmazni akarja ezeket 
az élettől lerongyosított kis alakokat, akiket jogában van 
megszánni és megjutalmazni, mert hiszen végigkísérte őket 
a szakadékok fölött. Innen származik A medikus legutolsó



jelenése is, hogy a kedves orvosnövendék Jánosnak rettene
tes izenetére hátramutat, ahol Riza áll és annyit mond: 
Mondd el neki magad! . . .

Ez póznak látszik — talán. De mert a küzdelem, amelyet 
az emberek önmagukkal vívnak önmagukért, a maga vergő
désében egy teljes élet teljes tragikumát keretezi be, épp
olyan természetes már egy új élet nekilendülése, mint a 
régi, megunt élet érverésének megbillenése. És ilyen szíve
sen, ilyen fel-felbugyogó emberiséggel jutalmazni csak Bródy- 
nak szabad, aki mindenki vérét a maga meleg, szomorú 
szívén ereszti át, s hogy megtisztulva látja átfolyni a túlsó 
parton, jóízűen felkacag, ahogy csak ártatlan gyermekek, 
vagy bölcs, agg táltosok tudnak kacagni.

Nagy öröm volt ma este látni, milyen törekvő és egész 
akaratú előadást produkált a színház. Mennyire helyén volt 
a szíve, lelke s minden vére majd minden szereplőnek és 
mily biztos és öntudatos számítással jutott el az előadás 
odáig, ahova azt az író dirigálta, a darab forró temperatú
ráját féltő gondossággal, de meg rajongó kedvvel is fűtötték 
mindig percről percre, okosan és ökonomikusán és teljesen 
be tudták magukat állítani a színészek, igazi odaadással és 
tökéletes átéléssel. A téli havat visszakéklő ablaküveg a kis 
kedves, kedves alkóv és minden, minden őszintén és mele
gen férkőzött a szívekbe. Fehér Gyuláról csak az összes szab
ványos vidéki jelzők felsorolásával lehetne elég jót mondani. 
Fenyő dicséretes eredménnyel gazdagodott és több olyan kva
litású jelentkezésével, amelyeknek eddig nem volt még alkal
muk az érvényesülhetésre. Rónay Géza igazi Bródy-figurát 
tudott adni, elevent és meggyőzőt, akinek a gazságában is 
igaza van. Szőke Sándor teológusa is kedvesen hatott. Kond- 
ráth Ilona a Bródy Sándor meleg és macskaszemű asszo
nyai közül való volt. Halasi Mariska szintén. Dobos László 
pedig akaratlanul is markánsan megmutatta, hogy aki nem 
briliáns operettszínész, az még vagy talán épp ezért, igaz 
drámai tehetség lehet (bár úgy hiszem, ezért haragudni fog 
rám). De az első felvonásban volt szereplése, tompa beszédé
nek igaz és mély szomorúsága, a szontvázzal történt viasko- 
dása teljesen biztos utat jelölnek e színész számára a drá
mai éghajlat felé.

S. Z.



KOMISZKODÁS

Baromi öntudatlansággal, komiszkodva, mint vásott, 
rongyos ülepű, mosdatlan csizmadialegények, így él néhány 
(a számukat nem tudom), néhány embernek hazudott va
lami ebben a városban. Szabadkán. Köztük reverendások is 
léteznek, papok, akiknek szűk cellákban volna méltó he
lyük és napi huszonöt botban megérdemelt bérük. A töb
biek nyomdászlegények, vagy micsoda legények, akik revol
verrel sétafikálnak, veszélyeztetik a közbiztonságot. Nem tud
nak helyesírást, iskolában sem, másult sem tanultak, nem 
tudnak; az orrukkal, mely büdösséghez szokott, mindig bü- 
dösséget éreznek, s ez a bűz arra vetemítette ezeket, hogy 
újságíróknak álljanak, a nyavalyásak, mert sejtelmük sincs 
róla: mi az az újságírás, mert arról sincs fogalmuk, mi a 
tisztességes szó és a becsületes toll. Egyáltalában félreértik 
a toll értelmét és úgy hiszem, e legényeknek sokkal jobban 
illenék a kezükbe a libatoll, fosztva, a piacon, azonmód . . .

Alig másfél hónapja, hogy lejöttem Szabadkára, újsá
got írni. Az első pillanattól, ahogy a vasúti stációról bejöt
tem, mindig dolgozom, újságírói tisztességgel és emberi be
látással, ami tisztességes, nagy emberek, igaz szívek és ke
serves tanulások jóvoltából ragadt rám. A talentumomat 
olyannak ismerem, amely szégyelli most, hogy ilyen embere
ket juttatok a toliam hegyére. De ezek az emberek igazán 
határt nem ismerő iszonnyal néznek engem, megérezték, 
mert megmutattam, hogy nem vagyunk egy céhbeliek s 
hogy semmi egyéb közösségünk azon kívül, hogy a levegőjü
ket szívom, mert itt keresem kenyeremet, amelyet tisztább 
lelkiismerettel fogyasztok el, mint ők az övéket!

Tisztán tudom, hogy a szabadkai emberek, újságolvasók 
mit tartanak a Bácskai Naplóról, s mit rólam. Ebben vagyon 
megnyugvásom azzal szemben, hogy ezek a páriák bogáncs
ként, száradt kóró, kullancs módjára belekapaszkodnak a 
sárba, ami a cipőm sarkán van. Igaz, hogy ez nekik való 
munka, de én sokkal értelmesebb és járatosabb stiefelpuc- 
cert tartok, akivel nagyon, de nagyon meg vagyunk elégedve, 
így hát figyelmeztetem őket, ne reménykedjenek, nem le
het kilátásuk ez állásra.



Kijelentem, hogy e mai alkalom a legutolsó, amikor a 
Bácskai Hírlap hasábjait ezen sötét agyú, gonosz világtala
nokkal megbántom. Ezentúl már ne várják, hogy velük 
ilyen úton foglalkozzam. Avagy illik-e észrevenni minden
fajta dinnyét a fűben a jóhiszemű sétálónak?

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. február 25.



VASÁRNAPI RIPORT

Fülöpszálláson van egy kis szőlő. Folyondáros, hangos 
és mustos szagú lesz majd ősszel, gazdag szőlőfürtök fog
ják megaranyozni a buckákat és vidám kortyokat fognak 
még itt inni a szerelem dicséretére, éltetve a szerelmet, amely 
mégiscsak ki tudja magának vívni a maga igazát minden 
dolgok között e földön.

Ebben a szőlőben valósággal egy egész élet pergett le 
tegnap, rövid negyedóra alatt. Egy egész élet, egy egész drá
ma, amelynek végső kifej lése, amellett, hogy ma szinte új
szerűnek látszik, mert szokatlan, a romantikus, de kegyet
len középkor krónikáiba illik bele és méltó a velencei dózsék 
barbár vérszomjára, kínzókamrák fojtott levegőjére, ahol 
pillanatok alatt lesz csókból vér és húsból kocsonyás, mál- 
latag hulla.

Hogy a szerelemről ma már mindenki fitymálva beszél, 
hogy vicceket farigcsálnak róla, hogy a legfehérebb nyuga
lommal csevegnek róla az emberek, veszedelmes jel ez, ma
gában hordva egy örökké robbanásra kész akna minden esé
lyét, megszázszorozódva. Nem azt jelenti ez, hogy ma már 
veszített jelentőségéből, hatalmából, erejéből és uralmi ka- 
rakterisztikumából a szerelem, hanem veszélyesnek éppen 
ennek az ellenkezőjét látom belőle. Egy ragyogó tehetségű 
rajzolóművész, akit a pesti művészi körökben rajongva sze
retnek, még a télen mondta nekem, sóhajtva és a végletekig 
elkeseredve, hogy a szerelemmel foglalkozni, a szerelemnek 
áldozni hovatovább nem is érdemes, mert ez a „dolog” már 
annyira elharapódzott, hogy egész közönségessé vált, már 
mindenki csinálja — nem érdemes. Ezekkel a szavakkal 
mondta, én gondolkozóba estem, és másnap ugyanez a fes
tőművész könyörögve kért, ne hagyjam magára az este, mert 
fél, hogy használni találná azt az apró browningot, amely ott 
van mindig a hátulsó zsebében. Kesergő szerelmében félt 
az öngyilkosságtól.

Igenis, ilyen dolog a szerelem. Éppen, mert mindenkire 
rá van bízva, mert látszólag felelőtlenül ki-ki birtokának, 
jogának tartja, éppen ebből következőleg alig van fázisa, 
amelyet következményeitől megfoszthatnánk, amelyet telje
sen múló gyönyörnek és szálló pillanatnak tudhatnánk. Nem



lehet vitatkozni azon, vajon jogos volt-e az öreg ember bar
bár operációja, egyáltalán: hogy jogos volt-e bosszút ven
nie? Ridegen, a törvény puha* vánkosára nyugtatva lelkiis
meretünket, nem szabad vizsgálni ezt a dolgot, mert tudjuk 
jól, hogy a szerelmi csalódás rettenetes erőt merít magából 
és nincs az az anya, akit a vér úgy tudna szeretni, mint ma
gamagát, a maga gerjedelmeit. Az öreg embernek minden 
bizonnyal igaza volt a saját tükrében — de megérdemli, 
hogy párhuzamot vonjunk közte és a fiatal megcsaltak közt. 
Ezek, harminc-negyven év között sokszor kénytelenek ide
genekként szorongani a saját hálófülkéjük ajtaja előtt, s 
mégis a legritkább, hogy hasonló kegyetlenségű barbariz
mussal, ilyen kegyetlen bosszúval éljenek. Mert agyonlőni 
a csábítót hasonlíthatatlanul enyhébb büntetés, ugye, sőt, 
egyáltalában nem büntetés. Legalább a fülöpszállási bűnhő- 
déshez képest nem az.

De egyszerű a dolog, érthető és éppen a szerelem termé
szetrajzával magyarázható. A fiatal, illetve még nem hajlott 
korú hímnemű szerelmi objektum, ha csalásra eszmél, hir
telen veszi meg az elégtételt — amely mindenképpen csak 
relatív lehet —, de gyorsabban nyugszik és nem érez akko
ra veszteséget, hogy ilyen rémes bosszúval éljen. Éppen 
azért, mert életkora még magában hordja a lehetőségeket, 
a szerelmi esélyeket, s ez öntudatlanul uralkodik rajta, in
dulatai s tettei felett. Szóval — bármily fokú veszteség a 
felényire süllyed a kilátásos perspektíva tükrében. De az 
öreg ember, aki egy egész életet élt, csókolt és szeretett le 
egy nő mellett, ösztönszerűen érzi és tudja, hogy a megcsa- 
latással mindent vesztett, hogy a jövő neki nem hozhat ter
mészetszerű megújulásokat, ellenértéket, s így az ilyen em
bernek természetszerűen súlyosabb és tökéletesebb bosszú
hoz kell nyúlnia, hogy némi kielégüléshez jusson.

Az a körülmény persze, hogy ebben az esetben após 
állott a vejével szemben, hogy a lány szerelmi objektuma 
szolgált szerelmi objektumként a lány anyjának is, csak még 
több mentseg a rettenetes operáció mellett, amely a vérség 
tiszteletben tartásának elmulasztását is meg akarta torolni
— a fülöpszállási szőlőben egy suba alatt.

*

Ez az újvidéki trágyapör most már igazán elért a bot
rányok botrányáig. Szégyen, gyalázat, ilyen tipikus magyar 
esetnek mégse szabadna megesnie, még Újvidéken se.



A korrupció, amely a magyar városokat vízözönként 
önti el, amely bizonyos magyar patinával von be majd min- 
den magyar vállalkozást, amely ott csurog az utcák csator
náinak bűzében és ott lobog a vidéki városok pompás köz
épületein terpeszkedő ünnepi zászlókon, egyik nagy szép
séghibája a magyar közélet etikájának és megbénulása an
nak a mechanikának, amelynek kerekein az a bizonyos ősi 
magyar dicsőség mind kopottabban, mind hígabban folydo- 
gál alá. Ismerek városokat, ahol az aszfaltozásra megajánlott 
egymillió koronából majdnem ugyanennyi korona hasznot 
húztak a városi urak, amennyiben felszedették a régi komisz, 
rossz aszfaltburkolatot, újból fölolvasztották és azonmód új
ra leragasztották vele a járdákat. Most szép vendéglőik, ta
karos házaik, sőt egész furcsa és jövedelmező házaik van
nak ebből a pézből, amelyből tisztességes aszfaltnak kellene 
állnia a járókelők alatt.

Nem változtat a dolgon az, hogy trágyával-e, vagy pezs
gővel, vagy mi mással panamáznak az emberek, a trágya 
legfeljebb csak karakterét adja annak a bűznek, amely a 
korrupt városok kéményeiből száll föl. Egyébként a pezsgő, 
ha panamázott, rosszabb levegőjű annál a trágyánál, amely 
tisztességes porta tisztességes szemétdombján áll.

Ámde ennek az újvidéki botránypemek egész más kinö
vése teszi ezt a trágyaügyet tarthatatlanná és szégyenletessé. 
Éspedig a tegnapi rágalmazási pörről szólók, amelyen párat
lanul álló jelenetek folytak le a bíróság előtt. Az alperes vé
dője a terrorizmusnál sokkalta súlyosabb eszközökhöz nyúlt: 
tettlegesen támadt a maga igazát kereső felperesre, aki elte
kintve attól, hogy bűnös-e a trágyapanamában, vagy sem, a 
bíróság előtt állva, a király nevében funkcionáló törvények 
oltalmában a legsúlyosabb megtámadtatást szenvedte el a 
törvény emberei előtt, törvényes asszisztencia mellett.

Hát ez már egészen különleges állapot. Üj fejezete kez
dődik ezzel a magyar igazságszolgáltatásnak, s úgy hiszem: 
a magyar védőügyvédek erősen fognak ágálni az iránt, hogy 
az ilyen védővel mindenféle kollegiális közösségük meg
szűnjék!

Lyozol.



PÁRBESZÉD A DRÁGA HALOTTAL

I .

(Komoly, megviselt arcú, meggörnyedt hátú fiatalember, 
fekete ruhában. Ott ül a temetőben, két sírdomb között, 
kis pádon, ahol valamikor régi kedvesével sokszor ült együtt. 
Balra, félig a háta mögött az országút, amelyen szüreti 
szekerek mustos hordókkal, szőlővel és víg emberekkel 
döcögnek, néha egy úri hintó is arra halad. Túl békés, roz
zant parasztház; belátni a nagy udvarra. Elöl a tágas, her
vadó, rozsdás levelekkel telelepett temető, hatalmas gránit- 
obeliszkekkel, sírkövekkel. Éppen dél van. A szeptemberi 
nap még meleg és kedves.)

A fiatalember: Nem lehetnék már szomorúbb és gyászo- 
lóbb akkor sem, ha itt feküdnél valamelyik domb alatt, 
halottan, porrá válva. Ó, bár itt feküdnél halottan, porla- 
dozva, ó bár itt feküdnél, hogy őrt állhatnék melletted. Vol
na sírköved, kemény, hideg márványkő, amit meg lehet 
fogni, meg lehet ölelni, amire rá lehet hullatni a könnyemet. 
Nagy orchideákat ültetnék ide, amik beárnyaznák a nyugvó
helyedet, és itt lennék örökkön és együtt lehetnénk. Hogy 
nem élsz, nem sokat változtatna a dolgon, hisz amíg éltél 
nekem, addig is a másé voltál, mit tudom: kié? Én csak a 
kezedet simogathattam, csókolhattalak is, vissza is csókol
tál, de az enyém lenni nem akartál. Mért nem akartál az 
enyém lenni?

Valahonnan, a föld egy távoli pontjáról felel a drága 
halott: Ti mind bolondok vagytok, férfiak! Mind bolondok 
és egyformák! Hát mért lettem volna a tied? Hát mért szá
mítottál ilyenre, és mért akarjátok ti a nőtől, hogy odaadja 
magát? Hát igazán ilyen kicsinyek és gyöngék vagytok, hogy 
az odaadást tekintitek a nő legfőbb vagyonának és a leg
magasabb rendű kitüntetésnek, ha nektek adja magát? Sze
gény emberek, ti szegény férfiak!

A fiatalember: Se kisebbek, se nagyobbak nem vagyunk, 
drága halottam, kívánságok támasztásával. Az, hogy az em
ber, szegény, valamit el akarna vagy el szeretne érni, még 
nincs értékhatással rá. Én tudom, hogy éppen megfordítva 
van ez. Most, hogy nem érhettelek el, most, hogy nem isme
rem azt a vonalat, amelybe odaadásodkor öltözködtél volna, 
most, hogy nem láttam azt a pózt, amellyel a kéjed pillana



tát enyhíted, most tudom, hogy sokkal nagyobb vagyok, 
hatalmasabb és kifosztottabb, de mindenképpen tiszteletre 
méltóbb, mintha megkapom tőled azt, amire minden kézfo
gáskor vakon számítottam. Mert, igenis, mi férfiak, számí
tunk erre a nőktől, akik bennhagyják kezüket a miénkben, 
akik annak a látszatát mutatják, hogy egyedül akarnak lenni 
velünk, egyszóval: akik néma ígéreteket adnak nekünk!

A drága halott: Ti szegény férfiak, csak a fárfiak meg
ítélésére van szemetek. A nőket [!] sohase láthatjátok annak, 
ami: nőnek. Ti embernek akarjátok és szeretnétek látni, te
hát annak nézitek, s így nem láthatjátok nőnek. A nő nem 
ígér, hanem odaül az életre és trónol. A térdeit kifeszíti, 
szabadon és vidoran, és aki akar és ráfér, az ráül. És aki 
nem tud ülni, az leesik. Te nem tudtál. . .

A fiatalember: Én nem akartam. Azt vártam, hogy le
ültetsz a térdedre, mert más a nő öle, ha legyőzött nőé, és 
más, ha győzőé. Én úgy szerettelek volna a magaménak, 
hogy te győzz le engem azzal, hogy a térdeidre ültetsz. Hogy 
öld meg bennem azokat az ősi skrupulusokat, amelyek min
den nőnél és minden vágyam megszületésénél a velőmbe és 
vérembe gyüremlenek és nem hagynak szóhoz jutni és nem 
hagynak csókhoz érni. Mert nem akkor legyőzött a nő, ha 
acélos és fölényes fizikai erőmmel járomba hajtom és olyan 
helyzetet teremtek, amelyben csak egy esély és csak egy le
hetőség van: a nő kény- és okszerű odaadása. Hanem igazán 
akkor legyőzött a nő, ha minden mozdulata és minden ké
születe kész és tökéletes ahhoz, hogy az enyém legyen és 
minden vére arra űzi, hogy megadja nekem magát, kénysze
rűségből, csak azért, mert én férfi vagyok. És viszont: nem 
akkor győző a nő, ha akaratom, kívánságom és vérem íze 
ellenére is az ölébe hajt, hanem akkor igazán, ha lelki és 
testi kvalitásainak valőrjei bennem olyan visszfényt gyúj
tanak, hogy az ő szemei ennek láttán furcsán bezárulnak és 
megnyílik előttem a lelke és mindene. Látod, én messzi ked
vesem, itt ülök a temetőben és a kék szőlők felől szüreti 
illatokat hajt ide a déli melegség, amely megnöveszti a dol
gokat. Apró pillék cicáznak fölöttem, halottakon nőtt virá
gok bibéitől forrva és kövéredve, és akkor is így volt e z . . .  
Akkor is, csakhogy itt viharzott mellettem bamacsíkos, 
őszi szoknyád a pádon, verte a lábam, s az illatos orchidea- 
húsú kezed görcsökben a kezembe szorult és talán éppen 
ezt a magas porfir emlékkövet néztük az első és talán az 
utolsó csókunk pillanatában. Két holt halom közt kis pá
don a szörnyűségesen nagy élet: mi ketten, egymásba ka



paszkodva, új, száz más élet lehetőségével, a csontjainkban
— hogyne vártam volna arra, amit nem kaptam és — igazad 
van, hogy kaphattam volna meg azt, amire vártam?! . . .

A drága halott: Az, amire vártál, nem fontos és az igaz
sággal, a történeti igazsággal majdnem egy. Ha nagyon akar
tál, ha minden energiáddal kívántál és odatörekedtél, hogy 
a tied legyek, akkor bátran elhiheted azt, hogy voltam is a 
tied. Mert hiszen mindent megtettél, amit az ilyen készülő
déshez meg szokás tenni, ami az ilyen nagy utazáshoz szük
séges. Mert utazás ez, de nem ahogy te gondolod: a hazug
ságból a valóságba, hanem éppen megfordítva. Mert az ilyen 
szerelemben, ha annak nevezhetem, a passzivitás az érték 
és nem az aktivitás. És ez sokkal szimpatikusabb is a múl
takat sóvárgó jelen szemében. . .  A passzivitás, amely elkép
zel és így, nem tudva, termel új helyzeteket, színeket és új 
hazugságokat. Üj hazugságok: látod, szegény emberem, ez 
az érték, ezért érdemes volt nem a tieddé lennem, hogy így 
örökre a tied lehessek . . .

A fiatalember: Milyen másképpen beszélsz most hozzám, 
mint akkor régen! Milyen más a hangod, és ó, milyen kí
nosan mások a szavaid. Milyen romantikus és érzelgős tud
tál lenni például, ha félórát késtem, és hogyan sírtál, amikor 
este lett, s neked haza kellet menned az anyádhoz, s nekem 
másodmagammal volt lakásom a külvárosban és lehetetlen 
volt szobában, határolt helyen egyedül lennünk. Ö, milyen 
gyönyörű bizonyossággal felékítettél volna vágyaid tüzével 
és milyen vakon adtad volna mindenedet, ha akkor nem va
gyunk olyan szegények és primitív életűek! . . .

A drága halott: Szegény, nagyon sajnállak, mert ilyen 
naiv tudsz lenni a lelkedben és az ágyadban. Sohasem let
tem volna a tied. Te nem az voltál, akié én lehetek! Az én 
érzékenységem, az én engedékenységem csak azért volt, 
mert halálos bizonyossággal tudtam, hogy a körülményeink 
segítségemre vannak és nem követelik tőlem, hogy a birto
kodba kerüljek. Tudtam és láttam, hogy viszonyaink gyer
mekesek és tiszták, tudtam, hogy szeretsz és tudtam, hogy 
segítség nélkül nem mersz hozzám nyúlni. És tudtam, hogy 
akaratomon kívül nincs segítség a számomra. De mutattam 
és hazudtam, hogy csak a körülmények tartanak vissza at
tól, hogy melleden szikrázzak. Mert tudtam, hogy ez a lát
szat gazdaggá és boldoggá teszi a férfit. És gazdagnak és 
boldognak akartalak látni, mert én szerettelek! . . .

A fiatalember: Hazudsz! Hazudsz! Hazudsz! . . .



Végre! . . .  Itt vagyok a régi, dohos sikátorban, ahova 
olyan régóta kívánkoztam, itt vagyok, érinthetem kezeimmel 
a földet, odaállhatok a roppant öreg faoszlop mellé, amelyen 
a lábad szoktad nyugtatni, amikor kibomlott cipőfűződ kö- 
tögettem . . .

Furcsa utazás volt. A pályaudvaron úgy szaladgáltam, 
mint aki hazamegy sok idők múltán, vagy a csatából tér 
meg szűz feleségéhez, akit éppen csak a lakodalmi cécóig 
vallhatott a magáénak, aztán lóra kellett kapnia és a csatába 
rohannia. Igaz, hogy a vonat indulásáig állandóan figyeltem 
a váróterem ablakát, mert tudtam, hogy a csodánál is több 
lenne, ha most jönnél és együtt mehetnénk. De viszont 
szebb így, hogy egyedül maradtam, tisztább vagyok és ünne
pélyesebb és jogosabban járok itt a Körös partján, a törpe 
házak alatt. Borzasztó utazás volt. Hogy a vonat búgó katto
gása mindazokat a régi valcereket és dalokat zúgta a fülem
be, amelyek kiszínesítették és át izzasztót ták annyi szép dél
utánunkat és esténket, hogy nem tudtam pillanatra sem 
szabadulni ezektől a dallamoktól, az még nem bántott vol
na vérig. De volt valami, ami minden önbizalmamat mág
lyára hurcolta és minden pillanatban arra serkentett, hogy 
vessem ki fakó testemet a robogó vasúti kocsiból az isme
retlen tájú fekete éjbe, s ez az volt, hogy élhetetlenség, gon
doltam, ilyen holdvilágos romantikába burkolni egy elvonag- 
lott és elhervadt szerelmi búbánatot, éretlen gyümölcsként 
jutni az emlékek dús, terített asztalára, szégyenére magam
nak és minden emlékeimnek, amelyek élnek, százszorta erő
sebben és vérezőbben, mint magam. Tudtam, hogy az a meg
nyugvás, amelyet a vén deszkapalánk látása szerez nekem, 
szégyenteljes lesz és csak percekig jótékony, tudtam, hogy 
a kis fehér ház picike ablakán be fogok nézni és akkor 
meg kell vakulnom, ha nem akartja] megpillantani elvén- 
hedt és tönkrekínlódott fejemet ragyogó és csillámló szíved 
gyémántguillotine-ja alatt.

Mindezeket meg kell most írjam neked, aki utazol me
leg vidékeken, szökve a téltől talán, vagy magadtól, nem tu
dom, de magadra vetted a boldogság összes öltözeteit, hogy 
kívülről ünneplőben lássanak. Meg kell mindezt írnom ne
ked, mert hidegén és távolian szeretlek, hideg és távoli csil
lagot az égen, amely, szegény, elgémberedett vándort, vezet
tél amaz éjszakán, a hómezőkön keresztül, mint valami bib
liai csoportot az isteni csillag valami szentelt forráshoz a



nagy és kietlen szomjúságban. Mert már most nem szenve
dek miattad, már csak magam miatt fáj minden, ami fáj, és 
te kiestél a lelkem zsebeiből, mint utolsó falat kenyere a 
megfagyó vándorlónak az ismeretlen és idegen télben.

Az állomástól gyalog mentem be a városba. A pajkos 
térségeken eleinte sorra csókoltam a fákat és már kivérzett 
az ajkam a sok redves fa csókjától, amikor a régi szállo
dám elé értem. A lámpa üvege még abban a fantasztikus 
vonalban van kettétörve, mint három esztendőnek előtte, 
amikor hajnalban tértem haza a te csókjaidba takarózva. 
Szinte fel akartam menni a lépcsőkön a szobámba, a hatos 
számúba, ahol sokáig gondolkodtam rólad és sok idegen té
máról. Elgondoltam, ha ennyivel jóvá lehetne tennem min
dent. Hogy most egyszerűen felmegyek, mintha a három év 
óta csak egy nap múlott volna, belefekszem a rossz vaságy
ba, s reggel, amire felkelek, már újra ott vársz a templom
nál vagy a hídnál, már újra ott vársz és . . .  Ha így lehetne.

Megkérdeztem a portást, üres-e a hatos szoba.
— Nem üres — felelte.
Megkérdeztem:
— Ki lakja?

Az öreg mélyet és igazat ásít, majd ránéz a piszkos és 
üres vendégkönyvre és mondja:

— Egy kadét meg egy . . .
Meg se várom a végét, hörög bennem a megszégyenülés, 

és futva menekülök a kis szállóból, ahol az én ágyamban 
most egy kadét csókolódzik. Menjünk, menjünk a folyóhoz, 
ott hideg van és hó van, ott melegebb lesz tán.

Közben csókolom az utcákat, a villamos póznákat, a ron
da gebét, amely egy rozoga konflis elé fogva vánszorog az 
állomáshoz, gondolatban mindent, mindent csókolgatok; ki 
hitte volna, hogy még annyi szörnyű sok csók van ben
nem? . . .

Az utcák most kietlenek, de mind az enyémek. Ott va
gyok a nagy hídnál. És béna gutaütöttként állok meg: itt 
legtöbbet jártam. És itt jártam legutoljára is, amikor no
vemberben búcsúztam és most, mint egy gigászi tQrony, 
magasodik felém a szennyes és örvénylő vízből a régi 
versem:

Novemberest. A város szélin járok.
A Körös fázik. Egy kutya ugat.
Az íves, bordás, nagy vasúti hídra 
fakó bánatot ejt a napnyugat.



Kabátom szélén kóróvert barázdák, 
nagy füstöt okád az utolsó ház.
Kezem remegve a szívembe hajtom: 
valaki messze, messze zongoráz.

i4 íe/ ködén át felém zongorázza 
az augusztust, a szeptembert: M eát . . .

esfí gyors süvítve jő keletről 
s robog nyugatra a vashídon át,

így van értéke a verseknek, ha beigazolódnak és magunk 
előtt idők múltán fehérruhás szenteknek tűnnek fel, resz
kető éji látomások. így van értéke a verseknek, és így van
nak igaz versei az életnek . . .

Hó, térdig érő hó a nagy és mélységes lapályon, messzi
re csillan a fehérség. Közbül kicsi fekete pontok elszórva, 
fel-felsötétlő árnyfoltjai talán azoknak a helyeknek, ahol 
meg-megálltunk és össze-összenéztünk. Lompos kutyák még 
kószálnak a hóban, de észre se vesznek, olyan jó most így. 
Egy pici házban apró mécses ég, úgy ismerem ezt a házat, 
azt hiszem, ha bemennék, szállást is adnának, oly sokszor 
láttak erre, hogy megéreznék, hogy közünk van egymáshoz . . .

Itt van az út fölfelé, a néma és sötétlő ösvény, amely 
közös nagy bánatainkban hordott és megtartott bennünket. 
Itt van az a deszkaszál, amelynek dőltünk, elvinném magam
mal, hogy őrizzem és a koporsóm ezzel fedessem be. És 
a földet is kivágnám, kis kerek helyen, annyira, ahol a te két 
forró lábad elfért, ahol álltái, lihegve és fázva és elnémulva 
miattam és megvakulva értem. Ezt a földet is el vinném ma
gammal és belevettetném örök ágyamba, a síromba, jó puha 
föld, a csókjaink és a könnyeink kertje, a mi Mekkánk. Mi
lyen jó volna ezzel a darab földdel nyugodnom.

Vagy inkább feküdjem bele?! Ez egyszerűbb is, szebb 
is, igazabb is és neked is szebben tetszenék?. . .  Mea! . . .

Bácskai Hírlap, 1911. február 26.



SZABADKAI KARNEVÁL

A legkoraibb tavaszodásban, enyhe esőzés után hullá
mozva pezsdül az utcai élet s abban a végét vonagló karne
vál. Csoportok tülekedése, cifra, színespapiros-gavallérok és 
fényes piros 2 krajcáros álarcokba bújt lányok között, hosz- 
szú meggyfabottal, amelynek tetején vöröshagymák és szik
kadt almák büszkélkednek és a súlyos beteg részére pati
kába rohanó cselédlányok, sürgönykihordók és egyéb fontos 
közegek szájtátva és naivan elegyednek el a tarka viga
lomban.

Holmi velencei föl vonulások, fényes és drága fogatok, 
aranysújtásos tengerésztisztek, vállas admirálisok ugyan hiá
nyoznak, mert még a legkényesebb ízlésű maszk is legföl- 
jeb, ha ferencvárosi csibésznek, jassznak vagy dülledt szemű 
apacsnak öltözik. Ezek most a szabadkai aszfalt közismert 
szenzációi, ezek bújnak elő minden utcasarkon. De némán, 
egyetlen szó nélkül surrannak el, félretaposott szegény ci
pőikben, melyek már évek óta dohos és üres spájzokban 
álltak, és ez a némaság valószínűleg átmenet már a tradicio
nális és tartalmas karneválból a higgadt, lefőzött és józan 
dínomdánomba, amelyben a legolcsóbb eszközökkel hódítják 
el magukat a szegény emberek a boldogító elképzelésekbe, 
hogy: „Most én egy betyár gyerek vagyok, sarkantyúval és 
fokosbottal és álarc van a pofámon és senki se láthatja, hogy 
nem az vagyok/' Vagy: „Én most egy kisasszony vagyok, san 
géné selyemszoknya van rajtam, alul igaz, hogy piszkos a 
pendelem, d e . . .  láttam én ilyet már igaziaknál is!"

És menftek, csak mennek a kedves kis figurák, kipp- 
kopp, hangzik a járdán, mint a varázsmesékben az elátkozott 
hamupipőkék és borjúfej hercegek sietve mennek, aki látja, 
elképed: milyen sürgős lehet ezeknek ez az ügy és vajon 
hova sietnek így?! És ők nem sietnek sehova, dehogy is siet
nek, csak előkelőnek gondolják a siető lépést és azért teszik. 
Az előkelőség árasztása a lelkűk minden vágya, a groteszk 
szoknyafelfogás, a szomorúan nevettető cilinderkalapok vi- 
gyázatos hordása, mind, mind a szokatlannak, a lehetetlen
nek hajszolása, ha csak egy délutánra, egy órára is. De leg
alább egyszer egy esztendőben.



Ó, hogy elszomorodtam ma. Kora délután, még ebédről 
hivatalba rohanó emberek sürögtek, jött két maszk, utánuk 
százszámra a csőcselék, melyről Baudelaire azt mondta, hogy 
lógó során át paradicsomba néz, véli rozoga testét örökké 
Capuában, hol kunyhók redve ócska sztearinlángba vész. 
Virgonc ugrándozással, büszkén a nagy kíséretre, nyegles- 
kedtek előre s a Kossuth utcában szembetalálták magukat 
egy másik tömeggel, amely előtt szintén furcsa emberek 
mentek: egy csendőr szuronyos puskával, töltve, bársonyosan 
fénylő kakastollakkal a kalpagjában, előtte egy baka lehor- 
gasztott fejjel, megvasalva, s egy huszár lehorgasztott hom
lokkal, szintén megvasalva, de komiszsarkantyúival dévaj és 
érzéki csengést-bongást idézve elő a tolakodó, istenadta 
plebsben — szóval egész furcsa és egyéni maszkok. És — 
ahogy egy vonalba értek, pillanatra ezek is, azok is megtor
pantak, összeborult a tekintetük, néma üdvözlet volt ez — 
semmi más. A megvasalt fiúk szégyellték rabbá gubancolt 
kezeiket, a szembejövők is szégyell ték magukat szörnyen 
egy pillavillanásig. De aztán, mint két robbanó vonat a ször
nyű éjszakában, elhúztak egymás mellett. A tömegből valaki 
utánuk rikácsolt a csendőröknek:

„Ezek elfeledtek szabadságot kérni! . .."
Valóban, a közös horribilis, dudaszóval rekedt karnevá

lon mind olyanok képzelik magukat a leghivatottabbaknak, 
akik elfeledtek szabadságot kérni. És ezek mind drágán fi
zetik meg a spájzból előhalászott ferde sarkú cipőt, a színes 
papírpántlikát, a kisasszonyi selyemsleppet, dudaszót, a 
csendőri vasat, amikor a végén bevallják maguknak, hogy 
nem jól festenek bennük, nem jól áll nekik. De ha szegé
nyek mindenáron őszinték akartak lenni . . .

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. március 1.



SALOME — ÉDES ÖREGEM

Nem lehet ésszerűleg megmagyarázni, hogy az Ibsen- 
előadásokat közvetlen megelőzőleg a Salomét rántotta elő a 
direkció. Eléggé el nem ítélhető könnyelműség ez, így felcse
rélni a drámai erők energiáját, akik most komoly munkában 
kell legyenek. Bizony nem szabadna ilyen kevéssé törődni 
egy, a Kísértetekre és a Nórára készülő színészgárdával, 
amely valósággal erőpróbát lesz hivatva tenni, s ezzel szinte 
megpecsételni a szabadkai színház sorsát! A Salome mai 
életre hívásában amúgy sincs sok köszönet. Lerítt sok he
lyütt a hozzá nem értés, rá nem termettség, nem, nem 
parancsolja s nem írja elő senki, hogy a szabadkai szerény 
eszközökkel Wilde-ot kell okvetlen megszólaltatni, s azt a 
zöld kaput, amely a balfenékbe vezet, kisgyerek korában 
nem kergették az udvar körül, ha mindennap nem látott egy 
lenyisszantott Jochanan-fejet ezüsttálcán. Ha az elhamarko- 
dás kárhoztatandó dolog, úgy ezerszeresen kárhoztatandó a 
mai elhamarkodot színjátszás, amelyről sok mindent lehetne 
még írni, mert ha már hozzányúlnak Szabadkán az ilyen da
rabhoz, hát akkor látszatja is legyen!

Fenyő Emilből hiányzott minden profetikus ünnepélyes
ség, ihlet és lendület. Kemény, hideg szavai voltak mélyről 
gördülő, kegyetlenül meleg és hatalmas szavak helyett. Fenyő 
nem tehet erről — először: nem predesztinál ilyen szerepre, 
másodszor: Ibsen előtt két nappal nem lehet Jochanant meg
emészteni. Kondráth Ilona majd-majd a helyén volt, a vele
született intuíciók segítették nagyon, de ezt a táncot nem 
lehet elkendőzni, mert éppen a rózsanyílás őszinteségének 
jelében született. Aki nem akar őszinte lenni, vagy nem tud, 
arra ne kényszerítsenek őszinteséget, és Wilde-ot nem sza
bad megcsonkítani! Fehér Gyula talán még a leghelyénvalóbb 
volt.

Több szerencsével jártak az Édes öregem szereplői. Ked
ves és bájos hangulatokat varázsoltak elő és drága, örökké 
siratott szituációkban mozogtak és éltek igaz szándékkal és 
melegséggel. Dobos sok művészettel játszotta az öreg temp
lomi karnagyot, Borbély Lili és Martinék Ilona mindvégig 
tökéletes harmóniában mozogtak.

(S. Z.)



NÓRA

— Az első Ibsen-est —

Igaz és benső láz, őszinte érdeklődés áramlott szét ma 
este a színház nézőterén, ahova a közönség úgy Ibsen költé
szetének, mint a két pesti művészembernek szánt hódolatát 
hozta el a Nóra előadására. Elegáns színházi est volt ez, a 
hölgyek is megérezték, hogy sok és szoros közük van ahhoz, 
ami a színpadon történni fog, teljesen a művészet befoga
dása, intellektuális és visszafojtott csend, feszült figyelem — 
igazi miliője egy differenciált és stílusos színházi estnek, 
öröm volt nézni.

Kevéssel múlt csak fél nyolc, amikor a függöny felszál
lásával Kosztolányi Dezső fővárosi író leült a berendezett 
Ibsen-szín közepén álló kis asztalhoz. Máris meleg taps fo
gadta és az az érdeklődés, amely az Ibsen-estékről szóló első 
híradások óta napról napra nőttön-nőtt, most hirtelen, az 
utolsó pillanatban kíváncsi reménységek rohanó légióját állí
totta meg: mit fog mondani, mit fog mondhatni a szobor- 
hidegségű norvégról Kosztolányi, ez az éppen ellentétes pó
lus virányain sütkérező, színekkel, tropikus illatokkal és for
rósággal szinte tékozló költő? . . .

Kosztolányi alig negyedórás konferanszot adott. Mint
hogy márványból készült hegedűn pattantotta el jéghúrokon 
szálló hangjait az Ibsen-mélység titkairól. Márvány és jég 
volt az anyag, amellyel rekkenő és emberfeletti forróságokat 
támasztott, éppen mint Nóra Helmer gyáva szívében, a lan
kadt s végzetes téli éjszakán. Bensőséges szavakkal hozta a 
konferanszban az emberek elé az Ibsen asszonyának, a ba
bából csatázóvá, szuverén emberré átszenvedett nőnek éles 
és teljes biztossággal érzékelhető portréját a józanság köl
tészetében füresztve.

Az előadásról magáról egy komoly művészi vállalkozást 
megillető dicsérettel kell szólnunk. Féltünk, őszintén szólva, az 
idő rövidsége miatt, amely a szerepek betanulására rendel
kezésre állt, és féltünk a rendkívüli feladattól. De a színé
szek már az első fázisokban nyugodt bátorságot adtak a 
mint [!] levegőjének. Pethes Imre grandiózus színészi kvalitá
sai, bár a Nórában szűkebb korlátok közé szorultak, mint a 
Kísértetek ben, egy nemesen emelkedett művészi élvezet ré



szeseivé tették a mai közönséget. Régi és szeretetben álló 
ismerőse ő a szabadkaiaknak, akik ma benső örömmel siet
tek a látására. Ránk orvos tragikus töröttsége, szánalmas 
öntudatossága színről színre jelent meg általa. Az első fel
vonás végén borzongóan rázkódtató jelenetét lehetetlen az 
emlékezetből kitörölni. Az orvos szinte elszánt, mindenre 
elkészült, csöndes surranása az előszoba fogasához, ahon
nan leakasztja a drága szép bundát, s mialatt felölti, odakú
szik a cserépkemencéhez, s mintha valamelyik kedves bete
gének tenné, megmelegíti. . .  egy orvos, aki minden betegénél 
betegebb . . .  De minden ibseni némasággal és minden emberi 
és tehetetlen nyomorúsággal. Felejthetetlen lesz sokáig. A 
művészet művészete volt!

Halasi Mariska Nórája egy kissé talán határozatlan le
hetett eleinte. De az összeütközés fagyos légkörét egy hirte
len és könyörtelen lehelettel támasztotta föl, messzire emel
kedve és messzi igazságokhoz menekülve fanatikus és vak 
elhatározással, amelyet megrendítővé formált.

Fehér nyugodt, kristályos dacú Güntherét igaz elismerés
sel kell fogadni. Egyéni felfogásában sok mélység csillogott. 
Fenyő Emil harmadik felvonásbeli kényelmetlen helyzete 
szorongóan hatott e színészre, aki egyébként jóravaló igye
kezettel járult az előadáshoz. Kondráth Ilonát nem nekivaló 
szereppel tisztelték meg, valami megnevezhetetlen tartózko
dás tartotta hatalmában egész este. Tisztainé M. és Miklósi 
M. apró szereplésükben figyelemre méltó momentumokkal 
egészítették teljessé a Nórát.

Őszinte örömmel számolunk be a szabadkai közönség 
művészetért való lelkesedéséről. A holnapi előadásra is már 
minden jegy elkelt.

S. Z.

Bácskai Hírlap, 1911. március 4.



VASÁRNAPI RIPORT

Az Ibsen-esték után, amikor fel lehet már lélegzeni egy 
nyomasztó félelem súlyától megszabadulva, hogy mégiscsak 
nem kellett szégyent vallani se a sírban nyugvó Ibsen előtt, 
se magunk miatt — feltörekszik egy tipikusan kisvárosi, vi
déki kérdés, amellyel végre már szintén le kell számolni 
egyszer. És ez az ügy a szabadkai színház páholyainak ügye. 
A keshedt, toprongyos, kicsi, sápatag páholylyukakról akarok 
egyet-mást elmondani, ezekről a szegény kis valamikről, 
amelyekre csodálatosan pászol a makaróni-magyarázat, hogy 
úgy csinálták, hogy vettek egy-egy lyukat, s azt körülkerítet
ték olcsó piros shirtinggel. Igaz, hogy a makarónit (rossz 
szájak szerint) halott emberek megőrölt csontjaiból készítik, 
az olcsó piros shirtinget pedig hulladékcérnából szövik. De 
mi különbség van a halott ember csontja meg a hulladék- 
cérna közt? Ugye nem nagy, és az olcsó shirtingből néha na
gyon jó étvággyal kosztolhat a moly, a makoróni belsejében 
pedig egész csinos miniatűr drámák játszódhatnak le — a 
gyomorban.

Tehát a páholyok ügye van ma soron, beszéljünk erről 
valamit. Aki akarta, észrevehette, hogy úgy a Nóra, mint a 
Késértetek előadásán idegen arcok figyeltek ki abból a har
mincnyolc páholyból, amelyek páholy-jogtulajdont képeznek. 
Hogy ezt a két értékes és minden intelligens ember számára 
szükségletet jelentő előadást nem azok nézték végig a pá
holyokból, akiknek tulajdonképpen eredetileg joguk lett vol
na ehhez, akik helyén sokan mások egy pillanatig se gon
dolkodtak volna arra [!], hogy elmen jenek-e ilyen előadások
ra, vagy otthon maradjanak. Akik évenként bizonyos összeg
gel kötik le maguknak a páholy tulaj dón jongát!

Amikor a szabadkai színházat építették, mintegy 50—60 
esztendővel ezelőtt, az akkori urak, gazdag emberek azzal 
szerezték meg a páholyok tulajdonjogát, hogy maguk rendez
ték be azokat. Széket s minden mást maguk állítottak és 
e címen jártak el buzgón a teátrumba nézni, hallani, örven
deni, mulatni, főleg ezt: mulatni!, és ezek a páholyok így 
apáról fiúra szállottak, ivadékról ivadékra. Dévaj és kedves 
dolog volt ez, stílszerű az akkori időkhöz, amikor a kedves 
és régimódi színjátszás járta még. De — tempóra mutantur —



beállott a korszakos változás, kimondatott, hogy nem akku
rátus dolog és nem méltányos: tessék fizetni azért a jogért, 
hogy páholyban ülhetnek és élvezhetnek az urak, amíg a 
szegény ember, akinek nincs parádés holmija a páholy dí
szítésére, csak otthon egy-két szék meg asztal, ágy, ami kell, 
kakasülőn és földszinti széken ülhet csak. És megállapítot
tak húsz forintokat évi bérül. Aki ezt a pénzt lefizeti, annak 
úgynevezett elővételi joga van, az a páholy tulajdonjogával 
ruháztatik fel. Vagyis: délelőtt 11 óráig az ilyen páholy sen
kinek el nem adható a színház által, csak ha eddig az idő
pontig a tulajdonjoggal bíró nem jelentkezik a páholy igé
nyeléséért, adható az ki.

Rendjén volna. Ezzel mindössze csak az örök Isten, a 
pénz hatalma nyer kielégítést, akinek pénze van, az kiváltsá
gokat szerezhet, az előbb juthat valami előnyhöz, mint az, 
akinek nincs, vagy kevesebbje van. Ebből a rendszerből ter
mészetesen az következik, hogy az ilyen páholy-jogtulajdo
nos, ha már fizet, ha már megvan a kiváltságos pouvoirja, 
ha érdekes darabról, érdekes színházi estről van szó, a 
saját érdekénél fogva, minthogy a húsz forint lefizetésé
vel művészi igényeiről, szellemi szükségletei kiválóbb vol
táról tett tanúságot, siet délelőtt 11 óráig a maga részé
re lefoglalni a páholyt, nehogy más foglalhassa le. Ugye 
ez volna a dolog természetes rendje? Ezzel szankcionálva 
volna a jogtulajdon rendszere. De nem így van!

Feltűnően láttuk ezt az Ibsen-előadásokon. A tulajdonjo
gosok nem éltek a drága alkalommal, amely rendkívüli mű
élvezetet szerezhetett volna nekik. Egyszerűen megelégedtek 
azzal a tudattal, hogy joguk lett volna elmenni és — otthon 
maradtak. Talán olyasfélét éreztek, hogy mégiscsak nem 
elég jog a húsz forint joga ahhoz, hogy a szegényebb embere
ket megfosszák a páholyoktól.

Helyettük ott láttuk a 38 biztosított páholyból az elővé
teli joggal rendszerint kiszorított, szerényebb anyagi viszo
nyú szabadkaiakat, akik megérezték a két előadás jelentő
ségét, akik, mihelyt megtudták, hogy a páholy-urak kíván
csiságát nem csigázza föl a színházi esemény, siettek megvál
tani a páholyjegyeiket. Ezeknek kevesebb a pénzük, de annál 
nagyobb az érdeklődésük és a dolgok jelentősége fölött való 
eligazodási képességük. Vagy — nem lehet tudni — talán 
éppen ezért. Mert pénz is, meg ez is, együtt mindkettő, ez 
igazán talán sok is volna. . .  És a páholyos uraktól talán 
nem pusztán nagylelkűség volt a helyátengedés . . .



Mindenesetre: hiba van a kréta körül. A szokás mutatja, 
hogy azok, akiknek nincs elővételi joguk, jogtalanul fosztód
nak meg a páholyoktól s ezzel, ezt hangsúlyozni akarom, 
nemcsak magánérdekek csorbulnak meg, de nagy sérelem 
esik a kultúrán, amelyet senkinek se annyira kötelessége 
becézni és megimádni, mint a fejlődő Szabadkának éppen. 
Vagy meg kell már szüntetni a páholy-jogtulajdont, vagy 
fel kell emelni a potom húsz forintot száz forintra. Akkor 
legalább a száz forint érdeke fogja elvinni a páholytulajdo
nosokat az Ibsen-estélyekre . . .

*

A színházról való elmélkedésem után kissé bátor és Sza
badkán idegen, de idetartozó kérdést akarok felvetni, s ez 
a képzőművészet kérdése. A képzőművészeté, melynek Sza
badkán semmi nyoma, s amelynek sehol sincs hálásabb és 
jobb talaja, mint lehetne itt!

Ma már az egész ország csillog és fürdik a képzőművé
szetek áldásaiban és eredményeiben. A nyugati kultúra tar
tozéka az, de még a nyugati kultúra beözönlése előtt plántá- 
lódott be fiatal művészek saját sóvárgásából, munkájából. 
Mondhatni: tán a művészetek leghálásabb formája ez, amely
nek dekoratív kvalitásain kívül közvetlen anyagi értéke, ered
ménye van.

Vajon tudatára ébredt-e már Szabadka annak, hogy a 
képzőművészet lelki szükséglet? Hogy van-e ember Szabad
kán, aki komolyan gondolt volna erre, végignézve a szabad
kai utcát, a rengeteg üres telkeket, az épületeket, az ormát- 
lanul terjengő stíltelenséget? Bizonyos, hogy vannak köztünk, 
akik már eljutottak odáig, hogy ma már nem elég házban 
lakni, akármilyen épületben; ma már nem mindegy, milyen 
szőnyegen siklik tova és süpped el a hölgyek apró lába, és 
hogy ma már nem közönyös az sem, milyen edényben áll 
az orgonavirág májusban és sok ilyenféle dolog. Ilyen gon
dolatok ébredhettek már Szabadkán, súlyos némaságú téli 
estéken és nyári záporok nehéz illatában, csakhogy kezdeni, 
hja, kezdeni, ez nálunk már magában hordja az elhibázott 
lépés minden konzekvenciáját, szóval: kezdeni nem mernek 
vidéken, nem Szabadkán!

Erről jut eszembe a zene, a szabadkai zene, amely szin
tén nem volt, amelyet szintén kezdeményezni kellett és meg 
kellett csinálni. Pedig hol van gyakorlati értékben, közvet



lenségben, megfoghatóságban a zene a képzőművészettől? 
Hol van a Bach-koncert értékének kifejezhetősége egy sző
nyeg, egy kép, egy váza konkrét mivoltától? . . .

De jött egy ember, vasmarokkal össefogta szoros és szi
gorú gyűrűbe a vonzott és predesztinált embereket, mint élő, 
eleven hangszereket, és megharcolva a maga harcát előítélet
tel, rosszhiszeműséggel és bárdolatlansággal meg szűkkeblű- 
séggel, megcsinálta a filharmonikus társaságot, amelynek 
híre messzire ment el a város falain túlra és sok szép és szá
mottevő dicsőséget szerzett magának, s ezzel Szabadká
nak is.

Ha zenével sikeresen lehetett operálni, mennyivel köny- 
nyebb és hasznosabb volna lábra állítani a képzőművészetet 
Szabadkán! Csak a kezdeményezés erős feladatát kell vál
lalni! Többen, akik Szabadkán ilyen dolgokról beszélni szok
tak, felvetették azt az eszmét, hogy egy szerény műpártoló 
kört kellene létesíteni, melynek föladata volna az igazi mo
dern művészeteknek közvetítése Szabadka közönsége s a mű
vészek közt. Kiállítások szervezésére, vásárlások lebonyolítá
sára, szegényebb művészek gyámolítására volna hivatva ez 
a műpártoló kör.

Hogy mit jelent a képzőművészeti kultúra terjesztése, 
fejlesztése, azt azok tudják igazán, akiknek módjukban volt 
a külföldi viszonyokkal ismeretséget kötni. Azok tudják, 
hogy a képzőművészet nemcsak a képek megvásárlásában 
merül ki, de lehetővé teszi az ízlés transzcendens kifinomo
dását, a lelki élet mélyülését, nivellálását, kiszélesítését, le
hetővé teszi egy város egész külsejének méltóságra emelését 
és a műveltség és szépség patinájával von be egész korsza
kokat, amelyek a kezdeményezéskor kézzel-lábbal védekez
tek a kultúra ellen, mint cigány a tiszta víz elől.

Ezt kellene megtudniok Szabadkán az embereknek és azt, 
hogy utcáink egy elhalt, eltörpült és szégyenkező világból 
szakadt korhadt emlékek, hogy úgy köz-, mint magánépüle
teink egy lehetetlen stíltelenség [ . . . ]  félszeg kuszaságába 
fúlva, állandó kérdőjelekként torzulva, görbülnek a néző sze
mébe, mint megannyi életbevágó bűne az elmaradottságnak, 
kultúrátlanságnak és fakó [ . . . ]  lelki erkölcsnek.

Lyozol.



KÍSÉRTETEK

— Második Ibsen-est —

A mai előadás sorsa már tegnap este eldőlt, amikor a 
függöny félelmes némaságban, csöndben alászállott és az 
emberek, szinte odaragadva a nézőtérhez, öntudatlanul me
rültek a legritkább emberi akcióba, a saját lényük fürkészé- 
sébe . . .

A Kísértetek előadását zsúfolt nézőtér látta. E darab 
problémája talán a legborzongatóbb negyedórákat vetíti a 
színészek közé, a maga vizionárius öldöklő hazugsággyilko
lásában és kegyetlen igazságkeresésében. Ibsennek ezzel a 
színművével bizonyára a legemberibb álmai voltak, s éppen 
az igaz emberi akciók követelik a legtisztább és legemelke- 
dettebb pillanatokat, amelyeket csak kegyetlenül lehet átélni.

Osvald rothadt hátgerincében és foszladozó agyában 
több világosság anyaméhe rejtőzött és pattant föl, mint 
amennyi világosságot némely forradalom támasztott, és ami
kor Osvald a napot kéri hülyén felpeckelődött szájjal és 
bambán legörbült szemekkel, akkor mindannyiszor egy se
reg ember szívja föl a halál józan leheletét, az örök kísérte
tek a legkísértetiesebbet, amely egyedül keresi fel a bete
get, s amely pokoli kínok légióival vonul föl a nem tuda
tosan beteg, tehát egészséges ember reszkető ereiben.

Kostolányi Dezső mai konferansza, melyet tárcául köz
lünk, kristallizált művészettel lebbentette meg a tipikus 
ibseni figurák, a betegek kérfüggönyeit[!], a nézőtérre fújta 
azok sárga, gyáva és kísérteties levegőjét, de megnyomta 
hozzá annak a titkos ajtónak a titkos rugóját is, amelyen 
át ez a sárga szörnyű levegő egy láthatatlan vacuum de- 
naire-vel eltávolítható. És Pethes Imre megcsinálta ezt a le
vegőt, láthatóan szigorú kötelességgel. Az elodázhatatlan 
istenítéletet fogadta Osvald szemeire s reszkető agyára, s 
mikor ez az átok rettenetes nászt ült agysejtekkel, szem
idegekkel és minden nemességgel, velőt felforgató viharzás 
vágódott el a nézőtéren — a legigazibb hatás volt, amit va
laha színészember szavai nyomán láttam! Kitűnő és tán 
éppen ezért oly izmos a Pethes hatóképessége. Néhol, egy 
hirtelen pillanatban, minden külső okszerűség nélkül éles 
gikszert ékel a szava elé. Egy gikszert, amely felordításnál 
állatiabb, sikolynál emberibb, amely bombaszerűen tempe



rálva, ott és abban a pillavillanásban terpeszkedik szét a bel
ső indulatok és mozzanatok kárpitja fölött, amikor iszonyat 
és rémület, mint ikrek az anyaméh rengő belsejében, össze
forrva, szinte eggyé tömörülnek, hogy vékony, tűszúrássze- 
rű hanggal a napot üdvözöljék. Pethes nem a külsőség haj- 
hászásával kelti az igazság látszatát, hanem a lelki miszté
riumok burkára illeszti a szívét és a fülét. Csak így sikerül
het az, ami Pethesnek mindenekfelett lehetségessé vált.

Manders lelkészt Fehér játszotta teljes művészettel, jól 
alkalmazott ökonómiával. Rónay Engstrandja faszcinálóan 
puritán és kiváló produkció volt. Nagy és értékes tehetsé
géről tett tanúságot. Kondráth Ilona dicséretesen állta meg 
helyét. Tordai Etelnek muszájból kellett ezt a hatalmas és 
vezető akciót vállalnia és vinnie: a színház szűkölködik oly 
művésznőben, aki Alvingné Helén szerepére jogosult volna.

S. Z.

Bácskai Hírlap, 1911. március 5.



A SZERELEM GYERMEKE

Amíg a kiváló francia írónak, Henry Bataille-nak ilyen 
című darabjáról olvasunk és elmélkedésbe fogunk irodalmi 
ötlet nyomán az élet kitagadottjainak sorsán, maga az élet 
csap irgalmatlan nyíltsággal elénk egyet az áldozatok közül 
mint szánalomra méltó mártírját a természetnek.

Budapesten tegnap lopás miatt tartóztattak le egy bolti 
szolgát, aki valamikor — nem is régen — hadnagy volt és 
akinek egész tragikuma, borzasztó lecsúszása onnan ered, 
hogy csak a természet ismerte el születésének jogosságát, a 
társadalom nem, de sőt a szülei sem.

Ennek a szerencsétlen embernek sorsa egész ridegen 
tárja elénk a szerelem gyermekeinek nagy nyomorúságát és 
szinte a fatalizmus erejével hiteti el velünk, hogy aki nem 
törvényes formák közt született, azt bölcsőjétől kezdve va
lami fátum üldözi.

Aránylag jobb sorsban és életkörülmények közt élt, mint 
a születési hibában szenvedő társai. Anyja is elhagyta ugyan
— talán éppen az a fatális baj ránézve —, de atyja jó élet
viszonyok közé helyezi, azok, akik adoptálják, megadják 
neki az élet minden relatív javát, szeretetben is részesítik. 
Normális, rendes mederben lefolyó élete lenne, ha valami
kor nem értesítenék róla, hogy a szerelem gyermeke. Ettől 
a pillanattól kezdve nincs nyugta. Egyrészről az a minden 
mást kizáró emberi ösztön, hogy az anyját ismerje és lássa, 
másrészt egy alacsony vágy, hogy nagyon gazdagnak mon
dott apja közelébe és érdekkörébe jusson, — egzalttá teszik, 
megfosztják nyugalmától és az emberi örömöktől. Nem bánt
ja az, ami legtöbbször a szerelem gyermekeit, hogy születé
sénél fogva a társadalom szégyene, de mégis más baj szakad 
rá, mintha tényleg volna valami egyetemes, a társadalom 
normáitól tápláló titokzatos erő, amely bosszúra lenne inge
relve azokkal szemben, akik társadalmon kívüli lények, ha 
nem is a maguk hibájából.

Az anyját nem találja meg, az atyja nem ismeri el és 
dühében, a szenvedélytől elvakulva rálő nemzőjére. Borzal
mas csapása már ez is a sorsnak: hogy valaki az atyja ellen 
támadjon, mert az őt magáénak vallani nem akarja.



De a tragédia nem is itt van. A fiút fogságba viszik, 
majd szanatóriumba internálják, és amikor onnan kijön, az 
ismeretlen anyjától négyszáz koronát adnak át neki, hogy azt 
jól fölhasználja. Ennyit az anyai szeretet helyett. Többet 
nem lehet, mert férje és gyermekei vannak. Akikkel szemben 
társadalmi kötelességei is vannak.

A természettel szemben nincs kötelesség. Az atyja jó
módban dúskál és kiszívja az élet minden örömét. Az anya 
férjes, gyermekei vannak, akiknek juttat anyai szeretetéből 
és gondosságából. Csak egy fiának, aki csakúgy az övé, mint 
amazok, juttat négyszáz koronát, vérdíját az anyai szeretet
nek, rettenetesen utálatos, kegyetlen bérét a társadalmi tör
vények miatt megtagadott anyai érzésnek.

Ilyen a szerelem gyermekeinek a sorsa. És humanisták 
meg filantrópok prédikálnak a szülő és gyermek közti ős
időktől átöröklött kapcsolatról, a jog vérségi összeköttetés
ről szól, a valóság és az élet pedig rácáfol mindannyira és 
megrendítően persziflálja a szülői vonzódást.

lyó.
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VASÁRNAPI RIPORT

A tavasz már ott hallelujázik valahol a határokon. Hosz- 
szú utat tett meg, messzi vidékekről és titokzatos világok
ból jön, jön közelebb felénk, még egyszer a tavasz, újra a 
drága, rőt örömű tavasz — csak szép csöndesen, áhítato- 
san kell várnunk, itt lesz, mire néhányszor megfordulunk; 
már ott hallelujázik valahol a határokon . . .

És ki fog megint tavaszodni minden és zöldellni fog a 
fű többek között a szegedi úton is, a villanyos mentén, ahol 
most lázzal folyik a sokféle építkezés. Egész kis új és pom
pás városrész embriója bontakozik ki arrafelé most, amerre 
Palics felé visz az út, nyílegyenesen. A tavaszt még csak 
elbírja majd valahogy ez a hosszú sugárszerű út. Meg fog 
indulni az élet újra, kocsik fognak kirobogni a kedves és 
hangulatos Palicsra, és szép nők kacagása tölti majd be a 
vidéket. De a nyarat már nehezen hordja majd a Palicsra 
vivő út, mint egy elnyűtt, ellomposodott régi ruhát.

Tudjuk, hogy valóságos portenger ez az út nyáron. Por- 
fellegek kavarodnak a komisz, ápolatlan úton, s a por miaz- 
mák, betegségek terjesztője. így van ez évről évre, mert a 
rengeteg porú utat öntözni kellőképpen nem lehet, hisz 
nincs vize Szabadkának, errevaló. A por tehát marad to
vábbra is por, melyet az assonyok szoknyája kavargat és 
repít szét és amely beleül a torokba, szembe és szinte le
hetetlenné teszi a közlekedést Szabadka és Palics közt.

Ha azonban szerencsésen esik az eső, akkor nincs por. 
De van helyette más. Van olyan nyakig érő sár és víz, hogy 
az ember még szinte visszakívánja a port a maga fojtó és 
miazmás levegőjével. Az út nincs karban tartva, s így nem 
lévén rajta csatorna, az esővíz megáll, és egyrészt süppedő 
és lucskos sárrá válik a nagy porral összekeverve, másrészt 
megállt a víz az alagútban jó méternyi magasan: ember le
gyen, akinek ettől el nem megy a kedve! Még a villamos- 
közlekedés is megakad néha emiatt, s nagyon sűrűn meg
esik, hogy a törvényszék épületétől egész ki Palicsig egy 
vízben áll az úttest.

Ez az állapot virágzik itt, ahol az ország egyik legjelen
tősebb fürdőhelye áll, a híres és irigyelt Palicsi-tó, amelyért 
más országokban mérhetetlen áldozatokat hoznának. A sze



gedi úton most bontakozik ki egy új városrész, amely — és 
ez ellen már hiába is kapálóznak — a város egyik legszebb 
útrésze volna, sőt az ország egyik legszebb útja, ha törőd
nének vele. Ha komolyan vennék, akiket illet, hogy Sza
badka közelében egy ilyen áldott fürdő van, ha kiépítenék 
a szőlőkből vezető úthálózatot, ha a rozzant makadámút 
helyett tisztességes és praktikus utat építenének — ha egyál
talán nem vennék ezt a dolgot a legkönnyelműbben s a 
legkomolytalanabbul! Szinte hihetlen, hogy ezzel senki nem 
gondol, hogy ezért senki nem szégyenkezik, s hogy senki se 
gondol felelősségre az ország s a város ilyen kiváltságos 
pontjának vétkes elhanyagolása miatt. Nem akarok olyan 
olcsó ételt felállítani, hogy ilyen okok miatt megy le az ér
téke mindennek, ami magyar, hogy az ilyen állapot tipikus 
magyar állapot, s hogy a legszegényebb és legcivilizálatlanabb 
állam is milliókat költene, ha kell, egy ilyen fürdőhelyhez 
vezető útra. Mert [. . .] az is hihetetlen nemtörődömséget 
és könnyelműséget mutat, ahogyan a rohamosan terjedő 
építkezések által ez a vidék elformálódik, holott az építkezés 
éppen az ellenkező célt kellene hogy szolgálja.

Rendszertelen stílus, minden ízlést és minden művésze
tet nélkülöző és megszégyenítő rendetlenség az uralkodó tó
nus ezen az épülőben levő városrészen. Félig kész házak 
állanak utcák torkolatában, zsákutcát alkotva, gyönyörű 
egyenes utak közepében a szemnek s a józan észnek bosszú
ságára, itt városrendészetről, szimmetriáról, célszerűségről 
tudni senki se akar, csak építenek általában, ahogy akaród- 
zik, ahogy a tégla magamagától megáll, s ahogy a malter a 
kanálról lecseppen.

Ilyet még ember nem látott széles e földön! Az illetékes 
körök és hatóságok felelni fognak még ezekért az állapoto
kért annak idején. De jól tennék, ha még most gyorsan el
határoznák magukat az áldatlan maradisággal és évtizedes 
szokással való szakításra és kötelességük tudatában hozzá
fognának kötelességük teljesítéséhez. Lehetetlen, hogy ne 
látnák be ennek az írásnak az igazságát. Lehetetlen lelkiis- 
meret-furdalást nem érezniök s nem látniok azt a gúnyt és 
elítélést, amellyel az idevetődő idegenek ezt az állapotot fo
gadják. Mert kettős bűnünk ez a rettenetesen elhanyagolt 
úttest, ha tekintetbe vesszük, hogy Szabadka város egyike a 
leggazdagabb városoknak.

*

Az újságírói lelkiismeretlenség se utolsó dolog. E nem
ben horribilis az, amit a magyar újságírás produkál. Epétle-



nül és angyali türelemmel kell születnie annak az ember
nek, aki fegyháznál enyhébb büntetést mérjen azokra az új
ságírókra, akik az úgynevezett ,,légből kapott” jelzőtt min
dennapi használatúvá tették.

Hetek óta roppant megrökönyödést okoz az a hír, hogy 
Baja és Bajaszentistván környékén halálos járvánnyá vált a 
vörheny. Legelsőnek a bajai lapok írtak vészharangszerü 
hangon, jajveszékelő stílusban. A nyomában következnek a 
vidéki lapok, de aztán óriási méltatlankodású cikkek jelen
tek meg a fővárosi sajtóban is arról, hogy Baján egész ut
cákban kihaltak a gyermekek a vörheny következtében és 
szeges ostorcsapások érték a hatóságokat, mert teljesen ér
zéketlenek a preventív intézkedések iránt, sejtelmük sincs 
az óvakodás és védelem mikéntjéről, szóval: szabadon, össze
tett kezekkel bámulják a pusztító gyermekbetegség moloch- 
szerű hatalmát.

A halálnak valóságos berke lett már a köztudatban 
Bajaszentistván. Mi is megírtuk a bajai újságok nyomán a 
dolgot, mi is megdöbbentünk, mert a hír, abban a formá
ban, ahogy a bajai hivatásos újságírók feltálalták, valóban 
rettenetes és riasztó volt, és vajon gondolkodhattunk-e 
volna egy pillanatra is afölött: meg szabad-e bízni egy vi
déki újságban, amikor ilyen komoly ügyet ilyen komolyan 
tárgyal, amikor megütközik olyan dolog fölött, amellyel szem
ben újságírónak megütközni csak primer kötelesség. Hozzá 
még Baja nem is olyan hatalmas kiterjedésű metropolis, s ha 
újságjában ilyet olvasok, szinte magam előtt látom a bajai 
újságírót, aki kötelességtudóan és lelkiismeretesen keresi 
fel a bajai utcákon a gyilkos járványtól meglátogatott háza
kat, adatokat gyűjt, utánajár a dolgoknak, és ha így megírja, 
amit lát és tud, természetes, hinnem kell neki, vagy mi a 
szösz! Hiszen újságíró és benőtt már a feje lágya és nem 
szokták újságcikkek megírását hátulgombolós gyermekekre 
bízni, ahhoz tehát, hogy egy lap ilyen témájú, ilyen részle
tekben bővelkedő újságcikkét egy kollégájának elhiggye és 
fölhasználva továbbadja, nem kell könnyen hívőnek, lelkiis
meretlennek lenni. Így történt, hogy mi elsőknek szintén 
megírtuk a rémes esetet, s utánunk a fővárosi lapok is fel
tűnően foglalkoztak vele, akár a bajai, akár a mi híradá
sunk nyomán.

Erre, amikor már tele van az ország közvéleménye a 
Baja vidéki vörhenypusztítások hírével, maga a bajai újság, 
amely elsőnek adott hírt a nagyarányú járványról, tegnap 
megírja, hogy sajnálja a dolgot, de nem tehet róla; egy kü



lönben szavahihető ember áldozata lett, felültették. Bajaszent- 
istvánon nincs vörheny, még elszórtan se, nem is volt, s a 
legutóbbi három hónapban összesen három esetben történt 
vörhenymegbetegedés és csak egyetlenegy esetben volt ha
lálos.

A felzaklatott kedélyekre tehát most rásüt az igazság 
és a tényállás józan napja: az egész országban széthurcolt 
járvány szenzáció egyetlen leheletnyi része se igaz, per ab- 
solute hazugság, pirulnia kell az embernek, még ha nem új
ságíró is, ilyen eset hallatára.

Semmi nem menti ebben az esetben a kezdeményező 
újságot. Mert, kérem, micsoda újságíró az, akit csak úgy 
félre lehet vezetni? Hát egyáltalában: lehet újságírót fél
revezetni, amikor ilyen rendkívüli riportról van szó? Hát 
szabad újságírónak csak egyszerű bemondás alapján tollat 
fogni és írni? Érzi az olvasó, micsoda rettenetes elítélést 
érdemel az az újságíró, aki ilyen újságíró? Hát, ha a szusz
temek, szabónak, hivatalnoknak és minden más kenyér kere
setű emberi lénynek megvan a lelkiismerete, amely munká
ját irányítja és teljesíti, nem kötelessége-e az újságírónak is, 
hogy kitanulja a mesterségét, hogy verejtékezve és fáradva 
utánajárjon a témáinak és különösen, ha arról van szó, hogy 
csöpp kis gyermekek feküsznek rakásra lázban fulladozva, 
haldokolva és már hideggé is váltan . . .

De mit lehessen várni a vidéki újságírástól, amikor a 
pesti sajtó sem jobb a Deákné vásznánál? Csak éppen teg
nap termelt a fővárosi sajtó is egy hallatlan kacsát, amely
ről már ma kiderül, hogy tökéletes tudatossággal hazudott 
hazugságnál nem egyéb az egész. A hangzatosan feltálalt 
legújabb és rémes moziégésről van szó: egy pesti estilap 
kapta a hírt Londonból, hogy ott az Alexandra nevű mozgó
színházban óriási tűz pusztított, amelynek tizennégy halottja 
és száznegyven sebesültje van. Mire ez a hír a budapesti 
lapban megjelent, már hozzáragasztódott a walesi hercegről 
szóló rémhír, hogy a walesi herceg és udvarnagya is ott 
voltak a moziban, amikor a pánik kitört. Ma aztán kiderül, 
hogy a walesi herceg már három hete Cowesben üdül — tab
ló! És az is ki fog derülni, hogy Londonban nincs is Ale
xandra nevű mozgószínház, s hogy egyáltalán nem is volt 
mozi tűz. Semmi se volt, csak éretlen félrevezetés, témahiány
ból eredő valótlanság volt. így fest a magyar újságírás kö
zelről!

Lyozol.



HOMOK

Áldott tavaszi levegő és tragikus, tavaszodó magyar föld: 
ma újra láttalak és szívtalak, kint a drága határokon, ahol a 
vonat puha füstje pántlikázza föl az alföldi ég alját. Látta
lak és furcsa szomorúság áradt a szemembe: hosszú-hosszú 
láncaid, magyar föld, nótásan csörrentek meg, és a szőlőka
rók, mint halott katonák, üdvözöltek néma büszkeséggel és 
fakó vérszínű sóhajtással.

Kint a szeged—szabadkai határban álltam az áldott ho
mokon, amit elfú a szél arra-erre, mint öreg édesanyánk re
megő keze nyomát. És elgondoltam: be jó volna büszkén 
hajítani el a kupát, kiloccsantva a vigalom borának gyöngyét 
e homokon, boldognak látva a magyar embert e hazug és 
képmutató nyomokon, ahol még mindig paraszt az úr, az úr 
pedig: az igazi dolgozás és az igazi munka — még ma is 
paraszt, mint ezer év óta.

Látni kell e homokot, hogy hajtja csírába, hogy tartja 
nedvben és gyökeres életben a karcsú tőkét, a szüreti kedvet, 
a bort, a készpénzt, amit a szilárd és szikkadt talapzatú 
urak, a dologtalan demagógok a mellényzsebben hordanak 
és örök életű jogoknál fogva penészeztenek. Látni kell e 
homokot pezsdítő erejében, az élet teljes teljében, jókedvű 
munka ágyának szülötteként és a katonákként álló karók, 
mint megannyi éles szurony, csillognak bele a könnyű életű 
hamisságokba: a kis présházak és mustos illatok már most, 
a kora tavasz legkoraibb zsolozsmájával is áldják a magyar 
középosztály kérges tenyerét és leláncolt kedvet és tiltó kor
dont vonnak előjogok, születési kiváltságok, hitbizományok 
és renyheségek előtt. Nyolcszáz lánc homoki föld ölelkezik 
termékeny éltető folttá a csillogó palicsi vízkör aljában, és 
e nyolcszáz homoklánc, mint izmos béklyó, nehezedik a pi
henő és fekete kezekre, amelyeknek az élethez semmi közük, 
amelyek béklyói, megakasztói mindennek, ami a magyarnak 
szép, derűs és igaz harc lenne!

Pezsdüljetek, szaporodjatok, szökjetek az érettség rozs
dás rőtt színébe, ti nyolcszáz holdak, nevekedj és szabadulj 
fel a tavaszi éltető szélben táncoló, melegítő homok, érleld 
és forrald a részegítő, búbánatos és vért szaporító magyar 
bort: lesz még magyar asszony és magyar férfi, akik meg



értik az erőd misztikumát és igazságos szent odaadásban 
csírájában is átkot szórnak annak a magzatnak a fejére, 
amelyik jobb akar lenni és urabb, mint amilyen a szabad 
és szomorú magyar ember lehet egy ezer év óta . . .

lyó.

Bácskai Hírlap, 1911. március 14,



A FELELŐS EMBER

Az iskolapadok és katedrák világában feketeruhás taná
rok szürgölődnek ma kopott ferencjózsefekben, kisfiúk arca 
pirosodik, mellükön büszkén fityeg a nemzetiszín szalag és 
olcsó kis pódium köré gyűlve, torkukszakadtából dalolnak, 
szavalnak, szóval ünnepelnek. Ma van március tizenötödike, 
március idusa, a nagy nap, a szent nap, a szabadság fölvirra- 
dása és hajnala évfordulója. És visszatekintenek a kis pesti 
Pilvax Kávéház felé, amelynek egyik esetlen asztalán állva, 
robbantotta föl az akkori kedélyeket Petőfi Sándor, a szabad
ság költője, elszavalván a Talpra magyart. Azután a renge
teg emberáradatban elmentek ezek a nagy emberek a Lan- 
derer és Heckenast nyomdájába, ott kinyomatták a hatal
mas forradalmi verset, kinyomatták a tizenkét pontot, és 
erre kivirult a szabadság és zuhogott az eső.

Mindezt szép és hangulatos beszédekben mondják el 
minden évben a szabadság ünnepén. Elmondják, de egye
bet ebben a szerencsétlen kis országban nem csinál senki. 
A szabadság fogalma teljes köddé idealizálódik ilyenképpen, 
kimerül a hangzatokban, az ünnepélyekben, a lobogódíszben, 
melybe a középületeket még mindig felöltöztetik, hogy a la
poknak legyen miről egy hangulatot írni és abban, hogy fe
hérruhás, pisze orrú, elbolondított kis szőke és barna szüzek 
sétafikálni viszik a korzóra a Petőfi miniatűr arcképét, a 
selyem nemzetiszínű masnit és ahelyett, hogy az iskolában 
főzni és stoppolni tanulnának, mint ami a női egéniséghez 
hozzásimul, akaratlanul is alkalmat adnak a részükre arra, 
hogy a lánglelkű, fekete pörge baj szú költőről és annak kar
csú, krinolinos szerelme tárgyáról, Szendrey Juliskáról fűzze
nek ábrándos álom-láncszemeket.

Innen van, hogy a magyar álladalom semmi hasznát se 
látja a pufogó, mozsárlövésekkel színezett szabadságünneplés
nek. A fiúk, ha felnőnek, azt tudják, hogy megtették, amit 
megtehettek, vagy tíz éven át vakációztak március tizenötö
dikén és kurizálgattak a lányos házak ablakai alatt, a lányok 
pedig nem törődnek a szabadsággal. És, mint ahogy Szendrey 
Júliáról, a lánglelkű költő nejéről nem tudhatja meg a gye
rek egy tankönyvből se, hogy hálátlanul bánt Petőfivel, hogy



lenyűgözte, hogy kihasználta, hogy csak arra volt jó neki ez 
a tragikus éltű ember, hogy büszke lehessen valamire, egy 
világraszóló költő szerelmére, s annak hozzája zokogott ver
seire, de azután elhagyta, megcsalta és még csúnyán is be
szélt róla utóbb a lelkem, Júlia asszony, azonképpen nem 
jut eszébe senkinek se, hogy tisztán vigye a gyermekek elé 
a március tizenötödiki eseményeket és azok valódi inten
cióit. Vajon szabad-e kamarillával, császárral s egyéb ilyen 
dekórumokkal terhelt beszéddel járulni a még homályban 
lépdelő gyerekember elé? Vajon jó lelkiismeret-e az, amely 
mesél és regél a gyermeknek, Poe Edgar-szerű ködösségbe 
burkolva a lényeget, azt, hogy amiért Petőfi Sándor a Talpra 
magyart megírta, hogy általában mindaz, amiért az akkori 
egyetemi ifjúság fringiát kötött és kiállt az utcákra zsinóros 
magyar ruhával, kócsagos kalpaggal, ma sincs meg, hogy 
mindaz, ami 1848. március 15-én történt, ugyanannyi joggal 
lejátszódhatnék ma is, hogy mindaz U: is fog játszódni mi
hamarább komolyabb és végzetesebb fegyverekkel, hogy 
1848-ban csak fiók Isaszeg, csak fiók-felbuzdulás, csak fiók
forradalom volt. De nem volt kaszák-kapák felvonulása az 
elegáns utcákon, a drága kirakatok tükörablakai előtt, nem 
volt komoly és méltóságos felvonulása az öntudatos és 
becsületes munkásoknak, nem volt öklök összeszorulása és 
néma hatalomnak kiszállása a sírból.

A magyar álladalom megölője kicsiben a tankönyvek. Az 
erőltetetten naiv és tudatlan tankönyvek, amelyek ott feje
zik be a mondanivalókat, ahol tulajdonképpen kezdeni kel- 
lenék a tanítást. A tankönyvek, amelyek szépen és komóto
san belefektetik a gyermeket a tudatlanság és vakság ágyá
ba, hogy ne okoskodjék, ne kérdezzen, ne kíváncsiskodjék, 
aludjon békében, nyakán a szolgai járommal, a jogtalanok 
és hívatlanok átkos terjeszkedésének gyilkoló és fekete gyű
rűjével. Az önállóságot, az öntudatos véleményformálás ké
pességét irtják ki a ránk maradt színes nemzetiszínű mesék 
a gyerekből, akiből a polgár lesz, az új proletár, az új mun
kás, aki újra ott kezdi a sötétségben az életét, ahol millió 
szerencsétlen polgártársa kezdte és végezte.

Az iskolai mesék immár hamvadó foszlányainak ma
radványain most van születendőben az új ember, aki tetteiért 
mindenkor felelős, akit nem lehet fölhasználni nemtelen és 
tisztességtelen célokra. Az ember, akinek több éber pillanata 
van, mint a mainak, aki jön, lát és cselekedvén tudja: mit



kell cselekednie. Aki nem szívbeli szavakkal indul kenyeret 
keresni, hanem önmagának tartozó felelőssége súlyos tudatá
ban pünkösdi rózsaként kitárult elméjével és okszerűségével. 

Jön már valahol az igazi ember: a felelős ember!

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. március 15.



SZABADKA MŰVÉSZÉRŐL

Művészet és szegénység egy anyaméhben születtek és ta
lán ezért irtózik a pénz annyira a szegénységtől!

Egy tehetsége virágában álló művészemberről gondol
kodván jutott eszembe ez a kopott aforizma, ez a legtragi
kusabb szóvirág, amelynek igazsága majdnem törvényszerűen 
teszi keservessé minden művész fiatalságát és igyekezetét. 
Oláh Sándor szabadkai festőművészről van szó, aki szintén 
nem született bele hitbizományokba, sem az értékpapírszel
vények világába, de beleszületett egy másikba, egy világba, 
amelyet egy szent ihlet-fluidum tett a birtokává s ez: a te
hetsége, a művészetének zsenije.

Oláh egy ízben, néhány év előtt, pályája kezdetén meg
érezte már, hogy ég a lába alatt a talaj, hogy itt az évek, 
amelyek művészi befogadóképességének kielégítésére rendel
ték. Hogy szaladnia, menekülnie kell a lekötöttségből, a le
vegői és látköri leláncoltságból, hogy differenciálódási pro
cedúra várja a szabad és termékeny vidéken, ahol felszaba
dult gondolatok, tiszta színek és értékes stúdiumok válnak 
kiegészítéséül az isteni tehetségnek, amit az egyénnek kell 
meghálálni a tökéletességgel és neveléssel.

Akkor ez a művészfiú a gazdag Szabadkától méltó meg
becsülésben részesült. Lehetővé vált neki a városi tanács 
intelligens belátása és bölcs rendelkezése révén, hogy rövid 
időre bár, de kiutazhatott Münchenbe, ahol művészi levegő 
érleli meg a tehetséget, ha valóban az. Alig egyesztendei 
külföldi stúdium után azonban kénytelen volt Oláh Sándor 
kiszakadni az érlelő és termékeny légkörből, élni, létezni 
muszáj, és bizony művészember se élhet ambróziából és nek
tárból. Hazajött az atyai házhoz, ahol a szegénység tragiku
ma, a stúdiumok akaratlan megszűnése szakadt rá. Az ilyen 
kényszerakciónak romboló reakció a testvére. Oláh újra 
visszahullt a kelletlen tétlenségbe, egyhangúságba, amelybe az 
anyagiakban való segítségtelensége döntötte. Dolgozgatott 
hosszú délutánokon értékes portrékon, egy-egy finom és éles 
akton, vagy azokon a beszélő színekben pompázó tájképeken, 
amelyek minden fűszálán harmatként ragyog az ő intuitív 
impresszionista lelke. De ezeken a délutánokon bús vágyako
zás töltötte meg az ecsetjét, az élet és látás utáni vágy, amely



pusztán azért maradt csak vágynak, mert a külföldön ta
nuláshoz pénz kell.

Mostanában aztán, hogy a tavaszodás újra belopta e 
művészember rajongó leikébe a messzi éghajlatok hívását, 
ismeretlen szomjúságokat, most, amikor már pályájának egy 
produkáló szintjére jutott, szinte végzetessé válhatna ez a 
vesztegelés, meddőségre kárhozottság.

A művész, érezve stúdiumai folytatásának égető szüksé
gét, méltányos és mindenekfölött illő ajánlattal fordult ma 
a városi tanácshoz, kérvényt nyújtott be. Ebben arra kéri 
a városi tanácsot, bízza meg híres mesterek híres képeinek 
lemásolásával, s a munkák ellenértékéül biztosítsa neki két
évi időtartamra a tanulmányaihoz mérten szükséges összeget. 
Ezzel meg fog oldódni egy olyan ügy, amely eddigi állapo
tában talán halált, bénaságot jelentene egy művésznek, de 
viszont lelkiismeret-furdalást a városnak, amelynek falai közt 
kellene elfecsérelnie nagyra és nemesre hivatott kvalitásait.

Csak természetes, hogy Szabadka város tanácsa készség
gel bízza meg Oláh Sándort a jelentékeny munkával. Két cél 
elérésének jegyében fogja ezt tenni: értékes festmények bir
tokába jut és mélyen lekötelez egy gazdag perspektívájú 
jövő felé haladó művészembert.

S. Z.
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ÖKÖRITÓ

Március végén lesz egy éve: leégett egy szalmapajta Ma
gyarországon, vigadó, bokázva táncoló emberek fölött. Hír
mondónak maradt egy-két ember, többnyire vénasszonyok, 
aggastyán férfiak, néhány vén lány, aki a veszedelem percé
ben petrezselymet árult szerencséjére. De a tánc hevében 
álló, lüktető vérű fiatalság ott vágódott el megperzselve a 
tánctól és a lángnyelvektől, a süstörögve égő, sziporkázó ge
rendák pernyéje alatt.

Megtörtént, akár istenítélet, akár emberi gyarlóság, de 
megtörtént, erről már késői dolog beszélni. Legfeljebb a 
megégettek hozzátartozói trécselnek még néha estenden a 
fiatalokról, nekik szabad. De a katasztrófa után nem a paj
tában maradottak felé hajolt a sajnálkozás és a szánalom, 
hanem azok felé, akik kenyérkereső nélkül maradtak. Akik
nek az ereje, az életképessége, a vére égett el azokban az 
elszenesedett hullákban, akiket néhány nap múlva a mozi
filmgyárosok masináinak lencséi előtt földeltek el néma szo
rongással.

Ezeknek a száma rengeteg nagy. Vannak, akiknek há
rom-négy fia, férjes lánya égett üszőkké. Ezeknek kell segí
teni! — mondták az emberek. Ezeknek kell lehetővé tenni, 
hogy a szívfájdalmon kívül a kenyérnyomor is tönkre ne 
nyomja őket. Hogy valami pénzzel új remény és új lehető
ség táruljon rájuk. Csakhogy, mert sokan vannak, egyete
mes szánalom és közsegítés szükséges, mert a Rotschildok 
csak ötvenévenként látogatják meg a nyomorultakat halott 
jobb kezükkel.

Megindult hát a közadakozás. Ki-ki a tehetsége erejével 
nyúlt zsebbe és lassanként gyönyörű összeg teremtődött. Kö
zel kétszázezer korona, ami bizony igen nagy számú hullá
kért alkalmas kárpótlásnak. A pénzek gyűltek-gyűltek, de 
ezen túl nem történt semmi. Csak gyűlt a pénz és senki se 
gondolt arra, hogy a nyomorba jutottaknak rögtön kell a se
gítség, mert hisz éppen az a nyomorúságuk, hogy nem vár
hatják ki az időt, mint a tűrhető módú ember. A Szatmár 
megyei alispán — igaz, hogy csak hónapok múlva — mozgo
lódni kezdett az összegyűlt pénzek kiosztását sürgetve. De a 
belügyminiszter nem tartotta sietősnek a dolgot. Várhatnak



— mondta. És várniok kellett az ököritói tűzvész valódi ál
dozatainak.

Egy fővárosi lap riportere aztán, most néhány napja, 
valahogy megbizgatta ezt az ügyet. Az újságírónak mindig 
ráér az agya, hogy másokra gondoljon, a mások érdekeire, 
és ez a szemfüles riporter kezdett utánukjárni a dolgoknak. 
Rájött, hogy nem is valami példás rendben vannak a be
gyűlt pénzek. Szóval: föltárta ezt a dolgot. Ebből nagy ri- 
billió lett. A szatmári alispán mosni kezdte magát, a belügy
minisztérium igazolni igyekezett magát, sőt maga Khuen- 
Héderváry gróf is sajnálkozását és megütközését fejezte ki. 
A külföldi lapok is hozzászóltak már az országos skandalum
hoz — ma pedig már kiosztottak ököritón ötezer koronát, 
ami hirtelen kéznél volt. A nagy pénzt március hó 27-én, a 
tűz évfordulóján osztják ki.

Tehát: Magyarországon kétszázezer korona gyűlt egybe 
országos adakozásból, s egy esztendő múlva egy újságíró köz
belépésére jut csak a magyar közigazgatásnak eszébe, hogy 
ezt a pénzt ki is kell osztani! Kell-e ehhez kommentár? . . .

lyó.
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VASÁRNAPI RIPORT

Neheztelő levelet kapott a Bácskai Hírlap szerkesztősé
ge e héten a Vasárnapi riportból következőleg. A neheztelő 
levelet egy bajai hírlapíró írta, aki támadást és bántalmat 
talált az én, újságírói lelkiismeretességről írott cikkemben. 
Én megrtam, hogy bizony az újságíró azért újságíró, hogy 
újságot írjon, de ne hazudjon és ne „kapjon légből”, s ha 
valamit hírül kap, járjon utána, azt a poncius pilátusát, aki 
van! Katonai szolgálat a hírszolgálat, komoly és felelősség- 
teljes munka, de nem kötelező, mint a soroztatás — csak 
annyival jobb a katonáskodásnál. Ha tehát valaki nem akar
ja csinálni, nem muszáj, nem kényszeríti senki. De ha bele- 
ugrik — hát számoljon a helyzettel és a lelkiismerettel. 
Most az újságírás kötelezettséget is ró az újságíróra, nem
csak jogokat, amelyek gyakorlásában és kiaknázásában oly 
nagy jártasságot tanúsítanak már a „volontőrök" i s . . .

A bajai hírlapíró, aki a neheztelő levelet nekünk bekül- 
dötte, a bajaszentistváni vörhenyszenzáció kátyújába reked
ve, panaszkodik nekünk. Hogy a lapját teljesen egyedül kell 
írnia a vezércikktől fogva a marhavásári hírig, hogy ő nem  
járhat utána a dolgoknak s a többi. Hogy nem járhat utá
nuk. Hiszen mi tudjuk ezt és hiszen azért járnak a hírek 
őutánuk, s azért történik meg az ilyesmi. Igaz: én fegyház
büntetésről írtam valamit a múltkor. De a bajai kolléga ne 
vegye ezt komolyabban, ahogy az illik egy utánjárásra rá 
nem érő újságíróhoz! És nem ítélem őt fogházra, sem másra, 
béküljünk ki, kérem alássan, kolléga úr, hogy szépen, sorba, 
elmesélhessem önnek a következőket:

A keddről szerdára virradó éjszaka e héten nagy baj 
esett Palicson. Megáradt a tó, zúgva, bőgve törte át a 
gátat, el akarta nyelni a világot. Csúnya éjszaka volt, a fene 
egye meg, lecsúszott a betonpart, a vasbeton part, amelyet 
két év előtt építettek harmincezer koronáért. A partnak a 
felerésze totaliter tönkrement, de ehhez járul, hogy most 
nemcsak a betontáblák lógnak, hanem kilóg a lóláb is apró 
kis erőtlen fatuckák alakjában: ezek voltak az építmény tá
masztékai. S más hiányosságok ;c vannak, szóval: nem azért 
pusztította el a partot a vihar, mert a nagyon erős
volt, hanem azért, mert a betonozás nagyon fiatai ^ i t



Mindezekhez fontos megjegyezni, hogy a betonpart épí
tésének a költsége harmincezer korona volt, a kár, amelyet 
a hullámverés okozott, tizenöt, usque húszezer korona. Eny- 
nyire becsülik a helyszínre kiszállott szakértők, tehát ez így 
igaz. Mi kint jártunk Palicson csütörtökön s szemtül szem
be láttuk az esetet: mi tudniillik ráérünk utánajárni minden
nek, dacára annak, hogy lapunk homlokát nem díszíti hat 
előkelő név, mint munkatárs és vezető. Amivel viszont a ba
jai újság dicsekedhetik. Mi tehát magunk is láttuk, mennyi 
a rombolás, mennyi a kár, most tehát jöhet hozánk Nagy
fenyő Vogul és Piccerpuccer Homloki Hupikék álhírlapíró 
és hírhozó úr: mi tudjuk, hogy mennyit szabad neki hinnünk 
és mennyit szabad rajta fizikailag leszámítolnunk.

Kezünkbe véve a Nap mai számát, feltűnt a palicsi pusz
tulásról szóló cikk az egyik oldalon. Tessék idefigyelni: mil
liós kárról ír határozott modorban, autentikus híradásként, 
továbbá megírja, hogy a sétány fáit kicsavarta és elragadta 
az ár, s hogy az épületekben is kárt okozott. Kevés volna e 
hely ahhoz, hogy itt most gyökeresen megokolt cáfolatot ad
junk. Magam győződtem meg róla, hogy a víz nem is ért el 
a fáig az első fiatal fasort kivéve, amelynek azonban egyet
len fája se sérült meg, szépen katonásan áll valamennyi. Az 
épületek pedig? Hol vannak az épületek a tótól? Lehetetlen 
még elképzelni is, hogy a víz oly messzire csapjon, ahol a 
hotel, vagy a Thurzó-villa, vagy a vigadó áll. Ilyet be lehet 
adni innen Szabadkáról expresszlevélben, telefonon Pestre a 
Napnak, be lehet adni a pesti kávéházak lőtávolon kívül 
bakkozó közönségének, de minekünk ökölbe szorul a kezünk, 
ha ilyet olvasunk, és bizony isten újra csak kimondom, hogy 
belevágnám annak az újságírónak a képébe, akinek a tudó
sítása nyomán ez a hazug és szélhámos riport megjelent ab
ban a fővárosi lapban. Megint mondom: ilyen a vidéki új
ságírás és akaratlanul megint csak a fegyház jut eszembe. 
Nem tehetek róla, de akinek nem inge, ne vegye magára!

*

Pincérmozgalmat csinált a keszthelyi vendégfogadósné, 
aki kiírta, hogy jogászokat keres pincérekül fix fizetéssel, 
hogy ne kelljen a megalázó borravalókat elfogadniok. Akad
tak is volna, akik szívesen nyúlnak vala » hangcillhez, egye
temi polgárok, ha Dol«**̂ 1«111 Artftur dékán bele nem szól 
az etika és ari*’ ‘'jKratikus életnézet örve alatt, tiltólag emel
vén a merész, de praktikus újítás ellen.



A nyomorban tengődő, füstös gallérban és borostás ál
lal járkáló fiatalemberek tehát ezentúl is grámlit fognak 
ebédelni ötér[t] és prostituálni fogják lelki javaikat kenyé
rért, mert úriember nem lehet pincérember, ha meg is dög- 
lik éhen.

A keszthelyi vendégfogadósné ötlete nem juthat el a meg
valósulásig, de termelt egy szép és hasznos reneszánszot: a 
pesti pinérek öntudatra ébredtek és mozgalmat indítottak a 
borravaló ellen. Holnap tartják ülésüket, amelyen a borra
valónak a revürendszerrel leendő fölcserélését fogják meg
beszélni. A pesti pincéreknek tehát ezentúl rendes fizeté
sük lesz.

A vidéki pincérek persze egyelőre távol állanak ettől a 
méltányos, szinte emberies követeléstől, pedig bizony egyéb
ként is rosszabb a helyzetük, mint pesti kollégáiké. A vidéki 
kávéházakban furcsa dolgokat látsz, bájos olvasó, ha be
mész. Megpróbálom itt leírni:

Bejön egy úr. Feketés nadrág és rikító sárga cipő van 
rajta, piros kravátli. Az ajtót urasan becsapja, s megáll a 
kávéház közepén. Véletlenül nem vették észre a pincérek.

— Psszt! psszt! psszt! — pisszenti a fekete nadrágos, sár
ga cipős úr a pincérek felé, lenéző hangon. A pincér jön:

— Parancsol? (A „krremássan” nem igaz, csak a nyári 
bohózatokban van, a mai pincérek már intelligensek és em- 
berebbek, semhogy ilyen közhelyet használnának.) Tehát: pa
rancsol?

A sárga cipős úr lesújtó pillantást vet rá, szótlanul elnéz 
felette és megrázza a vállát. Ez annyit jelent, hogy: te ökör, 
hát magam vessem le a kabátomat? Magam? Hiszen ezt ott
hon is megtehetem, a műhelyben, ahol a szappanhabot ve
rem . . .

A pincér — mondom a legtöbbje csiszolt modorú, in
telligens — megérti ezt és széles mozdulatú készséggel le
csúsztatja az úrról a ragJánt, amelynél ő, bizony mondom, 
pikkolókorában is ízlésesebbet hordott. De az utolsó pilla
natban megakadt az ujj szakadt bélésében az úr rikító kék- 
piros-sárgaszín kaucsuk mandzsettája, na ja, mert az úr 
nem gombolja az ingujjra a mandzsettát, hanem csak úgy 
szabadjára engedi csúszkálni, imnt a nyelvét.

— Marha, nem tud vigyázni? — ripakodik rá az aláza
tos pincérre jutalmul, mire az bocsánatot kér. Azután min
den egyes fogpiszkálóért, egy pohár vízért, mit mondjak: 
azért, hogy a pohár mellé egy milliméternyi helyen kicsor-



dúlt, újabb psszt! harsog át a kávéházon. A legfurcsább dol
gok produkálódnak így, de diplomás emberek durvasága ré
vén is, és én már sokszor elgondoltam: mi lenne, ha egyszer 
úgy délután ötkor összebeszélnének a pincérek egy kávéház
ban, hirtelen becsuknák az ajtókat és azokat az urakat, akik 
urizálni járnak a kávéházba, amúgy istenigazában szájon 
nyomnák. Én mindig csodálom a pincéri türelmességet és 
a legfőbb erények közé számítom.

Először: emberek ők és keservesen dolgoznak. Azután 
disznóság, hogy két- meg háromkrajcáros tiszteletdíjakért 
tálcán kell vinniök a kávét mindenki elé, a tisztes jóravaló 
öregember asztalára úgy, mint a húszcentiméteres gallérú 
fiataloncok elé, és ha véletlenül viszket a hátuk, hát azt is 
meg kell vakarnia a pincérnek. Így áll a vidéki pincér dolga.

De hogy van az, hogy ezek az emberek, akik a pincére
ket jogtalanul, embertelenül, pimaszul kihasználják, nem gon- 
golnak arra, hogy bosszú is van még az emberi indulatban, 
s az a bosszú, amely láthatatlan, mindig a legborzasztóbb? 
Egy jó humorú ügyvéd mesélte éppen, hogy már azért se 
szabadna a pincérekkel rosszul bánni, mert irtózatos alkal
muk van a megbosszulásra. S ebből kifolyólag nem mulaszt
hatom el figyelmeztetni a fekete nadrággal sárga cipőt hor
dó, pisszegő kávéházi vendégeket arra, hogy van-e fogalmuk, 
hány kávét fogyasztanak el pisszegve. Ha van, vegyék tudo
másul, hogy ugyanannyiszor köpött bele a pincér a kávéjuk
ba, tehát indirekt a szájukba. Ennyi szent. És legalább en
nek a kikerülésére jó lesz a pisszegést a suszterinasokra bíz
ni és megtanulni, hogy annyi megnyugvást lel az ember min
denesetre az udvariasságával és önbecsüléssel, a[me]nnyit a 
pincér érez, ha a konyhából kifordulva, a függöny mögött 
egykedvűen, de jóízűen egy jót köp a tisztára súrolt edény
ben párolgó feketébe.

Lyozol
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SCHNITZLER ARTHUR: ANATOL

— Életkép öt felvonásban. Ma mutatta be a szabadkai színház —

Öt mozaikosan összeillesztett kép. Mozaikosan, azért, 
mert valóban egyetlen gondolatszál, egyetlen gondolatjel nem 
férne el a képek közt — annyira csiszoltak a széleik, de ma
guk a képek is a felületükön.

Az első kép Anatol egy könnyed, futó viszonyának a ke
reteit adja. Cora a futó viszony. Mielőtt azonban végleg el
futna, a csélcsap, szeretetre méltó és szerelmi Anatol attól 
a vágytól ég, hogy bizonyságot szerezzen magának Cora hű
ségéről, vagy ha hűtlen, erről. Megállapodik egy barátjával, 
Maxszal a hipnózisban. Elaltatja a lányt, de mielőtt a dolog
ra térne, hogy megkérdezze, hű-e hozzá, előbb ösztönszerű- 
leg más kérdést intézett hozzá. Azt, hogy hány éves.

— Huszonegy — feleli a hipnotikus álomban a leány. Ez 
megdöbbenti Anatolt, akinek Cora mindig tizennyolc évesnek 
hazudta magát. Ettől a hazugságtól megijedve, retteg a kö
vetkező igazságtól és gyorsan felébreszti a lányt, meg sem 
kérdezve, amit tulajdonképpen meg akart tudni. . .

II. kép. Karácsonyi vásár. Anatol egy érett asszonnyal ta
lálkozik az utcán, téli utcán, a gesztenyés sarkon; hull a hó. 
A kis futó viszonyról esik a szó közöttük, de kiderül, hogy 
az érett hölgy is szívesen számot tartana Anatolra. Ahogy ez 
kiderül, a hölgy, Gabriella, kocsin eltávozik. Anatol szórako
zottan nézegeti a hirdetési oszlopot: e pillanatban csinos nő 
jön el mellette. Anatol utána néz és utána siet.

Búcsú vacsora a címe a következő résznek. Anatol a ba
rátja, Max társaságában pezsgős vacsorával várja viszonyát, 
Annie-t. A lány megérkezik és tudtára adja Anatolnak, hogy 
vége mindennek. Másba lett szerelmes, s ő ezt egyenesen 
megmondja egy régi megállapodásukhoz híven. A dolog vé
ge, hogy kiderül a toporzékoló és neheztelő Annie-ről, hogy 
már régen megcsalta Anatolt.

Az Epizódban Bianca, Anatol régi kedvese, randevút ad 
Maxnak ennek lakásán. Véletlenül Anatol is ott van. Talál
koznak, és a lány hirtelen nem emlékszik rá, honnan, mikor
ról is ismeri tulajdonképpen Anatolt. Csak azt tudja, hogy 
emlékszik rá.

Anatol házasodik végre. De a házasságkötés napjának 
előestéjén még ellátogat egy álarcosbálba, ahol összetalálko



zik egy legrégibb futó viszonyával: Ilonával. Természetes, 
hogy hazaviszi magához. Másnap reggel Max, aki vőfély lesz 
Anatol menyegzőjén, elsiet hozzá, s ott találja a lányt, aki 
valóságos akadályversenyt rögtönöz, sehogy se akar többé 
az életben magválni fellelt kedvesétől. Széttépi a vőfélyi 
csokrot.

Ez az Anatol gerincmeséje. Könyörtelenül igaz mivoltá
ban gördíti le egy futó viszonyokban elposványosodott ener
giája, de szeretetre méltóan könnyelmű, dédelgetett fiú öt 
összekapcsolódó szerelmét, s ezektől teljesen független há
zasságát. Hérosza a józanul látásnak Schnitzler Arthur, aki 
csak abban különbözik Bródy Sándortól — akivel nagyon 
sok közössége van mint drámaírónak —, hogy nálánál hi
degebben, szívtelenebbül tud foglalkozni a témájával, nem 
éreztetve, hogy ujjai, amelyekkel jobbra-balra forgatja, nyo
mokat hagynának azon. Orvosi készséggel, diagnosztikus tü
relemmel és tárgyilagossággal konstatál, a halálos bajt ellen
ben nem a függöny mögött, száján keresztbe állított ujjal 
árulja el és a gyógyulást se kitörő örömmel és ünnepélyes
séggel adja tudtul. Schnitzlernek a drapéria csak annyiban 
kell, amennyiben a színpad követeli tőle, majdnem azt mon
danám, hogy minden tipikus pesti hónapos szobában eljátsz- 
hatnák például az Anatolt. Ezt egyébként magán viseli Az 
élet szava s majdnem minden színpadi munkája.

Az Anatolban a nőt jellemzi Anatol, s éppen ezért öt nőt 
szerepeltet. Ezek, mert a nő csak a szerelmében ismerhető 
ki, csak a szerelemben nyilvánul meg a lényege, egy össz- 
hangzatos összefogó nőt adnak, a nőt, amilyen a nő, amilyen
nek ismerjük, látjuk, s amilyennek — sokszor — nem sze
retne látszani, de amilyen szükségszerűleg, ha akar, ha nem. 
És nem igaz: se jó, se rossz a nő, csak nő, semmi más, en
nek örüljünk, és ennek ihletett és átszellemült kinyilatkozta- 
tatása minden igazságoknál fényesebben sikerült Schnitzler 
Arthumak az Anatolban. Az asszonyi lélek vastag, húsos, élő 
rostjait selyemfinomságúakká szelte a lényeg ördögi élű bo
rotvájával s úgy tálalta fel, drága és passziós előételként a 
nagy, ünnepi menühöz: az asszonnyal való drága és szép 
élethez. . .

*

Az egyszerűségében befejezett, szinte tökéletes díszlete
kért, berendezésért hálásak kell legyünk. Okos egyszerűség
gel oldotta meg ma ezt a rendező, akinek talán nehezebb



dolga volt ezzel, mint ördögi szituációk színének komplikált 
teljesítésével lett volna. Az előadás teljes érettségéből csak 
az vont le, hogy holmi szerepnemtudások akaszkodtak a szí
nészekre, akiket megint két-három próbával küldtek a pub
likum elé. Ennek az állapotnak a megszüntetésével nagy szol
gálatot tenne a direkció a színészeknek, akik lám, tudnak 
produkálni, ha alkalmuk van rá.

H. Jobbay Nusit, akit eddig nagyobbára operaszerepek 
kiválóan bájos és üde interpretálásában láttunk, ma egy fel
szabadult, csapongó és bő művészi év nyílásának gazdag pers
pektívájában kellett megcsodálnunk. Meglepő befejezettség
gel szolgálta Schnitzler stilizálatlan puritánságát. A szó leg
nemesebb és legtisztább értelmében művészi keresetlenséget 
hozott és egy új, nagy és felette megbecsülendő értékű erőt 
a szabadkai színháznak. Színészi értelemmel párosuló isten
adta individualitás díszítette a mai előadáson, ami vegyül
ve a művésznő már ismert, lebilincselő egyéb értékes szín
padi kvalitásaival, biztos emelkedést jelent egész pályáján.

Fehér Gyula, e jó színész, áldozata az elégtelen számú 
próbáknak. Nem lehet olyan jó színész senki, hogy a mon
danivalóval folytatott hadakozásban teljes érvényre juttat
hassa a tehetségét. Ott, ahol mégiscsak jó egyetértésben volt 
a szerepével, szép eredménnyel élesítette ki Anatol körvona
lait.

Fenyő, Halasi Mariska, Martinék Ilona és Sz. Garai Ilus 
teljesítették az értékes bemutatót.

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. március 23.



FRIZURÁK

Vajon hogy fésülködöl mostanában? Gyönyörű frizurá
kat bámulok a kávéházban délutántól éjszakáig, a kávéház
ban, ahol már mindenki ismeri a kabátom színét és hiánya
it, a mozdulataimat, a kávéházban, ahol délutántól éjszaká
ig egy helyt ülök, békésen és írom a verseimet máról hol
napra és rovom a sorokat széltiben-hosszában, mert ebből 
élek. A kávéházban gyönyörű figurákat látok: magas, tornyos 
építményeket, a középen átmetszve drága tűkkel és gyöngy
házékekkel, amelyek többet érnek pénzben, mint az egész 
családfám, ez a fekete lombú, dülöngélő. Látok olajbarna, 
dombos hajzatot, amelyből árad felém egy női fej minden 
könnyelműségének, durcásságának a parfümraja, és kis go
lyószerű hajékeket, csinosak és kedvesek, mint friss torták 
a belvárosi elegáns cukrászdák kirakataiban: majdnem egy
formán éhezem rájuk. És látok lompos, züllődő, árnyas haj- 
omlatagokat elvirulóban levő kövér nők fején, mint éjen át 
pompás táncteremben díszelgett virágbokréták, amikor más
nap reggel egy fülledt folyosón állanak homályban, letarol
tak, megtörve, sürgölődő és hétköznapias szolgálók útjában. 
És pajkos hajsallangokat látok amott, mint titkos hierogli
fek egy furcsa, ismeretlen világot ábrázoló földgömbön.

És látod: sok mindent látok, sok mindent megkívánok 
és ezenközben nem tudhatom, hogy vajon hogyan fésülkö
döl mostanában. Ennyivel, ilyen kevéssel is beérném, hiszen 
én már régen lemondtam arról, hogy a fésülőnődet fizethes
sem, hogy reggel lássam a hajadat, amikor kifolyik a pár
náról, az ágyról a szép világba . . . erről már letettem régen. 
De halálos rémület kerget és rettentő betegségbe esem, ami
kor így itt ülök a kávéházban, arra gondolva, hogy meny
nyivel fizetik ki majd este a legújabb írásomat, és az ujja- 
im között állati nyugalommal fogynak hamuvá a cigaretták, 
és körülöttem apró színésznők és nagyságos asszonyok ül
nek széles és csúnya terpeszkedéssel, a gavallérjaik utálatos 
közelségében, és ha kiugrik a ruhájukon egy kapocs, szó nél
kül, természetes nyugalommal fordulnak háttal a gavallér 
felé, aki természetes undok nyugalommal bekapcsolja. És 
tovább isszák a kávét és tovább ülnek fülledtté, jóllakottá



cvről évre, és én azt se tudhatom, vajon hogyan fésülködtél 
ma és hogy bontod ki drága hajad este . . .

Az éjszaka írtam, azután olvastam. Még az ágyban is 
olvastam nagyon sokáig. Mostanában olvasással pótolom az 
alvást, majdnem olyan nyugalom és majdnem olyan táplá
lék. Csak veszélyesebb. Mielőtt lefekszem, egy poharat te
szek az éjjeliszekrénykére vízzel tele. Mert nehézzé vált a lé
legzetem, a sok dohányzás és a sok elfojtott könny miatt 
nyilván, néha félálomban felrémít az elakadó lélegzetem, ful
dokolni kezdek, s ilyenkor kell egy korty víz — az könnyít 
rajtam, a sok nikotin és a sok könny ellen ..  * Az éjszaka 
férfiasan erőlködtem ellened, nem akartalak az eszemben, 
nem akartalak a karjaimban, meguntam már ezt, hiszen 
már egészen nyomorulttá tett. Olvastam és a betűk — de 
ezt nagyon meg kell értened —, a betűk egyre a te arcoddá 
sereglettek össze. Tisztára megelevenedett minden, ami az 
arcodról ismerős nekem és ahány betű, annyi arc, és ahány 
arc, annyi reszkető fájdalom. Elég elátkozni és képzeletben 
megfojtanom téged, s már az élő valóságnál is gyilkosabb a 
jelenléted és jelenvalóbb. Ezért sokszor nyúltam borús ka
rommal kis éjjeliszekrényemre a vízért, mindig leszürcsöl- 
tem egy kortyot ványadt számba, és mindig visszatettem a 
poharat. Sokszor kellett ezt ismételnem: hajnalra csak el
nyomott a kopott nyomorúságom és a lelkem vézna láza. 
Még láttam, hogy a poharamból kifolyott a víz, éreztem, 
hogy kellene beleönteni, ha talán éjszaka . . .  de már nem 
lehetett, álomba hanyatlottam.

Két óra múlva rémséges álom riasztott föl. Azt álmond- 
tam, hogy mellettem fekszel, alszol és hirtelen felijedve, meg
markolod a kezemet és rémes hörgéssel nyögöd:

— Egy korty vizet, megfulladok! . . .
Iszonyatosan megdermedve kapok a pohárhoz: üres. Le

ugrom az ágyról, rohanok a kancsóért a másik sarokba, még 
látom, hogy élsz, vacog a fogad, reszket feletted a paplan, 
levegő után kapkodsz és a szemed — Jesszus! — , a szemed 
felfelé fordul és . . .  odaérek a vízzel, nyújtom, kínálom — 
már késő. Megfúltál, mert nem nyelhettél egy korty vizet. 
Nem nyelhettél egyetlen korty vizet idejében, mert én az 
éjszaka kiittam .. . Megöltelek a gondatlan henyeségem- 
mel .. . Krisztus Máriám! Megöltelek . . .

De a frizurád! . . .  A frizurádra nem emlékszem, vajon 
hogyan fésülködöl mostanában? Vajon? .. . Vajon hogy bon
tod ki a hajad, a drágát este? Vaj on? . . .  Vannak elegáns



női fodrászok, a kirakataikban szép ifjú viaszbábból való 
női fejek, ezeken fess, précieuse, elegáns és kiváló művészet
tel alkotott frizurák. Van a körúton egy: a keblein fekete 
düsesszből való lepel, hanyagul átvetve, mint valami római 
tóga, a rosszul imitált testszín fölött; az ajk rikító kárminja, 
az orr pontos, kimért vonala, a szemöldök egyenletes hajója 
nyugalmas és kínos. A fejen Mária-Antonit tte pikáns és misz
tikus hajépítménye, előkelő, mesteri, drága, szép és külö
nös is. Mit mondanál, ha ilyen frizurában képzelnélek?

Egy másik utcában turbános török nő viaszbábja egy 
közepes fodrász ablakában. Ez kedvesebb, de olcsóbb, le
het már egy éve, hogy utoljára fésülték, de könnyű neki, 
mert kopott török piros turbán ül a feje búbján, a haj csak 
ki-kiereszkedik gyáván és osztatlanul: vajon mit szólnál, ha 
ilyen turbános frizurába képzelnélek? . . .

Most pénzt fogok szerezni, nem tudom, hogyan, mert 
már alig fizetik az én szép és nemes szívű verseimet, de fo
gok szerezni, hogy vásárolhassak ilyen viaszbábut hajjal. Be
állítom a szobámba és nézni fogom. Lehet, hogy néha ki is 
bontom majd a gondos frizurát este, mintha a tiéd lenne, 
reggel majd újra megfésülöm. Talán ki is taníttatom maga
mat ebben a szakmában, ki tudja, egy szegény poétát mi 
segíthet ki néha a bajból, és fésülni fogom a viaszbábu ha
ját. De képzeletben téged. Azt hiszem, okosabb gondolat, 
mintha magadat állíthatnálak be a szobámba. A viaszbabát 
fésülhetem, bonthatom a haját, egy nap százszor, mint vala
mi nagyúri szeretőnek (te csak szerény, egyszerű és szívte
len polgári leányzó vagy, szegény, te), és csókolhatom, ahogy 
akarom. És meg is fojthatom, ahogy akarom, nem mered 
rám felfelé forduló szemekkel, megmarkolhatom a kemény 
nyakát és fojthatom, fojthatom. Még másnap is fojthatom, 
és a frizuráján mégse esik semmi hiba.

És főként: nem jut eszébe fölriadni éjjeli álmából és 
vizet kérni. . .

Vajon hogy fésülködöl mostanában? . . .

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. március 25.



VASÁRNAPI RIPORT

Furcsa fátum ül ezen a rovaton, amit alig két hónapja 
csináltam meg nagy szeretettel. A véletlen minden héten ar
ra visz, hogy a saját fészkemben kelljen kotorásznom, s ed
dig még mindég az újságírásról kellett írnom, erről a furcsa 
természetrajzú foglalkozásról, amelyről mindég ki kell mu
tatnom, micsoda veszélyes fegyver ez a különben nemes és 
finom szerszám a hívatlanok kezében.

Mindegy: ennek a rovatnak a rendeltetése amúgy is a 
teljes világosság, a rend és az igazság keresése. Egyre megy 
tehát, hogy honnan kerül a kezembe az az anyag, amit igaz
sággá kell formálnom. De meg különben is: ez egyszer kivált
képpen nagy kedvvel fogom bebizonyítani: mi az újságírás, 
mi nem az. Ezúttal teljes aljasságában tárhatom föl a gyil
kos zavarosság kapuit, amelyek az alattomosság tolvajkul
csával vannak bezárva. Én most — nem kímélve költséget 
és fáradságot (ahogy mondani szokás) — csináltattam egy 
drága fémből való ritka kulcsot: a tiszta szót, — ezzel kinyí
lik minden alávalóság, mint bűvös igére a szezám . . .  — Te
hát: megint az újságírásról lesz szó. Jobban mondva: megint 
a pszeudoújságírásról. . .

A Szegeden megjelenő Délmagyarországban vasárnap 
megjelent egy cikk. Alatta G. A. betűk állottak. Foglalkozott 
pedig a cikk szabadkai dolgokkal — ezért érdekel engem 
annyira, hogy utalok rá. S írok róla. Az írásművészet fur
fangos elkerülésével fájdalmas hangon parentálja el ez a 
cikk a régi Palicsot, a homokos és ősi Palicsot. Lírai elke
seredéssel fáj neki e régi kornak, a régi dicsőségnek elmú
lása. Valljuk be: igaza is van, mindenekelőtt ki kell jelent
sem, olyan ember írta a cikket, akinek valóban több joga 
van a kő- és homokkorszakhoz, mint a maihoz, jobban mond
va és egyenesebben: G. A. túl teszi magát mindenen, különö
sen minden kultúrán, s még ma is zavartalan és nyugodal
mas kőkorszakbeli ideológiában él. A frazeológiája minősé
gét kutatni pedig maga is kőkorszakba illő feladat lenne.

Tehát, ó be jó volt régen, ó be szép volt még a homok 
és a piszkos .utak, válgyek, homokbuckák, fáin hölgyek, akik 
elmét nem míveltek s voltak éppen oly míveltek, mint G. A.



úr manapság is . . .  És a petróleumlámpák, apró füstös bű- 
zölmények, és a part, mely nem dőlt össze (mert nem is 
volt), én úgy éljek . . .

Ilyen hangon kesereg a cikk, visszasírva a régi, primitív 
Palicsot, és ez már nem tiszteletre méltó butaság, amit még 
néhanap ma is tekintetbe vehet az ember — hanem lássuk 
csak tovább. Eme szerény és érzékeny introdukció után oda
jut a cikk írója, hogy a minapi palicsi partbedőlés sorsára 
jut minden szabadkai középítkezés. Hogy az új városháza, 
melynek építésénél megspóroltak néhány sor téglát, alacso
nyan, völgyben fekszik, a tavankúti templom tornya bedőlt 
(hogy kerül a tavankúti templom szabadkai vonatkozásba, 
mikor azt a kalocsai érsekség építtette?!), a szabadkai gim
názium kupolája pedig beszakadt. Ráadásul pedig — miért 
ne! — minden bedőléssel, beszakadással és egyéb visszaélé
sekkel meggyanúsít G. A. cikkíró egy szabadkai urat, egy 
urat, akit Váli Gyulának hívnak, s akit mindezen vádakkal 
szemben, ha nagyon igyekeznék megvédelmezni, azt hiszem, 
nekem gyűlnék meg vele legjobban a bajom, merthogy olyan 
ember, akit megvádolni közönséges és piszkos aljasság, de 
megvédeni még ennél is több: felesleges!

De térjünk vissza a gimnázium kupolájához, hogy min
denekelőtt magának a cikk írójának személyes tájékozottsá
gáról is tudomásunk legyen. Mielőtt azonban ezt tenném, 
egy régi, de annál jóízűbb vicc elmondását tartom célirá
nyosnak. A vicc:

Egy falusi iskolában istenről tanítgatott a plébános úr. 
Elmondta, hogy isten mindenütt jelen van, és szívhez szóló
an ecsetelte isten hatalmát, erejét és mindenét, s a végén 
azt is megkockáztatta, hogy isten szeme mindenhova belát. 
Az előadáson véletlenül ott volt egy kis zsidó fiú is — az el
maradhatatlan zsidó fiú, a kis piszkos — és nosza, hegyezte 
erre a fülét és tudákosan, kételkedve kérdezte:

— Tisztelendő úr, hát a mi pincénkbe is belát az isten?
— Hogyne, hát persze, hogy belát a pincétekbe is az 

isten — mondta istentiszteletre méltó szolgája.
— Aj, vé! nincs is pincénk! . . .  — pötyögte a fiú.
Eddig van a vicc.
És a szabadkai gimnázium kupolája hogy szakadhatott 

volna be, a szegény, mikor a szabadkai gimnáziumnak nincs 
is kupolája! Ha csák oda nem állítják a G. A.-féle firkoncok 
éretlen és életszükségletüket képező hazudozásait, mert ezek, 
ha összesűríthetők lennének egy megfelelő anyag formájá
ban, jókora kupolát adnának ki.



Már azzal, hogy ezt a tényt leszegeztem, azt hiszem, tisz
tában van az olvasó a cikkíró úr mivoltával és odakívánja, 
ahova való. De azért, csak úgy mellesleg, meg lehet jegyezni 
a következőket:

Szabadkán panamákról s egyéb hasonló üzelmekről a 
városnál szó sem eshetik. A város feje, a polgármester, még 
ahány volt, mind szerencsés csillagzat alatt született, az úgy
nevezett milliomos csillagzat alatt. De egyébként köztudo
mású dolog, hogy a mostani polgármester szinte kuporgatva 
őriz minden fillért, ami rá van bízva. A városi tisztviselők
ről meg éppúgy tudják, hogy szegény emberek, egy se pa- 
namázott még magának házat, földet, mint más városokban. 
Akinek meg van, az nem tehet róla: úgy örökölte, mint 
mondjuk G. A. a tudatlanságot és az oktalan toporzékolási 
hajlamot.

Váli Gyula városi építészt pedig úgy ismerik Szabadkán, 
mint egyikét a legszeretetre méltóbb embereknek; áldott jó 
szívű, igazi nemes lelkű, áldozatkész és mindenki számára 
könnyen megnyíló ember. Nem történik nélküle semmi je
lentősebb mozgalom, s még ha képviselő kell föl Pestre, ak
kor is mindig először rá gondolnak. Tisztesség dolgában 
olyan magasan áll, amilyen mélyre süllyedtek G. A. és egyéb 
gyáva, nevüket ki nem író, letagadó semmirekellők és tisz
tességtelenségből kizártak a tisztességtelenségben. Váli Gyu
la megközelíthetetlen ember, akit eddig még sose mert sen
ki meggyanúsítani.

A gazul megvádolt városi építész tegnapelőtt levelet írt 
a Délmagyarországhoz, amelyben a maga részéről nagyon 
szerény és úri hangon tárgyalja ezt a mocskolódást. Ez a le
vél szóról szóra meg is jelent a Délmagyarországban, melyet 
valahogy félrevezethetett a rugdalódzó cikk írója. De Váli 
Gyula egyben fegyelmit is kért maga ellen a polgármester
től, aki erről hallani se akar, s tegnap kijelentette Válinak, 
hogy az a nagyrabecsülés és mindenek felett álló bizalom, 
amellyel a működését nézi, haszontalanná, teljesen fölösle
gessé teszi a fegyelmi vizsgálatot, amelyről szó se lehet.

Én azonban figyelmeztetem G. A. urat: sietve, gyorsan 
vesse le kényelmes, de szennyes inkognitóját és küldje pu- 
cerájba, már nagy szükség van rá. De tüstént nevezze is 
meg magát, nevet, nevet kérek, mert különben kénytelen 
lennék kitalálni a nevét s kihalászni egy bizonyos — szabad
kai névsorból, amelyben előkelő helyen áll.

Somlyó Zoltán



BABUSKA
(Stein és Willner 3 felvonásos vaudeville-je. Zenéjét 

szerzé Fali Leó. Fordította Gábor Andor. Szombaton mutatta 
be a szabadkai színház.)

Amióta csak visszaemlékszem, amióta benne forgok a 
színházi életben, minden évnek megvolt a maga operettese
ménye, amely tulajdonképpen az egész szezont koncentrál
ta, s amelyhez a legalázatosabb esték emlékei fűződtek. Az 
operett, amelynek levegője vagy egyetlen kupléja beágyazta 
magát az emberekbe, amely szinte érzékien hatalmába ke
rítette a közönséget. Az idén is vártam, vártam erre, jöttek- 
mentek az operettek, kedves, színes és eleven játékok, hol 
eleven taktusokkal, furfangosan kigondolt figurákkal, számí
tó táncalakzatokkal, sok mindennel, és ma jöttek, holnap, 
holnapután már tovatűntek, nem voltak. Már a tavasz is 
megcsapott, ibolyák is lehelgetik már a meleget és hessege- 
tik a téli lázak forrón folyó anyagát, a parfümös, nehéz, 
masszív színházi estéket: és most, végre megkaptuk az idei 
operetteseményt is a Babuskában . . .

Szombaton este volt: fölszállt a kissé züllött, fakó füg
göny és némely kedves és fülbemászó hangok pattantak föl 
az orkeszterből, trombiták, oboák és vékony hegedűk keblé
ből, és megültek a nézőtéren. Hízelgő-furcsa, könnyű és ked
veskedő hangpihék röpködtek szét, bágyadt szellők fújtak 
el a szuffiták fölött, hirtelen egzotikus forgószél kerekedett 
és a zsúfolt nézőteret langyosan verte, mint a búzát a me
leg nyári eső.

Fali Leó zenéjének erős és biztos a hatalma azzal, hogy 
igazi operettzene: könnyelmű, meggondolatlannak látszó ki- 
számítottság, rafináltan érzéki és ott, ahol már csak köz
hely és lapos kimerültség kívánkoznának ki, a perverzitás 
furcsa erejével hat. Zene, amelynek egy automatahangszerű- 
en átlyuggatott kottája a közönség ütőerén pereg körbe, s 
annak a temperamentumát füröszti egzotikus rózsákkal meg
hintett vizekben, őserdők fojtott nyárfaillata buzog ki a par
titúra egy-egy oldaláról, majd hirtelen cowboyszerű, szilaj, 
gyilkos indulatok és izzásig forgó világrész, ezután egy pil
lanatra mély, haldokló sötétségű refrének és újra arcusi 
paripák tomboló dübörgése.

Minden bizonnyal ható zene, szükségszerűleg győzelmes, 
mert széles és markáns a perspektívája, és mert nagyon is 
finoman csiszolt. Szinte kergetőznek a pajkoskodó zenei öt



letek, minden fináléig egy-egy igazi szenzáció mered elő és 
faszcináló kupiék vetődnek ki az orkeszter viharszerű süví- 
tései közül.

Rozalilla, egy énekesnő, fekete hajjal, drága vérség egy 
fojtó temperatúra fókuszában, hatalmában minden végzetes 
asszonyi erőnek: Borbély Lili volt, győzelmesen és viharos, 
egy megelevenedett Fall-akkord. A második felvonás kígyó- 
sziszegése, vad zenéjének delírikus[!] áramlásában kiváló 
operett-allűröket érvényesített. Nadrágszoknyája, valamint 
piros shawlos vérszín ruhája s a harmadik felvonásbeli 
gyöngyékes toalettje gyönyörű volt. H. Serfőzi Etel valósággal 
második szenzációként jelent meg mellette utolérhetetlen 
közvetlenségével és karakterisztikus megnyilvánulásaival. 
Martinék Ilona szép ruhában jött, de nem eléggé erős Ivette 
akciójához. A gyönyörű kuplékat már az első öt során túl 
elfojtotta, a szöveget egyáltalán nem lehetett kiérteni. Do
bos László ügyes volt és talpraesett a díványos akrobatasze
rű momentumokban. Kormos meglepő intelligenciája, biz
tos felfogása és találó színezése csillogott ki az öreg márki 
alakjából. A második felvonásban Borbély Lilivel volt hálás 
és kitűnően sikerült jelenete. Szathmáry Árpád meleg dicsé
retet érdemel Talmi Ézsaiás színigazgató alakjáért. És itt 
újra Borbély Lili jut eszembe, és az „Ézsaiás nyavalyás. . . ” 
duett: nem lehet egykönnyen elfelejteni.

S. Z.

Bácskai Hírlap, 1911. március 28.



FELHŐ RÓZSI VENDÉGSZEREPLÉSE
— Cigány szerelem —

Felhő Rózsiról eddig keveset tudtak Szabadkán. Talán 
csak annyit, hogy a magyar szubrettek közt a legelőkelőbb
nek s a legtelivérebbnek emlegetik. De most, a Cigányszere
lem mai előadása után már egy nemes árnyalatokkal teli 
portréval gazdagodtak azok, akik ott voltak az előadáson, 
egy ízig-vérig primadonna, egy minden porcikájában töké
letes színésznő élő képével.

Talán nem a legelőnyösebb volt a választás, amely a 
Cigányszerelemmel kezdette meg Felhő Rózsi vendégszerep
lésének sorát. Ez az operett a komplikáltabbak közül való, 
finessekkel, apró és jól ható trükkökkel, amelyek minden 
színésznőnél egyénien másak. Pláne Felhő Rózsinál, aki any- 
nyira otthon van a színpadon, aki császárnője a kulisszák
nak, s aki egyike a léginvenciózusabb operettszínésznőknek. 
Így némi akadályai voltak partnerével, aki — természetesen
— fél nap alatt volt kénytelen magáévá tenni azokat a rész
leteket, amelyek így nem lehettek egész tökéletesek.

Felhő Rózsit dörgő tapsokkal fogadta a szabadkai pub
likum a színpadra lépéskor, de néhány perccel utóbb már 
viharzó lelkesedés kapta szárnyára a közönséget, s alig tíz
perces ismeretség után már frenézis volt az az ünneplés, 
amelyben a teljes és osztatlan meghódolás nyilatkozott meg. 
A legtisztább és legbiztosabb énekművészet, a végletekig fi
nom kidolgozás és a becses zsenialitás volt az, amit a mai 
estén kaptunk. A vendégművésznő megjelenésének erején kí
vül alig tapasztalható előnye és megbecsülhetetlen értéke a 
beszéd csengő hangjátéka, a frazeológia bámulatos tisztasá
ga, minden szója egyenletesen, érthetően ömlik tova az ének 
létráin, teljes valőrben érvényesülve. Ez az, ami csak a leg
ritkábban adatott meg énekes színésznőnek.

Majd minden énekszámát hevületes elragadtatással tap
solták meg, felvonások után kihívások megismétlése. Fel
hő Rózsi varázslatos hatalmával megnyerte magának ma 
Szabadkát is.

Holnap Mogyoróssy önkéntes szerepében mutatkozik be 
a szegediek Rózsija, holnapután pedig a Lili című operett
ben.

S. Z.



TATÁRJÁRÁS
— Felhő Rózsi második fellépése —

Kálmán Jenő Imre és Gábor Andor operettje diadallal 
járta be az országot, a külföldet is. Ez az úgynevezett igazán 
ügyes, hálás és szórakoztató zenés színdarab, az ideális naiv 
szívszerelem — hiába: ezzel könnyebb az emberek szívéhez 
férkőzni és biztos dolog. De viszont éppen a naivsága, a ké- 
zenfekvősége végtelen bajokba sodorja azokat, akik a da
rab legkedvesebb szerepére, az önkéntes eljátszására vállal
koznak, ha operettszokás szerint túlzásokra adják magukat, 
ha jobbak akarnak lenni másoknál stb.

Felhő Rózsi, akit tegnap óta nem szükséges már be
ajánlani Szabadkának, nemcsak istenáldotta temperamentu
ma jóvoltából, de ízléses kidolgozása, puritán igazságszere- 
tete és közvetlenségének hatalma révén is, színtiszta élet a 
színpadon, egyenes irányítása érzéseknek, szituációknak, drá
mai egyengetése a momentumoknak, rutin, amely önmaga 
csiszolta magát kerekké, világossá, — ezek azok a tulajdo
nok, amelyeknek ez a színésznő szuverén birtokában van, 
amelyekkel bűvészi készségű hatásokkal lep meg.

Kissé groteszknek rajzolódott ez a szerep, kissé határo- 
latlannak és önkényesnek — mindezt eredményesen ki le
het használni, de mindezzel a visszaélés a legközelibb test
vér. És itt tűnik ki Felhő Rózsi nagystílű képzettsége és no
bilis egyénisége. Féltő gonddal kerüli a közhellyé vált alá
festés olcsó hatását, de azzal, amit megcsinál a színpa
don — és sokszor csodálatosan merész allűrökre vállalko
zik —, gyöngyöző, drága borát nyújtja a vidámságnak. A 
darabban előforduló énekszám egyenesen kabarészerű elő
adásra kívánkozik: ezt érzi Felhő Rózsi. És ezért került ki 
abból a kupiéból minden, ami benne van, ezért szállt át a 
könnyű operettzene minden pajkossága a közönségre. Min
den hanggal értelem, ötlet repült egy szárnyon, és elragadó 
volt a második dal is, amit ráadásképpen kaptunk.

A hangja néha vertezüst-csengésű és mély, mint a fiatal
ság kiapadhatatlan ereje, de máskor megvesztegetően és fi
noman könnyű, mint egy szabad, csacsogó madáré — Felhő 
Rózsi hanganyaga ideális operettminőségű, színezve komoly 
érettség biztos értelmével.

S. Z.



VASÁRNAPI RIPORT

Görkorcsolya-járványtól nyög az aszfalt a városháza új 
épületétől egészen a vasúti állomásig. Görögnek, csörögnek 
és hörögnek a haszontalan kis járművek a gyermekek cipő
ire erősítve sárga szíjakkal, és azt se tudja az ember: ho
gyan, honnan, előtted terem egész hadjárat, egész manővere 
a görkorcsolyával felszerelt hadnak, futhatsz, ugorhatsz, ki
kerülheted, hiába, jobbról egy fiáker elé löknek, balról a 
petróleumos kocsihoz vágnak — már sokkal veszélyesebb ez 
a sport az egykori biciklijárványnál vagy automobiltiprások- 
nál.

Okos ember nem szólalhat fel semmi olyan dolog el
len, ami az ifjúság jellegét adja, ami fiatal emberkék mu
latságára való, ami edzően is hat, szóval ami sportot jelent, 
minden különösebb veszedelem nélkül. Az angol görkor
csolya divatja a külföldön kezdte a maga életét, hódítva, 
győzve, és hamar átragadt hozzánk is. Mintegy két éve le
het, hogy újság volt nálunk még ez a sport, de azóta álta
lános betegséggé lett, és nem is mer a barátai közé menni 
az az iskolás gyerek, aki nem tud kicsalni a mamájától négy
öt koronát egy ilyen szárazkorcsolyára. Szinte hallom már 
a mondást néhány év múlva: Kisgyerek korában az asztal 
lábához kötötték, ha nem görkorcsolyán ment végig a kor: 
zó n . . .

De — nem nevetség ez — már ma is roppant sok okot 
szolgáltatnak a görkorcsolyák az ellenszenv biztos kifejlő
désére. Megfigyeltem némely gyereket és megállapítottam, 
hogy sokan görkorcsolyán mennek reggel és délután iskolá
ba, ott leteszik a padba és hazafelé megint felcsatolják. Az
tán görkorcsolyán mennek ki az udvarra leckét tanulni és 
isten bocsá', nem tudom, még hova is görkorcsolyán men
nek.

És nincs olyan pontja a városnak, nincs olyan forgal
mas utca, ahol csak az akadályt jelentő vastalpak meg ne 
jelennének. A múltkor szép kékkocsis temetés ment végig 
a Kossuth utcán, elöl valami polgári dalárda, komor hosszú 
gyertyák fehérruhás szüzek kezében, szóval, egy kicsit meg
ható, szép komoly menet, bármily blazírt és unalmas lelkivi- 
lágú légy is, ó ember, meg kell hasson, hogy itt egy halottat



visznek ki mellőled, aki talán éppen terád ír most utolsó 
útjában egy titkos jelet, egy számot, amely az ő száma után 
következik . . .  eszedbe szakad a halál hűvös és nyirkos gon
dolata és megállasz egy kurta végtisztességre egy ismeret
len élet ismeretlen halála szelére — és nekem borsódzó düh 
fogta össze a fogaimat: pont a kék halotti kocsi előtt csör
gött el egy görkorcsolya, a gyászparádés ló meghökkent, és 
oldalvást, a cingulusos pap mellett is egy sor gyerek, kere
kekkel a talpán. Egyenesen ízléstelen, lehetetlen állapot ez, 
falura passzoló, de nem Szabadkára, ahol városi allűröket 
viselnek egyébként az emberek.

Mindenhol, ahol a görkorcsolyázás kórja felütötte a fe
jét, rendőrkapitányi intézkedés szabja meg az utakat, az utcá
kat vagy utcarészeket, ahol a kerekes korcsolya szabadon 
gurulhat, illetve nem gurulhat. Ez világos dolog, ezzel tar
tozik a rendőrség a forgalomnak, a dolgukra siető emberek
nek, a jóízlésnek, az utcának magának, mint amely a lelke 
a városnak. Minden városban, még egész kicsinyekben is, 
megvan az erre vonatkozó intézkedés, csak Szabadkán nincs! 
A valóságos patriarchális, régi jó berendezkedés nálunk — 
hiszen tudjuk — szabadon virít az utcán, ahonnan nem a 
bicskások kerülnek be egyébként is a rendőrszobába. . .

A kerekes korcsolya ötletéből kifolyólag azonban volna 
egy-két szavam a szülőkhöz is. A szülőknek a legfinomabb 
érzékkel és végletes önzéssel kellene őrködniök gyermekeik 
mulatsága fölött. Tehát nem szabadna megengedni, hogy ti
zenkét, tizenhárom, tizennégy esztendős, erősen fejlődésben 
levő leányok is görkorcsolyát húzzanak és a fórumon föl-le 
rohanjanak libbenő szoknyával, amely rendes körülmények 
közt, görkorcsolya nélkül is csak a térdig ér. ízléstelen, 
ferde dolog például a városi kávéház előtt délután három 
táján elsétálni. Az ember először is nem hagyhatja otthon a 
szemét, ha az utcán dolga akad, aztán ha az a süldő lány 
ott ficánkol szétvetett lábakkal, felrepült ruhával, hát bi
zony a legtöbb embernek nem az jut eszébe először, hogy 
minden leányka valakinek a nővére s hogy én is fivére va
gyok valahol egy lánynak, meg te is, ő is . . .

Ez nem modernség, ez nem felvilágosodottság, ez nem 
amerikai hidegvér és önállóság, ez hallgatólagos és gonosz 
idegjáték, komisszá élesedő indulatok abajgatása, és a szü
lőknek legelső kötelessége, hogy a serdülő leányok kis cipői
ről lecsatolják a görkorcsolyát!

Somlyó Zoltán



Minden korok legforróbb fókuszának: a Nőnek termé
szetrajzát, nyers fényképét hordozza szét most ebben a ki
csiny és hideg országban egy író, akinek nevét furcsa, ide
ges, de mindig józanra temperált írásai komoly magaslatra 
emelték az írók névsorában. Szász Zoltán, a budapesti rég 
arrivé írók egyik legtekintélyesebbike az, aki erre, a nálunk 
szokatlan, kissé groteszk vállalkozásra elsőnek gondolt s 
ezt a vállalkozást a Kultúra fővárosi irodalmi s művészeti 
társaság jelében ki is viszi most, érintve a jelentősebb és 
kultúráltabb vidéki városokat.

Apró tárcákban, kis újságcikkek szűk határozottságá
ban, gyakori és feltűnő vázlatokban láthattuk és olvashat
tuk eddig a különös életlátást, első pillanatra talán kissé 
brutálisan boncolgató Szász Zoltánnak érdekes és különös 
beszélgetéseit. Mindig, majd mindig a nőkről, a rajongott, 
egyre várt és többnyire elérhető varázsfelhőkről gondolko
zik, ösztönszerűleg az asszonyokról, tudatosan leányokról 
fűz össze gondolatkomplexumokat, úgy, ahogy a sok-sok 
emelkedő filozóf, transzcendentalista és metafizista sose 
látta, vagy sose merte nézni ezt a drága életfeltételt, ezt a 
mindnyájunk kútforrását és illúziószétmállását. Ügy, ahogy 
csak egy szinte egészen tisztán látó, egész felelős emberi el
me állíthatja maga elé a nőt: nyers köntösben, amelyet nem 
szabad rafinált tervek szerint megalkotni, hogy a férfi, aki
nek teremtődött, vérbeli jogaival puritánabbul férhessen hoz
zá és tisztábban, mint mások, de súlyosabban is, mint má
sok, hogy ne legyen örök és végzetes rejtély a férfi nyomo
rult életében. De ne legyen a profánság örökös rabja se, ne 
játékszer lyukas és higedvérű kezekben!

Ibseni faggyal megáldott elméjében ez az irány egy for
rongó, vitatkozó légkörrel kerül szembe, egy tisztító tűzzel, 
amely azonkívül, hogy ritka irodalmi éghajlatokra képes, je
lentős társadalmi probléma jelentős elvitatására edzett és 
hivatott.

Szász Zoltán ma talán az egyedüli magyar író, akinek a 
mai nőről teljesen áttisztult mondanivalói vannak, s hogy 
kilépett az írás az újságtermelés egynapos életének kontúr
jaiból és közvetlen, tehát intenzívebb érintkezést ajánl fel



az embereknek, lelkiismeretünk és életünk hálájára kell őt 
méltatnunk. Szinte forradalmi tisztasággal tudja nézni a 
nőt, mindnyájunk legmisztikusabb gondolatát: mindnyájunk 
helyett gondolkodik és mindnyájunk helyett folytat egy bé
kítő és nivelláló akciót, ami — úgy lehet — társadalomátala
kító mozgalomnak prófétai ihletségű napsütése.

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. április 5.



Nagy, előkelő és elegáns közönség előtt folyt le ma este 
Szász Zoltán szabadelőadása a szépségről és szerelemről. 
Ritka eset, s talán abból a hírből magyarázható ezúttal, 
amely az előadást írói kvalitásai, kiválóságai révén megelőz
te. A Lloyd meleg tónusú, kedves termét egészen megtöltöt
te Szabadkának az a része, amely úgy intelligencia, mint in
tellektuális hajlandósága szerint odavitte. Örvendetes, hogy 
még a hirtelen télre vált idő, a hóesés sem tartóztatta ott
hon az asszonyokat.

Szász Zoltán fényes és szeretetre méltó előadói talen
tummal enyhítette témájának azt a nyűgét, amelyet annak 
a megszokottakénál nagyobb faj súlya éreztethetne esetleg — 
külsőségből és hangulatból ítélő közönség előtt. A szépség, 
de kiválóan a szerelem a legszuverénebb, legtitkosabb em
beri titkai az embernek és érthető: emelkedettebb és kul- 
túráltabb lélek és agy kell hozzá, hogy ezekről nyilvánosság 
előtt hangos szavakat halljon.

A szabadelőadás első részét a szépségnek szánta Szász, 
élvezetes modorban vázolva a női test szépségének, de hibái
nak is legminuciózusabb tényezőit. Mintegy háromnegyed 
órát vett igénybe a szabadelőadásnak ez a része: a gyönyö
rű közönség teljes szimpátiája fordult a beszélő felé.

Rövid néhány perces szünet után következett a szabad
előadásnak — talán — merészebb része, a magva, mindaz, 
ami a mai társadalmi berendezkedés következtében akadá
lya, kerékkötője a tulajdonképpeni, az igazi szerelemnek, 
mindannak, ami egészséges, mindenképpen életképes, tehát 
ideális emberek nemzéséhez okvetlen szükséges. A szere
lemről mint elferdült, megszentségtelenített ideálról mon
dott hatalmas s nem mindig szívesen hallgatott igazságokat 
Szász Zoltán, amelynek a mai államrend és egyéb akadály 
tömegével szegi nyakát. Mint vízióról, mint egy leendő, új, 
nagy és igaz társadalmi átalakulásról beszélt tovább a sza
bad szerelemről, amelyet a hozzá nem értők orfeumok leve
gőjében s a prostitúcióban fészkelő állapotnak tartanak. 
Tisztázta ezt a szűk látókörből eredő félremagyarázást és 
megvilágosította, hogy a szabad szerelem tulajdonképpen



egyetlen talaja az emberi boldogulásnak: az életképes em
beranyag létrehozásának.

A finom szellemmel csillogó és bölcs szabadelőadást 
Szász Zoltán a gyermekneveléssel fejezte be. Kollektív gyer
meknevelésnek kell elkövetkeznie, ami kiveszi a gyermeket 
a nevelésre tehetségtelen anya köréből.

A felolvasás közönsége, leszámítva egy-egy generózusabb 
momentumot, ötletérintést, megfeszített érdeklődéssel fi
gyelt minden szót és a végén kitörő tapssal, az elragadtatás 
viharos tüntetésével hálálta meg a ritka mélységű Szász 
Zoltán gyönyörű szabadelőadását.

S. Z.
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XI. FILHARMONIKUS KONCERT

Aki a filharmonikusok tegnap esti XI. hangversenyét 
végighallgatta, teljes kultúrkörnyezetben gyönyörködhetett. 
Földszint, páholyok tömvék Szabadka színe-javával, nagyvá
rosi toalettben zenei szenzációktól égő hölgyek, enyhe par
fümlégkör s a színpadon a feketerulás filharmonikusok kis 
dobogóján Lányi Ernő, ez a Páris-járt, nemes m űvész. . . 
Valóban: értékes és művészi sajátosságokkal bíró városnak 
kell lennie, ahol ilyen művészi esemény ilyen publikum elé 
kerülhet.

Lányi Ernőt, a szabadkai filharmonikus társaság ritka 
energiájú karmesterét mint egy csodálatos zenei műveltsé
git zenekar vezetőjét kellene elsősorban a hétfő esti diffe
renciált élvezetekért dicsőíteni. Bár az ő lelkének kultúrája 
túlteszi őt minden elismerésen és lelkesedésen, amit akár a 
szürke újságíróból, akár a közönségből az ő egyénisége ki
vált, mint a legabszolútabban Tart pour Tart művészet, a 
zene fölkent harcosa tisztán magáért a zenéért dolgozik és 
törtet a magyar zene művelésében előre. Igazi vérbeli kultú
rát teremtett a homokbuckákon, megteremtette a magyar 
férfikart s a megnemesített népdalt oly magas fokra emelte, 
mint előtte még senki. Most a szimfonikus zenében — itt 
vidéken — mint karmester, mint interpretátor egészen ere
detit, nemeset, nagyszerűt produkált. Egyénisége vehemens, 
vad és kultúrált zenéje és az a lüktető szeretet, amellyel a 
szabadkai filharmonikus zenén csüng, teszik lehetővé a vidé
ken a hétfő estihez hasonló zenei eseményeket.

A filmharmonikus koncert műsora maga is vetekedett a 
legelőkelőbb filharmonikus műsorokkal. Elsőnek Boieldieu 
Fehér nő c. operájának a nyitányát hallottuk gyönyörű össz- 
játékban. Utána Schubert VII. szimfóniájának andantéját 
játszották el.

A műsor harmadik számául a lemondott Környey helyett 
valósággal faszcináló hatást tett a közönségre Székelyhidy 
Ferenc dr., az Opera tagja. Kiválóan előnyös megjelenésű, 
érdekes arcú ember, erőteljes, bátor és szabad hangja van, 
amely szinte teljes készségű. A Nürnbergi mester dalnokok
ból énekelt, s amikor a színházat zsúfolásig megtöltő közön



ség tapsáradata sehogy se akart lecsitulni, Szabolcskának 
Mi van azon sírnivalá című dalát énekelte el.

Mozart Éjjeli zenéje következett most, az Allegro, Ro- 
manzo, Menuctto és a Rondo mint kedves zenei csecsebecsék.

Rövid szünet után Grieg Zongoraversenyének I. részét 
játszotta el zongorán Müller Elvira a filharmonikusok kísé
retével. A kisasszony minuciózusán finom, stílusos tökélyű 
technikája és virtuózis felfogása egészen magával vitte a kö
zönséget, amely addig tapsolt, míg Müller Elvira művészi
leg előadott magyar rapszódiákkal hálálta meg a szokatlan 
arányú elismerést.

A következő számban még egyszer hallhattuk Székely- 
hidy dr. tömör és kultivált hangját. Most az Aidából énekel
te a románcot, fanatikus hatás mellett. Három ráadással, 
köztük egy Lányi-dallal toldotta meg a műsort. A nagyszerű 
hangversenyt Állaga Géza Romaneszkája zárta be.

A közönség, amely a karmesternek pódiumra lépésekor 
babérba takart művészi mívű ezüst karmesteri pálcát nyúj
tott át, ritka értékű zenei hatásokat vitt magával a filhar
monikusok XI. hangversenyéről.

Somlyó Zoltán
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MI A MODERNSÉG?

Rákosi Jenő igen nagy úr. Többek között főrendiházi tag 
is, de még sajtóhatalomnak se kicsiny, az övé egy nagy és 
gazdag fővárosi újságvállalat, avagy több is. Ezenkívül ma
ga is ír, újságot és régiséget egyaránt, még drámákat is, 
amelyeknek az a sajátosságuk, hogy a következő idényben 
már nem emlékezik rájuk senki.

Rákosi ámbátor arról is híres-nevezetes, hogy az új ma
gyar irodalom legvirradatán, mintegy hét-nyolc esztendőnek 
előtte elsőnek emelte fel rettegett és vigyázó szavát az újí
tás ellen, a modernség ellen. Annyira vitte a felszólásokban, 
hogy kiebrudalni tanácsolta az ifjú titánokat — ahogy ő 
szokta volt mondani —, sőt: ki kellene toloncoltatni ezeket 
a veszélyes embereket! — kiáltotta egyszer, amikor Ady 
Endréről s vele a holnaposokról szó esett. Persze: a fiatal 
titánokat nem toloncolták ki, nőttek, tanultak és a tehet
ségüket az emberek önkéntelenül is megbecsülik, de Rákosi 
Jenő még ma is kiáltoz, még ma is szónokol és ír a moder
nek ellen. Könnyű neki: van lapja, s abba azt írhat, amit 
akar. Lapjának olvasóit tisztelem, becsülöm, kell: legyenek 
és kell: helyeslői neki is legyenek, mert hiszen az új ma
gyar irodalom izmai és struktúrája nélkül sohase lehetne a 
mai. Kellenek a fázva összebújó, pipafüst mellett átkozódó 
lelkek is, hadd mutassák napról napra, hogy fogyatkoznak 
s hogy fakulnak, mint az ócska és rossz tapéta a falon.

De Rákosi Jenő most vasárnap újból előfogta kedvenc 
témáját és beszédbe durrogott rá a modernségre az Orszá
gos Magyar Iskolaegyesület évi közgyűlésén. Képzelem: szú
rósra pederte immár nagy bajuszát és nekifutott. És elmond
ta véleményét a modernségről. Szerinte a hazafiságnak egyet
len mentsvára a vármegye. Mindenütt óriási változások tör
téntek — mondja — az ízlésben, az emberek természeté
ben, minden új irányba fut. A régi ízlés isteneit elkergették 
trónusaikról, új emberek újat akarnak teremteni. De — és 
most jön az úgynevezett „de" — akármit is csinálnak az új 
emberek, a világot megváltoztatni nem tudják!

Ezeket mondja Rákosi úr, dühösen és acsarkodva, már 
ezzel előre ellenszenvessé téve magát. Mert aki haragszik, 
rendszerint rosszul jár, és akinek ma érkezése van arra, hogy



a nyugatról beszívott kultúra ellen ágáljon, amely már szi
lárdan fészkel nálunk, annak bizony nagyon kevés gondja 
lehet, de igaza semmiképp se. A régi s az új istenekkel való 
előhozakodás teljesen rávall a konzervatív, dohos illatú fra
zeológia ősi mívelőjére. Tudni kell ma már, hogy itt a föl
dön semmi sem történik istenekért, istenekkel közösséget 
senki sem tart. Emberek állanak és figyelnek a forduló évek 
sarkában, emberek, akik felordítván megmondják, hogy mi 
fáj nekik, s úgy mondják meg, hogy szavaik hallatára meg
roppan a hátgerinc a vattával vértezett fülek alatt. Embe
rek, akik megutálták és megvetik a gyávaságot és egyetlen 
vallásuk a szintvallás. Lehet ezt modernségnek nevezni, ha 
éppen szó kell a magyarnak, lehet ezt a szót használnia, le
írnia, kinyomatnia, kikurjongatnia minden ijedtnek és min
den holdkórosnak, de megakadályozni azt, hogy penészes és 
fülledt agy velők riad tára bátor igazságok suhogjanak min
denfelé, sohasem lehet! A világot megváltoztatni nem kell, 
mert hisz a világ az ember, s az ember lényegileg igazságsze
rető és szíves lény. Szív és igazság pedig iramodva és lük
tetve játszadoznak egymással e földi tájakon és ebből a já
tékból karikáznak ki a tűzkígyók, a mindig új és soha ki nem 
alvó tüzek, ezek maguk végezik el a nagy, világfenntartó 
munkát: az örökké forgást, amelyből alul minden kihullik, 
ami béna és nem elég fürge ahhoz, hogy forogjon.

lyó.
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LA GRANDE SCÉNE

Langyos közelben, áldott puhaságban, 
itt terülsz el leányán, haloványan: 
te legtitkosabb titkom, drága vágyam.

A félsötétben elsüppedsz és nem látsz.
Nyakad hevén ül egy vékony aranylánc, 
mint selyemgyíkon villogó pazar ránc.

Fodros fejed libeg a lanyha fényben, 
mint vad szeszély egy szende költeményben; 
ruhád redői égnek a setétben.

Az orkeszterben egy vad dal vonaglik.
Véred eleven gőze felmorajlik.
Szájad kinyíl, vállad meg-megvonaglik.

Egy lágy színész egy röpke hölgyre pillant.
Most, most a szemed szenvedőn megvillant. . .
A függöny hull, fölsrófolták a villanyt.

Az arcod ég. Két kezed bús tudatlan 
babrálva jár a csipkeforgatagban.
Egy kéjes perc és — rám nézel nyugodtan . . .

Somlyó Zoltán
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MAS A TAVASZI SZERELEM .

A teljes kék égre már kiaggatták a fátyoldíszeket: apró 
és szellős kis bárányfelhőket a kedves és angyali hézagokkal, 
amelyeket, ha sokáig néz az ember, az[oka]t el lehet kép
zelni különféle izgató arcoknak, pikáns mozgófényképek
nek, valamelyik operett egy jelenetének. Bolondság ez, az 
vesse rám az első követ, aki még sohase látta a szeretője 
képét, vagy legalább a formáit a kék égen, a pici fehér fol
tok tünedező játékában. A háztetőket már nézzük, már itt-ott 
az ablakokat is az emeleteken, álmélkodva: mennyire nyitva 
állanak s mégis milyen zárva nekünk; sokunknak és az er
kélyek rézglicíniái közül már szemérmesen kandit ki a téli 
szunnyadásból felalélt sok virágocska, és istenem, nézd: ott 
egy fehér, habos ruhafodor is . . .  egy lány az erkélyen . . .

Szűz romantika, szép romantika és lenézett romantika! 
Romantika: te egyetlen igazság és tavasz, te régi és örök 
láz — most néked kántálok apró, bolond kis betűkön itt, 
hozzád fohászkodom! Adj nekem, tavasz, egy tiszta és új 
szerelmet, egy olyan szívdobogást, olyan őrületet, olyan 
drágát és szentül szépet, amilyentől még egyszer olyannak 
lássalak, amilyennek csak az első tavaszait érzi a vér.

Mert más a tavaszi szerelem! Más, mint az őszi csók, 
a téli suttogás és a nyári álmodozás. Tavasszal meglátsz 
egy leányt és forróbban simulsz az estén az anyádhoz. Ta
vasszal meglátsz egy lányt és sírsz örömödben, hogy két sze
med van a homlokodban. Tavasszal meglátsz egy lányt és 
azt mondod: boldog vagyok. Tavasszal meglátsz egy lányt 
és azt mondod: boldogtalan vagyok. . .  És futnál a rétre és 
nem pénzen vett virágokat akarsz. Beleszaladnál a patakba, 
hogy valami simogassa a testedet, valami langyos melegség, 
amit csak a tavasz adhat. És este már nézed a Göncöl sze
kerét és ráültetnéd a lányt, akit megláttál, melléje ülnél és 
megkérnéd az istent, vagy legalább Pétert, hogy fogassa be 
a legtüzesebb égi paripákat és változtassa meg az égi me
netrendet, hogy a Göncöl szekere szilajon vágtathasson és ne 
legyen összeütközés az égi pályán.

Mit gondolsz arra, hogy a lánynak van-e kedve ráülni a 
roppant égi szekérre? Mit gondolsz te arra, hogy egyetlen 
automobillal több fényt kapsz, mint amennyi fényt az ég



összes csillaga a legközelebbi millió éven belül felfedezendő 
csillagokkal együtt produkálni tudna? Te csak megesküszöl 
a legelső barátod előtt, akivel találkozol, arra, hogy szerel
mes vagy, amilyen még eddig sohase voltál, és hogy meg
ölöd magad, ha a lány, akit megláttál, nem lesz a tied.

És a lány? Éjfélig jársz az ablaka alatt, átlag minden 
öt percben ki is jön az erkélyre, hogy mutassa magát ne
ked, de csak addig, amíg tízet számolhatsz. Az öt percek 
többi részét a másik utcára nyíló ablakban tölti, ahova te, 
szegény, nem látsz, — ott dobja le az újságszélre írott kis 
cédulákat egy másiknak, akinek az az előnye, hogy nem ő 
látta meg a lányt, hanem megfordítva . . .

Mert más ám a tavaszi szerelem .. .

S. Z.
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Már az, hogy a nézőtér ilyenkor, egy héttel a szezon be
zárása előtt zsúfolásig megtelik, s az ezzel járó ünnepélyes 
hangulat külső jelei annak, hogy fölötte érdemes az, akiért 
ez történik, hogy e rendkívüli alkalommal minél többen siet
nek élni. Biztos, hogy Hegedűs Gyuláról, bármilyen sok is 
az a tizenkét esztendő, ami legutolsó ittlététől elválaszt, az 
ország majd minden színházjáró emberének fogalma van, 
mindenki tudatában ott őriződik egy fogalom, egy kép, egy 
emlék, ami róla szól, tőle való, akár látták valaha, akár 
csak a hírét hallották. Valóban, fokmérője ez, más bizonyos 
hatása[!] a szubjektív érdekeltség határán túl egy sajátosan 
forró temperatúrának, amit csak az igazi nagy színészek 
tudtak árásztani és fokmérője annak, hogy akinek az élet
megnyilvánulását ilyen figyelemmel és tudomásravevéssel kí
sérik, az mestere a dolgának.

Hegedűs Gyulának a szabadkai színpadon [való] mai 
megjelenése bearanyozta azt a pár napot, ami még az idei 
szezon életét jelenti. Olyan színész, akit nem lehet elégszer 
látni, olyan színész, akiről azt szokás mondani, hogy ezt 
vagy azt így csinálná, vagy másképpen csinálná, szóval szí
nész, akiről mértéket vesznek az emberek, de a színészek is. 
Teremtő zseni, aki föléje kerekedik annak a megállapítás
nak, hogy a színészet csak reprodukáló művészet. Mert — 
valóban — Hegedűs az életével, szavak vállalásával kiegé
szíti a megírott darabot, nemcsak eljátssza, hanem minden 
akciója elé odatartja a hátát, helytáll mindenütt, ami általa 
vagy rajta keresztül történik. Jelentőséget aggat egy ezred- 
pillanatnyi momentumra, mint finom gyöngycsengők egy 
fehér flanell peignoiron, elhiteti egy néma mozdulat élet
fontosságát és pózai az élet drága, ki nem kerülhető, hazug
ságaikban győzedelmeskedő pózainak. Ember, aki öntudato
san éli át az életet, magáért csak az életért, és minden meló
diát elfogad és minden villámot levezet, mert ősi és szüzén 
reagáló emberanyag, az emelkedett faj súlyából való.

Túl kell tegyem magamat csak a mai este impresszióin. 
Hiszen Hegedűs Gyuláról a darabbal kapcsolatban kötetre 
menő írások, gondolatok születtek, unalmas nekem a szí
nészművészt jelenetről jelenetre megdicsérni, egy-egy jól si-



került aper^uért felmagasztalni. Eszembe jut az ördögnek 
egy mondása: tán csak meg tudom különböztetni, mi különb
ség egy tengeri hajó s egy hajó tengeri k özt. . .  Igen: meg
különböztetés illeti az ilyen szuverenitást, megkülönböztetés, 
amelyet csak a teljes objektivitás bír el, mint ahogy Hege
dűs Gyula előtt a kiválasztottakat megillető abszolút tárgyi
lagossággal lehet csak meghajolni. És ő csak ezt bírja el, a 
tömjénezést, úgy érzem, nem.

S.
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A drámai anatómia abszolút tudorának lehetne nevezni 
Bemsteint, az Aprés moi íróját. Mert amíg a drámai mag és 
magművelés, szóval maga a téma minden más drámaírónál 
a legfontosabb, addig nála korántsem a mese foglalja el a 
színpad kereteiben az előkelő helyet, hanem a drámai 
bonctan, a technika hatalmas izomjátéka, a rostok és az ide
gek legminuciózusabb ténykedése is. Ezek a Bernstein-karak- 
terisztikonok, ezek hozzák el az ő drámáinak minden szavát 
oly kiszámíthatatlan messziből oly kifejezhetetlen közelsé
günkbe, hogy a nézőtéren szinte magunk is szereplőknek érez
zük magunkat, csakhogy nem egy színdarab [bán], hanem 
egy való történésben résztvevőknek.

Még egy furcsa sajátosság jellemzi ezt a drámaépítőt: 
a majd minden végzeteit megelőző depresszió villamos lég
körnek az előre lehelése, hol egy pillanatig üres színnel, hol 
egy tompa levegőjű elsötétített hallal, szobával. A villany
láng és a nap kiközösítenek egy helyet, egy emberi miliőt, 
és hirtelen fölcsap a villamos körte vékony, merev sugara, 
mint a megkorbácsolt ember bűnös öntudata — másnál 
mindezek a drámai segélyeszközök erőltetetteknek tűnhet
nek, készakarva előhurcoltaknak, de a bernsteini öntudat, 
hatalom fényesen szankcionálja ezeket.

Egyszerű, átlátó a dráma. Bourgade (Hegedűs) erővel 
rá akarja tukmálni a fiatal Aloyra (Fenyő) a hercegnét (Mar
tinék), akik közt a vonzódásnak egy atomja se rezg már. Aloy 
hallani se akar erről, szerelmes Bourgade feleségébe (Halasi). 
Amikor a házasság összehozása sehogy se sikerül, kiderül, 
hogy Bourgade roppant összegeket sikkasztott, Aloyékat is, 
magamagát is teljesen tönkretette, s az is kiderült most már, 
hogy ezért erőszakolta a hercegnével való házasságot, akinek 
vagyona megmenthetné a tönkrejutott Aloyékat.

Bourgade, akinek a rendőrségtől kell tartania, azért, 
hogy feleségét, akit hű asszonyként szerelemmel szeret, a 
szégyentől megóvja, végezni akar magával. Abban a pillanat
ban, amikor a revolvert a homlokához illeszti, tart ezen a 
szobán át lakosztályába Bourgade-né, aki két és fél órás 
liaisonjából jön. Megijednek egymástól. Az asszony bevallja, 
hogy szeretője van, a férj pedig, hogy tolvaj. Aloy kényszer*



helyzetbe jutva bevallja, hogy ő az asszony szeretője. Bour- 
gade kidobja az asszonyt, akit Aloy magával akar vinni. Rö
vid tépelődés után a hűtlen asszony bűnbánatában s ura 
iránti részvételében megtörik és visszatér Bourgade-hoz, a 
szégyenéhez ..

Hegedűs Gyula mai színpadi munkáján végigfolyt a 
csöndes és tűrő elvérzés rettenetes akciójának egész áram
lata. Szinte egész csöndes és belső energiával vitte ki a 
bernsteini szituációk pokoli légióját. Majdnem semmi külső 
erőfeszítés; diszkrét fátyol alá, a soha ki nem alvó emberi 
méltóság fátyola alá vitte a teljes lelki megsemmisülést, 
amelynek sötét kontúrjai e fátyol alól csak annál tisztábban 
halmosodtak ki. Hangokat talál, amelyek az embert lényének 
legmélyén találják el, fájdalmas elnémulásokat, amelyek ott 
várnak mindnyájunkat valamely komisz éjszaka ködös rán
cai közt, csak attól függ, odaérkezünk-e. A teljes letargia ra
vatalán is szemet nyitó, a bűnén át is talpig embert, a 
Bernstein egyik legfényesebben megrajzolt színpadi teremt
ményét egy halotti maszk kísértetiesen nyugalmas és meg
tisztult fényében érvényesítette.

Nagyon simulékony játszótársat kapott Halasi Mariská
ban, aki puritán és kimerítő tudott lenni. Egyik legkiválóbb 
színpadi eredményét ma érte el Halasi Mariska: értelemben 
is, kifejezésben is, tán összes szerepei fölé emelkedőt.

Fenyő Emil dicséretes elményedéssel felelt meg szere
pének, mégis — úgy hiszem — az utolsó felvonásban kissé 
korán merült ki.

Erdős Hugó és egy-két mellékszerep vivői szintén ügye
sek voltak ma.

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. április 23.



MÜHLBACH IRMA

Olyan tél volt, hogy a hosszúkás lőporraktár elé ren
delt posztokat tízpercenként váltogatta az őrség, amely ká
romkodva és prüszkölve csúszkált azon az éjjelen a messzi 
őrszobából a fenyőfákkal csúcsosodó hegy tetejére, a kincs
tári épülethez. Az őrség déli tizenkettőkor váltotta föl a ré
git, egy egészen friss káplár volt az őrség parancsnoka, bi
zonyos Ferde József, hórihorgas, kemény fiú, akit az első 
fontos szolgálat nagyon büszkévé tett. Amikor az alacsony, 
priccsekkel telerakott őrszobát elfoglalták, Ferde káplár ezt 
mondta a nyolc bakának:

— Fiúk, én jó ember vagyok, ismertek. Fiúk, én nagyon 
szigorú leszek, mert a katonaság az katonaság! Tudjátok, 
hogy egy esztendőt ültem abban az átkozott garnizonban. 
Miért? Semmiért! Mert a Gosztola elaludt a poszton és én 
tudtam a szokását, éccakán kimentem hozzá az őrségről, 
hogy figyelmeztessem, és jött a garnizón őrnagy úr és én nem 
voltam az őrszobában: kerestek és ott találtak meg a Gosz- 
tolánál. Ezért ültem egy évet és rászolgáltam még egyet, 
ma már kapitány lehetnék, az istenit, mi vagyok? egy ron
gyos káplár se vagyok, az istenit, azóta már führer is lehet
nék. De énnekem ne aludjék senki, aki áldója van, mert én 
innen egyenesen az ájncelba vitetem. Infanteriszt Gosztola!

— Hir!
— A poszton nincs barátság. Érted ültem már egy kis 

évet, úgy állj a poszton azzal a birkalábaddal, hogy én va
gyok a kommendás! No fiúk, most ablégen!

A borjúk csörömpölve, egymáshoz ütődve hulltak le a 
zúzmarás bakaköpenyekről a priccsre, a legények bajszáról 
a melegben olvadtan csöpögött le a zúzmara, piros orrok és 
gémberedett kezek kuporodtak a rossz kis vaskályha mellé, 
a mannlicherek döbögve csusszantak a piszkos fafogasra. 
Alig volt két óra délután, de ólmosan sötét volt már, elke
seredetten ömlött a hó az égből és a fenyők vastag fehér
ségben csillogtak.

A kis épület másik végében volt a markotányos. Öreg 
asszony, aki az őrségből élt, a lakását ingyen kapta a kincs
tártól, ezen az irdatlan erdős dombon, rossz ecetes bort,



avas szalonnát és zsömlét árult a katonáknak olcsón, és min
dig jó meleg volt a kis kocsmájában, ahol egy kis hely 
függönnyel el volt kerítve, akár valami külön kis szoba. Ott 
lakott az öreg asszony fogadott lánya, Mühlbach Irma, senki 
se tudott róla többet, csak ennyit, hogy Mühlbach Irma. 
Fiatal leány volt még, úriasan fehér testű és finom kezű, 
nemes arcú és gyönyörűen szép fejű. Segített az üzletben 
azzal, hogy odaült a bakák közé és ivott velük. De a lakás
ból máshova, mint a városba kimennie nem volt szabad, 
ez napiparancsban jött egyszer az ezredes jóvoltából, aki az 
őrséget féltette a szép fiatal lánytól. Vagy talán megfordítva.

Ferde káplár egy darabig még ott ténfergett az őrszobán, 
komolyan, peckesen és nagyon öntudatosan. Kurta szivaro
kat vett elő, büszkén lerakta a keresztlábú asztalra, vagy 
tízet, aztán kiválasztott egyet, körülményesen leharapta a 
csúcsát, a szájába vette. Aztán kivette a szivart, köpött 
egyet, kikotorászott a bugyellárisából öt krajcárt, átadta az 
egyik bakának:

— Hozz egy gubát a mamától. Az jobb a szolgálatban. 
De mondd, hogy nekem k e ll! .. .  Te, mondd meg az Irmá
nak, hogy csókoltatom a szíve csúcsát!

A baka reszketve ment ki a hidegbe. A fiúk összekupo
rodva ültek, akin a sor volt, hogy posztra kerül, már készü
lődött a puskájával, odébb meg huszonegyest játszottak a 
falócán szennyes, görbe és kopott kártyákkal. Az egyik baka 
megszólalt:

— Az éjszaka a kaszárnyában járt az Irma!
Mind fölnéztek. A káplár arca fölvillant, mint egy kivi

lágított dinnyehéj, szigorúan köhintve kérdezte:
— Honnan tudod?
— Találkoztam vele. Akkor jött ki a kapun, amikor ha

zajöttem. Éjszaka háromkor. Azt mondják: a kadétnál volt, 
pedig a kadét nem is volt otthon. Reggel tért haza részegen.

A káplár dühösen mordult rá az őrségre:
— Ki látta még azt a lányt az éjszaka a kaszárnyában? 

Az rakja föl a piszkos kézit!
Nagy csönd. Senki se mozdul. Gosztola fészkelődik né

mileg, de egyébként senki se mozdul.
— Senki se látta. Hazudsz, piszkos! Tartsd a pofád, 

nyavalyás! — A káplár kivette a nikkelóráját, rápislantott 
és nyersen mondta: — Ablézolás!

Erre a következő poszt cihelődve magára rántotta a bor
jút, vállára a puskát, és a fölvezetővel megindultak a lőpor
raktárhoz, hogy fölváltsák az őrséget.



Ezenközben visszajött a baka a gubával. Alázatosan le
tette a káplár elé az asztalra és komikus vigyorgással 
mondta:

— Káplár úrnak alássan jelentem, jobb meleg van odaát!
— Hát mit felelt a frajlája?
— Nem felelt a semmit.
— Mér, te?!
— Káplár úrnak alássan jelentem, azért nem felelt, mert 

én meg se mondtam neki . . .
Azt kellett volna látni: a káplár szájában megborzadt a 

szivar, ahogy hirtelen állati dühében beleharapott, két pi
ros púp támadt az arcán, ahogy rámordult a bakára:

— Te cemende, hát mér nem?
Minden ijedelem nélkül, egykedvű naivsággal, halkan, 

de hirtelen dallamossá vált hangon felelt a baka:
— Alázatosan jelentem a káplár úrnak, azért nem, mert 

az van olyan fehér, olyan finom és gyönyörű, mint egy igazi 
kisasszony és úgy néz, nem lehet annak a szépnek csak 
úgy odabeszélni, mint szokott az ilyen magamfajta. . .  én 
nem merem . ..

A káplár haragja menten meghalt ettől. Nagyot nyelő 
és méltóságos mozdulattal odadobott egy kurta szivart egy 
fiúnak:

— Itt van no, jól van, te anyámasszony. . . Azért ne 
sírj mindjárt!

Aztán szép csöndesen éjjel lett. A bakák egyformán hor- 
tyogtak a deszkaalkotmányon. Tízpercenként két-két baka 
cihelődött föl tunyán és gyötrődötten, fölváltani a lőporma
gazinnál az őrséget, néhány perc múlva jött vissza a régi 
poszt dermedten, megmerevedve a hidegtől, akkorra már 
mindig készülődött a másik kettő. Ferde káplár meg ott ült 
a keskeny mázolatlan asztalnál, a kormos, petróleumszagú 
lámpa világában és szarkalábas betűket írt egy levélpapírra, 
amelyen fent egy ragasztott nagy kép: két csókolózó galamb 
díszlett. Nagy meggondoltsággal vetette a betűket. A levelet 
Mühlbach Irmának írta, akibe mérhetetlenül szerelmes volt. 
Amikor a levél készen volt, összetépte és a kályhába vetette.

Ebben a minutumban sípolva hasított a hideg levegőbe 
egy lövés odakint, a téli éjben. Ügy dördült, mintha a golyó 
több kilométer vastag jégréteget fúrna át egy pillanat alatt, 
fütyült, dübörgőtt és mennydörgött az éjszakában. A káplár 
fölügrott és élesen kiáltott az alvó bakákra:

— Auf!



Riadtan horkantak föl. Bambán néztek körül és Ferde 
rekedten kérdezte:

— Ki van a poszton?
Az őrvezető gondolkodott és rekedten mondta:
— Káplár úrnak alássan jelentem, a Gosztola . . .
Ferde h^rom bakát vett maga mellé, szuronyt szegezve 

megindultak tompa, álmos lépésekkel a csuszamló havon, 
föl a hegynek. AHg néhány méternyire rohanva szaladt le a 
lőportár felől egy alaktalan tömeggé burkolt nő, s amint 
összeértek, ijedten fölsikoltott. A káplár megállt, rákiáltott, 
de a nő nem felelt, tovább akart rohanni. Ferde nem láthatta 
az arcát, teljesen eUakarta egy sötétbordó hárászkendő. 
Odaugrott, lerántotta a kendőt a nő arcáról, amely halálos 
rémülettől volt torz és halotthalvány: Mühlbach Irma volt. A 
káplár most visszaállt a bakák élére, súlyba fogta a fegyve
rét és futólépést parancsolt. Tompán dübörgőtt a megfa
gyott lejtő a katonák alatt.

Fönt a dróttal csipkézett kerítés mögött haptákban várt 
Gosztola. Az őrséget a rendes „haltverdá”-val fogadta. A 
káplár hozzálépett és fagyos szigorral megkérdezte:

— Mi volt ez?
— Itt álltam békében a poszton — kezdte kissé zavar

tan a katona — és egyszer csak jön egy nő. Megállítom, de ő 
csak jön. És erőszakoskodni kezdett és olyanokat akart, 
izé . . .  amiér nagy baj lett volna nekem . . .  Féltem tőle, s 
azért lőttem a levegőbe, hogy megszabaduljak tőle . . .

— Magadtól féltél, kutya! — rivallt rá Ferde, és fölvál
tatta a fiút. Azt meg se kérdezte, hogy ki volt az a nő, úgyis 
tudta, mert látta leszaladni a bestia szépséget.

Aztán közrefogták a bajba jutott Gosztolát és megindul
tak a koromsötét hajnalban le, a dombnak. Az őrszoba előtt 
furcsa találkozás volt ekkor. Az ajtónál az éjnél is feketébb 
lován ott ült hosszú, hegyes bajuszával az orra alatt az ezre
des, aki titkosan akart jönni a lányhoz, mert semmi hivatalos 
keresnivalója nem volt. Odább az inspekciós őrnagy állt, 
nádpálcájával veregetve a csizmáját, arra gondolva, hogy tíz 
perc múlva fiatal szép lány lesz az ölében. Az őrség sietve 
jött, a káplár peckesen vezényelte:

— Wake reke saut! — s azzal megtette a jelentését előbb 
a szolgálatban levő őrnagynak, majd a szerelemtől ideges 
ezredesnek: — Meldi gehorzám, wake bestét naju mán, allez 
omung.



Azzal bementek újra az őrszobába.
Az ezredes meg az őrnagy összenéztek, szalutáltak egy

másnak és mélyen megszégyenülve, ellentétes irányban meg
indultak vissza, ahonnan jöttek, a lányra szomjasan.

Az őrszobában a káplár újra kezdte a szerelmes levelet. 
Gosztola fázlódó lázzal gondolt azokra a percekre, amelye
ket a szolgálat tisztelete rabolt el tőle, a többi baka mind 
szintén nőkre gondolt ezen a hideg és mégis lázakkal teli éj
szakán.

Bent a markotányosnő szobájában pedig pihegve feküdt 
a függöny mögött, a halálos rémülettől még mindig sápadtan 
a szép és élveteg Mühlbach Irma és lopva, nesztelenül, mint 
valami tolvaj, most belépett az ajtón a kis kadét, egy szőke, 
tizennyolc esztendős úri fiú. Gondosan becsukta az ajtót, 
megcsókolta a remegő lányt és a melegben felvidulva mond
ta:

— Majdnem meglátott ez a barom major . . .
És azzal a köpenye kigombolásához fogott.

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. április 30.



A TÁVOZÓ SZÍNÉSZEK

A szabadkai színháznak az a bizonyos, rég ismert és fél
század előtt is már nyikorgó kapuja vasárnap este tizenegy 
óra tájba becsukódik, a majd félesztendőn át itt működő 
színtársulat cókmókostul kihurcolkodik belőle és hétfőn haj
nalban átdöcög velük a vicinális Zentára.

Éppen itt az ideje, hogy a színészek elbúcsúztak. Na
gyon tavaszul ment már az utolsó hónapban a színészeknek 
is, a színigazgatónak is, no meg a közönségnek is.

Valaki végvonaglásnak mondta az utolsó hetek színját
szását. Egy-egy este, ha valamelyes melegség kellemeske- 
dett a színházban, már a következő estéken csak éppen hogy 
meg nem fagyott a színész a közönség közönyétől, és viszont 
a közönség a kedvetlen játékától.

Az idei szezonban — különösen az utolsó két hónapban
— egyáltalán nem volt valami nagy örömünk. Valami érthe
tetlen, meg nem magyarázható kedvtelenség feküdt rá az 
egész színházra. És azt most látjuk, tapasztaljuk leginkább. 
Most, amikor a színészek búcsúzkodnak.

A színlapokon nincsenek jelezve a búcsúzó színészek 
nevei, — a nézőtér üres, nincs virág, nincs semmi, ami min
den más esztendőben élénkítette a szezon utolsó estéit.

Pedig hát sok derék, jó színészünk játszott az idén is 
és ez a sok derék, jó színészünk majd mind elmegy a tár
sulattól, más színtársulathoz, más városba. És elviszik innen 
Szabadka rossz hírét. Azt, hogy az ország harmadik váro
sában a színészeket nem szeretik, hogy itt nincs kedvenc pri
madonna, akinek nagy udvara lenne, nincs komikus, akinek 
jóízű ölteteit napokon át kacagják, nincs ifjúság, diákság, 
amely vastapsokat rendezne a kedvenc tiszteletére. És bebi
zonyosodik újra az, amit rég tudnak a színigazgatók Szabad
káról, hogy a mi színházunk [a] tizenharmadik helyen van. 
hogy tehát még másodrendű színtársulat se élhet meg Sza
badkán!

Pedig hát négv-öt év előtt is Szabadkát úgy ismerték a 
színészek, mint az ország legjobb városát, — közönségét, 
mint legkedvesebb közönséget. És hogy öt év alatt ilyen 
rosszra fordult a hírünk, annak csak a színház az oka. A 
mi régi rossz, piszkos, utolsó színházunk.



Mert négy-öt év alatt minden nagyobb város épített szín
házat, minden valamirevaló város színházának van színpadja, 
csak a szabadkainak nincs.

Van Szabadkának közönsége, nagy és intelligens közön
sége. De éppen mert intelligens, finom ízlésű a közönsége, 
csak kényszerűségből ül bele a piszkos, kopott, légvonatos 
páholyba és vásári cirkuszbódéba való „zsöllyébe”.

Mi szeretettel búcsúzunk a társulat távozó tagjaitól. Sok 
kedves, szép, derült estét szerzett nekünk a drámai sze
mélyzet is, az énekes is.

A társulat legnagyobb talentumú színésze Fehér Gyula, 
ötletes, jóízű humora, tehetséges tagjai Szathmáry Árpád, 
Szőke Sándor és Fenyő Emil.

Őszinte elragadtatással figyeltük Borbély Lili legtöbbször 
művészi, mindig decens játékát és szívesen hallgattuk üde 
hangját. Jobbay Nusi elegáns megjelenése, ötletes játéka, 
kedves és megejtő temperamentuma nem egyszer báj olt el 
bennünket. Sokszor volt előttünk kedves Szókéné egyszerű, 
üde egyénisége, és mindig szívesen tapsoltunk Bercik Margit 
gyönyörű énekének.

Szalma Sándor erőteljes baritonja, Szántó János érces 
csengő tenor hangja, eléggé ügyes játékuk bármely nagy tár
sulat ensemble-jában előkelő helyet biztosítanak számukra.

De tanúi voltunk annak is, nem egyszer, hogy a közönség 
szívesen tapsolt Dobos Lászlónak is és tetszett neki Deák 
Kornél száraz humora is.

A vidéki színészet viszonyai ma még — sajnos — olya
nok, hogy szinte évről évre változik az egész társulat és sze
zon végén az ország száz tája felé mennek a színészek.

Alighogy a közönség és a művésznépség között bizonyos 
konnexus [!] jő létre, ez a kapcsolat meg is szakad. De még a 
relatíve leggyengébb színésznek is van egy-két olyan alakí
tása, mely emlékezetessé teszi őt, és ha mást nem is, de azt 
a szeretettel teli emlékezést itt hagyják a szívekben.

Környei Béla Szabadkán. Szombaton este ünnepi előa
dásban került színre A hercegkisasszony című operett, amely
re a szabadkai bemutatója után sehogy se tudtunk ráismer
ni. Környei Béla virtuózus [!] énekművészete és egyéb szí
nészi erősségei okozták ezt. Környei ma a legelső magyar 
énekes színész. A végletekig kultivált, folyékony és nemes



anyagú hangjának olyan árnyalatai és olyan rendkívüli finom
ságai vannak és általában színészi talentuma, lírai predeszti- 
náltsága oly fokú és rangú, hogy kész varázslat az, amivel 
a közönséget egész lélekben faszcinálja. Hódító erejű már 
a megjelenésében is, operaénekeseknél szinte szokatlan e 
játékzsenialitása, valósággal elemi erővel tud hatni és nagy, 
igen nagy színészek felsőbbségével viszi be minden kis mo
mentumába összes egyéni kiválóságait. A hercegkisasszonyt 
igazi valóságában, teljes mivoltában ma láttuk először. Ma 
kinyíltak a darabnak olyan redői, amelyekbe csak az igazi 
színész fémprózódásai [fényszórózásai?] tudnak behatolni. 
Környeit ma este lázas elragadtatással, teljes hódolattal 
ünnepelte a szabadkai publikum.

Hosszú percekig tartott a tapsoknak valóságos vihara 
s a második felvonás utáni szünetet majdnem végig át tap
solta a kis közönség. Ilyen őszinte és forró meghódolását a 
szabadkai publikumnak már régen nem láttuk. Bérezik Mar
git és Borbély Lili, valamint Dobos László a táncduettben 
szintén kiemelkedően jelesek voltak. A zenekar gyönyörűen 
működött. A legnagyobb dicséret illeti meg érte a karmes
tert.

Méla akkord: A színügyi bizottság meg lehet vele elé
gedve. A színigazgató a mai estre 600, mondd: hatszáz koro
nát fizetett rá!

S. Z.

Bácskai Hírlap, 1911. április 30.



NYÁRI VEZÉRCIKK

Történhetnek a legszenzációsabb dolgok e földön, szü- 
lehetnek csudák, bukhatnak és születhetnek grandiózus em
berek: ha május van, akkor május van! Hiába minden erő
feszítése a józanságnak, az objektív megfontolásnak: a má
jus annyira megszerezte a jó hírnevet és annyira fenn tudja 
azt tartani, hogy tőle semmiféle szenzáció kedvéért el nem 
tántorodnak az emberek. Az idén csúnya esővel és szinte 
őszi borulattal jött a május. És mégis: azt se vették az 
emberek tudomásul, hogy a legnagyobb politikai szenzáció, 
amelynek előzményei körül boldog-boldogtalan diskussziók- 
ban törte a fejét, kipattant: az osztrák kormány és a ma
gyar kormány megegyeztek, azzal se törődött senki, hogy 
Aradon a szocialisták népgyűlést csináltak Justh Gyulával és 
a románokkal.

Mindez zsenge és halvány epizód csak most, amikor 
megnyílnak a zöldek, kiújul a fű, fa, virág. Ki tud most más
sal törődni?! Ki tagadhatja meg lényét és főként lényegét a 
májusi hónap rovására, amelytől még a haldokló is többet 
remél, mint a világ összes tudós doktoraitól? Teljesen kinyíl
ni, teljes odaadással megnyilvánulni és teljesen emberré len
ni csak a nap színe előtt tudunk, amely számtalan ezeréves 
erejével, babonás uralkodásával és isteni fényességével a 
legrejtettebb lelki ráncainkba is bekedveskedik és jaj annak, 
aki nem engedné át testén a sugarak hatalmát. Élet és bor
zasztó szavú megújulás járnak kötéltáncot a májusi nap rőt 
sugarain, amelyek a roppant mindenségnek éles orvosi mű
szereiként hatolnak belénk, hogy elernyedt lelki kóroktól is 
zsibbadt húsunkba új elixírt, új erőt fröccsentsenek, hogy 
tovább húzhassuk a májusi igát a zord és kullogó decembe
reken át.

A gyermek öntudatlanul tárja szét a karját az első má
jus és az első csók előtt, ismertelen sejtett gyönyörök vártá
ban. Gyermekláncfű illatából, zöld gyepszőnyegek meleg ki
párolgásából, tiszta kék ég mosolygó, nyugodt derűjéből me- 
rítget apró és ép szívével, ezzel a naiv és ügyetlen kis kéz
zel, és boldog, hogy minden az övé. Regeli világot, déli forró- 
ságot, alkonyi babonás csöndet szájtátva üdvözöl és nem 
tudja, hogy önmagát öleli át az est bársonyát csókolva s



nem tudja, hogy miért van mindez. De az ember, a megvi
selt gerincű, akinek háta megett már minden gyermeklánc
fű és minden szent és tiszta csudálkozás, májussal mindig 
újra megérti a kisgyermeket, amely[!] gőgicsélve szívja a lan
gyos levegőt. Megérti, hogy minden május egy új gyermek
ség, hogy minden új tavasz egy új emberélet, s hogy arra- 
való a május, hogy ne csak örömünk legyen, de legyen bá
natunk is általa. Hogy a gyermekség májusának ártatlan 
zöldje helyett az ősvadonok buja és mérges zöldje is szakad
jon ránk és forró szelek és örvénylő zuhatagok tüzes labi
rintusában szembenézzünk végre a rengeteg tág szemű vadjai
val, amelyek csöndben rejtve csörgedező patakok lábainál, 
egy-egy erdőszél fordulójánál leselkednek ránk. Áldozzunk 
vért a gyermekévek májusaiban szerzettből és vegyünk is 
vért érte: ez az Élet, ez az ember és ez a május hónap 
gyönyörű misztikuma . . .

A hónapok táncoló hátán lebegve, egy örökké dagadó és 
apadó, veszedelmes áron nyúlunk az első deszkaszálhoz: a 
tavaszt hozó májushoz. És megragadjuk minden erőnkkel, 
ha fel is horzsolják szegény, elnyomorodott ágyékunkat. Az 
erőnk tulajdon ösztönével, emberi tudatunk minden hatalmá
val emeljük fejünket a tavaszba és nevetséges, vézna kis 
csónakjainkon szinte tehetetlen evezőinkkel paskoljuk; csak 
paskoljuk életünk és tavaszunk vizét és utána megpihenve 
mélyeket nyögünk a május nagyobb dicsőségére. Mert néki 
köszönhetjük, amink van: erőinket és gyengeségünket.

S. Z.

Bácskai Hírlap, 1911. május 4.



HANAKO A VÁROSI SZÍNHÁZBAN

Az egzotikus kis japán színésznő társulatának csütörtök 
esti előadására zsúfolásig megtelt a városi színház. A páho
lyokban is, a földszinten is túlnyomó számban voltak a nyá
ri fehér és krém női ruhák: legfőként a nők érdeklődtek a 
parányi Hanako sajátos és meghatóan egyszerű művészete 
iránt.

A két apró japán dráma bájos egyszerűsége és primitív 
keresetlensége finom fekete alapra sárgán lehelt metszetekre 
emlékeztet, amelyek a mi szalonjaink etazserjein, vagy te
rebélyes és tarka japáni legyező szobadíszeinken mosolyog
nak. A mi szemeinkkel és lelki berendezkedésünkkel jelen
téktelennek tűnő, szinte nevetséges motívumokon épülnek 
fel ezek a negyedórás drámák, összeütközéseik alig tragiku- 
sabbak a légy kimúlásánál: egy kis szolgáló felveszi úrnője 
pompás hímzett kimonóját és az úrnő toalettszereivel kecse- 
síti, pipisgeti [pipeskedi] ki magát: ezért meg kell halnia. 
Ennél mi sem természetesebb — például Tokióban. De csupa 
egzotikum és habszerű átlátszóság ezek a drámák, csupa ne
gédes, olcsó és ártatlan báj: az igazi japán papír-berendez- 
kedés. Papírkönnyűséggel suhannak az emberek, a szívük 
is oly vékony és reszketeg, mint a papírvirág recés levele, 
és minden tragikumuk összefügg papírházaik nyíltságával, 
papír legyezőjük könnyű kezelésének jelentéktelen levegő
jével.

A színészek között Hanako körülbelül az japán mérték
kel, aki Márkus Emma a magyaroknak, ö  képviseli a ja
pán színművészet magaslatát. Még japán szemmel se nevez
hető szépnek, de határozott színésztalentum, végletesség fi
nom intuícióval és érzékenységgel. Hajladozó mozgása, szu
verén reagálása az akció momentumaivá szinte láthatóan nö
velik parányi és szinte elmaradt alakját. Rutinja is kiérzik 
furcsán rekedt orgánumából és a minden lépten uralkodó 
biztosságból. A legnaivabb pillanatokban is teljes kifejezés
sel és a valóság tökéletes látszatával érvényesíti a japáni er
kölcsöket. Sok tapsot kapott a szabadkai publikumtól, 
amely alig egy óra hosszat látta maga előtt a japán kultúra 
hírvivőit. A többi színészek, illetve színésznők is kedvesen 
és meghatóan varázsoltak a színpadra japáni atmoszférát.

S. Z.



VASÁRNAPI RIPORT

Hamisítatlan szabadkai botrány volt a kedd esti vasúti 
skandalum. Ilyet nem produkál az ország egy városa sem, 
ilyen csak a szabadkai vad állapotok mellett lehetséges. Már 
hónapok óta mondom és írom: a teremburáját, szép dolog 
a bicskás virtus és a nagy vér, de már ideje volna kitekerni 
a nyakát minden okvetetlenkedő virtuskodónak, minden 
nyughatatlan rendetlenkedőnek, akik nagyobbrészt ámbár 
többnyire amúgy is maguk tekerik ki a nyakukat.

Amikor a keddi esetet a csúnya botrány megtörténte 
után alig öt percre meghallottam — szem- és fültanúktól —, 
bár Szabadkáról lévén szó — mindent el lehet itt hinni, ami 
az erdőre és a vadállatokra emlékeztet —, mégis, rendőrka
pitány forogván szóban, elképedtem. Egy pillanatra minda- 
ma köteles és önkéntelen tiszteletre kellett gondolnom, 
amellyel a tömegek, a maguk elszánt naivságában a tisztes 
köztisztviselőket nézik. Itt őszintén bevallom: akkor még 
el se hittem az egész dolgot, legalább úgy nem, ahogy ma 
már előttem áll. De elgondoltam, ha mindez igaz és lehetsé
ges, akkor meg kell állapítani, hogy Szabadka városában a 
Szodoma és Gomorra időknek kell elkövetkezniök a polgári 
értelemben vett erkölcsre, hogy egyetlen nap se biztos egy 
olyan városban, melynek bűnügyi kapitánya a teljes öntu
datlanságig részegszik le nap nap után, részegen dülöngő- 
zik kávéházról kávéházra és így, megviselt fizukumával kell 
elintéznie a bűnügyeket, amelyekhez teljes, tiszta és férfias 
lelkiállapot, tökéletes tágyilagosság, jóhiszeműség kell, s 
amelyekhez ő maga is szállít néha egy-egy súlyosabb esetet.

Vagy van-e ember, aki ne ismerné az alkoholnak azt a 
roggyanó erejét, amely a sűrűn részegeskedő ember agyát 
okvetlen deformálja? Van-e ember, aki ezt kétségbe vonná? 
Van-e ember, aki mindenféle tekintet nélkül ne emelné fel 
szavát az ellen, hogy egy közel százezer lakosú nagy város
nak nem lehet ilyen bűnügyi rendőrkapitánya, akár Pertich- 
nek hívják, akár Pityipalkónak? Akad-e jóhiszemű ember, 
aki ne tartsa gyalázatos pökhendiségnek és tűrhetetlen je
lenségnek, hogy egy rendőrkapitány — akinek hivatala a 
csend és rend, tisztesség és béke fölötti őrködés, akinek



fontos ügyekben ítélkezni kell tudnia — egy vasúti kupéban, 
ahol négy zsidó is ül, elkiáltja magát, hogy:

— Ki nem állhatom az ilyen szakállas zsidókat, fel kelle
ne őket pofozni! . ..

Még egyszer ismétlem: mellékes, mi a neve az ilyen 
embernek, mert előttem még nevet se érdemei az ilyen. Az 
ilyent csak jelzőkkel lehet közelebb meghatározni, és vagy 
beteg ember az ilyen, vagy bőrébe nem férő, rossz ember, 
vagy mind a kettő. És akkor ki kell ugrasztani a bőréből, 
ugorjon ki! Ezt ajánlom a rendőrkapitánynak s még egyet: 
ha mindenekfölött utálja a zsidókat, ha mindenképpen azt 
akarja, hogy ne kelljen látnia őket, csak egyetlen módja van 
rá. Tudjuk jól azt a filozófiai tételt, hogy csak az van, ami
ről tudomást szerzünk, amit észreveszünk, amit látunk. Ha 
tehát nem akarja látni a zsidókat, hunyja be a szemét, ami
re a skandalum után amúgy is sok oka van. Vagy végezzen 
a szakállas zsidókkal még radikálisabban: vakuljon meg, a 
teremtésit, legyen hozzá szíve, ne csak ahhoz, hogy a sza
kállas zsidókat részegen szidalmazza az úr!

Még egyet! Megjegyezvén, hogy igazán nem zsarolási 
szándék vezérel bennünket, csak megtorlási akarat, publi
kálni fogjuk ezt a ronda esetet az egész ország sajtójában. 
Mindjárt az eset után kellett volna, de bizony némi jószí
vűség még van bennünk, dacára a szabadkai állapotoknak, 
nem voltunk a dologban teljesen biztosak, míg az egyik zsi
dónak, Weisz Hugónak a nyilatkozatát nem hallottuk. Még 
ma az összes pesti lapoknak megtelefonáljuk, hadd lássa az 
egész ország közönsége, zsidók és keresztyének egyaránt, 
micsoda rendőrkapitánya van Szabadkának!

A Bácskai Naplónak végre már rá kellene ülni a szá
jára. Ki olvasta önök közül, zsidó és nem zsidó kedves ol
vasók, ennek az idétlen betűhalomnak szombati számát? 
Ugye senki? No, én teljesen respektálom azt a gyomorfel
forgató iszonyt, amely a közönséget ettől a korcsszülöttől 
visszarettenti, de ilyen kivételes események idején mégiscsak 
illik megemlékezni arról, hogy a B.N. melyik testrészével 
gondolkodik. A szombati számában tehát azt írta, hogy 
Petrich kapitánynak joga van ahhoz, hogy utálja a zsidókat, 
de joga van ahhoz is, hogy ezt egy rikkantás formájában ki 
is nyilatkoztassa. A B. N. védelmére kell a rendőrkapitány
nak, Ami már magában is halálosan terhelő körülmény a 
védencre, aki a skandalum összes következményei között — 
amelyek pedig folyondárként fogják őt elborítani, mint a



zsidógyűlölet megvakult szobrát — ezt kell restellje leg
inkább!

Ez a lap most már teljesen megérett arra, hogy ahol 
megtalálja az ember, fölrúgja, mint a varangyos békát. Hát 
ezt merték ezek az emberek, ezek a lelkiismeretlen godolat- 
szédelgők, ezek az éretlenek! Hát most már olyan kijelenté
seket mernek, amelyekért magukért már a büntető törvény- 
könyv szabja meg a feleletet! Hát ezt lehet Magyarországon 
büntetlenül megcsinálni! Hát nem szégyelli ez az ország, hogy 
vannak Szabadkának olyan katolikus papjai, akik a zsidók 
iránti gyűlölet szításában még a nyomtatott betűtől sem 
riadnak vissza? Hát nem kellene-e a rendőrségnek, éppen a 
rendőrségnek hoppon venni az ilyen embereket és megaka
dályozni, hogy Szabadkán ilyen nyíltan és buján virítson 
ilyen papok középkorba illő garázdálkodása? Hát a szabad
kai zsidók mért nem állanak most a lábukra? Mért nem te
szik magukévá ezt az ügyet, amely isten és ember előtt az 
ő ügyük? Hát a szabadkai zsidókkal mindent tehet már az 
elsötétült klerikális butaság és az oktalan, műveletlen papi 
náció? Hát nincs a szabadkai zsidókban annyi önérzet, nincs 
annyi egymás iránti tisztelet, hogy az ilyen rémuralni mo- 
tívumú nyílt bántalmat férfiúi szigorral megtorolja és ér
dembeli példát statuáljon? Hát nem érzi a szabadkai zsidó
ság, hogy a rengeteg anyagi áldozatért, amelyet az állam és 
a város a zsidószagú zsebektől szed, egy kicsit sok lenne az 
ilyen fizetség? És nem gondolja a szabadkai zsidóság, hogy 
Szabadka se lenne Szabadka a zsidók nélkül, aminthogy az 
egész ország kultúrájában és gazdasági viszonyaiban a lege
lőkelőbb helyen a zsidók állanak .. .

Ezt tagadja a Bácskai Napló, ha van bőr a pofáján! . . .  
Bizonyos, hogy tagadni fogja, nemcsak a bőr miatt, de mert 
retteg a kultúrától. . .

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. május 7.



A TANÍTÓNŐ

Bródy Sándornak, aki különben is legkérlelhetetlenebb 
megfigyelője a magyar viszonyoknak, van egy színdarabja, 
amelynek A tanítónő a címe. Ritka sikere volt az írónak ez
zel a darabbal, amely egy falusi kis tanítónő sorsát írja 
meg, aki a kántortól le és föl mindenkinek a barbár inzul
tusait kell tűrje, és irtózatos vesszőfutás az élete ebben a 
légkörben, melyből végül mégiscsak tisztán és győzelmesen 
kerül ki. Ezt a ragyogóan igaz sznpadi munkát az agg aka
démia annak idején kiszorította a kitüntetésből. Ezt azzal 
indokolták meg a legmagasabb fémjelzésű bölcsek, hogy a 
darab túlzottan realisztikus, illetve túlfesti a vidéki erköl
csöket s mint ilyen arra alkalmas, hogy a magyar állapoto
kat kedvezőtlen színekben ismertesse meg a külfölddel.

Hogy mennyire tévedett az akadémia, s hogy ezzel szem
ben mennyire fején találta a szeget A tanítónő írója, Bródy 
Sándor, mi sem bizonyítja közvetlenebbül, mint ez a botrá
nyos szívtelenség, amelynek egy vidéki tanítónő lett az áldo
zata mostanában, Tósokberénden. B. Irénnek hívják a kis 
vidéki kultúrnapszámosnőt. Húszesztendős és olyan kálvá
riát járatott vele az elmaradt, hazug, mindent a maga javára 
forgató társadalmi világnézet, olyan kegyetlenséggel csapott 
ennek a keservesen, dolgozó, bátor lelkű fiatal nőnek az éle
tére, hogy hallatára a legközépkoriabb barbarizmusra kell 
gondolni.

B. Irén a kis faluban a kántortanító hatalmába került. 
Ez az ember, Zalka István, eleinte csak túlzsúfolta a vidékre 
szakadt lányt tanítványokkal, de amikor ez tisztességgel még 
így is megfelelt a kötelességeinek, minden módot kieszelt 
arra, hogy megrontsa az életét. Az iszákos kántortanító ba- 
sáskodását aztán nem sokáig bírta B. Irén, tósokberéndi 
tanítónő: 1911. április 20-án főbe lőtte magát. Akkor az or
vosi tudomány megmentette a fiatal teremtést, aki búcsúzó 
levelét így kezdte el: „Zalka István megmérgezte életem et..

Lett erre nagy szörnyülködés. A veszprémegyházai római 
katolikus tanítók fegyelmi tanácsa, ahelyett, hogy elégtételt 
szolgáltatott volna a megnyomorított életű fiatal lánynak és 
kellő szigorral megtorolta volna a kántortanító kegyetlenke
déseit, ráhúzta a vizes lepedőt a szerencsétlen tanítónőre,



azzal, hogy az öngyilkosságot a legnagyobb bűnnek mondja 
a vallás az ötödik parancsolatban, s aki ez ellen vét, az nem 
méltó arra, hogy a gyermekeket rája bízzák. Minek követ
keztében a vallás és erkölcs szent nevében elmozdította ál
lásától, kenyértelenné, földönfutóvá tette B. Irén tósokbe- 
réndi tanítónőt, azért, mert ugyanennek a vallásnak és er
kölcsnek egy uszály hordozó ja a halál partjára kergette.

Itt véget ér a fölháborító sötét eset meséje. Körülbelül 
ugyanaz, amit Bródy megírt, csak meztelenebb és még sok
kalta alkalmasabb arra, hogy az arcpirító magyar viszonyo
kat a külföld előtt kedvezőtlen színben tüntesse föl. De va
jon van-e joga a magyar hírnevet és dicsőséget reszketve 
féltő lelkismeretnek arra, hogy az igazat, ha gyilkos és meg
szégyenítő is, eltitkolja a külföld előtt, amikor hasonló ese
tek már kilépnek a színpad határolt levegőjéből és testet 
öltve, riasztó éjféli kísértetekként járnak vissza a magyar 
kultúra és társadalmi berendezkedés rozzant bagolyvá
rába? . . .

S. Z.
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VASÁRNAPI RIPORT

Molnár Ferenc — így írják a fővárosi, tehát a lehetőség 
szerint jól informált újságok — csötörtökön éjjel egy 
Andrássy úti kávéházban ült, ott feltűnően szótalan volt, 
vagy húsz pohárka likőrt hajtott fel gyors egymásutánban; 
aztán hazasietett és meglehetősen mámoros állapotban annyi 
veronált vett be, hogy a szanatóriumba kellett szállítani. A 
lapok egy része arról ír, hogy Molnár Ferenc öngyilkos szán
dékkal vett be a szokottnál jóval nagyobb adag álomport, 
mások meg éppen illuminált állapotára utalva, arra az állás
pontra helyezkednek, hogy Molnár öntudatlan volt, s így 
amennyi veronál a kezébe került, annyit vett be*

Molnár Ferenc ma Magyarországnak irodalmi jelentősé
gében a legvezetőbb helyen áll. Túl minden kezdeten és pró
bálkozáson, egy teljesen és fenomenálisan érett zseni pom
pázatos hatalmában van, és szinte nem is térnek el a véle
mények ebben a vitatkozó és széthúzó hazában aziránt, hogy 
ő ma a legnagyobb magyar novellista és magyar színdarab
író. De ejthetjük bízvást Molnár ritka áldott íróiságát, s 
ami azután megmarad: az ember maga, az is egy befejezett, 
önmagában jelentőséges, nagy és hatalmas élet is grandiózus 
stílű.

Ez pedig nem azt jelenti, hogy örülve az alkalomnak, 
felhasználom azt és elmondom az illő dicséreteket, csak 
megfelelő prelúdiumával akarok szolgálni az én véleményem 
felállításának, ami röviden abban foglalható egybe, hogy van
nak az életnél és önmaguknál fogva kiváltságos emberek, és 
ezeket a kiváltságos embereket, ha az egyenlőség elvébe üt
köznék is, nem szabad hétköznapiasan értelmezni és köteles
ségünk őket szépen és nobilisán békéjükben hagyni, nem za* 
vami nyilvánosítással, szánalommal, dicsérettel — bizonyos 
momentumok révén!

És ez az, amit mondani akarnék: Molnár Ferenc ezek 
közé tartozik, és nekem mindig fájt, amikor az utóbbi idő
ben oly szerencsétlenül összehalmozódott életkellemetlensé
gei révén — ha akár baráti jóakaratból is — oly szélesen 
foglalkoztak ennek a különös embernek teljesen személyes, 
súlyosan érzelmi eseteivel.



Természetesen: nehéz, igen-igen nehéz ezt a állásponto
mat megmagyarázni, elfogadhatóvá tenni, közepes szintre 
hozni; mert megvallom: talán végletesen idealizálódott ez 
az álláspontom. De akkor — úgy érzem — éppen a leghatal
masabb érvemmel hadakozom, mert hiszen éppen az ilyen 
embernek köszönhetjük és éppen az ilyen ember érdemli 
meg ezt a legritkább pszichikai dispozíciónkat: az idealizálni 
tudást, az ilyen ember, aki ideálokat tud teremteni, ápolni, 
fenntartani és teli kézzel szórni, amíg maga siralmas sorssúj- 
tásoktól dermedten, egyedüliségben, nyomorodott lélekkel 
fetreng a pesti lakás egy sezlonján és odajut, hogy akár 
meghalási szándékkal, akár öntudatlan tehetetlensséggel 
annyi veronált nyel be, amennyi szerencsétlenül sok egy em
bernek.

Viszont az is igaz, hogy az olvasóközönség, amely pedig 
a legközvetlenebb érintkezésben van az íróval, ritkán törő
dik az emberrel (magával az íróval sem érdemesen). Nem is 
ér rá, hogy egy írójának a szűkebb életével foglalkozzék, nem 
is jut abba a helyzetbe, hogy ezt tehesse, és egyébként is 
az a vélemény, hogy az írót nem kell és nem is lehet szét
választani az embertől, — vagy megfordítva! Efölött is lehetne 
vitatkozni és föl lehetne említeni például Heinét, akinek a 
versei egy mindenben vajszívű, meleg, áldottan jólelkű em
bert mutatnak, holott tudjuk, hogy Heine számtalan egyéni 
életmegnyilvánulásában egy epés, könyörtelen, rosszindulatú, 
áskálódó jellemet mutatott és némely tette magán hordja 
a beteg ember rosszmájúságát. Pedig hol leljük meg ezt a 
vonást az Atta Troliban vagy a Buch dér Liederben? Ahol 
egy beláthatatlan perspektívájú, nagy vonású költői kedély 
titáni szárnyalása von be minden magános motívumot. Még 
gyilkoló szatírájában is csak a korának reflextransparensei 
villognak, semmi közük ezeknek a „kis vörös zsidó” gyomor- 
katarrussághoz és szerelmi tragédiájához.

Molnár Ferenc életét az író grandiozitásai nyomták le. 
Végzetesen nyitott szemei, görcsös életszeretete — melyre 
minden írói nagyszerűség visszavezetendő — úgynevezett élet
művészi kvalitásokat hordtak magukban és van-e tragiku- 
sabb, mint az olyan élet, amelyet a kínálkozó lehetőségeknél 
szebbre, nemesebbre, mélyebbre akar festeni a hordozója? 
Van-e tragikusabb, mint artistának lenni egy rengeteg, de 
annál dohosabb levegőjű, mohos és köves börtönben, van-e 
borzalmasabb, mint álmodni akarni az alvás minden fizikai 
képessége nélkül? Van-e borzasztóbb, mint az isteni szent 
elixírrel, a művészettel és zsenialitással boszorkányos műve



leteket, csodákat tudni s amellett eltűrni egy kis földi sze
relem szubjektív átkait, a nagyközönség szemében egészen 
jelentéktelen, de egyénien a világ összes művészi produktu
mainál fontosabb szerelemben kimúlni és elszállani látni azo
kat a babonákat, amiket egy-egy pillanat, egy-egy lélegzet 
hord magán, amik nélkül a legőszintébb művészet is kontár 
nevetségesség? Van-e végzetesebb, mint világraszóló névvel 
feküdni és kelni, automobilozni, klubba járni, önpremierek
ről távozni, általános hódolat középpontja lenni, s emellett 
annak az egyetlen kéznek kihűltét tudni, amelynek egy szo
rításáért érdemes minden . . .

Az ember, aki ilyen helyeire, ilyen elmérgesedett zugaiba 
jut el az életnek, ezerszeresen felcsigázott szerencsétlensé
get érez az életében, amelyet percről percre feldúlva, nyitva 
tart a fantázia, az író tépelődő működése. Millió kis év áll 
nyitva állandóan az írói fantázia örökké terhes méhében, 
ahol az ilyen lelki csapások, mint szenny, ülepednek le és 
vérmérgezést okoznak. Az ilyen beteget a kijózanodás jeges 
ruhájába dönti a valóság szörnyűsége, de, mint egyperces 
gyermeknek, légyzümmögtető csöndre van szüksége, halálos 
csöndre az élet árkolt mezsgyéjén, ahonnan csak a szép és 
visszafojtott nesztelenség hívhatja vissza.

Ezért tartom én szebbnek, nobilisabbnak, ha az ilyen 
embert csak akkor fogadjuk kritikánk megtépázott szalonjá
ban, amikor előre megfontolva produkál. Hiszen ebben 
nyújtja magát nekünk teljesen, ebben fárad el, ebben vérzik 
el javarészt, s mire a saját életéig jut, elcsigázott és megvi
selt. És a megviselt ember szuverénsége szent és sérthetet
len!

Somlyó Zoltán
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SZABADKAI KABARÉ

I.

Valami nyomja a fejemet 
ma délután fél három óta.
És azóta furcsa, mondhatnám: sommás
e nyommás,
nem mint más nyomás,
valami: oly jelentékeny, oly más.
Nem lelem a helyemet: 
most itt nyomja a fejemet, 
majd, mit úgy hívnak: lelkiismeret, 
azzal szorít kezet.
Aztán e búmban, e sebemben, 
e nyomást bent érzem a zsebemben.
S ismét a fejemen, mintha volna 
s szorosan összeabroncsolna 
valami szigorú fez.
Vajon mi lehet ez?
Mért érzek ily fájdalomörvényt?
Hisz tudtommal semmi se történt 
ma délután fél három óta, 
legfeljebb az, hogy Róth A. 
kirakata előtt megálltam, 
ott sok kalapot láttam, 
kiválasztottam egy szalmát, 
s e drága paradicsomi almát 
a Neuhausnál megvettem, 
s igazi nyári ember lettem.
Röviden: vettem egy szalmakalapot, 
s most nélkülözök minden 
anyagi alapot.

II.

Meleg van, meleg, 
s pacsirta-egyveleg 
trilláz a fákon. 
Mindenik ágon 
egy pacsirtaművész



fütyürész;
ez már az igazi nyár: 
az ember akácillatba jár, 
a város tele van 
akácvirággal.
A hold meg teli van 
finom gázvilággal.
(Mert a gázgyár
— tudjuk e mondát már — 
spórol a gázzal, nem tágít, 
hanem holdvilággal világít.)
S ahány a fákon a fészek, 
annyian vannak a pacsirtaművészek.
Szép neglizsében ülnek, 
egész lezséren fütyülnek; 
egynek-másnak a szájában az ujja, 
na ja, hisz kotta nélkül fújja, 
mit bánja egy jól nevelt pacsirta, 
hogy dalát Zerkovitz vagy Huszka írta. 
Műsort ellenben a t. publikumnak 
rendszerint a kalapjára nyomnak.

-lyó.
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NAPIHÍREK

Vannak opálok, melyek különösképpen vizesszürke színűek; 
egész mindennapias szürkébe öltözötten, a laikus szemének 
mit sem érő lomok, üvegértékek, nem mennek ékszerszám
ba. De az ötvösművész, aki babonás éccakákon, amíg deré
kig a hó a föld hátán, vagy egyhangú eső seper, tudja, hogy 
ritka eredetű és kiválasztott anyag van reszkető kezeiben. 
Es ismeri azt a misztikus ragyogást, amely e szürke és igény
telen kis köveket patinázza, a ragyogó színlobbanásokat, 
amelyek kellően forgatva a gyöngyöket, apró felületeket az 
alkony egy szikrájában kigyújtja és megvillogtatja. Az igazi, 
hozzáértő ötvösmester sohase fog ilyen kövekkel ékíteni 
menyasszonyi diadémot, demi-monde-oknak szánt karperece
ket, vagy egyéb világias csillogásra kellő ékszereket. Ezek 
elsüllyesztenék az apró és szerény köveket kérkedő fényük 
közönséges életében. Hanem híres és hű királyok koronájá
ba, főpapoktól malasztos templomok oltárterítőibe rejti őket, 
örökös rejtélyekként, amiket maga az élet kell megfejtsen 
a hivalkodástól megmentett, szentelt homályok ölében.

Az irodalomnak, de inkább az újságirodalomnak ezek a 
szürke, látszatra értéktelen opálkövecskéi a napihírek. Sze
rény hely jut ezeknek a lapokban, a külföldi metropolisok 
újságkolosszusaiban s a kis mezővárosok apró helyi lapjai
ban egyaránt. Az újságolvasó ajkbiggyesztve veti rá a sze
mét, mellékes szükségletnek véli (amennyiben egyáltalán 
szükséglete az újságolvasás) és amikor egyet-egyet elolvas, 
nyomtalanul tűnik el lelkében és agyában a hír, fut tovább 
a betűereken le, föl, keresztbe, kasul és legföllebb, ha olyan 
napihír foglalkoztatja tovább, amelynek akár az élelmes új
ságíró találékonysága, akár az eset természete hangzatosabb, 
feltűnőbb címet tudott juttatni. Egyébként vezércikk, politi
ka, korrupt esetek riportjai, veszekedő emberek nyilatkoza
tai, kigondolt lányszöktetések hosszadalmas és dagályos el
mondása, szóval a hivalkodó, hangos, kérkedő dolgok állanak 
tulajdonképpen igazi becsben az újságolvasó, még a leged
zettebb, a legjáratosabb újságfogyasztó szemében is.

Ezek a szürke hírek ugyanabban a tragikus jelben szü
letnek, amelyben a kis félénk, tehetetlen porszememberek, 
élhetetlen szürke egzisztenciák jutnak el a bölcsőtől a sírig,



félszeg sivárságban. Tekintélyük nincs, a ma mondottakat 
holnap esetleg három sorban meg kell cáfolniuk. Állandóan 
beleesnek az önkompromittálás hínárjába, és ha a szerkesztő 
valamely esettel könnyen akar elbánni, akkor fel se nézve 
az asztaláról, foghelyről kiabálja át a szerkesztőség másik 
szobájába:

— Szürke úr, arról a Puczora-esetről csak egy hírt! Rö
vid hírt! . . .

De kinek jutna eszébe, elsorvadt külsejű, cammogva, 
alig-alig élő, kilobbant tüzű emberek közt keresni vigaszt, 
boldogságot, világ előbbre vivését, nagy dolgokat? Kinek jut
na eszébe, hogy a napihírek áradatában, kavargó kaleidosz
kópjában, vagy a kis szürke és szomorú emberekben az élet 
borzasztó dinamikájának mértékét, jelentőségét, zsenialitást 
keressen? Kinek jut eszébe, hogy ezek a tíz-harminc soros 
elmondások az élet legborzasztóbb és legvégzetesebb mozgó
színházát adják, ahol rossz, rongyos, szürke, olcsó papírra 
vetül milliók szívének elkeseredett görcse, meggémberedett 
agyvelők kiloccsant cafatja és útszélen elhullott, árokparton 
végelfáradt [!] emberek szomorú, magányos vére? Ki gondol 
arra, hogy a napihírek rovatában egy negyedóra folytán ki
lincserdőn rohan végig a toll és a szem, az emberi levegők leg- 
végletesebbjei szívódnak egymásba és tróntfermek bársony- 
és kárpitfala mellett kuporodva ég a rossz illatú olajmécs 
a koplaló deák vityillójában, míg egy centiméternyire már 
a finom és poétikus Anna-bál parfümös, szerelmes, villany
folyós levegője ölelkezik a morgue-ban kiterített öngyilkos 
rémítően nyitva maradt, üveges szemével? . . .

Ezek a hatalmas rotációsok gyomrában örök körforgás
ban guruló szürke opálszemek, rekedten zakatoló, egyhangú 
zsivajba láncolva. így együtt nem jelentenek egyebet álmos 
emberek éjjeli munkájánál, szerény ebédjénél és hatalmas 
nyomdák hirtelen ipari termékénél. Szürke lánc szürke sze
mekből. De ha a lelkünk érintésére véletlenül felszakad a 
lánc egy helyütt és kiesik belőle egy szem, amelyet a pisz
kos földről, a makulatúracsomagok közül kihalászunk s a 
kezünkbe veszünk, hogy felgyullad a lelkünk finom mérlegén 
a fényének súlya, hogy látjuk akkor az ötvösművész becé
zett, rejtegetett kincsét, és hogy fűzzük bele életfájdalmunk 
oltárterítőjének vékony szövetébe . . .

Ezek jutottak eszembe ma, amikor az utcán járva, elém 
került egy szomorú férfi, aki világtalan kislányát vezette a 
kezén. Szomorú napihír volt ez a két vigyázva lépő ember.



Nehány nap előtt mi is megírtuk: a mész kioltotta az ötéves 
kislány mindkét szemének világát. Apró napihír, ki törődik 
vele?! De ha az ember forró napsütésben, májusban boldog 
mosolyok közt az utcán összetalálkozik az ilyen napihírrel . . .

S. Z.
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SZABADKAI KABARÉ

A PARK

Délután egykor a parkban 
számtalan sok cipősark van.
Van alacsony,
de van, mint a hegy: a Badacsony, 
oly csúcsos és oly magas; 
van, amelynek az alja vas, 
van, amelynek diszkrét gumi, 
ezt úgy hívják: gib acht, 
sunst fallst ummi, 
mert tudvalevő, hogy a Palma 
gumi, mint a paradicsomi alma, 
oly csábító, ha egy kis nő 
viseli. Egyébként hallhatóan nő 
a buja fű a parkban, 
ahol sok cipősark van.
Szemlét tartok 
fölöttetek, ti parki sarkok, 
amelyek némely pad alatt 
összefonódva, hallgatag, 
remegve és riszálva,

'a fűt összezilálva 
beszéltek, míg az „Ah”-k és „Öh”-k 
szerelmi forró választ várnak, 
s akik bennetek járnak, 
azok a sarkutazók.
E sportot a fejükből kiverném, 
mert mind egyenesen jön, 
s kimegy — hogy úgy mondjam — ferdén. 
S én tudom,
ha valamely utcán vagy úton
elém jön egy bájos,
csókolnivalóan lányos
ferde sark:
ennek az oka csak a
park, csak a park,
csak a park . . .



PETAR

Egy koronás fő 
járt ma Szabadkán.
Ezt megállapítani illik 
és szabad tán.
Azt mondják, hogy a vonatot 
rossz gőz vitte, fáradt, vontatott 
s a szabadkai stációról 
nem akart elmenni, aszondta, 
hogy spórol.
Erre kivett egy koronát 
s a vezetőnek nyújtotta át 
Petar király
(bocsánat, hogy ily vontatott ez irály) 
mondván:
bist du nicht willig, 
so brauch ich gewalt!
(Ennyit megírni illik,
ettől még senki meg nem halt.)
Halt!

-lyó
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Maga a szó: ember és emberi öntudat már kritikát je
lent. Hogy a kisgyerek az anyjára rámosolyog, míg a doktor 
bácsira haragosan néz, ez már a kritika legelső, öntudatlan 
jelentkezése, kiválasztani az emberek közül azt, aki megér
demli, hogy mosolygással tüntessük ki, és azt, aki a hara
gunkra érdemes. Ez az elsődleges jelentkezése annak, amit 
ítélőképességnek nevezünk az emberi agy milliónál millióbb 
tevékenységű munkájában.

Kritizálni ugye a szó legszorosabb értelmében annyi, 
mint konkrét dolgot vagy jelentőséget összehasonlítani va
lami elvonttal, elméleti értékkomplexummal, odairányuló tö
rekvéssel, hogy különbséget nyerjünk a művelet végén. Di- 
rekt a kivonás művelete ez, amelynek eredménye aztán a 
kritikai összeg, amelyet osztani, szorozni lehet. A kritikán, 
az emberi ténykedések legöntudatlanabbjának és látszatra 
legjelentéktelenebbjének megnyilatkozásán fordul az egész 
szép nagy élet, mint a gyémántpalota a kacsalábon, ezzel 
tisztában lehetünk. Az emberi kritikai képesség öntudatossá
gának, értékének és nemesebb szempontokból való munká
jának irányában nőtt a civilizáció, vagy megfordítva, mert e 
kettő egyformán függ egymástól.

A kritikáról szólván, mint az emberi munka és energia
kifejtés egy dokumentumáról, tisztában kell lenni azzal, hogy 
mi a különbség egyéni véleményformálás és a szó ne
mes értelmében vett kritika között. Mert nem viszi tovább 
a világot semmiféle nemesebb akció; minden mozgásnak, 
akár a térben, időben, akár csak az agy pazarló sejtjeiben 
történik is, ki kell határozódnia, mielőtt életet kap, ahhoz, 
hogy igaz életet élhessen. Ezt az átfejlődést, ezt az embrió
formából élővé változást nevezzük a művelődés, a kultúra 
korszakának; tanulási művelet ez, úgyszólván mechanikai 
szerkezetre beillesztett gépszerü munka, amely a nyersanyag 
feldolgozására vállalkozik: azt elvégzi. Minden: stílus, korsza
kok egymáshoz sorozódása, emberfajok, értékes tézisek szü
letése, új tragédiák talajtnyerése innen indul ki. Abból, hogy 
megismerések, igaz dolgok egymáshoz állítása folytán kü
lönbségek születnek, igazságból, tényekből, a hozzáértő és a 
dolgok mélyén búvárkodó szemek látásából, s ezek a különb



ségek nem egyéni kedvtelésből, nem első személyi szubjek
tivitásból, nem kicsinyes érdekfeszültségből származnak, ha
nem általános, egyetemes, tranzcendens szempontokból vett 
különbséges kell legyenek, ahhoz, hogy a kritika, az úgyne
vezett művészi kritika magvául szolgálhassanak!

A csütörtöki közgyűlés némely felszólalása rögzítette 
meg a toliammal ezeket az általános megállapításokat, ame
lyeket — ősi igazságok lévén — egyébként nem is illett vol
na itt leírni. De tisztán fel akartam állítani a tételt, hogy mű
vészi kritikát csak az gyakorolhat, akinek alapos tanulásból 
folyó művészi meggyőződése, tehát művészi véleménye van. 
Csak természetes, hogy bár a közönséges intelligenciájú szűr
szabónál én jóval míveltebb vagyok, az ő munkájáról, az ő 
igazának titkairól és részleteiről én jogos és számottevő kri
tikát nem adhatok, ha nem értek hozzá, és [ha] nem mondha
tok róla kritikát, ez nem jelenti intelligenciám felemlíthető hi
báját, nem azt, hogy szégyellnem kelljen a dolgot. De, igen
is, [ha] a szűrszabóságról van szó, szépen és tisztelettel be
fogjam a számat, ahogy illik. Ezt — úgy hiszem — minden 
komoly ésszel fel lehet érni.

De a legutóbbi városi közgyűlésen szó lévén a középít
kezésekről, fájdalom volt hallani, hogy a praktikus dolgok 
mellett a képzőművészet körébe vágó kérdésekben is felszó
laltak egyesek, kritikai véleményt kockáztatván meg. Mon
dani se kell, hogy az a néhány hozzáértő, aki jelen volt, s 
akinek képzettségük révén joguk volt a művészi jelenségek 
bírálására, egyrészt kacajra fakadtak, másrészt meg tátott 
szájjal nézték a teljesebb laikusok és naiv tudatlanok tola
kodó szájmozgását.

Az illető kritikus urak közt volt egy például, aki azt 
mondta: „Az új városházáról pedig ne beszéljünk!" . . .  Egyet 
legyintett a kezével, mint valami szemmérték-hitelesítő hiva
tali igazgató, s azzal nyugodtan újra visszasüllyedt abba a 
bájos és kedves nyugalomba, amely a könnyen beszélőket 
s még könnyebben hallgatókat oly tipikusan jellemzi. De . . .  
De ha úgy melegiben megkérdezik vala tőle, hogy tulajdon
képpen miért is ne beszéljünk az új városházáról, hogy va
jon hát mit vétett ez a kolosszális és értékes stílusos épü
lettömb a kritikus úrnak, hogy ilyen ellenséget lát benne, 
hát nem tudott volna válaszolni egy kukkot se. Mert a szeg
fűre könnyen rámondhatjuk, hogy szép, és a svábbogárra is 
könnyen kiszólhatjuk[!], hogy csúnya. Ha megkérdik, hogy 
fejtsük ki, miért, könnyű feladatunk van — csak annyit kell 
feleljünk: azért szép a rózsa, mert szép, nekem nagyon tet



szik, és azért csúnya a svábbogár, mert ronda és utálom, 
és ezzel már nyugton lehet tovább aludni a boldog tudatlan
ság színtelen párnáin.

Én ellenben szépen megmondom, hogy mit kellene felel
nie annak, aki a városházát ilyen olcsón lekritizálja. Ezt kel
lene mondania: „Én nem tudok különbséget ház és ház kö
zött, legföljebb azt, hogy egyik nagyobb a másiknál. Mit tu
dom én, mi az a stílus, vagy mi a szösz? Mit tudom én, mi 
a különbség egy jóni oszlop, egy mór oszlop vagy korintho- 
szi oszlopfő között. És mit törődöm én mindezzel? Nekem 
ne építsenek itt ilyen érthetetlen kőrakásokat, ez nekem nem 
tetszik!" Ezt kellene felelnie!

Én azonban bocsánatot kérek a tisztelt felszólaló kriti
kus úrtól, ha neki netán nem csúnya a svábbogár, hanem 
tetszik. Ez teljesen egyéni dolog kérem . . .

Somlyó Zoltán
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Utópia tán most foglalkoznom azzal a művészi jelentő
ségű eseménnyel, amely Kecskemét városát egy lelkes mű
barát jóvoltából egész sereg műalkotáshoz juttatta. De az 
ilyen ember- és műbarátok felbuzdulása, ha szűk köreinket 
nem is érinti közvetlenül, mindig villanyszikrákat röpít a le
vegőbe, s ezeknek az apró szikráknak a világánál pillanatok
ra drága perspektívákat pillantunk meg, és meglátjuk a kü
lönbséget útjaink és ama utak közt, amelyeken járnunk kel
lene, hogy boldoguljunk. A legtávolibb éghajlatok egy-egy 
légrezdülése is lehet termékenyítő erejű s ezért, ha utópia
ként hat is, de vissza kell térnem a kecskeméti képekre, 
amelyeket Nemes Marcell, az ismert műbarát ajándékozott 
Kecskemét városának. Nyolcvan darab festményt és rajzot 
ajánlott föl a város közönségének, a kecskeméti múzeum 
képtárának megalapításaképpen. Kiköti, hogy az adomány 
örök időkre az alapító nevét viselő alapítvány legyen, s ad
dig is, míg a múzeum felépül, alkalmas épületben őrizzék s 
a város közönségének közhasználatra átadják, továbbá, hogy 
a gyűjtemény gyarapítására a város évente 3000 koronát for
dítson. — Az alapítólevél szerint Nemes Marcell a közízlés 
s a gyűjtemények gyarapítása révén a művásár fejlesztése 
érdekében szükségesnek látja vidéki múzeumok létesítését, 
ezzel a művészet decentralizálását, és miután ezt a feladatot 
az állam maga nem végezheti el, s nagy terhek miatt a vidé
ki városok is csak lassú, fokozatos haladással közelíthetik 
meg, abban a reményben, hogy példája termékenyítőleg hat, 
a vidék jelentékenyebb városaiban helyi múzeumok alapítá
sát szándékozik kezdeményezni. A gyűjtemény értékes és ki
váló magyar festők vannak benne képviselve. Munkácsy négy 
darabbal szerepel: a honfoglalás vázlatával, két enteriőrrel 
és egy tájképpel. Székely Bertalan több munkája, Lotz, Pór 
Bertalan, Rippl-Rónai s más újabb kori festőművészek mun
kái mellett a gyűjteményben találhatók a nagybányaiak na
gyobb számmal. Tintoretto Kertész című képét a gyűjte
ménytől különválasztva, a katolikus nagytemplomban kíván
ja elhelyeztetni.

Az állam és a városok viszonya, jóllehet praktikus, akci
ók lebonyolításában és elősegítésében merül ki. Meg aztán



nem is vagyunk valami különösen jól elbocsátva Magyaror
szágon művészi előnyök tekintetében. Mindenesetre elég 
mentsége akad az államnak, ha esetleg azzal találnák meg
vádolni, hogy nem fordít elég gondot a vidéki városok mű
vészi szomjának kielégítésére.

De íme itt a példa és itt az alkalom, hogy mi is mér
téket vegyünk róla, mert művészetről van szó, s a művészet 
mértéke mindenekre pászol. Szabadka városa esetről esetre 
tett képvásárlásokkal már számba vehető anyagra tett szert. 
Ezek a képek mostanában összezsúfolva, meg nem felelő le
vegőt és port szívnak [a] városháza falain, ahol egyetlen va
lójuk sem érvényesül, ahol a kutya se veszi hasznukat, de 
még észre se vesszük a képeket. Kultúrpalotát, igaz, hogy 
akarunk és fogunk építeni, de egyelőre az még csak a távoli 
jövő zenéje. Ha jól tudjuk ellenben, nekünk is van egy ilyen 
Nemes Marcellünk, aki sokat tehet. Teles Ede az, akiről e 
tekintetben sokat várhatunk s akinek szándékában is van 
már régóta képtárat és múzeumot csinálni, s ott saját szob
rainak modelljeit elhelyezni.

Persze, abból, hogy a kultúrpalota terve megvan, abból, 
hogy néhány festmény ott lóg a város hivatalszobáiban, s 
abból, hogy Teles Ede jóakaratában halványan ott él a jó 
szándék, még nem lesz se műtermünk, se képtárunk, se mű
vészi hajlékunk, se egyebünk. De igenis kötelességünk, hogy 
fölhívjuk a város figyelmét Nemes Marcellnak a kecskeméti 
tanácsot illető kikötésére. Ez arról szól, hogy évente három
ezer koronát kell fordítani a mai meglevő gyűjtemény gya
rapítására. Kecskemétnek így nyolcvan képe van, nekünk 
csak mindössze tizenöt-húsz. Mennyivel indokoltabb volna 
tehát az, hogy Szabadka ilyen összeget fordítson erre a cél
ra, mint valamely művészetekben gazdagabb város . . .

Anyagi áldozatok nélkül nem lehet teremteni. Egy város 
kultúrája, művészi hatalma pedig minden dolgok alfája, és 
olyan gazdag város büdzséjében, mint Szabadka, aligha je
lent valami nagy érvágást néhány ezer korona, amelyet kisza
kítanának holt tőkékből, vagy egyéb, mindenesetre másodran- 
gúbb célok szolgálatából. . ,

Somlyó Zoltán
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ÖTSZÁZEZER FORINT

Este hatkor két detektív állított be a bankigazgató laká
sára. Az előszobában a fehérbóbitás szobalány volt az első, 
akibe belebotlottak, ettől megkérdezték, hogy Konopi igaz
gató úr itthon van-e. A lánytól megtudták, hogy a nagyságos 
urat minden pillanatban várják, e ezenközben az öreg nagy
sága is kijött az előszobába. Szívesen fogadta őket, s bár 
azok minden erővel az előszobában akartak várni, a rózsás 
arcú öregasszony leunszolta róluk a télikabátot, és bevezet
te őket a szalonba.

A szalonban cigarettafüst homályában egész kis társaság 
ült. A sarokban pianinó állt, kétoldalt színes, fonott gyertyák
kal, amelyek tompa világosságot leheltek. A billentyűkön 
két apró, fehér világító kéz, fölöttük nagy női fej, amelyből 
csak a rikító, vörhenyes színű, rozsdás haj uralkodott ki. Az 
igazgató felesége volt, nagyon vontatottan játszott valamit, 
és halkan énekelte is. Kétoldalt két-két úr. Mind a négyen 
fekete ruhában, csillámló ingmellel és teljes tar fejjel. A két 
detektív megállt az ajtóban, a piros hajú direktorné csak a 
fejét billentette feléjük, a kezét ott hagyta a billentyűkön, 
de nem játszott tovább.

És most a négy úr fölkelt, kínos pontossággal bemutat
koztak. És újra leült mindenki, a detektívek is, közel az aj
tóhoz ült az öregasszony, nagyon közel ment a zongorázó 
direktornéhoz, és a fülébe súgta:

— Aliz, esküszöm rá, ezek az uradért jönnek! Már meg
van a baj!

A piros hajú asszony vállai megrándultak, és feltűnően, 
élesen hátrafordult, szemügyre vette az új érkezetteket. Ez
után úgy is maradt a feje, merően, rájuk szegzetten és szin
te keményen rájuk szólva kérdezte tőlük:

— Az uramhoz jöttek, vagy az uramért jöttek?
Az egész társaság megrándult erre, a kopasz urak le

eresztették a térdben egymásra hajtott lábaikat, a detektí
vek köhécselve néztek egymásra.

— Nos uraim, őszinték lehetnek . . .  Mama kérem, be
hozhatják már a teát?



A detektívek nem feleltek, mert ez is válasz tulajdon
képpen; a négy úr fölkelt a helyéről, csak az asszony ma
radt nyugodtan és rendületlenül. Amikor látta, hogy a négy 
kopasz fej sandán összenéz és távozni akar, rájuk szólt:

— önök mindenesetre itt maradnak! Az íframat minden 
pillanatban várom, és szükség lesz önökre, mert önök fel
világosításokat fognak adni.

A detektívek erre szó nélkül fölkeltek. Konopi olajképe 
ott lógott a falon, komolyan és határozottan arra néztek, és 
a piros haj kísérteties fáklyaként libegett oda a kép alá, és 
gúnyos hangon szólt:

— Ez a kép nem sokat ér. Az uramnak most már ko
pasz a feje, a bajusza meg már nem ilyen huszárőrmeste- 
res, mint itt, hanem . . .  hanem más . . .  Hisz különben úgy 
is meglátják, minden percben megjöhet.

A szobalány megjelent az ajtóban a teáscsészékkel. Mö
götte az öregasszony. Leültek, és ahogy az első teáscsésze 
az első ajakhoz ért, az előszoba ajtaján megszólalt a csengő. 
A csengetésre nagy nyugtalanság repült be a szalonba, és az 
asszony túlvilág! nyugodtsággal mondta:

— Az uram.
A két detektív szinte neveletlenül, éhesen ugrott fel, s 

kirohant. Az asszony ülve maradt, az öreg megtántorodott a 
helyén, és a könnyei megeredtek. Aztán erősen hallgatóz
tak. Majd hirtelen egy hordár rántotta föl az ajtót, s a ke
zében levelet tartott, amit görcsös erőlködéssel akart a két 
asszonynak átadni. A két feketeruhás titkosrendőr azonban 
az utolsó pillanatban rálesett a kezére, s kicsavarták a kezé
ből a levelet. A hordár megszégyenülten, lehorgasztott fejjel 
állt. Halk motyogó hangon eldadogta, hogy a nagyságos úr 
erősen megtiltotta, hogy a levelet idegen kézbe adhassa, és 
amikor a levelet neki átadta, zárt fiákerbe dobta magát és 
elhajtatott.

A hordár elment. A detektívek az ablaknál olvasták a 
levelet, s aztán leverten tárgyaltak. Már nem is néztek a 
társaságra, egyedül voltak maguknak. Ekkor az asszony meg
szólalt:

— Uraim, azt hiszem, most már tudni fogják, hogy köte
lességük a férjem levelét ideadni! Elvégre is ez nem akadá
lyozhatja az önök és a hatóság munkáját. És elvégre is a sik
kasztásért, ami a bankban történt, nemcsak az én uram fele
lős. A banknak öt igazgatója van. Ez a négy úr és az uram. 
Tessék őket is felelősségre vonni!



A négy úr gutaütötten meredt a levegőbe. Bamba arccal 
figyeltek föl: most mi lesz? Fejenként száz-száz ezer koro
nát jelentettek a sikkasztás tényében, amely most úgy fe
küdt a homályos, remegő szobára, mint égzengés a nyári 
alkonyaira. A^két detektív hideg udvariassággal tudtára ad
ta a négy úrnak a letartóztatást, és az asszony még egyszer, 
de most már csuklástól hullámos hangon követelte:

— Adják ide az uram levelét!
Konopi levelében azt írta meg a feleségének, hogy a 

rendőrség megtudta a sikkasztást, keresik, ő tehát most 
fiákerbe ül, s agyonlövi magát. Ezt írta, s a végén érzékeny 
búcsút vett. Ez volt a levélben, s a detektívek ezért nem 
akarták odaadni az asszonynak, aki most szó nélkül be
ment a hálószobába. Ezek idekint vallatni kezdték a négy 
igazgatót, akik visszautasítottak minden részességet, és Ko- 
nopira hárították a sikkasztás összes ódiumát. Alig néhány 
perc múltán kilépett az asszony. Tetőtől talpig feketében, 
és nagyon parfümösen. Éles tekintettel kirívóan állt meg, a 
kezében apró revolverrel, és kenetteljesen szólt az urakra:

— Ha öt perc alatt nem adják ide Konopi levelét, a 
szemük láttára agyonlövöm magamat! Nos? .. .

A hat szál emberen reszketés szaladt át, az öregasszony 
ájultan rogyott az asztal alá, a szobalány, aki szintén ott 
járt, felsikoltott. Az egyik detektív, nyilván akinek fontosabb 
megbízása volt, tétovázva odanyújtotta az írást az asszony
nak. Az elolvasta, egyszer végigsimította a képén a fehér 
kezeit, és fellélegzett. Fölmosta az öregasszonyt, azután meg
kérdezte az egyik polgári rendőrt, hogy okvetlen hazahoz
zák-e az ura hulláját. Mert az fölösleges kellemetlenség volna. 
A szegény embernek már úgyis mindegy, honnan kerül a 
földbe . . .  Legjobb volna, ha mindjárt a hullaházba vinnék. 
Hiszen az újságokban is mindig úgy olvasta, hogy az ilyen 
öngyilkosokat egyenesen a halottasházba szállítják.

A detektív ötölt-hatolt. A piros hajú asszony most izga
tottan, nagyon fölindulva a telefonhoz ment. A számot gyor
san megkapta, és egy Ferinek szólított emberrel beszélt 
búgó gerlicehangon. Hivta, rögtön üljön kocsiba, és jöjjön. 
A végén pá-val köszönt el tőle. Letette a kagylót, leült és 
végigdobolta az ujjaival az asztal szélét. Nagyokat nyelt, 
türelmetlen volt, és mintegy távozásra célozva, megkérdezte:

— Miben lehetek még az urak szolgálatára?
Az urak idegesen mozgolódtak. Lent az utcán kocsi állt 

meg. Az asszony tüdeje majd kiszakadt, tüzelt az arca, a



boldogságot várta az ajtaján. A boldogság, Feri be is jött. 
Körülnézett, felhúzta az orrát, a négy igazgatót, akiről tudta, 
hogy Aliznak udvarolnak, hetykén átfogta a szemével. Aliz 
szilajul belefogódzott a karjába, s magával vonta a belső 
szobába. Ott a nyakába esett. Elmondta, hog3r megnyílt a 
mennyország, az ura, ez a vén bagoly sikkasztó, félreállt az 
útjukból. S most végre egymáséi lehetnek. Feri tajtékzó 
szájjal hallgatta, néhány súlyos kifejezést dobott Konopi 
fej éré, s így boldogították egymást percekig. Aztán a fiatal
ember uralkodói fölénnyel azt tanácsolta, hogy dobja ki Aliz 
„azokat az urakat"! Menjenek a fenébe, s ne fertőztessék 
meg ezt a házat. Menjenek!

Éppen kiléptek az ajtón, hogy eltávolítsák az alkalmat
lan embereket, amikor sápadtan, bicegve, sötéten jött meg 
Konopi. Megjött, élve, tönkretörődve, de élve. Csupa kő
szoborrá fagyott az egész társaság. Konopi a kerevetig tá- 
molygott. Ott leült. Tudta, mert megérezte, hogy a két ide
gen detektív, hozzájuk szólt:

— Differenciák voltak a bankban. Ötszázezer forint. 
Ötszázezer! Az urakra azonban nincs szükség! Kár volt fá- 
radniok.

Azzal a zsebébe nyúlt és letett az asztal plüsterítőjére 
nagy csomó papírpénzben ötszázezer forintot.

És most meglátta az asszony mellett, összegörbülve, 
meggémberedve Ferit. Ahogy meglátta, kifordultak a szemei, 
felhördült a melle; az összetöpörödött ember felugrott, oda
vetette magát a szepegő fiatalemberre. A tíz körmét bele
mártotta az arcába és fölszabadult erővel ütötte, verte. És 
ütötte, irtózatos öntudattal, kővé meresztett szemekkel, lá
bakkal, bele-belerúgott és közben kiabált:

— Ötszázezer forint! Életedben se tudnád megkeresni. 
Még lopni se tudnál ennyit! Te kicsiny, te semmi. Te százfo
rintos hivatalnok! Mit akarsz a feleségemmel? Mit akarsz? 
Egy kalapja többet ér, mint az egész életed! T e . . .  t e . . .

A detektívek s a négy igazgató dermedten néztek egy
másra. Szinte parancsszóra, egyszerre felkeltek és szó nélkül, 
ünnepélyes lassúsággal kimentek.

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. május 28.



A Bácskai Hírlap valami furcsa fanatizmussal csináló- 
dik. Immár csaknem tizenöt esztendeje kerül ki reggelenkint 
a friss, ropogós újság a masinákból, immár csaknem tizenöt 
esztendeje írják a meg-megújuló emberek a betűket egymás 
mellé és fontosságot adnak az ártatlan szép fehér kutyanyel
veknek. Rossz időben, jó időben ott állanak az ólomkatonák, 
zakatol az élet hatalmas visszhangja, és zajlik a harc, amit 
törhetetlenül hurcolunk.

Kis méretekben kezdték el azok az emberek, akik előt
tem fogtak itt a tollhoz, de — átlapoztam a megsárgult le
velű régi évfolyamokat — mindig lélekkel, szívvel és vérrel, 
magyar és fanatikus lobbanékonysággal, amint csak azok 
tudnak, akik igaz ügyhöz nyúltak, akik egész lelki egziszten
ciájukat és céljukat fűzik a mindennapi foglalatosságukhoz. 
Nem kérdezve, mit hoz a holnap és a munka, nem tudakolva, 
érdemes-e, meghallják-e az emberek, hogy a kultúra és a 
betű egy és ugyanaz az ország, hogy a művelődés folyamata 
az írás horizontjáról indul lefelé folyva, egy széles és hatal
mas perspektíva minden vonalán, fákon, bokrokon, tavakon, 
folyókon, palotákon és pincéken át.

A Bácskai Hírlap mától fogva új otthonban készül el. 
Szerettük a régi kis kedves és meghitt atmoszférájú helyet, 
hozzáfűzött minket minden percünk és minden érverésünk, 
és nem tudok elképzelni se drágább és áldottabb derűt, mint 
amikor a kis biedermeier díványon feküdtem és a hat mé
ter széles, hat méter hosszú szerkesztőségi szobában tele
rajzolta szegény agyonhurcolt és véresre kopott fantáziám 
az ó falakat mindenféle olyan képekkel, amelyek örökké, 
jaj, örökké talán csak képek maradnak. És hány szomorú 
esteied és köszöntött ránk is ó, hányszor feküdt rá mindenre 
a legborzasztóbb melankólia: a témahiány, amelyről, hogy mi 
rettenetes vajúdás és mi átkozott csömörből ered — csak 
az újságíró tudhatja. Különösen a magára hagyatott, árva és 
porszem vidéki újságíró, akit az élete belelökött a vidék kissé 
indolens, kissé előítéletes, kissé komótos közönsége és a ké
nyelmes, elkényeztetett pszeudozsurnalisztika közé, ahol so
hase lehet eléggé éberen és eléggé erősen ülnünk ahhoz, hogy 
bizonyságokat szolgáltassunk.



A régi helyiséghez, íme, mély hangú ódát zengek! Szere
lem volt, ami hozzákötött minket, talán minden szerelem
nél erősebb és szorosabb, az önmagunk szerelme. De csél- 
csap minden férfiszív és csalárd, „andere Stádtchen: andere 
Mádchen” . . . ,  mondják az öreg cinikusok, és aki szebbet 
lát, az elfelejti a régi szépet. Itt hagyjuk tehát a szent csók
jaival, naiv hitével azt a kis szobát, azt a kis piszkos, sötét, 
de felejthetetlen szobát, az új kedvéért — szebb kedvéért 
—, mert ez lesz a mi új szerelmünk.

Azt a misztikus fluidumot, ami az írást, az újságírást 
itatja, s amit az újságírás áraszt, ezentúl itt forraljuk, itt 
hevítjük fel lombikjainkban, ebben a konyhában keverjük 
ezentúl igazsággá és valósággá. Itt üdvözöljük majd a jövő 
héten a gyönyörű művű, modern munkatársat: a szedőgépet, 
amelyet fel fogunk pántlikázni lelkesedésünk és munkálko
dásunk selymeivel. Itt fogjuk az éccaka csöndességében fü
lünkhöz szorítani, kifáradt és remegő kezeinkkel a kis ördön- 
gős masinát, a telefonkagylót, és itt fogjuk lázas híreinket a 
közönség számára feltálalni. Ide fog áradni barátaink és 
munkatársaink becsülése és szeretete, itt fogadjuk a mi jó 
embereinket barátsággal és vendégszeretettel és itt fogjuk 
megvalósítani mindazokat a szép és nagy ideákat, amikkel 
dicsővé nevelni, megacélosítani, felemelni és törhetetlenné 
tenni mindnyájunk féltve szeretett kincsét és ideálját, a 
Bácskai Hírlapot.

[ . . . ]
Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. június 4.



NAFTALIN-KISASSZONYOK

Lebocsátott redőnyök alatt piheg már a város délutánon
ként, az ivóvíz már jég között áll, az olcsó utcai fagylalt
árus már tolja az ormótlan kis kocsit a fehérre szikkadt 
aszfalton és arról lehet tudni, hogy délután négy az óra, 
ha rozsdás rézcsöngetyűje megszólal a kapu alatt. Ilyenkor 
félig alvó nők bújnak ki, szegény, holtra dolgozott polgári 
anyák, gyermekszülésben és ebédfőzésben elposhadt asszo
nyok, nyomorúságosán szimpla ingnél alig több ruhában és 
kikeresik porcos kezükkel a kebleikből a krajcárokat a szét
folyó komisz fagylaltért. Ennyi a nyaruk és ennyi a nyara
lásuk. Ennyi az életük és ez az életük. Alig is ér többet an
nál a két krajcár ára fagylaltnál, amivel az életüket hűtik.

Ök nem ismerik a lebocsátott redőnyöket, ők, akik fol
tos, maradék vászonból tákolt firhangok mögé menekülnek 
a szegénység méltatlan melankóliájával és nem ismerik azt 
a hangulatot, amelyben mostanában a gazdag, vagy legalább
is jómódú nők találják dús szórakozásukat, ök  távol estek 
a nagy utazókosarak, illatos fehérneműek és a bársonyos plé
dek mozgalmaitól — ők hamisítványai, kópiái, akikkel a sze
gényebb és szerényebb férfiak díszítik szemre életük festet- 
len, korhadozó falait.

De a dámák, a vagyonos férfiak női mostanában merész 
spekulációra bocsátják ápolt és finomított agyukat: Trouville 
vagy Monte-Carlo? Svájc avagy Tátra? . . .  Hol jobb, hol ol
csóbb? Hol kínálkozik a legtöbb és legelőkelőbb ismeretség 
és hol lehet leginkább érvényesíteni a raktáron levő toalet
teket? . . .  Ezekről konferálnak az úriasszonyok a délután 
langyos homályosságában, a lebocsátott roletták mögött, 
többnyire nem férjeikkel, akik a bankokban és egyéb meleg 
helyeken ülnek és dirigálnak rekedt hangon, hanem a ba
rátnőkkel, akik még azt a kis nyaralást is irigylik egymástól, 
ám azért a leggrandiózusabb tanácsokkal szívesen szolgálnak.

A kisasszonylányok könnyű kötőkben a drága és habos 
holmik fölött, megeresztett harisnyacsatokkal, megzilált hajjal 
lesnek ki álmaik és szívdobogásuk mögül a napvert utcákra; 
félretolják a rolettát, kibújnak az erkélyekre egy-egy pilla
natra, és rá van írva az arcukra a szó: naftalin, és rá van le
helve az arcukra az illat: naftalin. Ennek az orrfacsaró hol



minak a jegyében születik az ő befelé nagyon megdrágított, 
de kifelé nagyon parányi életkomédiájuk minden mozzanata: 
az úrilány, aki parádésan, örökké tisztálkodva és folyton rep
rezentáló lényével köteles várni az életére, a férfiára és min
den szívrepedését meg kell foldoznia és minden igaz erköl
csét el kell fajtalanítania a pénz, a társadalmi berendezés 
és az álerkölcs szent nevében. Ezekről a lányokról írta meg 
Marlitt — aki pedig fehér lepedővel takar mindent, ami élet 
és piros fényű, fehér lepellel borít mindent, ami undok és 
fekete —, hogy hasonlatosak ama taktusra lépő, kifésült 
sörényű, csillogó hátú lovakhoz, amelyeket a gyászkocsi elé 
szíjaznak, de amelyek, ha nekieresztenék, ungon-berken át, 
tajtékzóan rohannának holt terhükkel maguk mögött a ré
szegítő és szabad éjszakában.

A kisasszonylányok nyara se dúsabb valójában, mint a 
délutáni utcai fagylalttal szórakozó, petyhüdt asszonyoké. 
Többnyire önző atyák, az általuk adott élettel visszaélő szá
razsággal szolgálják a komoly józanságot, a tőke megbecsü
lését, talják a gazdasági uralom ököljogának fanyar szekerét 
és a drágán fizetett dajka idegen emlője mellé desszertnek 
kényszerítik lányaikra csöppenként a hamis úri dölyföt, a 
pöffeszkedés keserű aromáját. Piros kötésű Beniczkyné Baj
zákkal örvendeztetik meg kisasszonylányaikat, Musett Alfréd 
és egyéb finomkodó, udvarias poéták verseit nyújtják nekik 
potom pénzen, szóval mindent elkövetnek gondosan, hogy a 
magyar úrilányok lassanként egészen megfeledkezzenek ma
gukról, szuverén élet jogaikról: hogy szobadíszekké, bálvá
nyokká, csecsebecsékké süllyedhessenek és majdnem szolgai 
alázattal és keresztyéni türelemmel váljanak magántulajdon
ná és nem egészen igaz úton szerzett magántulajdonná.

A piros kötésű Beniczkyné Bajzákon hűvösre hízott bál
ványokat keserűen megsiratja a nyári szerelmeken kívül a 
kultúra istenasszonya is! . . .

S. Z.

Bácskai Hírlap, 1911. június 9.



PÁRBAJ ÉS KULTÜRA

Egy országgyűlési képviselő: Richter János, bátor és 
őszinte férfiú, szólani mert az ország színe előtt olyan in
tézmény ellen, .amely antipatikus mindenki előtt, aki hoz
zászokott az önálló és objektív látáshoz, de amely ellen szól-' 
ni a klubok és gavallérok levegőjében: laufpassz az úri lég
körből, a gentlemanlike bűvköréből. Richter képviselő a 
duellum avus és archaikus pántjait tépte meg, azt indítvá
nyozva a tisztelt Háznak, hogy utasítsa a kormányt, misze
rint a mindinkább elszaporodó párbajvétségek megakadá
lyozása céljából a büntető törvény vonatkozó intézkedései
nek szigorítását tartalmazó törvényjavaslatot terjesszen elő 
és megfelelő rendőri intézkedéseket léptessen életbe.

Hogy fogadják majd ezek után a lovagiasság ferde kö- 
zépkorias fogalmát egyenesre vasalni akaró képviselőt a 
rendes társaságában, a klubjában, katonatiszti körökben, vagy 
a hanyagul büszke, finom dámák közt, az kétséges. De egy 
percre se lehet kétséges az, hogy ezzel az indítvánnyal euró
pai akció rugója nyert életfolyamatot és egy kultúrvonás 
kontúrja kezd kirajzolódni a magyar társadalmi berendez
kedés kuszáit rajzán.

Társadalmak kialakulása, erkölcsi tételek felépülése bel
ső okoknak lehet csak alávetve. Egy emberréteg erkölcsi 
életfolyamata mindég szükségszerűleg párhuzamos az általá
nos szellemi, lelki diszpo[zí]cióval és gazdasági viszonyok
kal. Áll ez az eminens társadalmi intézményekre: a há
zasságra és egyéb ilyen társadalmakat összetartó kapcsok
ra, amelyek megszűnnek, mihelyt a faj, a karakter adta 
talaj megszűnik. Forradalmak veszedelmei szükségesek még 
el nem hervadt gyökerű életintézmények eltöröléséhez, de 
viszont forradalmi szituációk, forradalmi bacilusok meleg
ágyai azok az intézmények, amelyeknek horizontja fölött 
gazdasági, erkölcsi és szellemi életünk már régen elhaladt, 
mint szédítő magasban szálló repülőgép apró és fakó kis 
faluk fölött.

Kedves és szórakoztató régi, ványadt fedelű regények 
jutnak eszembe a párbajról gondolkozván. Kedves poros 
románok, miket nagyanyáink és tantijaink olvasgattak le
vendulaillatú délutánokon, a pohos kandallóhoz dőlve, piros



és kék hárászkendőkben dideregve, majd fölgyulladva hirte
len, mint nedves rőzse a pásztor pipájának tüzétől. ők  
vették hasznát a párbajnak, élvezve a romantikusan izgalmas 
történeteket, ők színesedtek meg életben és tragédiákban a 
párbaj segítségével és ők át is élték annak minden kedves 
és naiv izgalmát. Ők, benne élve a Frauendienst és a Gottes- 
dienst középkori, koturnusos éghajlatában, benne élve a be
csületre méltó, de nem okvetlen követendő középkor bék
lyójában, rettegő tisztelettel nézték a párbajt és dáliává, 
hőssé, vitézzé nőtt szűk szemeikben a hajnalban segédeivel 
titkon távozó férj, fiú vagy udvarló, és bálványozó imádat
tal csüngtek rajta, amikor felkötött karral és felpeckelt ál
lal hozták haza fekete hintón. És hova lettek volna e férjek, 
fiúk és lovagias lelkek nélkül a biedermeier kor karcsú és 
ködös enteriőrjei, hova lettek volna a könnyű, rózsaszínre 
árnyalt szalonkép-garnitúrák és végül: miből lett volna a 
negyvenes évek regényirodalma nélkülök . . . vajon miből? . .. 
Kellett ez a kor, és kellett minden szögletes félszegsége, 
minden nevetéges figurája és stílszerű színszerűsége. Kellett, 
mint a pantallóhoz a strufli, mint a púderes parókához a 
krinolin és a bájos, csókolni való fekete flastrompötty az áll 
gödrében és az ajk fölött.

A kultúra és az önfelelősség merészen ívelt repülőgépén 
mi már messzire elszálltunk e tájak s e színfalak mögött. 
Más drámákat játszat le velünk az élet, más színpadi szabá
lyok kovácsolódtak, és más temperatúrában ömlik ma a 
vérünk. Ma már tragikomikus a férj és az udvarló, ha kiáll 
a kisvárosi krakélerrel, köldöktől meztelenre vetkőzve, ami
ért az a korzón, a főispán lányai szeme láttára rátaposott a 
tyúkszemére. Ma már szánandó és eltörpülő ember az, aki 
a női tisztesség megóvásában lemetszeti a füle cimpáját, 
avagy átdorbézolt éjszakákon kiköpött, buta sértésért a ví
vómesterek sisakos termeiben szerez magának elégtételt.

Ma már felelősségre kell vonjuk magunkat minden olyan 
időtöltésért és energiafogyasztásért, amely nem a kiszélese
dett kultúrát szolgálja, vagy nem az utánunk jövők békéjét 
és biztonságát építi. Ma már főbenjáró bűnként esik beszá
mítás alá a párbaj buta és lehetetlen formája és olyan haho- 
tával kell furcsállani, mint hogyha egy mai asszony krinolin- 
ban menne, teszem azt, Anna-bálba . . .

Somlyó Zoltán



Uborkaszezon leselkedik ránk, lomha, üres idő, amit 
nem lehet elég okosan kitölteni; körülbelül olyan, mint a 
rétesnek a vége, ahova már nem jutott töltelék. Tehát: azt 
kell tennünk, amit a racionális gazdasszony cselekszik a ré
tesvéggel, amikor jobb híján behinti cukorral. Az uborka- 
szezon, ha másra nem, de arra mindenképpen alkalmas, 
hogy olyan kérdéseket bolygassunk meg, amelyek nem szo
rosan aktuálisak, éppen mert mindig aktuálisak és eminen
sen aktuálisak. Ilyen kérdés Szabadkán a színház kérdése, 
valósággal lógó és tátongó kérdés, örökké vicsorogva ránk 
és emlékezetünkbe juttatva, hogy bizony mostohán bánunk 
vele.

A csütörtöki közgyűlés elé javaslatot terjeszt a polgár- 
mester, amelyben hatmilliós kölcsön fölvételét fogja indít
ványozni. A kölcsön fölvételét valószínűleg egyhangúlag fog
ják elhatározni. A javaslat egyébként, csak úgy mellesleg, 
megjegyzi, hogy a vízvezeték és a csatornázás ügye is dűlő
re fog jutni a közeljövőben, amennyiben felszabadul más
fél milliónyi összeg a városházépítési alapból, s ezt a pénzt 
erre a célra fordítják.

Most már tehát annyira volnánk, hogy vízvezetékünk és 
csatornázásunk — lesz. Nincs azonban szó a polgármester 
javaslatában a színházépítésről. Ezt a témát különösképpen 
kerülik Szabadkán a mértékadó körök, ez a legmostohább 
téma. Mi ugyan nem csudálkozunk efölött, egyéb érthető 
okokon kívül azért sem, mert nem tartozik a felveendő köl
csön keretébe. Bizonyos jóindulattal, amely az újságírást s az 
újságírót a legsúlyosabb esetekben sem hagyja el, azt mer
jük remélni, hogy a színház kínosan vajúdó ügye nem fog 
elaludni. S egyébként is lehet talán okunk erre a remény
re: hiszen ígéretet tett erre nézve a polgármester. . .

Tudni kell — bár ez furcsa —, hogy Szabadkán bizonyos 
ellenszenvvel vannak az emberek egy új színház felépítésé
nek ötlete iránt. Semmi se nehezebb ugyanis, mint elhitetni 
velük, hogy a várost az új színház létesítésével semminemű 
megterhelés nem éri: egy krajcár költség nélkül fel lehet épí
teni az új szabadkai színházat! A város levéltárából a tanács 
elé került s ott fekszik egy beadvány, amely az erre vonat-



kozó számadást tartalmazza. Ebből világosan kitűnik, hogy 
az új színház fel nem építését semmiképpen se lehet anya
gi okokra visszavezetni.

Nem lehet tehát a leggondosabb antipátiával se kifo
gást találni. Ha lehet új színházunk, micsoda érvek lehetnek 
amellett, hogy ne legyen?! , ..

Somlyó Zoltán
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Ha valaha valaki méltatást fog írni Szabadka város 
mostani podesztájáról: Bíró Károlyról, a bevezetésben, a 
portré megrajzolásánál minden bizonnyal meg kell írja azt, 
hogy Bíró Károly a bölcs előregondolás embere, lehiggadt 
aggyal dolgozó atyja városának, amelyért nagystílű munká
kat teljesített. És főként: semmit se szervezett, semmit se csi
nált meg addig, nem létesített intézményeket, amíg alapot 
nem gyűjtött a számukra. A szabadkai polgármester e tekin
tetben egyedül áll az országban.

Hogy kellőleg megrajzolhassuk azt a viszonylatot, amely 
a polgármester és munkássága között fennáll, matematikai 
tételt állítunk fel: Adva van egy nagy [. . .] város, az ország
ban leggazdagabb, majd ötvenmillió cselekvő vagyon birto
kában, — a legszerényebb számítás szerint. Amióta Sza
badka polgármesteri székében dr. Bíró Károly ül, szinte 
horizontális méretek kerültek a városra: rengeteg intézmény 
és újítás dicséri őt: megcsinálta a belterület aszfaltozását 
és keramittal való burkolását, tanyai központokat létesített, 
amivel a tanyákat kulturális hálózattal látta el; több tanyai 
templomot épített, felépítette kétmillióval a városházát, ezt 
a grandiózus alkotást, és félmillió költséggel rekonstruálta 
Palicsot.

Mindezeket az intézményeket, illetve közintézményeket 
csak akkor vitte ki, amikor már a kellő alapot megszerezte 
volt.

Amikor mindezt följegyezzük róla, amikor e visszapillan
tás és összesítés alkalmából egész elismerésünket tesszük le 
alkotásaiért, és amikor a város összhangzatos háláját említ
jük föl, akaratlanul egy kérdés tolakszik fel legjobb lelkiis
meretünkből: vajon igaza van-e a polgármesternek, vajon 
a leghelyesebb úton viszi-e előbbre városát, ha lépésről lé
pésre akarja fejleszteni? Vajon a meggondolt és komoly 
sakklépések magukban hordják-e mindazokat a föltételeket 
és lehetőségeket, amelyek a stílusos kialakulást teljesítik?

Vajon nem volna-e helyesebb, ha nagyszabású arányok
kal munkaprogramot dolgozna ki és a még jövőben létesí
tésre váró intézményeket, amiket hiszen ő maga visel a szí
ve alatt, s amelyeket a még hátralevő négy éven belül, vagy



új megválasztásával a későbbi hat év folyamán, már most 
megcsinálná, nem várva velük addig, amíg a kellő alapok 
összegyűlnek?

Ezzel nem irányozzuk a domestica emelését, mert hi
szen erre szükség Szabadkán nincs — dacára a nagy kiadá
soknak. De tekintetbe kell venni, hogy a legtöbb nagyará
nyú intézmény magát finanszírozza a befektetett tőke auto
matikus amortizálásával. Itt van mindjárt a városháza. En
nek létesítésére másfél milliónyi alapot gyűjtött a polgár- 
mester, s amikor már felépítette, kitűnt, hogy az épület 
maga amortizálja magát.

Elsősorban van szükség, elodázhatatlan szükség a vízve
zeték és csatornázás munkálatainak teljesítésére; a kultúr
palota megépítésére, könyvtárral, múzeummal és képtárral. 
Ezek talán az egyetlen olyan intézmények, amelyek csak 
erkölcsi kamatokat hoznának; de a vízvezetékkel és csator
názással járó egészségi előnyök már magukban is kifizetőd
nek. Ezenkívül okvetlen meg kell építeni az új színházat, 
amely szintén önmagában hordja a hasznot, és egy fillér 
kiadást sem jelent. És — ami a legsürgősebb — a szegedi 
úti résznek, a város új részének kiépítésére figyelmeztetjük 
a polgármestert! Félő, hogy ennek elmulasztása a polgár- 
mester összes tényeinek fényét és érdemét elhomályosítja, 
s nem lesz elegendő ahhoz, hogy valamikor hibájául ne ró
nák föl e városrész elhanyagolását, ha ezt sürgősen meg nem 
csinálja.

És az utókor, a hálás utókor pszichológiája, amely nem 
azt nézi, mit teljesített valaki, hanem azt, amit nem . . .  Ér
demes itt felemlíteni Szabadka város volt polgármesterének: 
Mamuzsics Lázárnak az emlékét; szintén sokat produkált, 
ez tagadhatatlan, és nem veszik észre: csak azt, hogy meg
szerezhette volna Szabadka város részére, mintegy 15—20 
év előtt 100 000 koronán a báró Rudics-féle telket, amelyre 
nagy szüksége van a városnak s amelynek ára ma egymil
lió, s ezért le kell róla mondania . . .

Így fest az utókor gondolkodásmódjának filozófiája, így 
ítélik meg az emberi igyekezetei, a munkát és energiát, ami
kor már a távoli ködökön és közvetlen érdekeltségeken át 
látják az emberek. Bíró Károly polgármesternek érdekében 
és módjában is áll törődni az utókorral!

Somlyó Zoltán



HALOTTI BESZÉD 
A KÉT MILLIOMOS LEÁNYRÓL, 

AKIK TÜZHALÁLT HALTAK

Wilson Ellen és Duhaven Matild New York-i kisasszo
nyok: jaj volt nektek, mert apáitok, a milliomos urak, mil
liomosok voltak. Jaj volt nektek, mert jött a vihar, amikor 
ti csónakkiránduláson hűsítettétek szép és bő fiatalságoto
kat, pedig nagyon sok kévekötő és magvető leány ott áll a 
széles mezőkön, térdig meztelen lábbal, amikor jön a hivar 
és rá se hederítenek. Legföljebb, ha a pendelyüket ráborít
ják csigás barna hajukra. De hogy valami jachtra menekül
jenek az elemek háborúja elől, azt nem teszik, és okosan; 
mert, lám, ti megtettétek és valamelyik milliomos fiú vil
lámlás és dörgés közt hőskodve, cigarettre gyújtott, és az 
elhajított gyufa meggyújtotta az olajos tartályokat, azok pe
dig titeket.

Most már szén vagytok, drága és fekete szén vagytok, 
Wilson Ellen és Duhaven Matild, akik fehérek és kacérak 
voltatok és legfeljebb, ha a hajatok volt fekete. Látjátok: 
minden e két szín között van, a fehér és a fekete között, 
minden, ami a születés és halál közé esik. A szerelem piros- 
sága, a sárga villám, a szennyes-szürke fellegek mind-mind 
fehérben jönnek a világra és feketén mennek el, a mélysé
gek felé, ahol ti most már mindent tudtok és mindent lát
tok, milliomos kisasszonyok szénből, a rettenetes életvihar 
borzasztó sötét szobrai. . .

Szép halál a tiétek: gazdag leányoknak való halál. Sok 
pénzbe kerül, hogy az ember így meghalhasson, hogy így fe
kete porrá válhasson. De vannak gazdag leánytársaitok, 
akik még előbb végigcsinálják az egész szerelmi hercehur
cát egészen a tőkét szentesítő oltárig és mirtuszkoszorúig, 
és akkor úgy égnek el lassú és keserű tűzben, a pénz szövét- 
nekeinek mély tónusában. Én nem tudom, ti hol tartottatok 
a szerelmi hercehurcában, hányadik csóknál, isten bocsáss 
meg, tudom, hogy halottakról nem is szabad ilyest mondani. 
De bizonyos, hogy a New York-i angol úrfiak között ketten 
most gondolnak a csókjaitokra és arra a hozományra, ame
lyet két fekete menyasszonytól rabolt el a vihar. Ez a két



hozomány most, isten tudja, merre fog kóvályogni az élet 
tengerében, messze tőletek . . .  Kinek fog boldogságot szerez
ni, vagy keserű szenvedést és ki hálálja meg csöndes imád
kozással, vagy ki átkozza el véres szitokkal szenes hulláito
kat majdan . . .

lyó.

Bácskai Hírlap, 1910. június 28.



KERTÉSZ MISKA MÜVÉSZESTÉLYE
(Konferánsz)

Egyik legérdekesebb emberfaj azon kócos és elkénysze- 
redetten elhanyagoltak között, amelyek a magyar kabarémű
vészetet annyira diszkreditálták az utóbbi pár év vehemens 
tülekedésében. Magyar vidéki kabaré? Magyar vidéki mű
vészet? . . .  — kérdezik önök, a melegtől levert és meginga
tott hitű olvasók, önök, akik elé öles plakátok hazug maszk
jába öltözött huszadrangú santőzök és zugkomikusok hoz
ták olcsó és trágár hangzavaraikat. Akik szegényen és rossz
hiszeműen kopogtattak be az önök jóhiszemű érdeklődésé
nek kapuján és akik kedvesen tudták önöket becsapni.

Hölgyeim, uraim: valóban igazuk van, amikor kérdez
nek! A közönségnek általában mindég igaza van, ha kétel
kedik, de nincs igaza, ha mindig ugyanazzal a mértékkel mér. 
A brettli világa furcsa és groteszk világ, megfésülve nem igaz, 
a maga meztelenségében néha kellemetlen: ebben hasonlít 
a harmincesztendős hisztérikához, aki szép, de nem találja 
a helyét. A Kertész Miska finom és desztillált ízlése arany 
középutat lelt: praktikus és elragadó nyári pongyolát sza
bott a brettlire, sejtelmes muszlinból, drága miniatűr csip
kékkel, sokféle divat összekonstruálásával, pajkosan, de a 
nagyszabású kokottok ésszerűségével. Lent, a sárga selyem
harisnyák súrlódásánál leheletszerű fodrok repdesnek e pon
gyolán, mint apró bárányfellegek, amelyek homályosítják az 
ég kékjét, de nem veszélyesek. Fent a dekoltázs: megvan, 
kecses és eltalált vonalakkal, de alig észrevehető vékony fá
tyol azért őrködik a szúnyogcsípések ellen . . .

Nagyjában ez a [?] Kertész Miska egész nagy világot áb
rázoló programjának. Ö maga, mint a Magyar Színház bonvi- 
vánja, kiváló színészegyéniség: táncol angol ütemekre, kuplé- 
zik bohó és kedves dolgokról, bluette-ekben lép föl, és Kiss 
József verseiből megrázó ciklust ád. Mellette szédítő áradata 
a legszimpatikusabb tehetségeknek: Feledi Boriska, Bach- 
mannné Turcsányi Mariska úriasszony, Marosi Juci, Bányai 
Irén, mind budapesti színházak kiváló tagjai; továbbá Czeg- 
lédi Gyula, a vékony Shakespeare-arcú zongorahumorista, Z. 
Kertész Dezső, Gellért Lajos, a Kamarajáték jelentős tagja, 
á la Reinhard, akiket rang szerint nem is lehet sorozni, any- 
nyira külön-külön jelentősek mind.



A rendkívül ügyesen összeállított műsorba kupiék közé 
apró, pár perces darabok és tréfák vannak beékelve Strind- 
bergtől, Levedantól és Nagy Endrétől.

A Nemzeti Szálloda gyönyörű és intim kertjében két 
humorral és nemes művészettel telilehelt est fog lejátszódni. 
A szabadkai közönség művészetimádata most végre teljes 
erővel megnyilatkozhat, nem kell előítéletek akadályaiba üt
köznie. Ennyit akartam előrebocsátani a szombati és va
sárnapi művészestről!

lyó.

Bácskai Hírlap, 1911. július 1.



ARANYKALÁSSZAL ÉKES RÓNASÁG .

Petőfi Sándornak, az Alföld forró lelkű költőjének jól 
ment dolga. Dalolva járt az aranykalásszal ékes rónaságon, 
nem keresve, mi van a rengő kalászok mögött. Nem érdekel
te a búza ára, csak a színe, áldott és gyönyörű aranyja s 
esetleg a térdig mezítelen lábú, gömbölyű parasztlányok, 
akik dolgoznak a kenyérrel: a marokverők. Ezen az alapon 
ki lehet sütni Petőfi Sándorról, hogy impresszionista költő 
volt, amiért bizonyára megharagudnának rám hazánk ama 
őrködő elemei, akik híres költőnket szeretik a nemzetiesség 
és fajiság jeleiben láttatni.

Az impresszionizmus ma már kissé lefelé jár a művé
szetekben, de a búzával szemben meg egyenesen könyelmű- 
ség és bűvös naivság impresszionistának lenni, mert hogy 
úgy mondjuk: szinte kihívja a materialistaságot. Mint a leg- 
matériább anyag, mint ég és föld között tán a legpozitívebb 
valami,- ma már civilizáltság józanabb légkörében a búzáról 
egész hivatalos komolysággal illik beszélni, és meg is van a 
búzához illő komoly hivatalos szótár: az úgynevezett tőzsdei 
nyelv, amely éppen nem mondható költőinek.

A magunkfajta szegény középosztályú ember, művelt em
ber bizony nem jut abba a helyzetbe, hogy ezzel a hivatalos 
búza-nyelvvel foglalkozzék. Mi sose börzézünk, örülünk, ha 
élünk, és ha néha egy-egy fogunkat belevághatjuk a kenyér
be. Harmadszor azért, mert nincs hozzá pénzünk, s így föl 
se engednének abba a drága és híres palotába, ahol a búza 
és a szegény ember kenyerének sorsát intézik. Általában vé
ve is: annyit értünk a búzához, miegymás gabonához, ameny- 
nyit ebéd és vacsora közben a vendéglősök sopánkodásaiból 
megtudunk, amikor azt sírják el napról napra, hogy drá
gább a kifli, drágább a kenyér és minden más.

Ellenben: mostanában furcsa dolgokat művel a [ . . . ]  
búza. Akármerre megyünk a zsíros földű Bácskában, csupa 
ragyogó arcú gazdába botlunk. Ezek ma reggel, vidám és 
hangos szóval küldték ki az aranyló földekre a kaszás em
bereket kit búzába, kit árpába kaszálni, aratni. Sok-sok,



nagyon sok gabona áll most a földeken és ez egyszer, az idén 
el lehet mondani, mert igaz: aranykalászokkal ékesek a ró
nák, rengeteg nagy a termés. A búza szalmája ragyogó arany
színű, a kalászok kövérek, nagyok, a szemek égő pirosak. 
Egy-egy kalászban annyi az élet: a szem, mint máskor még 
tán soha.

Azok a gazdák, akikről már évek óta tudva vagyon, hogy 
ilyenkor, aratáskor örökkön sírnak, panaszkodnak a rossz 
termésnek miatta, ma a legtúláradóbb boldogságtól fénylő 
szeműek és gyönyörrel kurjantják világgá, hogy ilyen bő 
termésük még sohase volt.

Természetesen jólesik nekünk, búzavilágból kitagadott 
szegényeknek a gazdák értékes, életre szóló öröme. Valami 
furcsa boldogság tölt el minket, földnélkülijánosokat a búza 
áldott bősége: a [. ..]  föld termékeny jósága láttán. De ha 
nagyon beleszagolunk ebbe a porló, jó illatú búzaszagba, 
mégiscsak meg kell csóváljuk a fejünket parasztikusan, mert 
hogy azt szokás mondani, hogy ami a gazdáknak jó, az né- 
künk is jó, hogy ha a gazda sok pénzt kap a búzájáért, mi 
is több pénzhez jutunk. Sokféle ócskább és újabb tanuláso
kon, tapasztalatokon és elmélyedésekben élesedett eszünkkel 
ezt sehogy se tudjuk megérteni, mert hogy kérdezzék meg 
a gazdák,, melyik magánhivatalnok, melyik közhivatalnok, 
vagy városi hivatalnok, avagy állami hivatalnok kap akár 
egy krajcárral is több fizetést azért, hogy rengeteg búzaka
lászt borzol a nyári szellő a határokban?

Ennek dacára is mi kiválóan örülünk a bő termésnek. 
De megkérdezzük: ha csakugyan oly nagy a gazdák öröme, 
ha csakugyan olyan bő az idei termés a Bácskában, Csong- 
rádban, az egész Alföldön, miért jelez a földmívelésügyi mi
nisztérium ez évi terméskimutatása ötmillió métermázsával 
kevesebbet a tavalyi termésnél? A földmívelésügyi miniszté
rium a vidéki gazdasági tudósítóktól kapja a termésről szó
ló információkat. Ezek a gazdasági tudósítók földbirtokosok, 
gazdák, akik feltűnően hasonlítanak ama szenthez, akinek 
maga felé fajlik a keze. Jól tudják, hogy azzal, ha jó ter
mést jelentenek a minisztériumnak,' tüstént leszáll a búza 
ára. Ezzel olcsóbbá válik minden életcikk és ennek aztán 
igazabban és jogosultabban örülhetne a szegény ember, mert 
ez tényleg örömet szerez neki is. De a gazdasági tudósító 
nem akarja a bővebb termést olcsóbban eladni, s így az 
idei bő aratásból csak a gazdag emberek, a földesek esznek 
jóízűt.



Akaratlanul is eszünkbe jut az elposhadt, ványa3t kis- 
hivatalnok osztály, a szegény, megszámlált fillérből éldegé
lő alkalmazottak. Csak úgy hevenyészve mutatunk arra, hogy 
egy nagy szabadkai vállalat ma is havi 35—40 forinttal fize
ti alkalmazottait a napi 12 órás munkáért. Maga a gazdag 
város is, dacára a rendkívül jó termésnek, továbbra is 
22—30 kemény forinttal javadalmazza a rendőreit. . .

S. Z.

Bácskai Hírlap, 1911. július 4.



KULTÜR-SZEIZMOGRÁF

A gömbölyű öreg földnek s vulkanikus mozgalmainak 
ezennel mély és hálateljes köszönetünket fejezzük ki: végre 
minket, a [ . . . ]  Bácskát is érdemesített arra, hogy gyomra 
korgásait éreztesse velünk. Szép ez tőle, dicsősége ez Sza
badkának. E város, mely fekvésének lapos karakterét ar
cán, jellemén, intézményein és egész kultúráján rajta viseli, 
egyhamar nem is tudhatja: minek köszönje eme kitüntetést, 
azt, hogy a vulkanikus erő házainkat, képeinket is megingat
ta. Falióráinkat megállásra bírta, szerelmeseinket esetleg el
térítette másodpercekre egymás karjaiból. Vannak, akik min
dent egy kaptafára húznak és így magyarázgatják a földim
bolygást:

— A Balkán felől fú a szél . . .
Eme mindenesetre erősen malíciózus magyarázók tud

ják, mért gondolnak a Balkánra s mért nem esetleg a nyu
gatra, amikor valami szokatlan lökést éreznek. De meg le
het nyugtatnom mindazokat, akik a péntek éji földlökések 
és ingások következtében ösztönszerűen is megijedtek: egy 
téren nem ingathatja meg Szabadkát semmi, s ez: a kultúra. 
Kultúránk, e szegény dísznövény, a földrengés óta is csak ott 
maradt, ahol volt: magasabb indulatú ember agysejtjeiben, 
pár lélek lenyűgözött energiájában, belepve a nyári por ár
nyékától, ellustulva a forró nyári hőtől.

De ez a kis kultúra is, mely itt lézeng, rögtön kérdéssel 
felelt a földrengésre, a tudomány nevében. És míg kérdez
te: vajon van-e e nagy [ . . . ]  városban, e százezer lakosú he
lyen földrengést jelző készülék?; vajon egyáltalán van-e jo
ga Szabadkának ahhoz, hogy hivatalosan vegyen tudomást, a 
vulkanikus lökésekről, hogy tudományos alapon beszélhes
sünk róla?, e kérdés felvetése után néhány perccel át kellett 
változnom egy kis, finom, érzékeny, túlszenzitív géppé: sze
izmográffá, és mint ilyen működni kezdtem. Átadtam ma
gamat a kultúra vibrációinak, és vártam, hogy érzékenysé
gemet érintsék a szabadkai kultúra kisugárzó energiái. Mond
hatom, hogy a kultúrföldrengés jelzéséről teljesen le kellett 
mondanom; ellenben, meddőségre kárhoztatva e tekintetben, 
az érem másik oldaláról a következő vetített képet adhatom:



Szabadkán egyáltalán nincs földrengést jelző készülék. 
De, sőt, még valamiféle kísérleti szertár, vagy komolyan 
számba jöhető laboratórium sincs (ó, szégyelld magad, kul
túra) a [ . . . ]  városban, amely ukmukfukra veszi fel a hat
milliós kölcsönöket! Pedig veszélyes közelségben vagyunk a 
hegyvölgyes Balkánhoz, igazán, volna értelme, hogy tudo
mányos alapon érdeklődjünk a föld gyomrában végbemenő 
dolgok iránt. De, elvégre, ez még nem is volna olyan szé
gyenletes jelenség: nem érdeklődünk? hát jó, nem érdeklő
dünk! Ilyesmiért még nem csuktak be senkit, gondolják az 
érdekelt urak, és ebben, legalább ebben igazuk is van.

De — megnéztük a város költségvetését. És most, ide fi
gyelj, magyar, és most ne érdeklődj a kultúra iránt: a város 
költségvetése évente két-három ezer koronát irányoz elő a 
főgimnázium vegytani, illetve kísérleti szertárai részére. Ez
zel az előirányzott összeggel, amely tekintélyes, az történik, 
hogy — semmi se történik. Tipikusan szabadkai ízű jelen
ség: ezt a pénzt minden évben bespóroljuk. Mert ez így 
szép és Szabadkán divat, hogy a pénzt ne dobjuk ki. Pláne 
kultúrára, ami kész tékozlás volna. Mi haszon van abban — 
kérdik bizonyára —, ha a főgimnázium laboratóriumában 
egy szeizmográf áll? És földrengés úgyis oly ritkán van . . .  
És ha van is . . .  Még ha a szeizmográf olyan készülék volna, 
amely megakadályozza a földrengést; de hiszen csak jelzi, 
ebből pedig semmi haszon se áll elő, s ez a készülék telje
sen holt befektetés volna. . .  Meg kell jegyezni, hogy egy föld
rengést jelző készülék mindössze háromszáz koronába kerül!

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. július 9.



A PARKBA MEGYEK MOST MINDEN ESTE,

mert ott még lehet szerelmet képzelni. Ott még most is úgy 
görbül az elsötétült égterítőn a hold, mint diákkoromban 
a falumban, és éppen olyanok a szórakozott arcú kis cselé
dek a padokon, vékony kis tarka szoknyáikban, és szakasz
tott olyan a fü is, amikor rásüt a hold világa. De most még 
szebb is talán, mint otthon, mert a parkban baka is van, 
feszes és pödrött bajuszú bakakatona, aki egész estével azt 
érzi, hogy őérte van a nyár, meg a park, meg a vékony szok
nyás lányok és minden.

A bakát csak most ismertem meg igazán, a szerelmes 
és polgári társadalomból kicsent bakát. A szegény, nem is 
igaz, amiket kitaláltak róla, hogy durva és azért szereti a 
kövér szakácsnőket, mert azok libacombot lopnak neki, és 
kávét meg vastag szivart az úrtól. Meg hogy elszedi a kiscse- 
lédek pénzét. Ez nem igaz. Ha igaz is, csak annyira, ameny- 
nyire az urak közt is akad olyan, aki megajándékoztatja ma
gát a csúnya és vén nőktől, de semmi több. De az igazi ba
ka, az más . . .

Én láttam tegnap este az igazi bakát a parkban, szomorú 
volt az arca, és egy pádon ült, és az ölébe volt hajtva egy 
kis, cselédformájú lánynak a feje. Furcsa melankóliával fes
tett a sok és betegesen fénylő szőke haj a bakaölben. De a 
kezek, miegymás, egész külön-külön, mondhatom, bármely 
úri szalonban is szép lett volna. Igazi és nemes illemet tud 
a baka; lehet setét és lehet néptelen a park, a baka, ha sze
ret, akkor úribb akármelyik úrnál. A leány ott aludt a baka
ölben, a sárgastráfos kék posztópantallón, s egyszerre csak 
fölveti a fejét. A baka ráijed, simítja a szőke hajakat, és 
néhány álomszerűén halk szó esik köztük. Látom, hogy a 
katona igazítja sipkáját és el akar szaladni. A kis cseléd 
beleakaszkodik a blúzába, majd a rosszul lakkozott bajonett- 
be, hogy ne mehessen: mind hasztalan, a baka elszalad. Egy 
iramban a sarki kocsmáig. Ott megáll. Néhány baka van ott, 
azokkal roppant energikusan tárgyal. A vége az, hogy mind 
kiveszik a bukszát és pénzt adnak neki. Erre uccu, fut a 
baka a kocsmába. Két perc csak és rohan vissza. A kezében 
vastag komisz krigliben sör és szalámi, kenyér; így jön.



A kis cseléd remegve várja; a baka megeteti, megitatja. 
Szégyenlősen eszik a lány, de eszik; nagyon éhes lehet. Az
tán kifárad. Üjra ledől a szőke haj a bakaölbe, a lány újra 
elalszik. A baka vigyázva ül, a hold világa megtelepszik a ké
pin és az alvó cseléd haján, akinek most nincs szolgálata 
és a liatkrajcáros baka tartja sörrel, szalámival és az ölé
vel . . .

Ez a park éjjeli erkölcse . ..

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. július 12.



ROSTAND EDMOND

most a francia akadémia tölgyfaleveles gallérú uniformisára 
egy kis piros pöttyöt kap: a becsületrend kis piros jelvény
szalagját; a becsületrend lovagja lesz e vehemens hírességű 
és forró ihletű francia poéta és magasan kitüntetett a töb
bi francia óriások közt, akik a mindenkori akadémiákhoz il
lő poros és konzervatív patinájú francia akadémia padjai
ban vetették meg nevük és rangjuk külső presztízsét, azzal, 
hogy mások példájára nem vetették meg az akadémikussá- 
got.

Rostand, akinél a mai irodalom képviselői és kegyeltjei 
közt legföljebb, ha Gabriele D'Annunzio ért jobban a nagy
stílű, tehát biztosan bevágó és eredményes önadminisztrálás
hoz, maga se képzelte, hogy ezzel a kitüntetéseknek úgyszól
ván delikateszével fog díszeskedni rövid időn belül. Először 
is: a becsületrend kiosztható szalagjainak száma korlátozva 
van, s az idén Franciaország annyira igénybe vette ezt, hogy 
mindössze egy jutott az íróknak belőle. Másodszor: ezt az 
egyet is másnak kínálta föl eredetileg a kormány, egy már 
halhatatlan nevű francia regényírónak: Anatol France-nak, 
akivel szemben ez a kormányjóindulat nem lehetne még ár
nyéka sem annak a tartozásnak, amelyet leróni Franciaor
szágnak sietős kötelessége volna nagy és korszakos írójával 
szemben.

Igen ám, csakhogy Francé Anatol — nem fogadta el a 
piros szalagot. Nem verte ki a láz a széles örömtől, nem érez
te magát megtisztelve a lovagi becsület birtokolhatásával, és 
visszautasította a kitüntetést, amely így átvándorolt a rang
ban második nagyhoz, Rostand-hoz. Nyilvánvaló, hogy Ana
tol után a kitüntetésnek hozzá való átutalása legutóbbi szen
zációval és világraszóló hűhóval született darabjának, a 
Chanteclernék a következménye. Nyilvánvaló — minthogy 
naivság volna a becsületrend elnyerése föltételéül becsület
ben s jellemben való kiválóságot vélni —, világos, hogy e 
különben kiváló, eredeti és értékes francia írónak e darab
jáig való munkálkodása nem érte el, objektív szemmel néz
ve, azt a magaslatot, ahol a becsületrend vörös szalagjának 
gloire-ja leng. És éppen ebből indulva, kitűnik, hogy még 
a tiszta és magas kultúrájú, előkelő fejlettségű franciákra



is megvesztegető hatással, hipnotikus erővel van az emberi 
kapaszkodás, a visszhangozásig erős rikoltozás, öncélok szol
gálatában. Hogy a külső energia megnyilvánulása nemcsak 
a magyarokat nyűgözi le egy Szomaházy, egy Vértesy fölma- 
gasztalására, hanem a kultúrában otthonos Franciaországot 
is. Ez azonban, természetesen, nem jelent annyit, mintha a 
Szomaházyk és Vértesyk megkaphatták volna a francia be
csületrendet, ha történetesen franciáknak születnek, s ha tör
ténetesen Rostand követte volna Anatol Francé példáját. 
Nem! Sőt: még itthon sem kaphatnák meg hasonló körülmé
nyek között. Afölött azonban, hogy vissza nem utasítanák, 
nem szabad kételkedni. . .

(s. z.)

Bácskai Hírlap, 1911. július 28.



A magyar olvasóközönség asztaláról bevonódott egy ér
ték, a halál bevonta, mint elernycdettet és bevégezettet, Zi
lahi Kiss Bélát, aki a minap hunyt el a zöldben, ahova sze
gény, kényszernyaralásra vonult el szegényedettségében — a 
királyian szép Gödöllőn. E jelző nem azért találó, mert az 
uralkodónk e helyütt szokott hosszabban tartózkodni. Ám 
ez is kiváló értéke lehet egy Pest körüli magyar fürdőnek, 
egy várszerűen épült kies helynek: jó ott élni a szegény em
bernek, ahol uralkodó fő fénye díszük a fák lombozata mö
gött. De Gödöllő magában hordja mindazt a falusias bájt, 
méla és idillikus tónust, amiért a magyar ember rajong és 
nyaranta a legelképzelhetetlenebb váltómanipulációkat űzi. 
Árnyéka és derűje igaz ihletet adó, antik görög levegőforrá
sa van e kis helynek, mosolygó és morbid imbolygású nim
fáknak illő vidék, és minden olívszínű bokor mögül várod 
a rettenetes szerelmi modorú faunt, kivirágzott agancsaival 
és élesre rajzolt kecskelábaival.

A nimfák már nem élnek e vidéken, amióta a nőktől, 
a magyar nőktől — a tatár hordák dúlásakor megszemlélt 
szép tüzes török asszonyok láttán — szép hajon és illatos 
kebleken túl egyéb jót is remélünk. A faun azonban, a faun, 
az ott lakozik még ma is némely mély odvú terebélyes mé- 
hében és megtréfázza néha az embereket. A Zilahi Kiss Bé
la minden haláloknál könyörtelenebb, mert dísztelenebb ha
lála is egy ilyen kései faun rossz vicce: szegény szép és ne
mes lelkű, dús embonpoint-nel fáradt Juniust ez vitte el ma
gával — a magyar állapotok korcs faunja, amelyek félig 
emberiek és csillogók s félig ott, ahol az életértékek akar
nának szóhoz jutni, lomhák, úgy kellene mondani: állatiak, 
mint egy faun torzonborz alteste, amellyel vadonerdők mé
lyén bokázik.

Junius oly kevesett látott és élvezett az élet júniusai
ból, hogy szinte tragikum volt nézni, hogyan tudott ez az 
ember ötvennél is jóval több évei dacára tekintgetni az élet
be. Csak dolgozott és dolgozott és csak dolgozott, szegény 
ember volt a földhözragadtságig, és ezért s hogy dolgozhas
son, visszavonult az élettől. Egy éltes visszavonult, fiatalos 
naivitással; egy vezeklő, aki szűzi kedéllyel az alkoholra ad
ja magát és történelmi idillek fölött ábrándozik. Ez nem



típusa a magyar írónak, aki robusztus vonalakban látja és 
éli gyorsan a pillangós röpke életet. Ez mélységes tünete a 
mostohán fejlődő magyar tálentumnak, amelyet az első fele
ség, az első vélt igazi nő hűtlensége megült, mint egy hirte
len és nem várt villanyáram és megéget. Az alkohol, amely
ből már csak a rum kell, e matrózi karcos méregital, az al
kohol, hosszú és kínkeserves pillanatok enyhítője és kurtí- 
tója, ez folyta körül Juniusnak a női hűtlenségtől megáradt 
életét, ebbe bele kellett fúlnia . . .

Magyar íróhoz méltó csak, hogy a bukszájában két kraj
cárt leljen a felesége, amikor a ravatala mellé szegényes kan
delábernek milligyertyát akar hozatni a mindenes lánnyal. 
Két krajcár, két szennyes rézdarab, roppant hideg írással 
és rajzzal a két lapján, arra volna való, hogy a halott kimúlt 
szemére tegyék, hogy azokon át beleférkőzzék ennek a leg
kisebb pénzegységnek a bűvereje a porlandó szövetekbe és 
hirdesse az alvilágban a koldusi sort és azt a fénytelenséget, 
amelytől nem menti meg a magyar írót a tálentuma — 
sőt! . . .

*
Telik mindjobban Palics. Látni kell, hogy hullámzik a 

forróság enyhültével, este az árnyas hosszú alléban a sok 
csipke és sok fáradt női fej, hogy játszik egymással a sok 
felnőtt ember zöldbe, fürdőre illő szép játékokat a szemek
kel, vállrándulással és pazar mimikájú köszöntgetésekkel — 
mint a gyeremekek, csak sokkal félszegebben. A villák már 
mind élnek, most díszlik a grand periódus, a tömött falom
bok közt a kis karcsú tornyú építmények körül éneklések a 
délelőtti forróságban és kedves, hibás Fingerübungok. Nyi
tott verandák enyhe és békés villannyal, repkénnyel és fel
futó virágokkal, néhol egy-egy hintaszék az esti csendben, 
dajkák altató nótája, kisgyerek sírása és összeboruló fejek 
kint a szőlőkertek szélén . . .

Nagyon szép Palics, nagyon szép, csak kevesen tudják. 
Szinte szűk családi tudatban él csak, abszolút nem lehet 
komoly üzleti vállalkozásnak nézni. Akik már idekerültek 
tavaly, annak előtte, azok jönnek csak és ismerőseik, akik 
télen a pesti zsúrokon ajánlgatják egymásnak. Kívülük azon
ban nincs reklámirozója Szabadka város fürdőjének: mert 
Szabadka város maga nem tartja érdemesnek a reklámra. 
A szükkeblűséget sehol nem lehet dicsérni, de Palics mosto- 
hás kezelésénél igazán bűnt követnek el Palics agyonhallga- 
tásával, amely csak azért van, hogy a város megspórolja a 
hirdetésre való költségeket. Mondhatni, hogy fölvilágosult-



ság hiánya ez és a jóakarat hiánya is: hanyagság, aminthogy 
Pallosnak egyéb tekintetekben való elhanyagoltsága is csak 
az. Ma, amikor már minden utolsó patkószöget női figurák
kal és egyéb fifikus ábrákkal hirdetnek az emberek, amikor 
az élelmesség szédítő módokat fundál ki lépten-nyomon az 
érvényesülésre és kamatoztatásra, ma, amikor talán a Jeges
tenger közepén is találkoznánk a Hunyadi János keserűvíz 
groteszk reklámjával, vagy a Fayence-szappan invenciózus 
hirdetményével, nem lehet elzárkózni, már a verseny nevé
ben sem a terjesztésnek, az ismertetésnek attól a módjától, 
amelyet reklámnak neveznek.

Országos fürdőhellyé lehetne növeszteni Palicsot kellő 
gondolkodással, amíg így csak a megszokás erejétől hajtva 
élnek vele az emberek. Nélkülözhetetlen, felkarolt, nagystí
lű fürdőhellyé lehetne tenni, míg így alig tudnak róla az or
szágban, és szegényes primitívségbe kell elcsendesülnie. A 
reklámirozásnak, a hírharangnak költsége kiszámíthatatlan 
kamatokat hajtana, hiszen a legprimitívebb árucikkek, intéz
mények, amelyek lényege nem egyéb sokszor világcsalásnál, 
szemfényvesztésnél, óriási keletre tesznek szert vehemens és 
nagyarányú hirdetések révén. Szinte csudálatos, hogy Sza
badka városa mint tulajdonos erre még nem jött rá, holott 
minden cigány dicséri a maga lovát, még ha vak is és sánta. 
A reklám intézményének lélektana úgyis a leglengébb erkölcsi 
alapon áll, hát még ha az ember nem vesz róla tudomást, 
meg lehet nélküle halni éhen! Ez bár ellentmondásnak hang
zik, szomorú, de nagy igazság, számolni kell vele mindenki
nek, aki kereskedni akar!

Persze, van más baj is Palicson. Siralmasan gyönge és 
művészietlen, szegényes a parkírozás mindenütt, például a 
Zsolnay-féle két majolika korsó előkelő és nemes méreteivel 
valósággal panore látvány. Miért nem szerződtetnek egy ker
tészt, aki a mai művészi kertésztudományi arányokkal tün- 
dériessé varázsolhatná az üres és semmitmondó köröket? Ez 
csak kifizetné magát, de különben is, nem ismerik Szabad
kán a Tart pour l'art elvét? . . .

És a tóban milyen stílszerű és finom látvány volna egy 
gőzcsónak. . .  Minderre nincs, aki gondoljon, de nagyobb 
hiba még ennél is, hogy ide is hiába írtam le, mert pénzbe 
kerül, és a várds nem akar különbséget tenni a racionálisan 
szükségszerű és a sárba dobott pénzbefektetés között. Pedig 
ez nagy hiba!

Somlyó Zoltán



A KÁVÉHÁZ ELŐTT

elülni esténkint, nézni a szivarom tüzét, amikor pattogva 
emészti a barna levéltekercset, és elgondolkozni afölött, hogy
— egy gondolata sincs a szegény nyártól elnyűtt embernek, 
csak az este — ez a legkoldusabb sor augusztus hóban, a rek- 
kenő hőben —, istenem, ki érti meg azt, hogy: a kávéház 
előtt üln i . . .

Néhány napja, késő estén, a satnya zöld növények a te
rasz előtt: a „kert”, szinte érthetően könyörögtek csepp ví
zért, ugrabugrálva jártak rövid és még rövidebb szoknyás, 
érdekes keleti rasszú leányok és tiszta, kerek arcú más nők 
fiatalemberekkel meg a férjeikkel a korzón. Most, hopp: 
szétugrik a kocsiút aszfaltján a nagy esti szerelmi színjáték, 
a mindenható pantomímia, hogy utat engedjen egy furcsa 
menetnek. Csendőrök jöttek, a meleg fényű kakastoll mé
lyen kék színben tündökölt bele a városi esti melegbe, a 
csendőrök között szomorúan furcsa emberek, aratómunká
sok, asszonyok is gyerekeikkel, lányok, szegényes piszokkal 
a ruháikon, mosdatlan lábbal — rossz volt nézni. Valahol 
abbahagyták törvénytelenül az aratási dolgot, valahol, akár
hol . . .  Nem ez a téma, nem fontos! . . ,

De — ott ülök a* kávéház előtt, gondolattalanul és nem 
is szomorúan, mert ahhoz is már valamelyes gondolat kell, 
ott ülök — az egyik munkáslány, ott a csendőrök között, 
rám néz, de asszonyosan, úgy, ahogy a nyári melegben az 
éhes nő néz az éhes férfira. Villanyütés, teli a válla formá
val, teli a csípője hévvel és valódi paraszti tökéletesség a 
l ába. . .  Az apatikus magányosságba belehull tüstént egy gon- 
golatszikra: a magányosság borzasztó ellentéte, az élet foly
tatásának pazar ötlete. Én már befejezések fölött lebegek 
lényem megmásíthatatlan vedlettségében, mindeneken túl
hajoltam, az élet kertjének sövénykerítésén felém bújó vi
rágok mind lenyesve, és egy rabságra esett szép teli munkás
lány, paraszti lány a csendőrszuronyok fagyából az én kidűlt 
alakomon tud megpihenni és asszonyi lényével néz rám. A 
kávéház előtt, a végzetes renyheség asztalánál, fölfogom ezt 
a nézést és — belekapaszkodom. Ürinők jönnek-mennek any- 
nyian előttem, jó és tiszta ruhákban, fiatalon és értelmesen, 
és én a kávéház előtt ülök halálos egyedülségben, és a ma



gam fajtája nem tud megmenteni egyetlen gondolattal, pa
rasztlánynak kell jönnie, szennyes pendelyben, csendőrök 
közt, hogy agyam működése meginduljon és emberi mivol
tomat érezhessem.

És rögtön benne vagyok az emlékezés csillogó tavában, 
apró kis ladikon, ringok a meleg emlékek ezüstös vizein, 
belepottyantam a forró és naiv parasztnyárba és érzem ma
gamat, amint kora fiatalságomban apám udvarában ülök, és 
amíg az életem majdani nőjéről, az eljövendő lányról ál
mokat tépegetek ifjú vérembe, messziről az estben aratólá
nyok éneke száll. Ezt élem át újra, és az utca tele van az el
jövendő lányokkal, és én halálos egyedülvalóságban ülök a 
kávéház előtt . . .

(s. z.)

Bácskai Hírlap, 1911. augusztus 3.



Összevissza még csak négy hét a nyár, és ma délben fur
csán és vizionáriusan rándult meg a szívem: az első verkli
szó hallatára. A szerkesztőségben hosszú papírok, tintafol
tok és rossz, fanyar élcek közt hirtelen dohos csönd lett, 
mint lomha keréknyikorgás éledt és tompa zökkenés után, 
valamelyik közeli ház udvarán nyikorogva felsírt az első verk
li méla és elhibázott játéka: a közelítő ősz első sikoltása!

Ettől féltem egész nyáron át, az első őszi fénytől, az el
ső őszi verkliszótól, és ennek örülök most, szomorú és név
telen örömmel. Utolsó klasszisú mesterség a verklizés, lyu
kas kalappal, rongyos cipőben, éhes bérház udvarán; a her
vadt nyári délben, de utolsó készüléke is a zenének a síplá
da, a fogantyút kapott utcai zongora és — mégis: sűrítve 
adja a hangulatot, a minden koldusság és emberi melankólia 
halálra eszméltető hangulatát. Szegény, igazán szegény em
berek ezek a sípládával élők, mert hiszen a világ legsiral
masabb és legüresebb szegénysége kell ahhoz, hogy valaki 
a zene legförtelmesebb dekadenciájából keresse ki a kenye
rét és a cigarettáját. És családot tartani el a sípládával, fe
leséget, gyermekeket hizlalni a halálnak — gondolatnak is 
borzalmasan keserű, hát még sorsnak, végzetnek. Erre kell 
mindig, gondolják ilyenkor a nyár betevődő ajtaja előtt, ud
varán a szőke ősznek, amikor a keservesen forró nyárból 
nyikorgó taligákat vonszolnak elnyűtt és lusta emberek a 
szennyes és unott utcakövön az őszi kapualjakba, vörhenyes 
szőiőlugasok és gyümölcsillatok árnyékába. És beleékelődik 
egy-egy negyedórára a békés és biztos családi melegbe, a le
ves párolgó szagába élhetetlen és elhanyagolt testű, megrug
dalt életű munkátlanok, béna energiájú kóborlók szeme vi
lága és összetalálkozik búcsúzásra a kövér, de értéktelen 
nyár és a szikár, de súlyos ősz, és a szemek villanása, a 
sóhajtások érintése egy-egy recsegő, nyávogó verklibúgásban 
lendül ki: régi avitt kezek munkája nyomán, poros, pené
szes húrok fölött a tétlenség nagyszerű hangzavara támad 
fel, és ebből élnek a kintornások . ..

Művészetnek nagyon alantas, zenének túlontúl bús, és 
kenyérkeresetnek lehetetlenül gyatra a sípláda vánszorgó 
megszólaltatása. Elnyűtt rekvizítuma már ez a fakó zene-



szerszám az őszi déli harangszó lassú hangulatának, elmo
sódó képe ez már az őszi utcának. De ki kellene találni va
lami meleg és békés azíliumot ezeknek az őszről őszbe ván- 
szorgó verkliseknek, hogy ne vigyék a krajcárokért hideg és 
részvétlen kapuk alá az isteni hangzavart. Egy azíliumot, 
dús szőlőleveles filagóriával, örökké terített asztalokkal, 
sok-sok tisztasággal, meleg leves benső és békéltető illatá
val. Kövér, piros bélű dinnyékkel, a falak üregeiben egyéb 
élvezetes gyümölcsökkel és túlvilági boldog néma csönddel. 
És az árnyas, méla kertben egy szobornak kellene állania 
piros szemcsés gránittalapzaton: remekmívű miniatűr verkli, 
ezüstforgantyúval, a hátán a királynak, a boldogult Rudolf 
trónörökösnek és a csöndes szépségű Stefániánknak arcké
peivel, elül koromfekete, kedves kis póniló befogva, s az 
ezüstforgantyú örökösen magától járjon, láthatatlan légies 
ujjaktól, az ősz finom ujjaitól hajtva . . .

*

Die Ganz tráumt von Kukuruz . . .  ez jut eszembe önkén
telenül, amikor minden errevaló alkalommal arról hallom  
beszélni a szabadkai embereket — már tudniillik azokat, 
akik törődnek Szabadkával —, hogy mennyire szükség 
volna már a csatornázás és hogy milyen levegőben lógó 
még Szabadkán a csatornázás ügye. Szinte életszükséglet 
lenne már a tisztességes levezetése a szennyvizeknek például, 
tessék csak kiülni este a Kossuth utcai kávéházak elé, mi
csoda penetráns bűz az, ami a csatornázás késése miatt 
megüti a t. publikum orrát. Mert nincs s mert kellene, hát 
folyton beszélünk róla. A csatornázás ötletével kapcsolat
ban hadd essék e helyütt is néhány szó! (Tudniillik gondo
lám, hogy ha sokszor ejtem  ki és sokszor írom le a szót: 
csatornázás, végre m égiscsak belátják majd, hogy ez valami 
fontos dolog és már mindenhol van, csak Szabadkán nincs.)

Nagyváradon, a nagy és intelligens Pece-parti Párizsban 
m ost folynak a csatornázási munkálatok. A csatornázás és a 
lelkiism eretesség arra inspirálta a nagyváradi főmérnököt, 
hogy a városi tanácstól fényképező m asinát kért a munkála
tok egyes fázisainak fixírozására, abból a célból, hogy ha 
esetleg hibák merülnének föl későbben a végzett munkára 
vonatkozólag, egy esetleges per céljaira bizonyítékokkal ren
delkezzék a város. Ez a preventív fényképezés így, első pilla
natra talán groteszknek tetszik, furcsának. Kissé talán szo
katlan jelenség lehet az, hogy máris, a munka m egkezdése



kor nem bíznak meg a vállalkozóban és már jó eleve perre 
gondolnak. Pedig, ha komolyan szemügyre vesszük a dol
got, bizony cseppet se megmosolygni való és sok raison 
van benne.

Ha a* rövid cementcsövek, amelyek a csatornát képezik, 
már a föld alá kerülnek, mint valami nyugalomra megérett 
hullák, hogy lehessen ellenőrizni erősségüket és azt, hogy 
vajon mennyire felelnek meg feladatuknak. Akkor már ott 
titok fed mindent.

Habár, sajnos, nálunk még abszolút nem aktuális a csa
tornázás ügye, mégis figyelmünket hívja ki e nagyváradi pél
da. A főtér rendezése szükségessé tette e vonalon csatorna
részek lefektetését. S ebből az alkalomból módunkban volt 
meggyőződni a cementcsövek minőségéről. Éppen a napok
ban kaptunk egy érdekes fényképet, amely idevonatkozik 
és itt függ a redakcióban a falon, mindenki megnézheti. 
Eisó lekmtetje úgy néz ki, mint valami őskori leletről ké
szült fotográfia. De behatóbb vizsgálódás után az ember 
örömmel ismeri fel benne a főtér egy pontját, amint a vici
nális csatornázás folyik s ott désztelenkedik néhány csator
narészlet, cementcsövek, eltörve, szétmállva a szállítás ele
nyészően csekély viszontagságai következtében.

Az érdekes felvételt egy konkurrens vállalat eszközölte. 
De mindegy: a camera obscura nincs berendezkedve érde
kekre, csalásra, az hüebb minden embernél és megbízhatóbb, 
és a fényképről világosan látjuk a cementcső anyagát és azt, 
hogy mennyit bír ki. Ez logikus és igaz tény. Mármost: a 
többi cementcső esetleg jó lehet, de ha két-három esztendő 
múlva elpusztul, mindig meg lehet majd állapítani a felvétel 
alapján, hogy bizony gyenge anyagból való volt.

Ezért okos és megszívlelendő példa volna Szabadkán 
is a nagyváradi főmérnök ötlete. De — hol van még a sza
badkai csatornázás!

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. augusztus 6.



EGY ÜJ MAGYAR KÖLTŐ

Ünnepélyes alkalommal lépek ezúttal a Bácskai Hírlap 
olvasóközönsége elé: egy új költöt, egy szégyenlős, kissé fél
szeg fiút hozok ide, hogy hallgassák meg különösen halk és 
fájdalmas szívverését.

Magyar költőt felfedezni hálátlan szerep, tudom, és azt 
mondják az ilyen alkalomkor, hogy: egy költővel több vagy 
kevesebb — mindegy. De ha közelébe jutnak ennek a finom 
lelkű és még finomabb hangú fiatal poétának, aki most van 
a versírás legkezdetén, akkor igazolva leszek, minden heves 
és izgalmas meglepődésemmel, minden elismerésemmel, 
amelyekkel ezen új és kiváltságos költőtehetséghez vagyok.

Elolvastam nehány versét. Csupa olyan hang, ami csak 
a legnemesebb és legmagasabban járó indulatok megsebe
sülésekor hallható. Félénk kilépése egy kissé víziós, kissé 
túltisztult látókörű és centralizált figyelőképességű léleknek 
önmagából. A technika csiszoltsága egész különös, szinte a 
bűvölet egy nemével ékes: csupa-csupa belső, mély és tiszta 
érték ezek a versek és úgy hatnak, oly közvetlenül, mint 
tőlünk már messzire távolodott kéjek újraélése.

Három verset itt mutatok be: olyanok, mintha két sut
togó szerelmes fejéről öszegyűjtötte volna az ember az esti 
szellőt s azt elhintené. Az új költő igazi nevét el kell 
egyelőre hallgatnom — s ez igaz fájdalom nekem —, de 
megígértem. Mondjuk akárkinek, mondjuk, s legyen e fi
nom kis versek írójának: Ambrus Balázs! Van már ma olyan 
jó név, mint nem egy haszontalanul fölkapott „nagy" név. 
íme, a versek:

I.

Ha titkos vágyam megadná az Ég,
És mindig, mindig veled játszanék
— Ablakot vágnék a szíved felett,
És megnézem, hogy benne mi lehet.
. . .  Mint mikor voltam árva kisgyerek,
Ki zárt ajtóban fázva pityereg,
És bánat veri, tépi, húzza, vonja,
— Hogy szabad-e bemenni a szalonba
— Hogy szabad-e bemenni a szalonba . . .



. . .  Az úgy lesz, hogy majd elmegyek oda, 
Meghajtom magam könnyen, graciőzül, 
És meglesz majd a várva várt csoda,
Mit a pillanat félve s remegőn szül: 
Megmondom neki, hogy én szeretem, 
Hogy régi, régi már e szerelem,
S míg hollóhaját csendbe csókolom,
A szívem lángját lejjebb srófolom,
És mire a hold feljön az égbolton,
Az életem is csöndesen kioltom.

III.

Nem tudja senki, mennyit szenvedek.
Mert én az utcán keményen megyek,
S kabátom is begombolom kevélyen,
Hogy szívembe ne lásson senki mélyen.
De mikor kél a Göncöl szekere,
S kigyúl bennem a bánat krátere,
Bús éjidőn az éjfélnek is múltán 
Szikrázni kezd szívem, a fáradt vulkán,
És tűzesőt szór a lábad elé.
Majd nézz ki, nézz ki az ablak felé,
S ha látsz végsőt lobbanni sárgán, holtan, 
Lehet, hogy én voltam.

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. augusztus 9.



Párizs, az imádandó és mélységes tüzű Párizs most a leg
szenzációsabb, stílben és vakmerőségben leggrandiózusabb 
nőszöktetéstől hangos. A nő, finom szőke-selyem színű, Mona 
Lisa nevű, a Louvre hatalmas feketekő épületének Carré 
szalonjában, a falnak simulva lakott, úgy, ahogy a nervózus 
vágyakozású Leonardo da Vinci néma életbe lehelte: hal
ványan a visszafojtott dactól, mély és sötét átkozódással 
acélvonalú keblében és egy átszellemítő varázsban a drága 
festéklepedő alatt, és érthető, hogy a hideg falnál melegebb 
létalap után vágyakozott, talán csak kicsinyég kikocsizni a 
Boulogne-ba, vagy azontúl a párizsi nyárba, — mindenesetre 
régen ki a Sálon Carréből, amely az évszázados korú szép 
és ifjú hölgyet a művészet szent zárdájában tartotta fogva. 
Egy ilyen fiatal és halvány hölgynek sokkal többet ér min
den művészetnél a szabad levegő: érthető, hogy a La Gio- 
conda mennyire fellélegzett és mily lelkendezően fogadta a 
merész csábítót és nőszöktetőt, aki most már, tudja a jó 
isten, merre jár gyönyörű szerelmével . . .

Ez — mindenesetre — a legideálisabb felfogása a horri
bilis Louvre-beli képtolvajlásnak, amely az egész világot fel- 
ordíttatta a roppant nyári melegben. Ez a fölfogás legfel
jebb Leonardo örök életű művészetéhez illik, de itt tulaj
donképpen mégiscsak arról kell beszélni, hogy vakmerő tol
vaj ellopta a Louvre faláról a legrégibb és legdrágább vász
nat, amely most nincs meg, s amely után most akkora haj
sza folyik, mintha egy óriás gyémánthegyet tüntettek volna 
el.

Magyar észjárással alig is lehet nyomon követni azt a 
teljes felháborodást, amely az értékes festmény ellopásával 
egész Párizst elöntötte. A rendőrség mind egy szálig talpon 
van, a közönség konsternálódva, a minisztérium sír, maga a 
Louvre vezetősége rettenetes megszégyenülésben, és a na
gyobb, a világraszóló párizsi lapok maguk is detektívekként 
száguldanak a képtolvaj után, nincs talán ember Párizsban, 
aki magáévá ne tenné a Mona Lisa ügyét. Ez a dolog se
hogy se vág a magyar viszonyokkal, a limonádés érdeklődés
sel, a kisstílű elintézésekkel és a kultúrátlanságot tükröző 
lelkesedéshiánnyal.



De — szeretném egy kicsit belemártani a párizsi eset 
vizébe a szabadkai kultúrerkölcsöt, hadd ázzon le róla a sok 
kellemetlenség és maradjon meg a lényeg: a semmi. Sza
badkán egyáltalán nincs kultúrlelkiismeret. A mai lapok 
hírül adják, hogy Rochefort francia publicista azon való el
keseredésében, hogy a drága képet a tolvaj felfedeztetéstől 
és a büntetéstől való félelmében talán megsemmisítené s 
így az ország örökre elveszti a féltett és becézett kincset, de 
még azt a lehető körülményt se számítva, hogy mielőbb 
megkerüljön a festett szépség, azt ajánlotta, hogy adjanak 
a tolvajnak egymilliót, ezenkívül biztosítson neki az állam 
büntetlenséget. Ez az ajánlat valódi, vérbeli francia kultúra, 
ebben benne foglaltatódik annak az erkölcsnek a levegője, 
amely a művészet istenítésével magát a Louvre-t s mindent, 
ami a francia szellemmel összefügg, a franciáknak adta. 
Ettől a hírtől, gondolom, a falnak megy a magyar művészi 
érzék és felhőkig a szabadkai közvélemény: egymillióval ju
talmazni azt, aki egy festményt el lop. ..

Az olvasót felkérem tisztelettel: emlékezzék visza arra, 
hogy egy szabadkai író, Milkó Izidor dr. annak idején fel
ajánlotta értékes ritka könyvtárát a városnak hétezer koro
náért. A könyvtár egyike a legtökéletesebbeknek, töméntelen 
híres művel, sok-sok írói különösséggel, a többek között 
egy ritka példányt, XIV. Lajos könyvtárának egy kötetét is 
tartalmazza. A tulajdonos ajánlatára egy bizottsági tagnak 
az volt a szerény véleménye (s ezt harsányan hangoztatta 
is a közgyűlésen), hogy minek vegyen a város régi, elavult, 
elpusztult könyveket, amikor azokat minden antikváriumban 
meg lehet szerezni. Üj könyveket vegyünk — mondta a fel
szólaló bizottsági tag —, és én ezzel mély tisztelettel befe
jezem e néhány szerény soromat.

*

A mai tanácsülésen a polgármester egy kijelentésével 
nem éppen túlzott kellemességet jelentett ki, amikor azt 
mondta, hogy a szabadkaiak borzasztóan indolensek, s hogy 
ez már szinte eredendő bűnszámba megy. Nem éppen túl
zott hízelgés ez a polgármester részéről — ismétlem —, 
de tisztelendő igazság, amelyért őt köszönet illeti meg ak
kor, ha a polgármesteri kijelentésnek majdan lesz eredménye.

A kelebiai szőlőkhöz vezető útról volt szó. Kelebián ezer 
és ezer hold szőlői vannak a szabadkai polgároknak és az 
út, amely kivisz, homokút. A szőlősgazdák mindmáig nem tö-



rődtek ezzel, pedig arra az útra nagy szükségük van sűrűén, 
trágya- és egyéb szállításoknál, tehát a saját jól fölfogott ér
dekükben. A városnak nincs annyi pénze, s nem teheti, hogy 
ezt az utat kiköveztesse. Ilyet kívánni nem lehet. A polgár- 
mester, hogy ezt a rozzant állapotot megszüntesse, próbálta 
rábeszélni a szőlőtulajdonosokat, hogy álljanak össze, holdan- 
kint öt forintjukba kerül, és rendes jó műúton járhatnának 
a szőlőjükbe. Ezt a csekély összeget megspórolhatnák már 
az első napban a szállítások megkönnyülése által. És a sző
lősgazdák hallani se akarnak az öt forintokról. Egy-egy tu
lajdonos részéről tehát öt-öt forinton fog múlni, hogy a ke- 
lebiai úton homokban döcögnek ezentúl is a rakott szekerek.

Hát mi ez, ha nem indolencia?!

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. augusztus 27.



ŐSZI BÜCSÜ

Most már az ecetfa is búban áll, 
most már a nap is szomorúan jár, 
most szeptemberi misztériumok 
alvó szívére nyújtózott a nyár.

Most már, szívem, ne tétovázz tovább 
e földi fényben, méla füveken!
Mert őszi áldást küldőt az idő, 
az őszidő, amely atyám nekem.

Minek a csöndes, szép szomorúság, 
mit nyári tűzben tömjénként szívunk?
Minek a fü, mely könnyünkből iszik, 
s minek a szívünk, melyben nem bízunk?

Minek a tűrő önsanyargatás?
Egyetlen lánynév mélysége minek?
Jerünk, szívem, atyám: az ősz elé, 
kiben, mint bennem, sír minden ideg.

Hol táboroztunk nyári fény között: 
az ecetfától keljünk útra már!
Meát ne hívjuk, ne hívjuk Meát,
mert ő a nyár, S be messze már a nyár.

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. szeptember 3.



Bizony isten, elszorul az ember szíve, ha látja: máshol, 
más városokban hogyan teremnek a legpompásabb lelki 
szenzációk, nívós események. Mindenhol készül valami, min
denhol száll a gőz fölfelé a dolgok erjedése és ülepedése 
fölött, csak nálunk, itt Szabadkán marad minden a régiben, 
sőt, hogy elég rossz és ideillő szóviccem is legyen: még 
régibben maradnak, mint valaha.

Az ősz: a szezon, mindennek á szezonja, az életnek ma
gának a szezonja, ősszel nyílnak meg az emberek minden
nek leginkább, az érett gyümölcsnek energiahatása van, a 
hervadásnak reakciója bennünk a fokozott életkedv. És — 
nálunk nincs semmi, aminek kinyíljanak az emberek, talán 
éppen azért, mert nem olyanok az emberek nálunk, hogy 
kinyíljanak. Például: a színház. Mért nem hallani, mért 
nem tudni még ma se semmit a színházról? Mindössze hat 
hét és színházi előadásokon fog forrni a vér és a fantázia, 
úri hölgyek elegáns toalettjei és parfümje fogja díszíteni 
a színpad életét, hát mért nem bújnak elő a színház jövő 
szezonjának lényegei: hogy mi lesz, kik lesznek, hogy lesz?. *. 
Először is: színházpolitikai szempontból se okos dolog ez a 
titkolózás és elhallgatás. Mert hosszú fogakat csinálni a kö
zönségnek, a nyálát folyatni, ez volna okos dolog. De joga 
is volna már hozzá a város színházjáró közönségének, hogy 
színházának jövő évi terveit és céljait megismerje. Minden, 
minden fordítottan megy nálunk és irracionálisan.Vagy ta
lán csak nem szabad arra gondolnunk, hogy a színháznak
— a hallgatásból ítélve — nincs is tulajdonképpen semmi 
terve, semmi célja . . .

*

Itt van például egész közelben Szeged. Micsoda forró 
levegőt varázsol ott a színház. Almássy Endre, ez a talentu- 
mos és okos direktor, aki a szó legmodernebb értelmében 
egészen benne él a színészetben s annak ütőeréről egy pilla
natra se mozdítja el vigyázó kezét. Nem lehet Szabadkán 
azzal előhozakodni, hogy kisebb város vagyunk, miegymás . . .  
hiszen természetes, hogy csak arányokról s végre is: a lé-



nyegről van szó. Arról, hogy a szegedi szezont két színházi 
delikatesszel nyitják meg: Bródy Sándor két egyfölvonáso- 
sával. Két gyöngyszem azon a füzéren, amellyel a vidéki szí
niévadot forgatják és olyan íróé mind a kettő, mint Bródy 
Sándor, kell-e ennél több? Maga e puszta tény is óriási erő
vel tüzeli a szegedi, értelmileg is, müvészetimádásban is 
előkelő közönséget, fölgyújtja az ottani kedélyeket: szeretnék 
néhány szabadkai urat, különösen néhány színügyi bizott
sági tagot a mai esti ünnepélyes megnyitó előadásra, gyen
géden karonfogva, bevezetni és szólni:

— Tessék fogalmat alkotni egy vidéki város értékeiről, 
tessék zsúfolt házat nézni, tessék közönséget nézni, amely 
lelkesedik, direktort, aki dolgozik, és ért a dolgához. Tessék 
egy forró színházi est, otthon úgyse láthat ilyet, ebből mi 
ki vagyunk tagadva Szabadkán, ahol semmi se fakultabb, 
mint éppen a színház, s ahol semmi se életképtelenebb, mint 
a színművészet ügye!

Érzem — és ezt az érzésemet számtalan személyes ta
pasztalatommal tudom igazolni —, hogy Szabadkán nem 
a publikum a hibás. Nem a publikum, amely erős vérségű 
és kiváló rassz, egész különös anyag benyomások fölfogására 
és élvezésére. A mi közönségünk blazírt és kiábrándult. Ki
ábrándította az örökös színházi baj, a hanyag és lelkiisme
retlen termelés, amelyet már nem tud, mert nem is lehet 
valamirevaló közönségnek becsülnie! A kiábrándulás, a bla- 
zírtság a lélek megtörődése, a halál kezdete, és milyen bor
zasztó ellentmondás ez a színház igazi föladatával szemben, 
ami az élet erőinek és hatalmasságainak a hirdetése és di
csőítése. A színházzal életet, lüktetést kell produkálnia a 
vezetőjének. Szabadkán pedig unalmat és nevetségességet 
szít a színház — és ezért talán nem is kár, ha egyelőre nem 
hallunk semmit Krémer ez idei terveiről. Hátha úgyis elég 
korán tudjuk meg őke t . . .

Somlyó Zoltán

Bácskai Hírlap, 1911. szeptember 3.



TREPANÁCIÓ

Talán mert áldott és bőséges szeptember van, talán 
misztikus erők befolyása alatt, vagy pusztán azért, mert egy 
kesernyés levegőjű, tompított világosságú operációs terem
ben végignéztem ma egy trepanációt, hatalmas himnuszt 
szeretnék írni a paraszti gőgről, a paraszti rátartiságról, 
amely a kínban összeszorított fogsorokon belül halálos fáj
dalom, de az arcon, a szögletes vonalakon úri dölyf. Him
nuszt, amely magát a parasztot nem mint állati erőt, fizikai 
bírást érdemesítse, hanem mint oroszlániasan vakmerő lel
kierőt, igen ezt.

Furcsa és szimpatikus: Szerencsés Sándornak hívják a 
fiút, elég erős szál paraszti legény, nem lehetne szobormin
tája a föld bronzarcú, klasszikus példányú fiának, akinek 
acélizomjátéka valami földöntúli harmóniát csinál; csak kö
zepes példány, rendes, közepes testű parasztlegény, város
szerte híres verekedéseiről, hírhedt kocsmázó, aki nem ret
ten vissza egy villogó késtől és a kocsmalevegő sem m iféle 
vérszagától. És egyszerre baj esik vele, fizikai baj, testi: és 
éppen a fejével, amit legkevésbé használ a kedves, részint 
mert nem szorul rá, részint mert hiába is volna. Az orvosok 
megnézik: operáció szükséges, de azonnal, meg kell lékelni 
a jó izmos paraszti koponyát, trepanáció!

Viszik be Szerencsést az operációs szobába. Ott lefek
szik a fehér műtőasztalra, hanyatt, a legszebben. Hidegen 
feküsznek a vésők, fúrók, apróbb, nagyobb kések, mint a jég
csapok: fenséges némaságban. Fehérzubbonyos orvosok jön
nek, higgadt testtartással; a pácienst nem altatják el, csak ér
zéstelenítik a vékony koponyahúst. Éppen csak hogy érzés
telenítik. Tudom: mi ez — egy milliméternyire meghal a 
bőr, de alatta annál élőbb. Brrr! . . . Leborotválják a haját 
mintegy ötkorona nagyságú területen és kezdik a fűrészelést. 
Fát az erdő szélén nem lehet különben. Egy rándulás nincs 
a fiú arcán. Aztán elkészülnek a fűrészeléssel, egy árral ki
peckelik a szép fehér csontot, koppan rajta a csillogó szer
szám és nyers hús szaga örvénylik föl. Az orvos benéz, lát
ja és tapintja az agylebenyeket, egy élő ember gondolatai 
ott vannak és csúszkálnak a kezében, in matéria. Aztán 
megcsinálja a maga dolgát, végig egyetlen szisszenés nem



hallatszik — készen van minden. Minden visszakerül, a tre- 
panáció bevált.

És kérdik Szerencsést: fájt-e?
— Egy kicsit — mondja rémes és vérig bosszantó türel

mes nyugalommal.
Egy kicsi t . . .  A paraszti dölyf nem akar megszégyenülni 

és fölengedni az úr előtt. Gyönyörű erő, isteni!
Némely indokolatlanul, de annál hirtelenebbül fölkapott 

magyar írón kellene trepanációt csinálni. Vajon nem szisz- 
szenne-e fel már csak arra a gondolatra is, hogy egy orvos 
belelát az agya velejébe, ahol — nincs is látnivaló sok. Vajon 
nem kapálózna-e, nem fogná-e be kezével a lukat az agyán, 
szólván:

— Pardon, ez titok, kérem, én ebből élek . . .  az istenért, 
doktor úr . . .

(s. z.)
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UTÓSZEZON

Az őszi ködök még messzire lengenek valahol a végte
len térben és a didergésre hajtó alkonyatok még vakon és 
ártatlanul lélegzenek a távolban. A szeptemberi rőt világo
lás az idők testjének legpikánsabb része: se teljes napfény, 
se igazi sötétség, csak halavány és lágy sugarak misztikus 
fényhatásai és langyos játéka. Ez a kedves és mind nagyobb 
életműködésre hívó időszak az emberek és minden dolgok 
nyári kedvének és áléit kacagásának reakciója és a burzsoá 
életkedv utószezonnak csúfolja.

Beleértünk az utószezonba a forró nyári évadból, ame
lyet izzadva és kitágulva szenvedtünk és élveztünk át, regge
lenként a csillogó vizeken, ragyogó strandok és parkok közt, 
délután hotelek hűvös halijában, vagy korcs növények árnyé
kában a kávéházi teraszokon. Vége már a nyárnak, a szép
nek, amelyet hiába neveznek a szerelem idejének, hiába 
övezik a tropikus virágok és fények glóriájával, mert túlon
túl jóllakatja a lelket és a testet, telisteli van, csordulásig 
a megittasult nappal, részegítő bőséggel. És fárasztó a bő
ség és a jóllakás, a nyár fárasztó és gyötrelmes annak, aki 
az értékek, valőrök keserű kutatásában nagyobb gyönyört lel, 
mint a teljesülésekben, mint a megtalálásban. Nekem a nyár 
a könnyelmű és szánalmasan teli asszony, aki kér és könyö
rög, hogy fogóddzam a karja húsába. És nekem az ősz a 
sejtelmek mély selymeibe burkolt, lesütött szemű nő, aki 
minden bokor mögé rejtőzik és minden bokor mögött újra 
fölbukkan, hogy kergetni, űzni kelljen, szenvedni és térdre 
bukni érte és meghalni utána és soha megtalálni.

Az utószezont beékelve kapjuk a nyár és az ősz közé, 
mint mezei virágból csinált búkéba kötött glicíniát, amely 
megillatosítja a csokor minden szálát; pipacsot és krizanté
mot egyformán s a végén maga elszegényedik, kiéli magát 
nyomorulttá és a krizantémum és a pipacs általa kél új 
életre és dicsőségre. Rikító színek között tompán sárga 
zászló, gyászflórral takarva, és rajta egy öszeszorított ajkú 
arc, piciny fülekkel, csúfondáros szemmel, amely visszahu
nyorít a nyárba és belepislant már az ősz fojtott kulisszái 
közé.



Unott asszonyok a nyár teljes és pazar kosztümjeiben 
páváskodnak a félig kiakasztott nap alatt, fátylaik, mint 
félárbocra húzott lobogók az ünnepélyes hajón, a néma 
szélben lengenek és borúsan integetnek a szembejövőknek: 
ne jertek nagyon közel, az unalom ünnepélyes komolysága ter
heli a kebleinket és szévünket nyomorítja az ismeretlen 
csend, amely vészes közelben van már! Kerüljetek el ben
nünket, mélyen emeljétek meg a kalapjaitokat, morzsolja
tok halkan valami különös bókot — és kerüljetek el. Ne
künk is jobb, nektek is szebb! A viszontlátásra majd ősszel, 
igazi ősszel! . . .

Így képzelem el a szívem új hölgyét is félénk tiltakozás
sal szemei kékjében és tornyosuló sejtelmekkel piciny szíve 
fölött, összeszorított kezeivel, amelyekben egy kis cédula 
gyűrődik, rajt egy név, egy új név, amelyet a nyáron még 
nem ismert, s amelyet az ősz fog vele tán meggyűlöltetni. 
Most ez a cédula az utószezon ajándéka, egyetlen ajándéka, 
amelyet szigorúan tartogat és még nem engedi elolvasni. S 
én nem tudhatom, hogy a cédulán kinek a neve áll. S a szí
vem hölgye se tudhatja, vajon áldania vagy átkoznia kell-e 
majd az utószezont az ajándékért, a céduláért, amelyre, ta
lán, jó lenne most titokban rácsempészni az én szegény ne
vemet. Vagy — letörölni inkább? . . .

(s. z.)
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Ezt a helyet, melyet a Bácskai Hírlap még nem is egé
szen egy esztendeje oly meleg szeretettel bocsátott rendelke
zésemre, illetve az én szubjektív gondolataim és képzelődé
seim szerény színteréül hetenként, szinte fanatikus hittel 
szeretem és becézem. A Bácskai Hírlap olvasóközönsége, 
amely kissé távolabb él a témától, mint én magam, kedves 
jóakarattal és megértéssel könnyíti meg az én vállalkozáso
mat e helyütt, amely bizony már sok oktalan bajt és szomo
rúságot szerzett nekem, a múltban és lehet: fog még a jö
vőben is szerezni. Tudni kell, hogy itt, az igazmondás vir- 
tusos hazájában, a szőke és termékeny Bácskában több íz
ben az ellenség szemével néztek engem néhányan és az el
len fülével hallgatták föl-fölzúduló vérem figyelmezéseit. Tá
madásokat láttak ott, ahol puszta jó igyekezet vitte toliamat
— de ezt emberi félreértésnek veszem és elfelejtem.

Ma legyen ez a hely egy nagyon érdekes és egyéni ember
nek szentelve és általa egy Szabadkán mostoha ügynek, a 
kabaré ügyének. Erről a dologról sok gondolatom van, én 
érdekesnek vélem is, akármilyen könnyelműen vesszük is: 
fontosaknak, mert ezeken át nagy és mély társadalmi jelen
ségek rugóit is meg lehet tapintani. Egészen szubjektív írás 
lesz ez most, istenem, a szubjektivitást ki venné tőlem 
rossz néven, amikor nem a magam érdekeiről van szó, s amit 
majd mégis kérek az olvasó emberektől, abból úgyis nekem 
fog jutni a legkesevebb . . .

*

Most hat éve egy — lehetetlen másképp kezdenem és 
ezt az óromantikus hangot meg nem ütnöm —, most hat 
éve egy furcsa szál ember tűnt fel a pesti sietős nép közt, egy 
ijesztően markáns és borzasztóan ideges férfiember. Hosszú 
és mindig mozgó kezekkel járt, az egyik, igaz, maliciózusan 
mindig be volt görbülve, valami baj érte a lázas sietségben, 
talán egy mérges ölelés vagy egy túl hirtelen oktáv megraga
dása a zongorán; mert — nem tagadhatom, a zongora volt 
a kenyere ennek a vékonyka úrnak, akinek mellesleg kőszá- 
li sashoz hasonlatos hegyes madár ült a meredélyes homlo-



ka alatt — ilyen volt az orra. És sok minden volt még rajta, 
ami megállít, ami figyelmeztet és kihív: a beszéde, amely 
magyar szavakból volt, jó igyekezettel, de rosszul összeeszká- 
bálva, és egy obskúrus furcsaságú raccsolás, amely gördülé
keny monotómiával zengett szépen és komolyan, de azért sok
szor nevetni kellett, ha beszélt.

Ez az ember leült egyszer az akkori, a legelső magyar 
kabaré zongorája elé, egy estén, ott ült éjszakáig, és amiket 
közben csinált, boszorkányos levegőt közvetítettek le a néző
helyre a pódium felől, s azóta erről az emberről, ha úgy hir
telen esik szó róla, ezt mondják a beavatottak:

„A zongoránál Heidi ül."
Heidi: Hetényi Heidelberg Albert. Boszorkány-ember a 

kurta és búgó szerszám előtt, őrült hangzavart visel a lel
kében, amelyből istenáldott dallamok szaladnak ki időnként* 
Nem is tudom, sematikusan kezdem dicsérni Hetényi Hei
delberg Albertet, holott dicsérni nem akarom, de erősen 
megismertetni szeretném a szabadkai publikummal — hogy 
tegyem ezt? . . .  Tehát ő volt a legelső magyar kabarékarmes
ter és ma ő a legelső magyar kabarésanzonok szerzője a 
többi kitűnő között. Hallgassák meg, miket csinált ez az 
ember azóta, hogy elkezdte.

Akkor nem volt Magyarországon még magyar zenehu
mor. Egyáltalán nem volt. Nem volt a pesti nép gaminargó- 
ja a ritmusba, hangba szedve, nem is kellett még tán, nem 
is keresték, nem is csinálták. Annyi bizonyos, hogy csinálni 
nem tudták, de a magyar nóta, az fénylett, mint a nyári for
róságban a forrásvíz, csobogott és csacsogott és — dadogott. 
Kedvesen, szomorúan, leverten, de dadogott. Heidelberg ek
kor dolgozni kezdett. Néhány kitűnő pesti költő apró, drága 
kis verseket komponált, odaadták neki, ő leült a zongorá
hoz és reggeltől estig nem tett mást: átérezte ezeket. Ez 
nem vicc, csak szokott volt mondani: most át akarom érezni 
ezt a kis verset, hagyjatok magamra. És elkezdett futni és 
kalimpálni a két hosszú csontos kéz a billentyűkön, és meg
született az átérzés: maga a szöveg dala megrendítő á térzé
sek [?]. És ami a Heidi kezéből belekerült az akkori szép 
és felejthetetlen kabaréművésznők szájába, amit egyszer elé
nekeltek a kis sötétre tompított brettlin, az élni kezdett ha
talmas, mély életet, és eláradt messzire. Ez lett forrása a 
magyar kabaré-dalköltészetnek, ebből jött minden, ami ma a 
kabaréban szép, dicső és erős, minden szín, derű, örvénylő 
ih let é s  párfőm, meg csipke, meg rajongásig varázslatos



emlék. — Minden Heidinek köszönhető. És talán már ő maga 
sem tudja, mi mindent alkotott, mennyit alkotott. . .

*

De — és itt mint embert kell magas szintre helyezni 
Heidelberg Hetényit — mást is csinált, más irányban is. 
Megteremtette a magyar zene árát, megbecsülésre kénysze
rítette a kiadókat, a színház- és kabarédirektorokat, akik 
nélküle ma is szerelemmel, cigarettával és szívélyes köszön
téssel honorálnák az irtó agy- és lélekmunkát. Száz koronák 
vándorolnak ma egy-egy sikerültebb kabarésanzonért a ze
neszerzőkhöz és a kották rengeteg összegeket hoznak a kia
dóknak — ki álmodott volna erről tíz évnek előtte?! A ka
barézene irodalmát megszülte, felnevelte és tető alá, elegáns, 
méltó és hercegi tető alá vitte Heidelberg, a vékony zongo
raember, aki „a zongoránál ü l” — pedig tulajdonképpen 
hercegi és királyi asztaloknál kellene üljön és vékony finom 
intuíciójú princesszek fülébe kellene lengetnie a kis töré
keny, meisseni porcelán lelkű, karcsú koncepciójú dalokat.

*

Hideg február volt és nagy bajban voltam és nem volt 
semmim. Nem is olyan régen — de én nem szégyellem, mert 
megtörtént és a megtörtént dolgok szentségét nincs ked
vem, se bátorságom szórakozott feledékenységgel sérteni
— kínosan felgyűrt kabáttal értem egy este a pesti Liszt 
Ferenc térre, s ott eszembe jutott Heidi. Felmegyek hozzá, 
akkor még soha senki zenébe nem bújtatta néha túlontúl 
obszcén szegény verseimet. A harmadik emeleten benyitok 
hozzá: nagy szoba, benn mélyen egy zongora, fölötte sok-sok 
koszorú, szalagokkal. A sovány sosorrú ember ott ül a for
gatható széken és éppen csak hogy rám nézett. Előveszem a 
„dolgokat1', néhány furcsán, fanyar hangú kabaréverset. Oda
teszi a kottatartóra és zongorázni kezd. De úgy zongorázni, 
hogy láttam, a versből, mint egy kottából, játssza, amit ját
szik. Néha csettint a nyelvével, szigorúan néz rám, aztán 
mosolyog, s amint játszik, kérdem, hogy elfogadja-e versei
met, alkalmasak-e. És erre újra eljátssza, amit az elébb: ké
szen is van már, ez az! Alig néhány perc, van szép derült 
és hangulatos pesti téli este, lehet vágtatni a gyönyörű drá
ga nők közt, — ó, tán még soha nem jelentett oly nagy és 
szent dolgot nekem pénz, mint az a pénz, amit Heidi ott



mindjárt átnyújtott nekem. És a hirtelen dallal meleg és 
emlékezetes sikereim is voltak Pesten és mindenhol a vi
déken.

*

Ez az ember jött most Szabadkára, kabaréba, hogy a 
zongora mellett üljön. Vele jöttek derék és tehetséges baj
társak, de Váradi Elzát, ezt a finom és tartózkodóan decens 
tehetséget ki kell emelni, mint ahogy ő maga kiemelkedik 
a színpad levegőjéből, akárcsakegy furfanggal kieszelt ha
bos és csokoládés torta az ezüsttálból. Nem tudom, mosta
nában miket kedvel és miket ád elő, de van egy icipici lé
legzetű rokokó idillje, egy krinolinos mondókája — nem, ezt 
nem lehet elfelejteni, ha az ember egyszer látta és hallotta.

*

A szabadkai közönség sokat csalódott mostanában a ka
baréelőadásokon. Nem firtatom, hogy történhetett ez, s 
hogy mennyire nem szabadna ilyennek már Szabadkán meg
történnie, de azt a bűnt, ha a publikum a mostani társula
tot bünteti meg távolmaradásával a régi rosszakért — soha
sem tudnám megbocsátani. A publikumnak meg kell éreznie 
azt, hogy „a zongoránál Hetényi Heidelberg Albert ül”.

Somlyó Zoltán
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KUTYATRAGÉDIA

történt ma kora délután, megindítóan komoly és lelki ügy, 
kérem, kutya ide, kutya oda, egy élet szakadt meg az asz
falton, a sínek közt, egy borzasztó szívbe markoló sikolyt 
hallottam, és a sikoly a halál küszöbén minden élő torokból 
egyforma és trigikum.

örülök annak a tragikomikumnak, amely ebből az eset
ből és ezekből a sorokból árad, mert ezzel elégtételt szerez
hetek egy ragaszkodó léleknek, amely életében szeretett en
gem és amellyel rosszul bántam. Másoknak hadd legyen az 
ő kis és szűk életcsatájukban komikum ez a kutyaeset, ne
kem tragédia és gyász, hallgassák meg, kérem: hogy volt 
egy fekete kutya, szennyes. Kunkorodó hosszú bundában 
a nyári melegben, szíjtalan, bélyegtelen nyakkal, gazdátla
nul és állandóan abban a veszélyben ugrált az utcákon, hogy 
a sintér megfogja. Hetekkel ezelőtt némán hozzám szegő
dött a fekete kutya, az utcán egyszer csak hozzám ragadt és 
értem kezdett élni. Azóta mindig velem volt, ha hagytam. 
Reggel a küszöbömön találtam, délben a vendéglő előtt várt 
rám, mindenhol rám talált. Képzeljék el, egyszer a legfur
csább módon megtalált Palicson, egyszer kint a kórházban 
jártam, s amikor kijövök, ott a fekete kutya, és örül. De 
egyszer egy messzi ablak alatt jártam nagyon fájó szívvel, 
és akkor, reggel háromkor, amint leverten ballagok haza
felé, ott somfordál a hátam mögött és fél tőlem, hogy meg
verem, úgy összehúzza magát. Néha elriasztottam magamtól, 
néha megdobtam kővel, akkor elbújt, és mindig újra jött, 
szerencsét próbált, hogy hátha mégis hű lehetne hozzám. 
Már egészen összetartoztunk, de még egy kis csontot, még 
egy falat ételt nem adtam neki, csak rossza és keserve volt 
tőlem.

És ma délután, a félmeleg őszi napsütésben a Pest-szálló 
előtt egy villamoskocsi csöngetve megáll, nagy robajjal (hogy 
minek is lármáz annyira az ilyen hivatástalan jármű), ab
ban a pillanatban fölsikolt egy szívet szorító jajveszékelés, 
csupa vér, fekete vér az aszfalt, meg a villamos alja, a fe
kete kutya odaragadt a kerekek közé. Komisz, buta, hű állat, 
talán éppen hozzám akart szaladni, a hülye buta fejével, és 
az a nyavalyás villamoskocsi, ez a pitiáner, majd szépen nem



gázolja el, hogy egyszer, legalább egyszer gázolhasson. A fe
kete kutya ott megdöglött. A piszkos, bélyegtelen, gazdátlan, 
kedves fekete bundát aztán fölvették a kocsira, az tovább
vitte, ki a sintérnek.

De amikor a kocsi eldöcögött, ott láttuk néhányan a 
fekete tócsát, a vért és a közepén a kutya kitaposott szíve, 
egészben, és ugrált, ugrált, mint tegnap még a gazdája, örö
mében, hogy nem rúgok bele. Mekkorákat ugrált ez a buta 
kutyaszív! Minek is születnek kutyák?

(s. z.)

Bácskai Hírlap, 1911. szeptember 14.



CSEND VAN PALICSON

A mai nappal véget ér 
sok szép palicsi karrier.

Bezárult márna a szezon,
Palicsra menni nem raison.

A banda ki nem ballag már, 
nem csicsereg már a madár.

Hideg fürdőt már nem vehetsz, 
pedig be jó volt ez a hecc.

A hotelben nincs szobalány, 
ki beléd szeret még talán.

És fürdővendég sincs egy szál, 
kit — pincér úr — kifoszthatnál.

Sőt pincér se lesz Palicson, 
ki fellökne a kavicson.

És elutazott Kosztolányi, 
kiért égnek e város lányi.

Palicson minden szerteomló, 
nem ír róla több krokit:

(s—ó.)

Bácskai Hírlap, 1911. szeptember 16.



Micsoda kedves és erős város ez a Szabadka, micsoda 
szimpatikus arca van így ősszel, és — az ördög hinné — 
mennyire elmegy az embernek a kedve, ha egy kicsit bele
tekint. Hogy mik történnek itt, hogy miképpen gondolkoz
nak némely emberek, hogy milyen ádáz, kőkorszakbeli mó
don hagyják szabadjára indulataikat, s hogy milyen eminens 
helyre engedik lépni a megnyilvánulásban a legnemtelenebb 
emberi indulatot: a gyűlöletet- Merem mondani, hogy Sza
badkán vannak emberek, akik direkte a gyűlöletből élnek. 
Fene megállapítás ez, de sokan úgy keresnek mindig új és 
új célt, tárgyat a gyűlöletükhöz, mint más ember kiválo
gatja ruháihoz a hozzájuk pászoló kravátlit.

És — ez megint furcsa — nem ravaszságból, romlottság
ból teszik. Hanem félszeg tudatlanságból, naivságból, mert 
e tekintetben szinte még a gyermekkorban élnek, nem 
tudják kiszámítani, hogy valamely lépés hova visz, hova 
lyukad ki egy feldobott kő, meddig vibrál a hangja egy ki
mondott szónak és — főként — a leírt és a kinyomott betű 
hatalma meddig terjed. Ezt, különösen ezt nem tudják, és 
ennek szomorú megállapításakor szinte-szinte azt kell gon
dolni, hogy ez a város minden ereje, minden anyagi és hely
zeti előnyei dacára is nem ért még meg a sajtóra, amellyel 
valósággal úgy játszanak itt az emberek, mint a kisgyerek 
a vásári felfúvó hólyaggal. Felfújják, szétpattanják, s a vé
gén nem marad más, csak bosszúság, s a levegőben össze
vissza tér jengőző sok ízléstelen csúnya hólyagcafat . . .

*

Régen tudott dolog, hogy mivé válik az újságírás akkor, 
ha nem az öntudatos lelkiismeret vezérli, s ha dilettáns vagy 
hivalkodó kezébe kerül. Nevezzük nevén a gyermeket: sok, 
rettenetes baj van a szabad sajtó miatt. Ha privát ember, 
azaz olyan valaki jut a körülmények által olyan helyzetbe, 
hogy újságot írhat, hát a jó isten legyen irgalmas mindenki
nek, aki a látókörébe jut. Igazi újságíró, akinek kenyere is, 
vére is a napi életre szánt írás, a nyomdafesték, soha le nem 
ír tudatosan igaztalan, vagy akár csak téves dolgot is. Igazi új



ságíró tudja, mi az, ha valami skandalummal, gyanúval kap
csolatban nyomlatódik ki újságban egy név, akármilyen név 
és akármilyen apró, selejtes újságban. A kinyomott betű
nek borzasztóan külön lélektana, életútja és jelentősége van, 
azon rágódik az utcai féllábú koldustól kezdve mindenki, 
pár fillérbe kerül, és az emberek vadállatias ösztöne a skan
dalumszimat. Az emberek éhesek az aljasságra, de még nem 
egészen könnyen követik el az aljasságokat. Mindezt erősen 
és minden csepp vérével tudja az igazi újságíró, s ezért 
nem akad közülük soha olyan, aki meg ne rágná és félté
kenyen meg ne rostálná azokat a szavakat, amiket a nyilvá
nosság elé tálal a türelmes és rongypapírtálcán. De ha az 
ilyen ember, a valódi újságíró egyszer mégis elgaloppírozza 
magát, túllő a célon véletlenül, nyilván nem rosszhiszeműen 
rágalmaz, mi sem természetesebb, mint az, hogy borzasz
tóan megbüntetik. Holott az ilyen embernek el kellene nézni 
azt, ha a szerencsétlenség megesik vele, mert hiszen a napi 
történések végtelen káoszában, főlő üstjében néha maga is 
megfő, megpörkölődik, és erre ezer mentséget lehetne ta
lálni. De könyörtelen szigorral kellene bűnhődtetni az olyan 
embert, aki hivatlanul ír és írással rágalmaz, éppen csak 
hogy írjon, éppen csak hogy minél hangosabb jelét adja an
nak, hogy ő ír és ő újságíró, de különösen súlyos, statáriális 
büntetés járna annak, aki újságírónak igaztalanságokat tá
lal fel és szuggeráló képességét arra használja, hogy bosszú
ból kigondolt vádjainak valódiságát újságíróval vagy újsá
got csináló egyénnel elhitesse.

*

A Vasárnap című szabadkai hetilapnak mai, egy nappal 
a rendes időnél korábban megjelent száma égbekiáltó bű
nökkel vádol meg két előkelő városi hivatalnokot. Bocsána
tot kell kérnem: nem is annyira a lap vádolt tulajdonkép
pen, hanem egy harmadik valaki, ugyancsak egy városi tiszt
viselő, aki magát meginterjúvoltatván, az újságíró, illetve a 
Vasárnapot író tollába adja a szavakat s ezek gyilkos mér
gén át a legsúlyosabb, legfélreérthetetlenebb, közönséges 
vádak egész rémítő tömegét.

A városi főpénztárnok a tollbamondó, aki az egész, vá
dakkal hemzsegő sötét cikket csak azért születtette meg, mert 
vádolva gondolta magát, megvádolva olyan dolgokkal vagy 
kijelentésekkel, amelyek még a legbetegesebb skrupulózitás-



sál sem tekinthetők vádaknak vagy komoly tendenciájú hi- 
báztatásnak.

Arról van szó, hogy a főpénztárnok asztaláról, onnan, 
ahol hivatalos magától érthetődőséggel óriási pénzcsomók 
állnak a levegőn, az asztalon, eltűnt kétezer-háromszáz ko
rona. Ez megállapítást nyert és tudomásul vétetett. A fő- 
pénztárnokot erre senkinek eszébe se jutott vádolni vagy 
gyanúsítani, de természetesen zokon vették tőle, és magától 
érthetődik, hogy ilyenkor nem szokás valami különös kö
szönetét mondani, hanem igenis bosszankodni szokás.

A főpénztárnok nem gondolta meg, hogy a pénzt vala
hogy esetleg elveszíthette; vagy hogy talán kétszer fizetett 
valakinek valamely összeget, vagy hogy a pénz esetleg nem 
is aznap, hanem már korábban tűnhetett el a helyéről. Mert 
száz darab százas kötegből tűnt el egy csomó bankó, ez tel
jesen ellenőrizhetetlen, mit lehet az ilyen dologról tudni?

Erre a főpénztárnok — érthető megdöbbenéssel — ku
tatni kezdett. Ki volt az eltűnéskor a hivatalában, kik jártak 
az asztala körül? Rájött és megállapította, hogy az időben 
két előkélő városi hivatalnok, két kollégája tartózkodtak az 
ő hivatalában. Persze nyíltan gyanúsítani akkor még nem 
merte ezeket. Jelentést azonban tett az esetről a rendőrség
nek s a jelentésbe belefoglalta a két kolléga nevét is. A 
vizsgálat megindult. A lapok — és itt újra hivatkozom és 
fennen hivatkozom az igazi újságírásra és az igazi újság
írókra, akik nagyon meggondolják, mely témához és hogyan 
nyúljanak és nem öncélnak tekintik a nyomtatott betűt, ha
nem a legközebb[!] célnak —, mondom: a lapok egy betűvel 
se emlékeztek meg az esetről magáról s így a megindult 
rendőrségi vizsgálatról sem.

Az eljárást rövidesen be is szüntették, a két hivatalnok 
ellen megszűnt a vizsgálat. Két olyan ember, akik ellen a 
leghalványabb vádról se lehet szó. A pénz eltűnt, ellenőriz
hetetlen módon, és bűnök kiderülésénél nem az a fontos, 
hogy okvetlen bűnös fogassák, minden erőszakkal, hanem 
az, hogy a bűn újra el ne követődhessék. Ezzel az ügy után 
pont került.

*

Igen ám, csakhogy a főpénztárosban, aki ellen pedig 
senkinek se jutott eszébe gyanakodni, forrt valami. Benne 
motoszkált egy ferde meggyőződés, az, hogy őt vádolják és 
üldözik. Borzasztó beteges jelenség, az ilyen betegességig



menő és ok nélkül felbőszült és fölháborodott lelkiismeret 
Szodomát és Gomorrát tud rögtönözni, ha egyszer megindul 
vad és gyűlöletes útjában. Haragudni nem szabad és nem 
lehet rá, mert abszolút tiszta, megközelíthetetlen és fedd
hetetlen erkölcsű ember, aki 32 éve tisztes, becsületes, lel  ̂
kiismeretes hivatalnoka a városnak, gyanú nem lehet ellene. 
De hiszen épp ez az, hogy nincs is ellene és nem is volt, ő 
maga csinálta ezt magának túlfeszített lelkiismeretében. Ma
gára szuggerálta, hogy hibáztatják. Holott az illetékesek meg 
úgy vélekedtek erről a sajnálatos dologról, hogy ilyen bal
eset — mert az — megeshetik bárkivel, az ember elszámol
hatja magát például, miegymás . . .

Most ez az ő beteges önszuggesztiója bírta rá arra, hogy
— bármely úton és bármely eszközökkel — bosszút állhasson, 
nem is tudni, kin, legfeljebb a helyzeten — a teljes nyilvános
ság fölhasználásával, nyíltan megvádolja a két előkelő és köz- 
tiszteletben álló városi hivatalnokot. Tisztára föltevésekre tá
maszkodva, a személyes bosszú, hogy úgy mondjuk, gyanúát- 
tolási vágy szavára hallgatva, azt a vádat, amely előbb csak 
halványan a lelkében élt, amelyet talán azóta százaknak 
élőszóval elmondott, most, anélkül, hogy átgondolná azt a 
tengernyi és elrémítő különbséget, amely a kimondott és a 
kinyomatott szó között tátong, elmondja és megírni szugge
rálta egy lapcsinálóra. Az megírta, rikító piros betűk rivall- 
ják most a világba,, hogy X. és Y. városi hivatalnokok lop
tak, punktum. Elképzelhető-e, hogy ezt a dolgot azon sok 
ember közül, aki olvassa, legalább — keveset mondok — 
tíz ember el nem hiszi? Ez nem képzelhető el. Sőt: inkább 
hihető, hogy a tudomásulvevők ötven százaléka igenis elhi
szi. És ezek után mit csinál ez a két ember? Sajtópert in
dít. A sajtóper hónapokig, néha évekig húzódik, én a magam 
részéről ilyen, úgyszólván merénylet középpontjában, azt hi
szem, nem sajtóperelnék . . .

*

Mindenesetre még e két lopással nyílvan megvádolt hi
vatalnok helyzete se olyan súlyos, mint a rendőrségé, ame
lyet a főpénztárnok az interjúban szintén és erősen megvá
dol azzal, hogy a nyomozásnál nem járt el kellő érellyel. . .

Somlyó Zoltán



GRAMOFONÖRÜLET
m

bolondít a Kossuth utcán. A Nemzeti Kávéház előtt, ahol 
pedig mostanában a legillőbb, fölkavarja a vért, felbőszíti a 
langyos türelmet valami gyanús és ildomtalan hangzavar, ez 
a gramofonőrület. A másik fronton valakinek a gramofon- 
lerakata van, az Auslage-ban egész erdeje a gramofon ismert 
tölcséreinek, amelyekből a messzi művészek és hangzsong
lőrök töltik a fülekbe és ebbe a szép méla őszi világba a 
fülledt és avítt, szinte avas nóták ecetes borát. Szegény mű
vészek és művésznők, akiket nagy számban ismerek is és 
személyileg sokra becsülök, ti ilyenkor, ebéd után és esten- 
den nyugodtan ültök a családban és nem is gondoltok már 
arra, hogy annak idején valamelyik filmgyár irodájában meg
jelentetek, ott komikus, furcsa pózban belehajoltatok egy 
széles tölcsérbe, azzal a stereotip meghajlással, amely a ré
szeg embert jellemzi, amikor már undorodik az italtól, és 
beleénekeltétek az élettelen készülékbe a Fedák Sári szoba
lányát, a Mértisszeretlekolynagyont, T isztességesasszonye- 
nőt és a Gimbelemgombolomot és azon a pár koronán, amit 
ezért kaptatok, jól öregül bevacsoráztatok. Ti már ezt el is 
feledtétek, de a gramofon, ez az átkozott holmi, nem felejti 
el, mert olyan komiszul konok és örök az emlékezőtehetsége, 
hogy meg kell tőle őrülni.

De — bocsánat az őszinteségért — az mégis botrány és 
lelkiismeretlenség, hogy milyen rekedtek ezek a művészek 
és művésznők, amikor „beénekelnek". Ügy látszik, csak ak
kor adják a torkukat erre a keresetre, amikor rekedtek és 
a színháznál vagy a műintézetnél, amelynél szerződve van
nak, nem vehetik hasznukat. Ha már most elképzelem, hogy 
egy egész szezon alatt alig hallok énekhangot a színpadon, 
amely nincs berekedve, azt kell kérdeznem: hát vajon az 
énekesek és énekesnők berekedve jönnek a világra?

Okvetlen így kell lennie! Brrr! ökölbe szorul a kezem: 
egy kis szőke lányra gondolok, egy gyönyörűre, akinek oly 
szőke a haja, mint maga az áldott ősz, még a szava is szinte 
szőke és tessék, az egyik tölcséren, mint valami bődület, fo
lyik ki, be a fülembe a legrekedtebb alt hangon:

„Minek a szőke énnekem . . . ”
(s. z.)



A LEGKACÉRABB LÁB

Az Osztrák—Magyar Bank mára rendkívüli tanácsülést 
hívott össze, amelyen elhatározta, hogy kamatlábát négyről 
öt percentre emeli. A pénzemberek, a tőkések ma dél óta 
mondogatják azt az elkopott hangzatot, hogy: „Amitől fél
tünk, az bekövetkezett!" Fölment a pénz ára, mától fogva 
egy percenttel többe kerül a jó pénz, a szép öreg dohány — 
már akinek, tudniillik.

Tudniillik: miattam fölmehet a pénz ára az égig, engem 
nem érdekel. Szegény szürke újságírót azzal még meg lehet 
heccelni, ha a kenyér ára vagy a cigaretta drágul. De hogy 
bánthatna engem az Osztrák—Magyar Bank az ő kacér láb
emelésével, amikor nekem soha életemben eszembe se ju
tott, hogy pénzt vásároljak, akár négyért, akár ötért. Nem! 
Én egész mást szoktam venni ötért.

De ha elolvassa az ember a közgazdasági rovatokat, 
amelyekben hazánk közgazdasági tudósai helyezik el pénz
bölcseleti tudományaikat, s ha kellő bepillantást nyer a nem
zetközi pénzpiacon uralkodó szűkös pénzviszonyokba, s ha 
ráadásul még hajlandó tudomásul venni azt is, hogy — da
cára a hűvös időjárásnak — a Német Birodalmi Bank is, 
sőt a szikár és csontos Angol Bank is megtették e szellős 
mozdulatot: a kamatláb-fölemelést, akkor egészen érthetővé 
válik, hogy az Osztrák—Magyar Bank is sietett a lábföleme
léssel. A bankok, úgy látszik, jártukban-keltükben, ahogy 
hirtelen beleléptek az őszbe, egy furcsa szagra, egy izgató 
és fanyar illatra meghökkentek, hátranéztek és — akaratla
nul fölemelték a lábukat, azt a bizonyosat . . .

Azonban meg kell adni, hogy a pénznek, mint olyannak, 
teljesen igaza van, hogy megdrágul. A világ kerekségén min
den, ami csak érték, azt teszi, hogy emelkedik. Miért ne 
tenné ezt éppen a pénz, amelyre legnagyobb a kereslet és 
legkevesebb a kínálat? S különben is a pénznek ősszel már 
az a — hogy úgy mondjuk — tendenciája, hogy emelkedik. 
Fölfelé megy, mint borban a gyöngy, de a borban a gyön
gyöt legalább látni lehet, míg a pénz akárhogy megy fölfelé, 
sehogy se lehet látni, egye meg a fene, hogy úgy el tud bújni. 
Ez egy külön kvalitása a pénznek, amelyet már, akár akar
juk, akár nem, ezzel együtt kell szeretni és elfogadni. Elfo



gadni? — ez éppen olyan buta szó, mintha például azt mon
dom, hogy kínálat. Ez a szó a legőrültebb töprengéseket 
okozza nekem. Nincs az az ember, akinek sűrűbben van 
szüksége a pénzre, mint nekem, és amikor a legkínosabb 
pénzzavarban vagyok, a közgazdasági pénzelmélet emberei
nek írásaiban minden második szó a kínálatról beszél. Hát 
nem lehet ebbe beleőrülni?

Most meg azzal rémítik a világot, hogy a pénz ára négy 
percentről öt percentre emelkedett. Jó vicc! Eddig négy 
percentért nem kaptam pénzt, ezentúl öt percentért nem 
fogom megkapni ugyanezt a pénzt.

Myó.)

Bácskai Hírlap, 1911. szeptember 22.



UT ÓSZÓ
SOMLYÓ ZOLTÁN SZABADKÁN

A száz évvel ezelőtt született Somlyó Zoltánt a Nyugat
nemzedék költőjeként tartja számon az irodalomtörténet. 
Nem tartozott a legnagyobbak közé, egyenetlen művet ha
gyott maga után. Az akadémiai irodalomtörténet ötödik kö
tetében Komlós Aladár ezt írta róla: „Értékes vonásai ugyan
is elmerültek a divatos mélabú szó-özönében, az »átkozott 
költő« magatartása, a bohém szegénység friss képei és az 
őszinte erotika a szokványos halálhangulattal keveredtek, s 
a Kosztolányitól átvett művészi pasztelltónusokból kiríttak 
a banalitások, üres sortöltelékek, pontatlan jelzők. Csak leg
szebb szakaszait jellemzi, amit Devecseri ír róla, hogy 
»hunytszemű, biztosléptű kötéltáncosként sétál a banalitás 
örvényei felett«." (424.) Azt azonban Komlós is elismeri, hogy 
később, ahogy a szimbolizmus sejtelmességeiből kibontako
zik, s élete valóságos eseményeit érleli verssé, sokszor „ér
zékletes, friss és művészi”. (Uo.) Ha igaz, hogy a költőt 
csúcsai minősítik, akkor Somlyót nagyon érdemes olvas
nunk, mert vegyes termésében felejthetetlen tisztaságú da
rabokra bukkanunk. Kosztolányit például a Hajnali imád
ság tartotta fogva évtizedeken át, magunk Az ember össze
húzza jól magát! . . .  megejtő líráját hívnánk tanúskodni, ha 
kellene, de hivatkozhatnánk a Nyitott könyv anyegini vará
zsára is, mely az életrajz objektív mozzanatait szövi át olyan 
természetes melankóliával, bölcsességgel, s alakítja annyi 
remek leleménnyel, hogy a maga nemében bízvást mondha
tó kivételesnek.

Az volt a baj, hogy Somlyó Zoltán a bohéméletforma 
mellékútjain vergődve, tévelyegve sokszor kényszerült tehet
ségét aprópénzre váltani: írni kupiét, bökverset. Indíttatása 
is mostohább volt, mint Kosztolányié vagy Babitsé. Utóbbi
ak eltökélten és szívósan készültek hivatásukra, hihetetlen 
mohósággal tájékozódtak, tanultak, s a versenytársak éber
ségével kémlelték egymást és az európai horizontot. Somlyó 
ezalatt vidéki szerkesztőségekben költötte napról napra azt 
a szellemi tőkét, melyet zilált életvitele fölhalmozni enge
dett. Így történhetett, hogy noha korábban indult, későbben 
vált ismert költővé, Dél van című kötete (1910) után. Attól 
kezdve lett nyugatos költő is, de nem annyira a folyóirat,



mint néhány, már rangot szerzett költője jóvoltából. A ver
seit nagy ritkán ugyan a Nyugat is közölte, de igazából Ka
rinthy és Kosztolányi barátsága révén adaptálódott, s per
sze érzékenysége és szemlélete révén is. Erről a fogadtatás
ról a Nyitott könyv ben (1916) maga Somlyó így ír:

S bár a szerkesztők között híve nem volt, 
mégis megindult két szál pesti toll, 
két látva néző embernek kezében, 
kik nem bánták azt, hogy más mit papol.
Nevüket már az emlék bársonyára 
kemény betűkkel rótta föl a hír: 
az egyik Kosztolányi volt, a költő, 
másik Karinthy, ki vésővel ír.
Hogy a „Dél vari'-ról mi volt véleményük 
pár — komoly szókkal beírt — oldalon, 
azt nem írom le ide, inkább szívem 
dús aranykeretébe foglalom.

Erre a kapcsolatra még vissza kell térnünk, itt csak 
azért említjük, mert nagyon valószínű, hogy Szabadkára is 
így, e barátság révén kerülhetett Somlyó 1911 elején, s töl
tött itt, a Bácskai Hírlap munkatársaként háromnegyed 
évet. Ezalatt írta azokat a cikkeket, verseket, elbeszélése
ket, melyeknek zöme, a versek kivételével szinte az egész ter
més, ismeretlen, minthogy eddig kötetben nem jelent 
meg, a Bácskai Hírlap akkori közleményeit pedig csak a 
sajtótörténészek ismerik. Olyan anyag ez, mellyel megis
merkedni Somlyó pályája és városunk, egyszersmind az ak
kori vidéki városok művelődéstörténete szempontjából egy
aránt érdemes.

Érdemes, mert Somlyó Zoltán nem kezdő tollforgató- 
ként érkezett városunkba. Előbb már hónapokat töltött 
Nagyváradon, ahol még eleven volt a Holnap Társaságban 
koncentrálódott szellemi pezsgés emléke, ott ismerkedett 
meg Juhász Gyulával, Ady barátaival, az újságcsinálás, a sze
relem, a színházi világ szenzációival, keserveivel. Innen a 
Nyitott könyv vallomása szerint azért kellett távoznia, mert

És egy napon baj volt ottbent a lapnál, 
véres betűkkel jelent meg egy cikk .
A kiadó úr föltette a cvikkert 
és megkérdezte: mikor utazik?... •



Váradról a fővárosba ment Somlyó, mint szerencsés 
elődjei, Ady, Biró Lajos, vonzotta a kibontakozott új iroda
lom, de akklimatizálódni ekkor még nem tudott, az ajtók 
nem nyíltak ki előtte, a pénzt, az érvényesülés lehetőségeit 
csak távolról, a kirekesztett szegények szomjúságával kém
lelte. Nem is bírta sokáig a nélkülözést, ismét vidékre, ez
úttal Szegedre szegődött újságírónak. Itt már közelebb ju
tott a művészi élethez, versei is keltettek némi figyelmet, 
egy öregedő színésznő is pártját fogta, s megszerette őt 
Nyárai, a neves színész is. Innen jutott el híre Pestre, a 
Dél van című kötete révén. S hihette, hogy ezután maga a 
város is kegyesebb lesz hozzá. Reményeiből csak annyi vált 
valóra, hogy megismerkedhetett a Nyugat íróival, szoros ba
rátságot köthetett Karinthy Frigyessel, Kosztolányi Dezsővel, 
de az igazi siker nem köszöntött rá. Az Akadémia Vigyázó
díját hiába pályázta meg, Nadányi Zoltán nyerte el, s a Nyu
gatnak is csak a perifériáján jutott számára hely. Szorosabb 
kapcsolatba a kabaréval és a Borsszem Jankóval került, bi
zonyára így lett Molnár Ferenc, a Heidelberg-sanzon és az 
operettek tisztelője is. Eljárt az orfeumba, Nagy Endre ka
baréjába, persze a New York karzatára is, de lényegében a 
szellemi élet szegényebb szféráiban ízlelgette a modernség 
karcos italait állandó pénzgondoktól szorongatva.

. . .  És jött egy nap, hogy Pestről a v ^ ta 
megújra nagyon elkívánkozott.
**ar volt sok verse, egész r>~*sameta, 
de nyomui u û  /o Kozott.
S hogy szerkesztőnek Szabadkára hívták, 
elcsalta a bácskai messzi rét.
Újra vonatra ült, mely lágyan hintáit; 
szemét törölve a perrónon kint állt, 
elhagyva Pestet, . . .  füstöt, . . .  D ezirét . . .

Az inaséveken tehát túl volt már Somlyó, némi hírnév 
is derengett körülötte, mikor Szabadkára érkezett. Nem  
mellékes, hogy szerkesztőnek és a Bácskai Hírlaphoz. A 
Bácskai Hírlap ekkor, tehát 1911-ben a város legjobban 
szerkesztett újságja volt, hozzá napilap, ami szintén kivéte
lessé tette szerepét. Az óvadékot, hogy politikai lap lehes
sen, kiadói — mint Kolozsi Tibor írja — csak évek múlva 
tették le, de azért elég határozottan politizált. (Szabadkai 
sajtó 1848—1919. Életjel, Szabadka, 1973. 225.) Braun Hen
rik, aki leghuzamosabban jegyezte főszerkesztőként, a város



talán legtekintélyesebb újságírója volt, a Vidéki Újságírók 
Országos Szövetsége felügyelő bizottságának is elnöke s tag
ja a város törvényhatósági bizottságának is. A szabadkai mű
velődéstörténet Quasimodo néven ismeri. Az orszgos párt
harcokban inkább a függetlenségi csoportokhoz vonzódott, 
lényegében azonban a helyi viszonyok között lehetséges de
mokratizmust képviselte. Mnithogy a Lazo Mamužić körüli 
harcokban az ellenzéket támogatta, az új polgármester, Bíró 
Károly győzelme a Bácskai Hírlap győzelme is volt, de ez 
némileg korlátozta is, mikor a város ügyeiről kellett írnia. 
Cselekvési tér és föladat azonban így is bőven adódott, s 
Braun Henrik jól tudta, hogy ezek elvégzése korszerűbben 
képzett, tehetséges, fiatal munkatársakat kíván. Meg is nyi
totta lapját Kosztolányi, Brenner József, azaz Csáth Géza, 
Fenyves Ferenc előtt még mielőtt tehetségük nyilvánvalóvá 
lett volna. Kostzolányi Álom és ólom című kötetének egy sor 
remek zsengéjét a Bácskai Hírlap 1905. és 1906. évfolyamá
ból gyűjtötte Réz Pál. Somlyó Zoltán nem akárkik nyomán 
érkezett a Bácskai Hírlaphoz, számított rá, hogy tehetségét 
megbecsülik, teret kap, s talán meg is honosodik Sza
badkán.

Nemcsak föltételezzük ezt, ő maga is írt arról, hogy Sza- 
baavára friss ambíciókkal, önbizalommal és nagy remények
kel érK^Zett. A Nyitott könyv ben, természetesen, már a mű 
rezignált ai^Ptónusa szerint:

Így szdUiL*.  ̂ egykor vidékről vidékit, 
meg n^m hallnteorrt tcn a joiat z+ij'i*
Képzelve, hogy az útnak sosincs vége 
és földöntúli szárnya, mi tovahajt.
Elég volt nékem egy sugaras óra, 
egy szó, mely olvad, egy kinyújtott kéz; 
zászlót képzeltem egy szőlőkaróra, 
a vágyam sújtott, mint a kelevéz.

Ott is repültem, vígan, lent Szabadkán,

A versben a bekövetkező kudarcot intonálja ez a gya
nútlan bizalom, de a valóságban sokkal huzamosabban tar
totta magát, s nagyon is reális elképzelések éltették. A meg- 
késettség árnya ugyan már akkor is ráterült a városhoz kö
zeledő költő hangulatára, az aranybúza, a parázsló szemű 
asszonyok, bundás nábobok helyett — akik képzeletében a 
Bácskát jelképezték — csak vízzel elöntött földeket, girhes



fatörzseket látott a döcögő vonat ablakából, magánya is nyo
masztotta, de hogy értelmes küzdelem terepére érkezik, az 
kétségein is átütött: „Tudom-e majd, élve a Bácska áldott 
göröngyén, tudom-e majd gyerekszemmel és férfiaggyal néz
ni és értékelni ezt a nekem új földet? Leszek-e a vígan szán- 
kózók felé vígan dörgő hangú, üde és igazságos és őszinte? 
És szerzek-e majd nekik örömöket és igazságokat és boldog 
leszek-e? Meg kell-e majd hazudtolnom gyermekszemeim vá- 
teszi kedvét, harcos vízióit, vagy kezdhetem-e ott a valóság
ban, ahol kamaszfejjel megszakítottam az álmodozást? Csak 
a Bácskán múlik és magamon. Két ilyen ellenfél azonban 
a harc előtt össze szokott ölelkezni és az ilyen ölelkezésből 
csak becsületes és akkurátus harc teremhet!” (A Bácskáról 
című első itteni írásából való az idézet, s a többi is, mely
nek lelőhelyét a főszövegben nem közöljük, a Bácskai Hír
lapból. A teljes anyag repertóriuma majd minden adatot 
tartalmaz.)

Ez a beköszöntő híven tükrözi a fiatal költő belső han
gosságának egész jellegét: az önérzetet, a kíváncsiságot, a 
bizalmat, az elszántságot, egyszóval, hogy nagyon komolyan 
veszi önmagát, föladatát és a színhelyet is, ahol dolgoznia 
kell. A lélek kész — mondhatnék, de vajon mihez kezd ez 
az ambíció egy idegen városban, melyről csak olvasmányai
ból és barátainak aligha tüzetes szavaiból tudhatott egyet- 
mást? A kérdés az újságíró Somlyó itteni tematikájára is 
kérdez.

Annak, hogy a munkához látó vendég a környezet, a  he
lyi viszonyok tanuimanyozasaba kezdett volna, semmi nyo
ma, de akkoriban ez szokás sem volt, és Somlyó Zoltán rá 
sem volt utalva. Egyrészt a szerkesztőségben mindent tud
tak, ami az újságíráshoz nélkülözhetetlen volt, másrészt ab
ból, amit Somlyó hozott, már a kezdeteknél jól megélt. 
Ilyen terület, illetve téma volt mindenekelőtt a kultúra és 
azon belül a színház.

Annak a négyszáz lapnyi írásnak, melyet a Bácskai Hír
lapban közzétett, tetemes részét a szabadkai színházban lá
tott előadásoknak és a színházi viszonyoknak szentelte. Ez 
a téma már Váradon is közel állt a szívéhez, s a koplaló, 
rang nélkül tengődő fiatal újságírót igazában nem is fogad
ta be más művelt közösség, csak a bohémségben vele rokon 
színészek világa. S kárpótlása is ez volt: a bejáratosság, a 
bennfentesség, melyet a szabados életviteltől, a csiklandó 
hírektől borzongó nyárspolgár mégiscsak irigyelt, s kivált a 
diákok, akik számára bizsergető titkok sátra volt az öltöző,



ahová az ágrólszakadt újságíró otthonosan bejárhatott. Be
szédesen tudósít erről a borzongásról a gimnazista Koszto
lányi naplója (Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Ré
vai. Budapest, 1938), de a Nyitott könyv ben maga Somlyó is:

A színház is — ó, régi szép szerelmem — 
lent a vidéken, szebb a pestinél.
Nincs ünnepélyesebb szín- s hangulatban, 
forró vidéki színház-estinél.
Nyurga diákok a hátsó sorokban,

Sóvár szemükkel nézik ők a dölyfös, 
szigorú ifjú színikritikust, 
ki szabadon járhat az öltözőbe 
és nem magol fizikát, Tacitust; 
kit biztosan imádnak a színésznők:

A Nagyváradról szóló krónikából való ez a részlet, de 
az irigyelt színikritikusi szerepet valójában csak itt, Sza
badkán vívta ki magának Somlyó. Kivívta? Eleve ezzel az 
öntudattal, az avatott fölényével kezdte el ezt a munkát: 
„Ma este másodszor néztem végig Verő György kedves öreg 
bátyám kissé szilaj, de helyes operettes vígjátékát. Kétszer 
néztem végig, hadd látom: mi van itt? mit akarnak a színé
szek? Pikáns érdeklődésem ez nekem  minden vidéki színpa
don, amelyet a lőtávolon kívül olyan szívesen korholnak.” 
(A üafusz) Ezután levágja Tristan RprnarH egyik vígjátékot* 
„Elmétlen, bántóan naiv, üres, tehetetlen dolog. Néhol tizen
öt percnyi vígjátszás után egyetlen tapodtat se jut előbbre.” 
(Az ismeretlen táncos) A háznak csak egyharmada telt meg 
közönséggel, a színészek nem tudják a szerepüket, a kulisz- 
szák mögött talán nevetnek is az egészen. De amikor név 
szerint veszi sorba a színészeket, már sokkal kíméletesebb, 
s észreveszi a szerepek mögötti adottságokat. Annak az 
íratlan vidéki törvénynek azonban, mely színészek és újság
írók cimboraságában fogant, a „Ne bántsuk egymást, gye
rekek!” kedves és léha törvényének azonban nem veti ma
gát alá. Lehár Ferencé A hercegkisasszonyánák bemutatójá
ról írva például ilyen érdekesen és nyersen jellemez: „Deák 
Kornél ferde galantériája gyönyörűen érvényesült. Dobos, 
ha legalább ma nem helyezett volna oly kínos súlyt arra, 
hogy szép fiú legyen, igaz élvezetet nyújthatott volna szép 
társával/* (A hercegkisasszony)



A fiatal és „szigorú” kritikus tehát tartja magát szere
péhez, a kultúra és a színvonal igényének képviselőjeként 
nézi a helyi viszonyokat. Természetesen elégedetlen. Ha a 
szabadkai meg a fővárosi sajtó azon lelkendezik, hogy Sza
badka lélekszáma elérte a százezret, ő kétes dicsőségnek véli 
ezt, hiszen — mint előadja — Ibsent nem ismerik, s nem 
is kíváncsiak rá. (Vasárnapi riport. Február 19.) Ibsen ügyét 
a későbbiekben is a lelkén viseli, s rosszallja, hogy a Kísér
tetek és a Nóra bemutatója előtt Wilde Saloméjára paza
rolja erejét és idejét a színház. (Salome — Édes öregem) 
Mikor aztán végre sor kerül a rég tervezett Ibsen-előadá- 
sokra, s hozzá Kosztolányi megnyitójával és Pethes Imre 
vendégszereplésével, akkor szinte elemébe kerül az avatott- 
ság, Ibsen, Kosztolányi, Pethes jellemzésében hangulatidé
zést, információt és méltatást olyan meghatottan sző egybe, 
hogy látható: maga sem tudta, miként lehetne méltó a 
rendkívüli alkalomhoz. A Nóra után Vasárnapi riportja is 
az Ibsen-elődásokkal foglalkozik, s aztán még a Kísértetek 
bemutatójáról is ünnepélyes tudósítást rögtönöz. Rögtö
nöz — mondjuk, hiszen — mint ismeretes — ezeket a szí
nibírálatokat az előadás után, éjszaka kellett megírnia, 
tehát nem készülhetett aprólékosan, ehhez kedve sem igen 
lehetett, vagyis benyomásaiból és emlékeiből kellett gazdál
kodnia. Ehhez képest igen biztosan tapintja ki az ibseni hi
degség és kíméletlenség humánus célzatát, az előadásban 
pedig a póztalan, eredeti gesztusok mélyebb értelmét. S cse- 
lekszi ezt az élmény még forró közelségének hullámvésében: 
egyszerre tükrözve önmaga megrendültségét és tájékoztatva 
olvasóit is.

Semmi kétség: Somlyó Zoltán éppúgy a fiatal magyar 
modernség ízlésének és vonzalmainak szószólója ekkor Sza
badkán, ahogy Tóth Árpád a Nyugat esztétikájának Debre
cenben. Nem olyan finom és pontos stílusban, de mély meg
győződéssel. Sokszor nagyon is retorikus ünnepélyességgel. 
Szembeötlő példája ennek az a vallomásszerű fennköltség is, 
mellyel Bródy Sándort A medikus bemutatója kapcsán mél
tatja: „Drága, drága, meleg ember, sugárzó forróságú, dele
jes látású, forró, drága ember Bródy Sándor és még az 
írói biztos, kemény fogásaiban is túlömlő a melege a szív
nek, a szív olvadt, folyó beszédének." (A medikus) Így in- 
tonál, s aztán, ha nem is ennyi ismétléssel, inverzióval, ha 
nem is ezzel a szerelmes forrósággal, de hasonló hangnem
ben adja elő tárgyszerűbb mondanivalóját is. Egy fokkal 
hűvösebben beszél, ha Molnár Ferenc darabjáról ír kritikát,



feranszízlés, csak az érezhette, ilyen-e volt-e vagy sem, aki
ben még frissen élt a műsor és a jelenség emléke.

Idéznünk azonban nemcsak Somlyó stílusának szecesz- 
sziós meglendülései, ennek szemléltetése miatt kellett, ha
nem azért is, mert ez a képzeletjárás nem a divat szülemé
nye. A gazdagok világát kívülről, ellenszenv és kíváncsiság 
elegyes érzéseivel kémlelő újságíró igen gyakran képzeleg 
ennek az idegen világnak a bőségéről, finom és zárt légkö
réről, ahol természetellenes önfegyelemre kényszerülnek a 
sóvárgó lányok. Színházi beszámolóiban is sűrűn beszél a 
hölgyek eleganciájáról, szemük villogásáról, s képzeletét a 
palicsi villák úri nyaralói is foglalkoztatták.

Azt azonban, hogy ő egy más világ képviselője, képzel
gései sem tehetik kétségessé. Igen jellemző rá, hogy amikor 
a már említett Ibsen-bemutatókon azt tapasztalja, hogy nem 
a páholyok módos bérlői, hanem egy másfajta közönség tölti 
meg a termet, ezt nem titkolt örömmel kommentálja. Ellen- 
és rokonszenveinek politikai motiváltsága különben bírála
taiból is kiérződik, még inkább a művészet, a kultúra hely
zetével foglalkozó cikkeiből.

Azt említettük már, hogy a szabadkai kulturális viszo
nyokkal elégedetlen. A színházzal foglalkozó írásainak is csak 
nagyobb fele színikritika, a többi a színház, a színművészet 
rossz föltételeit kárhoztatja. Hogy az épület elavult, a kárpi
tozás kopott, és sürgeti — több cikkében is — a színház 
újjáépítését. Gyakran hivatkozik arra, hogy Szabadka gaz
dagsága elbírna ennyi terhet, sőt elismétli, hogy pénzbe sem 
kerülne ez a vállalkozás, de hogy ezt mire alapozta, az nem 
derül ki fölszólalásaiból. Hacsak arra nem, amiről október 
elsejei riportjában beszél, hogy a kultúra Szabadkára vonzza 
a pénzes vidékieket, pénzüket itt költenék el, tehát megté
rülnének a beruházások. így azonban a közönség is cserben
hagyja a színházat, s a szerződtetett társulat kedve is el
megy. Ezért kellett az igazgatóságnak még Környei Béla 
vendégszereplésére is hatszáz koronát ráfizetnie. (A távozó 
színészek)

De nemcsak a színházzal, Somlyó szerint más művésze
tekkel is mostohán bánik a város. Képtár kellene, törődni 
kellene az építkezések stílusával is, aszfaltozni kellene a pa 
licsi utat. Ha Kecskeméten történik valami, ha a Mona Li- 
sát Párizsban ellopják, s ez izgalomba hozza egész Francior
szágot, Somlyó nyomban Szabadkára vonatkoztat, a szabad
kai érdektelenségre. Még az 1911-es szabadkai földmozgásról 
szólva is oda lyukad ki, hogy itt még egy szeizmográf sincs,



mellyel a rengések fokát mérni lehetne, mert a gimnázium 
természettan! szertárának megszavazott kétezer koronát 
nem költik el. Szabadkát — úgymond — a földrengés se 
lendíti ki tunyaságából.

A vád ismeretes, Iványi Istvántól Kosztolányiig sokan 
korholták ezt a tunyaságot, s ingerelték serényebb cselek
vésre a város vezetőit, de Somlyó meglehetősen gátló helyzet
ben művelte ezt. A Bácskai Hírlap, mint említettük, jó vi
szonyban volt a polgármesterrel. A város teherbírását gon
dosan mérlegelő felelősségét maga Somlyó is hangsúlyozta, 
méltatta a hatalmas új városháza fölépítésének érdemét, a 
filharmonikus zenekar létrehozására is mint példára több
ször hivatkozott, a városépítész Vályit meg is védte egy rá
galmazóval szemben, tehát a játékszabályokat e vonatkozás
ban betartotta, de a sár, a közöny, a sötétség (a rossz vilá
gításról van szó — D. Z.), a szellemi restség ellen nem szűnő 
szívóssággal hadakozott. Volt ebben valami civilizátori fölény 
is, ahogy a szabadkai viszonyokat bírálta, de igazát, a város 
akkori állapotára vonatkozó észrevételeinek dokumentum
értékét ez nem kisebbítheti. Fiatal volt, hitt a szerepében, 
tehát abban is, hogy mozdíthat a dolgokon.

És szegény volt. Ezt nem azért említjük ismételten, 
mintha önmagában érdemnek hinnénk, hanem azért, mert 
ez a pénzről, a gazdagságról való elképzeléseit is meghatá
rozta. A gazdagságtól, a pénztől elvárta, hogy legyen, váljon 
az erkölcsi, szellemi értékek tőkéjévé. Ezért emlegette oly 
sűrűn és éllel Szabadka gazdagságát, s keseredett el, amikor 
hírül vette, hogy a dúsgazdag Vojnich Tivadarné másfél mil
liót érő vagyonát irodalmi és jótékonysági célokra hagyo
mányozta, de hogy ebből ki részesüljön, ennek eldöntését 
az Akadémiára bízta. Ezzel váltak meddővé ezek a szépre 
szánt százezrek. (Meddő százezrek) Ezért is bajlódott annyit 
a gazdag lányokkal, akik borzongató szépségüket egy érdek- 
házasságnak tartogatják, akik habosan csipkés rejtelmeiket 
naftalinban tartósítják. (Halotti beszéd a két milliomos lány
ról, akik tűzhalált haltak; Naftalin-kisasszonyok) Az ő életük
höz mérten a munkában, szülésben elnyűtt asszonyok sze
génységét is gazdagabbnak véli.

S ezt a látásmódot olyan mély rokonságtudat fedezi, 
amely Somlyó számára a szokványos jelenségeket is ese
ménnyé avatja. A kávéház előtt ülve, tűnődve arra lesz fi
gyelmes, hogy a korzó mondén pantomimjét valami megza
varja: csendőrök kísérnek egy aratócsoportot, mert valahol 
szabálytalanul hagyták abba a munkát: férfiakat, gyerekeket,



asszonyokat, lányokat. Az egyik lány szeme az övébe kapcso
lódik, s árvaságában ez a tekintet fölvillanyozó ajándékként 
éri. Erről ír cikket, s ehhez fűzi a reflexiót: „Ürinők jön- 
nek-mennek annyian előttem, jó és tiszta ruhákban, fiatalon 
és értelmesen, és én a kávéház előtt ülök halálos egyedülség- 
ben és a magam fajtája nem tud megmenteni egyetlen gon
dolattal, parasztlánynak kell jönnie, szennyes pendelyben, 
csendőrök közt, hogy agyam működése meginduljon és em
beri mivoltomat erezhessem." (A kávéház előtt) Ez a szoli
daritás tehát korántsem eltökélt, fajtájának az úrinőket érzi, 
hanem az események váratlan fordulatában születik, az erósz 
belejátszása a témába szokatlan (illetlen) felhangot is köl
csönöz az eszmélkedés dallamának (ilyen felhangok gyakran 
képződnek írásaiban), de éppen ettől lesznek írdekesek, em
berileg motiváltak, a szokvány fölé emelkedők ezek az új
ságcikkek. Ugyanez a spontán és természetes vonzalom hi
telesíti a csalás vétségébe esett kiszsidó ügyében fölemelt 
szavait is. Nem a felelősségre vonás ellen ágál, nem egy eleve 
létező szövetség jegyében, hanem mert úgy intézték, hogy 
a meggyújtott gyertyák mellől hurcolhassák el, hogy épp a 
kiszsidó ünnepébe gázoljanak bele, s utána szabadon enged
jék. Tehát valahol az ízlés, a politikumnál mélyebb szféra 
fölbolydulásában éri tetten a politikai piszokságot. (Vasár
napi riport. Június 4.)

És ezzel a tiltakozással már veszedelmes terepre került 
Somlyó: a politika legkényesebb frontjára. A rendőrség
ugyan 1 9 1 1 -ben még nem volt sérthetetlen intézmény, de 
azért rendőrség volt. S hozzá ez a megnyilatkozás nem is el
szigetelt, hanem folytatása egy háborúnak, melyet a fiatal 
újságíró a rendőrfőnökkel és a klerikális sajtóval vívott. En
nek egyik megvakmerőbb fegyverténye az a Vasárnapi ri
port volt, melyben megdöbbenve és fölháborodva beszélte ki, 
hogy a bűnügyi rendőrkapitány állandóan részeg, s a minap 
is részegségében a vonatban ártatlan zsidókat sértegetett, 
mondván: „Ki nem állhatom az ilyen szakállas zsidókat, fel 
kellene őket pofozni! . . .” Somlyó bejelenti, hogy ezt a szé
gyenletes esetet még ma megtelefonálják minden pesti lap
nak, hadd lássa a világ, mik történnek Szabadkán. (Má
jus 7.)

Pertich kapitánynak a Bácskai Napló fogta a pártját, 
mert eleve hajlott az antiszemitizmusra, s mert szerzőivel 
Somlyó, alighogy megmelegedett Szabadkán, tengelyt akasz
tott. Hogy milyen konkrét sértés mérgesítette el a viszonyt, 
nem tudjuk, de február 25-én Komiszkodás című cikkében



már úgy ír róluk Somlyó, mint az Aranysárkány-béli revol
verlapról Kosztolányi. Idézni már csak ezért is érdemes: 
volt ilyen. „Baromi öntudatlansággal, komiszkodva, mint vá
sott, rongyos ülepű, mosdatlan csizmadialegények, így él né
hány (. . .) embernek hazudott valami ebben a városban. Sza
badkán. Köztük reverendások is léteznek, papok, akiknek 
szűk cellákban volna méltó helyük és napi huszonöt botban 
megérdemelt bérük. A többiek nyomdászlegények, vagy mi
csoda legények, akik revolverrel sétafikálnak, veszélyezte
tik a közbiztonságot. Nem tudnak helyesírást, iskolában sem, 
másutt sem tanultak, nem tudnak; az orrukkal, mely büdös- 
séghez szokott, mindig büdösséget éreznek, s ez a bűz arra 
vetemítette ezeket, hogy újságíróknak álljanak .. Lejjebb 
így folytatja: „Alig másfél hónapja, hogy lejöttem Szabad
kára, újságot írni. Az első pillanattól, ahogy a vasúti stáció
ról bejöttem, mindig dolgozom, újságírói tisztességgel és em
beri belátással, ami tisztességes, nagy emberek, igaz szívek 
és keserves tanulások jóvoltából ragadt rám." Fájlalja, hogy 
ilyen embereket kell tolla hegyére tűznie, s velük egy leve
gőt kell szívnia, de más közössége nincs is velük, s a Bácskai 
Hírlapban róluk — e bogáncsokról, fűben lapuló dinnyék
ről — ez az utolsó szava.

Szavát persze nem tarthatta be, olyan gyakran bírálta a 
szabadkai tunyaságot, hogy a replikák és ellentámadások is 
szaporodtak, s ezek őt sem kímélték. Hozzá bele is élte ma
gát az újságírói tisztesség ellenőrének szerepébe, s időnként 
ki is oktatta pályatársait; például a bajai kollégákat, akik
— alaptalanul — egy veszedelmes vörhenyjárvány hírét kür
tölték világgá. (Vasárnapi riport. Március 12. és március 19.) 
Berzenkedik a botcsinálta kritikusok ellen is: ,,hókom-prütty 
kölykek”, „hecckáplánok” — mondja róluk, s beleszól a plé
bánosválasztásba is, noha valószínű, hogy viszonyuk elmér
gesedése a Bácskai Hírlap és a Bácskai Napló szemléleti kü
lönbségéből ered.. Ekkor azonban Somlyó sem ügyelt a mél
tóságára, ellenfelei diszkvalifikálására törekedve maga is a 
hecc és a szidalom eszközeihez folyamodott. (Vasárnapi ri
port. Április 23.) így aztán ő is oka lett annak az elvadulás- 
nak, melyről megvetéssel ír. Mikor a rendőrkapitánynak 
pártját fogó Bácskai Naplóról azt írta: „Ez a lap már telje
sen megérett arra, hogy ahol megtalálja az ember, fölrúgja, 
mint egy varangyos békát", s még hosszan ostorozta ellenfe
leit, a pör kicsapott az újságírás medréből. (Vasárnapi ri
port. Május 7.) A Bácskai Hírlapban másnap, tehát május 
8-án közzétett Nyilatkozat már arról tudósít, hogy költőn



két délután fél ötkor a Kossuth utcán Vajda József és 
öccse megverte. Ugyanezen a napon a Bácsmegyei Naplóban 
nyilatkoztak is Somlyó ellen. „A két orvtámadó ellen — fe
jeződik be Somlyó nyilatkozata — a büntető feljelentést ma 
ügyvédem útján súlyos testi sértés miatt megtettem, de fel
jelentettem Vajda Józsefet a Bácsmegyei Napló mai számá
ban megjelent ostoba és hazug nyilatkozata miatt is!"

Hogy mi lett ennek az afférnek a vége, nem tudjuk, de 
az tény, hogy Somlyó a személyre címzett ostorozást abba
hagyta. Egy későbbi Vasárnapi riportjában (szeptember 17.) 
ugyan még visszatér ádáz ellenségeire, ,,akik direkt a gyűlö
letből élnek”, s ama verziót is megkockáztatja, hogy maga 
a város is éretlen még a sajtóra. Aztán hosszan elmélkedik 
arról, hogy az igazi újságíró mennyire képtelen tudatosan 
valótlanságot írni, arról, hogy a jóhiszemű tévedést el kel
lene nézni, de a tudatos rágalmazást büntetni kellene. Ezen 
a fennkölt elmélkedésen azonban már átüt a csalódás ér
zése. Fölényéből már hiányzik az első hónapok harci kedve. 
Nagyon valószínű, hogy a bátor, de a városban sok kapcso
lata miatt tapintatra kényszerülő főszerkesztő és a lap óva
dékát féltő kiadók mérsékletre inthették a költőt. Erre vall 
az a magányérzés is, mely több írásából is kihallik.

Pedig ekkor már kezdi magáénak érezni a Bácskai Hír
lapot. A „vidéki” jelzőt, melyet eleinte gyakran használt bí
ráló éllel, másokkal cseréli föl; örömmel ad hírt arról, hogy 
a fővárosi és vidéki újságírók ellentéte, különbsége elmo
sódóban van; Szabadka gondjairól, érdekeiről egyre átéltebb 
segítő szándékkal ír. S ami a legfontosabb: a maga elvégzett 
munkája is köti már. Rovatára, a Vasárnapi riportra úgy 
tekint vissza, mint személyes vívmányára, afféle szellemi „jó 
mulatságára, melyben elemében lehetett. Egyszersmind az 
is kifejeződik ebben a szeptemberi visszaemlékezésben, hogy 
olvasóiban bízott, s szabadkai szereplését — minden harca 
ellenére — huzamosabbnak tervezte. „Ezt a helyet — írja a 
Vasárnapi riport című rovatáról —, melyet a Bácskai Hírlap 
még nem is egészen egy esztendeje, oly meleg szeretettel 
bocsátott rendelkezésemre, illetve az én szubjektív gondola
taim és képzelődéseim szerény színteréül hetenként, szinte 
fanatikus hittel szeretem és becézem. A Bácskai Hírlap ol
vasóközönsége, amely kissé távolabb él a témáimtól, mint 
én magam, kedves jóakarattal és megértéssel könnyíti meg 
az én vállalkozásomat e helyütt, amely bizony már sok ok
talan bajt és szomorúságot szerzett nekem a múltban és le
het: fog még a jövőben is szerezni. Tudni kell, hogy itt, az



igazmondás virtusos hazájában, a szőke és termékeny Bács
kában több ízben az ellenség szemével néztek engem néhá- 
nyan és az ellen fülével hallgatták föl-fölzúduló vérem fi- 
gyelmezéseit. Támadásokat láttak ott, ahol puszta jó igyeke
zet vitte toliamat — de ezt emberi féreértésnek veszem és 
elfelejtem/' (Szeptember 10.)

Ezután a kabaréra tér, melyet — úgymond — Szabad
kán mostohán kezelnek, jelzi, hogy e kérdésről sok gondo
lata van, s elmeséli azt a számára igen emlékezetes esetet, 
mikor Hetényi (Heidelberg) Albert, akit Heidi néven becé
zett az egykorú pesti közönség, az ő „fanyar kabaréverseit" 
is megzenésítette, s ott nyomban ki is fizette érte az ötven 
koronát. Hogy ennyit, ily sokat, ezt már a Nyitott könyv bői 
tudjuk, mert ott is emléket állít e pillanatnak. Itt, a riport
ban aztán a zeneszerző kabaréérdemeit méltatja, mintha el 
is felejtette volna, hogy írása az ő szabadkai helyzetének 
visszásságaival kezdődött.

Pedig nem lehetett múlékony a szél, mely fogai közé 
homokot fújt. Föltűnő például, hogy augusztusban mindössze 
hétszer publikál a lapban. Ezt ugyan még az uborkaszezon
nal is magyarázhatnánk, de az már bajt sejtető jel, hogy 
szeptemberben is jóval kevesebbet ír, mint azelőtt. Még sú
lyosabb tünet, hogy témái is egyre érdektelenebbek. A lí- 
rizáló hangulatképek, tréfás versezete Palics nyárvégi kiüre
sedéséről, beszámolója egy kutyáról, amely hozzászegődött, 
s aztán elpusztult, a gramofonőrületről, mely megöli a csen
det, bizony a vállalkozókedv ernyedésére utalnak. Legállha- 
tatosabban a színház ügye mellett tart ki, hiszen közeleg az 
új idény, vele az új társulat, ebben az ügyben még a régi 
kardvillogtatással száll síkra, de már ebben a témában is 
önmaga ismétlésére kényszerül. Maga is érzi, hogy ezt a kér
dést újságíró és olvasó csontig lerágták már. (Vasárnapi ri
port. Június 18.) Verses rigmusairól is, hogy nem túl szelle
mesek:

háromszor kezdtem el; 
az első nem rímel, 
és nincs benne sok ötlet, 
pár rövid sor 
s mindösze öt lelt.

Aztán az október elsején közzétett Vasárnapi riportjával
— melyben megint csak az új színházért perel és a cigány
zene hőskorára, az „édesbús” mutatások zamatára emlékszik



— befejeződik itteni szerepe. Hogy miért, pontosan nem 
tudjuk. A Nyitott könyv vonatkozó szakaszában a lehetséges 
okok: váltók, nők, bajok és az eredendő nyugtalanság össze
mosódva jelennek meg, s nagyon valószínű, hogy össze is 
függtek, hiszen aki olyan darázsfészekbe nyúlt, mint ami
lyen az antiszemitizmus, a pánszlávizmus, a rendőri önkény, 
és névre szóló írásokban hívta ki maga ellen a sorsot, annak 
minden dolgát éber és ellenséges szemek figyelték. Így a 
váltók és a nők körüli botlásai is járhattak súlyos konzek
venciákkal.

E szűk esztendőnyi kísérlet művelődéstörténeti tanul
ságainak fölméréséhez át kell tekintenünk Somlyó valameny- 
nyi műfaját. A színházi kritikákról már beszéltünk, s azt is 
láthattuk, hogy legkedvesebb rovata a Vasárnapi riport 
volt. Az elnevezés elég önkényes, mert a szó szoros értelmé
ben riportot Somlyó nem írt. Ezekben a cikkekben voltakép
pen a fiatal újságíró közéleti nyugtalansága talált teret, a 
helyi viszonyokra vonatkozó bírálatai és javaslatai jutottak 
kifejezésre. Legtöbb baja is ezekből származott, de ezekben 
mérhető az a konfrontáció is, melyben a modernségnek elkö
telezett radikális demokratizmus a vidéki városok, ezúttal 
Szabadka lomhább szellemével összeütközött. Ez a konfron
táció Nagyváradon, Kolozsvárott, Szegeden is lezajlott, így 
Somlyó szerepe ennek a század eleji szellemi, politikai moz
gásnak szerves része, egyszersmind sajátos is* Sajátos a kö
zeg miatt, melyben szerepe lejátszódott, s tehetségének jel
lege miatt is.

Ezzel át is kell térnünk a jellegzetesen szépírói műfa
jokra. Mert nem kétséges: Somlyó bármennyi újságcikket is 
közölt Szabadkán, azért itt is elsősorban költőnek érezte 
magát, s bizonyára azért is vállalta a vidéki újságírás kötel
meit, mert remélte, hogy a szabadabb fórumon szépírói am
bícióit is fesztelenebbül élheti ki, mint a fővárosi vezető la
pok kényesebb terepén. Hiába volt annyi lap a század ele
jén és létesültek újak szinte havonta, költőjelölt és mű több 
volt, kivált vers és más személyes hangú írás, mert ezekkel 
az újságok is csak mértékkel traktálhatták olvasóikat. Na
gyon idevág, amit termékenység, ambíció és lehetőségek vi-. 
szonyáról a fiatal Kosztolányi Juhász Gyulának írt, aki Írá
sait a Szeged és Vidékében megjelenéshez segítette: „Elvég
re is az embernek szüksége van egy kis szellemi mozgásra, 
hogy sokszor megunt énjéből kissé kisétáljon; e kisétálásra 
pedig szeretek inkább egy tágas, szellős gyöpteret választani, 
hol alkalomadtán bukfencezni és cigánykerekezni is lehet,



mint egy szemetes és előkelő helyet, hol a szabad mozgás 
meg van tiltva.” (Babits—Juhász—Kosztolányi levelezése. Bu
dapest, 1959. 17.) Ilyen gyöptérként használta Kosztolányi 
és Csáth Géza a Bácskai Hírlapot is, Csáthék még közös ka
landregényüket, A repülő Vucsidolt is itt közölték, s így élt 
ezzel a lehetőséggel Somlyó is. Fesztelenségére vall, hogy 
versek mellett egy sor elbeszélést is publikált, pedig maga 
sem hihette, hogy tehetségének az epika erős oldala.

Érdemes fölidézni, miről is szólnak ezek az elbeszélések. 
Az egyik (Túlvilági ritmusok) arról, hogy az Akadémia szol
gájának a lánya és Álnok Mózes, a tehetségtelen költő vé
rük és képzeletük sodrában végül eljutnak a szeretkezésig, 
erre a pincében, poros kéziratcsomagokon kerül sor. Egy 
ilyen csomagot Álnok véletlenül magával visz, s mikor föl
bontja, kiderül, hogy a kor legnagyobb költőjének nem pub
likált versei. Álnok aztán a saját neve alatt teszi közzé a re
mekműveket, pénzt, dicsőséget, koszorút szerez velük, az 
Akadémia is tagjává választja. Ezen a szertartáson azonban 
megjelenik Minerva is, aki révén a csomaghoz jutott, s 
Álnok holtan terül el ott a dicsőség csúcsán. A Villa Kolon
na táncosnőiben is egy költő a főszereplő, de ezúttal pozitív 
hős, mert a villa dorbézoló táncosnői, akik minden alkalom
mal egy férfit fogyasztanak el, az ágrólszakadt, ájult költő 
verseit olvasva a sírásig meghatódnak. Egy harmadik törté
net egy olyan tanítónőről szól, amilyen Kaffka Margit lehe
tett volna, aki könyveivel falura vonul, lesöpri magáról a 
helyi urak tolakodását, de egyszer jön egy fiatalember, a ta
nítónő törvénytelen fia, s megfojtja az anyját, aki kitaníttat
ta, s akit, állítása szerint, szeretett. (Kultúra a falun)

Annyi talán ezekből a nagyon vázlatos cselekményismer
tetésekből is kivehető, hogy központi szerepet ezekben a tör
ténetekben a szerelem tölt be: a boldogtalan szerelem. Som
lyó életének alapélménye volt az elromlott vagy be sem tel
jesült szerelem. Ezekben az írásokban azonban olyan ese
tekbe ágyazta ezt az alapélményt, melyektől fölrázó hatást, 
megdöbbenést remélt. Röviden szólva: történetei a szándé
kolt kitalációk bizarrságaival még az élmény valóságos em
beri magvát is vadromantikus folyondárral takarják el. De 
ezek a bizarr történetek még így is kelthettek némi figyelmet, 
kivált a Kultúra a falun, mely a szellemi kiválóságot állítja 
szembe a vidékiség üres gőgjével, vagy A miniszter, melyben 
a szerencsétlen kishivatalnok szervilis bizalma jut csúfos 
végre, hogy kitűnjön: más orvosságról kellene gondolkodni. 
Ezek a politikai motívumokkal átszőtt történetek azonban



nem tudnak eredeti alkotássá szervesedni, a szerelmes tör
ténetek pedig privát jellegük miatt vesztik el kapcsolatukat 
az olvasóval. Kivált az olyan képzelgések, amelyekben a te
metőben beszélget a férfi és a már halott szerelme arról, 
miért nem adta oda magát a nő a férfinak, amíg élt. {Pár
beszéd a drága halottal) Hiába kerül szóba a férfi—nő viszony 
több lényeges tartalma, a sóvárgó, lázas párbeszéd valószí
nűt 1 en és terjengős részleteit ma már nemcsak szenvelgőnek, 
banálisnak is érezzük, s alig hihető, hogy a maga korában 
több izgalmat kelthetett. Talán az a szomorú vallomás igen, 
melyben refrénszerűen tér vissza a kérdés: „Vajon hogy fé- 
sülködöl mostanában?" (Frizurák) Azért hat ez ma is frisseb
ben, mert a szerelme után vágyakozó költő árvasága, ma
gányának valósága tárgyiasabban ölt formát a helyzetére vo
natkozó képekben.

Arra, hogy idegen embereket saját jellemük logikája sze
rint jelenítsen meg és saját nyelvükön beszéltessen, egyetlen 
példa akad e tárcanovellák között: a Mühlbach Irma. A ka
szárnyái miliő fölidézésében helyenként nagyon is ízes, 
mondhatnók Göre Gáboros, de itt a katonák nőéhségére 
transzponált szerelmi vágy a vaskos realitás nehezékéhez 
jut, s ezáltal még a vadregényesség is hitelesítő egyensúly
hoz.

Ha csak ezeket a szépírói műveket közölte volna, okkal 
gondolhatnók, hogy a Bácskai Hírlap elég nagy engedménye
ket tett Somlyónak. Sokkal jobban a költő bökverseivel sem 
járhatott. Egy-egy szellemes fordulat ugyan akad bennük, 
a Szabadkai kabaré című versezet második része (1911. má
jus 17.) pedig a kabarédarabok legfrissebb készségeit is pre
zentálja, amikor a közügyek, a banalitás és a kultúra mozza
natait elmésen egymásba szövi.

Ilyen sziporkázásra azonban kevés a példa. Ám ha tud
juk, hogy Somlyó ekkori verstermésének komoly darabjait 
is itt, a Bácskai Hírlapban közölte, máris módosul a mérleg. 
Nemcsak a versek értéke miatt, melyek aztán ismerős köte
teiben is megjelentek, tehát az életmű szerves részei lettek, 
hanem mert általuk a fiatal újságíró a maga legrangosabb 
műfajával is fedezte publicisztikai vállalkozásait. Ügy is fo
galmazhatnánk: nemcsak újságíróként, de teljes szellemi ar
culatával jelen volt a Bácskai Hírlapban, cikkei tehát egy 
jelenséget is képviseltek, mely érzékenységével, árnyalatai
val, képzeletének és érzékeinek határtágító mozdulataival is 
új emberi lehetőségek közelségét tette tapinthatóvá.



S nem szabad elfelejtenünk, hogy írásai, a jók és a gyön
gék egyaránt, s az apolitikusak is, a politikummal telített 
cikkek közelségében jelentek meg, az összefüggést tehát 
könnyű volt észlelni. Összefüggést a lélek nem politikus, de 
újszerű zajlásai és a politika Szabadkán túli eseményeivel. 
Ha a helyi klerikalizmus antiszemitizmusával kell hadakoz
nia, Somlyó Prohászka Ottokár püspökre hivatkozik, hozzá 
egy tőle kapott levelet is idéz (Krisztus, a forradalmár); ha 
Bródyt játsszák Szegeden, azonnal Szabadkára vonatkoztatja 
a példát; reflektál az ököritói tűz károsultjainak összegyűj
tött pénz ügyére, tehát tematikájában is jelezni tudja, hogy 
figyelmét országos nyugtalanság feszíti. A modern iroda
lommal való személyes kapcsolatainak éreztetése csak alá
támasztotta, megerősítette ama hatást, hogy a Bácskai Hír
lap fiatal szerzője egy új koráramlat képviseletében végzi itt 
a maga dolgát.

Szabadka tehát jól járt Somlyó Zoltánnal, s nem veszí
tett e vendégszereplésen ő sem. Meg nem gazdagodott, gyö
keret nem eresztett, de azért ő sem okolta Szabadkát. Annyi 
bizonyos, nem nélkülözött, amíg itt dolgozott, írásait és őt 
magát figyelem övezte, s még bohémhajlamainak — italnak, 
nőknek, Palicsnak — is fesztelenebbül áldozhatott. „Barátai 
úgy nevezték: herceg. . . ”, s bár árvaságát ekkor is gyakran 
panaszolta, életében alighanem ekkor volt legközelebb ahhoz, 
hogy e címet jogosnak érezhesse.

A „gyöptér” azonban, melyet Kosztolányi Szegeden, 
Somlyó Szabadkán oly szabadnak képzelt, korántsem bizo
nyult olyan korlátlannak. Cigány kerekezni ugyan lehetett, 
amíg a szellem magánjellegű szomorú játékait vagy kabaréit 
játszotta, de a politikát és kivált annak helyi érdekszféráit 
nem lehetett következmények nélkül ingerelni. Somlyót te
hát határaira is figyelmeztette Szabadka, s ez a szomorú ta
pasztalat is beépült abba a rezignációba, mellyel később a 
maga ikaroszi szándékainak kudarcairól beszélt.

Volt azonban valami, amit töretlenül mentett ki Szabad
káról: a Kosztolányival való barátságot. Nem kétséges, hogy 
ez az emberi szellemi kapcsolat, ennek öröme belengte a 
szabadkai hónapokat, s elég gyakran megnyilatkozott Somlyó 
itteni írásaiban is. Ezek tehát a szabadkai termésen belül kü
lön fejezetet jelentenek, s külön figyelmet érdemelnek. Filo
lógiai érdekük miatt is. Különös pillanata volt ez Kosztolá
nyi és Szabadka viszonyában: a Fecskelánnyal való szakítás 
utáni hónapok üszkös érzéseinek ideje. Ezért is érdekes, ha 
Somlyótól megtudjuk, hogy az Ibsen-bemutatókat Pethes



Imre föllépésével Kosztolányi szorgalmazta. Aztán, mikor 
sor került rájuk — ez a Lángelmékben megjelent szövegből 
jól kiolvasható —, teljes szellemi fegyverzetében állt szülő
városa közönsége elé. Mint Somlyó írja, sikere is teljes volt.

A másik adalék is igen érdekes, mert arra a lezüllött 
gyermeklányra vonatkozik, akiről Kosztolányi Kis Mariska 
című emlékezetes verse szól. „ . .. akit — mint Somlyó írja
— fehér, borzas és lagymatag boájával mindenki ismert a 
korzón, mint a nagyvárosiasodás első fecskéjét, este hattól 
nyolcig a korzón, ó jaj, olyan komisz ruhában sétafikált és 
olyan büszkén és olyan értékesen flangérozott, mint egy ki
rálynő. Mintha csak tudta volna, hogy ő Szabadkának egyet
len nagyvárosi esti nüansza, a szegény Mariska, a kis drága 
feslett, akiről egy barátom költötte ezt a verset.” S e be
vezető után következik Kosztolányi említett verse. Abban a 
Vasárnapi riportban (február 19.), amelyben azon kesereg és 
gúnyolódik, hogy Szabadkán nemigen ismerik Ibsent még a 
diplomás urak és az „úrinők” sem. így a kis Mariska mint 
egyetlen „nagyvárosi nüansz” nemcsak Kosztolányi-, de kor- 
rekvizitum is.

Kosztolányira kell gondolnunk a parkbeli szegény baká
ról szóló rajz olvasásakor is (A parkba megyek most  minden 
esté), a Pacsirtára, melyben a parkban ámolygó, pubiarcú 
bakák és cselédek szereleméhsége olyan hibátlanul illeszke
dik a sivár és ízetlen sárszegi világba. Azért kell Kosztolányi
ra gondolnunk, mert a helyzet, a szereplők szinte ugyanazok, 
de Somlyónál a szegényekkel való együttérzés itt meghatóan 
tiszta idillé stilizálja ugyanazt az anyagot. Olyan különbség 
ez, mely mind Somlyó akkori vonzalmaira, mind a Pacsir
tára nézve tanulságosabb, mint a hasonlóság.

S végül idézzük még e termés Kosztolányira vonatkozó 
utolsó adalékát, mely a Lányi Hedda iránti szerelemre is utal 
s a tényre is, mely 1911-ben szülővárosában Kosztolányit 
övezte. A Csend van Palicson című versezet zárósorai ezek, 
egyszersmind a végső búcsút is intonálja bennük Somlyó. 
Ahogy Kosztolányi nevével kezdte itteni szereplését:

És elutazott Kosztolányi , 
kiért égnek e város lányi.

Palicson minden szerteomló,  
nem ír róla több krokit :



Azaz: Somlyó.
Mint ismeretes, ez a barátság a későbbiekben is töretlen 

maradt. Somlyó több verse is őrzi emlékét, s valamennyi 
hálával és szeretettel. Beszél róla a Nyitott könyv részletei
ben is. Illik hát arról is számot adnunk, Kosztolányi miként 
viszonozta ezt a ragaszkodást, miként vélekedett Somlyó Zol
tánról. Kortársairól írt méltatásaiban három írás is foglalko
zik vele. Az elsőt még 1912-ben írta, s ebben az a meglepő, 
hogy a barátai iránt oly tapintatos, jobbára csak érdemeiket 
méltató Kosztolányi milyen nagy nyomatékkai beszél Somlyó 
ösztönösségéről. Arról, hogy lehetne gyomlálni ezeket a ver
seket, hogy iskolai verstanokat Somlyó nem tanult, de nem 
teszi, mert a tehetség természetét sértené meg. Homályról 
beszél, a szavak „virágzó zűrzavaráról", hogy Somlyót nem 
elgondolások, hanem tolla vezeti. Mindezt azonban úgy adja 
elő, hogy végül érdemnek tessék, a végzet, egy magasabb 
világ parancsait követő ösztönösségnek.

Második bírálata (1916-ban) már jelzi, hozzáteszi ehhez 
a képhez ama hiányérzetét, hogy Somlyó saját párolgó, for
ró mondanivalóját nem tudja „egységesíteni". Tehát a 
Somlyó-irodalom máig érvényes igazságát fogalmazza meg.

Barátságukra a koszorút 1926-ban tartott előadásával 
tette föl, bizonyára egy szerzői est bevezetőjeként. A költő 
verseiről itt alig beszélt, de a versekből kibontakozott lírai 
hőst és az embert olyan felejthetetlen képbe sűrítette, mely 
máig legelevenebb portréja Somlyónak: „Viharvert fejét
látta, egy aranyozott barokk oszlophoz támasztva, sápadt 
arcát, keményre kovácsolt, erőszakos homlokát, kék állát, 
melyet sohasem lehetett egészen megborotválni, a száj bíbor
vonalát és a két szem haragos szurokfényét, egészségesen 
villogó fogait, melyek közé cigarettát szorított, vad, fekete 
haját, fekete lakkcipőjét, fekete ruháját, meggyszín mellé
nyét, melynek széles, művészi kivágásán az ingmell ragyo
gott. Sötéten nézett maga elé, amint csak a magabízó fiatal
ság tud, s úgy írta mindegyik versét, mint öngyilkos az utol
só levelét. Ez a csodálatos ember Somlyó Zoltán volt, a 
költő.” (Egy ég alatt. Budapest, 1977. 320.)

Mérlegünket tehát azzal zárhatnánk, hogy Somlyó és 
Kosztolányi kapcsolatában a költőtől a költő talán többet 
kapott, mint a várostól. Módosítja azonban számvetésünket 
a Tengerszem című kötet Sárkány című novellája, melyről 
köztudott, hogy a modellje Somlyó Zoltán volt, s akinek ez 
a megörökítés igen rosszul is esett. S ha jól megnézzük, a 
Sárkány-beli költő és az 1926-os előadás költője egyben-más-



bán hasonlítanak egymásra. Abban például, hogy a költőt 
az élet realitásai meglepetésként érik, hasonlóságuk nyilván
való. De amíg az előadás ezt a meglepetést a tiszta hevület, 
a jóhiszemű meggyőződés természetes vonásaként méltatja, 
a novella a valószínűtlenül eltúlzott nyomor egy korszaká
nak jellegzetességeként tárgyalja. Olyan iróniával, amely 
nemcsak a körülményeket vádolja, de magát a költőt is egy 
groteszk álca képzett hordozójává stilizálja. Ez a stilizáció 
azonban hibátlan és kifejező, üde lelemények avatják szik- 
rázóan érdekessé. Remekmű tehát, s ha Somlyó baráti érzé
kenységét fölsebezte, a magyar irodalmat csak gazdagította. 
Az irodalom tehát ezen is nyert, és Somlyó Zoltán szabad
kai nyereségeinek mérlege is akkor lehet teljes, ha azt is 
számba vesszük, ami itteni hónapjaiból életművében, jele
sen a Nyitott könyv verseiben lecsapódott.

DÉR ZOLTÁN



SOMLYÓ ZOLTÁN ÍRÁSAI A BÁCSKAI HÍRLAPBAN 
(1911. január 14.— 1911. október 1.)

Január

1. 14. 2.
2. 4.
3. 15. 1—3.
4. 7.
5. 17, 2.
6. 19. 4.
7. 20. 4.
8. 21. 2.

9. 4.
10. 22. 7.
11. 25. 2.
12. 26. 2.
13. 4.
14. 27. 1.
15. 29. 1—2.

16. 31. 3.

A Bácskáról (p)
Kiss József felolvasó estélye (S. Z.) (p)
Túlvilági ritmusok (t)
A barikád -lyó. (sz)
Lakáskeresés Lyó. (v)
A bajusz (S. Z.) (sz)
Táifun (S. Z.) (sz)
Irodalmi délután a Szabad Lyceumban 
(S. Z.) (p)
A sasfiók -lyó. (sz)
A halhatatlan lump (S. Z.) (sz)
Lányok sztrájkja Lyó. (v)
Az első jég lyó. (p)
A testőr (S. Z.) (sz)
Pálfordulások S. Z. (p)
A Villa Kolonna táncosnői (t)
(Megjelent még a Bácsmegyei Naplóban, 
1911. IX. 24. 1—3. Négy rőt hajú lány cím
mel.)
Hasfölmetszés lyó. (v)

Február

17. 1. 5. Óvás (p)
Meddő százezrek S. Z. (p)18. 2. 1.

19. 3. „Az édesapám" (p)
20. 4. 4. Sárga liliom (sz)
21. 5. 1—3. Kultúra a falun (t)
22. 4. A morál nevében lyó. (p)
23. 9. 2—3. A filharmonikus hangverseny (sz)
24. 10. 3. A mének vonata lyó. (v)
25. 11. 1. Krisztus, a forradalmár S. Z. (P)
26. 15. 2. A szegények 50 000 koronája lyó.
27. 4. Az ismeretlen táncos (S. Z.) (sz)
28. 18. 2. A színházi kritika lyó. (p)



29. 19.
30.
31.
32. 21.
33. 23.
34.
35. 25.
36.
37. 26.
38.
39. 28.

Március

40. 1.
41. 2.
42.
43. 3.
44. 4.
45. 5.

46.

47.

48. 5.

49.
50.

51. 9.
52.
53. 12.
54. 14.
55.

56. 15.
57.
58.
59. 18.

1—2. Egy szál sárga kankalin (t)
5. Vasárnapi riport Lyozol. (p)
9. A hercegkisasszony lyó. (sz)
2. Gázgyár és társa lyó. (p)
3. Nadrágszoknya lyó. (v)
5. A medikus S. Z. (sz)
2. Nem lehet éhen halni S. (p)
5. Komiszkodás (p)

1—4. Párbeszéd a drága halottal (t)
4. Vasárnapi riport Lyozol. (p)
4. Asszony (S.) (sz)

3. Szabadkai karnevál (p)
2. Bikák lyó. (p)
4. Salome — Édes öregem (S. Z.) (sz)

2—3. Tessék feltalálni! lyó. (p)
4. Nóra — Az első Ibsen-est S. Z. (sz)
1. Fáradt vers (v)

(Megjelent: Az átkozott költő. 16. — Meg
beszélések az istennel XIII.)

1. Szép nő éjjel a kávéházban (v)
(Megjelent: Az átkozott költő. 36.)

1. Szivar (v)
(Megjelent: Az átkozott költő. 15. — Meg
beszélések az istennel XII.)

1. Egy nap forró erejével (v)
(Megjelent: Az átkozott költő. 46. — Ezer 
nap forró erejével címmel.)

3—4. Vasárnapi riport Lyozol. (p)
9. Kísértetek — Második Ibsen-est

S. Z. (sz)
3. A szerelem gyermeke lyó. (p)
4. A botrány (S. Z.) (sz)

2—4. Vasárnapi riport Lyozol. (p)
2. Homok lyö. (p)
4. Vasárnap délután — Vasárnap este — Hét

fő (S. Z.) (sz)
1. A felelős ember (p)
2. Szabadka művészéről S. Z. (p)
4.. Kondráth Ilona búcsúja lyó. (sz)
3. ököritó . lyó (p)



60. 19. 1. Parlamentaire (v)
(Megjelent: Az átkozott költő. 47.)

61. 2—3. Vasárnapi riport Lyozol (p)
62. 7. A királyfogás repríze S. Z. (sz)
63. 23. 3. Tavaszi dalocskák (4) lyó. (v)
64. 5. Schnitzler Arthur: Anatol (sz)
65. 24. 3. Farkas Pál szabadkai felolvasása . . .  S. Z.

(p)
66. 25. 1—2. Frizurák (t)
67. 2—3. Vasárnapi riport (p)
68. 28. 4. Babuska S. Z. (sz)
69. 31. 3—4. Interjú Felhő Rózsival lyó. (p)
70. 5. Felhő Rózsi vendégszereplése — Cigány

szerelem S. Z. (sz)

Április
71. 1. 4. Tatárjárás — Felhő Rózsi második fellé

pése S. Z. (sz)
72. 2. 2. Vasárnapi riport (p)
73. 5. 2—3. Szász Zoltán: a nőkről (p)
74. 6. 3. Szász Zoltán első szavai Szabadkán (Inter

jú a csütörtöki előadásról, egyebekről)
S. Z.

75. 7. 2—3. Szász Zoltán felolvasása S. Z.
76. 11. 5. XI. filharmonikus koncert (sz)
77. 12. 2—3. Mi a modernség? lyó. (p)
78. 4—5. A zseni S. Z. (sz)
79. 16. 1—2. Húsvéti beszéd (p)
80. 3—5. Vasárnapi riport (p)
81. 19. 1—2. Húsvét után S. Z. (p)
82. 20. 2. Aktuális strófák — Modern halotti beszéd
83. — A nyerő dala lyó. (v)
84. 21. 2. Nyári toalett (p)
85. 4. La grande scéne (v)
86. 22. 2. Hegedűs Gyula — Interjúféle — (p)
87. 2. Más a tavaszi szerelem S. Z. (p)
88. 3—4. Az első Hegedűs-est — Az ördög S. (sz)
89. 23. 2—3. Vasárnapi riport (p)
90. 7. A második Hegedűs-est — Apres moi (sz)
91. 26. 4. A millió S. Z. (s?)
92. 30. 2—5. Mühlbach Irma (t)
93. 4—5. Vasárnapi riport (p)
94. 11. A távozó színészek — Környei Béla Sza

badkán S. Z♦ (sz)



Május

95. 4. 1. Nyári vezércikk S. Z. (p)
96. 2. Aktuális strófák — Az elrabolt kisded
97. — A spicli húsz koronája -ó. (v)
98. 5. 5. Hanako a városi színházban S. Z. (sz)
99. 7. 2. Jaj . . .  (v)

(Megjelent: Az átkozott költő. 45.)
100. 2—3. Vasárnapi riport (p)
101. 9. 2. Nyilatkozat
102. 12. 2—3. Aktuális strófák — tűzról, vízről, egyéb

ről (1—4) -lyó (v)
103. 3. A tanítónő S. Z. (p)
104. 13. 2. Előleget kérek! lyó. (p)
105. 14. 2—3. Vasárnapi riport (p)
106. 17. 3. Szabadkai kabaré I—II. -lyó. (v)
107. 18. 1. Napihírek S. Z. (p)
108. 19. 3. Becsüld meg a borbélyt! (p)
109. 20. 3. Szabadkai kabaré — A park
110. Petár -lyó. (v)
111. 21. 2—3. Vasárnapi riport (p)
112. 24. 1. A Halál tavasszal S. Z. (p)
113. 28. 2. Vasárnapi riport (p)
114. 2—4. ötszázezer forint (t)
115. 30. 3. Vasárnap, a villamoson . . .  -lyó. (v)

Június

116. 1. 3. Az üzletvezetőség -lyó. (v)
117. 3. 3. Jáger Mari új élete Lyó. (p)
118. 4. 2—3. Apostol nélkül (p)
119. 2. A fekete nő (v)

(Megjelent: Északra indulok. 54—55.)
120. 4—5. Vasárnapi riport (p)
121. 9. 1. Naf tál in-kisasszonyok S. Z. (p)
122. 3. Enyveshát lyó. (v)
123. 11. 1—2. Párbaj és kultúra (p)
124. 17. 2. Egy hajóskapitány leesett a hajóról. . .  (p)
125. 18. 2. Vasárnapi riport (p)
126. 18. 7. Szabadkai kabaré — A gyermeknap
127. — A szabadkai villamos -lyó. (v)
128. 24. 3. Umlauff kapitány lyó. (p)



129. 25. 1. A gyulai verdikt S. Z. (p)
130. 1. Mea: század szór (v)

(Megjelent: Északra indulok. 81—82.)
131. 2. Vasárnapi riport (p)
132. 27. 3. Kánikula -lyó. (p)
133. 28. 3. Halotti beszéd a két milliomos leányról,

akik tűzhalált haltak lyó. (p)

Július

134. 1. 1. Magyar újságírók S. Z. (p)
135. 3. Kertész Miska müvészestélye (Konferánsz) 

lyó.
136. 2. 1—2. Utazás — Charles Baudelaire versének for

dítása
(Megjelent: Sötét baldachin. 61—69.)

137. 2. Vasárnapi riport (p)
138. 4. 1. Aranykalásszal ékes rónaság . . .  S. Z. (p)
139. 5. 1. A hóhér S. Z. (p)
140. 9. 1. Kultúr-szeizmográf (p)
141. 12. 3. A parkba megyek most minden sete (p)
142. 16. 1. Mit akar a föld (p)
143. 18. 3. Levél egy palicsi pincérhez -lyó. (v)
144. 19. 3. A siófoki ezüstkanál S. Z. (p)
145. 23. 1—2. Szegény Sergius hadnagy (t)

(Megjelent a Bácsmegyei Napló 1911. I. 1-i 
számának 1—2. oldalán és az őszi regény 
függelékében. Harmadik kiadás, Tolnai re
génytára. 77—81.)

146. 28. 3. Rostand Edmond (s. z.) (p)
147. 30. 1. Züllött lantos szerenádja (v) 

(Megjelent: Északra indulok. 32.)
148. 2. Vasárnapi riport (p)
149.

Augusztus

4. Eső -lyó. (v)

150. 3. 3. A kávéház előtt (s. z.) (p)
151. 6. 2—3. Vasárnapi riport (p)
152. 9. 2. Egy új magyar költő (p)
153. 13. 2. Vasárnapi riport (p)
154. 20. 1—3. A miniszter (t)
155. 2. Vasárnapi riport (p)
156. 27. 2. Vasárnapi riport (p)



Szeptember

157. 2. 2. Őszi misztériumok (p)
158. 3. 1. Őszi búcsú (v)
159. 2. Vasárnapi riport (p)
160. 6. 2. Trepanáció (s. z.) (p)
161. 7. 4. Az új színtársulat — Ismeretlen

-n. (sz)
162. 8. 3. Utószezon (s. z.) (p)
163. 10. 2 --3. Vasárnapi riport (p)
164. 14. 3. Kutyatragédia (s. z.) (p)
165. 16. 3. Csend van Palicson I. (s-ó.) (v)
166. 17. 2 --3. Vasárnapi riport (p)
167. 5. Gramofonőrület (s. z.) (p)
168. 19. 3. Stolypin kézcsókja (s. z.) (p)
169. 20. 1. Stolypin (S.) (p)
170. 22. 2. A legkacérabb láb (-lyó.) (p)
171. 30. 3. Szent ez a mai nap! (s. z.) (p)

Október

172. 1. 2 - -3. Vasárnapi riport (p)
(Ez az utolsó írása.)

Megjegyzés: Ez a bibliográfia csak a névvel jelzett írá
sokat tartalmazza. Az aláírás jelölését csak akkor tüntettük 
fel, amikor az nem a teljes név.

A cím után található betűjelek a cikk műfajára utalnak: 
p = prózai írás, publicisztika; sz — színházi írás; t =  tárca; 
v = vers.

FÜGGELÉK SOMLYÓ ZOLTÁN ÍRÁSAINAK 
BIBLIOGRÁFIÁJÁHOZ

A) SOMLYÓ ZOLTÁNRÓL SZÓLÓ, ILLETVE VELE KAPCSOLA
TOS KÖZLEMÉNYEK

1. január 14. 3. 1. A szerkesztőségből (érkezéséről)
2. február 2. 4. 1. Kulisszatitok (Az Óváshoz — ld. 17.)

(Havas Emil cikke a színházi rovatban)



3. április 6. 8. 1. Somlyó Zoltán verseskötete 
(Sándor Sándor a Dél van című kötetről)

4. május 31. 5. 1. A Modern Könyvtár legújabb kötetei 
szignó nélkül (fő helyen S. Z.: Az átkozott költő)

5. június 4. 9. 1. A Hét Somlyó kötetéről 
(Átvétel A Hét 1911. május 28-i számából)

6. szeptember 3. 5. 1. Szerenád maliciőz — Somlyó Zoltánnak 
küldöm (Ambrus Balázs verse)

B) FELTEHETŐEN SOMLYÓ ZOLTÁNTÓL SZÁRMAZÓ ÍRÁSOK

1. február 8. 4. 1. Ibsen a szabadkai színházban 
(Interjú Kosztolányi Dezsővel)

2. március 16. 2. 1. Szabadkai módra 
(Kondráth Ilona búcsúzásáról — vö. 58.)

3. április 27. 3. 1. Tavaszi kérdések (hírlapi vers)
4. 3. 1. Búcsú az éjszakától (költői próza)
5. augusztus 6. 5. 1. A főtéren sétáltam (költői próza)

(Csupán a legjellemzőbb szignózatlan írásokat vettem fel a 
bibliográfiába. A további vizsgálatok során minden bizony
nyal több írásról állapíthatjuk meg teljes biztonsággal, hogy 
Somlyó Zoltán alkotásai.)

ZSOLDOS SÁNDOR





Somlyó Zoltán alig háromnegyed évet töltött Szabadkán
— 1911. január 14-étől október 1-éig —, de ez alatt a rövid 
idő alatt csupán a Bácskai Hírlapban 172 cikket, tárcát, el
beszélést, költeményt, műfordítást, színikritikát, bökverset, 
interjút publikált mintegy négyszáz oldal terjedelemben. Ek
kor már ígéretes költőként, újságíróként tartották számon a 
szakmabeliek, mert nem kerülte el a figyelmüket a nagyvá
radi és a szegedi redakciókban végzett munkája, nem kevés
bé az 1910-ben megjelent Dél van című verseskötete. Ezért 
is értesíthette olvasóit nem kis büszkeséggel városunk leg
rangosabb napilapja, hogy „az országosan ismert kitűnő po
éta és hírlapíró a mai nappal a Bácskai Hírlap kötelékébe 
lépett mint helyettes szerkesztő. Somlyó Zoltán előkelő tol- 
lát nem kell dicsérnünk, A Hét és a Nyugat, amikor Somlyó 
egyik kötete megjelent, őt mint az új irodalom egyik becsü
letes és nemesen érdekes tehetségét ismerte el”. Neve a 
szabadkaiak előtt sem volt ismeretlen, mert írásait a másik 
napilap, a Bácsmegyei Napló is hozta, ha nem is rendszere
sen.

Sokat és — különösen az első hónapokban — nagy am
bícióval dolgozott Somlyó Braun Henrik szerkesztőségében. 
Az itteni gazdag és változatos termésnek pontosan a felét vet
tük föl kötetünkbe. Az általunk legjobbnak tartott darabok 
mellett azokat a kevésbé jelentőseket is, amelyek az író mun
kásságának e szakaszára — szemléleti vagy más szempont
ból — jellemzőek. így válogatásunk nem ad teljes képet Som
lyó Zoltán szabadkai újságírói tevékenységéről, annál kevés
bé, mert a Bácskai Hírlapon kívül föltehetően más — fővá
rosi és vidéki — lapoknak is dolgozott. A bibliográfiában 
azonban valamennyi nálunk közölt munkája szerepel. Ha va
lamelyiket a Bácsmegyei Napló is átvette, ennek lelőhe
lyét és időpontját is föltüntettük, akárcsak azt, hogy versei 
melyik kötetében olvashatók.

A Szabadkai karnevál kizárólag olyan publicisztikai és 
szépirodalmi alkotásokat tartalmaz, amelyek eddig könyvben 
nem jelentek meg. Hogy mikor és milyen néven, szignóval 
publikálta őket, azt az egyes művek után jelöljük. Somlyó rej-



lik a Lyozol álnév és az S., S. Z., (S. Z.), (s. z.), Lyó, -Lyó, lyó, 
-lyó, (s—ó.), -ó és -n betűjegy mögött is.

Jóllehet válogatásunk anyaga igen heterogén, nem tekin
tettünk el eddigi gyakorlatunktól, az időrendi közléstől. A szö
veget megtisztítottuk a sajtóhibáktól és helyesírásunk mai 
szabályai szerint adjuk. Néhány helyen azonban kénytelenek 
voltunk kihagyni egy-egy értelmetlen vagy félreérthető szót, 
mondatot. Erre minden esetben szögletes zárójelbe tett há
rom ponttal — [ . . . ]  — utalunk. Ügyszintén mellőztük — 
a zavartalanabb olvasás végett — a kiemeléseket és a rovat
címeket. Az alcímeket is csak ott hagytuk meg, ahol valami
lyen jelentőségük van.

Meghagytuk viszont a század eleji újságírónyelvre, Som
lyó és a korabeli nagyközönség műveltségére jellemző sza
vakat, kifejezéseket, stílussajátosságokat. Ha az elírást nem 
tudtuk megfejteni, arra vagy fölkiáltó jellel vagy kérdőjellel 
hívjuk föl a figyelmet.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy Somlyónak — akár
csak a kor többi írójának — a nyelvében a „faj" szó a né
pet, a nemzetet, a nemzeti jelleget jelentette.

Ügyszintén azt, hogy Kosztolányi Kis Mariska című bal
ladájának végső változata lényegesen eltér attól, amelyet 
Somlyó február 19-i Vasárnapi riportjában idézett.

Gyűjteményünk megjelenését sokban elősegítette Som
lyó György önzetlen támogatása, amelyért ezúton is hálás kö
szönetét mondunk. Munkánkat jelentős mértékben megköny- 
nyítette Zsoldos Sándor azáltal, hogy elkészítette a Bácskai 
Hírlapban közölt Somlyó-írások bibliográfiáját és segítsé
günkre volt az anyag fölkutatásában és összegyűjtésében. Há
lával tartozunk Péter Lászlónak is értékes tanácsaiért és föl- 
világosításaiért.
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