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BEVEZETÉS

Az eddigi Fülep-kutatások kevés kivétellel nemigen tulajdoní
tottak jelentőséget Fülep Lajos becskereki diákéveinek, még ke
vésbé figyeltek oda szüleinek és bátyjának ottani ténykedésére. Pe
dig mint Kalapis Zoltán írja, Fülep Lajos „életének egy kicsinyke 
fonala, talán nem is egészen jelentéktelen, Nagybecskerekhez fű
ződik”. Általában a becskereki évektől kezdődtek a vizsgálódások, 
miközben kiragadva többnyire csak Fülep Lajos került az érdeklő
dés középpontjába, míg a család többi tagja a háttérben maradt. 
Miért volt ez így? Talán azért, mert művészettörténészünk volt a 
család legmarkánsabb alakja, s mert Fülepék becskereki tevékeny
ségének mérvadó értékeléséhez hiányoztak a konkrét fogódzók, a 
tények. Nos, e tanulmány éppen azzal a szándékkal készült, hogy 
az elérhető levéltári anyag feldolgozásával olyan tényanyagot szol
gáltasson, amelynek alapján tárgyilagosan fel lehet térképezni Fü
lepék becskereki éveit. E munka igyekszik bemutatni a Fülep csa
lád történetét Jászkisértől Nagybecskerekig, azon belül pedig kü
lön fejezetben a két fiútestvér, Jenő György és Lajos becskereki 
irodalmi szárnypróbálgatásának kezdeteit is.

A Fülep család 1886 tavaszán érkezett Nagybecskerekre, ami
kor is az apa, Fülep György megkezdte munkáját mint városi állat
orvos. Ajászkiséri származású család Budapestről két kiskorú gyer
mekkel érkezett a Bega-parti városba, az egyéves Fülep Lajossal 
és a tizenegy éves Fülep Jenő Györggyel. Az apa, Fülep György 
azonnal bekapcsolódott a város társadalmi életének vérkeringésé
be: szakcikkeket írt a Torontálba és más szaklapba, aktív szerepet 
vállalt a Szalay József vezette református egyházban. Az anya, Sán
dor Róza, már Becskerekre jövetelekor gyomorbajával küszködött, 
gyakran betegeskedett. Ő látta el a háziasszonyi teendőket, ő viselt 
gondot a gyerekekről, hiszen férjének állatorvosi állása nemigen 
volt munkaidőhöz kötve. Az idősebb fiútestvér, Fülep Jenő György



a bccskcrcki gimnázium diákja volt, a múlt század utolsó éveiben 
(1899-1900) pedig a Torontál színikritikusa. Negyvenkét ott közölt 
írását ismerjük -  színikritikákat, verseket, novellákat. Fülep Jenő 
György, mielőtt még a sors idegen tájakra kalauzolta volna, Becs
kereken egyik szerkesztője volt az első (ismert) vajdasági magyar 
színházi lapnak, a Bohém Újságnak (1900).

A fiatalabb testvérnek, Fülep Lajosnak, „a becskereki érettsé
gizőnek” a Bega-parti városban eltöltött évek voltak az első meg
nyilatkozás, az indíttatás évei, a bátortalan majd mind magabizto
sabb próbálkozások, az első sajtóközlések időszaka. Méghozzá egy 
olyan szellemi közegben, ahol Vágó Pál (1897-99) művésztelepet 
szervezett, ahol Streitmann Antal fellendítette a háziipart és a sző
nyegszövést (1881-1918), s ahol megszervezte az első gyermekmű
vészeti kiállítást az akkori Magyarországon (1903). A fiatal Fülep 
Lajos becskereki diákként mindennek szemtanúja lehetett. E ter
mékeny szellemi közegnek a hatására fordult figyelme mindinkább 
a művészetek felé, s ebben a sokat emlegetett, nagy műveltségű ta
nára, Streitmann Antal adta meg a biztos eligazítást. Igaza van Bori 
Imrének, amikor azt állítja, hogy „a becskereki szellemi klímának 
nem szabad lebecsülni a termékenyítő szerepét Fülep Lajos szel
lemi kibontakozásában, alakulásában”. Hiszen Becskerekhez fűző
dik gyermekkora, gimnazista évei, ott éltek szülei, barátai, s ott ad
tak helyet első zsengéinek is. A Torontál hét írását közölte, a 
Nagybecskereki Hírlap pedig negyvenhat cikkét. S nem szabad 
szem elől tévesztenünk azt sem, hogy már tizenhárom évesen (!) 
1898-ban kezdte közölni -  Don Filippo álnév alatt -  anekdotázó, 
humoros írásait. Igaz, mint írták, „ezekkel a cikkekkel persze még 
nem vonult volna be a magyar kultúrtörténetbe”.

Gimnazistaként önképzőköri pályadíjat nyert Téli regéjével. 
Becskerekről való távozása után is tartotta a kapcsolatot gyermek
kori barátaival, Borsodi Lajossal, Gyenes Viktorral, Todor Manoj- 
lovictyal, Kéler Taszilóval, s időnkénti látogatásai során találkozott 
is velük.

Fülep Lajos 1902-ben érettségizett a becskereki gimnáziumban, 
s azt követően rugaszkodott el a nagyvilágba: előbb Budapestre, 
majd Münchenbe, Párizsba, Londonba, Rómába és Firenzébe. De 
bárhová is vetette sorsa, érdeklődése, Becskerekre azért időnként 
hazajárt. Főképpen az első világháború előtti években. Szüleit lá
togatta, de ugyanakkor megnyugvást is keresett ott.



Becskereki éveit mérlegelve Bori Imre úgy értékeli, hogy mű
vészettörténészünk ott „csak megmutatta magát, a modern magyar 
művészet értője azonban nem lett volna e korai tapasztalatok és 
ismeretek nélkül”. Jóllehet munkássága több városhoz kötődik (Fi
renze, Pécsvárad, Budapest), s életművének mérlegelői nagybecs- 
kereki korszakát eddig nem sorolták munkásságának jelentősebb 
állomáshelyei közé, e tanulmány adatai talán valamelyest több tám
pontot nyújtanak majd becskereki korszakának esetleges átértéke
léséhez. Ugyanis mély meggyőződésünk, hogy Fülep Lajos nagy- 
becskereki évein ez idáig éppen a megfelelő adatok hiányában sik
lottak át méltatói. E tanulmánnyal szeretnénk bizonyítani, hogy in
dokolatlanul.

Szűkebb tájegységünk kutatói eddig is számon tartották a fiatal 
Fülep itteni ténykedését Bori Imrétől Gerold Lászlóig, Béla Du
ráncitól Dési Ábelig, Kalapis Zoltántól e sorok írójáig. Ám ha ed
dig csak körvonalaiban ismertük becskereki kötődéseit, immár 
szinte teljes képet adhatunk róla. S mindez azért fontos, mert Fü
lep Lajos, (de bátyja, Fülep Jenő György is) becskereki közléseivel 
e tájegység irodalmát gazdagította, tehát ilyen értelemben magun
kénak (is) mondhatjuk őket. Sőt, egyenesen büszkék lehetünk ar
ra, hogy a kiváló művészettörténész és művészetfilozófus, akit Lu
kács György mellett a század legjelentősebb magyar művészetfilo
zófusának tartanak -  egykor becskereki gimnazista volt.



JÁSZKISÉRTŐL NAGYBECSKEREKIG

A Fülep család gyökerei a Jászságba vezethetők vissza, ponto
sabban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászkisérre. A család őseit 
Fülep György, Fülep Lajos édesapja 1730-tól térképezte fel érde
kes családtörténetében, amelyet nem sokkal a halála előtt írt Nagy- 
becskereken, s amelyben sok érdekes részlet megrajzolásával mu
tatta be annak múltját 1930-cal bezárólag.1 Jászkisér volt tehát a 
Fülepek ősi fészke, azon nagy múltú jászok leszármazottaié, akik
nek egy részét még minden bizonnyal Árpád hozta magával. Az 
úgynevezett „nagy Fülep családot” Fülep Lajos nagyszülei alapí
tották meg 1838-ban. Fülep nagyapja akkor harminchárom éves 
négygyermekes özvegyember volt, aki feleségül vett egy tizenkilenc 
éves „vagyonilag szegény, de igen szép, jó középmagas, karcsú ter
metű, még szebb lelkületű s így valóban ritka szép nőt”.2 Tíz gyer
mekük született: hét fiú és három leány. 1839-ben Pál, 1840-ben 
Rozália, 1841-ben Imre, 1843-ban Mihály, 1845-ben Jusztina, 
1847-ben (hatodik gyermekként) György, Fülep Lajos édesapja, 
1849-ben Benjámin, 1851-ben János, 1853-ban Lídia és 1859-ben 
Ferenc.3 Húsz év alatt tehát tíz gyermek született, de ebből csak 
hét fiú érte meg a felnőttkort, a három leány viszonylag korán el
halt. Rozália alig néhány hónapot élt, Lídia tizenöt éves korában, 
1868-ban tífuszban hunyt el, Jusztinával pedig, „ki ritka szép leány 
volt”, tizennyolc éves korában végzett a „heptika”, vagyis a tüdő
vész.4 A hét fiútestvér alkotta tehát a családfa hét erőteljes, lom
bosodó, terebélyesedő ágát. Ennek egyik ágát Fülep György 
(1847-1932) képezte családjával.

Fülep Lajos nagyszülei tehát sokgyermekes jászkiséri gazdálko
dók voltak. Fényes Elek írja 1851-ben a Jászság e magyar városká
járól, hogy „van 5316 lakosa, kik közt 4303 ref., 797 róm. kath., 
4 ágostai, 12 n.e. óhitű. Kath. és ref. anyatemplommal. Róna ha
tára igen jó, szép tiszta búzát, s minden gabonát nagy haszonnal



terem; van szőlőskertje, a Tisza mellékén nádas rétje, kis erdőcs- 
kéje. Sok és erős dohányt termeszt”.5 A dohánytermesztéséről is
mert helységet tehát túlnyomórészt református magyarok lakták. 
Közéjük tartoztak Fülepék is, akik idővel elköltöztek: Fülep 
György még ott nevelkedett, idősebb fia, Fülep Jenő György már 
csak ott született, a fiatalabbat, Fülep Lajost pedig még születése 
sem fűzte oda, hiszen ő már Budapesten látta meg a napvilágot.

A Fülep család története 1730-1930 című kéziratában (amely 
sajnos hiányosan maradt fenn) Fülep György, a későbbi becskereki 
állatorvos így vall önmagáról, gyermekéveiről, ifjúságáról: „Szület
tem Jászkiséren 1847-ik év július hó 18-án. 6 elemi iskolát Kiséren 
végeztem. Mivel kis növésű (de elég erős gyermek voltam), a 6. 
osztályt anyánk megismételtette velem. 1861-ben, 14 éves korom
ban oda adtak Mezei József sógorom kovácsmesterhez inasnak, de 
csak 8-9 hónapig voltam ott, mert Mezei sógorom igen goromba, 
rabiátus és mellé kocsmás ember volt, vagyis sokat szeretett mulat
ni, hazajövetelekor a feleségével is gorombáskodott. Bár engem 
egyszer sem ütött meg, mégis meguntam a gyakori veszekedését, 
1862 tavaszán otthagytam, és apám elvitt Czeglédre, Némedi Pál 
nevű kovácsmesterhez, ki állatorvos is volt. Czegléden a Szolnoki 
úton volt a háza és műhelye, elég jó család volt. Elég jól ment a 
műhelye, és ott kitanultam a kovácsmesterséget 3 év alatt.

1865 év tavaszán otthagytam volt tanítómesteremet, és egy Fü
les Sándor nevű géplakatos (kinek szülei czeglédi jó módú gazdál
kodók voltak) barátommal, ki szintén akkor szabadult fel az más
ságból, összebeszéltünk, hogy Debrecenbe megyünk.”6 Ott kovács
mesterünket egy Debrecen környéki faluban szerződtették, majd 
ettől kezdve egyik helységtől a másikig vándorolt, hosszabb-rövi- 
debb ideig. Dobozra, Gyulára, onnan Nagyszalontára, majd Túrke- 
vére ment. Túrkevét 1866 májusában hagyta el, és Kisújszállásra, 
majd újra Nagyszalontára és Gyulára ment munkát keresni. Onnan 
ismét Dobozra jutott. Ez utóbbiról írja: „Doboz községében kite
leltem, ott ittam életemben a legolcsóbb bort, 2 krajcár volt kocs
mában 1 itce bor. De én azért nem sokat fogyasztottam belőle, 
mert borivó nem voltam, csak a társaság kedvéért ittam, ma sem 
sokat fogyasztok belőle. Doboz községéből tavasszal el mentem, 
mert már akkor kissé felébredt bennem a tudat, hogy a kovácsmes
terséghez értek egy kicsit, és még gondoltam, hogy azt csak város
ban tudhatom jobban fejleszteni. Egy évig elhatároztam, hogy Sze
gedre megyek el, és mentem 1867 év ősz táján Szegedre.”7 Ott



Fodor András hajógyáros alkalmazta üzemében, ahol a hajókhoz 
szükséges vasmunkákat végezték, vasmacskákat készítettek, gyen- 
gébb-erősebb hajóláncokat, sarokvasakat, pántokat stb. A munka 
nehéz volt, de kovácsmesterünk sikeresen végezte: „Ezen igen 
erős munkába annyira belejöttem, hogy nem is egész három hónap 
ottlétem után a gyáros úr rám bízta az egész üzlet vezetését, vagyis 
én lettem a nálamnál sokkal idősebb legények között az első segéd, 
és heti fizetésem akkor 5 frt. lett. Nagy dolog volt az akkor. Kissé 
fel is ruháztam magam. Igaz, hogy igen erős és nehéz munkám volt, 
mert bizony mikor 4-6 mázsás vasmacskákat kellett készíteni, ha
bár a plafondról lecsüngő lánc segélyével eszközöltük, még azt a 
tűzből az üllőre itt-ott jobbra-balra forgatni bizony meglehetős erőt 
igényelt és ügyességet is.”8 1868 júliusában vett búcsút Szegedtől, 
és hazautazott, hogy szeptemberben a katonai sorozóbizottság elé 
álljon. Hazafelé jövet Szegedtől Ceglédig „gőzkocsin”, illetve vo
naton utazott életében először: „Az utat már gőzkocsin (mert így 
hívták akkor a vasutat) tettem meg, mert pénzem is volt hozzá, de 
mert meg is akartam tudni, hogy milyen az utazás a gőzkocsin, mert 
az volt vonaton az első utazásom. Persze akkor nem volt Pulmann 
kocsi a vonatokon, hanem kupék voltak, hogy egy-egy szakaszban
8-an fértek el, és minden szakasznak az ajtója a lépcsőről nyílott. 
S így ha az utas beszállt, ki nem jöhetett addig, míg a kalauz azt 
ki nem nyitotta.”9 Ceglédről azután Nagyabonyon, Újváron és 
Jászladányon át gyalog érkezett haza Kisérre, szülei és testvérei 
nagy örömére, akik háromévi távoliét után láthatták viszont. Néhány 
hetes pihenés után, 1868 szeptemberében meg kellett jelennie a 
sorozóbizottság előtt. Erről az alábbiakat írja: „Eljött aztán a so
rozó nap ideje, és apámmal bementünk Jászapátiba. ( . . . )  Mikor a 
bizottság elé kerültem, alig ütöttem meg a magassági mértéket, de 
mert testben elég erős és izmos voltam, azt mondták, hogy majd 
megnövök. Besoroztak, ennek híre eljutott Béni öcsém füléhez is, 
ki akkor ott volt székálló legény egy mészárszékben. Rögtön letet
te a bárdot, kést és kötőt, átjött a sorozóbizottság helyiségébe, s a 
bizottság elé állt azzal a kéréssel, ha a bátyám besorozták, soroz
zanak be engem is. A bizottság azt mondotta neki, ehhez apai be
leegyezés kell. Apánk, ki ott volt, behívták, és megadta a beleegye
zést.”10 így katonáskodott együtt a két Fülep testvér!

Leszerelése után Fülep György munka után nézett: 1872-ben 
Nagykőrösre ment, gyalog, és beállt Pousár László jónevű kovács
mester műhelyébe. Ott dolgozott 1873 tavaszáig, majd gondolt



egyet, s felment Pestre. Ott a Váci körúton (később Vilmos császár 
út) egy Schwimmer nevű kovács alkalmazta, ahol 5-6 segéddel 
együtt dolgozott. Erről állítja, hogy voltaképpen nem a sok kovács
munka végzése esett nehezére, „hanem a goromba és durva maga
viseletű vén segédek gorombasága”, amelyet három hétnél tovább 
nem tudott, nem bírt elviselni. Onnan került kovácsunk a Hoff- 
mann-céghez, s ott dolgozott 1873 őszéig. Októberben gondolt 
egyet, felmondott munkahelyén és Kunszentmiklósra ment nagy
néniéhez, aki Imre testvérét fogadta örökbe. Mindössze két hét 
után „hólyagoshimlőben” betegedett meg. „Ez a betegségem oly 
magas lázzal volt összekötve, hogy három nap három éjjel nem tud
tam magamról” -  írta.11 December elejéig Kunszentmiklóson ma
radt, amikor is levelet írt Mihály testvérének, aki eljött érte és ha
zavitte. 26-27 éves volt akkor, és hazatért szüleihez Jászkisérre, 
mondván, hogy többé nem is megy sehova, hanem otthon marad. 
Néhány hónappal később, 1874. március 1-jén édesanyja, Pángel 
Éva betegedett meg „hólyagoshimlőben”, ám szervezete nem tu
dott megbirkózni vele, s március 11-én elhunyt. Saját bevallása sze
rint ez súlyos csapásként nehezedett a családra: „Ez borzasztó csa
pás volt nemcsak apánkra, hanem énrám is, mert elvesztettem ben
ne a legfőbb gondozómat, de bele kellett nyugodnunk. Temetés 
után néhány héttel apám és Pali, a legidősebb testvérünk és Mezey



sógorom összebeszéltek, és a Mezey sógorom házát megvették ré
szemre. Azt már azért is kínálta Mezey sógor, mert ő már beleunt 
a kovácsmesterségbe, kocsmáros akart lenni, és azután lett is. így 
könnyebben keresett pénzeket. Megvették a házat részemre 1600 
forintért a szerszámokkal együtt, melyet a bátyám, Pali, kifizetett. 
De úgy, hogy az 1600 forintból csak 750 forintot tudtak be a Fü- 
lep-vagyonból való örökségembe, 990 forintot (?!) pedig az én ter- 
hemre könyveltek el. Melyért nekem évente 93 frt. kamatot kellett 
fizetnem a bátyámnak. De mit tudtam én akkor, hogy mi az az élet- 
fenntartás. Azt hittem, hogy azt a 990 forintot én pár év alatt ki 
fogom fizetni, és nem fogok tartozni senkinek, de bizony nem tud
tam. Alig hogy bírtam évente a 93. frt kamatokat fizetni, nemhogy 
a tőkét tudtam volna.”12 Fülep György tehát önállósította magát, 
háza is volt már, igaz, tetemes anyagi teherrel, kovácsműhelye is, 
és 1874. május elején serényen hozzálátott a munkához. Fogadott 
maga mellé egy fiatal segédet, és éjt nappallá téve dolgozott. Mivel 
elérkezett a családalapítás ideje is, Fülep György, akkor jászkiséri 
kovács, feleség után nézett. Ki is szemelte Sándor János tanító Ró
za nevű leányát, akit 1874 őszén feleségül vett.

Sándor Róza sorsa sem volt gondtalan és derűs. 1853. május 
4-én született Jászkiséren. Édesapja Sándor János végzett teológus 
volt, aki a szabadságharc bukása után került Jászkisérre, ahol „a 
nagyobb gyermekek tanításával foglalkozott, amellett a templom
ban is teljesített gyakran szolgálatot, prédikált, úrvacsorát osztott. 
Keresztelt és esketett, s így minden papi teendők végzésére fel volt 
jogosítva, de parochiát nem vállalt soha”.13 Szülővárosába, Kecs
kemétre is többször hívták teológiatanárnak, de nem ment. Jászkis
éren maradt, s ott is alapított családot. Juhász András mérnök 
egyik leányát vette feleségül 1852 táján, s Sándor Róza volt 1853 
májusában elsőszülött leányuk. Ebből a nyolc-tíz évig tartó házas
ságból még két gyermekük született. Azt követően Sándor János 
felesége elhunyt, s ő csakhamar feleségének egyik testvérét vette 
el, akivel négy gyermeke lett. Hét gyermek volt tehát összesen a 
családban, s valamilyen íratlan szabály szerint Rózának, a legidő
sebbnek jutott a feladat, hogy gondját viselje hat kistestvérének. 
Az 1860-as évek végén hunyt el Sándor János második felesége, 
majd 1873-ban Sándor János is, s az árva, magára maradt gyerme
keket kiséri családok karolták fel. Apjuk ugyanis tisztelt és meg
becsült ember volt, sokan kedvelték és szerették. így jutott Róza, 
a legidősebb gyermek, elhalt édesapja egyik barátjához, Hegedűs



Gedeon földbirtokoshoz, aki egy évvel később ki is házasította. 
Feleségét, Sándor Rózát jellemezve Fülep György egyik helyen az 
alábbiakat írja róla: „Szégyelltem magam előtte, hogy ő sokkal ma
gasabb szellemi képességgel bírt mint én, dacára annak, hogy ő 
nem végzett semmiféle középiskolát, mint én, de volt az apjának 
szép könyvtára, klasszikus és különféle regények, melyekből fej
lesztette szellemi képességét. Ez már azért is könnyen ment nála, 
mert mindig oly társaságban forgott, hol csak szépeket, jókat hal
lott, de azért is, mert nála könnyen ment. Ritka jó feje és ritka jó 
memóriája volt. Amit egyszer elolvasott, akár klasszikus, akármi
lyen szép regényt, akkori időben a Jókai-regények olvasása tető
pontján állottak, vagyis mindenki azokat olvasta s így ő is, de bár
milyen könyvet ha egyszer elolvasott, hetek, hónapok, sőt évek 
múltával is el tudta recitálni. Ritka jó tehetséggel bírt, s így én is 
méltó akartam hozzá lenni, vagyis olvasottságban, tudásban utol 
akartam érni.”14 E mostoha sorsú, művelt leányt vette feleségül 
Fülep György.

Róza akkor huszonegy, György pedig huszonhét éves volt. Édes
anyja halála miatt elmaradt a fényes lakodalom s a hangos mulato
zás. A szerény esküvőről és a házasság boldog, de ugyanakkor sze
gényes, szerény és nehéz kezdeteiről Fülep György az alábbiakat 
vallja: „1874 év október hó 11-én volt az esküvőnk, lakodalmat 
nem tartottunk, mert én gyászban voltam boldogult anyánk elha
lása miatt, ki ugyanazon év március havában halt el. Hegedűs úrék- 
nál volt egy vacsora, melyre a legközelebbi rokonság mindkettőnk 
részéről volt jelen. Éjfél után boldogan hazavittem a feleségem a 
két földes szobás lakásomba, melyet előtte való napokban egysze
rűen, sőt szegényesen berendeztünk. Volt két egyszerű fenyőfa 
nyoszolyánk, egy asztal, néhány szék és egy sifon. Konyhai edénye
ink is bizony nagyon kevés volt, de rendkívül boldogok voltunk, 
telve nagy reményekkel, a jövőben való bizakodással stb. hogy 
majd beszerezzük együtt a hiányzó és szükséges eszközöket. Nem
csak hogy nevezett mézes hetekben, hanem az utána való hónap
ban sem tudtunk odahaza főzni, egyszerűen azért, mert nem volt 
mit főzni. Apámékhoz jártunk enni, de azért végtelen boldogok 
voltunk, mert minden nap elmúltával jobban és jobban megismer
tük egymást, annál jobban megszerettük egymást. Később aztán 
hol az egyik, hol a másik rokon, egyik lisztet, krumplit, babot és 
más főzeléket hozott és küldöttek, sőt tűzrevalót is kaptunk a 
konyhára, de bizony a szoba fűtésére nem jutott, egész télen nem



is fűtöttünk, mert nem volt mivel. De azért nem fáztunk éjjel. Nem 
fáztunk, mert jól töltött dunna, derékaljunk is tollal töltött volt, és 
hónapokon keresztül egy ágyban, illetve nyoszolyában feküdtünk, 
tehát hogy fázhattunk volna.”15

1875. július 5-én, a nagy szegénység közepette is, az egykori 
Mezey-féle házban megszületett Fülepék első gyermeke, Jenő 
György, a rá következő évben pedig a második, Lajos Pál (aki 
1882. november 13-án difteritiszben hunyt el). Fülepék harmadik 
gyermeke „egy igen szép, erős egészséges kislány” volt, aki 1879- 
ben született, és 1882. november 15-én a difteritisz áldozata lett.16 
Később még három gyermekük született: Lajos Pál 1885. január 
23-án Budapesten; Dezső József 1888. szeptember 23-án Nagy- 
becskereken (ott hunyt el 1889. január 1-jén); és Dezső, aki 1892. 
november 13-án született Nagybecskereken (s ott is hunyt el 1892. 
november 27-én).17 Fülepéknek tehát összesen 6 gyermekük volt, 
de ebből csak kettő érte meg a felnőttkort: Fülep Jenő György és 
Fülep Lajos. így a későbbiek során róluk majd bővebben szólunk.

A gyermekek születésével megsokasodtak a Fülep család gond
jai is. Ugyanis a terebélyesedő család eltartásához a szerény ko
vácsműhely nem bizonyult elegendő jövedelmi forrásnak. A család 
a legnagyobb igyekezet ellenére is szűkösen élt, nélkülözött. Fülep 
György életének talán legnehezebb időszaka volt ez, amikor kora 
hajnaltól késő estig az üllő mellett dolgozott, sokat és kimerítően, 
ám akkor sem tudta megkeresni a betevő falatra valót. A nagy igye
kezet, a fáradságos munka, de ugyanakkor a gyéren jövedelmező 
kovácsmesterségből való kiábrándulás időszaka volt ez: „Mikor az
tán láttam, hogy a gyermekek szaporodnak, és mind szép egészsé
gesek, és keresetem nem volt arányban a családunk szaporodásá
val, dacára, hogy többet dolgoztam mint bármelyik állat, mert télen- 
nyáron csaknem állandóan nap nap után éjjel-nappal dolgoztam 
este 10-11 óráig, reggel 2-3 órakor már keltem és dolgoztam, de 
mind ennek dacára alig tudtam a napi szükségleteinket megkeres
ni. Mert olyan időt éltünk akkor, hogy az ipart, vagyis a munkát 
nem fizették, nem becsülték semminek. ( . . . )  Eleinte csak minden
féle reperatiós, illetve javító munkát végeztem, többnyire volt is 
munkám, de jövedelmem nem. ( . . . )  Vettem magamhoz egy 14—15 
év körüli sovány, vézna falusi szegény gyermeket inasnak. Az a 
gyenge fiú hamar is erősödött meg. Nagyon, de végtelen szorgal
mas, kitartó és feltétlen megbízható gyerek lett. A mesterséget sze
rette, és igyekezett azt elsajátítani. Ki is tartott mellettem 4 évig.



Fiilep Lajos apja, 
Fülep György

Hajzinak hívták. ( . . . )  Felkeltünk éjjel 2-3 órakor, a kocsihoz való 
vasakat este előkészítettük dolgozni. Én háttal álltam a tűznek, 
Hajzi pedig velem szemben rávert a vasra, de amellett a tűzre is 
figyelt, mert a tüzes vasat mikor én kivettem a tűzből, rögtön má
sikat tettem a tűzbe, hogy amint az üllőn levő meleg vassal készen 
lettünk, a tűzben levő vas szintén megmelegedett. Ez azért volt 
lehetséges, mert én egyik lábammal fújtattam a tüzet, tehát én ál
landóan egy lábon álltam az üllő mellett. Rendszeresen dolgozni 
így csak három embernek lehet. Egy, aki melegíti, kettő, aki fel
dolgozza, s így mi ketten három helyett dolgoztunk. ( . . . )  így aztán 
képesek voltunk rá egy hét alatt két új kocsit előállítani, különösen 
akkor, ha napközben nem volt sok sürgős javítani való munkánk, 
így dolgoztam 3—4 éven át, de midőn láttam, hogy bármennyit is 
dolgozom, anyagi eredményt nem tudok elérni, azért próbálkoztam 
az új kerék készítésével is, gondoltam talán kereshetek mellettük 
valamit, de nem lehetett.”18

E kilátástalan helyzetből, vagy mondjuk úgy: a szegénységből 
kereste a kiutat a jászkiséri kovácsmester, de egy ideig nem találta. 
Nem tudta, mitévő legyen. A családfenntartás anyagi gondjai szinte 
leküzdhetetlen akadálynak tűntek, s úgy érezte, összecsaptak a 
hullámok a feje felett. Ekkor merész ötlete támadt: a jobb élet re
ményében nemcsak munkát, hanem környezetet is változtat. El
képzelését óvatosan közölte feleségével: „Egy alkalommal aztán,



bár félve, mert tudtam előre, hogy tagadó választ fog adni, azt 
mondtam neki, hallod-e, kedvesem, én felhagyok a kovácsmester
séggel, és menjünk fel Pestre. Feláldozom mindenünket, és leszek 
állatorvos.”19 Felesége, Róza ezt eleinte ellenezte, az akkori köz
mondást emlegetve: Pest feketére fest. De később mind gyakrab
ban volt ez szóbeszéd tárgya a családban, s végül 1880 január-feb 
ruárjában új fejezet kezdődött az akkor még háromgyerekes Fülep 
család életében. Fülep György tanulni kezdett. A pesti Állatorvosi 
Főiskolára akkortájt csak hatosztályos középiskolát végzetteket 
vettek fel. Mindazok, akiknek nem volt meg az iskolai végzettsé
gük -  Fülep Györgynek sem volt meg -, felvételi vizsgát tehettek. 
Kovácsmesterünknek tehát előbb a felvételi vizsgára kellett ké
szülnie. Erre Jászkiséren egy idősebb káplán, Földvári Károly ké
szítette fel, aki naponta tartott egy-két órát a hatosztályos gimná
zium tantárgyaiból. Fülep György pedig szorgalmasan tanult. Oly
annyira, hogy 1880 szeptemberében Pesten már megjelenhetett a 
felvételi vizsgán. Erről írta: „És eljött szeptember elseje. Előtte va
ló 1-2 nappal magam felmentem Pestre a felvételi vizsgát letenni. 
Ilyenek voltunk 6-an, melyek közül 4-et vettek fel. Köztünk engem 
is. Kettőt visszautasítottak. A felvételi vizsga sikere után hazamen
tem, és elmondottam a feleségemnek, hogy sikerül* a vizsga, és fel
vettek hallgatónak. Persze feleségemet az nagyon meglepte, mert 
mindig azt hitte, hogy otthon maradunk. De bizony pakolni kellett. 
Néhány nap múlva kocsira raktuk kis szerény holminkat, no meg 
a volt és kapott ennivalóinkat, s magunk is ültünk a kocsira, mert 
még akkor nem volt Kisérről Pestre vonat. Kora reggeltől estefe
léig fei is értünk. Az Üllői út 10. szám egy nagy épületű ház eme
letén kaptam jó nagy két szoba, előszoba és konyha stb. lakást.”20 

Ezzel új fejezet kezdődött Fülepék életében. Miután három 
gyermekükkel beköltöztek albérleti lakásukba, Fülep György naponta 
járt a Rottenbiller utcai „intézetbe”. Az Üllői út 10. szám alól 1881. 
május l-jén az utca túloldalán levő 5. szám alá, a Pordány-féle ház
ba költöztek át. Az udvari részben, a földszinten béreltek lakást. 
Ezzel kapcsolatban Fülep György megjegyzi: „az jobb lakás volt 
részünkre, mert a gyerekkocsit nem kellett az emeletre le és fel 
tologatni”.21 Onnan november l-jén költöztek a Rákóczi ut 65. alá 
egy második emeleti albérletbe, ahol 1882. május 1-jéig maradtak. 
Akkor újra albérletet cseréltek, és a Dohány utca 100. alatt beköl
töztek egy kétszobás lakásba. Ez már sokkal jobban megfelelt a 
család igényeinek, közel volt az Állatorvosi Főiskolához. Innen



mentek ál 1882. november 1-jén a Murányi utca 11. alá. Ehhez a 
kétszobás albérleti lakáshoz szomorú emlékek fűződtek. 1882 no
vemberében, mindössze néhány nap leforgása alatt, Fülepék difte- 
ritiszben elveszítették hároméves leányukat, és Lajos fiukat. E 
szörnyű csapás szinte megbénította a család életét, de lelassította 
valamelyest Fülep György igyekezetét is. Családtörténetében ezt 
az időszakot így magyarázza: „Természetesen ez a csapás rendkívül 
lesújtott már azért is, mert a csapás tanulásom utolsó fél évében 
ért, amidőn a tanulásaimmal legjobban el voltam foglalva, s így ez 
kihatással volt arra, hogy nem nyerhettem el a kitűnő vagy jeles 
diplomát. Addig mindig az első tanulók között voltam, különösen 
a gyakorlati téren értem a betegkezelést, a betegség megállapítását 
illetőleg senki sem tudott velem versenyezni. S így a diplomám csak 
jó jelzővel lett ellátva adva még pedig a rendes időben. Ezt azért 
jegyzem meg, mert hallgatók voltunk talán 24-25-en, s ezek közül
9-en végeztünk a rendes időben, míg a többiek visszamaradtak ké
sőbbi időre. Mikor a diplomát a kezembe kaptam, boldog voltam, 
és nagy reményeket fűztem hozzá, és bizakodtam abban, hogy most 
már talán jobban és biztosabban tudom majd gyermekeimet felne
velni, és áldott jó feleségemet is vissza tudom majd helyezni a tár
sadalomnak azon nívójára, melyben született és nevelkedett.”22 

Fülep György diplomálás után saját bevallása szerint tanárse
gédként szeretett volna az Állatorvosi Főiskolán maradni. Ebben 
egyik tanára is támogatta, de végül „a miniszter az orra előtt be
csukta az ajtót”.23 Mint többgyermekes családapát erre a posztra 
nem nevezte ki. Mit is csinálhattak mást, Fülepék hazautaztak 
Jászkisérre. „Azt már azért is kellett tennem -  írja Fülep György -, 
mert a szó szoros értelmében nem volt semmink, még jóformán 
ennivalónk sem. Ami kis tőkénk volt, feléltük.”24 Diploma tehát 
volt, állás és pénz pedig nem. Olyannyira nem, hogy ha története
sen Ferkó öccse fel nem utazik Pestre, és Györgynek kölcsön nem 
ad száznegyven forintot, haza sem tudtak volna menni! Fülep 
György csak néhány hétig volt otthon, Jászkiséren. Azután Kecs
kemétre utazott felesége nagybátyjához, aki ott rendőrségi fogal
mazó volt. Az néhány napra rá hivatalos ügyben Pestre utazott, és 
magával vitte Fülep Györgyöt is. A Borz utcában voltak elszállá
solva. Állatorvosunk Pesten csakhamar találkozott egyik kollégá
jával, aki elújságolta neki, hogy Pesten a tiszti főorvosi hivatalban 
keresnek egy állatorvost. Fülep György kapva kapott az alkalmon, 
azonnal jelentkezett, Gerlóczi Károly alpolgármester azonnal ki is



nevezte napidíjas állatorvosnak, két forint díjazás mellett. Nem is 
utazott vissza Kecskemétre, hanem csak üzent, hogy küldjék le a 
holmiját, feleségének pedig megírta, hogy állást kapott, jöhet a csa
lád Pestre. Fülep György azon nyomban bútorozott szobát bérelt 
a Zöldfa utcában, s csakhamar megérkezett felesége is a kis Jenő 
Györggyel. A Zöldfa utcai albérletből a régi, Murányi utcai albér
letbe költöztek, ahol már ismerősként fogadták őket. Ott laktak 
1885. május l-jéig, s ott született 1885. január 23-án Lajos Pál, „az 
igen szép fiúgyermek”.25

A Murányi utcából a család a Malom utcába költözött, mert az 
közelebb volt a vásártérhez, ahol Fülep György szolgálatot teljesí
tett. Ekkor vették néhány száz megtakarított forintjukon az első új 
bútoraikat! Ebből a lakásból jöttek azután el 1886 tavaszán Becs
kerekre.

Az 1885. évi budapesti országos kiállítás állatorvosunknak is sok 
munkát biztosított. Öt-hat ezer szarvasmarhát hajtottak fel hetente 
a budapesti vásártérre, s az állategészségügyi feladatokat Fülep 
György egymaga látta el. A fárasztó munka mellett külön megter
helést jelentettek a Pestre érkező rokonok, akik rendre Fülepék 
albérletében szálltak meg néhány napra. Hogy ez a vendégeskedés 
milyen volt, arról Fülep György az alábbiakat írja: „A kiállításidő
ben aztán a sok rokon és ismerős egyik a másiknak adta a kilincset, 
vagyis állandóan jöttek-mentek, néha 4-5 hozzánk. Ilyenkor a 
padlóra terítettünk részünkre pokrócokat és ott háltunk. Enni volt 
bőven, mert a fővárosi mészárosok tudják értékelni a szakértőt, és 
gondoskodtak a húsról, küldöttek aszerint, hogy mennyi vendé
günk volt.”26 Állatorvosunknak akadt még sok munkája Pesten, 
Budán és Kőbányán is. Ez utóbbi helyen különösen nehéz volt ne
ki szolgálatot teljesítenie, hiszen a család a városban lakott, ő pedig 
gyalog járt ki Kőbányára, s ebédre is gyalog járt haza, így négyszer 
tette meg az utat naponta! így tartott ez hónapokig. Végül is 1886. 
március közepe táján hagyta el Fülep György Pestet, és költözött 
le „a vidékre” -  Nagybecskerekre.
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A NAGYBECSKEREKI ÁLLATORVOS 
ÉS CSALÁDJA

Lássuk csak közelebbről, hogyan került sor arra, hogy Fülepék 
Nagybecskerekre költözzenek. Éppen a nehéz és fáradtságos kő
bányai szolgálat idején történt, 1886 márciusának első napjaiban, 
hogy Fülepéket meglátogatta Kiima Lajos keresztkomájuk, egyéb
ként országos főállatorvos, aki Fülep Lajos keresztapja volt.1 Mun
kahelyi beosztásánál fogva betekintése volt abba, hogy hol, mely 
vidéki városban keresnek állatorvost, egyik-másik esetben ajánlás 
végett erről a véleményét ki is kérték. Kiima Lajos volt az, aki a 
nagybecskereki állatorvosi állás megüresedésének hírét közölte 
Fülepékkel.2 Tudta, hogy a már akkor beteges és gyengélkedő Fü
lep Györgyné többször is panaszkodott neki, hogy árt a sok lépcső
járás, s hogy „inkább szeretne egy provinciális városban lakni”.3 
Voltaképpen Fülep Györgyné helyzetét és egészségi állapotát tar
totta szem előtt, amikor a vidéki ajánlattal bekopogott állatorvo
sunkhoz, akinek szintén elege volt a megfeszített pesti munkából. 
Fülep György erre a fontos látogatásra így emlékezik: „1886 év 
március hó elején felkeresett bennünket, s mondotta, ha akarunk 
kisebb városba menni, itt van az alkalom, hogy mehetünk. Akkor 
Nagybecskerek r. t. város hatósága felkereste a földművelésügyi 
minisztert, hogy küldjön a város részére egy állatorvost, hát ha én 
akarok menni azonnal, itt várnak, és a megválasztásom biztos lesz, 
csak pályázzam meg az állást. Megpályáztam, március 15-én kap
tam a polgármestertől táviratot, melyben az állott, a mai napon tar
tott városi közgyűlés alkalmával a képviselő testületi tagok önt szó
többséggel megválasztották városi állatorvosnak. Állását április 1- 
én foglalja el.”4 E pályázat kiírásának valós alapja az volt, hogy az 
addigi nagybecskereki állatorvos, Plechl Pál elhalálozott, s a meg
üresedett állást a város azonnal be is szándékozta tölteni.5 A pá
lyázat szövegét 1886. február 19-én tette közzé a lapokban (többek 
között a Torontálban is) Kulifay Lajos polgármester, az alábbi szö-



veggel: „Pályázati hirdetmény. Nagy-Becskerek r. t. város tanácsnál 
elhalálozás folytán megüresedett vár. állatorvosi állomásra válasz
tás útjáni leendő betöltésére ezennel pályázat hirdettetik.

Ezen állomás évi 360 forintnyi fizetéssel és a húsvizsgálatok 
után járó díjakkal van egybekötve. Megjegyeztetik, hogy ezen ál
lomásra csakis okleveles állatorvosok pályázhatnak. Felhívatnak 
ennek folytán mindazon okleveles állatorvosok, kik ezen állomásra 
pályázni óhajtanak, miszerint 50 krajcáros bélyeggel ellátott pályá
zati kérvényeiket, okleveleik és eddigi működésüket tanúsító bizo
nyítványokkal felszerelve f. évi márczius 15-ig . . . nyújtsák be.”6 
Ezt pályázta meg tehát Kiima tanácsára (és közbenjárására) Fülep 
György. A hír, hogy férjét viszonylag gyorsan felvették nagybecs- 
kereki állatorvosnak, igen meglepte Fülep Györgynét.7 Jóllehet ő 
vágyakozott mindig egy nyugodt vidéki kisvárosba. Most azonban 
valahogyan túl gyorsan jött minden, nem volt idő előre felkészülni, 
azonnal meg kellett barátkoznia a költözködés, környezetváltozta
tás gondolatával, sőt azon nyomban cselekedni is kellett. Hiszen 
március dereka volt, s április 1-jén Fülep Györgynek már el kellett 
foglalnia új munkahelyét. A költözködésre, új albérlet keresésére, 
az új környezet megismerésére igen rövid idő, mindössze két hét 
állt rendelkezésére. Állatorvosunk hivatalának elfoglalása előtt ti
zennégy napi szabadságot kért családi ügyeinek rendezésére, és 
azonnal leutazott a Bega-parti városba.8 Erről írja: „Leutaztam és 
informáltattam magam, hogy az állás milyen javadalmazással és te
endőkkel stb. van összekötve. A városi rendőrkapitányhoz utasított 
a polgármester. (. ..) Elmentem hát a kapitányhoz, ki elmondotta, 
hogy az állás 360 frt. évi fizetés és a hússzemledíjak élvezete java
dalmazásával van összekötve. Kérdeztem aztán, hogy mennyi lehet 
körülbelül évente, vagyis havonta a hússzemledíj. Vett egy kis 
könyvet, melyben a városi szabályrendelet volt a hússzemléről. 
Kérdeztem aztán, hogy mennyit vághatnak évente nagy és kis álla
tokat közfogyasztásra a mészárosok. Hozzávetőleg megmondta. 
Számadást tettem magamnak, és azt mondottam, hogy az állást el
fogadom. Nem is mentem vissza Budapestre. Innen küldöttem el 
a pesti ideiglenes állásomról a lemondásomat, és lakás után néz
tem. A családom aztán május elején jött le.”9

Fülepék tehát Nagybecskerekre költöztek két kiskorú gyerme
kükkel: a mindössze egyéves Fülep Lajossal és a tizenegy éves Fü
lep Jenő Györggyel. Az idősebbik fiút, aki „elsőrendű” minősítés
sel végezte be a budapesti elemi népiskola negyedik osztályát,10 az



1886/87. tanévben a nagybecskereki piarista gimnázium első osztá
lyába íratták.11 Két évvel Becskerekre érkezésük után, 1888. szep
tember 23-án Fülepéknek újra fiuk született, Dezső József, aki 
azonban mindössze néhány hónapos korában, 1889. január 1-jén 
elhunyt.12 Három évvel később, 1892. november 13-án Fülepéknek 
még egy fiuk született, akit Dezsőnek neveztek el, de aki nem volt 
életerős, s mindössze két hét után, november 27-én elhalálozott.13 
A két Budapesten s a két Becskereken elhunyt gyermekük után 
Fülepéknek hat gyermekük közül végül is csak Jenő György és La
jos Pál érte meg a felnőttkort.

Nagybecskereken 1886 tavaszán négy állatorvos dolgozott: Mi
hály Miklós állami állatorvos, Gulyás István megyei főállatorvos, 
Molnár Zsigmond állatorvos és városi állatorvosként Fülep 
György.14 Szemléltetésképpen talán nem árt vázolni, mekkora ál
latállománya is volt állatorvosunk érkezésekor a nagybecskereki já
rásnak, hiszen abból következtethetünk, hogy mekkora munkát 
kellett végeznie. A hivatalos, 1886. évi állatstatisztika szerint a 
nagybecskereki járásban 18 523 magyar fajta, 643 egyéb fajta 
szarvasmarhát, 3406 bivalyt, 41 565 lovat, 184 szamarat és öszvért, 
23 451 sertést, 44 649 juhot, 74 kecskét és 142 361 szárnyas háziál
latot (tyúk, pulyka, lúd, kacsa, galamb) tartottak számon.15 E nagy 
állatállomány jó részének egészségügyi felügyeletét, ellenőrzését 
kellett ellátnia, amellett pedig rendszeresen el kellett végeznie a 
feladatkörébe tartozó hússzemléket, tehát vágatáskor a mészáro
soknál és a vágóhídon ellenőriznie a hús minőségét, illetve enge
délyezni annak árusítását. Egyik munkafeladata volt tehát a városi 
vágóhíd ellenőrzése, pontosabban a közfogyasztásra szánt hús elő
zetes „szakértői vizsgálata” -  ahogyan akkor mondták. Nagybecs
kereken az 1890-es években még a régi vágóhíd létezett, a városi 
villanytelep mellett, a Bega partján. Maga Fülep írja, hogy alkal
matlan volt, hiszen ott csak „nagy marhákat és borjúkat vághat
tak”.16 Ez a régi vágóhíd volt mindennapi munkájának egyik fontos 
állomáshelye. A másik fontos teendője a becskereki gazdák állatál
lományának ellenőrzése volt. Abból pedig volt elegendő. 1902-ben 
ő maga írja évi jelentésében, hogy a város területén volt „3663 ló, 
továbbá 21 bika, 2244 tehén, 286 ökör, 342 növendék, 3970 darab 
juh és 3681 darab sertés”.17

A többnemzetiségű, az idő tájt mintegy 18-20 000 lakosú me
gyeszékhelyen Fülepnek munkája végzésében nem volt elegendő 
csupán a magyar nyelvtudása. „Megtanultam egy keveset németül



A  becskereki református lelkészlak bejáratánál 1909 tavaszán: 
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és szerbül, persze csak annyira, hogy érintkezni tudtam velük. Ma 
sem tudok többet” -  írta családtörténetében.18

Fülep György első benyomásai Nagybecskerekről, meg ottani 
munkájáról saját bevallása szerint nem voltak éppen biztatóak: 
„Elkezdettem dolgozni. Mikor a hónap elmúlt, kértem a mészáro
soktól a szabályzatban megállapított díjakat, de bizony azok nem 
fizettek, mert az előttem volt városi állatorvos a szabályrendeletet 
nem ismerte, nem is érvényesítette, hanem a mészárosok adtak ne
ki ki mennyit akart. Egypár krajcárt, azzal megelégedett. Jelentet
tem aztán a városi rendőrkapitánynak az esetet, ki felhívta őket a 
fizetés teljesítésére, de a mészárosok akkor sem fizettek. Össze
szedtek maguk között 600 frt.-ot, és átadták az ügyet egyik legje
lesebb, illetve leghíresebb ügyvédnek, ki hónapok múlva kisütötte, 
hogy a városi hús-szabályrendelet nem érvényes, mert a törvény- 
hatósággal annak idején nem lett megerősítve stb. stb. Ezután a 
törvényhatóság utasította a várost, hogy készítsen egy új városi 
húsvizsgálati szabályrendeletet. És készített. Ebbe bele tellett kö
rülbelül egy év.”19 Ilyen ellenállásba ütközött Fülep György, és 
ilyen gondjai akadtak a nagybecskereki mészárosokkal, akik semmi 
áron sem akarták fizetni a hússzemlét. Fülepék bevételében pedig 
ez az összeg jelentős tételt képviselt volna. Természetesen a meg
csappant bevételből is élni kellett valahogyan. Hogy ez igen nehe
zen ment, bizonyítja a becskereki városi magisztrátus egyik irata is, 
amelyben Fülep György 1887. április 14-én fizetési előleget kér 
Kulifay Lajos polgármestertől arra hivatkozva, hogy az a városi sza
bályrendelet még nem lépett életbe, s így mindaddig, míg erre nem 
kerül sor, ő jelentős bevételtől esik el.20 Kérvényében az alábbia
kat írja: „Tekintetes polgármester úr! Alulírott alázattal esedezem 
a tekintetes polgármester úr kegyes színe előtt, miszerint tekintetbe 
véve az állat- és húsvizsgálati díjakat, mely fizetésemnek nagyobb 
részét képezné ez idő szerint igen kevés mértékben élvezhetem, 
miután a város által készített állat- és húsvizsgálati szabályrendelet 
jogérvényre nem emelkedett, illetve a nagyméltóságú minisztérium 
által nincs megerősítve, s így a város által nyújtott csekély fizetésre 
vagyok utalva, melyből azonban magamat és családomat kitartani 
alig vagyok képes. Ez oknál fogva azon alázatos kérelemmel járu
lok a tekintetes polgármester úr kegyes színe elé, hogy részemre 
fizetésemből egyhavi részletet tíz egyenlő részbeni visszafizetés 
mellett kiutalványozni kegyeskedjék.”21 Kérésének a polgármester 
eleget is tett, s 30 forintot utalt ki a városi közjövedelmi pénztárból



Fülep György a becskereki református dalárda tagjaival 1920-ban

„visszafizetendő előleg” címén, amelyet Fülep tíz hónapon át, 
háromforintjával volt köteles törleszteni.22

De ez még nem volt minden. 1887/88-ban amikor végre meg
hozták és elfogadták az új városi húsvizsgálati szabályrendeletet, 
amely már úgymond szabályosan és jogerősen kötelezte a mészá
rosokat a hússzemle díjának fizetésére, újabb gond merült fel. A 
városi képviselő-testület megszavazta, hogy Nagybecskereknek 
ezentúl két állatorvosra van szüksége, s ebből adódóan a hússzem
le díját is Fülepnek meg kellett osztania az új kollégával.23 A má
sodik állatorvosi munkahely megnyitásának körülményeiről Fülep 
ezeket írja: „Alig egy év múltával egyik városi képviselő tag a köz
gyűlésen javaslatba hozta, hogy a város szervezzen még egy máso
dik állatorvosi állást. Abból a díjazásból, mellyel az állásomra van 
kötve, megélhet a második állatorvos is. Ezt pedig azért tették, 
mert akkor a katholikus pap prelátusnak volt egy öccse, ki szintén 
állatorvosi oklevéllel bírt ugyan, de csak a régi szisztéma szerint. 
Nem is űzött soha gyakorlatot, hanem kocsmáros volt. Annak akar
ták a második állatorvosi állást adni. Adták is. Lecsukatták vele a



kocsmáját vagy fél évig, és megválasztotta a városi képviselő-testü- 
let második városi állatorvosnak, s így a már fizetett hússzemle dí
ját megfelezte velem. Ilyen viszonyok közepette kellett aztán ne
kem küzdenem még csak nyugdíjba nem küldtek.”24 Itt kell pon
tosítani, hogy voltaképpen Szabó Ferenc esperesplébánosról van 
szó (aki az idő tájt még Eleméren teljesített ugyan szolgálatot, s 
csak 1897 májusában került Nagybecskerekre), meg annak öccsé- 
ről, Szabó Károlyról, akit bátyjának befolyása folytán valóban meg
választottak második városi állatorvosnak Fülep György mellé.25 
Szabó Károly a Váraljai utca 839. szám alatt lakott26 és megválasz
tásával jelentősen csökkent a Fülep család bevétele.

A Nagybecskerekre érkezése utáni néhány évben, de később is, 
a Fülep család igen szűkösen élt, s az idő tájt a városi magisztrátus 
irataiban eléggé gyakran bukkanunk Fülep György kérvényére, 
amelyben előleg kifizetéséért folyamodik.27 Mindez azt bizonyítja, 
hogy az állatorvosi fizetés nem volt elegendő a család eltartására, 
s máshonnan ezt nemigen lehetett pótolni.

Ha szemügyre vesszük Fülep György becskereki tevékenységét, 
szembeötlik, hogy az állatorvosi munka mellett szakított időt szak
cikkek írására is, figyelemmel kísérte az állatorvosi szakirodalmat, 
amellett tevékeny presbitere volt a nagybecskereki református gyü
lekezetnek, néhány évtizeden át tagja a református egyházi dalár
dának. Becskerekre jövetelétől egészen haláláig hű olvasója a To- 
rontál című lapnak.

Évek során állatorvosunknak több érdekes szakmai esete volt, 
amelyből elegendő csupán egyet kiemelni. 1904. december 18-án 
éjjel egy becskereki gazdának kétfejű borját ellett a tehene.28 Ter
mészetesen Fülep György szállt ki a helyszínre, s az esetről Kétfejű 
borjú címmel a Torontál is hírt adott. „Furcsa szerencséje akadt 
Tabacski Jóvá nagybecskereki parasztgazdának. Az egyik tehene 
ugyanis egy kétfejű borjúnak adott életet, amely azonban pár óra 
múlva megdöglött. A borjúnak, amely teljesen ki volt fejlődve, két 
nyaka, két feje, egy törzse és négy lába volt. Az érdekes hullát Fü
lep György kir. állatorvos kellőleg preparálva felküldötte a buda
pesti állatorvosi főiskolának.”29 Állatorvosunknak ez az eset oly
annyira felcsigázta az érdeklődését, hogy róla szakcikket is írt a 
Magyar Országos Állatorvos Egyesület lapjába, a Hutyra Ferenc 
és Rácz István szerkesztette Állatorvosi Lapokba. A szakcikk Két
fejű borjú okozta nehéz ellés címmel 1905. május 1-jén jelent meg 
a lapban.30 S ha már szakcikkeiről beszélünk, mondjuk el azt is,
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hogy évi jelentését Nagybecskerek város állategészségügyéről 
(akár jelentés, akár hír formájában) a Torontál is közölte Állatfor
galom, Állatstatisztika, Állatlétszám vagy Statisztikai kimutatás az 
állatokról címmel.31

Hogy éber figyelemmel kísérte a munkájával kapcsolatos szak- 
irodalmat is, álljon bizonyítékul az alábbi adat. 1901. július 8-án 
jelentésben tájékoztatja Illés Vincze törvényhatósági m. kir. állat
orvost arról, hogy a Földmívelési Értesítő 26. számában tévedett, 
amikor Nagybecskereket a takonykórral fertőzött városok közé so
rolta.32 Jelentésében Fülep György a többi között ezt írja: „A folyó 
évi június hó 30-án megjelent 26. számú Földmívelési Értesítőben 
közölt állategészségügyi értesítés között Nagybecskerek városa 
mint takonykórral fertőzött van bejegyezve. Igaz ugyan, hogy vá
rosunk területén a múlt hó folyamán előfordult egy takonykóros 
eset, de miután a beteg ló vidékről -  Melenczéről hozta be a vá
rosba, s miután itt a városban nem volt a beteg ló egy udvarban 
sem, tehát más lovat itt nem fertőzhetett, valamint udvart sem fer
tőzött, ennélfogva Nagybecskerek városa nem tekinthető takony
kórral fertőzöttnek. Ezekből kifolyólag kérem a törvényhatósági 
főállatorvos urat, kegyeskedjék odahatni, hogy jövőben Nagybecs
kerek városa a Földmívelési Értesítőből a takonykór betegség jegy
zéke közül hagyassák ki.”33

Fülep György állatorvosi munkájával kapcsolatosan el kell mon
danunk, hogy oda tartozott még (külön feladatként) a marhaleve
lek kiállítása, záradékolása és átírása, valamint az általános lóvizs
gálat, amelyet városnegyedenként tartott meg. A vizsgálat idejét és 
helyét a Torontál is rendszeresen közölte. Ott volt még a hússzem
le is, amelyet nemcsak a már említett régi vágóhídon kellett végez
nie, hanem a városi mészárosoknál is, akiket egyenként kellett út
ba ejtenie. Munkájából eredően Fülep György mint városi állator
vos fel volt hatalmazva bizonyos állategészségügyi intézkedések 
megtételére is: a kényszervágások elrendelésére és felügyeletére, 
a járványmegelőző intézkedések megtételére stb. Tehát munkája 
nem kis felelősséggel járt, és úgyszólván állandó ügyelettel. Termé
szetesen a felsőbb állategészségügyi hatóságnak is megfelelő jelen
téseket kellett küldenie.34

1891-től az agilis Szalay József lelkész vezette református gyü
lekezetben is nyomon követhetjük a nagybecskereki állatorvos te
vékenységét. Az idő tájt igen élénk tevékenység folyt a városban 
az új, gót stílusú református templom kiépítése ügyében, s ebben



Fülep Lajos születési anyakönyvi kivonata

Fülep György is kivette részét. 1891-től rendes presbitere a becs- 
kereki református gyülekezetnek,35 és haláláig tevékeny szerepet 
vállalt ott, amiről a presbiteri és egyházközségi gyűlések jegyző
könyvei híven tanúskodnak.36 A gyülekezetben Mészáros Ferenc
cel, Nagy Jánossal és Vass Sándorral végezte a presbiteri teendő
ket Szalay József, majd annak halála után Szabó Zoltán lelkész fel
ügyeletével, meg Rumpf János főgondnok együttműködésével.37 
Egy 1909 tavaszán készült fényképen ott láthatjuk a Becskerekre 
látogató Erőss Lajos egyházkerületi püspök és Degenfeld József 
főgondnok társaságában, Szalay Józseffel, Kaszás Kálmánnal, Szi
lágyi Lajossal, Wattay-Pelbárt Endrével, Menczer Lipóttal és Rigó 
Istvánnal egyetemben.38 A fényképet a Szalay József szerkesztette 
Keresztyén Evangélista 1910. március 25-ei száma közölte, ponto
sítva, hogy Fülep György is egyike „a nagybecskereki egyház buz
gó, lelkes, tevékeny” presbitereinek.39 Egy másik, 1920-ban készült 
felvételen a becskereki református egyházi énekkar legidősebb, de 
még mindig aktív tagjaként láthatjuk Szabó Zoltán református 
lelkész mellett, az énekkar tagjaival körülvéve.40



Becskerekre jövetelének első napjától hűséges olvasója volt a 
Torontál című heti-, majd napilapnak (később Híradó), amely 
1931-ben, egy évvel halála előtt, az akkor 84 éves állatorvosunkat 
a lap legidősebb olvasójaként tartotta számon.41 Ennek ürügyén 
Kelemen János készített vele egy hosszabb interjút. Az újságíró 
Fülep Györgyöt „egészségesnek és életerősnek” nevezte, ő pedig 
a lapról az alábbiakat vallotta: „A Torontál és most a Híradó min
den sorát elolvasom, mert érdekel, hogy mi történik szűkebb ha
zámban. Leköt a házassági hírektől végig a hirdetéseken minden, 
ami a lapban megjelenik. Szeretem a mérsékelt irányát, mert ellen
sége vagyok minden szélsőségesnek, mindig a középút híve voltam. 
Régebben 30 éve a Budapesti Hírlapnak is az előfizetője voltam, 
de lemondtam.”42

Hogy a nagybecskereki állatorvosnak voltak-e irodalmi ambí
ciói, arról nincs tudomásunk, ám annyi bizonyos, hogy Fülep Lajos 
hagyatékában két mindenképpen érdekes kézirata található. Az 
egyik a már említett családtörténet (A Fülep család származása és 
származási helye),43 a másik pedig Borsos Sándor futóbetyár tra
gédiájának leírása és ismertetése.44 Mindkettőt Nagybecskereken 
írta 1930 nyarán, s mindkettő érdekes emlékező próza.

Borsos Sándor futóbetyár tragédiája Jászkiséren és annak 
környékén játszódott le 1870 és 1876 között, s e regényes valós 
történetet akarta a már idős Fülep György megőrizni a feledéstől -  
továbbadni utódainak. Voltaképpen fia kérésére írta, s mikor 
elkészült vele, 1930. július 26-án az alábbi levelet írta a kézirat 
hátuljára fiának, Lajosnak: „Édes fiam, Lajos, Azt hiszem, ha ezt 
a romantikát, talán szebben kiszínezve, esetleg filmfelvételre érdemes
nek találnád feldolgozni, szerintem igen sok bámulója akadna 
a mai emberiség között, már azért is, mert nehány cselekménye 
nem mindennapi, hanem ritka cselekmény volt, mint a fényes 
nappal való megszökés és a börtönfelügyelő és a börtönőr bezárása 
stb. stb.”45

Mindkét kézirata érdekes, olvasmányos. Úgy tűnik, mindkettő 
családi használatra készült, talán valami belső kényszertől is ösztö
nözve, mintha ezeket a tényeket, részleteket, emlékeket Fülep 
György nem akarta volna magával vinni a sírba. Kikívánkozott be
lőle, s ő papírra vetette. így készült el e két „műve” mindössze két 
évvel a halála előtt.

S ha az eddigiekben csak a becskereki állatorvos ténykedésével 
foglalkoztunk, vegyük most közelebbről szemügyre családi viszo-
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nyait is. Szóljunk feleségéről, gyermekeiről is, továbbá a családon 
belüli dolgokról. Ebbe igen jó betekintést nyújt Fülep Lajos leve
lezésének megőrzött anyaga.46 Ennek köszönhetően tudjuk nyo
mon követni a Fülep család becskereki hétköznapjait, gondjait, de 
belső ellentéteit is.

Az eddigiekben már vázoltuk azokat a nehézségeket és problé
mákat, amelyekkel állatorvosunknak szembe kellett néznie megér
kezése után. Az ígéretektől eltérő, váratlanul megcsappant jöve
delem gyakori kölcsönök és előlegek felvételére késztette Fülep 
Györgyöt. A sok munka, mely Becskereken és környékén adódott, 
s amelyet nem is lehetett munkaidővel behatárolni, mivel a nap 
bármely szakában igénybe vehették, a családi gondokat és problé
mákat túlnyomórészt az akkor már beteges és gyengélkedő fele
ségre, Sándor Rózára ruházta át, beleértve a két gyermekről, Jenő 
Györgyről és Lajos Pálról való gondoskodást is. Az említettek mi
att Fülep Lajos szüleinek szinte valamennyi leveléből kitűnnek az 
anyagi problémák, az adósságok miatti gyötrődések, a mindennapi 
élet csalódásai, meg Fülep Györgyné gyomorbajának mindinkább 
elhatalmasodó tünetei.

Ennek közepette ünnepelték meg 1899. október 10-én ezüstla
kodalmukat, amelyről a Torontál is hírt adott. „Fülep György vá
rosi főállatorvos és neje, született Sándor Róza ma ünnepelték 
szűk baráti körben 25 éves fordulóját annak a napnak, hogy örök 
hűséget esküdtek egymásnak egy hosszú élet minden boldogságá
nak, szenvedésének elviselésére. Az általános tiszteletnek örvendő



jubiláns párt ez alkalommal mindenfelől clhalmozták jókívánsá
gokkal, amelyek mindegyike csak arra tér vissza, hogy az Egek ura 
még sok esztendőn keresztül részesítse őket kegyeiben.”47

Az idő múlott, két fiuk is lassan felnőtt, és elhagyta Nagybecs- 
kereket. Előbb az idősebb, Fülep Jenő György távozott Budapest
re a múlt század utolsó éveiben, 1902-ben pedig az érettségi vizsga 
után a fiatalabb Fülep Lajos is.48 Fülepék tehát magukra maradtak, 
a gyerekek pedig csak időnként látogatták meg őket. Lajos járt 
gyakrabban haza.

Az állandó pénzzavar amelyet a váltó- és kártyaadósságok meg 
Fülep Jenő időnkénti nagy összegű hiteleinek törlesztése igényelt, 
nemcsak súlyos anyagi, hanem -  ez a levelekből is kiérződik -  kínos 
lelkiállapotot idézett elő. Állandó félelmet a hitelezőktől, a bíró
sági meghurcoltatástól. Ebben a szorongatott helyzetben a két Fü
lep fiú közül csak Lajos mutatkozott segítőkésznek, biztos támasz
nak, Jenő György pedig nemhogy nem segített, hanem becskereki 
látogatásai során csak növelte a család fedezetlen adósságait.49 Fü
lep Lajos maradt tehát a támasz és az egyedüli remény. 1908. áp
rilis 14-ei levelében Fülep György 600 koronás kölcsönt kért tőle, 
miután megtudta, hogy Lajos 1600 koronás államsegélyt kapott.50 
Többek között ezt írja elkeseredve fiának: „Nekem most szüksé
gem volna ezen összegre, mert van egynéhány apró váltóadóssá
gom, ezt kiegyenlíteném, és nem kellene értük interezni, de meg 
itt a tavasz, malacokat is be kellene szerezni.”51 És Lajos segített 
akkor is és később is, lehetőségeihez mérten. 1909. június 29-ei 
levelében Fülep György megköszönte fiának az 500 frankot, amit 
a rendelkezésükre bocsátott: „A pénzt egyelőre adósságom rész
beni törlesztésére fogom felhasználni” -  magyarázta.52

A Magyar utcai házukat akkor már nem kevesebb mint 3000 
korona adósság terhelte.53 1912-ben már el kellett adniuk, és még 
az év novemberében albérlőként beköltözni a négyszobás Annau- 
féle házba a Melencei utcában.54 Erről a lesújtó eseményről írja 
Fülep Györgyné Lajos fiának 1912. október 2-án: „Csak a házat 
ne adta volna el, semmi baj se volna más, mint az én nyomorú be
tegségem. Hogy fogok én idegen házba megszokni, ő is.”55 A köl
tözködés is nem csekély kiadással járt, s Fülep Lajos ismét megse
gítette szüleit 100 koronával. „Á küldött 100 koronát nekem 
mondhatatlanul fájdalmasan esik tőled vissza venni. Úgy fáj 
nekem, ha arra a száz koronára gondolok, talán magadtól elküld
ted, mert becsületbeli dolgot vélsz vele elkövetni” -  aggódott édes-
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sanyja 1912. november 22-ei levelében.56 Végül a család olyannyira 
megszorult, hogy a négy szoba egyikét is azonnal ki kellett adnia 
albérletbe. Erről írja Fülep Györgyné 1912. november 15-ei leve
lében Fülep Lajosnak: „Egy szobát és az előszobát kiadtuk. Budá- 
novics főhadnagy 16 forintot fizet. Nagyon kedves, szelíd jó fiú, 
nekünk igen alkalmatos.”57 Csakhamar azonban Fülep Györgyné 
megszokta a Melencei utcai albérletét: „Igen alkalmatos, elég le
vegős 3 szobám van, sohase laktam asszony koromba ilyen szé
pen.”58 Csupán az aggasztotta kissé, hogy a házban még 5 albérlő 
volt rajtuk kívül.59

S ha történetesen Lajos volt a család egyetlen támasza és viga
sza, akkor mindenképpen Jenő volt a nagy kiábrándulás, aki időn
ként csak növelte szülei adósságát és viselkedésével keserítette az 
életüket. Ennek bizonyítására elég csak néhány példát felhoznunk. 
Amikor Jenő Györgyöt a Kereskedelmi Minisztérium 1908-ban ki
küldte Bombaybe, a magyar-kelet-indiai kereskedelmi kapcsolatok 
kiépítése céljából, elutazása előtt nem találta szükségesnek, hogy 
leutazzon Budapestről Nagybecskerekre, hogy személyesen is el
búcsúzzon szüleitől.60 Ezt a szülők nagy fájdalommal és csalódással 
vették tudomásul. Fülep Györgyné panaszolta Lajosnak 1912. no
vember 15-ei levelében: „Jenő el tudott menni oly hosszú útra, s 
több évekre anélkül, hogy hazajött volna elbúcsúzni. írta ugyan, 
hogy nincsen ideje hazajönni, de én mindég vártam, reméltem, 
hogy mégiscsak haza fog rándulni. Ilyen állapotban, mint én is vagyok, 
s aztán az apja is öreg, mikor a sürgönyét megkaptam, azt hittem,



jön, de bizony csak azt sürgönyözte, nem jöhet. Keservesen sírtam, 
bele betegedtem. Elment, sohase fogom látni többé. Isten áldása 
kísérje. Sohase szeretett engem.”61

Egy másik levelében, 1908. március 5-én írja Fülep Lajosnak, 
hogy Fülep György rettenetesen megharagudott Jenő Györgyre 
adósságai és .szélhámoskodása miatt, olyannyira, hogy nem is akart 
többé hallani róla: „Apád Jenővel, mint mondja, végleg szakított. 
Már most pár év alatt elúsztatta apádat, hat vagy hétszáz forintig. 
Valahányszor hazajött, mindég csak az hozta haza, hogy meg volt 
szorulva. Apádnak eget-földet ígérve nem részletenként, de egy 
csomóba visszafizeti, sőt egyszer csak 3 hónapig mesélte, most sem
miről se tud. Se tőke, se kamat. Honnét fedezze apád ezt a sok 
kamatot, sőt most száz korona után 10 koronát tőkét is kell tör
leszteni. Későn jött rá apád. Én még nőtlen korában, akkor, mikor 
elszaladt hazulról, hogy meglövi magát, már láttam Jenőn, hogy hi
ába minden, tönkretesz egészen bennünket. Jaj, de akkor te is el
lenem fordultál, pedig jobb lett volna akkor, mert úgyis jó vége a 
Jenő életének nem lesz. Most neki mit használt az apád jósága, 
úszik nyakig. Minket öregségünkre tönkretett, nincsen Jenőbe egy 
csepp önérzet. Apád rettentő módon feldühödött ellene. Azt 
mondja, nem is tud többé rá gondolni, neki ilyen piszkos jellemű, 
hazug fiú többé nem kell. Tegnap egész délután sírtam, úgy fáj a 
fejem.”62

Még Bombaybe való távozása előtt Jenő ígéretet tett szüleinek, 
hogy rendezi adósságát. 1908. március 13-án írja Fülep Györgyné 
Fülep Lajosnak: „Jenő is írt. Csodálkozik azon, hogy apád milyen 
inkorrektséget talál a levelében, s kéri, írja össze a váltóadósságát. 
Mielőtt bombáiba megy, mind egy krajezárig kifizeti. Apád jót ne
vetett rajta, s nekem diktálta apád, hogy hol, melyik banknál 
mennyi. De ő nem írt, se nem olvasta el a Jenő levelét.”63

Az adósság törlesztéséből természetesen nem lett semmi. S mi
után Jenő György családjával búcsúzás nélkül Bombaybe távozott, 
onnan sem igen jelentkezett szüleinek. 1911. február 23-án pana
szolja Fülep György Fülep Lajosnak, hogy Jenő még nem jelent
kezett: „Nem tudom, Jenő írt-e már neked, mióta kint vannak? 
Mert még ő haza sem írt, csak a felesége értesített bennünket már
2-3 levelezőlapon, hogy szerencsésen és minden baj nélkül meg
érkeztek, csak a gyermekeknek nemigen tetszik az ott levő kosz
tolás, illetve étel, de most már talán a jövő hó elsejétől olyan laká
suk lesz, hogy Gizi odahaza főzhet, akkor aztán emiatt sem lesz



bajuk. Különben a klímát meglehetősen jól tűrik, még a Giza is, 
mert most nincs éppen olyan nagy forróság, mint a nyári hónapok
ban. Addig meg aztán beleszoknak majd abba is, csak aztán sikere 
lenne a Jenő fáradozásainak, azt hiszem, hogy most már talán igen, 
mert nagy az ismeretsége.”64

Fülep Györgyöt a századelőn nemcsak fiának, Jenő Györgynek 
a szélhámosságai és feleségének mind súlyosabb betegsége kedvet
lenítette el, hanem a munkájával kapcsolatos események, problé
mák. 1909 áprilisában igencsak lehangolta az a körülmény, hogy 
apránként kezdték felszámolni a városnál létező magyar királyi ál
lásokat.65 1909. április 17-ei levelében Fülep Györgyné ezt Fülep 
Lajosnak is megírta: „így szegény apád is soron van, hogy valahová 
járásinak eldobják, esetleg a Dizinger helyébe, akkor 22 községet 
kapna és a városi teendőt végezné, és akkor a hússzemle díját el
veszíti, munka rengeteg lenne, fizetés kevés, csak a téli, tavaszi ko- 
csiutaktól rettegek, hogy bírja ki szegény apád. Axmanntól kértek 
véleményt, ő ugyanúgy terjesztette fel a minisztériumba, hogy míg 
az új vágóhíd el nem készül, nem helyesli, sőt nem tanácsolja, hogy 
változás álljon be, vajha úgy hagynák, még az idén és a jövő évben, 
akkor apád nyugdíjba lép, ha a jó Isten is úgy akarja.”66 Az idő tájt 
talán a bizonytalanság és szorongattatás miatt is Fülep György so
kat dohányzott. Felesége írja a már említett levelében: „Apád me
gint beteges volt, szédült, ő maga is beismeri, hogy a cigaretta, szó
val a dohányzás árt neki, mégse tud róla lemondani. Most ugyan 
redukálta, naponta csak étkezés után szív, de hogy meddig tartja 
be, mert utóbb folyton dohányzott.”67 1912. október 20-án Fülep 
Györgyné férjének munkahelyi gondjait ecseteli Lajos fiához inté
zett levelében: „Még egy újabb csapás apádra, a felügyelő itt volt, 
belekapaszkodott apádba azért, minek engedte meg a kényszer
vágta húst a közmészárszékbe kimérni, holott itt nincsen arra 
hatósági mészárszék, így volt mindig, sohase piszkálta senki, mert 
ennek is évek múlva jut eszébe, apádat nyugdíjba küldeni, vagyis 
hogy kérvényezze előrehaladott kora miatt nyugdíjaztatását. Apád 
3 havi szabadságot kért újév után, az új törvénnyel 500 koronával 
javul a fizetés, ez is valami, bizony ránk nagy csapás ez, tisztán ab
ból a kevéske nyugdíjból élni ma ebbe a drága világba, mint lesz, 
hogy élünk, nekem igen nehéz lesz szűkebben élni, praxist nem 
érdemes tartani, olyannyira megadózzák, no de majd lesz valahogy.”68 
Fülep Györgyöt módfelett bántotta a dolog, s úgy döntött, hogy 
felutazik Pestre Csabai miniszteri tanácsoshoz és kihallgatást kér.



Úgy is történt. Ennek részleteit Fülep Györgyné meséli el 1912. 
november 30-án Fülep Lajoshoz intézett levelében: „Flamarább 
azért nem írtam, akartam már tudni, mi is lesz apáddal. Most leg
utóbb avval jött haza, hogy már helyettese is van. Rém levert volt. 
Felutazott Pestre Csabai miniszteri tanácsoshoz kihallgatás végett, 
mert a felügyelő nem hagyott békét apádnak, úgyhogy Axmann se 
tudta, mi legyen az ok nyugdíjba menésre teljesen egészséges mun
kabíró embernél. Csabai avval fogadta, ugye, kedves öregem, az 
áthelyezés miatt jött. Apád egészen paff lett erre a kijelentésre. 
Nem, én az áthelyezést semmi szín alatt el nem fogadhatom, a fele
ségem évek óta beteg, el se hagyhatom, se nem vihetem télen se
hova. Ekkor aztat kérdezte, hát mi is a kívánsága. Az, hogy 3 havi 
szabadságot kapjon, hogy az új törvénnyel kérhessem a nyugdíjaz
tatásom. Igen, igen úgy is kell, azt mondta, május elsejéig kérvé
nyezze a szabadságát. Tegnap apád be is adta. A felügyelőnek nem 
sikerült a terve, a minisztériom nem tartotta elég okoknak a 69 
évet. Tegnap már előállottak avval az apádnak, ideiglenesen vezes
se az új vágóhidat. Apád erről hallani sem akar, minek szekíroz- 
tassa magát, a nyugdíja az új törvénnyel meghaladja a vágóhídi fi
zetést. Én se mennék ki lakni. Mondtam apádnak, itt most olyan 
szépen lakom.”69

Fülep György nyugdíjaztatása 1913 nyarán már bizonyos volt. 
1913. július 15-én írja Fülep Györgyné Fülep Lajosnak: „Apád 
nyugdíjaztatása bizonyos, nagyon megcsökken a jövedelme, a lakás 
üresen áll, a lakbér súlyos olyan háztartás mellett, mint a mienk, 
mint írtam is a városhoz befizetett nyugdíjalapot államosítás alkal
mával apádnak kiutalták, most emiatt húzódik az apád ügye, ezer 
koronát vissza kellett fizetni, ez bizony a kis tőkét megrántotta.”70 
Végül is Fülep Györgyöt csak 1913 őszén, felesége halála után 
nyugdíjazták.71

Még nyugdíjba vonulása előtt, 1912 őszén Fülep Györgynek 
volt egy kedvezőnek ígérkező alkalma, amely anyagilag is jobbra 
fordíthatta volna sorsát, ám ez (is) sajnos kisiklott kezei közül. 
Nagybecskereken ugyanis kiépült az új közvágóhíd a Bega-partján 
a Berberski-teleppel átellenben, s állatorvosunkban felcsillant a re
mény, hogy hátha sikerül neki megszereznie ezt az állást. Ez annál 
is inkább kapóra jött volna, hiszen éppen az idő tájt volt kénytelen 
adósságai miatt eladni a házat, és albérletbe vonulnia beteg felesé
gével, e munkahellyel pedig szolid fizetés és lakás is járt. A polgár- 
mester biztatta is Fülepet, hogy pályázza meg az állást, bizonyos



ígéreteket is adott, ám végül is az egészből nem lett semmi. Fülep 
György végtelenül csalódott a polgármesterben, az egész ügy pedig 
igen lehangolta. 1912. szeptember 24-ei levelében Fülep Györgyné 
ír erről Fülep Lajosnak: „Apádból már nem lesz vágóhídi igazgató, 
kétezer korona fizetéssel van egybekötve és a lakás. 10 rangfoko
zatba osztva apád a 9.-be van, tehát vissza nem mehet kevesebb 
fizetésre. Apád, látom, búsul. Nagyon bántja az eset. A polgármes
ter műve ez, akibe olyannyira bízott: Azt mondja apádnak, mit is 
csinálna apád nélkül a város, nem tudná nélkülözni.Van is már rá 
emberük, az elleméri állatorvos, egy zsidó gyerek.”72 Fülep Györ
gyöt az eset később is gyötörte. „Ez a nagy csalódás a polgármes
terbe. Végtelenül bántja a dolog, írj már pár vigasztaló szót részé
re”-  kérte Fülep Györgyné Fülep Lajost 1912. október 2-ai leve
lében.73

A család anyagi helyzetén némileg javíthatott volna Fülep 
György bátyjának, Palinak öröksége is, ám ott is a vártnál jóval 
kisebb összeg jött be, ami szintén csalódást okozott.74

Már szóltunk arról, hogy Fülep Györgyné Nagybecskerekre ér
kezésekor betegeskedett, gyengélkedett. Az elhatalmasodó gyo
morbaj évekig kínozta, s lassan emésztette, szenvedtette. A Fülep- 
hagyatékban megőrzött levelekből kitűnik, hogyan is fokozódott 
állapota, hiszen fiát, Lajost, erről vagy ő vagy férje időnként rész
letesen tájékoztatta. 1912 tavaszán állapota oly rosszra fordult, 
hogy Lajost hazahívták Nagybecskerekre. Onnan írta Fülep Lajos 
Lukács Györgynek: „Bizony nem tudom, mikor jutok vissza Firen
zébe. Egyelőre semmi kilátásom rá. Anyám állapota változatlan, s 
a doktor szerint teljesen reménytelen. Nagy csapás ez rám minden
képpen.”75 Néhány hónap múltán sem javult a helyzet. Mondhat
nánk azt is, hogy csupán idő kérdése volt, meddig bírja ki édesany
jának a szervezete a betegséggel való küzdelmet. 1912. október 2- 
án írja Fülep Györgyné fiának, Lajosnak: „Én mostan nagyon 
rosszul vagyok, a gyomrom nem tűr semmit. Kihányok mindent. 
Tegnap egész nap nyomtam az ágyat, ma egy kissé jobban vagyok. 
Rémségesen kínoz nagy gyomorfájás. Tegnap felfőztünk két barac
kot, ebből ettem.”76 1912. október 20-án fiának az alábbiakat írja: 
„8 nap óta nem hánytam, ez igen nagy haladás, habár bél- és gyo
morfájás naponta megkeres, ilyenkor módfelett sokat szenve
dek.”77 1912 decemberében arról értesíti fiát, hogy egészségi álla
pota miatt nem utazhat hozzá Rómába. „Énnekem tökéletes elha
tározott szándékom, hogy többé se télen, se nyáron az otthonomat



el nem hagyom, nem használ nekem semmi. Nekem ápolóra, aki 
velem legyen, okvetlen szükségem van, téged a nyáron is teljesen 
elfoglaltalak, most még rosszabbul vagyok. Az idő zord, napok óta 
a szobát őrzöm, ha kimegyek s utána bent a szobában majd meg
fagyok, ágyba kell feküdnöm, hol meleg tányér és korpával melen
get fel Váriné, áldja is meg a jó Isten érte.”78 1912. december 31-én 
Fülep György és Fülep Györgyné közösen írtak levelet fiuknak, 
Lajosnak.79 Ebben Fülep Györgyné ezt írja egészségi állapotáról: 
„Húst hetek óta egy falatot sem tudok lenyelni, még az itteni halat 
sem próbáltam, malacot, kacsát, libát, nyulat, nem mén semmi, csu
pán a lisztféle és a főtt rizs tart még fenn. E hét folyamán sokat 
rosszabbodott állapotom, nem tudom a neved kimondani, nem tu
dok rád gondolni, sírok és sírok, előérzet valamihez, nem tudom, 
jó lenne már megpihenni, sok, nagyon sok szenvedéstől, mi osz
tályrészül jutott nekem. Az idő itt enyhe, lehetne sétálni, de nem 
bírok járni, gyenge vagyok, a sok szenvedés kimerít. Majd talán ha 
megérem, hazajössz, teveled fogok sétálni, addig adna a jó Isten 
erőt, hogy még láthassalak.”80 Ugyanebben a levélben Fülep 
György írja felesége állapotáról: „Bizony, szegény anyád napról 
napra gyengül, s így nem bizonyos, hogy most már sokáig bírja, vég
képp kimerül, lehet mondani, hogy kiszárad, azért sajnálom, hogy 
most mentél messzibbre, mert a katasztrófa minden nap bekövet- 
kezhetik.”81

Fülep Lajos amellett, hogy időnként látogatta beteg édesanyját, 
Olaszországból gyümölcsöt is küldött neki: barackot, banánt, na
rancsot, de jóféle makarónit is.82 1913 februárjában például banánt 
és narancsot küldött édesanyjának. Az válaszában, 1913. február
3-án írja: „A banán teljesen élvezhetetlen, csupa lötty és fekete, 
összefagyott. Csaknem sírtam, annyira sajnáltam. 18 darab banán 
és 10 darab szép példány narancs érkezett, a narancsnak nincs sem
mi baja. Úgy ma és tegnap dél óta nyomom az ágyat, egy fél vizes 
uborkát ettem hámozva, tönkretett, iszonyú bél- és gyomorfájást 
csinált, most itt az ágyban írok”.83 1913. június 16-án Fülep 
Györgyné már igen pesszimista hangnemben ír Lajosnak: „Sietek 
írni, most éppen bírok, habár tegnap óta ismét rosszul vagyok, ré
mesen fáj a gyomrom és a belek, olyan jó lenne már elaludni és 
többé fel nem ébredni, meguntam a sok fekvést és a sok szenve
dést. Két vagy három hete kenyeret eszem reggelihez, ebéd és 
ozsonnavacsorához naponta, 3 darab kenyeret fogyasztok, s mióta 
kenyeret ettem, nem hánytam, de bizony tegnap újra hánytam, reg



geli után rém módon szenvedtem, után is egész éjjel-nappal, nem 
tudom már meg se kóstolni a evibakot, pirított kiflit, csak a kenyér 
ízlik. Nincsen énnekem kedvem, se erőm semmihez, a folytonos 
szenvedés kimerít s teljesen elkedvetlenít. Látom, érzem, semmi se 
használ, nem javulok.”84 1913. június 30-án, utolsó leveleinek egyi
kében panaszolja fiának: „Úgy 3 hét óla sokat szenvedek, rémsé- 
ges gyomor-, bélfájásom van. Úgy várlak haza, akkor talán majd 
javulok, ha te mellettem leszel, siess, édes jó fiam, te vagy nekem 
minden örömöm, minden reménységem.”85 Amikor anyjának álla
pota válságosra fordult, Fülep Lajos 1913. augusztus közepén ha
zautazott Becskerekre, és ott volt anyja mellett annak haláláig, 
1913 szeptemberéig.86

Fülep Lajos anyagi erejéhez mérten próbált segíteni édesany
ján: 1910 júniusában anyját a svájci Humilimontba vitte, 1912 júli
usában pedig Rohits-Sauerbrunnba, majd 1912 augusztusában 
Lovranba.87 Hogy édesanyjának a betegsége mennyire megviselte, 
és mennyire kizökkentette a munkából, 1912 nyarán Lukács 
Györgyhöz intézett levele is tanúsítja: „Nálam a dolgok sajnos na
gyon rosszul állnak. Otthon létem alatt szó sem lehetett arról, hogy 
dolgozzam, mindenből teljesen kizökkentem, s most sem foghatok 
semmibe, mert nemsokára megint megyek innen, hogy anyámat 
(aki gyógyíthatatlanul beteg) valami fürdőhelyre elkísérjem.”88 De 
mindez már nem segíthetett édesanyja előrehaladott gyomorbaján, 
amely végül is végzetesnek bizonyult.

1913. szeptember 9-én reggel, 59 éves korában hunyt el hosszú 
szenvedés után Fülep Györgyné Sándor Róza, az utolsó kenet fel
vétele után, a Melencei utca 50/52. szám alatti házban.89 Temetése 
szeptember 10-én délután négy órakor volt a becskereki reformá
tus temetőben.90

Fülep György harminckilenc évet élt Sándor Rózával házasság
ban.91 Pénztelenségük közepette is Fülep György azon fáradozott, 
hogy beteg feleségének, továbbá gyermekeinek biztosítsa mindazt, 
amire szükségük volt, beleértve a segítséget is a házimunkákban. 
A Fülep-hagyaték dokumentumaiból tudjuk, hogy Fülep Györgyné 
mellett ott volt évekig egy Bábi nevű szolgáló, aki 1913-ban hunyt 
el. Róla írja 1913. február 4-ei levelében Fülep Lajosnak: „26 éves 
szolga volt nálunk, én igazán szerettem az öreget, jó is volt, okos 
asszony is volt.”92 Majd utána következett Váriné, aki mindenben 
segédkezett, de akinek 1913 februárjában Fülep Györgyné kiadta 
az útját.93 Valamivel később azonban újra megbékéltek.94 Ott volt



még egy Sándor nevű küldönc, aki megbízható volt, és mindent 
beszerzett. „Sándor szerez be nekem galambot, malacot, bármi 
kell” -  írta Lajosnak 1913. február 3-án.95 Ott segédkezett, cselé - 
deskedett még Magda és Lina. 1913. június 30-án rájuk panaszko
dik Lajoshoz írt levelében: „Cselédmiseria, Magda már 2 hónapja 
itthagyott, most Lina akar hazamenni, mióta Magda elment, már 
második cseléd van, mellette rosszak, veszekednek, nem csinálnak 
semmit, sőt az egyik lány lopott is, így nem maradhatok, belépusz- 
tulok mielőbb, nincsen, kivel sétáljak, nincsen, aki főzzön, Linához 
azért ragaszkodom, mert megbízható, de erővel nem tarthatom, 
hazavágyik, a lánykomái mind hazamentek.”96 A cselédek fizetését 
már nemigen tudták fedezni. „Csak az a baj, hogy nem bírja ki apád 
a nagy kiadást” -  magyarázta Lajosnak 1913. június 30-án, kérve 
őt, hogy fedezze ezeket a költségeket.97 Sándor Róza igencsak 
megbecsülte férje igyekezetét, amely különösen életének utolsó 
éveiben jutott kifejezésre. Nem sokkal a halála előtt, 1913. július 
15-én írja Fülep Lajosnak: „Eddig még nem szenvedtem szükséget 
semmiből, amire csak szükségem volt, apád a legjobb szívvel meg
hozza, hosszú betegségemmel szembe a legnagyobb türelmet tanú
sítja, áldja meg érette a jó Isten.”98

S ha már a családon belüli viszonyokról beszélünk, el kell mon
danunk azt is, hogy a kommunikáció fő vonala a családon belül 
Fülep Györgyné és fia, Lajos között volt. Fülep Lajos édesanyját 
szerette a legjobban, édesanyja pedig hozzá ragaszkodott legin
kább, őt várta mindig, neki panaszkodott, az ő szavaiban keresett 
megnyugvást. A családon belüli viszonyokról Fülep Lajos Elek Ar
túrnak írt levelében 1938. november 17-én így vallott: „Anyámat 
úgy szerettem, aminél jobban talán nem lehet szeretni, de tulaj
donságai és szenvedései miatt; apámat csak öreg korában szeret
tem meg, amikor már nem tehetett rosszat; a bátyámhoz pedig 
semmi közöm, eszembe se jut, hogy a világon van.”99 Ebből min
den világossá válik. Anyjához való ragaszkodása egy másik, 1938. 
február 4-ei leveléből is kiviláglik, amelyet szintén Elek Artúrhoz 
intézett: „24 éve vesztettem el anyám, s ma már tudom, amit akkor 
csak éreztem, mennyire hazug a mondás, hogy az idő enyhít és fe
lejtet; ma épp úgy fáj, mint akkor, csak éppen nem sírok, mert ebbe 
belefásul az ember, de a fájás azért változatlan.”100

Fülepék Becskereken több családdal tartották a kapcsolatot: 
Gyenesékkel, Várkonyiékkal, Axmannékkal, Guttmannékkal, de 
Fülep György szakmájából következően bizonyára a városban dol



gozó állatorvosokkal is.101 Noha a Fülep családon belül voltak né
zeteltérések, Fülep Györgyné mégis boldognak tudta magát. Ezt 
Fülep György újságolta Fülep Lajosnak 1911. február 23-ai levelé
ben: „Anyádról annyit írhatok, hogy most hála Isten jól érzi magát, 
sőt annyira elemében van, hogy a múltkor egy társaság előtt azt 
mondotta, »hogy a föld kerekségén nincs több oly boldog anya 
mint ő« persze ezt azért mondta és mondhatta, merthogy őket a 
sors oly kiváló jó két fiúval áldotta meg a minők ti vagytok, vagyis 
olyan fiúkkal, kik nem csak szülőknek lehetnek és lesznek büszke
ségei, hanem még hazánknak is lehetnek büszkeségére, minden
esetre pedig hasznára.”102 Egy másik 1908. április 14-ei levélben 
Fülep György az alábbi emlékezetes atyai szavakat intézte Fülep 
Lajoshoz: „Legyél mindig a jövőben is oly tiszta erkölcsű és egye
nes lelkű ember, mint eddig voltál, hogy aztán majdan, annak ide
jében, amikor teljesen érettnek érzed magadat és ki fogsz lépni a 
porondra, örömmel mondhassák mindazok, kik most csak sejtik 
benned a tudás csíráját, hogy íme, ez az egyén, kit mi egykor tá
mogattunk. Úgy legyen.”103

Felesége halála után Fülep György magára maradt. Mindkét fia 
távol volt tőle. Fülep Lajos az idő tájt Rómában élt, Jenő György 
pedig Bombayben.l913-14-ben került sor Fülep György emléke
zetes bombayi utazására, amelyet családtörténetében részletesen 
leír, a tengeri hajózás élményeivel egyetemben.104 Erről az útról 
csak 1914 májusában tért haza, közvetlenül az első világháború ki
törése előtt. A hajó május 15-én kötött ki Triesztben, s Fülep 
György Bombayből magával hozta onnan egyik 12-13 éves unoká
ját.105 Triesztből vonattal utaztak fel Budapestre, ahová másnap 
reggel értek oda. Két napot töltöttek ott, majd május 18-án haza
értek Becskerekre.106 Hazaérkezéséről Fülep az alábbiakat írta: 
„A lakásomat elég rendben, de üresen találtam, más napon egy 
idős nőt hoztam a cselédszerzőből, ki főzött is, takarított ránk. Ké
sőbb az unokámat beadtam a kőszegi katonai iskolába, egyedül 
maradtam. Júli hó elején hazajött Rómából a kisebbik fiam a fele
ségével (Fülep Lajos), és otthon voltak július hó 28-ig, amidőn rög
tön mentek Budapestre, mert Ausztria-Magyarország megüzente a 
háborút Szerbiának, s így harmadnap már nem is tudtak volna el
menni, mert az összes vonatokat a katonaság részére foglalták le. 
Ismét egyedül maradtam. A házvezetőm elég jól kiszolgált ugyan, 
de mégsem úgy, mint egy jó feleség.”107



Megunva a magányt és az egyedüllétet a Melencei utcában, Fü- 
lep György -  minden bizonnyal 1915-ben -  újra megházasodott.108 
Feleségül vette Merzics Zsófiát, és átköltözött a Vasúti sor 22. 
szám alá.109 A nagybecskereki református egyház „más vallásból 
belépettek anyakönyvének” IX. kötetében találjuk a bejegyzést, 
hogy 1915. június 3-án Szalay József lelkész nyilvántartásba vette 
„Fülep Györgyné, Mersich Sofia” átkeresztelkedését.110 Axmann 
János és Szabó Endre voltak a tanúk.111 Az anyakönyvi bejegyzés
ből kiderül, hogy Fülep György második felesége 1866-ban szüle
tett.112 Tehát csaknem húsz évvel volt fiatalabb állatorvosunknál. 
Fülep György tizenhét évig élt Zsófiával házasságban. Fiaival to
vábbra is fenntartotta a kapcsolatot. 1928. április 28-án írja Fülep 
György fiának, Lajosnak: „Mi hála Isten a mai viszonyokhoz ké
pest eddig elég tűrhető állapotban vagyunk, egészségünk kielégítő, 
de persze hogy az erőm napról napra fogy, de azért még mindig 
olyan, hogy ha naponta csak egy órát is lovagolhatnék, akkor talán 
elérném a 100 évet is, de ehhez nincs módom, s így ha talán elérem 
a 90-et, azzal is beérem.”113 1929. március 29-ei levelében még azt 
írta, hogy szeretne Zengővárkonyba látogatni Lajoshoz, de egész
ségi állapotáról már nem nyilatkozott biztatóan: „Köszönöm az ér
deklődésedet és azt, hogy nekem saját égetésű szilvóriumot szeret
nél küldeni, ez nem lehetséges legalább is ez idő szerint, mert ha 
még eltekintenénk a drága szállítási illetéktől, horribilis vámot kel
lene érte fizetni, és nem lenne biztos, hogy valami rossz kútvízért 
kellett fizetni, s így a snapszod megkóstolását el kell halasztanom 
arra az időre, amidőn talán ha élek, a nyár folyamán ha hozzátok 
megyünk, de ezt megelőzőleg szeretném ha tik jönnétek egy pár 
hétre ide, mert ha esetleg kidülök az élők sorából, úgysem igen 
fogtok jönni. Ami engem, illetve minket illet egészségileg, csak 
megvagyunk, csak én érzem, hogy dacára, hogy elég jól eszem és 
alszom is, mégis napról napra gyengébb vagyok, járástól, munkától 
hamar fáradok, járásom is kezd bizonytalan lenni, bármily csekély 
megbotlás és elesem, tudja Isten, mitől fogy így el az erőm, az 
idő?”114 A zengővárkonyi látogatást még megérhette, de 90. szü
letésnapját már nem. Nyolcvanöt éves korában, 1932. július 10-én 
délután 5 órakor hunyt el „végelgyengülésben” -  ahogyan a becs- 
kereki református egyház elhalálozottjainak anyakönyve jegyzi.115 
Haláláról 1932. július 12-én a Híradó is megemlékezett. „A régi 
Becskerek egy markáns, ismert egyénisége költözött el sorainkból. 
Fülep György a legutóbbi hónapokig megőrizte testi és szellemi



frissességét, a múlt évben még a Híradó jubileumi száma részére 
nyilatkozatot adott: ő volt ugyanis a legrégibb előfizetőnk. Az 
utóbbi időben azonban összeroppant, a betegsége ágyhoz láncolta, 
és az éjjel hosszas szenvedés után elhunyt. Özvegye, két felnőtt fia: 
Fülep Jenő magyar kereskedelmi ügyvivő Bombayben, dr. Fülep 
Lajos református lelkész, budapesti egyetemi magántanár és kiter
jedt rokonsága gyászolja, akiknek fájdalmában osztozik az egész 
becskereki magyar társadalom.”116

Fülep György temetése 1932. július 11-én délután 6 órakor volt 
a becskereki református temetőben, a gyászszertartást Gachal Já
nos debelyacsai református lelkész végezte.117
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A TORONTÁL SZÍNIKRITIKUSA: 
FÜLEP JENŐ GYÖRGY

Fülep Jenő György, Fülepék elsőszülött fia' 1875. július 5-én 
Jászkiséren látta meg a napvilágot a Mezey-féle házban, ahol apja 
kovácsmesterséget folytatott.1 Amikor azután a család 1880 őszén 
felpakolta szerény holmiját, és lovaskocsival Pestre költözött, hogy 
Fülep György megkezdje tanulmányait az Állatorvosi Főiskolán, a 
kocsiderékban húzódott meg ötéves fiacskájuk is.2 Budapesten az
után két évvel később, az 1882-83-as tanévben Fülep Jenő Györ
gyöt szülei beíratták a budapesti elemi népiskola első osztályába.3 
Amikor végül is Fülep Györgyöt megválasztották nagybecskereki 
állatorvosnak, a kis Jenő György éppen a IV. osztályt végezte. 
Édesapja 1886. április 1-jén foglalta el állását, ám Fülep Györgyné 
-  minden bizonnyal a tanév végét várva -  csak májusban érkezett 
meg a Bega-parti városba az egyéves Fülep Lajossal4 és a népiskola 
IV. osztályát „elsőrendű” minősítéssel végzett5 tizenegy éves Fülep 
Jenő Györggyel.

Ott, az 1886-87-es tanévben íratták be szülei a piarista gimná
zium első osztályába.6 A gimnáziumi iktatókönyv csak Fülep Jenő
ként jegyzi.7 Nem volt tandíjmentes, hanem „fizető” tanuló.8 Lich- 
tenegger József volt az osztályfőnöke.9 Az első osztályt négy jó és 
négy jeles osztályzattal végezte.10 Magaviseleté „szabályszerű” 
volt, „írásbeli dolgozatainak külső alakja: rendes”.11 Betegség mi
att huszonhárom igazolt órája volt, és a tantestület szerint „fellép
het a II. osztályba”.12

Az 1887-88-as tanévben Jenő Györgynek nemcsak a tanulmá
nyi előmenetele romlott, hanem a magaviseleté is. A II. osztályban 
az osztályfőnöki teendőket Edelmann Ottó, a német, latin és ma
gyar nyelv tanára végezte.13 Három tantárgyból jeles, háromból jó, 
kettőből pedig elégséges osztályzatot kapott.14 Érdekességként 
említjük, hogy latinból és magyarból volt a leggyengébb, amellett



magaviseleté is csak „kevésbé szabályszerű” volt, vagyis más szóval 
elégséges.15

A III. osztályban, 1888-89-ben még inkább alábbhagyott Jenő 
György a tanulással, és magaviseletével is gond volt. Német nyelv
ből 1889. augusztus 29-én pótvizsgáznia is kellett.16 Ott is csak 
elégséges jegyet kapott, tehát hajszálon múlott, hogy nem ismétel
te az évet.17 Hogy a fegyelemmel sem volt minden rendben, bizo
nyítja a nagybecskereki gimnázium iktatókönyve, amely szerint Je
nő György még a tanév elején, 1888. szeptember 14-én „osztályfő
nöki intést” kapott Edclmann Ottótól, október 22-én pedig „ro
vást”.18

1889-90-ben a gimnázium IV. osztályában dr. Kiss Sándor volt 
az osztályfőnöke, s ebben az évben következett be a katasztrófa: 
a tanévet három elégtelen osztályzattal zárta (latinból, németből 
és mennyiségtanból), s az osztálykönyvben az alábbi megjegyzést 
olvassuk: „A tanári testület zárértekezleti ítélete: osztályismétlésre 
utasíttatik.”19 Ugyanott olvasható egy elmarasztaló minősítés is 
Fülep Jenő György viselkedéséről: „Tanulótársait háborgatja és 
verekedő.”20

Egy év kieséssel, csak 1892-93-ban „léphetett fel” -  ahogyan 
akkortájt mondták -  a becskereki gimnázium 5. osztályába.21 Ak
kor is csupán elégséges jegyei voltak, csak görögpótló rajzból és 
tornából volt kiváló.22 Osztályfőnöke Mészáros Ferenc volt.23

Végül a nagybecskereki gimnázium értesítőiben Fülep Jenő 
György neve utoljára az 1893-94-es tanévben jelentkezik, amikor 
a VI. osztályba iratkozott.24 Osztályfőnöke Kiszelák Ferenc volt, s 
az évet német nyelvből elégtelennel végezte, ami annyit jelentett, 
hogy pótvizsgáznia kellett.25 Hogy erre sor került-e, nem tudjuk. 
Tény, hogy a nagybecskereki gimnázium értesítőiben később nem 
találkozunk a nevével. Lehetséges, hogy magánúton fejezte be a 
gimnázium VII. és VIII. osztályát, de az is lehetséges, hogy nem 
Nagybecskereken érettségizett. Életrajzírói úgy tudják, hogy érett
ségizett, s hogy „a gimnáziumi érettségi után Budapesten jogász- 
kodott”, valahol a múlt század utolsó éveiben.26

Ha már gimnáziumi éveiről, előmeneteléről szóltunk, mondjunk 
néhány szót osztálytársairól, tanárairól is. A hat gimnáziumi év 
alatt Jenő Györgynek volt néhány jeles osztálytársa. Mindenek
előtt Engel Ferenc (1873-1934) pápai kamarás, a híres becskereki 
Engel-konviktus tulajdonosa és vezetője,27 továbbá dr. Klein 
(Kiss) Arnold (1869-1940) a későbbi budai főrabbi, aki a zsidó
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egyházi irodalom terén jeleskedett,28 dr. Heinermann Alajos, is
mert orvos, a becskereki Hcinermann-szanatórium tulajdonosa,29 
továbbá Sz. Szigethy Vilmos (1877-1956) is az író és lapszerkesz
tő,30 meg Grób Béla óbecsei poéta,31 akinek kötete is jelent meg. 
Fülep Jenő Györgyék 73-an indultak az első osztályban, s a hato
dikban már csak 19-en maradtak.32 A tanári karban volt többek 
között dr. Acsay Antal (hittan), Edelmann Ottó (német, latin és 
magyar nyelv), Harzer József (mennyiségtan, természettan), Herr 
Ödön (történelem) és Streitmann Antal (rajz).33

Gimnáziumi éveiről egyéb adatok hiányában, sajnos, nem 
mondhatunk bővebbet, ám az eddigiekből is kiviláglik, hogy Jenő 
György a becskereki gimnázium diákjaként nem volt, nem is lehe
tett szüleinek büszkesége, hiszen gyenge tanuló volt, problemati
kus, sőt verekedős természetű, így bizonyára osztálytársai körében 
sem volt közkedvelt.

Életrajzírói megegyeznek abban, hogy pályáját 1894-ben újság
íróként kezdte, ám nemigen pontosítják, hogy hol, mely lapoknál.34 
Borovszkynál olvassuk eléggé általános megfogalmazásban, hogy 
„előbb helyi, majd fővárosi lapokba kezdett dolgozgatni”.35 Őt sejt
hetjük talán A régi zászló című Béranger-fordítás szerzőjeként, 
amelyet a dr. Rupp Kornél szerkesztette budapesti Tanulók Lapja



közölt 1895. június 30-ai számában Fülep (Jenő?) György aláírás
sal.36 1898-ban már minden kétséget kizáróan ő a Budai Barna 
szerkesztésében megjelenő budapesti Köztelek című lap egyik cikk
írója.37 A Gabonauzsora Torontál megyében című kétrészes írása, 
amelyet 1898. május 11-én és június 8-án közölt a lap, nagy vissz
hangot váltott ki.38 Miről is volt szó? Fülep Jenő György a gabo
nauzsoráról írt egy oknyomozó írást. A cikk a budapesti Schlesin
ger és Polakovits cég becskereki fiókja ellen irányult, amely To
rontál megyében igencsak uzsoráskodott a parasztokkal hátrányos 
szerződéseket kötve a gabonafelvásárlásról.39 Fülep Jenő György 
Joca Subic bókái termelő példáján leplezte le, miként zsákmányol
ta ki a cég a bókái termelőket. Az írás első részének megjelenése 
után a Schlesinger és Polakovits cég belekötött a cikkbe. A dolog 
lényege az volt, hogy a szerződés, amelyet a cég Subictyal kötött, 
két példányban készült, ám csak az egyik példány tartalmazta az 
uzsorakamatra vonatkozó hátrányos záradékot, s ezt a példányt Je
nő György nem tudta megszerezni, illetve nem tudott hozzájutni a 
döntő bizonyítékhoz.40 Budai Barna, a Köztelek szerkesztője a cég 
tiltakozó levele nyomán előbb Nagybecskerekre, majd Bókára uta
zott, hogy személyesen vizsgálja ki, mi az igazság.41 Joca Subicot 
már valaki előzőleg értesítette a szerkesztő érkezéséről, és ezért 
semmit sem akart mondani a szerződés záradékáról.42 Budai Barna 
azonban körültekintően kivizsgálta az ügyet, és külön cikkben köz
zé is tette magyarázatát, amely végül is igazolta Fülep Jenő György 
állításait.43 így sikerült elkerülni a sajtóbotrányt!

Fülep Jenő György azonban nemcsak a Közteleknek írt, hanem 
a Délmagyarországi Közlönynek (1900, 1902, 1906), a Szegedi 
Naplónak (1900), a Magyar Iparnak (1900), a Hazánknak (1901-
1905), az Ország-Világnak (1902), a Szárnyasainknak (1903) s az 
Arad és Vidékének (1904-1905).44 Lássuk előbb becskereki újság- 
íróskodását.

Dragoljub D. Colic, a néhai becskereki helytörténész állítja ró
la, hogy „Fülep már ifjúkora óta kitűnt újságírói tehetségével, és 
szorgalmasan dolgozott a Torontálnak és a Wochenblattnak, ahol 
cikkei igen nagy figyelmet keltettek”.45 Nos, e sorok írója tüzete
sen átnézte a Torontál és a Wochenblatt évfolyamait, és ennek 
alapján már kialakult a kép Jenő György becskereki pályakezdésé
ről.

A Wochenblatt múlt század végi évfolyamaiban nem találkoz
tunk Fülep Jenő György nevével, ami annyit jelent, hogy ha írt is,



bizonyára neve feltüntetése nélkül tette, vagy (eddig azonosítat- 
lan) álnév alatt. Ugyanis a Wochenblatt arról volt ismeretes, hogy 
ritkán tüntette fel munkatársainak nevét. Tehát nincs kizárva, hogy 
a fiatal Jenő György a Wochenblattban is közölt cikkeket, ám eze
ket sajnos nem tudtuk azonosítani.

Csaknem hasonló a helyzet a Torontállal is. Ha 1894-től közölt 
is a lap tőle írást, az bizonyára álnév alatt volt, s ezért nem tudjuk 
azonosítani. Majd csak 1899 tavaszától találkozunk a Torontálban 
cikkeivel, amelyeket vagy teljes névvel írt alá, vagy pedig F-p, illetve 
Fp. jelzéssel.46 A lapban közölt első (azonosítható) írása Mese az 
örök szerelemről címmel 1899. március 29-én jelent meg „a Toron- 
tál eredeti tárcája” megjelöléssel s teljes névaláírással.47 Az utolsó 
(ismert) írása a Torontálban pedig 1900. december 28-án látott 
napvilágot Mese egy szívről címmel.48 Ha közelebbről szemügyre 
vesszük Fülep Jenő Györgynek a Torontálban közölt írásait, kide
rül, hogy szerzőnk voltaképpen három műfajt ápolt: a színikritikát, 
a verset és a tárcát. Az elsőt nyilván újságírói feladatból, az utóbbi 
kettőt pedig alkotói ihlete szerint. Sajnálatos azonban, hogy a To
rontálban közölt színikritikáit eddig -  tévesen -  öccsének, Fülep 
Lajosnak tulajdonították.49 Ami verseit illeti, azok jobbára édeskés 
hangvételű, szerelmi tárgyú költemények voltak, vágyakozóak, 
epedezők.50 Tárcái is többnyire a közönség ízléséhez simultak, s 
közülük talán csak az olaszországi témájúak érdemelnek több fi
gyelmet.51 Itt kell megállapítanunk, hogy szerényebb íráskészsége 
volt, mint öccsének, Fülep Lajosnak, noha hírlapíróként megállta 
a helyét.

1899 őszén harangozza be a Torontál, hogy Fülep Jenő György 
többedmagával hamarosan bevonul katonának a 96. gyalogezred
hez.52 írásai a lapban azonban nem sokáig szüneteltek.53

1900 őszén már újra Becskereken találjuk, ahol az idő tájt Kiss 
Pál színtársulata szórakoztatta a közönséget.54 A jól látogatott, 
színvonalas előadásokon febuzdulva a becskerekiek úgynevezett 
bohém estélyeket szerveztek, amelyek a színészeket voltak hiva
tottak kötetlen módon közönségközeibe hozni.55 Ezeken az estélye
ken, amelyeket a Rózsa Szállodában szerveztek, a színtársulat tag
jain kívül részt vett még „a becskereki fiatalabb gárda ösmertebb 
tagjai közül számos dilettáns bohém”.56 Alig két hét leforgása alatt 
a bohém estélyeket annyira megkedvelte a közönség, hogy október 
13-án (délután) „három helybeli fiatalember, Fülep Jenő György, 
Széki Andor és Heltay Jenő a színi évad tartamára művészeti



hetilapot” indított.57 Ez volt 1900 telén a becskereki színházi ese
mények krónikása és egyben a bohém asztaltársaság szócsöve. Az 
új lapról szóló első beharangozó 1900. október 6-án jelent meg a 
Torontálban azzal a pontosítással, hogy a Bohém Újság első száma 
„folyó hó 14-én fog napvilágot látni”.58 A beharangozóból még ki
derül, hogy a lap „kizárólag a színészekkel foglalkozik, és érdekes 
tartalmával élvezetes olvasmányul szolgál a közönségnek”.59 Előfi
zetési ára az egész színházi évadra (október-december) két korona 
volt, egyes szám ára pedig húsz fillér.60 A lap szerkesztősége és 
kiadóhivatala az Árpád utca 1. szám alatti ház második emeletén 
volt.61 A Bohém Újság Fülep Jenő György és Széki Andor szer
kesztésében jelent meg.62 Az idő tájt mindketten a Torontál mun
katársai voltak. A zrenjanini Történelmi Levéltár egyik dokumen
tumának tanúsága szerint a lapkiadás ügyeit Fülep Jenő György 
intézte, s ő volt az, aki „a Bohém Újság kiadása iránti beadványá
val” az illetékes városi hatósághoz fordult.63

A Bohém Újság első száma 1900. október 13-án délután jelent 
meg.64 Az érdeklődők Watzke és Perger tőzsdéjében, valamint 
Mangold és Schenk könyvesboltjában vásárolhatták meg.65 Milyen 
arculata volt ennek a színházi lapnak? A harmadik száma például, 
amely október 25-én jelent meg, címlapján dr. Grandjean József 
becskereki polgármester fényképét közölte, méltatva a színház 
ügyének előmozdítása terén elért eredményeit.66 Ezt a Krónika cí
mű rovat követte, amely részletesen beszámolt az előző hét szín
házi eseményeiről, majd egy éles hangú bírálat következett a frivol 
francia vígjátékok létjogosultságáról.67 Azután egy vers volt olvas
ható a színészpáholy romantikájáról.68 A Forgácsok rovatban a szí
nészéletből vett apróságokról esett szó, a Színházi hírekben pedig 
a helyi színházi eseményekről.69 A kortársak szerint „a lap hangja 
komoly, állandó irodalmi nívón marad mindvégig”, emellett élve
zetes és olvasmányos volt.70 Közvetett adatok alapján feltételez
zük, hogy a Bohém Újságnak 11-12 száma jelenhetett meg.71 Ez 
volt az első ismert becskereki színházi lap.72 Az újabb sajtótörté
neti kutatások tükrében is úttörő szerepe volt vidékünk magyar 
színházi lapjai között. Ha hitelt adunk Lakatos Évának, akkor el
mondhatjuk, hogy a Bohém Újság volt az első (ismert) magyar 
színházi lap a Vajdaságban. 73 Egy hónappal előzte meg a Kondor 
Ottó szerkesztette szabadkai Színházi Lapokat!74

A Bohém Újság megszűnte után távozhatott Fülep Jenő 
György Nagybecskerekről Budapestre, ahol a Hazánk, majd ké-
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sőbb az Ország (1906) segédszerkesztője lett.75 1902 májusában ol
vassuk a Torontálban esküvőjének hírét: „Fülep Jenő György kol
légánk, városunk szülöttje (?) május 4-én, vasárnap esküdött örök 
hűséget szépséges arájának, Fülep Gizella úrhölgynek Újvidéken. 
Az esküvőn, melyet legszűkebb családi körben tartottak meg, részt 
vett a Jász-Nagykun-Szolnok megyében törzsökös Fülepp-család 
doyenje, Fülepp Pál nagybirtokos is, s az öreg úr magyaros kedélye 
csapongásával osztozott a fiatal pár boldogságában.”76 A hírt a 
Wochenblatt is közölte, azzal a pontosítással, hogy Fülep Jenőnek, 
„a Torontál korábbi munkatársának” esküvőjéről van szó.77

A század első éveiben Fülep Jenő György már befutott buda
pesti riporter volt, akiről néhány kollégájával egyetemben 1905- 
ben a Tolnai Világlapja Budapesti riporterek címmel egész oldalas 
cikket közölt.78 A lap megjelentette Fülep Jenő György (Hazánk), 
Tábori Kornél (Pesti Napló), Fröchlich János (Az Újság), Pesta 
Frigyes (Budapesti Hírlap), Kovács Arnold (Neue Pester Journal) 
és Marton István (Népszava) fényképét, érdekes szöveg kíséreté
ben, amely fényt derít arra, voltaképpen milyenek a budapesti ri
porterek: „Természetes, hogy az efféle dologra nagyon mozgékony



és éles szemű emberek kellenek. S ezért a riportot rendesen fürge, 
fiatal újságírók végzik. Mozgalmas időkben a riportereknek van 
legtöbb részük benne, hogy az újság friss, érdekes tartalommal 
kedveskedik a publikumának.”79 Fülep Jenő György tehát a század 
első éveiben a budapesti riporterek élcsapatában volt.

Későbbi pályafutása (1908 után) egzotikus tájakra kalauzolta 
Fülep Jenő Györgyöt (Bombay, Calcutta) s későbbi munkájának 
nem sok köze volt az újságíráshoz, lévén, hogy „különleges szakér
tője lett a külkereskedelmi kérdéseknek”, s a Kereskedelmi Mi
nisztérium a magyar-indiai kereskedelmi kapcsolatok kiépítésével 
bízta meg.80 Róla még csak annyit, hogy az egykori bukott becske- 
reki gimnazista később kiválóan beszélte az angol, a német, a szerb 
és a hindu nyelvet, sikeres külkereskedelmi tevékenysége pedig 
nem maradt elismerés nélkül.81 A Calcuttában székelő Royal Asi- 
atic Society rendes tagjai közé választotta, Jugoszlávia pedig a két 
háború közötti időszakban a Szent Száva-rend másodosztályú ke
resztjével tüntette ki közgazdasági érdemeiért.82

Fülep Jenő György családjával együtt 1925-ben tért vissza Ma
gyarországra.83 Ott részt vett a Magyar Külkereskedelmi Intézet 
megalapításában, amelynek 1934-ig volt a tagja, sőt igazgatója is, 
majd a belgrádi és ungvári kirendeltség vezetője.84 Később, a negy
venes években a M. K. Külkereskedelmi Hivatal osztályvezető tit
kára lett, 1939 júniusától pedig Ungvárott a Kereskedelmi Minisz
térium kárpátaljai szakelőadója.85 1942-től aligazgatóként ismét 
Budapestre került, mint a M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal 1/4. 
osztályának vezetője.86 1949-ben nyugdíjazták.87 Nem ismeretes, 
hogy mikor hunyt el.

A korábbiakban már szóltunk a Fülep Jenő György és szülei 
közötti problémákról, most vegyük szemügyre tíz évvel fiatalabb 
öccsével való kapcsolatát. Hogy ez a viszony cseppet sem volt test
véri, s hogy nem volt benne sem összetartás, sem családi ragaszko
dás, azt egy helyen Fülep Lajos is tanúsítja. 1938. november 17-ei 
levelében írta Elek Artúrnak: „. . . a bátyámhoz pedig semmi kö
zöm, eszembe se jut, hogy a világon van”.88 Ez a kijelentése azon
nal eloszlatja kételyeinket az idillikus testvéri szeretetről, s arra 
utal, hogy a két fiútestvér kapcsolatában komoly szakadás állt be. 
Ha belepillantunk a Fülep-hagyatékba, megdöbbenünk, hogy ott 
csak két levél maradt fenn Fülep Jenő Györgytől.89 A kettő közül 
is az egyik mindössze egysoros! Az elsőt Bombayből írta 1911. ja
nuár 21-én,90 a másodikat pedig Velencéből 1921. július 1-jén.91



S ha történetesen nem is maradt fenn sok levél Fülep Jenő 
Györgytől, Fülep Lajos levelezésében több helyütt is ráakadunk 
nevére. Ady Endre is emlegeti 1906. március 4-ei levelében Fülep 
Lajosnak: „Bátyádnak mondtam már, hogy ellened vétettem. 
Válasz nélkül hagytam egy kedves leveledet.”92 Egyébként tény, 
hogy Fülep Jenő György előbb ismerte meg Ady Endrét, mint 
Fülep Lajos.93 1907. március 31-én Erdei Viktor, aki megfestette 
Fülep Lajos arcképét, és rajzokat is készített róla, az alábbiakat 
újságolja neki: „A képeket illetőleg úgy fogok eljárni, ahogy Ön 
kívánta: a profilképe legutóbbi levele értelmében Bátyja rendelke
zésére áll.”94 A továbbiakban az is kiderült, hogy Jenő György 
Gyenes Viktorral, Fülep Lajos barátjával is tartotta a kapcsolatot. 
Gyenes Viktor ugyanis 1908. április 26-án az alábbiakat írja Fülep 
Lajosnak: „Jenőtől értesültem, hogy egy 1.600 k. állami segélyben 
részesültél, és ezzel egy időre az anyagi gondoktól megszabadul
tál.”95 1909. április 17-én Fülep Lajost arról értesíti édesanyja, 
hogy „Jenő május elején itthon lesz”.96 A már beteg Fülep Györgyné 
1909 júniusában arra vágyakozott, hogy jobbulása esetén felutazik 
majd látogatóba Jenőékhez, Budára. Ezekről a tervekről Fülep 
György tájékoztatta Fülep Lajost. „Amidőn jobban lenne, mindjárt 
elmenne Jenőékhez egy kis levegőváltozásra, mert nekik most igen 
szép és jó levegőjű lakásuk van Budán, s azt hiszem, hogy a levegő- 
változás és pihenés jót fog neki tenni.”97

1911. január 21-én Fülep Jenő írta Fülep Lajosnak Bombayből: 
„Kérlek, küldd el a Ház ezen számát, amelyben Rippl-Rónaid meg
jelent. Sokszor csókol Jenő.”98 1913. június 16-án Fülep Györgyné 
újságolta Lajosnak, hogy „Jenőéknek kislányuk született, Gizella 
Róza nevet kap.”99

Jenő Györgyöt Lajos is emlegeti 1922. július 21-én Elek Artúr
nak írt levelében.100 Arról számol be, hogy Jenő, aki idehaza járt, 
„Németországon át megy vissza Indiába”.101 Egy hónappal később, 
ugyancsak Elek Artúrhoz intézett levelében emlegeti bátyját, 
amelyből kiderül, hogy Jenő bizonyos szakkönyveket szerzett be 
Lajosnak. „A bátyámtól most megkaptam az oxfordi Max Müller- 
féle Upanishadokat más két könyve (Mahabharata és Védák) fél
reértette a könyvkereskedő, s rosszat küldött. Ezeket visszaad
tam.”102 Jenő Györgyöt bizonyos üzleti ügyekben 1927-ben Tolnai 
Arnold is említi Fülep Lajosnak írt levelében.103 Jenő György 
Illyés Gyulával is megismerkedett, már miután Indiából visszatért 
Magyarországra. Illyés Gyula 1934. március 21-ei levelében Fülep



Lajos akkori zengővárkonyi református lelkész egészségéért aggó
dott, s többek között ezt írta neki: „Betegséged nagyon aggaszt. A 
hetekben megismerkedtem bátyáddal, ő is azt szeretné, amit én: 
hogy gyere fel Pestre, vizsgáltasd meg itt magad egyszer alapo
san.”104

Az elmondottakból kitűnik, hogy a két testvér időnként tartotta 
ugyan a kapcsolatot, amely eléggé laza volt, és nem volt túl bensőséges.

FÜLEP JENŐ GYÖRGY ÍRÁSAI 
A TORONTÁLBAN
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A BECSKEREKI GIMNÁZIUM 
ÉRETTSÉGIZŐJE: FÜLEP LAJOS

Fülep Lajos Pál Budapesten született 1885. január 23-án a Mu
rányi utcai albérletben, s 1886 májusában, amikor a család Nagy- 
becskerekre költözött, valamivel több mint egyéves volt.1 Kora 
gyermekkoráról viszonylag keveset tudunk. Voltaképpen csak at
tól kezdve követhetjük nyomon, amikor szülei 1890 őszén beírat
ták a nagybecskereki községi népiskola I/b fiúosztályába.2 59-en 
iratkoztak be akkor (vallás szerint 55 katolikus, 3 református és 1 
görögkeleti; anyanyelv szerint 22 magyar, 36 német és 1 szerb di
ák). Tantárgyai között volt a hit- és erkölcstan (amelyet a reformá
tus diákoknak Szalay József lelkész tartott), a beszéd- és értelem
gyakorlat (amelyet Nagy László tankönyve szerint tanítottak ma
gyar és német nyelven), a magyar írás-olvasás, a számtan (az 1-től 
20-ig terjedő számkör megismerése és a 4 alapművelet), az emlé
kezés gyakorlása (könnyebb versek tanulásával), az ének (erkölcs
nemesítő dalok éneklése hallás után) és a torna.3 Fülep Lajos osz
tálytanítója a kitűnő Baaden Károly volt, a községi népiskola igaz
gatója, egyébként a Délmagyarországi Tanítóegylet nagybecskere
ki fiókjának elnöke.4 Az első osztályt jeles eredménnyel végezte, s 
egyike volt a 8 jeles tanulónak az osztályban.5

1891-92-ben Fülep Lajos a népiskola második osztályát fejezte 
be szintén jeles eredménnyel.6 A harmadik osztályba az 1892-93. 
tanévben iratkozott.7 Ez a tanév Becskereken a difteritisz, vagyis 
ahogyan akkoriban mondták -  a roncsoló toroklob járványáról ma
rad emlékezetes.8 Amiatt 1892. november 14-étől 28-áig szünetelt 
is a tanítás.9 A kór Fülep iskolájában is több halálos áldozatot kö
vetelt.10 Amellett, mint Baaden Károly igazgató hangsúlyozta az 
évi iskolai értesítőjében, „a mulasztások, különösen a téli hónapok 
alatt igen felszaporodtak”.11 Mindennek ellenére Fülep Lajos a 
Ill/b osztályt is jeles eredménnyel végezte.12



Az 1893-94. tanév is éppen a difteritisz miatt két héttel később 
vette kezdetét.13 Fülep Lajos a IV. osztályban már kitűnő volt.14 
Az elemi népiskola az idő tájt ifjúsági könyvtárral is rendelkezett, 
amely kétszázharminc magyar és nyolcvan német művet számlált.15 
Valószínű, hogy Fülep Lajos is igénybe vette ezeket a könyveket. 
Említésre méltó még, hogy 1893. november 26-án, alkalmi ünnep
ség keretében emlékeztek meg az iskolában Jókai Mór ötvenéves 
írói jubileumáról.16 Ezen az ünnepségen minden bizonnyal Fülep 
Lajos is jelen volt.

A nagybecskereki községi népiskola az idő tájt, amikor Fülep 
oda járt, kiváló szakkáderekkel rendelkezett. Szinte valamennyien 
a pedagógia szakirodaimát is gazdagították. Az iskola tizenhárom 
tanítója között ott volt többek között Brájjer Gyula, Diensztl Emília, 
Frölich Lipót, Gockler Lajos, Rédl Ferenc, Szalay Teréz és Váry 
Mihály.17 Ok megyei viszonylatban is kiváló pedagógusok voltak.

Ha szemügyre vesszük Fülep Lajos osztálytársainak névsorát, 
akkor azonnal szembeötlik egy-két kiemelkedő név. Az elemiben 
volt például diáktársa Antalffy Zsiross Dezső (1885-1945), az or
szághatárokon túl is ismert zeneszerző, meg Tunner Alajos (1884- 
1944) akadémiai szobrász, Stróbl Alajos tanítványa.18

1894 szeptemberében kezdte meg Fülep Lajos gimnáziumi ta
nulmányait.19 Negyvenkilencen indultak el akkor, s az osztály 
létszáma évről évre csökkent, mígnem 1902-ben mindössze 13 
tanuló érkezett el az érettségiig.20 A jobb áttekinthetőség végett 
az alábbiakban közöljük évek szerint Fülep tanulmányi előmene
telét:21

94/95. 95/96. 96/97. 97/98. 98/99. 99/900. 900/901. 901/02
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Hittan 1 1 1 1 2 2 2 1
Magyar ny. 1 1 1 1 2 1 1 1
Latin ny. 2 2 2 2 3 3 3 3
Földrajz 2 2 2
Mennyiségt. 2 2 2 3 2 3 3 3
Rajz. geom. 1 1 1 1
Szépírás 1 1
Tornázás 1 1 1 1 1 2 3 3
Történelem 1 1 2 1 2
Német ny. 2 2 2 2 2 2



I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

T erm észetrajz 2 1 2

G yorsírás 1 1 1

G örög  ny. 2 2 2
Pol. Földr. 3
T erm észettan 3 3
B ölcs, e lő tan 2
M agaviselet 1 1 1 1 1 1 2 2

Jegyeiből látszik, hogy eleinte igyekezett, és viszonylag szolid 
volt tanulmányi előmenetele, ám különösen a VII. és VIII. osztály
ban már igencsak alábbhagyott munkakedve. Ezt saját maga is be
ismerte évekkel később Fodor Andrásnak, aki naplójegyzeteiben 
1952. március 7-én Fülep visszaemlékezése nyomán az alábbiakat 
írta: „O már hetedik gimnazistaként írt a helyi lapokba. Fékezhe- 
tetlen volt. Év elején megvette a tankönyveket, s becsukta őket a 
padfiókba, s könyv nélkül, elegánsan járt az iskolába. A latin for
dítást 6-os Koh-i-noor ceruzával gyorsírta a könyvbe. A számtant 
egyáltalában nem tanulta, nem értette. Hatodiktól kezdve azt se 
tudta, mit tanulnak a többiek. Csak azért nem buktatták el, mert 
a magyar irodalomból viszont kiváló volt.”22 S ha történetesen 
egyes tantárgyak nem is érdekelték, gimnáziumi éveiben (a felsőbb 
osztályokban) aktívan részt vett a „gyakorló iskola”, vagyis az ön
képzőkör munkájában.23 Az alapszabályok szerint annak célja volt 
„az iskolai tanulmányokkal összhangzatos önképzés, kivált a ma
gyar nyelvben és annak irodalmában”.24 Vezetését Fülep idejében 
Balázs Gyula magyartanárra bízták, aki minden tanév elején, tehát 
szeptemberben alakuló gyűlést hívott össze, és a tehetségesebb ta
nulók bevonásával igen szerteágazó önképzőköri munkát fejtett 
ki.25 A „gyakorló iskola” tagjai főleg irodalmi dolgozataikkal jeles
kedtek (vers és próza), melyek közül a legjobbakat egy megbízott 
diák gyöngybetűkkel beírta az úgynevezett „gyűjteményes könyv
be”.26 Az önképzőkör tagjai minden második vasárnapon találkoz
tak egymással.27 Hogy ez nem volt puszta időtöltés, bizonyítja az 
alábbi adat: 1895/96-ban az önképzőkörnek 75 tagja volt, és 110 
dolgozat érkezett be elbírálásra.28 Például Braun (Gyenes) Viktor, 
Fülep barátja, aki akkor hetedikes tanuló volt, két dolgozattal is 
pályázott.29 Az 1895/96. évi gimnáziumi Értesítőben olvassuk még, 
hogy Fülep másik barátja „Manojlovics Tivadar (Todor Manojlo-
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Ide járt elemi iskolába Fülep 
a becskereki magyar királyi állami elemi iskola a századfordulón

vic) IV. o. tanuló az Adamovics Gábor-féle ösztöndíjból évi 300 
forintott kapott”, továbbá azt is, hogy 1896. június 6-ától 10-éig „a 
becskereki gimnázium 50 tanulója Burget József és Zaka Gyula 
vezetésével megtekintette az ezredéves kiállítást”.30 Fülep Lajos 
az 1895-96. tanévben a gimnázium második osztályának tanulója 
volt, s róla az Értesítő azt pontosítja, hogy év végén Petőfi költe
ményeit kapta ajándékba.31 1896-97-ben a gyakorló iskola egyik 
jutalmazottja volt Braun (Gyenes) Viktor.32 Az akkor nyolcadikos 
tanuló 10 koronás pályadíjat nyert Gondolatok Az ember tragédiá
ja felett című tanulmányával.33

1900/01-ben a diákok összesen száznégy dolgozatot adtak be a 
„gyakorló iskolába”.34 Ebből Fülep Lajos hetet írt, annyit, 
amennyit barátja, Klein (Borsodi) Lajos.35 Díjban azonban nem ré
szesült. Csak egy évvel később, 1901/02-ben jutalmazták, amikor is 
„a kör egy 10 koronás pályadíjat tűzött ki egy lyrai költeményre, 
szabadon választott tárggyal”.36 Az akkor nyolcadikos Fülep Lajos 
Téli regéjével érdemelte ki a pénzjutalmat.37

Művészettörténészünk osztályfőnöke eleinte Zaka Gyula ma
gyar-, latin- és földrajztanár, majd Priváry József, a számtan és ter
mészettan tanára volt.38 S ha már tanárairól szólunk, hadd mond
juk el azt is, hogy a tanári karban volt még dr. Kiss Sándor, Balázs



Gyula, dr. Bartha József, Kiszelék Ferenc, Simon Ferenc, Wol- 
muth Gyula, Harzer József, Eberhardt Béla, Csintalan Pál, Edel- 
mann Ottó, Králik László, Herr Ödön, Burget József meg Streit- 
mann Antal.39 Közülük vitathatatlanul a legtöbb befolyást Streit- 
mann Antal (1850-1918) rajztanár, festő és iparművész gyakorolta 
a fiatal Fülep Lajosra.40 Kiváló művészi érzéke, művészetszemlé
lete és felfogása nagy hatással volt a fiatal Fülep formálódására.41 
Olyannyira, hogy a már érett művészettörténész évekkel később is 
tisztelettel emlegette munkáiban Streitmann Antal nevét.

Említettük már, hogy Fülep Lajosék negyvenkilencen iratkoz
tak be 1894/95-ben a gimnázium első osztályába, s csak tizenhárom 
tanuló érkezett el az érettségiig.42 Itt szükséges szólnunk tehát Fü
lep Lajos osztálytársairól és iskolatársairól. Közülük kettőt emel
nénk ki. Az egyik Kürschner Manó hegedűművész, aki már diák
korában valamennyi gimnáziumi ünnepségen fellépett, később 
érettségi után a pesti zeneakadémiára iratkozott, ahol Hubay Je
nőnél szerzett oklevelet, végül Pécsett lett a zeneakadémia igazga
tója.43 Fülep másik jeles osztálytársa, Antalffy Zsiross Dezső (aki
vel elemibe is együtt járt) volt, a későbbi neves orgonaművész és 
zeneszerző, aki végül az Egyesült Államokban fejezte be pályafu
tását a New York-i filharmónia tagjaként.44

Fülep Lajossal egyidőben (de nem egy osztályban) járt a becs- 
kereki gimnáziumba Braun (Gyenes) Viktor ügyvéd, Ripka Imre 
zeneszerző, Kanizsa Ármin lapszerkesztő, Szekulesz Ignác hírlap
író, Klein (Borsodi) Lajos író, és Novák Rezső festőművész.45Egyi- 
kükkel-másikukkal Fülep később levelezett is.

Diákunk a gimnáziumi névkönyv tanúsága szerint az első három 
osztályban fizette a tandíjat, ami gyakorlatilag annyit jelentett, 
hogy fizetnie kellett a kétforintos felvételi díjat, a tizenkét forintos 
tandíjat, meg az ötvenkrajcáros „értesítő díjat”.46 Negyedikben, 
ötödikben, hatodikban és hetedikben teljesen tandíjmentes volt, 
nyolcadikban pedig csak fél tandíjat fizetett.47

A Fülep Lajos gimnáziumi éveire vonatkozó dokumentumok
ból kiderül, hogy elsős korában huszonnyolc igazolt órája volt 
„könnyű betegségek miatt”.48 Harmadikos korában is hasonló 
okok miatt húsz igazolt órája volt.49 Negyedik osztályban beteges
kedett, s összesen ötvennyolc óráról maradt távol.50 Nyolcadikban 
harmincegy igazolt órája volt.51



Itt érettségizett 
Fülep Lajos: 

a nagybecskereki 
piarista 

főgimnázium  
a századelőn

Az érettségi vizsgára 1902 júniusában került sor.52 Előtte a vég
zős diákok tanulmányúton voltak, megtekintették a dobsinai jég
barlangot.53

Az érettségi után -  Fodor András szerint méltó társaság híján54 -  
azonnal Pestre ment, s 1902 után már csak vendégként tért vissza 
hosszabb-rövidebb időre Nagybecskerekre.

Hogy a nagybecskereki művelődési élet, illetve szellemi közeg 
mennyire befolyásolta a fiatal Fülep Lajos indíttatását, művészet
szemléletének kialakulását, arról az alábbiakban szólunk.

Művészeti és képzőművészeti kérdésekben talán elsőként és 
legközvetlenebbül Streitmann Antal igazította útba a fiatal Fülep



Lajost. Streitmann 1879 őszén foglalta el rajztanári állását a nagy- 
becskereki főgimnáziumban.55 Ott a rajzoló geometriát, a szép
írást, a görög nyelvet pótló rajzot, melléktantárgyként pedig a sza
badkézi rajzot adta elő.56 Már szinte első naptól kezdve bekapcso
lódott az akkor kibontakozó Torontál megyei háziipari mozgalom
ba, amelynek meghatározó vezéregyénisége lett. Nevéhez fűződik 
a bánáti szőnyegszövés fellendítése, a hagyományos torontáli sző
nyeg művészi megújítása, új szövési technikák meghonosítása.57 A 
nagybecskereki szövőtanműhely vezetője volt, amelyből többéves 
kitartó munka után 1894-ben nagyipari vállalkozás lett: a nagybecs
kereki szőnyeggyár.58 Streitmann következetesen szorgalmazta az 
eredeti bánáti népi motívumok megőrzését, iparművészeti alkal
mazását.59

A művészeti nevelés terén is maradandó munkát végzett. Szá
mos szakcikket írt a rajzoktatásról, amelyben a „művészi látásért” 
szállt síkra, nem pedig a mechanikus, lélekölő másolásért.60 S ami 
talán a leglényegesebb, saját egyéni módszere, elképzelése szerint 
tanította a becskereki gimnázium diákjait -  köztük Fülep Lajost is. 
Az újságokban megjelentetett szakcikkein túl első komolyabb 
megnyilatkozása, amely nyíltan rámutatott a korabeli tanterv gyen
géire és a rajzoktatás reformjának szükségességére, voltaképpen A 
művészeti oktatás a középiskolában című tanulmánya volt, amely 
elsőként a nagybecskereki főgimnázium 1899/1900. évi értesítőjé
ben jelent meg, majd ugyanaz évben különkiadványként is napvi
lágot látott.61 A szerző ötvennégy oldalas művében a rajzoktatás 
két ágát taglalta: a szabadkézi rajzot, valamint a képzőművészet 
történetét.62 Munkájában tehát külön fejezetet kapott a szabadké
zi rajz, s ennek jelentőségét növelte az a körülmény is, hogy a köz
oktatási minisztériumban éppen a tanulmány megjelentetésekor 
latolgatták a szabadkézi rajz beiktatását a népiskolák tantervébe.63 
Mint Streitmann maga írta: „A népiskolákba behozandó szabadké
zi rajz tervezetén most dolgoznak a minisztériumban, és kilátásba 
van helyezve, hogy a szabadkézi rajz a gymnasiumban is rendes, 
minden tanulóra kötelező tantárggyá fog avattatni.”64 A szabadké
zi rajzról szóló fejezetben Streitmann világosan kifejtette nézeteit 
a rajzról és rajzoktatásról: „Gyakorolni kell szemünket a pontos és 
figyelmes látásban, a megfigyelésben, hogy felismerhessük és meg
különböztethessük a tárgy jellemző és egyéni vonásait, ezzel útját 
készítve elő a művészi látás kifejlődésének; gyakorolni kell karun
kat és kezünket, hogy a szem ellenőrzése mellett könnyed és haj-
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lékony mozdulatokkal ügyes, gyors, pontos és biztos végrehajtóivá 
lehessenek a lélek akaratának. A szellem, a szemek és izmok ezen 
harmonikus összműködéséből fejlődik ki a kézügyesség.

Gyakorolni kell az emlékezet után való rajzolást és színezést 
lassú átmenetben, az egyszerűtől az összetettre. Ha a gyermek tud
ja azt, hogy emlékezetből kell rajzolnia és színeznie, a rajz előállí
tása mellett főtörekvése lesz, hogy a tárgyat megismerje, hogy jel
legzetes vonásaival és színeivel megbarátkozzék; így előáll a meg
figyelő tehetség fegyelmezése, mely már annyi szépnek és hasznos
nak volt megteremtője.”65 Streitmann nézetei tehát a „művészi 
látást” helyezték előtérbe, vagyis a szemlélt tárgyak jellegzetessé
gének megfigyelését és az ezen alapuló egyéni ábrázolását, 
nem pedig a gépies másolást.66 Streitmann nyíltan meg is nevezte, 
hogy a külföldi szakírók közül két angolnak, Tadd Libertynek és E. 
Cooke-nak a nézeteivel ért egyet.67 Rajztanárunk tehát nyíltan 
szembeszegült a másolás módszerével, és ízeire szedve bírálta az 
akkori rajzoktatási gyakorlatot.68

A múlt század utolsó éveiben többévi rajztanári gyakorlatára tá
maszkodva s kora legújabb rajzoktatási eszméinek ismeretében 
Streitmann egy sajátos, mondhatnánk, egyéni módszert alakított ki 
a rajzoktatásban, és ettől kezdve, bizonyára a bátorító eredmények 
hatására, évente rendezett rajzkiállításokat.69 Ám ezek nem egy



szerű diákrajz-bemutatók voltak, hanem valóságos gyermektanul
mányi tárlatok, amelyeken szemléletesen tárta a közönség elé rajz
módszertani kísérleteit, és ezzel egyben bizonyította is nézeteinek 
helytállóságát.70 Streitmannról dr. Csaba Jenő is megállapította, 
hogy „ő volt a szószólója annak a pedagógiai elvnek, hogy a gyerek 
ne utánozzon, hanem a saját egyéniségét fejtse ki”.71 Streitmann 
rajzmódszertani kísérletei 1902-ig jobbára csak helyi jellegűek vol
tak. Többévi munkájának igazi elismerésére csak 1903-ban került 
sor, amikor is szerencsés körülmények folytán év végi becskereki 
rajztanulmányi kiállítása országos hírnevet szerzett, s több szakem
ber is a helyszínre utazott, hogy tanulmányozza az ő módszerét.72 
Ekkor vették csak tudomásul az illetékesek, hogy a becskereki 
gimnáziumi tanár már évek óta áldásos munkát végez, s akkor bi
zonyosodtak csak meg igazán rajzmódszertani kísérleteinek elő
nyeiről.73 Ez az 1903-ban rendezett becskereki gyermektanulmányi 
kiállítás volt az első az akkori Magyarországon.74

Mk.dezt azért találtuk szükségesnek részletesebben is elmon
dani, hogy bizonyíthassuk: a fiatal Fülep rendhagyó képzőművé
szeti oktatásban részesült a becskereki gimnáziumban, amely dön
tően befolyásolta nézeteit, olyannyira, hogy később is, írásaiban 
többször emlegette Streitmannt. Lássuk hát, milyen vonatkozás
ban. 1902. június 27-én (érettségizőként) A gyermekek rajzolása 
címmel Streitmann Antal kiállításáról írt elemző cikket a Nagy- 
becskereki Hírlapban a többi között hangsúlyozva: „Ahogy a lélek 
mozdul, úgy mozdul a kéz, a szolga, mely akkor még nem dolgozik 
önállóan, a gyakorlottság függetlenségével, hanem követi a lelket, 
amely még idegen tanítás alatt nem áll, idegen befolyásra nem re
agál. »A rajz kifejezője a gondolatnak, éppen úgy, mint a beszéd, 
amaz vonalakkal, ez szavakkal önti azt külső formába.«

Ezen az alapon áll Streitman Antal tanár, amikor a gyermekek
kel a sokat megmosolygott játékrajzokat készítteti. A hogy alapja 
helyes, azt a fejlődés mutatja meg legjobban, mely tanítását nyo
mon követi. Kézzelfogható, megörökített frázisokat mutat be a 
zsenge megfigyeléstől a tárgyak jellemző és egyéni felfogásáig, a 
művészi látásig; végigszemlélhetjük itt a gondolkozást, annak meg
izmosodását, de megtaláljuk a hatalmas, leküzdhetetlen alkotási 
vágyat is, amelyet Streitman tanár növendékeiben fölébresztett. 
Némely gyerek százszámra készíti már rajzait, s kik azelőtt csak a 
játék és iskolai könyv mellett töltötték el a legszebb gyermekéve
ket, most ízlést és művészi érzéket sajátítanak el az ő keze alatt -
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erőlködés, unatkozás nélkül a »játékrajzokkal«. Megnyílik a gyer
mekek előtt a színek csodás világa, s azok lelkesedve hatolnak be
le: tudnak megfigyelni és megfigyeléseiket képességükhöz mérten 
lerajzolni. Mert azelőtt sem az volt a baj, mintha a gyermekek nem 
tudtak volna csinos dolgokat produkálni, hanem nem törődtek ez
zel a képességükkel, nem is tudták, mire való az.”75

1903 nyarán Fülep Lajos kétrészes cikkben méltatta Streitmann 
Antal Becskereken megrendezett gyermekművészeti kiállítását, az 
elsőt az akkori Magyarországon, amely nagy visszhangot keltett 
szakmai körökben.76 A többi között ezt írta: „Már az előző évek
ben is megösmerkedhetett a közönség a gyermekművészet eszmé
jével, s azzal a műveltségre és művészetre egyaránt fontos jelentő
séggel, amely a gyermekek megfigyelőképességének felköltésében 
és fejlesztésében rejlik.

Több ízben adott rá alkalmat Streitman Antal tanár, a művésze
tek tanításának ez az önálló és új utakon járó harcosa, a figyelem 
feléje is irányult, s ma már mindenki lelkesedik azokért az eszmé
kért, amelyeket ő annyi év óta sikeresen hirdet.

Sikeresen, hiszen még a főváros művészi és tudományos világa 
is érdeklődik az általa megteremtett kiállítás iránt, amely sokkal 
nagyobb szabású és mélyebb jelentőségű mint az eddigiek. Számos 
tudós jelentkezett Budapestről, kik a kiállítást tanulmányozni rán-



dúlnak le hozzánk. A kiállítás jelentőségét ma már fölösleges ma
gyaráznunk, és nevetséges is. Művelt emberek, akiknek érdeklődé
sére az ügy számíthat, átértik a célt, amely mögötte rejlik, annál is 
inkább, minthogy maga a cél, mint eredmény, szemmel láthatóan 
áll eléjük. Elég, ha arra a néhány rajzra és festményre hívjuk fel a 
közönség figyelmét, melyekben a fölkeltett és helyes úton vezetett 
művészi érzék oly impozánsul nyer kifejezést. Ez a néhány rajz a 
legjobb válasz a gáncsolkodóknak, kik még ma sem akarják elfogad
ni ennek az új irányzatnak az életrevalóságát.

Új nálunk. Az alapos németek és angolok már rendszeresen ta
nulmányozzák és tanítják a gyermekművészetek módját és hasz
nát.”77

1905 júniusában A Jövő nemzedék című írásában Fülep Lajos 
újra rajztanárának emlékét idézte: „Mert ne gondoljuk azt, hogy 
csak egy helyen, Budapesten jutott eszükbe az embereknek helyes 
útra terelni a gyermekeket. Eltekintve a külföldtől, nálunk a vidé
ken történt meg az első lépés, amely talán még nagyobb szabású 
volt, mint ez a budapesti. Csak azért, hogy az általános megmoz
dulásra rámutassak, utalok arra a kiállításra, melyet 1903-ban 
Nagybecskereken rendezett Streitman Antal nagybecskereki gim
náziumi rajztanár, aki legelőször értette át és indította útra az új 
művészeti nevelés gondolatait Magyarországon. Streitman Antal 
kiállítása mintául szolgálhatott volna, ha annak idején a »felsőbb 
körök« kellő figyelemben részesítik. Az a kiállítása a legtökélete
sebb volt, amelyet egyelőre ebben a nemben el tudok képzelni, s 
különösen tanulságos volt azért, mert anyaga a vidék, nagyobbára 
kultúramentes és mindenféle nemzetiségekből álló vidék területé
ről került ki. Ezért is szerettem volna az ő keze nyomát itt látni 
ezen a kiállításon, vagy legalább külön termekben egy általa ren
dezett speciális kiállítást. Erősen hiszem, hogy éppen az új vallás 
önzetlen törekvésű terjesztői meg fogják erre adni a módot a 
közeljövőben.”78

Rajztanárára emlékezett Fülep Lajos Művészi nevelés az isko
lában című írásában is, amelyben „a művészet helyes megértésére 
való oktatás” gondjairól írt.79 A helyes módszertani hozzáállásról 
Fülep ezt írta: „Az a változás pl., amely az utóbbi időkben a gye
rekek rajzoltatása módjában beköszöntött (a természet után való 
rajzolás stb.), kizárólag egészséges esztétikai szempontok érvénye
sülésének eredménye. A gyerekekben a rajzolási kedvnek föléb
resztése és fönntartása, a természettel való kapcsolatuk stb. nélkü-
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lözhetetlen föltétele a művészetre való nevelésnek. (Jól tudta ezt 
az én derék tanárom Nagybecskereken, Streitman Antal, aki sok 
évvel ezelőtt az első, máig is emlékezetes, érdekességében és gaz
dag tanulságaiban -  szerintem -  ez ideig sehol el nem ért gyerek- 
rajzkiállítást nyélbe ütötte.)”80

Fülep azonban rajztanárának nemcsak pedagógiai, hanem ipar- 
művészeti munkásságáról is szólt. 1902 nyarán, amikor Streitmann 
iparművészeti kiállítást rendezett Nagybecskereken, a Nagybecs- 
kereki Hírlapban kétrészes cikkben számolt be róla.81 Egyik he
lyen ezt írta: „A legmodernebb technika, a legfejlettebb műízlés 
vagy mondjuk inkább művészet terme a szőnyeggyáré; s ha büsz
kén nézünk ezekre a páratlanul szép szőnyegekre, gobelinekre, új
ra a mi fáradhatatlan, mindenhez értő művészünkre, Streitman ta
nárra kell gondolnunk, aki a legelső volt Nagybecskereken azok 
között, akik a helybeli szőnyegiparról még csak álmodni is mertek.”82 

Festőként és szervezőként Streitmann Antal részt vett 1897-99- 
ben a Vágó Pál-féle (1853-1928) nagybecskereki művésztelep 
munkájában, amelyet az első művésztelepként tartanak számon a 
mai Vajdaságban.83 Mindezeknek az eseményeknek Nagybecske
reken a fiatal Fülep Lajos is közvetlen szemtanúja lehetett. Vágó 
Pált a megye fogadta fel, hogy megfessen egy képet (A torontáli 
bandérium felvonulása), s a festőművész 1897. február 20-a táján



érkezett a Bega-parti városba.84 Ám nem jött egyedül. Magával 
hozta a fiatal, tehetséges Edvi Illés Aladárt, a kiváló akvarellfes- 
tőt.85 Vágó Pál műtermet rendezett be magának a megyeház mel
letti Ormódy-féle házban, és hozzáfogott a munkához.86 1898 feb
ruárjában Vágó és Edvi mellé szegődött Margitay Tihamér is.87 
Valamivel később Németh Lajos is leutazott, a kis művészcsoport 
munkájában pedig részt vett még a házigazda szerepét betöltő 
Streitmann Antal is.88 E „kisded művészkolónia” tagjai 1899. már
cius 8-án a megyeház kistermében tárlatot rendeztek, amelyen har
minc alkotást állítottak ki.89 Okkal feltételezzük, hogy ezt a tárla
tot Fülep Lajos is megtekintette, hiszen vannak adataink arról, 
hogy a becskereki diákok csoportosan is látogatták.90 A fiatal Fü- 
lepnek több oka is lehetett megnézni a tárlatot, egyrészt a képző
művészet iránti érdeklődésből, másrészt a jászapáti festő megisme
rése végett, nem utolsósorban pedig a rajztanára, Streitmann Antal 
iránti tiszteletből, hiszen ott az ő képeit is megszemlélhette. Tény, 
hogy a későbbiekben Fülep Lajos elragadtatva írt, és nagyra értékelte 
Vágó Pál alkotásait, ami arra is utalhat, hogy Becskereken esetleg 
személyesen is alkalma volt megismerni. 1903 novemberében A té
li tárlat című írásában igencsak magasztalta Vágó képeit: „A leg
nagyobb csodálat és lelkesedés lebbent el mindenkit ajkáról, aki 
Vágó képét (Szeged szebb lesz, mint volt) látta. A magas kritika 
akadémikusnak kiáltotta ugyan ki a legnagyobb magyar festő alko
tását, melyhez fogható a Krisztus Pilátus előtt óta nem került ki 
magyar ecset alól, de a közönség, a legigazabb kritikus, most is, 
mint mindig, őszinte volt, s megvédte Vágót e vád ellen. Az anar
chiának szemét bánthatja talán a király jelenléte a képen, de nincs 
olyan szélső anarchia, amely Vágó elsőségét tagadhatná.”91 Tímár 
Árpád ehhez az íráshoz az alábbi megjegyzést fűzi: „A cikkben a 
Vágó Pálra vonatkozó megállapítások a legproblematikusabbak. 
Vágó Pál (1853-1928) a müncheni akadémizmus követője volt, Fü
lep erősen túlzó kijelentései -  »a legnagyobb magyar festő«, »a 
magyar nemzeti festészet megteremtője« -  talán valamilyen szemé
lyes ismeretségből fakadó elfogultsággal magyarázható, Vágó Pál 
ugyanis a Jászságból származott.”92 Ehhez a jogos gyanúhoz csak 
annyit fűzhetnénk hozzá, hogy Vágó kisebb-nagyobb megszakítá
sokkal egy évig Nagybecskereken dolgozott, ott egy kis művészte
lepet, majd tárlatot is szervezett, bekapcsolódott a város művelő
dési életébe, „élőképeket” rendezett a színházban, eljárogatott a 
kaszinóba, amely Laukának is törzshelye volt, sőt egy ízben szí-



Fülep Lajos a Steigerwald-uszoda napozóterén 1907-ben

nészként is bemutatkozott a becskereki közönségnek.93 Mindez 
nem kerülhette el a művészetekért rajongó fiatal Fülep Lajos figyel
mét, s Vágó Pál későbbi felmagasztalása s iránta való elfogultsága 
ezekből a becskereki élményekből fakadhatott.

A továbbiakban szólnunk kell Fülep Lajos becskereki baráti kö
réről is. Ebbe a körbe tartozott Kéler Tasziló, Todor Manojlovic, 
Gyenes (Braun) Viktor, Mara (Mayer) Rudolf, Borsodi (Klein) 
Lajos és Guttmann Dániel. A hagyatékában megőrzött levelek 
mindenekelőtt ezekre a nevekre utalnak.94

Talán mindenekelőtt iskolatársáról, Todor Manojlovicról 
(1883-1968) kell szólnunk, a nagyváradi holnaposokkal barátkozó 
szerb íróról, költőről és műfordítóról, aki két osztállyal járt Fülep 
Lajos felett a gimnáziumban, akivel becskereki látogatásai során 
találkozott, s akivel évtizedekkel később is levelezett. Manojlovic 
említése azért is érdekes, mert életútja igencsak hasonlít Fülep La
joséhoz. Nemcsak az Ady iránti rajongásuk volt közös, hanem az 
olaszországi tartózkodás is, sőt részben az olasz baráti kör is, de 
mindenekfelett a művészetek szeretete.

Fülep Lajos legkorábbi említését 1907-ben találjuk Manojlo- 
vicnál.95 O ugyanis éveken át naplót vezetett. Ezekbe a kis jegy
zetfüzetekbe német nyelven, távirati stílusban jegyezte fel napjai



nak történéseit. Nos, 1907-ben, amikor Fülep Lajos hazalátogatott 
Nagybecskerekre, és egy ideig ott időzött gyógyulást keresve, a 
becskereki barátokkal is találkozott, midenekelőtt Gyenes Viktor
ral és Todor Manojlovictyal. A naplójegyzetekben Manojlovic Fü
lepet több ízben is említi. így 1907. január 13-án, 21-én, 26-án, 
március 22-én, 23-án, 31-én, április 12-én stb.96 A bejegyzések ar
ról tanúskodnak, hogy leggyakrabban hármasban (Fülep, Gyenes, 
Manojlovic) töltötték a délutánt és az estét művészeti témákról be
szélgetve valamelyik becskereki kávéházban.97 Ezeken a kedélyes 
délutánokon vagy esték egyikén készíthetett Manojlovic Fülepről 
egy ceruzarajzot, amely naplója mellékleteként maradt fenn.98

Manojlovicnak három levelét őrzik a Fülep-hagyatékban," a 
Manojlovic-hagyatékban pedig két Fülep-levél található.100 Ennek 
összevetéséből alakul ki a kép nemcsak kettejük barátságáról, ha
nem a közös becskereki baráti kör többi tagjáról is. Igaz, hogy e 
levelek 1962-63-ból valók, de a régi emlékeket idézik. Todor Ma
nojlovic írja 1962. szeptember 16-án Fülepnek: „Határozottan van 
valami párhuzam, valami közös vonás vagy »közös nevező« az im
már (hélas!) irrevocablement lezajlott vándoréveink krónikájában. 
Hogy ez a közös nevező becskereki mivoltunkban rejlik-e? -  nem 
tudom, de úgy rémlik nekem, tekintettel az érdekes tényre, hogy 
mindketten, egymástól egészen függetlenül, majdnem ugyanazon 
utakat jártuk. Mert énnekem is Firenze meg Páris voltak Mekkám 
és Medinám, és nekem is művészettörténet a szakmám (-  hallgat
tam Bázelben, Nietzsche és J. Burckhardt egyetemén, és 1914 ta
vaszán már készült is disszertációm Andrea dél Castagnóról, ami
kor aztán beütött az ismert krach és a disszertációm nem fejező
dött be, és még akkor el is kallódott). Szóval 1911 tavaszán már én 
lent voltam Firenzében boldogan és végkimerülésig mászkálván az 
Uffiziben, a Pittiben, az Accadémiában, a San Marcóban és az 
összes templomokban, Fiesoléban, a Certózában (olyan jólesik fel- 
sorolgatni ezeket a gyönyörű és annyira evokatív neveket!) és el- 
pihengetvén, nappal, rendesen, a Giubbe Rosséban, éjjel pedig, 
hazatérőben, a Loggia dei Lanziban (a második és harmadik vesz- 
taszűz között, ahonnan finoman összekomponálva nézhettem a 
Perzeus éles fekete silhouettejét és a Dávid fényben úszó tejfehér
ségét). De te talán emlékszel majd még, hogy ugyanabban a tavasz
ban (»Szebb tavasza Aténnak nem volt...« ), egyszer, szegény Ké- 
ler Taszival, meglátogattunk Téged is, még ott a Piazza Donatel- 
lón? És aztán találkoztunk még egyszer -  akkor veled volt a sze-



gény Gyenes Viktor is -  a Via della Vigna nuován ( -  a palazzo 
Ruccelai közelében, gondolom). -  Borzasztó mennyi drága, való
ban értékes régi jó emberünknek nevét immár csak azzal a sinistre 
»szegény« -  jelzővel kapcsolva említhetünk még! És mindkettő
nek, Taszinak is meg Viktornak is milyen tragikus vége volt! -  1911 
tavasza óta valahogyan rendes vándora lettem Itáliának. Megis
mertem Milánót és persze, Velencét, Páduát, Veronát is (gyönyörű!), 
később Pízát, Sienát, Perugiát, Assisit sat. 1912 őszét és telét 
egészen 1913 tavaszáig Velencében töltöttem, ahol szegény (még 
egy!) Mara Rudival voltam állandóan együtt. Azután Bázelbe men
tem. De nyári szünetre azután leruccantam Rómába ( -  érdekes 
újabb koincidencija, hogy ugyanakkor mentem le az örök városba, 
amikor Te is)! Ez aztán szintén egy egész nagy élmény volt -  ép 
úgy, mint Neked is, gondolom? Érdekes, hogy majdnem közvetle
nül a szép magyar kaland ( -  belle aventure!) után belekerültem 
úgy szinte automatice, az akkori fura de érdekes, szellemes, 
»szenzációs« olasz eszmeforgatagba is -  a futurizmusba. Firenzé
ben -  ha már nem is mindjárt első (alig három hónapos) tartózko
dásom alkalmával, de nem is sokkal később -  megismerkedtem 
Marinettivel, Papinivel, Sofficival, Palazzeschivel, Alberto Magnel- 
livel, Carlo Carrával, Boccionival sat. -  Érdekes, bolond, forradal- 
máros beszélgetések, viták, délutánonként, esténként a Paszkovs- 
ki, a Giubbe Rosse vagy a Gambrinus előtt (némelykor Gordon



Craiggel is), miután délelőttönként a templomokat és múzeumokat 
jártam vagy a Biblioteca Nazionaléban Giordano Brúnót, a Fioret- 
tit, Diltheyt, Adolfo Venturit ( -  sőt olykor még d’Annunziót és 
Sem Benellit is) olvasgattam volt -  amiért aztán a futuristák 
rendesen nagyon lesajnáltak.”101

Manojlovicnak válaszolva Fülep 1962. október 5-én ezt írta: 
„Nagyon örültem részletesen beszámoló levelednek -  itt örülök, 
mert azóta is el-elolvasom néha, sok olyan emléket idéz föl ben
nem, amit nem tudok, de nem is akarok elfelejteni. Mindjárt 
visszatérek rájuk, de hadd erősítsem meg előbb én is, s csakugyan 
milyen sok a hasonlóság az utunk között, és jártunk is egymás kö
zelében, mikor nem is tudtunk róla. Én ugyan akkor már úgy éltem 
Itáliában, mint hazámban, nem is másodikban, hanem elsőben, és 
először és utoljára ott éreztem »hazá«-t, itt soha, gyerekkoromba 
se, azóta se, ma se; itt én csak a népet, a parasztságot tudtam sze
retni. Az volt életemnek legzavartalanabb, leggondtalanabb kor
szaka, amikor az volt az egyetlen problémám, miként költsék, mit 
mondjak a Biblioteca Filosoficában naponta vitatott problémákról. 
Mellette laktam a Piazza Donatellón, egy évig a kertjében levő kü
lön kis házban, esténként ott találkoztam barátaimmal, azokkal, 
akiket részben Te is ismertél és említesz. Ha a háború kezdete ott 
ér, nem jöttem volna »haza«, nem lett volna ott semmi bajom, már 
teljesen magukénak tekintettek. Visszatérek . . . »szegény« közös 
barátainkhoz -  Kéler Tasziló, Gyenes Viktor, Mara (Mayer) Rudi, 
s akit nem említesz, de sorsáról bizonyára tudsz, Borsodi (Klein) 
Lajos. Csak azt tudom, nem élnek, végükről csak részben hallot
tam, az igazat nem tudom. Kéler Tasziról semmit sem tudok -  úgy 
emlékszem, a háború alatt vagy után még járt nálam, aztán nyoma 
veszett, ezt abból gondoltam nem él, nem jelentkezett nekem, na
gyon ragaszkodott hozzám, még gyerekként quasi tanítványom 
volt, valóban csak a halál gátolhatta benne s ne keressen meg, a 
kárhol vagyok. Mi történt vele? Gyenes Viktorról azt hallottam, 
44-ben valakik agyonlőtték? Igaz? Borsodi Lajosról is, megölte 
családját és önmagát. Igaz? Szörnyű! Mara Rudiról semmit se tu
dok. Nagyon kérlek, tájékoztass róluk.”102

Levélváltásukban mással is kedveskedtek egymásnak a régi em
lékek felidézésén kívül. Fülep egy fényképet küldött magáról, meg 
egy verset, amelyet Dutka Ákos írt Juhász Gyula halálának 25. év
fordulójára, s amelyet a Magyar Nemzet 1962. április 8-án kö
zölt.103 Ugyanakkor levelében kérte Manojlovicot, magyarázza





meg neki a knjizevnik pontos etimológiai jelentését.104 Manojlovic 
pedig arra kérte fel Fülepet, hogy írja meg neki, mit jelent ponto
san a sajtár és a ténfereg szó, mert egy József Attila-kötetet rendez 
sajtó alá szerb nyelven, s ahhoz szükséges azt tudnia.105

Gyenes (Braun) Viktor (1880-1941) öt évvel volt idősebb Fü- 
lep Lajosnál, s bizonyára a képzőművészet iránti rajongás hozta 
őket össze, hiszen hasonló művésziélek volt mindkettő.106 Gyenes- 
nek komoly művészeti könyvtára volt, s figyelemmel kísérte a ko
rabeli szakirodalmat. Borsodiék köréhez tartozott, Todor Manoj- 
lovictyal barátkozott, s Fülep Lajossal is, akivel később is levele
zett, s akinek pályafutását is figyelemmel kísérte.107 Egyébként B. 
Szabó György útját is ő egyengette a két háború közötti időszak
ban.108 Gyenes időnként közölt egy-egy cikket a Torontálban, fő
képpen új könyvekről.109 Zsidó származása miatt 1941 nyarán ő 
sem kerülhette el a becskereki zsidók zömének sorsát. 1941 nyarán 
deportálták, s a Dusán cár utca végén felállított lágerbe zárták.110 
Ott embertelenül megkínozták, majd egy reggel úgy találták fel
akasztva.111 Nem önkezűleg vetett véget életének, hanem agyon
verték, majd felakasztották.112

Gyenesnek hat levelét és egy fényképét őrzik a Fülep-hagya- 
tékban.113 Leveleiből kiderül, hogy igen bensőséges kapcsolatban 
állt Füleppel és annak szüleivel is. 1908. február 7-ei levelében 
Gyenes hosszasan fejti ki véleményét Adyról, Molnár Ferencről, 
Stendhalról, Flaubert-ről, Wilde-ról és másokról.114 Ugyanakkor 
Fülep Lajosnak is útbaigazítást ad afelől, hogy nem foglalkozhat 
egyszerre több dologgal: „Mégis tartok egy dologtól; attól, hogy 
szétforgácsolod magad és erőidet. -  Az ember konyítson minden
hez, de egy dologban legyen szakember -  mondja valahol Burck- 
hardt, félek, hogy te túlságosan belemélyedsz sok dologba; ez a 
tudás több lesz, mint konyítás, de egy dolognak sem fogsz végére 
járhatni. -  Képzőművészetekkel, filozófiával és belletrisztikával 
egyszerre nem lehet büntetlen viszonyt folytatni!

Ez nem akar kukli-prédikáció lenni, csak egyszerű véleményem, 
amelyet teltekkel mindig meg lehet cáfolni; csak azon való aggó
dásomnak kifejezése, hogy a sok irányban való tevékenység árthat 
a kvalitásnak, és útját állhatja annak az eredménynek és sikernek, 
amelynek elérését nálam senki őszintébben nem óhajtja. Fizikai 
életedről: szórakozásaidról, rendes körödről, női ügyekről egy 
szóval sem emlékeztél meg, pedig ez azért is érdekel, mert mostani 
produktumaid megértéséhez talán hozzájárul. -  A jövőben erről is



kérek némi értesítést.”115 A továbbiakban Gyenes önmagáról ír, 
egészségéről: „Nagy szükségét érzem annak, hogy bármily rövid 
időre ebből a környezetből és ebből a levegőből elkerüljek. Tüdőm 
betegebb, mint valaha (csak tegnap köptem ki egy jókora darabot), 
és kedélyállapotom az örökös egyedüllét, nyomasztó egyformaság 
folytán csaknem olyan beteg, mint a szervezetem.

Egyedüli szórakozásom -  már évek óta -  az olvasás. De már ez 
sem megy, mert túlságosan tele vagyok.”116

1911 tavaszán Gyenes négy hétig volt látogatóban Fülepnél Fi
renzében.117 Miután élményekkel telve hazatért Nagybecskerekre,
1911. április 28-án az alábbiakat írta Fülep Lajosnak: „Nem vagyok 
lelkesedő természet, a korom még higgadtabbá és kritikusabbá 
tesz, és mégis úgy érzem, hogy olaszországi tartózkodásom egész 
életemre kiható nagy lelki élmény, amelynek jelentőségét ma még 
belátni sem tudom.

Azt már meg kellett állapítanom, hogy bennem észrevétlenül 
lappangó lelki diszpozíciók fakadtak föl és váltak élőkké; hogy tő
lem eddig teljesen idegen lelki jelenségekhez közelebb állok, -  
nem is említve, hogy a művészi alkotásokkal szemben álláspontom 
kétségtelenül bővült és mélyült.

Olaszországból tehát oly nagy eredményeket hoztam haza, hogy 
szinte ezen rövid külföldi tartózkodásomtól kellene ezentúl számí
tanom az életemet.

És ezt a benső fejlődést -  ez iránt nem lehet kétség -  Firenze 
és te, kedves Lajosom, idéztétek elő -  jobban mondva te Firenzé
ben (a te személyedben van a vezérmotívum, Firenze csak a szük
séges kíséret).

Nem mondom, hogy nélküled értelmetlenül állottam volna 
Firenze kincsei előtt, de ezeknek a kincseknek, a városnak szelleme 
a te szavaidra nyilvánult meg előttem oly mély hatással, hogy nyomában 
benső átformálások következzenek be. -  Ezt -  kedves Lajosom -  
»soha el nem feledjük.«”118

Fülep Lajos már akkor Gyenesnek adta Az emlékezés a művé
szi alkotásban című tanulmányát, amely a neki szóló ajánlással je
lent meg 1911-ben a Szellem című folyóirat első számában.119 Er
ről írta Gyenes Fülepnek 1911. május 24-én: „Már kb. 2 hét óta 
készülődöm neked megírni, hogy az Emlékezés . . .  nagyon-nagyon 
büszkévé tett rád.



Az intuíció differenciálása pszichológiai remeklés. A probléma 
széjjelboncolása, az elfoglalt álláspont megindoklása a gondolko
dás mélységének és élességének bámulatot keltő bizonyítékai.”120

1912. január 19-én Gyenes tudatta Füleppel, hogy közös barát
juk, Guttmann Dániel (vagy becskereki irodalmi nevén: Dalos Da
ni) Firenzében van, hogy megkapta a Szellem 2. számát, s hogy 
1913 tavaszán újra Olaszországba készül.121 Levelében olvassuk az 
alábbiakat: „Életemnek változatlan külső körülményeiről bizonyá
ra elmondott egyet-mást Guttmann Dani, aki néhány nap előtt Fi
renzéből küldött nekem rövid értesítést. Jómagam sem jelenthetek 
semmi újat, hacsak azt nem, hogy kénytelenségből most már gyak
rabban megyek el u. n. társaságokba -  halálosan unatkozni. Az élet 
céltalanságának érzete ilyenkor sokszorozott erővel támad fel ben
nem.”122 E levelében küldött egy fényképet is Fülepnek: „Mit 
szólsz a csatolt önarcképhez? A pettyekről -  amelyek a kidolgozá
sánál kerültek a lemezre -  el kell tekintened.”123 Ez a fényképe 
fennmaradt a Fülep-hagyatékban.124

Gyenes Fülep családjával is tartotta a kapcsolatot. Fülep 
Györgyné írja 1913. június 30-án Fülep Lajosnak: „A héten Gye
nes itt volt, jól telt az idő vele.”125 1913 júliusában például Fülep 
Gyenes által küldött édesanyjának 100 koronát.126 Utolsó fennma
radt levelében 1914. szeptember 14-én a háborús idők nyomoráról 
írt Fülepnek, a becskereki közhangulatról meg a politikai helyzet
ről, pontosítva, hogy a zűrzavaros állapotok miatt édesanyját ide
iglenesen Budapestre küldte a Vigadó utcai Grimm panzióba.127 
Kilátásba helyezte azt is, hogy édesanyja majd ott felkeresi őket.128

Hogy tényleg mikor szűnt meg Gyenes és Fülep levelezése, ar
ról nincs tudomásunk. Annyi bizonyos, hogy jó baráti, bensőséges 
kapcsolat volt közöttük, s hogy Gyenes -  talán az idősebb jogán -, 
figyelemmel kísérte, amellett, ha kellett bírálta, ha szükség volt, 
dicsérte Fülep írásait, művészetszemléletét. Vitatkozott is vele, ha 
éppen úgy adódott.129

Dr. Borsodi (Klein) Lajos (1883-1941) ügyvéd is Fülep becske
reki baráti köréhez tartozott, aki Gyeneshez hasonlóan figyelem
mel kísérte a fiatal művészettörténész pályafutását. Borsodi Lajos, 
a költő, író és irodalomszervező, dr. Klein Mór becskereki rabbi 
fia volt, aki az idő tájt kezdett el közölni a Torontálban, amikor a 
fiatal Fülep Lajos is.130 Két évvel volt idősebb Fülepnél, s egy 
gimnáziumba jártak .131 Ott tevékenyen részt vett a „gyakorló 
iskolában”.132



Fülep Lajos 1918-ban Fülep Lajos 1906-ban

Borsodi első verseskötetét, a Mesék-Mcrengések címűt, amely 
Budapesten jelent meg, éppen Fülep Lajos méltatta a Hazánk
ban.133 Ezt írta róla: „Tehetséges fiatal poéta adta ki ezen a címen 
elszórtan megjelent költeményeit, meleg hangú, művészi formájú 
dalokat, melyek lelkének forró érzéseiben, a vidám és komoly, de 
mindig mélyen átélt hangulatok világában fogantak.”134

Amikor Fülep Olaszországba ment, Borsodi 1908-ban nem mu
lasztotta el, hogy Heti rovatában a Torontálban ne írjon róla.135 
Ezt a cikket Fülep Györgyné küldte meg Fülep Lajosnak 1908. 
március 13-ai levelében, az alábbi magyarázattal: „A Torontálban 
is megénekelt valaki igen szépen. Borsodi zengedezik rólad.”136 A 
Torontál 1908. február 29-ei számában Borsodi ezt írja Fülepről: 
„Firenzéből, a művészetek napfényes, virágos hazájából egy tőlünk 
messze szakadt, fiatal poétánk gyönyörű írást bocsájtott a hazajáró 
szél szárnyára. Nemes lelki termése a Hét utolsó számának leg
szebb dekorációja. Mély intuíció hozza felszínre a lelkek fenekéről 
ezeket az élettől reszkető, pihegő, meleg sorokat, amely között két 
ragyogóan okos és mélységesen szomorú szem tiszta és szelíd te
kintettel fogódzkodik bele a szívünkbe. Ez a most rebbenő tehet
ség nagy diadalútra készül, és meg kell jegyeznünk már most, hogy 
a mi szürke és rideg városunk falai között hancúrozott a porban,



a mindent eltemető sivár és fullasztó vidéki porban, amelynek Ma
gyarországon az a rendeltetése, hogy a naggyá lett írót kitűnő lo
kális hazafiak a halála után ebben fürösszék meg újra, prófétává 
fogadván vissza a valamikor lenézett és kitagadott kis bohémfiút. 
Ezekben a sorokban érzem, fiatalos és merész jövendölés foglalta
tik, és bár ez a sejtelem biztos szárnyakon röppent ki belőlem, 
mégis kellő illendőséggel hajtom le a fejemet a közkeletű törvény 
súlya alatt: »Senki sem lehet próféta -  a saját hazájában.«”137 F. 
Csanak Dóra nyomán tudjuk, hogy Borsodi Lajos az Egy asszony 
előre megy című Fülep-novellát magasztalta, amely A Hét 1908. 
február 23-ai számában jelent meg.138

A Fülep-hagyatékban csupán egyetlen rövid levele maradt fenn 
Borsodi Lajosnak, 1918. május 20-ai keltezéssel:

„Kedves, jó Lajosom!
gyönyörű írásaidat a Nyugat-ban leírhatatlan élvezettel, öröm

mel, büszkeséggel olvasom. Meg kellett ezt neked mondanom, lel
ki szükségét éreztem annak, hogy régi múlhatatlan szeretetemnek, 
nagyrabecsülésemnek egyszer újból kifejezést adjak. Páratlanul 
megírt, nagyszerű tanulmányod reám -  noha ismerem zsenialitásod 
(minden zsenialitás) határtalanságát -  a szenzáció erejével hatott. 
Csak ezt akartam neked mondani.

Ölellek és rád gondolok azzal a szeretettel, amely fiatalságunkat 
felejthetetlenül széppé tette.

Lajos”139
Hogy Borsodi és Fülep kapcsolata mikor szakadt meg, nem tud

juk. 1941-ben Borsodi hasonló sorsra jutott mint Gyenes: mivel zsi
dó volt, deportálták, majd 1941 végén a jabukai vesztőhelyen kivé
gezték.140 1962-ben Todor Manojlovictól Fülep Lajos az ő sorsa 
után is érdeklődött.141

Fülep becskereki baráti köréhez tartozott Kéler Tasziló is, a ké
sőbbi budapesti zongoraművész, zenetanár és zeneszerző,142 aki 
szintén a becskereki gimnázium diákja volt, s akinek a második vi
lágháború alatt nyoma veszett. Kéler még 1911 tavaszán Todor 
Manojlovictyal együtt meglátogatta Fülep Lajost Firenzében.143 
Minden jel szerint később is tartotta vele a kapcsolatot, ám a Fü
lep-hagyatékban csak egyetlenegy levél maradt fenn.144 1926. szep
tember 7-én írja Fülep Lajosnak: „Kedves Lajos! Már tavaly kül
dött kedves soraid alapján tervbe vettem, hogy lerándulok egyszer 
Bajára, de eddigi helyhezkötöttségem miatt -  tanári állásomból ki
folyólag -  az arra alkalmas időszakban nem tudtam hozzá időt sza-





kítani. Igazán nagyon jól esnék közös emlékeinkből egyet-mást 
feleleveníteni. Nem csak mert minden visszaemlékezésnek megvan 
a maga csodás, derűs varázsa, de mert gyerekkorom emlékeiből 
talán a Hozzád fűzött barátságot kell legértékesebbnek tartanom, 
mert a legmaradandóbb, mondhatnám, sorsdöntő volt számomra. 
Bár erről sohasem tettem említést Előtted, úgy látszik, azért Te is 
sejthetted ezt, csak így tudom magamnak megmagyarázni, hogy 
mennyi év múltával, útjaink minden különbözőségének dacára még 
ma is érdeklődéssel fordulsz felém.

Ámbár ha különböző utakon is, úgy érzem, mindketten egy cél 
felé törekedtünk, és kevesen lesznek barátaid közül, kik oly mély
ségesen át tudják érezni azt a nemes resignatiót, mit számodra je
lenlegi hivatásod jelent.”145 A továbbiakban Kéler két szívességre 
kérte Fülepet: hogy írja meg neki Fülep Jenő György indiai címét, 
mert oda szándékozik utazni, továbbá hogy értesítse a bajai zenei 
életről, körülményekről, tekintettel arra, hogy ott szeretne egy 
zongorakoncertet rendezni.146 Hogy minderre sor került-e, nem 
tudjuk. Manojlovic egyik levelében mondja, hogy Taszilónak is tra
gikus vége lett.147 Csupán feltételezzük, hogy ő is a zsidóüldözés 
áldozata lett a második világháború alatt.

Fülep Lajos hagyatékában még akad levél, amely becskereki vo
natkozására, ottani ismerőseire utal. Itt kell megemlítenünk dr. 
Mara (Mayer) Jenőt (1888-1931) aki jogász volt, ám megbecsült 
újságíró is, 1917-től pedig a Torontál szerkesztője.148 Todor Ma- 
nojlovictyal egy ízben Olaszországban meglátogatták Fülep La
jost.149 Sajnos, nem maradt fenn levele a Fülep-hagyatékban.

Fülep hagyatékában találjuk Kende Ferencnek (1894-1961), 
Fülep egykori becskereki szomszédjának, a Kalangya szerkesztőjé
nek levelét, aki 1934 szeptemberében írást kért Füleptől, régi is
meretségükre hivatkozva.150 Kendénél olvassuk: „E sorok írója ré
gi tisztelője és ismerőse és gyerekkorában Becskereken szomszédja 
volt. Ön nem fog emlékezni, de az én emlékezetemben élénken él, 
hogy utoljára a budapesti Vigadóban találkoztunk egy őszi délután 
a nagyteremben. A teremben két férfi ődöngött, egyébként üres 
volt. Az egyik Ön volt, a másik én.”151 Egy hónappal később, mi
után megkapta Fülep szívélyes válaszát, Kende 1934 októberében 
ezt írta egykori becskereki ismerősének: „Kedves Barátom! Hálásan 
köszönöm soraidat. Nagyon jól esett, hogy emlékszel reám.”152 
Kendének csupán e két levele maradt fenn a Fülep-hagyatékban. 
Későbbi kapcsolatukról nem tudunk.
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Fülep Lajos egykori becskereki gimnáziumi tanára, Králik Lász
ló is évekkel később levélben kereste fel tanítványát.153 Králik 
1922. szeptember 15-én Gödöllőről írt Fülepnek: „Kedves Bará
tom! Én most azt sem tudnám pontosan megmondani, hogy mikor 
láttuk mi egymást utoljára; csak azt érzem, hogy már nagyon régen. 
Éppen ezért ne csodálkozzék azon, hogy élete folyásáról, körülmé
nyeiről nagyon rosszul vagyok tájékoztatva. Hiszen még az édes 
apja is csak nagyon hiányos és felületes felvilágosítással szolgált, ha 
úgy néha Ön iránt érdeklődtem. Egyebet nem is tudok Önről, mint 
hogy időközben megházasodott, és hogy egy darabig egyetemi pro
fesszor volt. Pedig elhiheti, hogy jó és balsorsa, sikerei és munkás
sága mindig nagyon érdekeltek, és bizony nagyon szeretnék ezek
ről többet tudni. Ha tehát legközelebb felrándul Pestre, föltétlenül 
elvárom, hogy személyesen felkeres Gödöllőn, ahol majd részlete
sen és bőségesen beszámolhat életének utolsó tizedéről.”154 A to
vábbiakban Králik aprólékosan vázolta, miként került sor arra, 
hogy Nagybecskerekről Gödöllőre került.155

Az említetteken kívül Erdei Viktor (1879-1945) budapesti fes
tő is kapcsolatba került Fülep Lajossal, méghozzá becskereki vo
natkozásban. A Fülep-hagyatékban maradt fenn művészettörténé
szünkről két ceruzarajza.156 Mindkettő Nagybecskereken készült, 
az egyik 1904-ben, a másik 1907-ben.157 Amikor Erdei 1907 már
ciusában tárlatot rendezett Budapesten a Váci utca 9. alatt, a ka
talógus bevezetőjét -  nem véletlenül -  éppen Fülep Lajos írta 
meg.158 Ezen a százkilencvenegy képet és rajzot bemutató tárlaton 
állította ki Erdei három becskereki vonatkozású olajfestményét: 
Gyenes Viktor arcképét (1904), és két Fülep Lajos képet.159 Az 
egyiket 1904-ben, a másikat 1905-ben festette meg.160 A Fülep-ha- 
gyatékban hét levele található, ami arra utal, hogy kapcsolatban 
állt Füleppel.161 Erdei nem volt ugyan becskereki származású, de 
két ízben, 1904-ben és 1907-ben leutazott Becskerekre (bizonyára 
Fülepék vendégeként), s ott-tartózkodásakor készített néhány raj
zot és festményt.162

Becskereki baráti körének vázolása után térjünk rá Fülep Lajos 
első irodalmi szárnypróbálgatásaira is, amely a Torontálnál kezdő
dött, majd a Nagybecskereki Hírlapnál folytatódott. Fülep mind
össze tizenhárom éves volt, amikor 1898 májusában a Torontálban 
dr. Brájjer Lajos megjelentette a Söro- és borofont, amelyet 
gimnazistánk Don Filippo álnévvel jegyzett.163 (Első zsengéjének 
később módosított, részben átírt, de jól felismerhető és azonosítható



változatát 1904 májusában a Magyarság is közölte.)164 A Torontál 
egyik szerkesztői üzenete (noha neveket nem emleget) azt sejteti 
velünk, hogy Fülep Lajosnak már egy évvel korábban is voltak köz
lési próbálkozásai. Ugyanis a Torontál 1897. május 18-án Az első 
debut megjelöléssel szerkesztői üzeneteiben az alábbiakat írja bá
torító válaszul egy diáknak, feltehetően a fiatal Fülep Lajosnak: 
„A tárca így, amint van, nem közölhető, mert nincs befejezése. Ha 
át tudná dolgozni, kiadnók annál is inkább, mert nem éppen tehet
ségtelen kezdő munkája, s ha a szerző tényleg csak 14-15 éves, 
mint ahogy erre történik a leírásban diszkrét célzás, hát bekopog
tathat többször is, részünkről szívesen látjuk.”165 Hogy ez az üze
net a becskereki gimnazistának szólt, nem állíthatjuk bizonyosan, 
csupán feltételezzük. Annyi azonban bizonyos, hogy egy évvel ké
sőbb, 1898 májusától „a nem éppen tehetségtelen kezdő” írásainak 
már helyet szorítottak a lapban. Első zsengéit egyébként nem is
meri az eddigi Fülep-bibliográfia, ezért szóljunk hát róluk. A Söro- 
és borofon után 1898 júliusában közölte a Torontál Fülep Lajos 
második írását, az E. M. Á. H. és K. L. M. R. T. címűt,166 majd 
1899 májusában a harmadikat is Fiakker-lovak alkonya címmel.167 
1899 szeptemberében jelentette meg a Torontál Fülep Lajos ne
gyedik zsengéjét, A hipnózist,168 1900 augusztusában pedig ötödik 
írását, A sürgöny című rémdrámát „két rövid, de annál vérfagyasz
tóbb felvonásban”.169 Ezeket a Fülep-írásokat mindmáig nem is
merték, nem is tartották számon.170 Pedig a becskereki gimnazista 
zsengéi voltak, melyeknek többnyire egy állandó hősük volt, név 
szerint Kefekötő Barnabás. A Fülep-bibliográfia csak az ezt követő 
írásait ismeri: az 1900. október 1-jén közölt A csuda című „szolid 
drámát két felvonásban”.171 A Nem jó előre örülni -  vagy minden 
rossz, ha a vége rossz című írását a lap 1900 decemberében közöl
te.172 Azonban nem ezt a hiányt tartjuk a Fülep-cikkbibliográfia 
legnagyobb hibájának, hanem azt, hogy Fülep Jenő Györgynek a 
Torontálban közölt színikritikáit is Fülep Lajosnak tulajdonítot
ták.173 Holott ő akkor még csupán rövid, anekdotázó, humoros írá
sokat közölt.



FÜLEP LAJOS ÍRÁSAI A TORONTÁLBAN

1. Söro- és borofon (aláírás: Don Filippo). 1898. május 5. (Második, mó
dosított változata: Magyarság, 1904. május 22.)

2. Az „E. M. Á. H és K. L. M. R. T.” Történet hitelezőkről és adósokról.
(aláírás: Don Filippo). 1898. július 30.

3. Fiakker-lovak alkonya. Igaz történet 4 felvonásban (aláírás: Don Fi
lippo). 1899. május 24. (Második változata: A  pisztoly-párbaj vagy a 
fiakker-lovak alkonya. Hazánk, 1901. március 28.)

4. A hipnózis (aláírás: Don Filippo). 1899. szeptember 1.
5. A sürgöny. Rémdráma két rövid, de annál vérfagyasztóbb felvonásban

(aláírás: Don Filippo). 1900. augusztus 22.
6. A csuda. Szolid dráma 2 felvonásban, (aláírás: Filippo). 1900. október 1.
7. Nem jó előre örülni -  vagy minden rossz, ha a vége rossz (aláírás: Don

Filippo). 1900. december 19.

A fiatal Fülep Lajos 1902-ben, az érettségi évében lett a dr. Várady 
Imre szerkesztette Nagybecskereki Hírlap munkatársa, ahol kiállí
tásokról, tárlatokról, színielőadásokról, és másról tudósított.174 A 
Nagybecskereki Hírlapban közölt színikritikáit Gerold László vette 
számba még 1979-ben, a Hungarológiai Közleményekben.175 Ge
rold belőlük tizenhetet közölt, hangsúlyozva, hogy a „közreadott 
Fülep-írások amellett, hogy magukon viselik, főleg a jelzők hasz
nálatában, a gyors rajongást eltitkolni nem tudó, a szerző korára 
utaló ifjonti lelkesedést, ugyanakkor nem egy olyan észrevételt is 
tartalmaznak, amelyek a későbbi Fülep-kritikák felé mutatnak. 
Gondolunk elsősorban a színészi játék minősítésére, a közönség -  
színház viszonyára, valamint a »művezetőségnek« a közönség és a 
művészet megbecsülését példázó törekvéseire, illetve a nézők 
tiltakozást kiváltó gesztusaira”.176 Lássuk hát, hogy is állunk a 
Nagybecskereki Hírlapban közölt közel félszáz írással, melyeket 
Fülep 1902 nyarától 1903 nyaráig közölt.

FÜLEP LAJOS ÍRÁSAI A NAGYBECSKEREKI 
HÍRLAPBAN 177

1. Szerb színház (aláírás: f.). 1902. június 12.
2. A gyermekek rajzolása. Streitmann tanár kiállítása, (aláírás: Fülep La

jos). 1902. június 27.
3. Péter és Pál (aláírás: f. 1.). 1902. június 29.



4. Képek a kiállításról (szignálatlan, a hagyatékban levő példány kézzel 
aláírva). 1902. augusztus 19., augusztus 22.

5. A Sphynx (aláírás: Fülep Lajos). 1902. augusztus 22.
6. Egy nagybecskereki zeneszerző Offertóriuma (aláírás: f-p). 1902. 

augusztus 23.
7. Hollós Mátyás szobra (aláírás: F. L.). 1902. október 14.
8. A kis alamuszi (aláírás: f.). 1902. október 18.
9. A páholy (aláírás: f.). 1902. október 19.

10. Két előadás (aláírás: f.). 1902. október 21.
11. Igmándi kispap (aláírás: f.). 1902. október 22.
12. Svihákok (aláírás: f.). 1902. október 23.
13. Cyrano de Bergerac (aláírás: f.). 1902. október 24.
14. Kis szökevény (aláírás: f.). 1902. október 25.
15. A bor (aláírás: f.). 1902. október 26.
16. Két előadás (aláírás: f.). 1902. október 28.
17. Gésák (aláírás: f.). 1902. október 29.
18. Tapolczayné első vendégszereplése (aláírás: f.). 1902. október 30.
19. Tapolczayné második vendégszereplése (szignálatlan). 1902. október 31.
20. Vízvári Mariska búcsúfellépte (aláírás: f.). 1902. november 1.
21. Négy előadás (aláírás: f.). 1902. november 4.
22. A szekrény titka (aláírás: f.). 1902. november 6.
23. Szivem (szignálatlan). 1902. november 8.
24. Tóth Stefi jutalomjátéka (aláírás: f.). 1902. november 9.
25. Honti Elma (aláírás: f.). 1902. november 11.
26. Az édes otthon (aláírás: f.). 1902. november 14.
27. Piros bugyelláris (szignálatlan). 1902. november 15.
28. Kemény Lajos jutalomjátéka (szignálatlan). 1902. november 16.
29. Győri Matild jutalomjátéka (szignálatlan). 1902. november 19.
30. Bölcső (szignálatlan). 1902. november 22.
31. Cathry pár jutalomjátéka (szignálatlan). 1902. november 23.
32. Két előadás (szignálatlan). 1902. november 25.
33. Bocaccio (szignálatlan). 1902. november 26.
34. Szökött katona (szignálatlan). 1902. november 27.
35. A Kömley pár vendégjátéka (szignálatlan). 1902. november 28.
36. A suhanc (aláírás: f.). 1902. november 29.
37. Tarnay Leona búcsúfellépte (szignálatlan). 1902. november 30.
38. Cigánybáró (szignálatlan). 1902. december 3.
39. Viceadmirális (szignálatlan). 1902. december 4.
40. Színtársulatunk búcsúelőadása (szignálatlan). 1902. december 5.
41. Az alkony vallomásaiból. Első csók (aláírás: Fülep Lajos). 1903. július 18.
42. A gyermekművészeti rajzkiállítás (szignálatlan). 1903. július 20.



43. Egy nagybecskereki bűntanya (szignálatlan, a hagyatékban lévő pél
dány kézzel aláírva). 1903. július 28.

44. Petőfi (aláírás: fp.). 1903. július 31.
45. A gyermekművészeti kiállítás (szignálatlan, a hagyatékban levő példány

kézzel aláírva). 1903. július 31., augusztus 1.
46. Emlékezés a szabadságharcról (aláírás: fp.). 1903. augusztus 8.

A közlések időrendjét elemezve látjuk, hogy zömmel 1902 de
cemberéig jelentek meg írásai, 1903-ban pedig már csak néhány 
cikke látott napvilágot. 1902 után Fülep Lajos már nem tartózkodott 
Nagybecskereken: Budapestre ment. Onnan indult azután külföldi 
tanulmányutakra: Münchenbe, Párizsba, Londonba, Firenzébe.178 
De bárhová is került, Becskerekre mindig hazajárt. Szüleit látogat
ta, de ugyanakkor magának is megnyugvást keresett. Közreadott 
levelezéséből derül ki, hogy 1906 novemberétől 1907 májusáig szü
leinél próbált gyógyulást keresni, ott reménykedett a felépülésben, 
miután súlyos bélatónia után kiengedték a kórházból.179 1908 de
cemberétől 1909 februárjáig is Becskereken volt szüleinél.180 1910 
elején is rövid látogatást tett. 1911 nyarán újra otthon találjuk.181 
1912 februárjától áprilisig is szüleinél tartózkodott.182 1913 február
márciusában újra szüleit látogatta.183 1913 nyarán megint haza
utazott, amikor anyja állapota válságosra fordult.184 1914 júliusá
ban apjánál volt Nagybecskereken.185 1902 után sem szakad meg 
Fülep Lajos kapcsolata szüleivel, a várossal, ottani barátaival, 
akikkel később is levelezett.

Becskereki éveinek tárgyi emlékei azok a fényképek is, amelyek 
a Magyar utcai ház udvarán készültek Fülep Lajosról,186 illetve a 
ház kapujában, ahol édesanyjával együtt fényképezkedett,187 meg 
a macskaköves utca kellős közepén, ahol Fülep kalappal a fején, 
esernyővel a kezében nagyvilágiasan pózolt.188 Igen érdekes becs
kereki emléke Fülepnek az a néhány kép is, amelyen Fülep a fából 
ácsolt Steigerwald-uszoda napozóterén lazít a Bega-partján, vala
mikor a század első évtizedében, minden bizonnyal Olaszországból 
jövet.189 A Fülep-hagyatékban található továbbá még néhány ér
dekes felvétel a becskereki gimnazistáról, bátyjáról és szüleiről.190

Végezetül szóljunk Fülep Lajos 1902 utáni pályafutásáról. 
Becskerekről Budapestre vitt az útja, ahol beiratkozott az egye
temre, miközben a Hazánk (1902-1905), később pedig az Ország 
(1905-1906), a Népszava (1905-1906), a Modern Művészet (1905-
1906), a Szerda (1906), a Magyar Szemle (1906), A Hét (1907) stb. 
munkatársa volt.191



Igazi elrugaszkodását művészettörténeti tanulmányútjai jelen
tették. 1904-ben és 1906-ban néhány hónapig Párizsban ismerke
dett a modern művészettel.192 A hozzáértők szerint Cézanne mű
vészetének világviszonylatban is egyik első méltatója volt.193 
Ugyancsak 1906 tavaszán Ady Endre jelentőségének egyik első fel
ismerője volt.194 1907 őszétől már Firenzében találjuk, ahol meg
ismerkedett Edward Gordon Craig-gel, Giovanni Papinivel és 
Gabriella Gordigianival.195 Igazi segítséget jelentett számára az az 
1600 koronás államsegély, amelyet 1908 áprilisában Koronghi Lip- 
pich Elek közbenjárására kapott.196 Olaszországban hosszabb uta
zást tett, majd 1908 őszén megismerkedett Giovanni Amendolá- 
val.197 1909 májusában Londonba is ellátogatott, majd onnan újra 
Firenzébe tért vissza.198 1910 januárjában meghívták a Biblioteca 
Filosofica keretében működő Circolo di Filozófiába. Abba a filo
zófus- és írócsoportba, amelynél G. Amendola, P. Marucchi, G. 
Papini és mások voltak a tagjai.199 Fülep olasz nyelven publikált is 
lapjukban.200 1910 őszén Firenzében megismerkedett Lukács 
Györggyel, akivel 1911 márciusában Budapesten megindította a 
Szellem című filozófiai folyóiratot.201 Ennek első számában jelent 
meg Az emlékezés a művészi alkotásban című tanulmánya.202 1 91 2 
júniusában azonos címe volt doktori értekezésének is.203 A Buda
pesti Tudományegyetemen tett doktori vizsgát filozófiából, művé
szettörténetből, olasz nyelvből és irodalomból.204 1912-13-ban újra 
Olaszországban találjuk (Róma, Firenze).205 1913 júniusában nyer
te el a 2800 koronás Ferenc József koronázási jubileumi díjat.206
1913. július 20-án Trsatban feleségül vette Erdős Renée-t.207 Nem 
sokkal később hazautazott Nagybecskerekre, mert anyja egészségi 
állapota válságos volt.208 Ott is maradt anyja haláláig, 1913. szep
tember 9-éig.209 Becskerekről Rómába utazott, majd közvetlenül 
az első világháború kitörése előtt, 1914 júniusában végleg hazatért 
Magyarországra.210 1914 novemberében Budapesten a szociálpoli
tikai és közművelődési ügyosztályra kapott kinevezést, ahol művé
szeti referensként dolgozott.211 1915-ben a Magyar Filozófiai Tár
saság tagja lett.212 1915. április 3-án Fülepéknek leányuk született: 
Fülep Kornélia Rozália.213 1915 decemberében művészetfilozófu
sunk bekapcsolódott a Vasárnapi Körbe, a progresszív irodalmi-fi
lozófiai csoportba.214 1916 őszén iratkozott be a budapesti refor
mátus Teológiai Akadémiára, ahol 1917 szeptemberében alapvizs
gát tett.215 Közben többször is előadást tartott a Szellemi Tudomá
nyok Szabadiskoláján.216 1918. április 7-én született másik leánya,



Fülep Veronika.217 Miután 1918 májusában teológiai végbizonyít
ványt szerzett, Szovátára nevezték ki segédlelkésznek, de állásáról 
hamarosan lemondott.218 1918 decemberében nevezték ki fiumei 
kormánybiztosnak, sőt diplomáciai megbízatást is vállalt, azon fá
radozva, hogy előmozdítsa a magyar-olasz közeledést.219 (Ekkor 
kerül kapcsolatba dr. Brájjer Lajossal, a becskereki lapszerkesztő
vel, aki az idő tájt a Fiumei Estilapot szerkesztette.)220 1919 már
ciusában tért vissza Budapestre, ahol az év májusában nevezték ki 
tanárnak a Budapesti Tudományegyetem olasz nyelvi és irodalmi 
tanszékére.221 Egy hónappal később vált el Erdős Renée-től.222 
1919. június 9-én kötött házasságot második feleségével, Gábor 
Zsuzsannával, akitől 1946. február 14-én vált el.223

1919-20-ban megbízásból Rómában tartózkodott.224 Később az 
ellenforradalmi rendszer megfosztotta katedrájától, és ezért Fülep 
vidéken lelkészkedett. Többek között Dombóvárott és Medinán 
(1920-1922), majd Baján (1922-1927), meg (1927 őszétől) Zengő- 
várkonyban, ahol 1947-ig élt.225 Zengővárkonyi éveiben többen is 
felkeresték, meglátogatták. Mindenekelőtt Illyés Gyula, Kodolányi 
János, Weöres Sándor, Kollár Kálmán, Kner Imre, Elek Artúr, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre, Németh Imre, Mannheim Károly, Móricz 
Zsigmond és mások.226 Időközben, 1924 szeptemberében például, 
Sinkó Ervin Bécsből kérte fel, írjon recenziót a Nyugatban A fáj
dalmas isten című verseskötetéről.227

1927-ben nagy visszhangot kiváltó cikksorozatban hívta fel a fi
gyelmet a Dunántúlon terjedő „egyke” veszélyére.228

1930 januárjában Baumgarten-díjat kapott.229 1930 tavaszán 
lett a pécsi Erzsébet Tudományegyetem magántanára.230 1934-ben 
Gulyás Pállal és Németh Lászlóval elindították a Válasz című fo
lyóiratot.231

1946 júliusában a budapesti egyetem olasz tanszékének tanára 
lett, egy évvel később pedig az Eötvös Kollégiumé.232 1948-ban lett 
az MTA levelező tagja.233 1951 és 1961 között a budapesti tudo
mányegyetem művészettörténeti tanszékének tanára volt.234 1953 
és 1961 között volt a Művészettörténeti Értesítő, 1954-től pedig az 
Acta Históriáé Artium főszerkesztője.235 Az 1960-as évek elején 
nyugállományba vonult. 1970. október 7-én hunyt el.236

Műveivel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy Fülep, sajnos, 
nem érhette meg, hogy kötetben lássa nagy művészetfilozófiai 
munkáját, amelyen több éven át dolgozott. Életében csak a Magyar 
művészet jelent meg (1923), amelyet 1971-ben adtak ki újra, meg





Nietzsche-kötete.237 Ugyanakkor folyóiratokban annál több tanul
mánya, cikke látott napvilágot.

Közvetlenül Fülep Lajos halála előtt készült el munkáiból egy 
nagyobb válogatás, amely az 1919 előtti írásait gyűjtötte egybe. Ez 
volt A művészet forradalmától a nagy forradalomig című kétkötetes 
mű, amely már csak Fülep Lajos halála után (1974) látott napvilá
got.238 Ezt követte 1976-ban egy újabb válogatás Művészet és vi
lágnézet címmel, amely az 1920 és 1970 közötti írásait gyűjtötte 
egybe.239 E kötetek megjelenését követően élénkült fel az érdek
lődés Fülep életműve iránt. Többen is értékelni próbálták életmű
vét, művészetfilozófiai formálódását Vekerdi Lászlótól Lakatos 
Kálmánig, Németh Lajostól Major Mátéig, Katona Adámtól Csű
rös Miklósig.240 Ennek ellenére Lőrincz Ernő, aki külön kötetben 
foglalkozott Fülep Lajos munkásságának tudománytörténeti jelen
tőségével, 1975-ben még az alábbiakat írta: „Fülep Lajos művé
szettörténelmi munkásságának tudománytörténeti jelentősége má
ig ismeretlen. Jóformán még kísérlet sem történt megállapítására. 
Akik eleddig foglalkoztak vele, csupán általában méltatták, annak 
felismerése nélkül, hogy az, ami eredeti és becses benne, Fülepet 
a hazai és egyúttal a szellemtudományos művészettörténelem meg
teremtőjévé avatja.

Egy ismereti ág, bármekkora empíria álljon mögötte, attól válik 
tudománnyá és attól fogva, hogy módszertani reflexió tárgyává té
tetik. A mi művészettörténelmünkben ez Füleppel következett be. 
Benne öntudatosult a magyar művészettörténelmi gondolkodás. Ő 
az, aki a szóban forgó tudomány tárgyi (tartalmi) és formai (szem
léleti) föltételeinek utána nézett, aki fogalmi rendszerét kidolgoz
ta, s aki páratlan érzékkel nyelvét is megalkotta.”241

A Fülep-életmű iránti mind nagyobb érdeklődés hívta életre 
életműsorozatát, amely 1988-ban egybegyűjtött írásainak első kö
tetével indult, majd később levelezésének közreadásával folytató
dott, s még mindig nem fejeződött be.

A Magyar Életrajzi Lexikon értékelése szerint Fülep „művé
szetfilozófia-koncepcióját kezdetben objektív idealista világképe 
határozta meg, majd mindinkább a művészet és a világnézet viszo
nyát kutatta, egy időben közel kerülve a szellemtörténeti iskolá
hoz. A negyvenes évektől kezdve kutatásainak középpontjába a 
művészet és a valóság, a művészet társadalmi meghatározottságá
nak vizsgálata került, és önálló koncepciót dolgozott ki a művészi 
jelentés és érték problémakörében”.242



Művészettörténészünket és művészetfilozófusunkat -  az egyko
ri becskereki érettségizőt -  joggal tartják ma a modern tudományos 
szellem egyik úttörőjének, Lukács György mellett a század legje
lentősebb magyar művészetfilozófusának.
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VI. 
FÜLEP JENŐ GYÖRGY 

ÍRÁSAIBÓL

VERSEI

MIÉRT MENTÉL EL . . .

Oh miért mentél el, messzi, messzi tájra, 
Idegen vidékre, tengernek partjára . . .?

Őszi hervadáskor szakadtál el tőlem,
Fagyos, hideg szellő ragadt el előlem, 
Könyörtelen szívvel, könyörtelen kézzel,
Két szív nyugodalmát törve szerteszéjjel.

Gyönge, kicsi levél, gyönge vékony szára, 
Leszakadt a szellő egyetlen szavára,
Leszakadt s elvitte, elvitte magával,
Lelkemet befödve a bánat havával.

Idegen vidéken, messzi tenger táján,
Úgy élsz most nélkülem, elhagyottan árván, 
Elhagyottan árván, akár a falevél,
Melyet messzi sodort, elvitt az őszi szél.

. . . Csöndes kis szobámban, ha látnál engemet, 
Ha látnád könnyező, könnyázott szememet, 
Hogy élek nélküled, árván és egymagán, 
Napnak lenyugtakor, napnak virradatán . . .

Mért hagytál itt engem, szívemésztő búban, 
Őszi hervadásban, őszies borúban . . .?
Oh miért mentél el, messzi, messzi tájra,
Idegen vidékre, tengernek partjára . ..?

(Torontói, 1900. október 30.)



MESÉKET ÁLMODOM

Meséket álmodom, mesebeli lányról, 
Hajnali álomban, szívemésztő lángról. 
Meséket álmodom túlvilági létről, 
Mennyország üdvének édes gyönyöréről.

Álmodni . . . álmodni . . . örökkön-örökké . 
És fel nem ébredni soha, soha többé . . . 
Örökös álomban, örökös mámorral 
Álmodni az éltet egész végig által.

Meséket álmodom s bohókás lelkemben 
Tündér képzeletnek szárnya suhan-lebben, 
Aranyos fátyolát borítja föléje,
Napsugara van csak, nincsen neki éje.

így élni Te veled, így élni örökké . . .
S mikor haló testünk átváltozik röggé, 
Együtt álmodoznánk földi szenvedélyről, 
Földi szerelemnek édes gyönyöréről. . .

(Torontál, 1900. november 3.)

KAPUSI KALÁRA

Ragyogón süt a nap 
A Tisza partjára,
Tisza partján bolyong 
Szép Kapusi Klára.

Szellő lobogtatja 
Aranyszőke haját,
Napsugár fürdeti 
Halovány orcáját.

Szeme könnyben úszik,
Fejét úgy hajtja le,
Minthogyha valamit,
Valamit keresne . . .



„Aranyos kis szentem,
Szép Kapusi Klára,
Jöjj el hozzám, jöjj el,
Este, vacsorára.”

„Selyem kendő, szoknya, 
Szűzi tested bére . . .
Úgy e, eljösz hozzám, 
Eljösz ma estére . . .?”

Szép Kapusi Klára 
Remegve hallgatja, 
Bíborszínben tüzel 
Mindkét arculatja.

„Átok Piros néném, 
Hagyjon engem békén . . .” 
Tekintete mereng 
Távol erdő kékén.

Távol erdő mellett, 
Furulyaszó mellett,
Szőke juhászlegény 
Birkákat terelget.

Furulyaszó hangját 
Lepke szellő hozza 
S mintha fájdalmasan 
Síróan zokogna:

-  Gyönge violaszál
-  Szép Kapusi Klára,
-  Ne hallgass te, ne hajts,
-  Kerítő szavára.

-  Drága selyem ruha
-  Nem illik tenéked,
-  Szűzi tisztaságod
-  A legszebbik éked.

„Rongyba jártál eddig,
Úrrá leszel eztán.
Nem játszik szavával 
Komáromi Están.”



„Tejbe, vajba föröszt,
Megvéd széltől, naptól,
Megvédi orcádat 
Hajnali harmattól.”

„Te leszel irigye 
Az egész határnak,
Híre lesz, neve lesz 
Kapusi Kalárnak.”

„Madár azt dalolja 
Zöldelő faágon:
Kapusi Kalára 
Legszebb a világon.”

„Szellő azt susogja,
Virágnak azt inti:
Kapusi Kalára 
Százszor is szebb mint ti.”

Szép Kapusi Klára 
Remegve hallgatja . . .
Liliom két karját 
Keblére szorítja.

Mondaná hogy . . . nem . . . nem, 
De nem jő ki száján 
Átok Piros látja:
Fogja már a sátán.

Folytatja hát lobbal,
Mézédes beszéddel:
Várhatlak hát szentem 
Estéli ebéddel. . .??

„Estéli ebéddel,
Selyem rokolyával,
Komáromi Están 
Ölelő karjával. . .?”

„Ott leszek h á t. . . ottan . . .
-  Halkal szól Kalára -  
Várjon kelmed . . . várhat. . . 
Este . . . vacsorára . . .”



Hajnal derengett már 
Napkeletnek táján,
Akkor jött ki Klára 
Átok Piros házán.

Mint macska oly loppal 
Megy az utcán végig, 
Meg-megremeg lelke . . . 
Hátha mostan . . . nézik . . .

Egyszer csak megreszket, 
Megroskadoz lába, 
Furulyaszó hallszik 
Künn a nagy pusztába . . .

Talán könnyezik is, 
Panaszos a hangja,
Mintha halottra szól 
A falu harangja:

-  Gyönge violaszál,
-  Szép Kapusi Klára,
-  Minek is hallgattál
-  Kerítő szavára . . .?!

-  Csúfja lettél te most
-  Az egész világnak,
-  Nincsen becsülete
-  A letört virágnak . . .

-  Amit elvesztettél -
-  Mindhiába várod,
-  Hiába keresed -
-  Sohasem találod.

Mint az őrült rohan 
Kapusi Kalára.
Felriad az utca 
Kiáltó szavára.

„Elvesztettem . . .  e l . . .  el 
Megtalálom újra . . . 
Mikoron majd a hold 
Feljön ismét újra . . .”



Tüske tépi lábát, 
Lobogó ruháját, 
Keresi -  keresi -  
Elvesztett pártáját.

Ragyogón süt a nap 
A Tisza partjára,
Tisza partján bolyong 
Szép Kapusi Klára.

Szellő lobogtatja 
Aranyszőke haját,
Napsugár fürdeti 
Halovány orcáját.

Szeme könnyben úszik,
Fejét úgy hajtja le,
Mint hogyha valamit,
Valamit keresne . . .

(Torontál, 1900. július 3.)

NÉPDALOK 

I.

Falu végin de sötét az ég alja,
Bús szavamat csak a rózsám nem hallja.
Bús szavamra még az ég is fátyolt öltött magára . 
Aki legény, ne hallgasson a lányra,
Mind bolond az, aki hallgat szavára.

Falu végin fehér kis ház ablaka,
Bega vize vígan folyik alatta.
Bega vize odaviszi hulldogáló könnyemet. . . 
Még se’ szán meg az a kis lány engemet,
Még se’ szán meg az a kis lány engemet.



Falu végin piroslik az ég alja,
Elszállott a falu legszebb galambja.
Nem tudom én, hogy mért kellett épen annak elszállni. . .?  
Még az Isten se' tud engem megszánni,
Még az Isten se’ tud engem megszánni.

II.

Százas bankó, ezres bankó nincsen az én zsebembe,
Sötét felhő, bánat felhő ráborult az egemre.
Sötét felhő, bánat felhő mindegyre csak könnyezik,
A napsugár, fényes sugár,
Sötét felhőn, bánat felhőn, szomorúan megtörik.

Százas bankó, ezres bankó nincsen az én zsebembe, 
Emlékszel-e, kicsiny kacsód mikor pihent kezembe . . .?
Emlékszel-e, szemed párja akkor is úgy könnyezett. . .?
Örömsugár, fényes sugár
Csillant át a könnyed árján, -  megtörte a felleget.

III.

Ezer csillag az égen, ezer virág a réten . . .
Ezer csillag . . . ezer virág . . . sírva nézem.
Egy csillagom, egy virágom volt én nekem,
Az hullott le, az hervadt el -  régesrégen.

Ezer bánat, ezer gond, mint az árnyék követnek, 
Beszélhetsz te, beszélhetsz már a köveknek.
Azok talán majd elhiszik, hogy szerettél. . .!
Én Istenem, nyomorulttá mért is te tté l. . .?

(Torontói, 1899. augusztus 25.)

SZÍNIKRITIKÁI

A HALÁSZ SZERETŐJE

Érdekes bemutatóban volt tegnap részünk, amikor Dankó Pista bá
tyánknak -  kinek édes-bús dalait széltiben-hosszában énekelik -  „Halász 
szeretője” c. népszínművét hozta színre a társulat. Dankó Pista szegedi 
ember, s szegedi halásztörténetet vett tollára, melyet szebbnél szebb nó
tákkal fűszerezett. Förgeteg Pál halászgazda leánya, Annuska, meg özv.



Sutkáné Bandi fia -  aki katonaidejét tölti -  szeretik egymást, s egymáséi 
akarnak lenni. Annuskát az apja azonban másnak szánta, s már jóformán 
a pap elé kellene menniök, amikor megjön a Bandi szabadságra. Annus- 
ka és Bandi szerelme körül forog a történet, s ügyesen van beleszőve a 
darab többi epizodikus része. Tősgyökeres magyaros alakokat látunk ma
gunk előtt mozogni, magyar érzéssel, magyar gondolkodással s szegedi 
magyar, zamatos beszéddel. Az előadásról, mint általában a társulat min
den népszínmű előadásairól, ezúttal is jót mondhatunk. Lévay Margit -  
Juliska -  a megszokott élénkséggel játszotta szerepét, s szép nótáit igaz 
érzéssel énekelte. Zalay Irma rokonszenves alakítást mutatott be Annus- 
ka szomorú alakjában. Falussy István -  Bandi -  gyönyörűen énekelt teg
nap is, különösen a Zúg a vihar . . . kezdetűt. A többi szereplők: Baghy 
Gyula -  Förgeteg Pál, -  Szabados László -  Paplógó János, Juhay József 
-  Imre, Bánházy Teréz -  özv. Sutkáné, Miklóssy Gábor -  Rigó cigány- 
prímás, jók voltak. Dankó népszínműve, úgy látszik, felköltötte a közön
ség érdeklődését, mert szép számban mutatkozott, s hálásan fogadta an
nak minden egyes részét. (Fp.)

(Torontál, 1900. november 13.)

SZÍNÉSZEK NÁLUNK

Holnapután, hétfőn, megnyílnak színházunk kapui. A komor, sötét 
falak közé fény árad, s Thalia papjai és papnői, hosszú szünet után, újra 
megkezdik működésüket; a jelenleg még csöndes, elhagyott falak között 
fölcsendül a Múzsa hangja. A hosszú lábú pókok, amelyek most unalma
san ásítanak a vörös bársony páholyok szögleteiben, s szövik a szép ke
rek, ezernyi szálú hálót, fel lesznek riasztva magányukban.

Nagy várakozással tekintünk az évad felé, s mi tagadás lenne, sokat 
is várunk a mostani társulattól, Kiss Pál társulatától. Az igaz, hogy sokat 
is tettünk érettük, annyit, amennyit még eddig soha.

A színügyi bizottság, fáradhatlan Rónay főispánunk elnökletével, fi- 
nancialiter jóformán teljesen biztosította a társulat megélhetését. Alig 
maradt páholy, zárt szék, melyre bérlő ne akadt volna. De hát itt is volt 
már az ideje, hogy a múlt példáin okuljunk, s hogy abból a következte
téseket levonjuk magunknak. Hisz talán nem is volt még eddig olyan 
társulat nálunk, amelyik nem deficittel hagyta volna el városunkat. Szé
gyen, de hát be kell vallani, mert való. A hat hetet -  ennyi volt az eddigi 
szezonok tartama bizony-bizony keserves küzdelmekkel recillálták ke
resztül. Pedig Nagybecskereknek szüksége van színészekre, óriási szük
sége.

Művészi és közművelődésre való hatásától eltekintve, még ma sem 
szabad szemünk elől téveszteni, hogy Nagybecskereken, úri családoknál, 
igen gyakori a német, a szerb szó, s így a magyar géniusz, a magyar nyelv,



a magyar szellem beoltása, beplántálása egy olyan tényező, amelynek ér
dekében harcot kell vívnunk. E tekintetben, az eddig itt működött tár
sulatok rovására sok jót jegyezhetünk föl s való is, hogy hathatósan elő
mozdították a magyarosodást.

Alig 10-15 éve még, Nagybecskerek utcáin alig lehetett magyar szót 
hallani, s bizony-bizony szinte megcsudálták azt, aki magyarul beszélt. 
Míg ma -  hála legyen a magyarok Istenének - , szerte hangzik a mi zeng- 
zetes nyelvünk. És ebben a hódításban oroszlánrész jutott a színészetnek.

Kiss Pál társulatától tehát sokat várunk, többet mint az eddigiektől. 
Az épületet, melynek fundamentumát és falait mások már lerakták, ne
kik kell tető alá juttatni. És ez a körülmény adjon nekik tetterőt, ambí
ciót a munkához. Szívvel, lélekkel fogjanak hozzá, mint amilyen szívvel, 
lélekkel várjuk őket s tettünk értök minden lehetőt -  ismeretlenül bár.

A színügyi bizottság szakított régi tradíciójával, s az eddig dívó őszi 
tavaszi 6-6 hetes idényből megcsinálta a 3 hónapos őszi évadot, mely 
most október 1-jén veszi kezdetét. Ennek megvan az a jó oldala, hogy 3 
hónap alatt bővebben megismerkedhetünk színészeinkkel, akik inkább 
bemutathatják képességüket s hogy a komolyabb darabok előadására, va
lamint ami egyáltalán a darabok precíz és szabatos betanulását és elő
adását illeti, több gondot fordíthatnak. De megvan az a hátrányos oldala, 
hogy az évad lezajlása után teljes 9 hónapig kell várnunk az új társulat 
megérkezésére, s ez a nagy idő, nagy pauza biztos tápul szolgál az orfe
umok felvirágzásának . . .

Kiss Pál társulatával az első héten csupa régi darabot hoz színre, ame
lyeket mindnyájan jól ismerünk. Mint a: Király házasodik, Dolovai ná- 
bob leánya, Csókon szerzett vőlegény, Falu rossza; az operettek közül: 
Ripp van Winkle, Cigánybáró és Sulamith. A társulatot ti. csak most 
szervezi az igazgató nagyobb alapon s az természetes, hogy egy két-nap 
alatt teljesen új darabot nem mutathatnak be. A második héten azonban 
csak újdonság kerül sorra, s e tekintetben -  mint halljuk -  több kellemes 
meglepetésre van kilátásunk, miután a társulat igazgatója egy egész sereg 
érdekesebbnél érdekesebb újdonságot szerzett be. Van közöttük nem 
egy, melynek a fővárosban szenzációs sikere volt. De be fogja szerezni a 
fővárosban időközben színre került jobb darabokat is.

Érthető várakozással tekintünk tehát a színiévad elé. Eddig minden 
színtársulat a közönséget kereste, (de nemigen találta), most van közön
ség: nézzük a színészeket!

A színházlátogató közönséget kellemesen fogja meglepni az új füg
göny, mely fővárosi mintára, telve van tarkábbnál tarkább reklám hirde
tésekkel. Az új függöny Nádas Jenő festő kezét dicséri, s az illúzió eme
léséhez tarkaságával bizonyára hozzá fog járulni. (Fp.)

(Torontói, 1900. szeptember 29.)



A SZÉP VIKTOR

Bité Tálas Mihály korcsmáros volt az alsó városban egy kis utca sar
kán. Tulajdonképpen csak Bitének hívták, de megkülönböztetésül a töb
bi Bitéktől, rajta maradt az apja mesterségének a neve, aki fazekas volt, 
s különösen szép tálakat csinált.

Híres korcsma volt a Bité Tálasé annak idején. Saját termésű jó buc
kái borát mérte, amelyik ott termett a szatymazi határban. Még a városi 
urak is sokszor be-belátogattak hozzá, s akkor aztán volt vigasság kivilá- 
gos-kivirradtig. Hát az igaz, hogy Bité Tálas nem keresztelte meg a borát, 
nem pancsolta, mint a többi korcsmáros, hanem úgy mérte szűzen, ahogy 
az Úristen adta. És erre büszke is volt szörnyen. Jött is hozzá annyi ven
dég, hogy alig győzte a sok parancsolgatást, pedig a felesége, a szép Vik
tor is ugyancsak sürgölődött, forgolódott, meg az édes húga, a Vera.

A korcsma tulajdonképpeni híressége azonban nemcsak a borában 
rejlett. És talán a vendégek nem is annyira a jó bortól részegedtek meg, 
mint a szép Viktor parázs szemeitől. Már az igaz, hogy csuda szép szemei 
voltak! Feketék, mint a korom, de szebben ragyogtak, mint a karbunku- 
lus a nap tüzében. Részeg lett attól, aki belénézett, még ha bort soh’ sem 
ivott is. Hát még a mosolya! Aki egyszer látta, bolondja lett annak abban 
a percben.

Szerette is Bité Tálas a feleségét. Úgy, amennyire az ő egyszerű szíve 
csak képes volt. Nem is volt közöttük az alatt az öt esztendő alatt, amit 
együtt töltöttek, soha a legkisebb pörpatvar. Csendesen, nyugalomban 
éltek.

Hej, pedig mondogatták már neki irigy emberek eleget, hogy vigyáz
zon jobban a szép asszonyra, mert baj lesz . . . Meg hogy a Szemmári 
Jóska nagyon is utána van a szép Viktornak. Jó lesz hát vigyázni. Mert hi
ába, az asszonynép törékeny portéka. Mihály azonban föl sem vette az ilyes 
beszédeket. Ahogy az egyik fülén bevette, úgy eresztette ki a másikon.

Előbb elhitte volna tán, hogy a csillagok hűtlenek lesznek az éghez, 
s lejönnek a földre sétálni, minthogy az ő asszonya mást is szerethessen 
kívüle. Az ő asszonya! Akit ő a porból emelt magához, aki el akarta ma
gát emészteni ő miatta, amikor megtudta, hogy a Bité família sehogy sem 
akar beleegyezni abba, hogy ezt a koldus porontyot, sehonnait elvegye, 
akinek se apja, se anyja, se hazája, s akinek talán még Istene sincsen.

Mihály az ilyenek hallatára hát csak mosolygott. Beszéljetek, beszél
jetek csak! Persze, akinek valami becses portékája van, rögtön támadnak 
irigyei. így volt ez s így lesz mindig, amíg csak e világ világ lesz.

*



Egy este azonban -  éppen a nyolcat kongatta a templom nagy harang
ja valami különös nyilallás ütött a Mihály szívébe.

Az ivóban csak egy asztalnál voltak, szomszédban lakozó gazdák. Ő 
a túlsó oldalon ült, s újságot olvasott. Ekkor hallotta, amint valamelyik 
lassan súgta:

-  Megmondtam ugye előre, hogy a szép Viktor is utánamögy . . .
Az első pillanatra nem talált semmi különöset ezen a megjegyzésen. 

De nem ment az olvasás tovább, bárhogy akarta. Minden szónál, minden 
betűnél a fülébe zúgott újra: utánamögy . . . utánamögy . . . S egyszerre 
olyan fájdalmat érzett a szíve táján, mintha ott valaki tüzes vassal sütö
getné. Nem mert fölnézni, nem mert arrafelé nézni, ahonnan a szót hal
lotta . . .  És lassan-lassan megértette a valót. Alig egy kis negyedórája 
ment el a Szemmári Jóska. A felesége pedig az imént ment ki a belső 
házba, hogy a gyerekeket elaltassa . . . Maga elé fogta az újságot, nehogy 
meglássák azt a feltörő könnyet, amely útban van kiszökni a szeméből. 
Azután ingujjával loppal szárazra törülte az arcát. Amint a keze az arcához 
ért, úgy érezte, hogy az hideg, mint a jég, hogy szinte ijedten kapta el.

Fölkelt, s odaszólt a húgának, a Verának: -  Bemék a belső házba, a 
gyerökökhöz. Lögyön gondod a vendégökre.

Szinte szétpattant a keblén a lajbli, úgy feszítette azt egy hatalmas 
erő, amint ezt a nehány szót kimondotta. Inkább szeretett volna jajgatni, 
törni, zúzni mindent. Kínosan tört fel belőle a szó. De uralkodott indu
latán: félt, hogy észreveszik a baját.

Egyenest a belső háznak tartott. Ott azonban nem találta az asszonyt. 
A két kis gyerek már javában aludt s álmodott édesen. A kisebbik még 
bölcsős volt. A kis bölcső ott állott a szoba közepin, s amint nézte, egy
szerre valami kimondhatlan szomorúság fogta el. A lelke egyszerre csor
dultig telt valami nagy keserűséggel, hogy szeretett volna sírni, sokáig, 
hosszasan . . .

Még csak az elébb milyen boldog volt! És most? Össze van törve a lelke, 
darabokra van zúzva a boldogsága, mindene, amit bírt. . .

Aztán lassan megfordult, s szinte támolyogva indult ki a szobából. És 
amint az egyik vendégszoba mellett elment, halk nesz ütötte meg a fülét.

Megállón és hallgatózott.
Megismerte a felesége hangját meg a Szemmári Jóskáét; megismerte, 

bár nagyon lassan és suttogva beszéltek.
Valami görcsös fájdalom futotta át a testét. Minden porcikája resz

ketett, az arcizmai fájdalmasan rángatóztak, a szempillája meg szinte 
őrült táncot járt, hogy alig látott. Első felindulásában be akart rohanni, 
hogy törvényt tegyen rögtön, hogy megölje azt a céda asszonyt meg a 
szeretőjét. De a lábát nem tudta megmozdítani, mintha a földhöz ragasz
tották volna.

. . .  Szép, meleg őszi este volt. A csillagok teljes pompájukban ragyog
tak le a földre, nyájasan, barátságosan s a telihold lassan, szitálva haladt



égi útján. Csönd volt. De egyszerre éles, csípős levegő szállott az udvaron 
keresztül, mely megmozgatta a fák leveleit, hogy panaszos hangot adtak, 
mintha mondanák: ne még, ne még . . .  S lassan, zizegve hulldogáltak alá
a földre az elsárgult levelek.

A hús szellő szinte belefúrta magát a Mihály leikébe, belevegyült a 
vérébe, lecsillapította annak forrongását, s egyszerre valami csodálatos 
nyugodtság vett rajta erőt.

Bement az ivóba.
A vendégek épp akkor készülődtek haza.
Mihály mindegyikkel parolázott, mosolyogva, már amint rendesen 

szokta, s tulipántos jójszakákat kívánt. Pedig hej, de szívesen megfojtotta 
volna valamennyit! Hisz ezek mind tudják az ő gyalázatát már régóta. 
Csak ő nem tudta, csak az ő szemei voltak bekötve! Már-már odasújtott 
hatalmas öklével a Vörös Tóth Péter fejére, aki alattomos vigyorgással 
mondta, hogy: A szép Viktornak mög mögmond, hogy tisztölöm . . .  Ki
feszültek karján az izmok. Egy pillanat s a Vörös Tóth Péter nincs többé. 
De nem tette. Nem elég, hogy tudják az ő gyalázatát, de lássák azt is, 
abban is gyönyörködjenek, hogy ő szenved . . . Nem, nem . . .

Majd lassan-lassan új vendégek jöttek, s az ivó csakhamar hangos lett. 
Az asszony is előkerült a belső házból.

-  De soká gyüttél elő -  szólt oda közömbösen.
-  Nagyon nehezen aludt el a kis Pöszi -  felelt a szép asszony - , tudod

édös, most gyün a foga.
Hogy hazudik a céda! -  gondolta Mihály. Akárcsak írásból olvasná. 

És egy ilyen asszonyért tűzött ő össze az egész rokonságával, ezért a per- 
szónáért szenvedett, tűrt ő annyi megbántást!

Az ivó pedig mind hangosabb és hangosabb lett, már amint az ren
desen szokott.

-  Hát a Szemmári gyerök elgyün-e még márna? -  szólt Mihály várat
lanul. Szava kissé érdesen hangzott, s a szép Viktor ijedten kapta fel a 
fejét a kötésről.

-  A Jóska . . .  a Szemmári Jóska? Azt hiszöm, hogy visszagyün még, 
hisz a jószágötetés után mindig vissza szokott gyünni. . .

Az asszony azonban megsejtett valamit. Női lelke finomságával azon
nal megérezte, hogy az ura valamit észrevett, hogy tud valamit. A hang
jában volt valami szokatlan, különös, ismeretlen rezgés. Máskor talán 
oda sem hederített volna, de most! Tudja Isten, egyszerre olyan nyugta
lanság vett rajta erőt, hogy alig tudta felindultságát lecsillapítani, elta
karni. Közben lopva figyelte az urát, aki azalatt a vendégek közé vegyült. 
De ez csak olyan volt, mint rendesen. Nevetve beszélte el a szomszédok
nak a Kőtörő Jóska esetit, akit a felesége tegnap úgy elagyabugyált, hogy 
most vizes lepedőben csavargatják. Meg hogy a Kis Tóth Rókust elvitték 
a zsandárok, mert rásült, hogy a Gottlieb zsidónak ő törte fel a boltját.

Ezalatt a Szemmári Jóska is visszajött, s odaült a szép Viktor mellé.



Éjfél után szállingózni kezdtek a vendégek. A jó buckái alaposan mű
ködött, virágos kedve volt valamennyinek.

A Szemmári gyerek is indulni készült, de Mihály nem eresztette.
-  Ne mönny még Jóska! Beszödünk még egy kis itókát. Jó kedvem 

van nagyon . . . Kirúgjuk még márna a ház ódalát.
A Jóskának persze kétszer se kellett mondani, hogy maradjon. De 

hogy is ne maradna! Szembe ült vele a szép Viktor, aki ma este ugyan 
egy kicsit halovány, de így talán még sokkal szebb. Akár mindig is rajta 
legeltesse a szemit. Hisz az uráén úgyis hályog van.

Aztán amikor a vendégek elmentek mind, Mihály bezárta a korcsma
ajtót.

-  Becsukom, mer még valaki be talál gyünni. Pedig most én akarok 
mulatni, amúgy Isten igazába! Te mög Tóbi -  szólt a cituráshoz - , ülj ide 
közeibe, oszt rözögtesd mög azt a citurát. . .

Az asszony még sápadtabb lett. Már most tudta, hogy az ura készül 
valamire. Föl is kelt, hogy majd bemegy aludni.

-  Maraggy csak, Viktor! Alhatsz te még öleget. Gyere, üjj ide mellém, 
hogy ölejjem azt a darázsderekadat.

Az asszony engedelmeskedett. Odaült bal felöl Mihályhoz. A Mihály 
meg átölelte, erősen, vadul, hogy az asszony fölszisszent bele.

A citurás pedig verte a víg nótákat, egyiket a másik után. A Mihály 
meg a Szemmári gyerek közben nagyokat rikkantottak, hogy szinte ren
gett belé az egész ivó.

-  No most valami szomorút, hé -  parancsolta Mihály - , de olyan szo
morú legyen, hogy no . . .

Valami nagyot akart mondani.
-  Szomorút hát, a rézangyalát -  hagyta helybe a Jóska is - , s az öklével 

lecsapott az asztalra, hogy az üvegek meg a poharak táncolni kezdettek. 
Azt verd ki Tóbi, hogy: Végigmentem az ormódi temetőn . . .

A Tóbi belekezdett. Lassan, cifrásan pöngette. A Jóska meg kísérte 
énekszóval. A Mihály is beleénekelt, s amikor odajutottak, hogy: csak a 
régi szeretőmet sajnálom . . . kirúgta maga alól a széket, s egy óriásit 
kurjantott. Az eleje inkább valami vad, állati hanghoz hasonlított; a vége 
azonban olyan volt, mint egy megkínzott, meggyötört ember sóhaja.

A Szemmári gyereknek is nagy bánat rághatott a szívén. Mert ugyan
csak öntögette magába az italt. Szinte leragadt már a szeme, s csak úgy 
hebegett, beszélt összevissza, minden értelem és összefüggés nélkül. 
Amikor pedig föl akart kelni az asztal mellől, elvágódott tehetetlenül.

A Mihály az alatt fel és alá sétált az ivóban, két kezét a halántékára 
szorítva. Az asszony csak úgy félve tekingetett felé, szorongva várta, hogy 
mi fog következni? Hiába csitítgatta magát, hiába csitítgatta indulatát. 
Százszor is el akarta hitetni magával, hogy az ura nem tud semmit. De 
hiába. Annál erősebben érezte, hogy tud, tud mindent, s a Mihály most 
valami rettenetes dolgot akar csinálni.



A Tóbi -  a citurás -  már elment, s csak hárman voltak az ivóban.
A nagy csöndet a szép Viktor törte meg:
-  Edös uram, mönnénk tán mán alunni . . .?
Alig tudta kinyögni ezt a néhány szót.
Mihály megállóit, éppen szemben az asszonnyal, s erősen ránézett. 

De az asszony nem mert fölnézni, úgy tett, mintha nem venné észre. Pe
dig szinte égette az arcát a Mihály tekintete. Piros lett, mint a pipacs, 
egész a halántékáig, onnét azonban fehér volt, s fehér a homloka is, olyan 
hideg fehéres, mint ahogy a halottaknál szokott.

-  Mönnyünk no -  szólt. A Szemmári gyerököt majd beviszöm az egyik 
vendégszobába. Te mög hozd utánam a világot.

Mihály abba a szobába vitte Jóskát, amelyikben együtt volt az este a 
feleségével. Az ágy még azon vetetlen volt, ahogy az este hagyták.

Egyet bődült, valami vad, állati hangon, s emberfeletti erővel bele
vágta a részeg Jóskát az ágyba, hogy recsegett, ropogott az egész alkot
mány.

Azután odaugrott az ajtóhoz s bezárta.
A szép Viktor alig tudott a lábán megállani, s elesik bizonyára, ha 

nem kapaszkodhatik az asztalba.
-  Te asszony, te cudar -  kiáltotta - , üjj ide az ágy szélire . . .!
Viktor engedelmeskedett.
-  Öleld át a nyakát, úgy ahogy szoktad . . .
Nem mert ellenkezni, s gépiesen átölelte a Jóska nyakát.
-  Most pedig súgjad a fülébe szerelmetösen: te édös, drága virágom, 

Jóskám . . . Mondod-e hát? -  s evvel fölemelte az öklit, hogy lesújtson.
Az asszony hangosan fölzokogott, s beletemette az arcát a párnába. 

Az egész teste vonaglott.
-  Mongyad hát, te cudar, te céda, mer beléd fujtom a zokogást ebbe 

a minutába . . .
A szeme vad tűztől lobogott.
-  Te édös, drága virágom, Jóskám -  mondotta Viktor, alig hallhatóan.
-  Most pedig csókold mög, oszt búcsúzz el tüle örökre, mondd, hogy: 

Isten álgyon! Csókold meg hát, ha mondom, te komisz . . .
Az asszony csak zokogott görcsösen tovább.
Azzal két kézivel átmarkolta a felesége nyakát, s elkezdette lassan- 

lassan szorítani.
-  Ne báncs, Mihály -  könyörgött Viktor - , ne báncs . . .
Mihály azonban csak szorította, mindig jobban és erősebben, s úgy 

érezte, hogy könnyebbül a lelke. Valami kéjes gyönyörűság járta át az 
egész testét, amint látta, hogy az asszony mind fehérebb, fehérebb lett, hogy 
a szemhéja fönnakad, s a szeme kidülled az üregéből, mintha ki akarna ug
rani onnan. Az a fényes szempár, mely máskor olyan csodálatosan ragyo
gott, elvesztette fényét, valami zavaros nedvesség födte be. Még hörgött, 
a teste nagyokat rándult, s a szája szélit fehér hab borította el.



És amint Mihály szorította ezt a puha, fehér nyakat, egyszerre ijedten 
kapta le a kezét.

A keze fején egy kis vércsepp piroslott.
Az ujjai, melyek még az előbb görcsösen hozzátapadtak a felesége 

nyakához, kimeredtek. A kézit szerette volna magától messzire eltolni, 
a fejét is hátrakapta, hogy mentül távolabb legyen attól a kéztől, amely 
épp most egy emberéletet oltott ki, s amelyen csillogva piroslik egy kis 
vércsepp, a felesége piros vére . . .

Kirohant az udvarra, s nekitámaszkodott a nagy eperfának.
A hűvös hajnali levegő azonban nem nyugtatta meg. A legkisebb 

neszre is ijedten rezzent fel, s a szeme szinte odaragadt annak a szobának 
az ajtajára, amely mögött a felesége feküdt halottan.

Lassan világosodni kezdett már, s künn az utcán vígan tülkölt a csordás.
. . .  És egyszerre megnyílik a vendégszoba ajtaja, s kilép rajta vánszor- 

gó léptekkel a szép Viktor. Szánalmas az ábrázata, olyan, mintha eszten
dős nyavalya után most hagyta volna oda az ágyát először, vagy mintha 
sírjából kelt volna ki.

Mihálynak összevacog a foga, s hirtelen keresztet vet magára. A fele
sége lelke! Semmi kétség. Eljött, hogy most elátkozza.

De Mihály nem várja be az átkozódást, kirohan az udvarból, egyenest a 
Tiszának, s onnan egy fáshajóról beleveti magát a hullámokba.

(Torontál, 1900. szeptember 5., szeptember 7.)

A RAKONCÁTLAN NAP

Régi nagy igazság, hogy az egész világot az asszonyi hajszál igazgatja. 
Eleget hallotta ezt nemes Nagy Mihály uram is, Debreczen városának 
bírája, ki is uralkoda 1521-től 1551-ig a város felett. De ő eme szavak 
hallatára csak csúfondárosan megbiggyesztette ajakát, és úgy a bajusza 
között mormogta: bolond beszéd. Hát ha még azt mondották volna neki, 
hogy egy szép leány szeme még a nap járását is megregulázza, bizony
bizony mondom, rögvest előkapta volna kemény somfa botját, és nem 
átallotta volna saját bírói kezeivel olvasatlan sort verni a vakmerőre.

I.

Nyugodalmas idők jártak. A török nemigen háborgatta Debreczen vá
rosát. Az adót meg a sarcot pontosan megfizetgették. A város nemes és 
nem nemes polgárai csak úgy úsztak a jólét tengerében s nemes Nagy 
Mihály urunk, a város érdemes bírája, mellét büszkén kidomborítva né
zett végig a díszes iskolákon, a városházán, a hatalmas nagytemplomon, 
mely a nagypiactér kellős közepében ékeskedett, szemben a városházával, s 
nemhiába mondogatta:



-  Ez az én munkám mind. Én tettem a várost azzá, ami.
Ami pedig igaz, az igaz. Belátták ezt a derék civisek is, s nagy reve- 

renciával hódolának nemes Nagy Mihály uram érdemeinek.
Még csak az óra hiányzott a templom tornyáról, hogy betetőzze a pol

gárok boldogságát.
Akkorában persze, még csak minden tizedik meg huszadik város tor

nyán akadt óra, s az időt csak úgy gondolomra, meg a nap állása után 
mérték. A város nemes tanácsa pedig elhatározta, hogy az újonnan fel
épült nagytemplomot ellátja órával. Ebbe ugyan belejátszott a város be
csülete is, s e nélkül talán nem is vette volna magára a város azt a nagy 
költséget, mely a toronyóra beszerzésével járt.

A dolog ugyanis úgy történt, hogy mikorában a templom majd készen 
állott, hogy magába foglalja az ájtatos híveket, s belső kimeszelése volt 
még csak hátra, egy nagyváradi legény, ki is háztűznézni jött Debreczen 
városába, azt mondta:

-  Szépnek szép. De hát a mienk csak mégis különb, mert annak mind 
a négy falán akkora óra van, hogy még a határba is kilátszik, aztán meg 
minden órát üt.

Ez a beszéd éppen szíven találta Debreczen városának büszke polgá
rait, úgy, hogy nyomban útnak indították Rottaler Jakab uramat, szigorú 
paranccsal, hogy valahonnan Svéciából olyan órát hozzon, amelyik még 
a harmadik határba is kilátszik, azután, hogy ne csak az órát, de még a 
negyed órát is üsse. Ilyen óra akkor még csak egy volt, Budán.

Rottaler Jakab valahonnan Svéciából szakadt Debreczen városába, s 
fiatal korában az órásmesterséget tanulta. Jelenleg csöndes polgára Deb- 
reczennek, s a Kispéterfia soron levő házában lakik, amit a feleségével 
kapott. Úgy beszélték, hogy sok pénzt rejteget magánál, hogy nagyon 
gazdag, de nem meri mutatni, mert nagyon fukar s attól fél, hogy köl
csönkérnek majd tőle.

Majd fél esztendeig járt oda Rottaler Jakab. De végre mégis csak 
megjött, s Debreczen városának apraja-nagyja örömében majd hogy ott 
nem hagyta a bőrit, amikoron 1527. május hó 17-én először ütötte el a 
déli 12 órát, iszonyatos tarackdurrogás, valamint a szíveknek boldogság 
és büszkeség árja közepette. A nagy öröm és büszkeség mámorában, ne
mes bíró urunk a tanáccsal egyetemben és ahány épkézláb ember csak 
akadt a városban, olyannyira belekacsintának a kupa fenekire, hogy csak 
a másnap déli harangszó vert beléjük lelket.

Az óra felügyeletével pedig Rottaler Jakabot bízták meg, s adának 
néki évi 20 arany fizetést, 5 szapu búzát és jó három hordó bort, ami is 
akkoriban rengeteg fizetség vala. Kötelességévé téteték naponkint a to
ronyba reggel és délután felmenni, s az órát minden bajtól megóvni.

Rottaler Jakab pedig megfelelt a beléje helyezett bizalomnak. Az óra 
úgy járt és ütött, mint a parancsolat.



Az idő lassú szekere pedig haladt, haladt előre . . . S amint haladt, 
mind messzebb vivé a debreczeniek órájának a hírét. Persze Rottaler Ja
kab uramnak is kijutott a része a dicsőségből. Ő és az óra egy volt, s 
Rottaler uramat épp oly tiszteletben tartották, mint amilyen büszkék 
voltak az órára.

Elkövetkezett az 1531. esztendő is. Ez az esztendő pedig keserves esz
tendeje vala a debreczenieknek. Jusszof aga, igen-igen gyakran tette tisz
teletét a debreczeni kapuk előtt, azután meg már vagy két esztendeje alig 
is volt termés; mert ha esett, akkor úgy esett, mintha dézsából öntögették 
volna, majd meg a szárazság ütött be, ekkor meg ezer aranyért se lehetett 
volna az égből egy akkorka esőcseppet kifacsarni, mint egy pirinkó köles. 
Szó ami szó, felette kutya időjárás vala, s a debreczeniek a kenyérből, 
borból és húsból nagyon megkezdettek szűkölni. De még a pénz dolgá
ban is. Úgy, hogy még Alapi Bertalan urunk is imigyen kezdé a fiának, 
Gáspárnak írt levelét:

-  Magam felöl azt írhatom, hogy egyébképpen jó egészségben volnék, 
csakhogy mindenből felette megszűkülénk és az erszényt igen bántja a 
kólika . . .

Márpedig, ha Alapi Bertalan urunk imigyen zengi a pénz szűkét, aki 
pediglen Debreczen városának leggazdagabb polgára, tanácsbéli tag, a 
mészárosok atyamestere, elképzelhetjük, hogy a várost silány idők láto
gatták.

De a város képe is mintha megváltozott volna. A nemes polgárok, 
reggelenkint, nem jártak büszkén kifeszített mellel és tűhegyesre kikent 
bajusszal a templomba, lépteiket sem rótták hetykén egymás után, a 
gond lenyomta fejüket, közelebb a földhöz, bajszuk hol cselőre, hol 
hajszra állott, ábrázatuk pedig olyan vala, mintha savanyú ciberével kez
denék s végeznék a napot.

A város kasszája is hasonlatos vala a legényzsebhez s nemes Nagy 
Mihály uram, a város érdemes bírája, látatlanból is odaadná egy árva réz 
poltúráért, ha ugyan kínált volna érte valaki ennyit.

Pedig pénz kellett! Még ha a poklok legmélyebb fenekéből is. Jusszof 
aga már harmadnapja kétezer lovaggal, kétezer gyaloggal őrzi a város 
kapuit, s nincs kisebb kívánsága, mint ezer jó arany, meg 300 szapu búza. 
A búzát már valahogy összerakták, ha nehezen is, az aranyaknak a híja 
azonban még a harmadik nap is ezer arany volt. Még egy nap, s Debre
czen városának 12 legszebb szüzét -  mert evvel fenyegetődzött Jusszof 
aga -  elhurcolja a pogány. . .!

Nemes Nagy Mihály uramat szorította emiatt a gond leginkább, mert 
vala neki egy szépséges szép leányzója -  tíz határban is legszebb leány -, 
az Eszter. Hogy pedig Eszter milyen szép leány, átadom a szót az egykori 
krónikásnak:



-  Szebb az ő orcája, mint a teli hold, szebb az ő szeme mind csilla
goknál, szebb az ő ajka mosolygása a hajnali hasadásnál, szebb az ő haja 
a fekete karbunkulusnál . . .

Bizony, bizony, nagyon szorult helyzetben volt Nagy Mihály uram. 
Könny borította az orcáját s iszonyatosakat sóhajtott, ha erre gondolt. 
Hát azért nevelte ő a leányát, a szépséges Esztert, azért ótta még a szel
lőtől is, hogy holmi istentől elrugaszkodott basa ölelgesse, még a napsu
gártól is elzárt szobában . . .  No erre minden vére forrongásba jött. Pedig 
annak az embernek a kívánságába sem egyezhetik bele. . .?! Ilyen cudar- 
ságot csak nem mívelhet ő, nemes Nagy Mihály, a város bírája . . .  Hiszen 
ha adott szava nem kötné, hát talán mégis . . . Mert annak az embernek 
a fia mégiscsak jobban illene az ő leányához, mint valami istentelen kon
tyos pogány, akinek felesége nem is egy . . .  De akkor meg, hogy nézzen 
Alapi Bertalan uramnak a szemébe, akinek a fiával, a királyi hadban szol
gáló Gáspárral, a szépséges Esztert még a farsangban eljegyezte, s a lagzit 
már ki is tűzték Szent Mihály napjára, az ő névnapjára . . . ?

Fölvirradt az utolsó nap is . . . Aki épkézláb volt, igyekezett, ami ér
tékes marhája csak volt, jó helyre eldugni. Mert féltek attól, hogyha a 
török bevonul a 12 szüzet kiválasztani, a házak táját is szorosabban meg 
találja nézni. A töröknek pedig igen ragadós a keze.

A város bírája, nemes Nagy Mihály, bent ült bírói szobájában, bírói 
székében, s a kezében levő bottal olyannyira hadonászott, hogyha holmi 
legyes nyári idő lett volna, a légynek még az írmagját is kipusztította 
volna. A botforgatás pedig azt jelentette, hogy szörnyen dühös. Hogy mi
ért? Biz ennek Rottaler Jakab uram vala az oka. Őt hajigálta ki az imént 
kemény szóbeszéddel.

Bíró uram botja azonban alig írta le valamivel lassabban a bizonyos 
köríveket -  ami azt mutatta, hogy elébbi haragja még csak keveset veszí
tett erejéből -, Rottaler Jakabnak, a vakmerőnek alakja újból megjelent 
a bírói szobában. Félve bújt be, mert erősen sejtette, hogy bíró uram 
botja egyszerre csak elkezd repülni, s éppen az ő ábrázatán fog fönn
akadni.

-  Üljék le Rottaler uram, ide elébem -  szólt a bíró.
-  Köszönöm a kegyelmed gráciáját, de már inkább csak állva maradok, 

így is elintézhetjük a dolgot. Utoljára jöttem, hogy igen-e, vagy nem .. .?
Ez utóbbi szavaknál néhány lépést hátrált, mert Nagy Mihály uram ba

rátságát csak cselnek vélte, hogy az ajtóban, ha kell, azonnal eltűnhessen.
-  No hát igen. Meggondoltam a dolgot. Odaadom fiának, a Mihály

nak a leányomat, a hajadon Esztert. Csakhogy megmentsem a város 12 
legszebb szüzét az örök kárhozattól. Alapi urammal majdcsak elintézem 
a dolgot. A pénzt pedig hozza el Rottaler uram azonnal. Addig majd 
megírom a contractust a város nevében az ezer aranyról, hogy a nyavalyás 
török mielőbb elpusztuljon a kapuk elől. Meg az írást is megcsinálom



arról, ahogy kívánja, hogy hajadon leányomat, Esztert, fiának, a Mihály
nak adom feleségül.

Rottaler Jakabot e szavak hallatára akkora öröm ragadta meg, hogy 
se szó, se beszéd nélkül rohant ki a bírói szobából. Még a kalapját is bent 
feledte, s mintha a forgószél vitte volna lábait, oly gyorsan haladt a Pé- 
terfia-sor felé.

Hazaérve, fiának, aki a szépséges Eszter iránt való nagy szerelemtől 
már majdhogy meghala, csak annyit mondott:

-  Szerelmes szép fiam, Mihály, tied az Eszter, a szépséges Eszter.
Azután úgy, ahogy jött, vágtatott vissza a városházára. Az aranyakat

szépen megolvasták. Éppen ezer darab. Nem vala annak egy poltúra híja 
sem. Azután átvette a pöcsétes contractust, meg a bíró uram levelét, 
melyben hajadon leányát, Esztert, az ő fiának ígéri házastársul.

Minden rendben volt.

III.

Az idő szekere pedig ismét haladt néhány nyomnyit előre, s Rottaler 
Jakab idejét látta ünneplőt ölteni magára, hogy szerelmes fia, Mihály ré
szére, annak rendje és módja szerint házastársul kérje meg a szépséges 
Eszter kezét. Úgy eszelte ki, hogy éppen Szent Mihály-napkor tartják 
majd a lakodalmat meg. Mert haj! micsoda bosszúság is lészen az, ha 
éppen azon a napon teszi az ő fia mindörökre magáévá a szépséges Esz
tert, amelyre már a büszke Alapi uram fiával volt megbeszélve! Hogy fog 
pukkadozni Alapi uram, a fia, meg az egész rokonság . . .!!

S Rottaler Jakab uram, fiával Mihállyal, egy szép nyári délutánon fel 
is ölté az ünneplőt, s hetyke léptekkel meg is indulának nemes Nagy Mi
hály uram háza felé.

Mihály bíró éppen az ámbituson ült egy nagy karosszékben. Egy fene 
nagy kancsó állott előtte, hihetőleg, hogy annak tartalmával kellő egyen
súlyba hozza a nyári meleg levegőt.

-  Az Isten hozta Rottaler Jakab uramat fiával egyetemben, s mi jóval 
lehetek szolgálatukra szerény hajlékomban? -  szólt a bíró.

-  Ami minket idehozott, nemes Nagy Mihály uram, bíró uram, az 
nem más, mint élettársul kérjem Mihály fiam részére, ki is itt áll mellet
tem, hajadon leányát, a szépséges Esztert.

-  Hajadon leányomat. . . !  Rossz helyen kopogtat Rottaler uram, vagy 
valaki megtréfálá, mert nekem hajadon leányom nincs. Eszter nevű le
ányom ugyan van, de az már egy hete hites társa a királyi hadban szolgáló 
Alapi Gáspárnak.

Rottaler uram meg a fia először elkékült, azután elzöldült, végre pe
dig elsárgult.

-  De hát imhol a kegyelmed levele, melyben a fiamnak ígéri oda min
den bizonnyal élettársul a szépséges Esztert. .  .



-  Igen, Eszter nevű hajadon leányomat, de mivel már most nekem 
nincs Eszter nevű hajadon leányom, hát oda sem adhatom. Különben -  
s evvel dolmánya belső zsebébe nyúlt -  meggyőződhetnek saját szemeik
kel, ebből az írásból, hogy Eszter leányom már egy hete, hogy hitet tett 
a piactéri nagytemplomban Alapi Gáspárnak . . .

Rottaler uram meg a fia még mindig nem vetkőzte le a sárga színt, 
de sőt sárgábbakká váltak még a kikiricsnél is, s a szemük majdhogy bú
csút nem vett tőlük, annyira nézték az írást.

Hát biz igazat mondott a bíró. Neki csak volt Eszter nevű hajadon 
leánya. Ami pedig volt, az nincs. Ahol pedig nincs -  kár az időt veszte
getni. Rottaler uram is így gondolta magában. Mert egyszer csak hátra
fordult, ő is, a fia is, azután azt se mondták, hogy befellegzett, úgy ott 
hagyták nemes Nagy Mihály uramat az ámbituson. A kaput azonban úgy 
bevágá dühében Rottaler uram, hogy az menten kifordult a sarkából, s 
nagy dübörgéssel csapódott le a földre.

A Rottalerék esete, mint az árvíz, egyszerre szétfutott az egész város
ban. Csúfolták is érte mindenhol, sőt még nótát is költöttek róla, s utá
nuk dalolták úton-útfélen a gyerekek. De hát ki is hallott ilyet: asszonyt 
hajadonként feleségül kérni!

Rottaler uram meg csak tűrte a csúfondároskodást. Pedig sokszor kis 
híja volt, hogy majd kettérepedt mérgében. De csak tűrt tovább és hall
gatott.

-  Várjatok csak -  gondolta magában - , majd adok én nektek! Csúffá 
teszlek benneteket úgy, mint ahogy csúffá nem volt még téve senki, mióta 
fennáll a világ . . .

Rottaler Jakab pedig amit kigondolt meg is szokta cselekedni.

IV.

Az idő szekere megint haladt néhány nyomnyit, s csuda dolgok tör
ténete vette kezdetét Debreczenben, éppen Szent Mihály napján.

A nap még alig rótt le akkora utat az égbolton, mint máskor úgy reg
geli 9 óra tájban, s már delet harangoztak. Pedig dél van, délnek kell 
lenni, mert a torony mutatója éppen a 12-n áll. Itt hiba nem lehet. De 
hát akkor mi oka van ennek? Találgatták a debreczeniek, de a nyomára 
biz nem tudtak jönni. Némelyek a fejüket csóválták, s hirtelenében a vi
lág elpusztulását jósolták meg. Ez volt a legvalószínűbb. Ebben egyeztek 
meg a legtöbben.

De ami azután történt, az még csudálatosabb vala. Este 8 órát haran
goznak a nagytemplomban -  s fényes dél van. A nap éppen a fejük tete
jére sütött a debreczenieknek. Hiszen máskor ilyenkor a nap már rég 
lenyugodott? Azután meg sötétség borult a városra! Az órába megint 
nem lehet a hiba, mert pont 8-at mutat -  mégiscsak itt van az utolsó 
ítélet.



A városi drabantok is megkezdették őrjáratukat, amint elharangozták 
a 8 órát, s égő fáklyával a kezükben járták be az egész várost, már mint 
azt a város törvényei megszabták, s a szokott módon énekelték:

Nyolcat ütött már az óra,
Készüljetek nyugovóra,
Tűzre, vízre vigyázzatok,
Hogy majd kárát ne valljátok.

A reggeli hatalmas harangszóra pedig arra ébredtek a jó debreczeni- 
ek, hogy a nap azon az oldalon kel fel, amelyen lenyugodott. De nini . . . 
Talán nem is k é l. . .  hisz mindegyre alább száll, mindegyre sötétebb lesz . . . 
pedig reggel van, mert az óra 6-ot mutat . . . S amikor délnek kellett 
volna lennie, amikor delet ütött a toronyóra, amikor a delet harangozták 
az összes harangok, a napnak híre-hamva se volt, sötétség borult le Deb- 
reczenre, s még sötétebb lett volna, ha a barátságos hold meg nem kö
nyörült volna rajtuk . . .

És így ment ez Debreczenben nap nap után s a félelem nőttön-nőtt. 
Már alig akadt polgár, aki testamentumát el nem rendezte volna, alig 
akadt olyan, aki lelkét a földi szennytől meg ne tisztogatta volna, hogy 
ha elérkezik az a közeli nap, amelyen megszűnik a világ világ lenni, tisz
tán álljanak az úr kegyes színe elé . . .

Csak Rottaler Jakab uram, a toronyóra vigyázója nem csinált se tes
tamentumot, se nem tisztogatta a lelkét. Ki sem mozdult a Kispéterfia 
soron levő szőlejéből, hanem bezárta magát a hátsó szobába, s egész nap 
a kupáját ürítgeté a fiával, s közben akkorákat nevetett, hogy végigzen
gett az egész soron. Akik hallották a fel-feltörő víg nevetést, ájtatosan a 
mindenszenteket emlegették, s szánakozának Rottaler uram lelke felett, 
aki bizonyára nem látja meg a mennyeknek országát. . .

Rottaler uram azonban nem sokáig bolondozott. A sok nevetés úgy 
látszik megártott neki, mert egyszerre csak kirugaszkodék a világból. 
Péntek reggel megbetegedett, szombat reggel 8 órakor meghala. És ek
kor egy levelet találának nála, mely szólt nemes Nagy Mihály uramnak, 
a város érdemes bírájának.

Szólt pedig a levél a következőképpen:
-  Jó egészséget és szerencsés hosszú életet kívánok Istentől kgdk bíró 

uram! Amikor is ezt olvassa, én már a nehéz útnak neki indultam, s bár 
még ott is orromban lészen az a csúfság, amit velem cselekede, tudtára 
adom kgdk, hogy a nap rakoncátlankodása az én mívem. Én igazítám úgy 
az órát, lévén az óra mestere, hogy egy óra helyett kettőt fusson be. Innen 
van az egész. Megértheti kgd, aki pedig okos embernek tartá magát, hogy 
kgdnek is csak a fülei hiányoznak még, mint a többieknek is a városban.

Debreczen, 13. októbris 1531.
Jacobus Rottaler.



Amikor pedig nemes Nagy Mihály uram ezt a levelet elolvasta otthon, 
úgy végigvágódott a földön, hogy hiába költögette szépséges leánya, az 
Eszter, meg a veje, Alapi Gáspár uram. Nem jött ki az ajakán egy szó 
se, s csak nyöszörgő lélegzete árulta el, hogy kínjai vannak. Csak har
madnapra tért magához, akkor is úgy nézett ki, mintha egyenesen a ko
porsóból lépett volna ki.

*

Hogy pedig én mindezeket Debreczen város krónikájából szedtem 
volna elő, arra ugyan hitet nem merek tenni, -  de hogy éppen így meg
történhetett volna, azt meg azt hiszem nem kell erősítenem.

(Torontói, 1899. augusztus 8., augusztus 9.)



FÜLEP LAJOS IFJÚKORI ÍRÁSAIBÓL

A SÖRO- ÉS BOROFON

K efekö tő  B arn abás  úr, lapunk jó barátja tegnap beront a redakcióba, 
s pihegve szól:

-  Szerkesztő úr, akar milliomos lenni?
Zsenge ifjúkoromtól fogva, ez volt vágyaim netovábbja.
-  Egy új találmányom van, mely praktikusságánál és zsenialitásánál 

fogva nemcsak felülmúlja Edison összes találmányait, de vele magamat 
is tízszeresen felülmúltam.

K efekö tő  B arn abás  úrról meg kell jegyeznem, teljes életében ta lá lm á 
nyok  felfedezésével foglalkozott, de mert a világ, ez az átkozott irigy vi
lág, nem tudta kellően méltányolni, búskomorrá lett, s mert nem akarta 
magát kitenni a világ gúny kacajának, bár csak a neve volt kefekötő, úgy 
ivott -  búskomorságában -, mint két, valóságos, kefét kötő kefekötő.

Az új találmány emlegetésénél arcom savanyúvá kezdett válni, a letett 
pennát felvettem, s szememet az előttem fekvő kutyanyelvre meresz
tettem.

-  De szerkesztő úr, az ég minden szentjére kérem, ide figyeljen hát! 
Bacchusra esküszöm, ez a találmányom felséges!

-  ??
-  Hogy mi? No még csak az kéne, hogy így kifecsegjen! Esküdjön 

meg, hogy titkomat el nem árulja és vagyonából, találmányom létesíté
sére 50 000 frt-ot bocsát rendelkezésemre.

Nyugodt lélekkel letettem az esküt. Összes vagyonomat -  egy rozzant 
kanapé személyében - , éppen tegnap licitálták el.

-  Szerkesztő úr -  folytatta Kefekötő Barnabás úr a szót - , szerkesztő 
úr, úgy nézzem reám, hogy én feltaláltam a sörofon t és borofon t!

-  Sörofon, borofon!?
-  Igen, a sörofont és borofont! Remek eszme, uram, kitűnő eszme! 

A legrövidebb idő alatt minden sörödé és boroda csődöt mond, a törzs
vendégek, a bor- és sörfiúk eltűnnek a föld színéről!!

Kezdtem nem érteni a dolgot.



-  Az utcai skandalumok, verekedések és éjjeli csendháborítások kró
nikája megszűnik. Nem fordul elő többé, hogy Ivó Győző úrról azt 
mondják, hogy tegnap ismét annyira beállított a Nyolc Rózsában, hogy 
négykézláb ment haza kivilágos-kivirradtkor, a piaci kofák örömére. 
Nem, uram, nem. Találmányom lényege az, hogy aki inni akar, az otthon 
iszik, aki be akar rúgni, az otthon rúg be -  illetve rúg ki a hámból.

_ ?
-  A sörofon  és borofon  fenomenális találmány. Bár oly egyszerű, mint 

Kolumbusz tojása vagy a spanyolviasz.
Türelmem mécse kezdett rohamosan fogyni, mire Kefekötő Barnabás 

úr még egyszer ünnepélyesen megesketett, s imigyen folytatta:
-  A sörofon és borofon  fenomenális talámány! Bár oly egyszerű, mint. . .
-  Kolumbusz tojása vagy a spanyolviasz! Ennyit már tudok! -  harsog

tam én.
-  Igen, olyan egyszerű. A hálás utókor kegyelettel fogja emlegetni 

nevünket; igen uram, az önét is, mert míg én szellemi áldozatot hozok, 
ön anyagilag működik közre. Hisz megesküdött reá!

Magamban ezalatt magyar miatyánkokat mormolgattam.
-  Talámányom az, hogy a vá rosok  lakosság i arányának m egfelelően  fe l 

á llítun k  ké t m edencét. A  m eden céket a bor- és sö r ivó k  la k á sá va l kau csu k- 
c ső  segítségével ö sszek ö tjü k  . . .

Kefekötő Barnabás úr tovább nem folytathatta a szót, mert bár saját 
találmányú repülőgépe nem is vala kéznél, mégis elrepült, mégpedig az 
ablakon keresztül.

DON FILIPPO

(Első közlése: Torontál, 1898. május 5.; második, módosított változata: Magyarság 
1904. május 22.)

AZ „E. M. Á. H. ÉS K. L. M. R. T.”

Történet hitelezőkről és adósokról

Az emberiségnek ama túlnyomó nagy részét, mely mint „adós” mor
zsolja le napjait, s számtalan hitelező bánatára tér oda, hol nincs többé 
sem végrehajtás, sem árverés . . .  a hitelezők zaklatásai viszik sírba.

Minő szatírája is a sorsnak, hogy elseje körül egyik hitelező a másik
nak adja a kilincset.

-  Könyveim átvizsgálásánál terhére . . .
-  Ki az ördög mondta, hogy vizsgálja át!
így azután elseje körül annyi keserű labdacsot szed be az ember, hogy 

jó, ha a hó végéig magához tér. A  nyugalom azonban rövid, egy-két napig 
tartó, s a bősz elseje ismét megérkezik, s akkor . . .



Érzem, hogy már én is a sír szélén állok . . .
Ebből a keserű kifakadásból megérthetik, hogy én is nem a hitelezők 

„szűk körű” gárdájának, de az adósok légiójának vagyok tekintélyes harcosa.
Le a hitelezőkkel ! ! !
Ily gondolatokkal valék eltelve egy szép nyári délutánon, mikor 

egyszerre egy borzas fej tűnik fel a láthatáron, illetve az ajtónyíláson.
A borzas fej tulajdonosa: K efek ö tő  B arnabás, a nagy feltaláló vala, 

kinek múltkori „elrepülése”, úgy látszik, még élénk emlékezetében élt, 
mert csak a fejét dugta be az ajtón.

-  Szerkesztő úr -  szólt -, meg akar szabadulni a hitelezőitől?
-  Talán ismét egy újabb találmány? -  szóltam gúnyosan.
Mindazonáltal, nem tagadom, egész bensőmet e kijelentés megre

megtette, s titkos vágy kélt szívemben: ó, vajha eljönne a te országod, 
hitelezők szorongattatása nélküli élet!

-  Igen, egy új találmány, a „m inden  ta lá lm án yok  cá rja !”
-  A minden találmányok cárja?
-  Amint mondám: a minden találmányok cárja. Találmányom 

képes lesz önt összes hitelezőitől s a kellemetlen látogatóktól meg
menteni.

Mosolyogtam. A bensőmben viharzó édes érzéstől arcom átszelle
mült. Magamban megbocsátottam K efek ö tő  B arn abás  úr összes vétkeit, 
s lágyan, mint az esthajnali szellő, zokogtam:

-  Édes kefekötő, hátralevő napjaim meghosszabbítója, jöjjön, jöjjön 
hát be, s üljön ide mellém!

Bejött, de csak tisztes távolban foglalt helyet. A múltkori radikális 
kúrát, úgy látszik, még nem feledte el.

-  Célom -  folytatta -  találmányommal létesíteni az „Első Magyar Ál
talános Hitelezők és Kellemetlen Látogatóktól Megmentő Részvény 
Társaság”-ot. Önt szemelte ki vezérigazgatónak, s egyrészt ezért jöttem 
önhöz szerkesztő úr, másrészt pedig azért, hogy találmányomat itt, a 
szerkesztőség helyiségében, mint a hitelezők és kellemetlen látogatók 
ostromának leginkább kitett helyen kipróbáljam.

Könnyek lopództak szemembe. Az öröm könnyei.
-  Ma éjjelre bocsássa rendelkezésemre a szerkesztőség helyiségeit, s 

holnap reggelig elkészítem a mentőkészüléket. Éppen a legjobbkor, hol
nap 1-je van, s ha a találmány beválik, megalakítjuk az E. M. Á. H. és 
K. L. M. R. T.-t.

Másnap reggel dobogó kebellel rohantam a szerkesztőségbe. Kefekö
tő Barnabás úr boldogan nyújtózkodott a díványon.

-  Megvan? -  kérdém pihegve.
-  Meg.
Látogatásával elsőnek egyik szabóm tisztelt meg. Kefekötőnek intek, 

s mielőtt a boldogtalan megszólalt volna: nyomtalanul eltűnt.



így a délelőtt folyamán 15 szabót, 20 susztert, 7 piperést, 5 vendéglőst, 
8 készpénzkölcsönzőt tüntettem el.

K efekö tő  B arn abás  úr arca a diadaltól ragyogott.
-  Ugye megmondtam? Nem megmondtam? Fényesen bevált a min

den találmányok cárja, mi?
Boldogan futottam ebédelni. Hitelezőim a föld alatt, s én most sza

badon járhatok-kelhetek, mint a madár . . . olyan étvággyal még tán 
soh’sem ettem. Vígan indultam vissza délután a redakcióba. De alighogy 
belépek, ím, elsötétül előttem minden, és érzem, hogy szállók, szállók 
lefelé. Egy fejen állapodtam meg. Ez a fej elordította magát. A hitelező
im közé kerültem . . . Látni ugyan nem láthattam őket, mert pokoli sö
tétség vala, de következtethettem a nem éppen parlamentáris jelzőkből, 
melyekkel nevemet kapcsolatba hozták.

De ím, egyszerre világosság kezd derengeni, s a K efek ö tő  B arn abás  
által konstruált süllyesztőkészülék nyílásán megjelenik a nagy feltaláló 
diadaltól ragyogó arca.

-  Nos, hogy érzi magát szerkesztő úr? -  szólt pokoli gúnnyal. -  Hogy 
érzi magát hitelezői között? Jó mulatást! Alászolgája!

Kellemetlen helyzetemből csak másnap szabadulhattam meg.
így bosszulta meg magát Kefekötő a múltkori kidobásért. Úgy vélem, 

hogy kissé nagyon is túlment a bosszú határain.

DON FILIPPO
(Torontói\ 1898. július 30.)

FIAKKER-LOVAK ALKONYA 

(Igaz történet 4 felvonásban)

I. felvonás

(K ávéh áz  -  kártyaaszta l)

A. Uram, ön alábbvaló a kő korbeli mamutnál!
B. (D ühösen .) Ez vért kíván!
A. Amint tetszik.

II. felvonás

(F egyverkovácsnál)

A. (L ihegve jön , verejtékes h o m lo k k a l) Délután két úr jön pisztolyokat 
kikölcsönözni. íme 10 frt. Olyant adjon, mely 200 lépésre jobbra vagy 
balra visz a céltól.



Fegyverkovács. (Hajlongva.) Úgy lesz.
(10 pec múlva.)
B. (Meggörnyedten, dúlt arccal belép.) Délután két úr jön, pisztolyokat 

kikölcsönözni. íme 10 frt. Olyant adjon, mely 200 lépésre jobbra vagy 
balra visz a céltól.

Fegyverkovács. (Hajlongj s felette diszkrétül mosolyog.) Úgy lesz.

III. felvonás 

(Erdő, kora reggel, ibolyaillat.)

A. (Komoly arccal, méltóságteljesen céloz és lő.) Puff! 
Fiakker-lovak. (Előttük két szentelt Milli-gyertya ég s térdre borulva, elhaló 

hangon rebegik:)
„Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!”
B. (Mellét büszkén feszíti, fölényesen mosolyog céloz és 16.) Puff! 
Fiakker-lovak. (Kimúlt társukra forró könnyeket hullatnak.) Nemes Kin

csem, éppen neked kellett ily gyalázatos halállal kimúlnod! (Tovább 
könnyeznek. Fiakkeros a haját tépi.)

Segédek. Az ügy lovagiasan be van fejezve.
A. és B. Szervusz, pajtás. (Egymás nyakába borulnak, s rejtélyesen mo

solyognak.)

IV. felvonás

(I. felvonásbeli kávéház.)
A. és B. (A biliárdon táncolnak és éneklik:)
„Ha te tudnád, amit én . . .”

DON FILIPPO

(Első közlés: Torontói, 1899. május 24.; második változata: Hazánk, 1901. március 28.)

A HIPNÓZIS 

Délután volt és sütött a nap.
Bent ültem a redakcióbán, a nagy karosszékben. Lábaimat szétvetet

tem, s jobb kezemben egy vastag cigaretta füstölgött. A  főszerkesztőm 
felejtette az asztalán. A főszerkesztő tudvalevőleg szerfelett feledékeny 
ember. Ezt sokan hibául róják fel neki -  én azonban ezt a hibáját nagyon 
kellemesnek és megbocsájthatónak tartom. Számtalanszor feled az asz
talán kiváló finomságú szivart és cigarettát, melyeket néha, mint féltett kin
cset, napokig hordoz a zsebében, kiválóbb alkalomra várva, mely az elszívást



ünnepiesebbé teszi. Az ottfelejtett kiváló finomságú szivarokat és ciga
rettákat persze rendesen én szívom. íme, a feledékenység jó oldala és cél
szerűsége -  melyhez bővebb kommentárt, azt hiszem, nem kell fűznöm.

Egyébként is pazar jó hangulatban voltam. De hát el is képzelhetik! 
A szerkesztőségbe jövet egyik ősi szabómmal találkoztam, akinek min
den hó elsején megígérem -  már négy év óta - , hogy a következő hóban 
megkezdem a részletfizetést. Én persze drukkoltam a véletlen találkozás 
örömeitől, de mégis elég barátságos ábrázatot igyekeztem ölteni. Szabóm 
még barátságosabb színt öltött, alázatosan köszönt, szívélyesen megrázta 
a kezemet, és egészségi állapotom felől tudakozódott. A részletfizetésről 
szó sem volt.

Hát láttak ilyen szabót!?
A bodor füstkarikák pedig amint szállottak a mennyezet felé, titokzatos 

színűvé téve a szoba levegőjét, lelkemben szent érzelmek árja ütötte fel 
sátorfáját. íme, ez a derék szabó, megérdemelné, hogy a részletfizetéseket 
megkezdjem . . .

Ábrándjaim rövidek valának.
Kipattant a redakció ajtaja, s erős léptek zaja reszkettette meg a szo

ba falait. K efekö tő  B arn abás  volt, a nagy feltaláló, szerkesztőségünk régi 
jó barátja.

-  Pénz, mint polyva -  szólt bőgve - , mint tenger csillag az^gen, mint 
a földön fű, mint a fán levelek . . .

-  Mint citrom a fán, mint hal a vízben, mint bocskor a tótok lábán, 
mint fűzfán a fűzfapoéta -  folytattam én.

Kefekötő sértődötten nézett rám, s a hamutartóhoz támasztott ciga
rettámat felvette -  pedig a fele még megvolt - , s nyugodtan tovább szíttá.

Máskor talán meggyilkoltam volna. De mert még mindig derék sza
bóm alakja lebegett szemem előtt -  én mosolyogtam. Kefekötőnek e 
körülmény nem kerülte el a figyelmét, mert kisvártatva újra megszólalt:

-  Igen, pénz, amennyi csak k e ll. . .
-  Persze ismét egy új és felette fenomenális találmánya van, mely hi

vatva lészen a világ mind a négy sarkát megrendíteni?
-  Igen, találmány. De milyen?! Sok, sok keserves nap verejtéke csö

pögött le rólam, míg végre sikerült. . .  De mi e fáradtság, a kínlódás az 
ilyen óriási kaliberű dologgal szemben! Az talán, ami a barátság a hideg 
szobában? De nem . . . mégsem . . .

-  De az ég szerelmére, térjen már a tárgyra! Ne gyártson itt alanyi 
költői hasonlatokat!

-  Jó, tehát rátérek. Találmányom, a hipnotizmuson alapul. Tudja, mi 
ez? Tudja. No, jól van. Csak egy bibéje van a dolognak -  szólt fejét meg
vakarva -, hogy egy kis tőke kell hozzá . . .

-  Ugyan mennyi?
-  Hát legalábbis 1 frt.



A bánat árja nyilallott át valómon. 1 frt! És nem is annyira kis tőke, 
mint inkább nagy. De azért mégis rávágtam elszánt arccal:

-  Meglesz!
-  Úgy rendben van minden -  kiálta sugárzó arccal Kefekötő. -  Az 1 

frt-on öt drb 20 kr-os váltót vásárolunk, s mindegyiket kitöltjük 10 000 
frt-ról. Én aztán bemegyek Schtagelschm idthez, piros bársony keszkenőt, 
D aun hoz  patkót, kesely lovam lábára, L u csicsh oz  gerendákat, a kondo- 
rosi csárda renoválásához, H aideggerhez  illatos Habannákat vásárolni s 
végül F ranzJ. L.-nél az életemet biztosítani tűzkár ellen. De persze sehol 
sem vásárolok semmit, és az életemet sem biztosítom Franznál, hanem 
a következőket szuggerálom mindegyiknek: „Holnap postai úton érkezik 
címére egy 10 000 frt-ról szóló váltó. Alá fogja írni! Érti! Aláírás után 
pedig vissza fogja küldeni!” Ők persze a szuggesztió hatása alatta váltó
kat aláírják és visszaküldik, mi pedig az O. M. banknál folyósíttatjuk, 
megosztozunk rajta, és élünk, mint gólya a háztetőn! Nos, mit szól remek 
találmányomhoz? Mi . . .?

-  Hát remek. Nagyszerű. Csak az a kérdés, hogy beválik-e.
-  Hogy beválik-e? -  szólt tűzzel. -  De be ám! Illusztráljam? No, jól 

van. Egy markáns példát elmondok. Ülök a Hét Rózsában. Krigli előt
tem és egy idegen, ellenszenves alak. Módszeremet kipróbálandó, merő
en szemébe néztem, s azt szuggeráltam neki, hogy álljon tótágast az asz
tal tetején, hát tótágast áll, ha azt, hogy ő hangulatíró, rögtön nekiindult 
volna San di Rémónak, újabb hangulatokat gyűjteni, s annak vörös fonál
nak a másik végét megkeresni, mely az ő elbeszélésein végighúzódik . . .

Szólt Kefekötő, s végigvágta magát a díványon.
Én a villanycsöngőhöz léptem, s háromszor csöngettem. Ez a jel 

Jánosnak , az egyik lapkihordónak szólt. János  nyugalomba vonult R obi- 
n e tti, aki a porond dicsőségét, gyöngéd okból felcserélte a lapkihordás 
sivár mezejével.

János belépett. Én ránéztem, ő rám nézett.
Azzal szó nélkül odament Kefekötőhöz, mint pihét, felkapta, és ki

hajította az ablakon.
Pedig azt sem tudjuk, hogy mi fán is terem az a hipnózis!

DON FILIPPO
(Torontói, 1899. szeptember 1.)



A SÜRGÖNY

Rémdráma két rövid, de annál vérfagyasztóbb felvonásban  

Szereplők:
Kronspitz Rudolf, 35 éves szalámigyáros. Jól táplált férfiú, Don Juan-i 

allűrökkel. Mint „nagy kópé” ismert. Ámbár mint négyszemközt megje
gyezhetem, ez nem egyéb aljas koholmánynál.

Júlia. A felesége. 22 éves. Csinos, molett asszony. Tüzes fekete sze
mekkel. A haja se nem szőke, se nem vörös, se nem sárga. (Csillag Anna 
talán szolgálhatna némi felvilágosítással.) Szép hosszú, rózsaszínű kör
mei vannak, amire különös gondot fordít.

Brummel tata. Úgynevezett becsületben megőszült és megkopaszo
dott alak. Körülbelül 60 éves.

I.

Pazarul berendezett nappali szoba. Júlia az ablak mellett ül, s egy sür
gönyt forgat a kezében.

Júlia: Hm! Vajon kitől jöh et. . .?  Fölbontsam? Ne bontsam . . . ?  De hisz 
utóvégre jogom van hozzá! Hát nem vagyok a felesége . . .? Előttem 
titkának nem szabad lenni. . .  És mivel nem szabad, fölbonthatom . .  . 
(A sürgönyt felbontja, s olvasni kezdi.) „Ma este két szép kasszírnővel 
érkezem, vasútnál várjon . . .” (Amúgy drámaiasan fölsikolt, s az
után természetesen ideggörcsöket kap, és elájul. Már amint az egy 
modern asszonyhoz illik. A sikoltásra beront a Brummel tata meg 
a mama.)

Brummel mama: (Kétségbeesett hangon.) Jesszasz . . .  a lányom! Az én 
egyetlen Júliám! Juci, Juci . . .  a migréncsöppeket . . . hamar . . . 
(Mellétérdepel, s a fejét kézbe fogja.) Mi bajod, drágám, szólj, mi 
bajod . .  .? (A szobalány behozta a migréncsöppeket, s a mama nagy 
buzgósággal nyomkodja Júlia orrához az üveget.)

Júlia: (Lassan kinyitja a szemét. Úgy látszik, megsokallta a Brummel ma
ma buzgalmát. A hangja olyan, mint a háromnapos kismacskáé, ame
lyiknek még nem nyílt ki a szeme.) Ah, mama . . . drágái mama . . . 
meghalok . . .  de mindjárt. . .  Az a Rudi, az a svindler, meg . . .  csal. . .  
(Elbicsaklik a hangja, s könnyei, mint a Szent Bemát-napi zápor, hullanak.) 

Brummel mama: (Éktelen dühösen. A szeme szikrázik.) Mit, az a nyomo
rult? Megcsal. . . ?  Hisz mondtam én azt mindjárt, hogy ilyen lesz . . . !  
Mondtam én egy szóval is, hogy hozzámenj . . .? Még ma itt hagyja a 
házamat. . .  A  nyomorult gazember . . .  És kivel csal meg?

Júlia: (Lehajlik, s fölveszi a földön heverő sürgönyt.) Olvasd . . .



Brummel mama: (Olvassa a sürgönyt.) Kasszírnőket rendel magának . . . 
Két kasszírnőt egyszerre . . . Hallatlan botrány! Egy nem is elég neki 
egyszerre . . .  El kell ájulnom . . . (Nem ájult el.)

II.

Ebédlő. Az asztal már fel van terítve vacsorához. Júlia, a Brummel mama 
meg a tata az asztalnál ülnek, s csak Rudolfra várnak, hogy megkezd
jék a vacsorát. A sürgöny, szépen leragasztva, Rudolf tányérjában fek
szik. Végre belép Rudolf.

Rudolf: Jó estét, jó estét . . .  Csókolom a kezeit, édes mama . . .  Szervusz, 
kicsikém . . . (Júliát homlokon csókolja, s leül mellé.)

Júlia: (Hűvösen.) Sürgönye van a tányérban . . .
Rudolf: (A sürgönyt felbontja és olvasni kezdi. A Brummel mama szinte 

körösztülszúrja tekintetével Rudolfot. Rudolf a táviratot összegyűri, 
s zsebre dugja.) Semmi fontos. Üzleti ügy, üzleti megrendelés . . .  No 
de nézzünk utána annak, amiből élünk, mi jó van vacsorára . . .?

Brummel mama: (Csípősen.) Úgy? Üzleti megrendelés . . . ?  Lenne szíves 
és talán megmutatná . . .?

Júlia: Igen, igen, mutassa meg . . .
Rudolf: (Zavartan.) Nem . . .  nem . . .  édeseim . . .  nem tehetem . . .  Hisz 

ez üzleti titok . . .
Brummel mama: (Nem tudja magát tovább türtőztetni. Fölpattan a szék

ről, s öklével nagyot vág az asztalra, hogy a tányérok összecsörren- 
nek.) Persze, üzleti titok . . .  És még ilyen szemtelenül mer hazudni. 
Oh ég, oh ég . . .  Hová süllyedtünk? Hol vagytok, ti régi erkölcsök . . . !

Rudolf: (Olyan ábrázattal, mint akit nyakon forráztak.) De mama, igazán 
nem értem a d olgot. . .?

Brummel mama: (Rikoltva, mint egy harci tárogató.) Nem ér ti. . . nem 
ér ti. . . Persze azt érti, hogy kell kasszírnőket rendelni. . . Egy nem 
is elég egyszerre . . . (epésen), hanem kettőt rendel . . . Kettőt . . . 
Hát azért adtam én magának az én jó lányomat, hogy így megcsalja, 
közönséges kasszírnőkkel. . .  ? Azért? Mi? Maga egy gyalázatos szél
hámos, maga egy . . . (Az ajtó kinyílik, s belép egy sürgönykihordó 
szolga. Brummel mama egyszerre elhallgat, mintha a gégéjét elmet
szették volna. A  szája azonban még sokáig mozog.)

Sürgönykihordó: (Félve közeledik.) Kérem, . . .  ma du. 6 óra 12 perckor 
tévedésből ide kézbesítettem egy sürgönyt, amelyik nem ide szól t . . .  
A fiatal nagysága vette á t . . .

Brummel mama: Nem ide szó lt. . .? Hát hová . . .?
S. kihordó: A Kronprinz Rudolf Szállodába, s azért jöttem, hogy vissza

kérjem . . .



Rudolf: (Kirántja zsebéből a sürgönyt.) Hát persze, hogy is szólna ne
kem? Világosan áll rajta hogy: „Kronprinz Rudolf’, és nem „Krons- 
pitz Rudolf’!

A sürgöny kézről kézre jár. A  Brummel tata jobb szemöldöke a feje búb
ján tanyázik, míg a balt annyira lehúzta, hogy szinte az álláig ér. így 
szokott kinézni, mikor „qurt ágyú ász”-ra megkontrázzák, s 1 pointtel 
elveszti a játszmát. -  Júlia mosolyog, s bal karjával átölelve tartja Ru
dolf nyakát. -  A Brummel mama pedig majd megpukkad mérgében. 
Izeg-mozog a helyén, mintha töviseken ülne. Dühösen megnyomja a 
csengő gombját, mire belép Juci.

Brummel mama: Juci, a vacsorát . . .!

A történet hiteléül:
DON FILIPPO

(Torontói, 1900. augusztus 22.)
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