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Fenyves Ferenc
Fenyves Ferenc, akinek az írásait, egy iró és újságíró 

életének állomásait, kötetbe gyűjtve nyújtjuk át az olvasó
nak, nem akarta, hogy ez a (könyv megszülessen. Nem akar
ta  mert. mint hangoztatta, az újság szám ára irt minden 
közlemény csak egynapos életű, másnap meghal. Azonkívül, 
irja egy helyen. »lájdaJmas csalódást okozna, ha az olva
sóim, akikkel valami láthatatlan, de meleg testvéri kapcso
lat fűz össze, nem sietnének megvásárolni a könyvemet.« Ez 
az oka hogy Fenyves Ferenc életében, noha barátai és tisz- 
tletöii sürgetitek, nem jelenteik meg összegyűjtve (körtetekre 
rugó írásai, melyek nagyrésze az újság számára íródott 
ugyan, de mégsem egynapos életűek, mert időn és téren 
átívelő t szta szellem és lélek csillog bennük. Fenyves Fe
renc, a magyar tolinak ez a csendes, szerény és elrejtőző 
munkása, már az öröklété, de Írásai elhintve az évek során 
toronymagassá dagadt ujságkötetekben, megmaradtak nekünk 
és uigy érezzük, hogy egy igaz embernek, nagy és harcos új
ságírónak, az írás művészének állítunk szerény, de 
méltó emléket, ha Írásait kiemeljük az  újságok sárguló ol
dalairól és egymás rntllé illesztve, mint a lánc szemeit, fel
építjük belőlük egy példásan nagyszerű emberi élet képét.

Fenyves Ferenc Írásai megérdemlik, hogy átmentsük őket 
c könyv lapjaira, m ert ezek a kisdbb-nagyobb írások nem 
a szó konvencionális értelmében vett újságcikkek, amelyek va
lóban elmúlnak a nappal, hanem kritika és vallom ás; egy  le
tűnt kor jelzőlámpái, melyek áttörnek a múlt ¡ködén; távoli 
hangok, melyek ma is élnek; egy derűs-bölcs lélek üzenetei; 
egy harcot álló ujságiró életének szinei. Emberi közvetlenség, 
elzsongitó melegség, szeretet és igazság szomjuhozása, emel
kedett világnézet, szelíd humor és odaadás, önfeláldozás és 
elvhüség sugárzanak felérik e  sorokból, — függetlenül a z  idő
től. Ezek az  Írások, amelyeket itt ta lál az olvasó, semmit 
sém vesztettek sem aktuálitásukból, «sem szinlükből, sem me-



kéglikből, mióta megszülettek. Hőfokuk ugyanaz, izük is, a 
célok, melyekért Fenyves Ferenc harcolt, ma is célok és ma 
is, mi is regi kedvvel harcolunk értük. Az elvek, amelyeket ő 
követett, ma is — vagy leginkább ma — követésre mél
tóak. Kultúrpolitikai elgondolásai változatlanul aktuálisak, 
szelleme mosolya és lelke derűje ma is mosolyogtat, ma is 
felderiti a szivet. Ezekben az Írásokban örök gondolatok, 
örök eszmék, örök elvek és örök célok, örök jóság, szépség 
és igazság, örök szellem tüzel és gyönyörködtet. Sem a cik
kek, sem írójuk szelleme nem halt meg.

*

Aki irta, még gyerek volt, kis gimnázista, amikor a betű 
és az írás édes m érgét először szívta fel ifjú leikébe, hogy 
az »irodalmi kaland« első izgalma, mint az első pohár bor 
és az első szerelem feledhetetlen) bódulata, örökre fogságában 
tartsa.

Fenyves Ferenc Nagyszentmiklóson született 1885 szep
tember 15-tkén. Apja kereskedőember. H atan voltak testvérek, 
Ferenc a legidősebb. A család később Nagyszentmiklósról a 
bánáti ószentiván községbe költözött. Fenyves Ferenc Makón 
végezte az elemit, m ert ószentivánon abban az. időben még 
nem volt iskola. Kilencéves volt Fenyves Ferenc, mikor 
1894-ben Szuboticára költöztek. A nagy család gyorsan gyö
keret eresztett a  bácskai homokon és Fenyves Ferencet is 
mindörökre idefüzte. Szerényen, mondhatjuk szegényen éltek- 
Fenyves Ferenc gimnáziumba került. A falusi élet után. ülj 
környezet, uj életformák közt telt el néhány eseménytelen 
óv. Amikor azonban az  irodalomkedvelő, kiváló Toncs Gusz
táv vette át a m agyar nyelv és irodalom tanítását, a kis diák 
is nagy változáson ment át. Minden érdeklődése, minden am
bíciója az irodalom felé fordult. Kétségkívül nagy szerepe 
volt ebben osztálytársának Kosztolányi Dezsőnek, Brenner 
Józsefnek, a későbbi Csáth Gézának, Munik Artúrnak és mások
nak, akik szívesebben vonultak el olvasni, mig mások sárkányt 
eregettek. Ezek a kis diákok megértő tanárok szellemi veze
tése alatt áldozgattak irodalmi szenvedélyüknek. Az élet, a 
világ csendes és eseménytelen volt, a fiatalság érdeklődését 
legfeljebb kis szerelmek, kávéházi billiárdasztalok vagy á rta t
lan kalandozások foglalkoztatták. Világnézeti, sport, vagy po
litikai szenvedélyek távolról sem hatottak úgy az akkori if
júságra, mint a maira. M aradt idő könyvekre, vitákra, hosz- 
szu sétákra és csendes, léleképitő beszélgetésekre. Az iroda
lom, a művészet, a költők é's irók alkotásai szolgáltatták a 
beszédtémát.



Ebben az időben mutatkozott meg Fenyves Ferenc rá 
termettsége és fantáziája először. Egy napon ugyanis meg
alapította az »Első gőzüzemű m agyar dolgozat-gyáratx és 
a cégalapításról értesítette az osztály gyengébb tanulóit. A 
gyártulajdonos kis Fenyves pénzért, szépszóért, vagy más 
ellenszolgáltatásért. (főleg rajzóikért, mert Fenyves Ferenc 
viszont gyönge rajzoló volt) tucatszám ra irta a m agyar dol
gosatokat, azoknak a nagyobbrészt bunyevác anyanyelvű 
osztálytársainak, akiknek az ilye'n művelet súlyos fejtöréssel 
járó problémát jelentett. Az üzem kitünően prosperált és éve
kig fennállt. Hogy miért csukott be, ma sem tudjuk.

Az iskolai szabályok értelmében az iskolai önképzőkör 
működő tagjai csiaik hetedikeseik. és nyolcadikosok lehettek, 
do Kosztolányi, Fenyves és mások m ár ötödikes korukban 
»titkos« irodalmi egyesületet alapítottak és ifjúi lelkesedéssel 
»alkottak«. Az irodalmi körnek szigorú szabályai voltak és 
állítólag nehezebben lehetett bejutni etlbe a körbe, mint a 
Tudományos Akadémiába. Hogy az ötödikes irodalmi láz 
mléiltatlanul a föld alá kényszerült, arró l a kör tagjai nem te- 
hetteik. A tanárok ellenezték, hogy hetedikestől lefelé a diá
kok irodalommal foglalkozzanak, mintha a virágnak meg 
lehetne tiltani, hogy nyíljon, ha jön a kikelet.

Loosz István. Mamuzsics Benedek, Osztrogonác János, 
Prokesch Ignác, Haverda Mátyás, Mérey Ágoston', Matkovics 
Miklós és a »Bumberdó«-s Grömann Vilmos, a híres dilet- 
táns^ujságiró voltak Fenyves Ferenc és kortársai tanárai, 
akik valahogyan tudomást szereztek a  »titkos irodalmi tá r
saságról«, de jóindulatulag szemethunytak, főleg azért, mert 
Kosztolányi Dezső volt a »főkolompos«. Később Kosztolányi 
igazgiatónak is a fülébe jutott a földialatti szervezkedés és az 
igazgatói lakásban ta rto tt gyűlések hire. A szigorú direktor 
az irodalomban sem ismert tréfát. Becitálta lakásába a kör 
tagjait, és megtiltotta nekik, hogy lapot adjanak ki. Mert az 
irodalmi összeesküvőknek lapjuk is volt, Fenyves Ferenc szer
vezte meg és egyik kedves cikkében el is mesíéli a vállalat 
történetét. »Előre« ez volt a hetilap cirne, Fenyves szerkesz
tette. Kosztolányi, Műnk, Csáth, Szabó-Batancs, a novellista 
és későbbi tanár voltak a főmunkatársak. Ebben a lapban 
jelenteik meg Kosztolányi első versei és Fenyves első cikkei. 
Az újság litográfon a törvényszéki fogházban készült és öt
ven példányban kelt el. Heti két forint volt a tiszta haszon 
s egy tavaszi estén Kosztolányi Dezső, aki a pénzt kezelte, a 
bevételből elindult megizlelni az első szerelmet. Édesen a ra 
nyos történet ez, Fenyves Ferenc drágta derűjével le is lep
lezi a nagy a ffé r t«  a kötet »Jubüeum és n^égsem jubileum« 
Qimü Cikkében.



Valószínű, hogy nem Kosztolányi Dezső boldog első ki
ruccanása a szereleim vizeire, hanem inkább Kosztolányi 
igazgató ur közibelépése buktatta meg ezt a  kitűnő lapot. 
Fenyves Ferenc azonban nem nyugodott. Az írás, szerkesz
tés és lapkiadás szenvedélye hajszolta és uj lapot indított, 
de ebből m ár csak két szám jelent meg. A harmladik szám 
azért maradt el, m ert 'hiányzott az a tiz fillér, amennyibe 
a papir került volna.

Később Kosztolányi Dezsőt egy közismert incidens miatt 
eltávolították az intézetből s emiatt a gimnáziumi irodalmi 
életiben a hanyatlás rövid ideig tartó  korszaka következett. 
Azért rövid iideig tartó, ¡mert hetediktől kezdve a társaság az 
Önképzőkör kereteiben főleg a modem gondolkodású, kitűnő 
Pásztori Endre professzor által buzdítva, nyíltan is foglalkoz
hatott irodalommal. P ász to ri tanár élénk érdeklődéssel figyel
te az ifjú Fenyves Ferenc és Kosztolányi Dezső virágba- 
s zökkenés ét. G yakran lőhetett együtt látni hosszú sétákon 
a tanárt és tanítványait. Irodalomról beszélgettek. Kosztolányi
nak akkor már versei jelentek meg Budapesten. Fenyves Fe
renc mögött pedig m ár viharos, »szerkesztői és ujságirói« 
múlt állt.

Fenyves Ferenc 1903-ban érettségizett és Budapestre 
ment jogászkodni. Ezzel életének uj, izgalmas, lelket és szel
lemet érlelő szakasza következett.

*

A m agyar főváros lüktető forgatagába került a nyurga, 
nagybajn. élénktekintetü, mozgékony, mindiig kedves, mindig 
mosolygó fiatalember,. Az egyetemen összetalálkozott a régi 
gárda, sőt újakkal is kiegészült. Igaz jóbarátok voltak, délről 
jöttek, a mulatós Bácska nagy falu-anetropolisából. F iatalsá
guk ezernyi emléke fűzte össze őket Terveket szőttek, ál
modoztak, vitatkoztak. Fenyves Ferenc joghallgató volt, 
Kosztolányi tanárnak készült, Műnk orvosnak. Készülődésük 
a tisztes polgári életre cseppet sem csökkentette nagy és 
szent lelkesedésüket miinden iránt, ami irodalmi, művészi éle
tet jelentett az akikori M agyarországon. A horizont is kez
det; szélesedni.

Az ifjúság üteme, lángja, a szabadabb szelleműek olda
lára vitte Fenyves Ferencet is, aki a későbbi kiváló újságírót 
ielleímző éleslátással, igen korán ráeszm élt a társadalmi 
képződmények és építmények aránytalanságára, amit ott 
megfogható közelségből láthatott.

A magyar életben ekkor lobbantak fel az uj lángok, melyek 
tiizülket nyugatról kapták. Uj, friss szellem tódult a m agyar



pusztába és »perzselte az ifjú lelkeket«. Forrongott az élet, a 
szellem, a sajtó, az irodalom. Folyt a harc, állt a bál. Lehet-e 
csodálkozni, hogy dbben a  forrongó világban a  messzebbre, 
más szerepre tekintő, fiatal Fenyves Ferenc elhanyagolta a 
jogi tudományokat? Nem volt kedve tanulni, csatangolt, szi
matolt. érezte, hogy neon vidéki fiskálisnak született. Nem is 
titkolta, hogy újságíró szeretne lenni. Tényleges újságíró és 
nem aféle külső ciikkiró Bent akart élni a redakció levegőjé
ben, a zsum aliszták lelkes, szenvedélyes, bizarr társadal
mában. Be is került a Budapesti Napló szerkesztőségébe. 
Vészi József, Kabos Ede, Báró Lajos mellett ismerkedeitt 
meg a modern újságírás és szerkesztés tudományával. Ezek 
voltak azok a lüktető idők, amelyek örökre eljegyezték 
Fenyves Ferencet az újságírással. A frigy valóban egy életre 
szólt s kevesen szerették nagyobb, őszintébb szenvedéllyel, 
kevesen szolgálták több és forróbb hittel a m agyar újságírást 
Fenyves Ferencnél.

Közben egy-egy vizsgán is átjutott, ami »nagy teljesít
mény«, ha elgondoljuk, hogy a  jogi téma nem nagyon érde
kelte és nem -szívesen tanult. Mezei-jogász volt ő is, mint 
annyi későbbi ¡nagy író, újságíró és politikus. Mások voltak 
a vágyai, céljai, tervei, nem meghúzódni egy ügyvédi iroda 
négy fala között. A Budapesti Naplón kívül kivülről dolgo
zott a Borsszem Jankónak, az akkori idők legkedvesebb, legfélei- 
metesebb, gyilkos szatiráju vicclapjának. Erős oldala volt és 
mindvégig m aradt is Fenyves Ferencnek a humor. Mindig, 
később is, szivesebben irt humoreszket, mint vezércikket, noha 
az utóbbiban is a legmagasabb kvalitást jelentette. Abban az 
időben 1904—1906 években sűrűn jelentek meg a  Borsszem 
Jankóban F. F. jelzésű vidám apróságok. R ovata is volt »Az 
Upor Kávéházbói«. Évekig küldte üde, sziporkázó tréfáit, vic
ceit, persziifláló leírásait a Borsszem Jankónak, de a szer- 
kesztőségbéh tulaj doniképen nem is ismerték és nem is fizet
tek neki. (A vicclapok m ár aíbban az  időben sem szeretteik fi
zetni). Végre Fenyves Feri megunta a dolgot és otthonról, 
ahol a vakációt töltötte, levelet irt a  Borsszem Jankó szer
kesztőségének és beküldött viccei ellenszolgáltatásaképen tisz- 
teletpéldány megindítását kérte. A következő héten ez a szer
kesztői üzenet jelent meg a lapban: »ön beküldött vicceiért
tiszteletpéldány megindítását kéri. Vegye tudomásul, hogy ez 
a legjobb vicc, am elyet valaha beküldött«. Ezen a szellemes 
válaszon kitünően mulatott és ezzel a honorárium-ügy el is 
volt intézve. A fizetséggel általában, akkor sem, később sem 
sokat törődött. Csupa szív és lelkesedés volt egész lénye és 
később, amikor egy nagy lap vezére lett, gyermeki öszinteség-



gél csodálkozott, ha a munkatársak honoráriumot, vagy fize- 
tésjavitást sürgettek. Csodálkozott, de fizetett.

Nemcsak a Borsszem Jankónak dolgozott abban az idő
ben, hanem a Bácskai Hírlapnak is, amelyet első tanitó- 
mestere, a kitűnő Braun Henrik szerkesztett. Pontosan kül
dözgette —enyv  aláirásu vidám leveleit Budapestről. A közön
ség kedvelte ezeket a kedvesen csipkelődő cikkecskéiket, 
amelyek szerint a  pesti Szabadlság-téri, úgynevezett Min- 
takávécsamok m árványasztalán születtek. Ez a Csarnok volt 
a szuboticaii kolónia tanyája. Itt gyűltek össze Fenyves. 
Kosztolányi Műnk, Csáth, Kellért Benő, Havas Emil, Lóránt 
holtán, P ataky Tóni, Szántó Miklós, S trelitzky Dénes, Havas 
Károly és mások. Hogy miért itt, az könnyen kitalálható, ha 
megnézzük az akkori díjszabást. A Csarnokban hat k rajcár 
volt egy nagy habos kávé és két k ra jcár egy »nagyturós«. 
Ez volt az uzsonna és a vacsora is egyben, mivel a nábobok 
legendás földjének egyszerű gyermekei a Bácskából inkább 
virtust, mint pengő forintokat vittek magukkal a fővárosba. 
Este fél tízig tarto ttak  a viták és beszélgetések a törzsasztal
nál s azután siettek haza, mert tízkor volt a kapuzárás. A 
vice dija tiz fillér volt, amit Fenyves Ferenc szívesen fizetett 
volna, amint egész életében mindig szívesen fizetett, ha lett 
volna. Nem egyszer megtörtént, hogy a társaság  a vita hevé
ben elfeledkezett a záróráról és ilyenkor, hogy az ötkrajcár 
kapupénzt megtakarítsák, egész éjszaka a  Dunaparton sétáltak.

Másodéves jogihallgató volt Fenyves Ferenc, amikor be
került dr. Bauer Mór előkelő lipótvárosi ügyvéd irodájába. 
Ekkor, egykorú legendák szerint, megfogadta, hogy uj éle
tet kezd, felhagy irodalmi és újságírói ambícióival és a jogi 
tudományoknak szenteli életét Szükség volt erre a fogada
lomra, m ert a vizsgáikkal meglehetősen hadilábon állt. Á lta
lában nem szerette a fegyelmet és az egyhangú irodai mun
kát. Lázadozott, ki-ki akart törni és ott hagyni a »tisztes
séges megélhetéssel« kecsegtető pályát, hogy belevesse ma
gát, m ost már véglegesen és eltéphetetlenül a zsurnalisztika 
karjaiba. Az uj élet, amelyre felesküdött a komoly és kitartó 
munka korszaka azonban egyre késett. A bohém életnek, 
am ely sehogy sem felelt meg a hűvösen előkelő Bauer-iroda 
szellemének és tradícióinak, az lett a vége, hogy egy napon 
a principális is megunta a dolgot és az t mondta neki. hogy 
menjen és keressen magának jobb helyet. Fenyves Ferenc 
egy pillanatig elgondolkozott, mint aki jól meghányja-veti 
rrtagában az indítványt, matjd derűsen igy válaszolt:

— Akkor maradok, m ert ennél jobb helyet úgy sem ta
lálhatnék.

*



Ott is maradt. Mindenki szerette a tűrhetetlenül jókedélyü, 
talpraesett, eleven és eszes fiatalembert. Hogy mégsem lett 
ügyvéd belőle, arról Bauer doktor igazán nem tehet. Nem 
rfajta múlott.

*

A szünidőiket Fenyves Ferenc rendszerint családjánál 
töltötte. Úgy élt ő is, m int a többi korabeli fiatalember. Súlyo
sabb gond senkit sem gyötört, Fenyves Ferencet sem, noha 
szülei nagyon egyszerű viszonyok között éltek. A békeévek 
nyugalmában sütkérezett a világ. A gazdag, nagygyomru, 
nagyivó Szuboticán éppen olyan volt az élet, mint a többi 
vidéld városban* Tespedt. eseménytelen és vidám. Ettek, it
tak, temettek és házasodtak. A buckák megteremték a jó ho
moki bort. a zsíros kukoricán felhiztak a disznók, a Kaszinó
ban az urak kártyáztak , a kávéházakban jó feketekávét és 
kapucniért mértek, éjjel a híres Bodrits Miska és Hasi Kál
mán húzták ifjúi kedvvel a  mulató és hallgató nótákat és foly
tak a regényesen szép három-, meg hatnapos dáridók.

Azok a siulyos problémák, melyek ma gyötrik az ifjúsá
got: a pályaválasztás, a kenyér, a megélhetés és a jövö kér
désen, ha nem is voltak ismeretlen fogalmak, mindenesetre 
nem voltak súlyosak. Aki dolgozni akart, talált munkát itt is, 
máshol is. Erős, derűs, magábizó és a jövőben, biztos fiatal
ság élt akkor. Hittek magukban és az életben, amely k itá
rult előttük fényeivel. A feltörekvő és gazdagodó polgárság 
feszítette a váTOS kereteit; élt, épített és nem ismert sem 
vallási, sem nemzetiségi gyűlölködést, «sem türelmetlenséget. 
A föld bőven term ett, a homok gyöngyöt izzadt, a cigány 
húzta a nótát, kupecok, ló- és disznókereskedők, lateinerek 
és iparosok, kereskedők és tisztviselők a maguk törzsasztalá
nál, a népszerű, azó ta letűnt gáblizóhelyeken és sörözőkben 
szürcsölték az élet kis örömeit. Szegénység akkor is volt, 
de nem volt tömegjeién ség és szociális problémákon senkinek 
sem kellett a fejlét törnie túlságosan.

Mi érdekelte akkor a közönséget?
A termény- és állatáraik elsősorban, azután a politika és 

a várospolitika harcai, a kis és nagy kortesfurfangok. anek- 
dotaizü cselszövések és intrikák a torony alól. néha egy-egy 
ismertebb korifeus botránya, egy szép asszony kalandjai, zsí
ros lakodalmak, borgőzös névnapi köszöntések. De ezek sem 
érdekeltek mindenkit ebben a tanyavilággal ölelkező, poros 
és fülledt alföldi fészekben, a zenés anyóstemetések klasszikus 
városában. M ár B itó  Károly volt a polgárm ester, de a harc 
pi£g lüktetett a színfalak mögött. Budapesten Tisza István



Uralkodott. A nagy hullámok el szol idültek, mire ideértek, a 
távoli világ rezgései «pedig alig okoztak izgalmat. Lassan 
áradt, duzzadt az ólet. Kövér, pufók, egészséges volt minden. 
A bankok is és az erkölcsök is.

Az akikari kávéházak közül a Neanzeti-aiek volt némi iro^ 
dalminbohém cimie és jellege. Itt gyűltek össze a  lapok: Bács- 
megyei Napló, Bácskai Hírlap és a Bácskai Napló szerkesz
tői és imunikaf ársaii, néhány hivatásos ujlságiró, egy sereg fullajtár, 
barát, lapkorifeus, benfentes, sok fiatal ügyvédjelölt és ha tö r
ténetesen nem vitatkoztak, kártyáztak, vagy billiárdoztak. A 
Bácsikai Hírlap volt a kcnkurrens lapok közül a legjobb és 
legkedveltebb. Braun Henrik szerkesztette és sógora, dr. Csil
lag Károly ügyvéd, ez a legrégibb és légik edv esőbb bohém, 
csnpaötlet és csupa derű amber, volt a lap vezére. Ma is él, 
nemrégiben cikke is jelent meg a Naplóiban. A kiadó Fischer 
Móric a legkedélyesebb újságkiadóik egyike, aki valaha élt 
ebben a városban. Csak egy gyengéje volt: nem szeretett 
fizetni az újságíróknak, de ezzel szemben szerette őket és el
tűrte a firlkászok komiszikodását Végső esetben a kávéházi 
számlájukat is kiegye nli tét te. Történteik ilyen csodák. A Bács
kai Hirlap szerkesztősége a főucoai Vojnics Máté (ma Lel- 
baeh) ház első emeletén volt és két szobából állt. Nem vala
mi tündöklő redakciós helyiségek voltak, de tulajdon képeit 
nem is itt, hanem a kávéházi asztalnál készült az újság. De 
mégis szerkesztőség volt, szentély olyan fiatal és törekvő 
újságíró számára, mint Fenyves Ferenc. Itt, ebben a két ho
mályos szobában székelt a munkatársi kar. Kondor Ottó ri
porter, Vadócz (Vajda), Somlyó Zoltán, László Géza. Gyóni 
Géza. Ide járogatott fel még rövidnadrágos gimnázista ko
rában Fenyves Ferenc Kosztolányi Dezsővel és az irodalmas 
fiatalság más tagjaival. Besompolyogtak a szerkesztőségbe, 
vágyaik templomába és csillogó szemmel bámészkodtak a 
nagyok között.

Braun Henriik jól ismerte és szerette Fenyves Ferencet. 
Kitűnő szimatával m egérezte benne az ujságiró-vért és báto
rította. Amikor Fenyves Ferenc, mint fiatal jogász, a szüne
tekben hazajött, egész nap ott lebzselt a redakcióbán, vagy 
a káivéházban a  »bohém-asztalinál«. Tele volt friss terveikkel, 
lelkesedéssel, »szent lázadásokkal«. P uszta tollal akarta meg
rohamozná ezt a várost és el akarta ültetni a közönyös lel
kekben a betűiket, hogy az ige kicsirázzék és kihajtson. Ku'- 
turát, életet, pezsgést alkart teremteni a homokon. Szét akarta 
törni a város falusi életformáit és urbánus szellemmel akarta 
telíteni ezt a  gyenge Ízléssel m egalkotott sárrengeteget és a 
haladással szembe helyezkedő, féltékeny, zárkózott embereit.



Csak ifjúi lelkesedés iher vállalkozni nagy feladatokra.
Fenyves Ferenc vállalkozott. Hogy mennyire sikerült az, 

amit akart, azt tudjuk, mindenesetre biztos, hogy ez a város 
és ez a vidék sokat köszönhet neki. Az u L azonban tövises 
v o lt. . .

*

Hogy milyen volt a vidéki újságírás, azt ő igy jellemezte: 
»Vidéki ú jsá g ...  ez a fogalom nemrégiben még disznótorok
ról irt öles tudósítások, kacagtatóun nagyképü színházi * k ri
tikák, érdekesség nélküli cikkek es a tüzoitászaíkaszparancs- 
tiok uj egyenruhájáról szerkesztett ódák képzetével együtt 
jelent meg a köz tuda tban ...«

Budapesten eklkor fénykorát élte a m agyar sajtó, de a 
vidéken még facipöben cammogott. Tulajdonkénen csak 
Nagyváradon, Kassán, Szegeden, Temesváron és Szuboticán 
voli jelentékeny és életképes sajtóélet és csak ezek a váro
sok adtak a budapesti újságírásnak igazi nagy értékeket.

Fenyves Ferenc Budapestről jött haza és magával hoz<a 
nemcsak az uj nyugati szellemet, hanem a modern újságírás 
módszereit is. Abban az időben a nagy.. ujurcu, szabadelvű, 
fővárosi lapok szerkesztőségeiben az, irodalom és a zsurna
lisztika legtündöklőbb nevei dolgoztak. Uj hang, uj, friss 
európai szellem vonult be az újságírásba is. Akkoiiban szület
tek a nagy bulvárlapok és kialakult a hírszolgálatnak az az 
addig ismeretlen, vagy elhanyagolt módja, am ely -a ri-portázs:, 
vagyis az események pontos, becsületes, megbízható, de emel
lett színes, egyéni és élvezetes rögzítését elébe helyezte az ad
dig domináns publicisztikának is és a kommüni)készeni fahang 
helyébe az eleven, megkapó, precíz leirás nyomni'. Fz a 
»szenzáció« születésnapja Az elv az, hogy ami érdekes, az t 
ki kell taposni, fel kell tárni és úgy kell szervírozni, hogy az 
olvasó »átélje« az esemény minden izgalmát. A budapesti 
sajtó cgyrésze, főleg az uj lapok, hihetetlen gyorsasággal a la 
kultak át és vezették be az ui stílust.

Széttörik a régi formákat, a nehézkes, rekedt hangot, 
eltüntetik a m egkocsonyásodott rovatokat és helyet adnak a 
valóságos élet hangjainak, akár vidám, alkar szomorú. Az uj 
újság mindenekelőtt érdekes akar lenni. Arca Fregoli-aro. 
naponta változó, miindenna-ppal újjászülető. megunhatatlan. 
Fle: harsog az újságok hasábjain. A hang közvetlenebb, bát
rabb. Harcos lendület és sok szín nyomul a szürke oldalakra. 
Humoreszk. Szubjektív krónika. Kroki. Bökkvers. Szinesriport. 
Csevegés.

Mindenről, mindenkinek — ez a jelszó



renyves Ferenc, aki már 14 éves korában uiságot szer
kesztett, közelről lá tta ezt a forradalmi átalakulást. Miköz
ben a patinás, lipótvárosi ügyvédi irodában peres akták kö
zött ült, sokszor gondolt a rra  és mondta is barátainak, hogy 
milyen« újságot szeretne teremteni Szuboticán

A vidéki újság — irja — a maga önkéntelen humorával 
kellemes derültséget keltett, valahányszor kritizáló kézbe 
került

Ezen a nevetségességen akart változtatni. Tisztában volt 
a nehézségekkel és az akadályokkal. így  ir erről:

»Ha a m agyar iró boldogtalan, m ert a nagy világ 
nem érti meg szavát, milyen boldogtalan lehet egy vidéki 
újságíró, akinek szava csak a buckák határáig hallatszik és 
aki zárt körnek, néhány ismerősnek, köztük sok sziik kopo
nyának, rosszindulatú embernek ir a lelke verítékével, a 
szive vérével.

A vidéki újságíró igazi napszámosa a kultúrának, 
igazi m ártírja annak az igyekezetnek, hogy mind többen 
olvassanak. Szerzetes, aki nem tesz ugyan szegénységi foga
dalmát, de mégsem gazdagodik meg soha, aki nem tesz nőt- 
lenségi esküt, de sötét és barátságtalan  hónapos szobá
ban éli le életét. Az utolsó tán azok között, aki komolyan 
tud lelkesedni, örülni, aki komolyan sir, s akinek a  lel
két egy szent ambíció tüti: szép és ió újsággal kultúrát 
csinálni. És aki ezért a gyönyörűségért szem ed el min
den fájdalmakat.
ismétlem: töretlen hitnek, ifjúi lelkesedésnek, sok

idealizmusnak, tömérdek harci kedvnek kell forrnia atíban, 
aki puszta tollal akar nekivágni az őserdőnek, hogy utat 
vágjon a folyondárok között a világosságnak.

Fenyves Ferencnek valóban nem volt m ás fegyvere, csak 
tiszta szándéka és árva tolla. Mégis nekivágott a homok-ten
gernek. Iránytűje a szive volt.

*

Első lapja a »Héber Hajnal« cimet viselte. Nem zsidó 
nacionalista lap volt ez, hanem vicclap. Megvolt az az egye
dülálló különlegessége is. hogy egyetlen példányban készült 
és m aga Fenyves irta elejétől végig. Sajnos, a kitűnő orgá
num egyetlen példányát sem tudtuk felkutatni. A »Héber 
Hajnal« közkézen foroghatott mert elkerült Braun Henriikhez 
is, aki kitünően mulatott azon, hogy ez a kis Fenyves gyerek 
milyen frappiroizó gúnnyal és tehetséggel figurázza ki az itt 
megjelenő körszakállas napilapokat



A nagy nyári egyetemi vakációikéban Fenyves Ferenc sű
rűn feljárt a Bácskiai Hírlap szerkesztőségébe, ahol »akkor 
még töblb volt az asztalon a spricceres pohár, mint a tinta- 
tartó«. A munkatársak — nagy óbb részük am atőr alapon, 
színházjegyért — ingujjra vetkőzve körmöltek és a  fiatal 
jogász örült, ha valamelyik asztal felszabadult és leülhetett 
fííreket hozott, nem fizetségért hiszen nem volt szerződtetett 
m unkatársa az újságnak, hanem ambícióból. Nagyon jó szimatu 
fiatalember volt, mindig hozott valami érdekes hirt a város
ból és azt fordulatosán irta  meg.

A »Héber Hajnal« annyira tetszett Braun Henriknek és 
dr. Csillag Károlyinak, ak i miaga is szerette és művelte a 
»vesét«, hogy Fenyvesre bízták a bumorrovat vezetését.

Ez volt a kezdet.
A fiatal Fenyves egyre jobban használható, egyre lelke

sebben dolgozó., egyelőre »futó-munkatársává« (vált a Bácskai 
Hírlapnak.

Egy napon Braun Henrik megemlítette a kiadónak, hogy 
volna itt egy tehetséges, fiatal ember, jó volna felvenni a 
szerkesztőségbe, állandó munkatársnak. Tám ogatta ezt a ja 
vaslatot dr. Csillag K ároly is. A kiadó első kérdése az volt: 
»Kell-e fizetni?« Ha nem (kell* nem bánja, vegyék fel! Braun 
Henrik m egnyugtatta a kiadót, hogy Fenyvest a saját zse
béből fogja dotálni.

így is történt.
Fenyves Ferenc adagolva, aszerint hogy Braun Henrik 

zsebében mennyi forint lappangott, talán 30-—40 koronát ka
pott azokban a hónapokban, mikor itthon volt és dolgozott. 
Gyönyörű jövedelem még akkor is, ha hatosonként folyósít
ják. Nyolc krajcár volt egy fekete és 15 korona egy pár 
jóminőségü cipő.

Egyszer Braun Henrik a szokottnál tovább, vagyis nem 
délután fél egytől este hétig, hanem kilencig kártyázo tt meg
szokott társaságával jó Hillimger apó Namzeti-kávéházában. 
A játék izgalmában megfeledkezett arról, hogy újságot is 
kellene csinálni Fenyves Ferenc ott settenkedett a közelben, 
Braun odahívta és megkérte, segítsen megszerkeszteni a m ás
napi újságot.

A szivességből-munkatárs örömmel vállalkozott. Körülro
bogott a városban, bekukkantott minden kávéházba és hírekre 
vadászott. így készült akkor az újság. Itt is, ott is tudtak, 
hallottak valamit, az emberek is szívesen meséltek. Idegenek 
is akadtak, akik »leadtak« pár vidéki »esetet«, a szállodai 
portás sem volt utolsó hírforrás,, hogy a mindenkori főpincé
rekről ne is beszéljünk, akik egyenesen a nagy tudósitó iro
dák szerepét töltötték be abban az időben



A városháza is adott anyagot, szurkálás is csurrant- 
csöppent, ha jól ment, lezajlott egy kiadós uszkocsiztatás is. 
A lap tehát elkészült, még csak egy hasáb kellett. Fenyves 
Ferencről csurgott az izzadság. Már mindent megirt, honnan 
vegye« még egy hia sálbot. Csillag Károly odaszólt neiíd:

— írd meg a repülő tálat.
Az ifjú szerkesztő 'nagy szemeket m eresztett.
— Mi az a repülő tál?
A nagy ugrató megmondta a tippet:
— írd meg, hogy a nagypiac-térem az egyik emeleti ab

lakból ma délben kirepült egy levesestál és egy előkelő ur 
cilinderét betörte, miközben a forró leves a nyakába zuho
gott.

Fenyves nagy igyekezettel megírta a cikket, mert erősen 
rá parancsoltak. M ásnap egész felfordulás támadt a város
ban. Mindenki a saját szájvize szerint ism ert rá az ügy sze
replőire. Egyesek X-éket gyanúsították a csúnya családi és 
leveses perpatvarral, mások Y-ékat. Tény, hogy hárman is 
megjelentek a szerkesztőségben a gyanúsítottak közül és ve- 
szede'mesen érdeklődtek a cikk írója iránt. Csillag főszer
kesztő ur utóbb leleplezte magát és bevallotta a fiatal kol
légának, hogy a  »repülő tál« mese volt és »ugratás« történt. 
Tanulság: akkor se szabad füllenteni, ha a főszerkesztő pa
rancsolja.

1905-öt irtak ekkor.
Csillag Károly dr., akinek imponált a fiatal Fenyves irama, 

ráterm ettsége, elevensége és hiuimora. ekikor azt az ajánlatot 
tette Fenyves Ferencnek, hogy ne térjen vissza Budapestre, 
maradjon itt újságírónak, m ert fel akarja frissíteni a Bácskai 
Hírlap szenkesztőségét. Dr Csillag K ároly ugyanis a Bács- 
megyei Napló konkurenciá já t akarta megtörni, illetve nem
csak a lapot, hanem rajta keresztül azt a várospolitikai cso
portot is, amely a lao mögött állt. A Bácsmegyei Naplót Du- 
govics Imre, egy valóban nagykapacitású, tehetséges újságíró 
szerkesztette abban az időben. A Bácskai Hírlapban Csillag 
Káro’y irta a gyilkos, veséző cikkeket.

Á helyi lapok általában politikai pártállásuk szerint h ar
sogtak. Mást nem is nagyon közöltek. A vezércikket legtöbb
ször valamelyik nagyváradi, vagy miskolci lapból csenték ki 
és sokat m ^attak  az olvasók, amikor a Bácskai Hírlapban 
és a Bácsmegyei Naplóban is szóról-szóra ugyanaz a ve
zércikk jelent meg »saját munkatársunktól.« A várospolitikai 
rovat azonban részletes és eredetil volt.

Ez az éra dr. Biró Károly polgárm esterségének kezdetére 
esett. Biró Károly modern várossá akarta  fejleszteni ezt a 
porfészket, uccaszabályozástól, parkírozásról, csatornázásról,



aszfaltozásról álmodozott (és ma is álmodoznak utódai). 
Igyekezett tervének megnyerni a szűkkeblű obtvinárokat és 
szükségei volt jó. erős sajtóra. Előállt akkor »az a furcsa 
he yzet, hogy mig a tanyai nép Biró Károly és tervei mellé 
állt, a városi polgárság ellenzékiségből igyekezett a terve
ket keresztülhúzni. A rohamot a Bácskai HirlaD vezette a 
kormánypárti dr. Biró Károly ellen.

Fenyves Ferenc is belevetette m agát a harcba cs megírta 
híressé vált krokiját, melynek sokatmondó cime ez volt: 
»Két szamár beszélget.« A szereplőket nem volt nehéz m eg
ismerni. A ci'kik (megjelenése után nagy megrökönyödés tá 
madt, de hamar megér tett ék és kitört a kacagás. Fenyves 
Ferenc szám ára az első nagy újságírói sikert ez a szatíra 
jelentette.

Egy nyári szünidőben történt ez, utána Fenvves visz- 
szatért Budapestre, hogy folytassa tanulmányait. Ekkor ke
rült «a Budapesti Napió szerkesztőségébe belső m unkatárs
nak. Fenyves Ferenc képességeit itt is ham ar felismerték és 
nem kellett végigjárnia az újságírók szokott rangfokozatait. 
Előbb kisegítő rendőri riporter lett, de egy-két hónap múlva 
komoly munkakört betöltő kollégák közé került. Irt mindent, 
főleg belpolitikai riportokat és cikkeket.

Természetesen egyetemi tanulmányaival olyan arányban 
maradt el, amilyen mértékben újságírói karrierje emelkedett. 
1906 őszén Csillag Károly látva, hogy régi tervét: a konkur- 
rens lap és csoport letörését csak Fenvves Ferenc segítségé
vel tudja keresztül vinni, fényes szerződtetési ajánlattal ke
reste fel Budapesten Fenyves Ferencet és sikerült rávennie, 
hogy hazatérjen és belépjen a Bácskai Hírlaphoz, ahol Braun 
Henrik mellett végezte a lap szerkesztését.

Nagy tervekkel, lángoló lelkesedéssel té rt haza a fiatal új
ságíró. Azt a modern, nagyvonalú, európai stílust akarta m eg
valósítani itt a homokbuckákon, amelyet a Budapesti Naplónál 
látott.

Keserű csalódással kellett azonban tapasztalnia, hogy ez 
az ut itt még nem járható és sokáig nem is lesz az.

Abban az időben »Függetlenség« címen Mukics Simon 
pártja hetilapot adott ki. Nem annyira híreket közöltek, mint 
inkább kíméletlen, sokszor fésületlenül kócos és szabadszáju 
kirohanásokat az ellentábor vezérei ellen. Dr. Ács Jenő je 
gyezte a lapot és felkérték szerkesztőnek Fenyves Ferencet, 
aki a Bácskai Hírlapnál is dolgozott. A Függetlenségnek nem 
volt sok olvasója, ezért Fenyves, aki kifogyhatatlan volt ö tle
tekben, arra kérte Braun Henriket, engedje meg, hogy a 
Bácskai Hírlapban vezércikkben megtámadja a Függetlensé
get.



A saját lapodat? — csodálkozott Braun.
Fenyves kirukkolt a tervével: a Bácskai Hirlapban ke

gyetlenül támadni fogja a Függetlenséget és a Függetlenség
ben ugyancsak ö fog válaszolni a tám adásokra.

— Na, majd meglátjuk — mosolygott Braun Henrik és a 
következő napon megjelent az első kirohanás a  Bácskai H ir
lapban a Függetlenség ellen. A következő héten megérkezett 
a »megfelelő« válasz. Ezt is, azt is Fenyves irta, aki ilymó- 
don saját magával polemizált és veszekedett elkeseredetten. 
Az álmos publikum felfigyelt a vad csatazajra és hétről-hétre 
izgatottan várták  a Függetlenséget, nem is sejtve, hogy a za 
jos, mulatságos kam pányt egy és ugyanaz a kéz irja és irá- 
nyitja.

Az ötlet bevált.
Még egy jelentékeny napilap jelent meg akkor Szuboti- 

cán, a Bácsmegyei Nap:ó, amelynek dr. Janiga János volt a 
megalapítója. Gyenge lapocska volt abban az időben és dél
ben került az olvasóhoz, mig a Bácskai Hirlap reggel.

A Bácsmegyei Napló 1907-ben már Fenyves Ferenc szer
kesztésében jelent meg. A műkedvelő riporterből professzio
nalista ujságiró lett és Fenyves Ferenc lemondott arról, hogy 
valaha is ügyvédként keresse meg kenyerét. A szó legigazibb 
értelmében szerelmese volt az újságírásnak és az is m aradt 
mindhalálig. A Bácsmegyei Napló fejlődésinek indult és egy
re népszerűbbé vált nemcsak Szuboticán, hanem a környé
ken is. Bátor hangja, friss szabadelvüsége, komoly igyeke
zete, hogy kivetkőzzék a vidékiesség avult rongyaiból, mél
tánylásra talált a közönségnél. A Bácsmegyei Napló 1910. év
folyamában a megváltozott, modernebb lapfejen dr. Fischer 
Jákó főszerkesztő neve mellett már ott diszeleg Fenyves F e
renc szerkesztő neve is.

A következő évben Fenyves Ferenc felelős szerkesztőként 
már egyedül jegyzi a lapot, amely délután 5 órakor jelent 
meg és előfizetési ára negyedévre helyben 2.40, vidékre 3 ko
rona volt. A Bácsmegyei Napló elindul hóditó ú tjá ra . . .

Fenyves Ferencet 1913 januárban N agyváradra hivják 
szerkesztőnek, de májusban már visszatér a régi harcok és 
első sikerek városába s május 13-ikán bejelenti, hogy a Bács
megyei Napló ismét az ő szerkesztésében jelenik meg. A cikk, 
amelyet e kötetbe is felvettünk, nem puszta bejelentés, hanem 
életprogram. »Olyan újságot akarok csiná’ni, — irja — amely 
hangot adjon a haladás iránti vágynak, amely sürgesse és 
konstatálja a fejlődést. A Bácsmegyei Napló lesz, ami mindig 
volt: az őszinte meggyőződések bátorszavu harcosa. Pártok 
politikája s egyének szolgálata nem befolyásolja a lap füg
getlenségét, amely a politikában a szabadelvüség nemes ha



gyományain épült radikális haladást, a városi politikában pe
dig a városi polgárság életigényeinek kielégitését vallja kö
vetendő programul.«

*
Fenyves Ferenc minden törekvése ekkor és a következő 

küzdelmekkel, harcokkal, csalódásokkal és sikerekkel tele 
esztendőkben az volt, hogy érdekes, nagyvárosi újságot te 
remtsen. Éhez azonban szükséges, hogy szellemi és kulturális 
élet virágozzék ki itt, ahol semmitől sem irtóznak úgy, mint a 
kockázatos, gyanús modernizmustól, a nagy kezdem ényezés
től és a bátor reformoktól. Kevés volt az olvasó. A lapok 
1200—2000—2500 példányban jelentek meg, négy, utóbb nyolc, 
vasárnap tizenkét oldalon. Harcolni kellett a közöny és rideg
ség ellen. Be kellett bizonyítani, hogy vidéked is lehet ma- 
gasszinvonalu, érdekes, megbizható, becsületes és független, 
újságot szerkeszteni. Fenyves Ferenc nem sajnálta az áldoza
tokat. Jó Íróktól és jó újságíróktól jó cikkeket vásárolt, ki
építette nemcsak Budapesttel, hanem a környékbeli városok
kal is a telefontudósitás rendszerét, Szomborban külön szer
kesztősége is volt a Bácsmegyei Naplónak. Igyekezett meg
előzni a Budapestről estefelé érkező lapokat, ezért délután 
ötkor jelentette meg a Bácsmegyei Naplót. Bevezette az uc- 
cai terjesztés, a rikkancsolás rendszerét. Ú jszerű friss tudó
sításokkal, érdekes címekkel, feltűnő, néha bizarr nyomda- 
technikával dolgozott. Mindent megirt, amiről úgy érezte, 
hogy a nyilvánoság elé kívánkozik és ezen a téren tántorítha
tatlan volt.

Rövid idő alatt mutatkoztak a siker erkölcsi jelei. Anya
giakban ráfizetett. Fenyves Ferenc újságírói híre ekkor már 
olyan nagy volt, hogy a budapesti Déli Hírlap, egy uj riport- 
újság, amely egyidőben jobb volt mint az »Az Est«, meghívta 
és a kiadóhivatali igazgatói állást kínálta Fenvves Ferencnek, 
akinek szervezőtehetsége egyforma arányban állt újságírói 
leleményességével. A Vidéki Ujságirók Országos Szövetsége 
főtitkárának, később alelnökének választotta Fenvves F eren
cet, aki egyizben m egnyerte a VUOSz 1000 koronás ösztön
díját is. Az ezer koronával Németországba küldték tanul
m ányútra. Az útról és tanulságairól kellemes riportkötetben 
számolt be.

Kik dolgoztak a régi Naplónak? Egész sor későbbi nagy 
név, igy dr. András Ernő, ma neves budapesti ügyvéd, Faragó 
Rezső, lapkiadó és szerkesztő Buenos Airesban, Czebe László, 
Hajnal Jenő, Poor Leó, Radó ímre, Miike Izidor. Havas Ká
roly, Lányi Mór, Godányi Zoltán, Szántó Miklós, a Napló 
mostani szombori szerkesztője, Fülöp Ilona, Kulhanek Ferenc, 
a Nap’ó mostani budapesti szerkesztője és sokan mások. A



Bácskai Hírlapnál dolgozott Braun Henriken kivül Iványi Je
nő, Somlyó Zoltán, Stella Adorján, Qyóni Géza. ott volt még 
a Bácskai Napló későbbi szerkesztője a kitűnő Dugovics Im
re izzig-vérig igazi újságíró, továbbá Demidor Imre.

Fenyves Ferenc 1913-ban dr. Havas Emillel, a Bácskai 
Hírlap későbbi szerkesztőjével és Kalmár Jenővel, a Munkás 
biztositó feledhetetlen emlékű igazgatójával együtt törvény- 
hatósági b izottsági'tag  is volt. Híresek voltak a korábbi évek
ből Fenyves Ferenc nagy harcai a polgárm ester és a konzer
vatív rezsim ellen. Állandó rovatot ta rto tt lapjában »Polgár- 
mester ur, vegye a kalapját« cimen. Fenyves Ferenc hire és 
népszerűsége egyre em elkedett és tárgyilagosan megállapít
hatjuk, hogy joggal. M egterem tette Szuboticán a bátor, kri
tikai, független m agyar újságírást és azt az akkori viszonyok
hoz képest a legmagasabb színvonalra fejlesztette. A Bács- 
megyei Napló igazi fellendülése a H averda-perrel kezdődött. 
Fenyves Ferenc fényesen kihasználta az első nagy szenzá
ciót és izgalmasnál izgalmasabb riportokban számolt be a 
nagy ügy minden mozzanatáról. Cikkei a riportírás iskolapél
dái lehetnek még ma is.

Lehet-e és szabad-e elfelejteni Fenyves Ferenc bátor és 
őszinte kiállását a háború előtti Szuboticán a bunyevác-szerb 
nemzetiség m ellett? A m agyar nacionalizmus leghangosabb 
éveiben megbékélést, megegyezést, jogot, méltányosságot, 
kulturális szabadságot és iskolát követelt a bunyevác-szerb- 
ségnek s nem engedte, hogy más anyanyelvű polgártársait 
másodrendű elemekként kezeljék, vagy éppenséggel elnyom
ják, állampolgársági jogaitól megfosszák.

A háború alatt, a vérözön és gyűlölködés leggyujtóbb 
napjaiban is a bátor pacifizmus hangján irt és mint a kötet
be felvett »1914-es jegyzetek«-ből kitűnik, merészen vette 
védelmébe a »szabad és demokratikus Szerbiát«, ahol sa já t 
földjébe hull veritékcseppje a p a ra sz tn a k ...

Az imperiumváltozás 1918-ban uj, az eddiginél nagyobb, 
és szebb feladatok élére állította Fenyves Ferencet és új
ságját, a Bácsmegyei Naplót, amely a határok megváltozta
tása után elért fejlődésének addigi legmagasabb pontjára- 
Helyi lapból országos lap lett.

Fenyves Ferenc életében ez az év más tekintetben Is 
változást hozott. D oktorátust szerzett és megnősült. Egy te
kintélyes tem esvári nagykereskedő leányát vette nőül és hit
vesében igaz bará tjára talált, aki további nagy és sokszor 
keserű küzdelmeiben, amelyek az évekkel egyre csak foko
zódtak, kitartóan állt mellette.

Az anyaországtól elszakadva, a forradalmak és az iszonyn 
összeomlás zűrzavarában, az itteni m agyarság egy időre uj-



ság  nélkül maradt. A Bácsmegyei Naplót is betiltották, de 
másfél évi szünet után, 1920-ban, amikor a szenvedélyek kissé 
lehiggadtak s megkezdődött az ujjáépités, a konszolidáció 
íolyam ata, ismét engedélyezték. A világ még vérében forgott 
és minden gerendája recsegett a nagy vihartól, amely négy 
évig  kaszálta a földet.

Mindenfelé romok.
De a véres törmelékek között ismét kihajt az ocsúdó é le t 

Eszeveszett lendülettel indul meg a zajlás mindenütt. Takarít
ják a romokat, szellőztetik a lelkeket, épitik az uj jövőt. A 
Bácsmegyei Napló rotációsgépe is megindul és ontja az ul- 
ságot. Most már nem a városnak és a környéknek, hanem 
az  uj hazába szakadt egész jugoszláviai magyarságnak. Kez
detben Fenyves Ferenc egyedül áll a  parancsnoki hidon. Ve
zér és közkatona egyszerre. ír, szerkeszt, szervez. Tudjia, érzi 
ő is és mindenki, hogy sziklákat kell most görgetni. A toll 
ismét harcba száll. Zakatolnak a gépek a Minerva nyomda 
termeiben és újjászületik a Bácsmegyei Napló*. A köröttünk 
lángoló forradalmi viharok, mint egy szigetre, kivetik Szu- 
•öoticán hajótörötteiket, köztük egész sereg kitűnő újságírót, 
akiknek a Bácsmegyei Napló ad menedéket és kenyeret.

így alakul meg a »nagy redukció«, amely kvalitásban 
nem csak vetekszik, hanem felül is múlja akárm elyik budapesti 
szerkesztőség munkatársi karát. Az elsők között foglal el 
vezető helyet a Bácsmegyei Napló szerkesztőségében Dr. 
D ettre János szegedi főispán, a »Délmagyarország« nagyhirü 
publicistája, befut Becskerekről Godányi Zoltán, az országos 
hirü humorista a »Cirkusz« rovat atyja, majd a fiatal Lum
péi Béla a Pécsi Naplótól, követi Komor Mihály, aki a bajai 
Független Újságnak volt a munkatársa. Ez az első stock. 
G yors szereposztás és folyik a munka. H írforrás ebben a zűr
zavaros, bomlott korszakban alig van. Telefonvonal nincs, 
megszakadnak az összeköttetések, a cenzúra szigorú. Nehéz 
jó újságot csinálni, de Fenyves Ferenc, aki sok vihart állt 
ki, nem enged. A lényéből áradó szeretet, nagy tudása, még 
mindig friss lelkesedése, magával ragadó munkakedve, együtt
érzése szerkesztősége tagjaival, a barátságnál több, meghitt 
és becéző rajongása munkatársaiért, és nem utolsó sorban bő
kezűsége miagukkal sodornak mindenkit. Éjszakáról éjszakára, 
szinte pihenő nélkül pattog a munka üteme. Fenyves Ferenc 
Írói a szerkesztőség parancsnoki hidjáról, hol a kiadóhivatal 
sáncaiból figyeli a megfeszitett, hősi munka eredményeit. Most 
m ár itt van mellette fivére, Fenyves Lajos is és megosztják az 
erősödő lapvállalat irányításának nehéz és jó idegeket kí
vánó munkáját.



A szerkesztőség keretei is egyre bővülnek. Uj munkatár
sak kopogtatnak az ajtón. Előbb Vukov Lukács, majd Szti- 
pics Lázó, a Nase Szlovo mostani szerkesztője, lépnek be a 
redakcióba, azután Bródy Mihály, Haraszti Sándor, 
László Ferenc, dr. Szántó Miklós, Mayor József, dr. Fiam  
József és dr. Gelei Dezső, M agyary Domokos. Lukovics Imre, 
Farkas Frigyes. Egy ideig dr. Gyermekov Dusán, jelenlegi 
petrovgrádi ügyvéd és Brkics Vojin országgyűlési képviselő 
is dolgozótársai voltak a Bácsmegyei Naplónak. Azután Dió- 
szeghy Tibor, a nagyszerű m agyar ujságiró, Gyomai Imre, 
aki innen került Párisba, Huberth János, az utolsó bohém, 
Sokcsics József, Tam ás István, M esterházy Ambrus, Mikes 
Flóris, Szabados Magda, dr. Hesslein József, Vig Lajos.

Nyolc oldalról tizenkettőre, azután tizenhatra bővül a 
Bácsmegyei Napló. Formában, hangban», stílusban modern, 
szelleme változatlanul a régi: demokratikus, humánus. A ki
tűnő szerkesztőség valóban európai színvonalú, friss, érdekes 
és harcos újságot ir.

A m agyarság szerétébe fogad;a az uj Bácsmegyei Naplót, 
amely a legmagasabb igényt is kielégíti. Hírszolgálata ak á r
melyik fővárosi újságéval vetekszik. Amiért azonban ragasz
kodnak is a Bácsmegyei Naplóhoz, az a szelleme, amely soha 
meg ndm változott és a  függetlensége, am ely egy pillanatig 
sem szűnt meg. Sokszor mondta Fenyves Ferenc: »Inkább el
pusztulni, de meg nem töm i. Senki szolgájává nem válhatik 
az újság«. Ez a függetlenség és Fenyves Ferenc minden túl
kapást, gyűlölködést, rosszindulatot elutasító m agatartása 
leinditettó át a Naplót a legsúlyosabb napokon.

Az újságírás fortélyait és a kitartó munkakedvet tőle ta 
nultuk. Az újság és a mesterség szereiére is ő nevelt ben
nünket Szeli-d, derűs lelkének melegénél sokszor felvidultunk 
és erősödtünk.

Szerette a munkát. Szerette a mosolygást maga körül. 
Szeretett megelégedett, ragaszkodó barátokat tudni maga 
m ellett Csodáltuk, hogy minden jó és szép ügyet mindig 
egyazon feszültségű lelkesedéssel karolt fel. Sokszor kihasz
nálták jóságát? Igaz. Nem törődött vele. Visszaéltek szinte 
gyermekes rajongásával. Nem izgatta. Az újság tisztessége 
volt a fontos. Mindig jobb és jobb újságot akart adni az ol
vasóknak. Kifogyhatatlan volt az ötletekben, uütásokban. Ha 
sikerült a lap, ő volt a  legboldogabb. Fele királyságom egy 
jó ötletért — volt kedves szavaiárása. Egy jó ötlet felvidí
totta, egy sikerült tréfa megnevettette, egy jó cikk, akárki 
irta, büszkeséggel töltötte el. Rajongással szerette a redakció 
világát úgy, mint harminc évvel azelőtt, amikor először sur
rant fel a kézirattal a Bácskai Hírlap szerkesztőségébe. Leg



szívesebben humoreszket irt és legjobban azokat szerette, 
akikben kedélyt látott megcsillanni. Irtózott az ujságiró-hiva- 
talnokoktól és többre becsülte a legsvihákabb humorirót a 
legpedánsabb beamtemél. Legszívesebben a  legszürkébb hir- 
fce is beleöntötte volna a lelkét, hogy a hir érdekesebb legyem. 
Alaptulajdonsága volt a  dolgok és az élet vidám szemlélete 
és az a képessége, hogy minden helyzetben csalhatatlanul 
megérezte és meglátta a fonákságot, a humort, akkor is, ha 
az nem volt nagyobb a homokszemnél. Még a Népszövetség
ről sem tudott nagyképü, komoly tudósítást imi. Ilyenek ez
rével jelentek meg a lapokban. Ö még ebben a komoly szán
dékkal megalkotott testületben is meglátta a teátráli'S jelmez 
alatt rejtőző komikus tehetetlenséget. így  is irta meg, ezért 
érdekes a cikk, amely e kötetnek is legsikerültebb riportja. 
Mint első tanítómestere, dr. Csillag Károly, Fenyves Ferenc 
is hive volt a jóizü »ugratásnak«, de azt sem bánta, ha jó
ízűen őt ugratták.

Volt egy kedves szokás a redakcióbán: az ötletkölcsönzés. 
Fenyves Ferenc mindig előzékenyen 'rendjfalkezésro állít és 
nagy komolyan feljegyezte magának, hogy kinek, mikor és 
milyen ötletet kölcsönzött. Azt mondta, ha majd elfárad és 
kifogy az ötletekből, kegyetlenül be fogja r a ;tunk vasalni 
követelését. Sajnos, ezzel is örökre adósai maradunk ennek a 
melegszívű embernek.

A derűs életszemléletnek szinte mindig kísérője a szo- 
ciá!is érzület. Fenyves Ferenc Írásait, életét, cselekedeteit 
a  iegnemesebb anyagú szociális együttérzés hatja át. Ez az 
érzés lelke legmélyéről fakad. Segítő szándéka mindig per
manens volt. Nagy azoknak a száma, akiket Fenyves Ferenc 
segítő keze és támogató pártfogása lendített előre az élet
ben.

Legszebb harcait is mindig az elnyomottak, a kisemmi
zettek  mellett, a jogfosztás és az elnyomatás ellen vivta. A 
kisebbségi sorsból fakadó problémák, amig erről beszélni 
lehetett, ni harcokra hevítették. Politikai kérdésekben a jó
zanság és mérsékletesség szempontjai vezették. A légüres tér 
és az ábrándozás politikája helyett reális utakat keresett 
a m agyar kisebbség számára. Mint annyiszor, itt is meg 
nem értéssé1 kellett küzdenie, az idő azonban Fenyves Fe
renc higgadt elgondolásait igazo'ta. A politikai szerepnél 
nagyobb, sőt felmérhetetlen az a szolgálat, amelyet Feny
ves Ferenc a m agyar népkisebbségi iskolaügy, irodalom, 
kultúra és művészet terén végzett.

Mi, akik közelről láttuk odadó munkálkodását a kisebb
ségi irodalom megteremtéséért, lelkesedését minden köz- 
m üve’ődési mozgalomért, rajongását a kisebbségi néplélek-



bői fakadó bárm ifajta m űvészetért, csak mi tudjuk, hogy 
milyen áldozatkész és nemes elgondolásai voltak a kisebb
ségi kulturmunkának ezen a megszervezetlen területén is-. 
A falukutatásra egy pályázat (1927 junius 26) keretében* 
m elyet főiskolások szám ára irt ki, ő tette meg a kezdemé
nyező lépést. Még ugyanabban az évben (julius 14), egész 
szívvel vetette m agát abba a mozgalomba, amelynek célja 
a Könyvbarátok Társaságának megterem tése v o lt Később 
is szüntelenül küzd független m agyar könyvkiadásért, ir* 
utazik, szervez, agitál, felolvasásokat tart. Amit ezen a te
rületen felmutathat a kisebbségi művelődési történet, az  
Fenyves Ferenc érdeme és nyugodt lelkiismerettel mondhat
juk, hogy Szentetóky Kornél mellett, vele egyvonalban, a  
kisebbségi m agyar Ktfltura rfiásodik halhatatlanja Fenyves 
Ferenc.

Szenteleky , Kontói még távoli v f  ágokról álmodozott* 
amikor Fenyves Ferenc a szerkesztőségi Íróasztal mellől le
veleket küldött szét íróknak, költőknek és olyan írásokat 
sürgetett tőlük, amelyekben ennek a tájnak a lelke, szine, 
hangja él. Még senki sem gondolt sajátságos, kisebbségi iro
dalom m egterem tésére, amikor Fenyves Ferenc már ebben 
az irányban dolgozott. É jszakákat töltött kéziratokba tem et
kezve és szerkesztette a Napló irodalmi mellékletét. M 'vó 
lett volna, egyáltalán felgyulladt volna-e az a kis irodalmi 
fény, amelyet ma magunkénak mondhatunk, ha Fenvves F e
renc nem nyitja meg a Napló hasábjait és az újság nagy 
nyilvánosságát az itt élő irók és költők szám ára? Mit é r t 
volna a legkáprázatosabb irodalomesztétikai elmé’et az ál
dozatkész kivitelező, segitő és buzdító akarata nélkül? Feny
ves Ferenc itt is megmutatta, hogy egy grammnyi cselekvés 
többet ér mázsányi szándéknál. A mi irodalmunk lángját 
Fenyves Ferenc gyújtotta meg és ez örök, elvitatlan érdem e 
marad.

Harmincéves újságírói pályáján mily kevésszer kapott 
m unkájáért hálát, vagy elismerést, annál többször gonosz 
m egnemértést és fájdalmas közönyt. Fenyves Ferenc azom 
bán nem az az ember volt, akit apró gonoszkodások m egtör
tek. Tudott örülni a sikernek, de a sikertelenség nem dön
tötte le. Eleme volt a küzdés, a mozgás, a iókedélv.

Sokat lehetne irni Fenyves Ferenc emberi jóságáról, ba
ráti ragaszkodásáról, újságírói tisztességéről, a redakc'ós 
szép napokról és feledhetetlen együttlétekről, tervezgetések- 
ről és beszélgetésekről. Imi kellene róla. mint egy nagv csa
tád fejéről, aki mind;g csak adott; mint apáról, aki három  
fiát jáságra, emberszeretetre, munkára és a legnemesebb Pr- 
kőlcsök tiszteletére, becsülettel becsületre nevelte, S mi tudjuk



csak, hogy ha néha meglegyimtette az elmúlás gondolata, csak 
egy iáit neki: az, hogy nem érheti meg három fiának virág- 
baborulását, em berréválását, munkába indu lásá t. . .

Nem érhette meg. Élete derekán* a nyugalmas évek, a 
bölccsé érés küszöbén, 1935 október 18-ikán munka közben 
megállt a szive, amelyet lassan, észrevétlenül őrölt, pusztított 
az ujságirómesterség félelmetes betegsége: a szüntelen izga
lom és az örök készenlétbenállás.

*

A negyvenéves Napló most ezzel a szerény kötettel hó
dol Fenyves Ferenc emlékének. Az ő Írásaiból gyűjtöttünk 
össze egy csokornyit Cikkeinek, Írásainak száma tizszer- 
ennyi. A kiválogatásnál az a szempont vezetett bennünket, 
hogy lehetőleg teljes képét adjuk emberi, újságírói és irói 
fejlődésének, továbbá azoknak az ideáloknak, amelyekért 
munkás élete folyamán kitartóan, hűséggel küzdött.

Látni fogjuk írásaiban a kezdés rezignációján átcsen
dülő bizakodást, a célkitűzés nemes tisztaságát, a jogért és 
igazságosságért folytatott küzdelme egy-egy jelenetét, ri
porteri kiválóságát, bátor, emberi kiállását, tisztánlátását a 
politikai kérdések rengetegében, harcát a kisebbségi m a
gyarság szebb holnapjáért, vidám írásaiban lelke mosolygá
sát, szelleme frisseségét, útirajzaiban a kitűnő, szemű újság
írót, aktuális írásaiban a pacifistát, a haladásba és az eszmék 
megtisztulásába vetett hitét, emlékezéseiben a visszarezdülő 
szivet, sétáiban a haik színeket, bucsuzásában a  megbocsátó 
jóságot. A cikkek összeállításánál igyekeztünk tartani az 
Időrendi sort, a csoportosításnál pedig a rra  törekedtünk, 
hogy az azonos sikon mozgó írásokat együtt találja az ol
vasó. Egy-egy csoport egy-egy állomás is Fenyves Ferenc 
életében. Másik igyekezetünk az volt, hogy lehetőség sze
rint bemutassuk Fenyves Ferenc kedves rovatainak egy-egy 
darabját. Az olvasók nagy része nem is tudhatta, hogy 
mely cikkeket irta  Fenyves Ferenc, m ert a legritkább eset
ben jegyezte nevével írásait.

A kötetnek a »Mégegyszer elm ondom ...«  cimet adtuk.
Fenyves Ferenc m égegyszer megszólal és hisszük, hogy 

olvasói, akiket ő annyi tűzzel, hittel, szeretettel és önfelál
dozó lelkesedéssel szolgált egy életen keresztül, szívesen 
hallgatják.

SZEGEDI EMIL





E  G Y \  M B E  R E L I N D U L

Újságírás a vidéken
. . . hiába minden,
Ha dalol és ha a távolba lát.
Mert néma gyermek minden kis magyar 
S  a nagyvilág nem érti a szavát.

Vidéki újság. . .  Ez a fogalom nemrégiben még 
•disznótorokról irt öles tudósítások, kacagtatóan nagy- 
képü színházi kritikák, érdekesség nélküli cikkek és a 
tüzoltószakaszparancsnok uj egyenruhájáról szerkesz
tett ódák képzetével együtt jelent meg a köztudatban.

A vidéki újság a maga önkéntelen humorával kelle
mes derülséget keltett, valahányszor kitizáló kézbe 
került.

Ma azonban már az anyósviccekkel együtt eltűntek 
azok a derűs szemelvények is, amelyeket kiböngészget
tek a vidéki újságok hasábjairól. Ma már csak elvétve 
tenyészt a vidéki újság csodabogarakat. Nagy általá
nosságban a vidéki újság nivós cikkek, színes riportok 
érdekes egyvelege és sok tekintetben versenyez a fővá
rosi sajtóval.

Pedig vidéken, a kisvárosban rettenetesen nehéz új
ságot csinálni.

Ha Qoncourt Párisról azt irta, hogy a világ legérde
kesebb vidéki városa, ugyan mit irt volna egy ma
gyarországi kis városról, ahol a vendéglő, a patika, a 
városháza az intelligencia találkozó helye, ahol nem 
fárad el nagyon az ember, mig az összes aszfaltos ut
cákat végigjárja, ahol a színház az egyetlen kultúrin
tézmény, ahol el lehet sorolni, hogy hány ember olvaa,



de ahol egy vállalkozó szellemű nyomdász, vagy politi
kai ambíciókat kereső fiskális lapot inditoti; valaha, s- 
most egy jámbor rajongó, naiv nagyotakarással, tündér
álmokkal vigasztalódó szegénységben irkái a kopott 
nyomdabetük számára.

Amint a vidéki újság átalakult heti szakközlönyből’ 
érdekes lappá, úgy kialakult vidéken is egy uj osztály. 
A vidéki újságírók osztálya. Az újságíró, aki vidéken él 
társtalan magányban, a vele hasonszőrűekkel mindig 
veszekedve, mások által csendesen utálva, ma már nem 
a műkedvelő jogász, aki a szünetet az újságírás tövises- 
gyönyörei közt tölti el, nem nyomdász, aki szedésköz
ben megszerkeszti a lapot is és nem akar sem a tanítói,, 
sem az árvaszéki iktatói állás boldog révében nyugalom
ra térni, ő csak újságíró. Kenyérkeresetből meg ambíció
ból és nem a cirkuszjegyért és az ingyen uszodahasz
nálatért ir. Az-álma, a vágya: az újság és az ambíciója 
ha talán egy fővárosi redakció felé szárnyal.

Tíz esztendő alatt száz évet fejlődött a vidéki sajtó 
s legalább egy évszázaddal előzi meg fejlődésben a ma
gyar vidéket.

Pedig — ismételjük — nagyon nehéz vidéken jó új
ságot csinálni.

Azok a segédeszközök, amelyek a fővárosi sajtónak 
rendelkezésére állanak, vidéken ismeretlenek. Nincs kő
nyomatos, mely az eseményekről értesít. Minden kis 
hirt ki kell veszekedni rendőrkapitányoktól, meg csend- 
örtizedesektől, akiknek egészen más a bajuk és sokkal 
több a dolguk, semhogy az újságokkal törődhetnének. 
A vidéki újságnak nincs bécsi telefonja, a politika és a  
világ nagy eseményeiről csak húsz perccel a lapzárta 
előtt telefonál hirt a budapesti tudósitó és mégis- érde
kes újságot kell csinálni.

Érdekes újságot, noha a vidéken ritkán adódnak elő 
érdekes és nagyobb jelentőségű események. A vidéki 
ember élete csöndes élet. Nagystílű dolgok nem igen il
lenek hozzá, nem is igen történnek sem általa, sem vele.



Érdekes újságot kell irni, mert a vidéki közönség; 
követelő. Épugy — vagy még jobban — megköveteli, 
mint a fővárosi, hogy az újság krónikása legyen az ese
ményeknek, a pletykáknak és a botrányoknak. És — 
akármilyen kicsinyesnek látszik is — az újságírónak 
lépten-nyomon éreznie kell, hogy a vidék csak egy utca, 
csak egy vendéglő, csak egy társaság, s ő minduntalan 
szembe találkozik mindenkivel, akinek a neve valami 
Kellemetlen kapcsolatban szerepelt az újságban.

Ha a magyar iró boldogtalan, mert a nagy világ 
nem érti meg szavát, milyen boldogtalan lehet egy vi
déki újságíró, akinek szava csak a buckák határáig hal
latszik és aki zárt körnek, néhány ismerősnek, köztük 
sok szűk koppnyának, rosszindulatú embernek ir a lelke 
verítékével, a szive vérével.

A vidéki ujságiró igazi napszámosa a kultúrának, 
igazi mártírja annak az igyekezetnek, hogy mind többen 
olvassanak. Szerzetes, aki nem tesz ugyan szegénységi 
fogadalmat, de mégsem gazdagodik meg soha, aki nem 
tesz nőtlenségi esküt, de sötét és barátságtalan hóna
pos szobákban éli le életét. Az utolsó tán azok között, 
aki komolyan tud lelkesedni, örülni, aki komolyan sir, s 
akinek a lelkét egy szent ambíció füti: szép és jó újság
gal kultúrát csinálni. És aki ezért a gyönyörűségért 
szenved el minden fájdalmakat.

Azok, akik ma idejöttek, talán nem mindnyájan csak 
újságírók, de mind ir újságot is. És ha nem is minden
nap, de életében jó egynéhányszor szenvedett már azért 
a vakmerőségért, hogy a vidéken, néhány kilométernyi
re, de sok évszázadnyi távolságban a fővárostól, kultú
rát mert álmodni. A szenvedésben és a nagyotakarás 
gyönyörűségében osztályosak és testvérek vagyunk te
hát mindannyian.

Legyen üdvözölve az ólombetűk minden rabszolgá
ja, a kultúra minden katonája.

1911 junius 4.



Ezt akarom!
Meghatottsággal veszem kezembe a tollat, hogy 

bejelentsem a közönségnek, hogy a mai naptól kezdve 
a Bácsmegyei Napló újból a szerkesztésemben jele
nik meg.

Mit mondhatok annak a közönségnek, amely szives 
volt az én igénytelen ujságirói munkámat hét éven át 
figyelemmel kisérni s amelynek érdeklődése tartotta 
ébren és fokozta annyi esztendő minden napján az am
bíciómat? Nem vagyok uj ember e városban s csak 
akkor tudtam meg, hogy a lelkem mennyire ideköt, ami
kor — bár kivételes pozícióba — idegenbe mentem el. 
Kell nekem e város minden erényével és fogyatkozásá
val, s kell nekem a küzdés, melyet vívtam és vívandó va
gyok azért, hogy pezsgő kulturált teremtődjék a buc
kák fölött. A küzdelem vágya és az apró sokezer ke- 
szegéletü alkotások pillanatnyi diadala hozott vissza 
ide, ahonnan sohasem tudtam egészen elszakadni. És 
amikor hálával és elismeréssel emlékszem vissza arra a 
nagyszerű munkára, amelyet Kálnai Dezső barátom e 
helyen végzett, — jelentem az olvasónak, hogy enged
tem a hívásnak és engedtem a lelkem parancsának, is
mét itt vagyok. Itt vagyok és megpróbálom azt, ami 
talán másoknak lehetetlennek látszik — Bácskát és Sza
badkát modern, eleven újság révén kötni össze az or
szággal. Olyan újságot akarok csinálni, amely hangot 
adjon a haladás iránti vágynak, amely sürgesse és 
konstatálja a fejlődést. Újságot, mely tárgyilagosan re
gisztrálja az eseményeket, amely megérezze a város 
szive dobbanását, amely lehető hü fotográfiája legyen 
Szabadka és Bácsmegye társadalmának.

Talán felesleges is más programmot adnom. 
Akik ismernek, tudják, hogy önérdek sohasem fertőzte 
meg toliam, akik nem ismernek, azok számára is be
szél helyettem a Bácsmegyei Napló, amely az lesz, ami



mindig volt: az őszinte meggyőződések bátorszavu
harcosa.

Olyan körülmények közt sikerült visszatérnem, 
hogy biztosíthattam a lapom minden irányban való füg
getlenségét. Pártok politikája s egyének szolgálata nem 
befolyásolja a Bácsmegyei Naplót, amely az országos 
politikában a szabadelvüség nemes hagyományain épült 
radikális haladást, a városi politikában pedig a városi 
polgárság életigényeinek kielégitését vallja követendő 
programmul. Nekünk nem ellenségünk senki, de vállal
juk és álljuk a küzdelmet mindenkivel szemben, aki ezt 
az országot a feudális rendszer kinai falával akarja a 
haladástól, agrárvámokkal kívánja a gazdasági fellen
düléstől és a konzervatív választójoggal szeretné az 
európai kulturnépek sorába való beilleszkedéstől elzár
ni. Es ez az újság szerény kereteit meghaladó erővel 
sújt le azokra is, akik a város vezetésében a polgári 
akarat érvényesülésének útjában állanak.

Erőt ad nekem mindehhez a tisztességes emberek 
támogatása, amely segített a múltban is s amely — ezt 
biztosra veszem — mellettem lesz a jövőben.

1913 május 9.



T Ö R E T L E N  H I T T E L .

Messiás az utcasarkon
Karácsony estéjén az utcasarkon nyüzsgő forgatag: 

közepén megállóit egy szőkeszakállu férfi. A szeme csil
logott. Az arca, a keze csodálatos fehér volt. Megállóit 
a sarkon s odatámaszkodott a lámpaoszlophoz. A gáz
lámpa, amely panama alapon világit, halvány fénnyel, 
sápadt sugarakat font a fehérarcu, szőke ember feje kö
ré s úgy tetszett, mintha a glória ragyogna ott. Az ide
gen belebámészkodott a szokatlanul nagy nyüzsgésbe 
s szenvedő mosolygással nézte a tarka emberáradatot, 
amely ott forrt, kavargóit mellette. Egy-egy siető alak 
hozzáütődött, de aiz idegen sokkal jobban el volt me
rülve, mint hogy ezzel törődött volna.

Valaki, egy bőrkabátos, vörös arcú férfi, aki cso
maggal a kezében igyekezett el ott a lámpaoszlop előtt, 
nagyon meg találta ütni az idegent, bocsánatot nem 
akart kérni, ráförmedt tehát:

— Mit lábatlankodik itt?! Úgy elbámul, hogy az 
ember alig veszi észre.

Az idegen csak ott állt s mosolygott tovább jósá
gos szelíden, mintha nem vette volna észre azt a furcsa 
logikátlanságot, mely a bőrkabátos szavaiban megnyil
vánult. Csak kisvártatva szólalt meg:

— Bocsáss meg nékem uram, hogy utadba mertem 
állni.

A bőrkabátos tovább robogott már. de valaki, aki
nek feltűnt az ismeretlen idegen hangja, megkérdezte:



— Ki vagy te, hogy tegezni mered a szolgabiró 
urat?

— Én kiáltó szó vagyok a pusztában.
— Cifrán beszélsz, de nem baj. Mit akarsz itt?
— Eljöttem közétek, hogy látva lássak. Eljöttem, 

hogy amikor a szeretet emlékét ünnepelitek, itt legyek 
közietek. Melegedjem a szeretet melegén.

— De úgy látom, hogy a szeretet se mindnyájatoké. 
Ahogy nézem ezt a kavarodást, amely itt nyüzsög, lá
tom, hogy csak azok sietnek boldogan, atkiké a hatalom. 
Két ezredév messze homályában azért jött valaki a 
világra, hogy megváltsa a szenvedőket s azt hitte, hogy 
emléke a szegényeké lesz. íme, most aiz ő ünnepét 
használják fel azok, akiké minden földi jó. — A gaz
dagság csillogtatásával csak szembetűnőbbé lesz a 
szegény nyomorúsága s ez az ünnep csak jobban tü
zeli a nyomorgó szivében az elkeseredést.

Az idegen hangosan beszélt, egyre több és több 
ember verődött oda köré. Odamerészkedett egy rendőr 
is, mert látta, hogy nincs semmi veszedelem.

— Valami bolond cucilista, —• gondolta, — mikor 
hallotta, hogy miket beszél az idegen, s előbb az ju
tott eszébe, hogy bekíséri az őrszobába s elagyabu- 
gyálja. De aztán meggondolta, hogy ma karácsony es
téje van, s már nyolc óra hosszat szolgál. Nem akarta 
tehát az időt tölteni, s nem bántotta az idegent. És 
minthogy neki is csak 1 korona 60 fillér volt a napike
resete és sok a gyereke, a lelkében tehát alapjában 
véve szocialista volt ő is, megállt és a többiekkel 
együtt hallgatta a szocialista beszédet. Az idegen pedig 
tovább beszélt. Ezt mondta:

— Mert milyen kegyetlen és ostoba vigasz az, 
hogy könnyebb a tevének a tü fokán átjutni, mint a 
gazdagnak bemenni a mennyek országába. Ezek, akik 
itt nyomorognak, nem elégednek már meg a másvilág 
gyönyöreivel. Tudják, látják, hogy milyen szép az élet, 
mennyi gyönyörűséget kinál a lét, s elkeseríti őket.



hogy nekik mégis csak földi siralom völgy az egész éle
tük. Az ö gyerekeik hideg szobában nőnek fel, vagy 
kiskorukban pusztulnak el, a gazdag gyerekek számára 
raffinált agyak találnak ki uj meg uj élvezeteket a sze
gény gyerekek ünnepén. A gazdagoknak ma el kellene 
bujniok, s fogvacogva, félve kellene őrizni a kincseiket, 
mert nem tettek eleget a parancsnak, amely azt mon
dotta, hogy hagyd el mindened, s jöjj velem, ha üdvö
zölni akarsz.

Egy gazdag földesur jött arra. Meghallotta ezeket 
a szavakat.

— Gonosz lázadó: — konstatálta magában, de 
azért volt a szavában valami lebilincselő, ami őt is ma
radásra késztette. Mindenki az agráriusok ellen küzd, 
aizt a kutyafáját ennek a merkantilista világnak — mon
dotta befelé, de egyebekben hallgatott. Mert az idegen 
tovább beszélt.

A csoportosulás nagy lett az utcasarkon a gázlám
pa körül s az idegen is távozott.

Senkisem ismerte meg, hogy a Megváltó volt. Pe
dig az ő igéit hirdette. De tailán nem mondotta azt, 
lesz helyett, hogy lészen és nem használt beszéd köz
ben ván-vén-1, s ezért, nem ismertek rá.

1910 december 25.



Vándorló mécsek világánál
A kertben a beteg rózsák haldokolva hullatják szir

maikat, a fákról nesztelen pereg a sziliét vesztett levél, 
esténként a csillagok hidegen fénylenek a messzeség
ben, a hold pedig bebújik felhővárába és éjszakákon át 
nem mutatkozik. Szabadkán tehát ismét szezonja jött 
a kézi lámpásnak, amelynek szegényes világa mellett 
járnak kelnek az utcán azok, akiknek napszállta után is 
dolguk van. Oh boldog falusi egyszerűség kedves em
lékeztetője... Itt is, ott is feltűnik egy asszony, vagy 
egy férfi, kezében kis parányi lámpa, amelyben faggyú- 
gyertya ég és világit be néhány lépésnyi tért. Mikor az 
ember azt látja, egyszerre kisiklik lába alól az aszfalt 
és a keramit, s eszébe jut a rozoga padló, amely végig 
futott a sáros falusi utcán, s amelyen csendes téli es
téken kísértetiesen visszhangzott a kocsmába igyekvő 
falusiak szöges csizmáinak topogása.

Oly kevés kell ezen a ködöt lehelő barátságtalan 
téli estén, hogy a lélek meneküljön a gyermekkor derűs 
emlékeihez melegedni. Elég egy kis vándorló mécsnek 
halovány világa, hogy feledtesse a nagy várost, a sze-# 
relmeket, a vágyakat és szenvedélyeket, a gond vonta 
barázdákat és a korán szürkülő hajszálakat.

A vándorló mécsek gyér világosságát látva, alig 
tudná valaki is elhinni, hogy Szabadkán van, hogy 1911. 
felé fiatalodik már az öreg esztendő. Mintha egy mú
zeum holt leltára kelne életre. Mikor kis falvakban is 
villanyos ivlámpa zavarja már szét a sötétséget s vele 
együtt a falusi élet egyszerű romanticizmusát, azt a 
kedves, derűs patinát, amelyet a húsz esztendő előtti 
regények és,novellák a falu köré vontak, — akkor Sza
badkán még mindig magával viszi a járókelő a világos
ságot, akkor itt ebben a városban, amelyben mi kultú
ráról álmodozunk, s ahol Nyugat szellemének jöttét 
várja sóvárogva a lelkünk, megjelenik a kézilámpás, s
»•



gondos családapa nem mer kimozdulni a házából este, 
ha előbb meg nem igazitja a lámpás négy üvegfala kö
zött a faggyugyertyát, s meg nem tapogatja zsebében a 
kovát és taplót.

Az emberi elme a világítás technikájának a fejlesz
tésében alkotta talán a legnagyobbszerüt. Mintha jelké
pezni akarná ez, hogy minden haladás, minden előretö
rés kezdete a világosság, az, hogy az emberek lássanak. 
És nem csupa véletlen, hogy a teremtés azzal az igével 
kezdődik, hogy legyen világosság, s több a puszta eset
legességnél, hogy az újkor találmányait és felfedezéseit 
az kezdte meg, hogy feltalálták a pápaszemet és a 
messzelátót. Látni kell és aki haladást szomjuhozik, az 
látni akar. A legújabb idők technikai csodáinak is az 
volt a bevezetése, hogy világításra használták fel az 
elektromosságot és a gázt. A tudós szobájából, a pór 
kunyhójából eltűnt a faggyugyertya é s : ami e pillanatban 
a legcsodálatosabb, — a templom oltárain sem ég már 
a kísérteties és gyenge világitásu gyertyaláng, hanem 
elektromos fény. Hát nem a múlt idők poros emlékei 
kelnek életre, ha látjuk, hogy Szabadkán még mindig a 
kézilámpás gyertyája szór este világosságot? Aki látni 
akar, magával viszi a fényt.

Nem tehetek róla, de az én szememben többet jelen
tenek ezek a kézilámpások, mint azt, hogy rossz a város 
világítási naptára, s kicsiny a gázszámlája. Ahol nem 
kell a világosság, s ahol még türelmesen faggyugyer- 
tyával metszik szét a sötétséget, nem kell ott semmi fé
nyesség. És hiába küszködünk, hiába reménykedünk, 
hiába rovunk lángoló lélekkel betűket papírra, hiába 
gyötrődik az agyunk minden rostja, im megjelenik a 
kézilámpa, a sötétség egyetlen ellenfele. Úgy érezzük 
magunkat, mikor ez eszünkbe villan, mint mikor vig 
dorbézolás, gondtalan kacagás közepeit végigsuhint a 
halál kaszája, s hidegségével megmerevíti a mosolyt, 
megöli a kacagást.



Jövendők titkos öröme, a jelen szenvedéseinek só
várgott megváltása tolódik ki szinte évszázados messze
ségbe, ha eszünkbe ötlik, hogy itt, ahol mi küzdünk és 
icmé'.űnk, még mindig csak az idejét múlt vándormőcs 
erőtlen sugára viaskodik a sötétséggel. A mi munkánk 
értékelése rezg a kézi lámpás gyönge fényében. Ez a 
fény a pillanatnak egy parányi részére néhány lépésnyi 
téren tán szét tudja oszlatni a sötétséget, de nem képes 
vele győzedelmesen megküzdeni. A sötétség az erősebb, 
•a sötétség a hatalmasabb, a sötétség ott terpeszkedik a  
gyér világosság között, s elöli az erőtlen fényt.

A kézilámpás mögött hatalmas árnyékfigurák 
nyargalnak. Sötét, kacagó ördögök, akik azt rikoltják: 
nem érdemes ellenünk szegülni, miénk a hatalom, miénk 
az ország, jaj neked, ha nem engedelmeskedel nekünk. 
És én érzem, hogy erőm lankad, nem birok a fekete ré
mek kacagó hadával küzdeni tovább, lerogyok az utón, 
s íohászos sóhaj kel az ajkamon:

— Uram, én tovább nem bírom ...
És messze a sötétben eltűnik az egyetlen gyenge, 

íioltfényü lámpás világossága is Nem marad más, csak 
sötétség, s a sötétség diadaltülő, hahotázó árnyai.

1910 október 30.



Egy el nem mondott beszéd
Fekete és hangos lesz a város a leg

újabb polgároktól, akik ma tették le az 
érettségit. Ezek a derék fiuk hallanak 
szónoklatot és kapnak tanácsot eleget. 
Mi az alábbi szónoklatot intéznénk 
hozzájuk.

Fiuk, — akik ma este a világ legboldogabb emberei 
lesztek, akik ma fütyültök minden szabályra és mindé» 
tekintélyre, akik ma este már nyilvánosan mulattok és 
kávéházfüstön és alkoholgőzön át ismeritek meg a sza
badságot, fiuk, érettségit tett polgártársak, köszöntlek 
benneteket.

Vigyázzátok meg a mai est és a holnapi nap per
ceit. Ma és holnap, sőt talán holnapután is, ti lesztek 
a legboldogabbak. Mindenetek meglesz, amire szüksé
getek vám. Szabadok és függetlenek lesztek és örültök 
az életnek. Figyeljétek meg tehát ezeket a perceket. A 
gondnélküli, tökéletes és tiszta boldogságnak a perceit, 
mert ezek soha többé vissza nem térnek s hadd tudjátok 
elmondani, hadd tudjátok érezni, milyen a boldogság. Ne 
igyátok le magatokat. Ezeknek a perceknek szent má
morát ne szentségtelenitsétek meg egy másik mámor
ral. Az ital butit, de felejtést ad. Nektek azonban nincs 
mit felednetek.

Nektek a mai percekre s a holnapi órákra emlékez
netek kell.

Fiuk,' lesz nektek részetek szónoklatokban, taná
csokban, de azért fogadjátok meg, ha tehetitek, azt a 
tanácsot, amely ezekből a sorokból küldődik felétek.

Fiuk, ha tehetitek, menjetek el innen s csak eszten
dők múltán, sokat járva és sokat látva térjetek ide 
vissza. A város szeretete és az irántatok való szeretet 
sugalja ezt a tanácsot.

Túlságosan jól élünk és túlságosan nagyralátók va~



gyünk mi, kik itt maradtunk ebben a homoktengerre 
épitett városban. A magunké vagyunk és magunknak 
élünk teljesen. Az utolsó baktertől a hatalmas képvise
lőségig nincs olyan állás, amelyre idegent választanánk. 
Nem akarjuk, hogy bárki is megzavarja a mi csöndes, 
álmodozó életünket, lassú és sokat fontolgató haladá
sunkat.

Nagyon rabjai vagyunk ennek a kedélyes, de vá
gyakat ölő, ambiciókat temető, lelkeket elföldelő ked
ves városnak. Nem megyünk és nem nézünk máshová. 
A magunk útját járjuk, s elég gyors nekünk az a rázós, 
ócska kordély, amely a vágyainkat viszi, nem akarunk 
sasszárnyakon röpülni.

Azért mondom fiuk, menjetek el innét. Mert korán 
megalkuvókká, ifjan ambíció nélküliekké, gyerekfővel 
vénekké lesztek itt. Sok erre mifelénk a homok. Beföd 
a szálló por mindent. Szürke rétegben tapad rá, ami
hez hozzáfér. És hozzáfér — higyjétek el — a lelkek- 
hez is, azok is szürkék lesznek.

Lapos síkságon fekszik ez a város, hire-hamva 
sincs környékén hegynek, vagy dombnak. És higyjétek, 
lapossá lesz itt minden. Az emberek nivellálódnak itt. 
■Egyformákká válnak. Aki túlságosan nagy, aki szerfö
lött kiváló, letapodtatik, hogy egyforma legyen a töb
bivel.

Ti most tudtok szeretni, lelkesedni, az igazságtalan
ságért lázadozni, a mások baján elkeseredni, ha itt ma
radtok, akkor csak számítani tanultok meg madd. Kiszá
mítani, hogy mikép lehet nagyobb és biztosabb a darab 
kenyér. Anélkül, hogy észre is vennétek, kihűl a lelke- 
sedéstek, kihal az ambíciótok. És jaj siváron, vágyak 
nélkül élni.

A legnagyobb tragédia: titánnak indulni és törpé
vé korcsosulni. Aki tehát titánnak érzi magát közietek, 
menjen el innét, mert itt tragédiát él maid át, olyan 
tragédiát, amelynek keserves voltát észre is alig veszi,
elkorcsosul.

a?



De jöjjetek majd vissza. Higyjétek el, jobb és ked
vesebb város alig van a világon, mint ez a mi váro
sunk. És mindent megértetek, azt is megértitek, hogy 
m iért olyan igen-egyforma itt minden és mindenki, 
ha megtudjátok, hogy olyan rajongó szeretettel nem 
lehet más várost szeretni, mint ahogyan ezt a várost 
lehet.

Jöjjetek tehát vissza. Mert ennek a városnak szük
sége van olyan derék polgárokra, mint aminőkké ti 
lesztek. És nekünk mindnyájunknak szükségünk van 
olyanokra, akik megőriznek valami ambiciót. akiknek at 
szivében van vágy és akik sóvárognak kultúrát, akik 
senyvednek egy olyan városban, amely nem fejlődik és 
akik csak eleven és életerős társadalomban élnek. Kell 
itt néhány titán, akiben van erő, hogy életet keltsen az 
egyhangú, unalmas és álmodozás nélkül alvókba, aki ki- 
rijjon a nagy szürkeségből s akinek nem elég gyors az 
a vánnyadt vén kordé, amelyen mi járunk, akik olykor 
Apolló szekerére vágynak.

Menjetek el fiuk és térjetek vissza. Térjetek visz- 
sza erős hittel, szívó s  akarattal, hogy tiétek lesz ez a 
város, hogy tiétek lesz itt minden és hogy minket öre
geket is magával ragad a ti ifjú lelketek szent és ne
mes heve.

Szervusztok fiuk. . .
1910 junius 12.



B É K É T  É S  K U L T Ú R Á I

A nemzetiségi kérdés
Nem tartjuk túlságosan produktív dolognak, ha a 

bunyevác kérdéssel, a bunyevác iskolaegylettel már me
gint foglalkoznunk kell. Igaza volt annak, aki azt mond
ta, hogy a nemzetiségi kérdésekről okos politikus soha 
sem beszél, hanem mindig cselekszik. Valljuk, hogy 
valóságos veszedelem a magyarságra az, hogy egyik 
laptársunk minduntalan felhorkan, valahányszor bunye- 
vác szervezkedésről hall, hogy minden akció mögött 
pánszlávizmust lát, hangjának teljes erejével kiabál, 
hogy a szabadkai magyarság veszedelemben van s ő 
most megvédi. Az ilyen hangosszavu mentőszolgálat 
szokta megteremteni a pánszlávizmust, mert a magyar 
emberben ok nélküli gyülölséget kelt a bunyeváccal 
szemben, a bunyevácból pedig dacos haragot vált ki. 
Valamikor ez nagyon jó üzleti politika volt, mert azok, 
akik a hazát védték, rendszerint nem hiába jelentkeztek 
a védői dijiakért, azokat pedig, akiket árulóknak kiáltottak 
ki, igyekeztek hivatallal, jutalommal visszatartani, hogy 
jaj, el ne adják a hazát. Hinni lehet azonban, hogy sem 
a debizisten hazafiság, sem az agitátorság nem lesz 
már könnyű és kényelmes kenyérkereset.

Lehet, hogy van Szabadkán pánszláv mozgalom. Ha 
van, dicséretet nem érdemelnek ugyan, de sokkal ke- 
vésbbé bűnösök érte azok, akik lázitanak a magyarság 
ellen, mint azok, akik itt olyan viszonyokat teremtenek, 
hogy minden lázitó szónak alapja van.

A nemzetiségi mozgalomnak is megvan a maga el
lenszere; a magyarosításnak is meg van az útja: g a z 



daságilag és kulturális tekintetben annyira erősíteni a 
magyarságot, hogy legyen asszimiláló ereje. Két ut va# 
azonban, amely nem vezet célra. Cselekvés he
lyett lármázni, ez az egyik, a másik pedig nemzetiségi 
renegátokat nevelni, hivatalt és befolyást juttatni azok
nak, akik előbb gyűlölt agitátorok voltak, hogy azután 
árulói lehessenek múltjuknak, nemzetiségüknek, anya
nyelvűknek, hagyományaiknak.

Miért, hogy Szabadkán éppen ezen a két utón igye
keznek megoldani a nemzetiségi kérdést?

1914 március 25.

A bunyevác iskolaegylet
Egyik laptársunk alakítandó bunyevác iskolaegye

sület alapszabályait ismerteti, mint a honárulás legújabb 
tényezőjét.

Azt hittük, hogy a román vita után kissé ritkábban 
találkozunk a hazaárulás vádjával. Hogy legalább annyi 
átjut a köztudatba, hogy a túlzott sovinizmus teszi a 
nemzetiségeket a magyarság ellenségeivé, és a magyar 
nyelvnek, a magyarságnak tesz rossz szolgálatot az, aki 
úgy akar jó magyarnak látszani, hogy minden nemzeti
ségi mozgalom mögött megkeresi a hazaáruló tenden
ciát és sippal, dobbal, fényes kivilágítás és hangos lárma 
mellett harcba indul ellene.

A bunyevác iskolaegylet elleni ujabb cikkezés módja 
azt sejteti, hogy Tisza szavainak még legközvetlenebb hí
veire sem volt hatása, ami nem valami megnyugtató 
tudat lehet arra nézve, hogy a kibékülés szelleme dia
dalmaskodik majd s hogy tetté válik, amit a miniszter- 
elnök mondott.

Mi nem állítjuk, hogy azok, akik a bunyevác isko
laegyletet meg akarják csinálni, jó magyarok, de ellen
kezőjét se mernénk feltételezni. Politikai ellentétekből 
nrég nem tudnánk arra következtetni, hogy az illetők a



hazaszeretetben is ellenlábasaink. Azok a tételek, ame
lyeket szemelvényül közöl laptársunk az iskolaegylet 
alapszabályaiból, aligha bizonyítanak ellenük. Az isko- 
lacgylet meg akar maradni a törvény kereteiben s ba 
a szerb-horvát nyelvet »a nemzet« anyanyelvének 
mondja is, ez ugye inkább a fordítás felületessége, mint 
hazaáruló tendencia? Ami pedig azt illeti, hogy az uj 
egylet választmányi ülései nem nyilvánosak, ebből sem 
lehet arra következtetni, hogy ezeken a választmányi 
üléseken a hazát adják el. Alig van egyesület, amelynek 
a választmányi ülései nyilvánosak s ha más egyletekről 
nem kutatja senki, hogy mikép határoznak választmá
nyi üléseiken, miért megbántani a bunyevácokat azzal, 
hogy ők egyesületükben a magyarságot pusztítják.

Mi azt akarjuk, hogy Szabadkán mindenki tudjon 
magyarul, de szeretnénk bunyevácul is tudni. Nekünk 
fontosabb, hogy a nép felemelkedjék analfabéta színvo
naláról, tudja figyelemmel kisérni az ország és a világ 
eseményeit és ne lehessen szolgája a demagógiának, 
mint az, hogy a mai közigazgatási rendszer megtar
tása érdekében, ne engedjék, hogy irni, olvasni az anya- 
nyelvén is tanuljon.

1914 március 27.

Az uj iskola
A magyar kulturális élet történetében nagy jelen

tőségű esemény van készülőben s ha Szabadka város 
társadalma és a város vezetősége nem mulasztja el az 
alkalmat, úgy az egész középiskolai oktatás reformá
lása és ezzel a vezető polgárság gondolatvilágának újjá
alakító nagy munkája Szabadkáról fog kiindulni.

A »Public Shool«-ról van szó, amelyből — mióta 
a kormánynak ez az uj iskolaalapítási terve köztudo
mású lett — a legkülönbözőbb hirek keltek szárnyra és 
sok ilyen határozatlan, téves felfogás keletkezett felőle



3 nem keltette azt a lelkes készséget, amelyet megér
demel.

Magyarországon, ahol szakiskola alig van s ami 
van, az sem vág valami mély nyomot, a polgárság min
den rétege, a közgazdasági és állami tisztviselők, ma
gánhivatalnokok egész légiója a középiskolában 
szerzi meg azokat az ismereteket és műveltséget* 
amellyel a társadalmi élet vezetésének, vagy inté
zésének életbevágó, fontos feladatát teljesiti.

A mai középiskoláról, annak szelleméről, tananya
gáról pedig a tudósok, szakemberek és minden hozzá
értő hosszú évekkel ezelőtt megállapította már — úgy* 
hogy erre kár szót is vesztegetni — hogy mindennek 
inkább, csak az életnek nem nevel. A mai természettu
dományos gondolkodás mellett és gyorsan alakuló, fej
lődő, pezsgő, társadalmi élet mellett a régi klasszikus 
iskola elvesztette minden nexusát a reális élettel.

A »Public Shool« szakit a régi sablonnal, a klasz- 
szikus görög és latin nyelvet, amig szükséges, mini
mumra csökkenti és helyette reális, a mindennapi élet
ben szükséges természet- és társadalmi tudományokat* 
irodalom- és művészettörténetet és a fiatalság fizikai fej
lődésére üdvös sportot fogja inkább kultiválni. De nem 
is annyira a tananyagot, mint a mai középiskolák 
egészségtelen »iskolás« szellemét változtatja meg s 
évenként több külföldi kirándulással, modern uj szel
lemű internátussal fogja az ifjúságot az élettel közelebbi 
vonatkozásokba hozni.

Egyelőre egy ily iskolát szándékozik a kormány 
felállítani s a városok között komoly versengés indult 
meg érte. A kormány Szabadkának szánta. És amit kér 
érte a várostól, azt áldozatnak nevezni nem is lehet. 
Három holdnyi területet és 300.000 koronát. Földje van 
a városnak. A 300.000 koronának évi kamata pedig 
12.000 korona. A város közönségének pedig sokszoro
san megtérül. Nem is számítva az idegenforgalmat* 
25—30 tanár, ugyanannyi fogyasztó, uricsalád letele
pedése, az internátus fogyasztása által bőven megtérül*



Szabadka egyetemet, vagy más főiskolát nem kap
hat. Nem is áldozna rá 10—15 milliót, amennyit ma egy 
főiskoláért kér a kormány. Ki kell mondanunk, hogy 
ha ez a »Public Shool« létesül, ebből az utánunk kö
vetkező generációk sokkal több hasznot huznak, mintha 
Szabadkának főiskolája volna.

Gondoljuk csak el, ha husz-harminc év előtt lett 
volna már ilyen iskola Szabadkán s azok, akik Sza
badka sorsának intézésébe befolynak, itt tanultak volna, 
mennyivel más lehetne ennek a városnak szellemi és 
társadalmi élete. Az az iskola magasabb nézőponthoz, 
egészen más, szabadabb és nagyszerűbb felfogáshoz 
szoktatja tanulóit, a külföldi utazások uj világot ismer
tetnek m eg. . .  Ha erről az iskoláról már a mi elődeink 
gondoskodtak volna, milyen pompás volna most Sza
badkán élni. . .  Most már a tanyák fiai, a szállások 
gyermekei is igazi intellektuellek lennének. Az uj is
kola megnemesiti a város szellemét. Az, hogy egy cso
mó ember, akinek kell a magasabb kultúra — itt lakik 
s hogy a nemzet igazi virága itt nyeri neveltetését, ki
hat a város életére is.

A Public Shool Szabadkára való letelepitése még 
igen sok körülményen múlik. — De ne múljék a város 
áldozatkészségén. Amit anyagiakban kér a kormány, 
annak megszavazását senkinek és semminek nem sza
bad meggátolni. Egyetlen egy feltétel jogos és szüksé
ges ezzel szemben. Ügyeljen a főispán és a polgármes
ter, hogy az uj iskolában való felvételnél a szabad
kaiak elsőbbségben részesüljenek.

Ha ez a feltétel teljesül, akkor a városnak sem sza
bad habozni az áldozat meghozásában, a kormánynak 
pedig át kell látni, hogy Szabadkán uj középiskola kell 
s hogyha ez az uj iskola olyan lesz, mint aminőnek 
tervezik, ennek áldásos hatását az egész vidék meg
érzi. A város által megszavazott hozzájárulás után or
szágos és nemzeti érdek, hogy a Public Shool Szabad
kán megnyíljon.

1912 február 4.



A H Á B O R Ú  F O R G A T A G Á B A N

Jegyzetek 1914-ből
A háború harsonáját fújja most már teli tüdővel a 

politikusok jelentékeny hányada, az újságok pedig, mint 
a szerelmesek, — akácfalevelet tépnek és úgy szám
olgatják: háború, béke, háború, béke. . .  háború. Mert 
a végén mindig arra lyukadnak ki, hogy nem szeret 
bennünket Oroszország és bár szive szakad meg Berch- 
toldnak a hazafias bútól, mégis csak háborúra kell készü
lődnünk. De miért? Miért haragszunk mi Oroszországra? 
Azért, mert Oroszország ellenfele Németországnak. 
Azért, mert Oroszország le akar számolni a Germán 
hatalommal. És most emlékezzünk. A második balkán 
háború végére gondoljunk, a bukaresti szerződésre, a 
szerződés revíziójára, amikor Berchtold vattával bélelt 
kesztyűs kezével csapkodta az asztalt, hogy igy meg 
úgy, nem engedhetjük Bulgáriát, nem tűrhetjük Romá
nia perfidiáját. Akkor az a Németország, amely most az 
égszakadást, földindulást kiáltja felénk, perfid módon ta
gadott meg minden közösséget Magyarország balkáni 
érdekeivel. És ezért a Németországért kell nekünk 
most kiállni. Néked, te szegény rongyos baka, akinek 
nincs egyebet mit adnod, mint ezt a bánatos életedet, 
Hát ezt add legalább oda — Németországért.

*

A diplomaták sorra kijelentik, hogy nem lesz h á 
ború, a népek és az uralkodók egymásközti viszonya



változatlanul barátságos. A követek és nagykövetek le
verik illatos havannájukról a hamut, belenéznek a füst
be és mikor kijelentik, hogy nem lesz háború, már gon
dolkoznak azon, hogy még egy drednaut kell, még egy 
hadtestre van szükség. Nem lesz háború, mondják, s a 
béke határozott kijelentése is ujabb meg ujabb milliár- 
dokat emészt fel. A tompái, meg a radanováci tanyák 
közt, ahol nem tudják ki az a Witte, nem olvasták el, 
mit mondott Sasanov, már azt beszélik, hogy van is 
háború.

Minden idegszálunk, hitünk és tudásunk azt mon
datja, hogy nem lesz háború. A háborús veszedelmet és 
a feszültséget az izgalmakat és a lázat mesterségesen 
csinálják. De mégis előre veti forró árnyékát a tűz, 
amely fellobbanhat.

*

Átadták az ultimátumot. . .  Az osztrák és magyar 
monarchia 52 millió polgára közül nincs egyetlen egy 
sem, aki a háború vágyával lenne eltöltve. Magyaror
szágnak nincsen egyetlen polgára, aki azt kívánná, hogy 
a monarchia hadereje átlépje a Szávát és a szerb ki
rályság földjét a vérnek tengere borítsa. A monarchia 
népei mély és komoly megilletődéssel fogadják a felelős 
tényezők nagysulyu elhatározását. Mély és komoly 
megilletődéssel kívánják, hogy a szerb királyság népe, 
közvéleménye értse meg a helyzet irtózatos fontossá
gát. őszinte és méleg az az óhajtás, hogy ne kelljen el
dördülnie az első ágyulővésnek, amely Európa egész 
kultúráját, milliók életét, évtizedek gyönyörű erőfeszí
tését taszítaná oda a gyilkolás, a háború rettentő örvé
nyei elé.

A monarchia jegyzékével odasodortatott a világhis
tória útjára. Súlyos, megpróbáltatásos órák következ
hetnek el. Többé nem mi vagyunk sorsunk intézői. Tör
ténelmi kényszerűségek, talán hibák, odaragadták az



eseményeket egy irtózatos helyzet irtózatos eshetősé
gei elé. A történelem fait accomplija előtt meg kell ha
jolni.

*

Karddal, ostromállapottal a régi katonai határőrvidék 
felújításával nem lehet a délszláv kérdést megoldani. 
Égő nyitott seb marad az továbbra is a monarchia tes
tén, ha százszor felakasztják Principet és a többit. Ki
végzésük a problémát semmivel sem viszi közelebb a 
megoldás felé. A paktum, mely állítólag a katholikus és 
királyhü horvátokat játssza ki a szerbek ellen, nekik 
juttatva a politikai és kormányzati hatalmat, szintén 
nem alkalmas arra, hogy a délszláv propagandának út
ját állja.

Egy darabig bizonyára csend lesz a lelkekben, 
hogy aztán annál nagyobb erővel és hevességgel törjön 
ki a vágyakozás a monarchia jogara alatt élő szerbek
ben és horvátokban egyaránt.

Ez az irredentizmus, amely kétségkívül meg van a 
monarchia délszláv elemeiben, elsősorban nem vallási 
és nemzetiségi. Ugyanolyan irredentizmus az, mint 
amely a magyar, a tót, a ruthén proletárt űzi, hajtja 
Amerika felé. A muzulmán nagy földbirtokosoknak és 
az osztrák nagytőkének teljesen kiszolgáltatott, jogvé
delmet nem élvező bosnyák, szerb és horvát páriáknak 
sóvárgása ez az irredentizmus Szerbia felé, ahol a dia
dalmas paraszt-demokrácia egy év előtt véget vetett az 
évszázados feudalizmusnak és győzelmes lendülettel 
alapozta meg a kisbirtokos parasztok nagyjövőjü ener
giáktól duzzadó államát. Ott túl a Dunán a szabadság 
szellője zug végig berken és rónán, ott túl a nagy vizen 
saját földjére hull izzadó veritékcseppje a parasztnak, 
ott túl a munka önérzete kiegyenesíti a derekat és fel
emeli a fejeket. .  -



Gyóni nyomában
Przemysl, 1916. április 10.
A  Grand Kaffé Stieberben

Krakkó utolsó házai eltűntek, a templomok tornyai 
csak messziről látszanak és helyettük a gyorsvonat 
ablakából egyre több és több nyoma annak a tengersok 
vérnek és annak a rettentő küzdelemnek, amely a zöld 
mezők birtokáért most egy éve folyt. Előbb csak a 
krakkói erősség előretolt werk-jei s egy páncélerőd az, 
ami bámulatunkat magafelé vonja. Ezek tavaly ilyenkor 
már várták az oroszt, Tarnowból az orosz generális 
messzelátója és az orosz ágyuk már keresték őket. 
Azután sürü drótsövények rozsdás dróthálói, mögöttük 
fantasztikus vonalban lövészárokkal van felhasogatva a 
föld, mely gazdag termést igér. S közben egyre gyak
rabban még szomorúbb jelei annak, hogy mennyi életnek 
kellett kilobbanni, amig ime megint a kényelmes gyorsvo
nat plüss üléséről lehet áttekinteni Qaliciát. Jönnek a 
katonasirok. Töltés oldalában, fatörzsek alatt, mező szé
lén fehér fakeresztek. Drága jó testvéreim, kik alatta pi
hentek, ha neveteket le is mosta a hirtelen ácsolt fa
kei észtről az eső, meg a hó, a szivünkben sírásra rikatö 
■szomorúsággal él az emléketek. Egyre több drótsö- 
vénv, egyre több lövészárok és egyre több sir. Egyiket- 
másikat szépen körülkerítette, drótsövénnyel átfogta a 
poják paraszt, a legtöbb azonban fel van már szántva, 
csak a fakeresztek hirdetik, hogy szent a hant, mert 
könnyezve gondol rá annyi özvegy és oly sok árva. 
Egyik kereszten rajta van még egy német katona sisak
ja. Jó szellemek, vagy jó emberek vigyáznak rá, hogy 
megmaradjon a nyoma, hogy egy német katona nyug
szik a lengyel mező alatt.

Tarnowon túl Przemysl felé orosz kettős keresztek 
is láthatók egy helyen oly sürün, hogy az öreg lengyel



asszony, aki velem utazik, ijedten ejti ki szájából a ci
garettát, szaporán veti a keresztet, amig tova nem ro
bog a vonat.

Mindenki az ablaknál áll, mindenki magyaráz és mu- 
fogat... Przemyslhez nem lehet közönyös szívvel köze
ledni.

*
Néhány rossz magyar felírás s a przemysli lengyelek 

és zsidók lelkes elbeszélései hirdetik csak, hogy a vár 
dicsőségesen szomorú napjainak magyarok voltak a 
hősei.

— Przemysl-t nem lehetett volna tartani — magya
rázta nekem Knoller Hirsch, Qyóni Géza verskötetének 
kiadója, — ha nem a magyarok védik...  Sok magyar 
vér öntözte ezeket a mezőket, — teszi hozzá elérzé- 
kenyülve. Az ostrom előtt nagyon keveset tudtunk a 
magyarokról, azóta nagyon szeretjük őket...

Przemys! emlékekben és dicsőségben oly gazdag fa
lai közt Gyóni Géza emlékét kerestem. Az ostromról, 
felszabadulásról, pusztulásról, szenvedésről annyi irás 
szólt, az én lelkem a nagy világdulás emlékei közt 
Gyóni Gézához szállt. ..  Mig a rossz kövezetü, sáros 
utcákat jártam, arra gondoltam, hogy tudnak-e itt a ma
gyar poétáról s előttem állt messzi idők szeretett paj
tása, amint verseket szavalt a tömegnek a háborúról. 
(Mit tudta még akkor a tömeg, hogy mi az a háború, 
amelyet úgy éljenez. Te tudtad s mégis lelkesült volt a 
hangod, tüzes az arcod és villámló a tekinteted.) 
Przemysl-ben járva megelevenedett előttem az az őszbe 
hajló nyári nap, amelyen elbúcsúztál tőlünk s elmentél 
azokkal együtt, akik ma már, — ha egyáltalán kapunk 
róluk hirt, — orosz postával küldik szibériai pusztákról 
üzeneteiket.

Przemysl-től már a háború messze van, messze van
nak a katonák is. A könyvesboltokban mindenfajta len
gyel és német könyvek, de nincs meg A lengyel mező
kön — tábortűz mellett, a Gyóni Géza hires könyve..



A Rynek egyik mellékuccájában aztán rátalálok a nyom
dára, amelyben a Tábori Újságot nyomtatták s amely 
Gyóni Géza verseskötetét is kiadta.

A Knoller és Fia nyomdája a sok ezer Przemysl-ben 
küzdő magyar katona előtt majdnem az volt, ami a 
Landauer és Heckenast nyomda 1848-ban. Innen, ebből a 
kis galíciai könyvnyomtató műhelyből * terjedt hat ke
serves hónapon át a magyar szó, innen kerültek ki 
Gyóni Géza versei

Az öreg Knoller őszhaju patriarcha, olyan, mint a 
talmud régi bölcsei, az üzlet ügyeit a fia intézi. Knoller 
Hirsch, — ő szerepelt a Tábori Újságon, mint szerkesz
tő, mert a reglama akkor is ur, ha nincs ennivaló, s ha 
gránátok szaggatták a levegőeget, a katonatiszteknek, 
akik a Tábori Újságot igazában csinálták, nem lehetett 
szerkesztőként szerepelni. Knoller Hirsch, az emeritált 
szerkesztő, nem tud ugyan magyarul, de azért lelkes 
szeretettel beszél a magyarokról. Annyira szereti őket, 
hogy a Tábori Újságot, melynek tiz fillér volt az ára, a 
tábori postán 2 fillérért adták a magyar katonáknak 
Knoller Hirsch jóvoltából, aki ezenkívül — mint el
mondja — minden nap 500 példányt osztott szét a lö
vészárokban azok közt, akiknek e két fillérjük sem volt 
meg.

És Knollert is szerették a katonák. Mikor a várat 
feladták, őt is magukkal akarták vinni, beiktatták, mint 
hadnagyot a hadsereg létszámába, Knoller azonban nem 
ment, ott maradt a gépei, az ólombetűi közt s elrejtett 
egy néhány példány Tábori Újságot is. Molnár főhad
nagy, dr. Molnár Kálmán jogakadémiai tanár, aki a 
Tábori Újságot igazában szerkesztette, azt mondta, hogy 
Magyarország hálás lesz még neki ezé rt... Vannak az 
elrejtettek közt olyan »Tábori Újság«-ok is, amelyeket 
a papirhiány idején vékony »flusz«-papirra nyomtattak. 
Ezek voltak a legkapósabbak. Még csehek is adtak 
érte tiz fillért. Przemyslben ugyanis nem volt cigaretta
papír s a katonák Tábori Újságba sodorták a dohányt.



Tábori Újság még van a nyomdában, de Gyóni 
könyve nincs, mind elfogyott. Elmondom a derék könyv
nyomdásznak, hogy odahaza mily népszerű e könyv, 
újra kinyomatták és mindenki gyönyörűséggel olvassa. 
Minderről itt nem tudtak, nem hallottak semmit. Azt 
sejti Knoller is, hogy Gyóni Géza nagy ember lehet s 
elmondja, hogy Tamássy tábornok és Kuzmanek is olyan 
leveleket irtak hozzá, mintha testvérük volna...

Érdeklődöm Gyóni Géza lakása után, hátha ott ma
radt egy példány könyve przemysli kiadásából. Azt a vá
laszt kapom, hogy Gyóni egész a vár átadása napjáig 
kint élt a lövészárokban a többi pionír közt, nem enged
te meg, hogy vele bármi különbséget tegyenek...

Estére a derék przemysli nyomda mégis csak kerít 
egy példányt Gyóni Géza nála nyomatott kötetéből. 
Nagy örömmel hozza fel a szállodába. Addigra én is 
találtam egy példányt — dr. Milkó Izidor számára, aki 
annyi ritka könyvet őriz, bizonyára helyet ad nagyon 
értékes gyűjteményében e kis kötetnek is, amely 
Przemyslben nyomatott a világdulás esztendejében, 
1914-ben, a küzdő magyar katonák ajándékául.
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Coignard abbé ujabb elmélkedései 

i.

ERŐSZAK. VAGY MEGÉRTÉS

Öreg mesterein, Coignard Jeromos abbé, a sieysi 
püspök hajdani könyvtárnoka s az ékesszólástan egy
kori tanára, az utóbbi időben csodálatosan halkszavu és 
kevésbeszédüvé vált. Órák hosszat üldögélt a »kis Ba- 
chus« csöndes ivójában anélkül, hogy szóra nyilt volna 
ajka. A minap azonban szörnyen felingerült, amikor Hi- 
bon János, a hollandusok földjén készült uj röpiratát ad
ták át neki, amelyben a röpiratiró dühösen támadt rá 
azokra az országokra, amelyek elnyomják polgáraik 
szabad véleménynyilvánítását, s hadi győzelmeiket arra 
használják fel, hogy tönkretegyék szomszédaikat.

Sohasem láttam Coignard abbét ennyire ingerültnek 
és ilyen fenségesen igazságosnak.

— Méreg az irás tudománya, ha olyanok is értenek 
hozzá, akik a maguk balgaságát megdönthetetlen okos
ságnak vélve, az állam kormányát merik oktalanul birál- 
gatni, mert a kormányzat a polgárok üdvét másképpen 
szolgálja, mint ahogy ők ostoba rövidlátásukban jónak 
vélik. Te tudod, fiam, hogy bennem érintetlen tisztaság
ban él ugyan a hit és megnyugvás az Anyaszentegyház 
bölcsesége iránt, de olykor mégis szót emeltem müvem
ben is, amelyben e világ dolgait a maguk igaz mivoltá
ban mutatom be, — ennek nyomait találod — a püspö



kök és egyházatyák ellen, akik az eretnekeket olajba 
főzték, vagy kerékbe törték a szent Egyházunk nagyobb 
dicsőségére. — De azokkal, akik olyasmit irnak, mint 
aminőket irt ez epés röpiratgyártó, igy kellene elbánni.

Félénk hangon és alázatosan vetettem közbe — lát
ván felindulását, — hogy tiszteletben kell tartani min
denkinek a véleményét.

— Nyársforgató fiam, ez a legnagyobb ostobaság, 
amit csak gerinctelen ember találhatott ki, miért tisztel
jem én azt, amiről tudom, hogy ostoba, hazug, vagy 
igazságtalan. Miért tiszteljem Hibon mestert, aki szót 
emel az ellen, hogy az állam a maga hatalmát bottal és 
kalodával mutassa meg, s aki azt kivánja, hogy a kor
mány szelídséggel és belátással kezelvén a hatalmat, a 
polgárok lelkét lassan alakítsa át. Aki az ellen ir, hogy a 
miniszter egy csapásra akarja azokat, akik nincsenek 
vele egy véleményen, vagy elpusztítani, vagy más meg
győződésre birni. Az ilyen botorságok mérgezik meg az 
emberek lelkét. Lehet-e kívánni egy minisztertől, akinek 
hatalma még végesebb, mint az élete, hogy ne a saját 
hatalma idején pusztítsa ki, ami az ő véleménye szerint 
pusztulásra ^ ló , hanem tisztelje azt, hogy valami régi,, 
ha ehelyett ő újat akar. Azért, mert a polgárok meg
szoktak valamit, az nem lesz igazságossá, épp úgy nem, 
mintha a miniszter elhatároz valamit, nem lesz jóvá 
azért, mert ez az ő elhatározása. A miniszter igaza mel
lett szól azonban az, hogy neki hatalma van és a hata
lom arra való, hogy azzal éljenek, s a polgárok csak 
úgy látják meg a hatalmat, ha a kormányok valóban 
élnek is vele. A polgárok mindig elégedetlenek azzal, 
ami az ő szokásaikat megváltoztatja, s nem 'szívesen ha
jolnak meg a rendelkezés előtt, amely újat parancsol 
rájuk. Csak helyesen teszi tehát a kormányzat, amely 
erőszakkal és gyorsan valósítja meg, amit akar, s nem 
Hagy sok időt a polgárságnak az elégedetlenségre. így 
a miniszterek is élvezhetik a változást, s azok is örül
hetnek neki, akiknek e változásokból hasznuk van. Ezek 
a kormányzat barátai maradnak, mig az elégedetlenek



akkor sem lennének hivekké, ha nekik a változásokra 
időt hagynának, ellenkezőleg, a kormányzat barátaiból 
is sokat eltántorítanának. Az erőszak erőt is jelent, Nyárs- 
iorgató fiam, s az ország érdeke, hogy kormánya erős, 
•tehát erőszakos legyen.

— Az pedig épen a badarságok badarsága, ha az 
állam nem használja ki győzedelmét arra, hogy a legyő
zött országot kifossza. Mert igaz ugyan, hogy a polgá
roknak vajmi kevés hasznuk van abból, ha a legyőzött 
ország polgárai koldusok, de aki nemcsak az anyagi ér
dekeket, hanem a sziv és lélek gerjedelmeitis figyelembe 
veszi, tagadhatja-e, hogy a polgárok örülnek annak, ha 
egy másik nép az ő országuk számára verejtékezik és 
dolgozik. Őseink, akiknek lelkében a hadierények még a 
maguk fenséges ragyogásában éltek, rabszolgává tették 
a legyőzött ellenséget, s a hősök szolgájukká tették, aki
ket legyőztek. Mennyivel szebb és nemesebb, mennyire 
inkább a köznek használ, ha az állam teszi szolgájává a 
másik államot. Ebből az egyesnek, sőt talán az állam
nak sincs semmi különös haszna, de mennyire neveli a 
polgároknak és az államnak önérzetét az a tudat, hogy 
egy másik állam neki szolgál.

Ezeket mondotta jó mesterem, s izgatottsága nem 
csökkent addig, mig Katharina, a csipkeverő lány, mellé 
nem ült, ami láthatólag megnyugtatta Coignard abbét, 
akinek vélekedését szerény tanítványa ime megpróbálta 
bejegyezni.



A BRETAGNEI PÁRT

ősz mesterem, Coignard abbé, volt püspöki könyv- 
tárnok és az ékesszólástan tanára, jóizüt hörpintett az 
előtte levő palackból, amit jó anyám gondoskodása ké
szített oda számára. Tekintete végigsimogatta az üveg
ben aranyló bort s mosolyra derült okos, de borostás 
arca. Látszott rajta, hogy lelkének egyensúlya helyre
állt a csalódás után, amit Csipkeverő Katharina hűtlen
sége okozott neki.

Mi, többiek, atyám, a »Ludláb Királynőkhöz címzett 
pecsenyesütő bolt tulajdonosa és a pecsenyesütők céhé
nek zászlóvivője, jó anyám és én, Nyársforgató Jakab, 
aki majdan atyám örökébe lépek, addig csendesen el- 
mélkedénk arról, hogy a királyságban a szegény és el
nyomott bretagneiek között, amely fajtából mi is szár
mazunk, mennyi jaj és mennyi sirás hallható, hogy nincs 
Iskolájuk, tőlük csak elveszik s nem adnak nekik földet, 
az adó őket nyomja és a király fullajtárjai és csatlósai 
kínozzák őket.

— Azt hallottam — mondotta derék atyám, — hogy 
már két év óta van valami Bretagnei Párt, de az se 
csinál semmit a szegény bretagnei ekért. Azok az urak..., 
— mondotta és a maga rusztikus módján nagyot ká
romkodott hozzá. Anyám égre fordította szemeit s titok
ban keresztet vetett.

ősz mesterem, a filozófia doktora, Coignard abbé, 
mindaddig nem szólt egy kukkot sem, most azonban 
megszólalt:

— Ne káromolja az urakat Jakab mester. Én Coig
nard abbé, az Ur méltatlan szolgája, a teológia és az 
rkesszólás doktora, aki gyermeki alázattal vetem alá 
magam Anyaszentegyházunk tekintélyének, azt hiszem, 
feltétlen bizonyossággal ismerem a derék bretagneiek 
nyomorúságát s ismerem a derék Bretagnei Pártot is,



amely eddig nem volt egységes hangulatú. A Párt veze
tői a szegény bretagneiek sorsa fölött néma siránkozá
son kivül nem ismernek más teendőt. Szomorkodnak az 
esendő bretagneiek fölött s egész nap nem csinálnak 
semmit. Egyetlen egy akadt közöttük, aki hivságos földi 
gondolatoktól eltelve, lemondott a szomorúságról s irt, 
kilincselt, dolgozott. Közben akadtak neki hivságos si
kerei is s egy-egy percre ellankadt szivében a szomorú
ság, hogy helyt adjon ama örömöknek, amelyeket a földi 
ember érez munkája sikerén, s amelyek a tovább mun
kálkodás kisértésébe visznek bennünket. Az Ur azonban, 
aki fehér csirke képében leküldötte angyalát a bocage-1 
plébános kertjébe, hogy kikapartassanak azok a reze
dák, amelyek az istenfélő plébánost orra cimpáján ke
resztül vivék kisértésbe, hogy hévséggel esengjen földi 
illatok után, s megcsappant lelkesedéssel vágyódjon a 
mennyei jószagra, az Ur itt is csodákat te tt . . .  A csirkék 
megint kikaparták a rezedát s a rezeda megtért lelkében 
hagyta magát kipiszkálni, ami által hasonlóvá vált a töb
biekhez, akik a szomorúság semmittevésével szolgálják 
az Urat és a bretagneieket. A bretagneiek most remél
hetnek, mert a Bretagnei Párt immár újra egységes. ..

Jó anyám, aki nagy figyelemmel hallgatta meste
rem elbeszélését, az égi csodatételben megnyugodva, né
mán dicsérte az Urat.



A FELELŐTLEN ELEMEK

Siheder suhancok járták be az uccákat, bezúzták az 
ablakokat s leverték a békés kalmárok, pecsenyesütők, 
gyertyamártók, mézesbábusok, kocsmárosok, csipkeve
rők és tímárok boltjai fölött azokat a táblákat, amelyek 
ott mesterségüket hirdették. Ezek a suhancok nem kí
mélték azokat sem, akik a Kilenc Hid sétányán beszél
gettek és ha nyelvük nem tetszett nekik, ezeket is el- 
náspágolták és súlyosan megsértették azokat a színját
szókat is, akik nekik nem tetsző darabokban játszottak.

A jó polgárok elkeseredetten panaszkodtak, mert a 
városi csatlósok, akiket a polgárok adójából fizettek, 
bántatlanul hagyták garázdálkodni a rendbontókat.

Amikor a kötélverők uccáján és a Saint-Jaques uc- 
cában leverték az összes cégtáblákat, nem kiméivé Gil 
les asszonynak a »Három Szüzhöz« címzett rőfösüzletét 
és Bleizot uramnak, a »Szent Katalin kép« cégérét vi
selő könyves boltját sem, a »Kis Bachus«-ban össze
gyűlt néhány polgár, köztük atyám és Ménetricz Léo
nard sütő is, s arról beszélgettek, hogy elnáspágolják a 
csavargókat, akik ellen a király poroszlói nem védelme
zik meg a tisztes polgárokat.

Jelen volt jó mesterem, Coignard abbé is, akit egy 
szerencsétlenül végződő kaland után a seézi püspök ur 
elbocsájtott a könyvtárosi tisztből s ő igy nyugtatta meg 
az elkeseredett polgárokat:

— Szemlélve a csapásoknak és ellencsapásoknak 
bizarr egymásutánját, amint végzeteink egymásba üt
köznek, kénytelen az ember belátni, hogy az istenek az 
ő tökéletességükben nincsenek hijjával sem az ötletnek, 
sem a képzeletnek, s hogy megihletvén Mózest, Dávidot 
és a prófétákat, ha kedvük tartja, megihlethetnék a csa
vargókat, naplopókat is. És amint megihlethetik ezeket, 
úgy megihleti a Haza szent neve is. Tibérius császár ural-



kodása alatt — Cassiodonus könyvében olvasható, — 
elvadult külsejű csavargók, bélpoklosok, fekélyestestü és 
lelkű emberek járták be Massiliát, loptak, raboltak és gyil
koltak, közben pedig Jupiterhez imádkoztak, s azokat, 
akiket megsarcoltak, akiknek házát felgyújtották és ki
rabolták, szintén arra kényszeritették, hogy dicsőítsék 
Jupitert. Amikor ezek a szegény emberek a veszedelem 
elvonulása után házaik üszkös romjai közé tértek, még 
mindig Jupitert emlegették. És Jupiternek jobban esett, 
ha átkozták és korholták is, mintha nem forgatták nevét 
szivükben és nem vették szájukra. ..

Eddig ért ősz mesterem az elbeszélésben, amikor 
egy csomó izgága csavargó, a hazát éltetve, bezúzta a 
»Kis Bachus« ablakait és ajtaját, s kiverte onnan a bé
késen iddogáló polgárokat, közben mesterem kopott és 
zsirfoltos reverendáját sem kiméivé, állandóan azt kia
bálták, hogy ők szeretik hazájukat.

A polgárok azonban Coignard abbé elbeszéléséből 
megértették, hogy a Haza is megkívánja fiaitól, hogy 
emlegessék nevét s hogy őket a botrányokozó csődület 
most épp úgy hazaszeretetre neveli, mint ahogy Tibé- 
rius császár idejében a bélpoklosok és fekélyesek rá
szoktatták a massiliaiakat Jupiter imádatára. Ebben a 
tudatban békésen szétoszoltak s ősz mesterem is velük 
tartott, abban a hitben, hogy valamelyikük majd meg
hívja vacsorára.

1921 március.
Feljegyezte:

Ifjú Nyársforgató Jnkab



Egy választás tanulságai
Mielőtt még felmérhetnénk a választások eredmé

nyének országos jelentőségét és még mielőtt hozzákez
denénk ahhoz a munkához, amely a legnagyobb ka
tasztrófa tanulságait is hasznosítani akarja a kisebbségi 
küzdelemben, most adjuk át magunkat a fájdalomnak.

Az országos választások első eredménye az, hogy 
a magyarság nem jutott parlamenti képviselethez.

Mi soha nem becsültük túl a parlamenti kisebbségi 
küzdelmet, a kisebbségi harcnak a parlament fórumára 
való kiterjesztését, de nem is becsültük le a küzdelem
nek ezt a hatásos, visszhangos, sőt dekoratív módját. 
Nem is az fáj legjobban, hogy a most összeülő parla
mentben nem lesz egyetlen magyar képviselő sem és az 
ország ötszázezer magyar lakosának nem lesz egyetlen 
parlamenti szószólója sem, hanem fáj látni a meddőség
be fulladt iparkodásokat, fáj látni a kifosztott reménye
ket, fáj, rettenetesen fáj látni a magyarság erőtlenségét, 
s azt a szégyent, ami a nagypipáju, kevésdohányu ma
gyarságot érte. Ha a magyarság politikai szervezeteit 
feloszlatják, ha lehetetlenné teszik, hogy a magyarság 
képviselőket jelölhessen, ha megakadályozzák a magyar 
választókat abban, hogy jelöltjeikre leszavazzanak, 
mindez kisebb szerencsétlenség, elviselhetőbb csapás lett 
volna. Mert megmaradt volna az illúziónk, hogy csak 
az erőszak akadályozhatta meg a magyar tömegek fel
vonulását, megmaradhatott volna az a hitünk, hogy csak 
törvénytelenséggel lehet elütni a magyarságot parla
menti képviseletétől, hogy a magyar erőnek megmutat
kozását, a magyar faji hűség igazolását, csak a kímélet
lenségig fokozott hatalmi eszközök hiúsíthatják meg. De 
Így honnan veszünk vigasztalást a jövőre és igazolást 
az elmulasztottakra. Nem a parlamenti képviselet, ha
nem a hitünk elvesztése fáj a legjobban.

Mert nem vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy 
terror, törvénytelenség és erőszak törte le a magyar-
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ságot, nem akarjuk szépíteni az eseményeket, nem ken
dőzzük el a történteket. Amit a hatalom kezelői a hata
lom megtartása érdekében megtehettek, azt meg is tet
ték. Nem lehet tagadni azt sem, hogy véres emlékű at
rocitások sokfelé hütötték le a lelkesedést, s helyi intéz
kedésekkel sokhelyütt megnehezítették a választók 
egyes csoportjainak a választói jog szabad gyakorlását. 
De az országos eredmények mégis tiltakoznak ama be
állítás ellen, hogy lehengerelték az ellenzéket, s az el
lenzékkel lehengerelték a magyarságot is. A szuboticai 
választási kerületben elért eredmény meghazudtolja ezt 
a vigasztalan mentséget. Ha volt erőszak és volt terror, 
egyformán nyilatkozott meg minden nem kormányzó 
párttal szemben, s még ha a Radics-párt itt is bizonyos 
megkülönböztetésnek örvendhetett, tagadhatatlan, hogy 
a hatósági elbánás nem tett különbséget Szuboticán a 
Davidovics-párt, s a magyar párt között. Ha pedig 
egyenlő feltételek mellett a Davidovics-párt listáján be
jöhetett a második jelölt is, akkor nemcsak az erőszak
nak kell tulajdonítani, hogy a magyar párt listavezetője 
nem kapta meg a listavezetéshez szükséges választókat.

Fájdalom, nem vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy 
a terror törte le a. magyar pártot. Fájdalom, a hibát a 
magyar pártban kell keresni.

A betegség felismerése nélkül nem lehet gyógyítani.
A magyar párt hibázott a jelöléísekben, hibázott a 

propagandájában, de az eredendő hibát a párt szervezé
sében követte el.

Amikor a magyar párt megejtette jelöléseit, többek 
között a következőket irtuk: »Nem folytatunk személyi 
harcot, a hozott határozat még nem kötelező, elég idő 
áll még rendelkezésre, hogy engedelmeskedjenek a ma
gyar érdekeknek. Ki vállalja a felelősséget a kudarcért, 
ami az egész magyarságra fog nehezedni, ha egyesek 
hiúságát és érzékenységét az egyetemes magyar érde
kek rovására akarják kielégíteni. A magyarság vezetői
nek nem kell mást tenniök, csak érvényt kell szerezniük 
akaratuknak és meggyőződésüknek. Ezt a jelöltséget



nem ők akarták és nem akarják a magyar választók. 
Van még idő arra, hogy a magyar választók ne csak 
a j  urnák előtt juttathassák kifejezésre akaratukat.« Rá
mutattunk ugyanekkor arra is, hogy a választás nem az 
alkalmatlan jelölteket fogja kibuktatni, hanem az egész 
magyarságot, s hogy a magyarság politikai vezetői nem
csak vezéri hivatottságukról tehetnek tanúságot, hanem 
arról is, hogy a magyar párt és a magyarság érdekei 
elérkeztek a válaszúira.

Mindez, fájdalom, nem használt. Aggodalmainkra, 
gondteljes figyelmeztetéseinkre egyetlen válasz az a 
pózos és elbizakodott figyelmeztetés volt, hogyha szal
mabábokat állítanak jelölteknek, a magyarságnak a szal
mabábokra is le kell szavaznia. Ez a szalmabáb-elmélet 
azonban rettenetesen megbukott. A faji összetartozandó- 
ság, a nyelvi közösség nem elegendő alap arra, hogy a 
tömegek kívánságainak teljesítése, sőt ismerete nélkül 
választási győzelmet lehessen ráépiteni. A választók 
ezreit nemcsak a program, s nemcsak a nemzetiségi 
küzdelem érdekei vezetik, hanem foglalkoztatják a sze
mélyi tekintetek is. A magyarságnak azonban — és ez 
a rettenetes — nem volt alkalma arra, hogy a válasz
tások előtt visszautasitsa a pártvezetőség által kelletle
nül jelölteket. Bevált a Cassandra-jóslatunk, s a magyar 
választók csak az urnák előtt juttathatták kifejezésre 
tiltakozásukat.

Ebben a választási kampányban mi — minden aka
ratunk, kívánságunk, sőt elszántságunk ellenébe — nem 
állhattunk nyilt mellel a magyarság mellé. A jelölések 
megejltésekor a párt érdekei elváltak a magyarság ér
dekeitől, s mi a magyarság érdekei mellé szegődtünk. 
Újévkor — még egyszer — megkíséreltük a nyilvános
ság előtt kibékíteni a magyar pártot a magyarsággal, 
újévkor még egyszer felajánlottuk szolgálatainkat a ma
gyar pártnak. Újévkor mi még a következőket irtuk:

— »Akik szivükön is és nemcsak szájukon viselik a 
magyarság érdekeit, azoknak első kötelességük: helyre
állítani a magyar sajtó, s a magyarság politikai szerve



zete között a testvéri viszonyt. A magyar lapoknak az 
érvek bunkójával, s az igazság szikrázó pörölyével kel
lene a magyarság tudatába beleverni a magyar képvi
selőjelöltek nevét, az első oldalon nagy betűkkel kellene 
minden áldott nap megerősíteni a magyarságot köteles
ségei teljesítésében. S ehelyett mit láttunk? Az a ma
gyar lap, amelyik odaállt a küzdők mellé, erőtlenül da
dog akkor is, amikor harcolni és üvölteni kellene, s jaj
jal é's hangos panaszokkal kellene betölteni a közöm
bösség süket tereit. S azt a magyar lapot, amelyik más
kép tudná ezt a feladatot végezni, meg sem kérdezték 
afelől, hogy kik mellé állhat presztízsével, tekintélyével, 
meggyőződésével, s nyilvánosságának felmérhetetlen 
erejével. Minden tiz-tizenöt magyar választót reprezen
táló hely} szervezetet megkérdeztek véleménye és ja
vaslata felöl, csak a magyar sajtó orgánumait nem. A 
magyar szervezkedésnek legelső feladata helyreállítani 
a megzavart viszonyt, s minden magyar lap erejét meg
nyerni a magyarság politikai mozgalmának támogatá
sára.«

Erre a feljajduló felajánlkozásunkra még csak ma
gánvélemény formájában sem kaptunk választ. A ma
gyar párt vezetői nem tettek meg semmit a szakadék 
áthidalására, de mindent megtettek a szakadék kimélyi- 
tésére. Ragaszkodtak tovább is azokhoz a jelöltekhez, 
akiknek alkalmatlanságáról maguk is meg voltak győ
ződve, s akikről maguk mondják, hogy soha többet ve
zető szerepet a magyarság politikai mozgalmában nem 
vihetnek. (Eléggé, sőt fájdalmasan világitó példa a szen- 
tai: a szentai magyarok közül a teljesen ismeretlen 
Lovrekovics-pártra többen szavaztak le, mint a magyar 
pártra. Ki tudja felmérni az elvesztett előnyt az elma
radt nyereséggel, hogy felelni lehessen arra a kérdésre: 
a szentai magyar jelölt személye mit tett a magyar 
pártnak.) De azért egyetlen szót sem irtunk le a ma
gyar párt ellen — a hirdetésekért épp úgy nem vagyunk 
felelősek, mint ahogy nem felelünk azért a hirdetésért 
sem, hogy a Fridol bőrzsir használ-e legjobban a bőr



szerszámoknak, — s jóleső elégtétellel állapítottuk meg, 
hogy a »jogot, földet, iskolát« választási vezérszó a 
Bácsmegyei Napló vezércikkeiből került a magyar párt 
választási kiáltványába.

Sokat kellene irni és sokat j fogunk is még irni a 
magyar párt választási propagandájáról. Jól ismerjük 
— a magunk testén is — azokat az erőket, s azokat a 
tényezőket, melyek majdnem lehetetlenné tették a nyil
vános választási agitációt. De — a német párt mégis 
dolgozott, hallatlan erőfeszítéssel, hallatlan kockázatvál
lalással, de mégis dolgozott é's négy képviselőt küldött 
a parlamentbe. — A szuboticai Davidovics-párt is dol
gozott, rendkívüli szívóssággal, rendkívüli elevenséggel 
dolgozott és annak dacára, hogy Pleszkovics Lukács is 
a jelöltjei között volt, mégis két mandátumot szerzett. 
De milyen kevesen vannak a magyar párt vezetői kö
zül, akik komoly munkát végeztek, s mennyire egy-két 
férfiú lelkiismeretére és munkabírására volt hárítva min
den agitáció, minden propaganda és a párt minden élet
megnyilvánulása. (Ha egyik-másik ur csak tizedannyi 
hősiességet és snájdigságot és kitartást tanúsított volna 
a magyar párt agitációs munkájában, mint amennyivel 
ferblicsatáit vívta, s mint amennyivel az utolsóelőtti 
napon belénkmart, más és biztatóbb eredményt mutat
nának a szuboticai választási urnák.)

A magyar pártot át kell szervezni, s a magyar párt 
vezetőségi szervezete helyett meg kell teremteni a ma
gyar nép szervezetét. Nem kételkedünk a magyar párt 
eddigi vezetőinek jószándékában és nemes akaratában, 
de a magyar tömegek Ítélete nagyjában már kialakult 
abban a kérdésben, hogy kikre kívánja politikai vezeté
sét bizni. A magyar pártnak sokat ártott az a rágalom- 
hadjárat, amit igazi ellenségek és álbarátok vezettek 
ellene. Bármennyire hazugok is a rágalmak, félre kell 
állni azoknak, akik eddig is csak támadási felületet 
nyújtottak a magyarság ellen. Meg kell szüntetni a sze
mélyi kérdések megoldásával is azt a látszatot, mintha



a magyarságot osztályérdekek céljára akarnák felhasz
nálni. A magyar párt munkáját a magyarság nyilvános
ságának védelme alá kell helyezni. A párt demokratikus 
újjászervezése megszüntetné azt az eddig is károsnak 
bizonyult rendszert, hogy a magyarság csak a megho
zott határozatokból, csak a megtett intézkedésekből tud
jon következtetni arra, hogy — milyen problémákat kell 
neki megoldania. A pártvezetőség omnipotenciája helyett 
ki kell építeni a magyar nép demokratikus politikai szer
vezetét. A magyar pártnak eddig csak a vezetősége volt 
megszervezve, de a magyar nép maga szervezetlen ma
radt. Csak a párt kerete volt meg, de együttérző, fe
gyelmezett tömeg nem töltötte ki az összes kereteket. 
A választás szerencsétlen balsikere most rávilágít arra 
az igazságra, hogy nem elég a pártvezetőség, párt is 
kell. A magyarság politikai pártját még csak ezután kell 
megszervezni.

Hogy ezt a munkát személy szerint kik fogják el
végezni, másodrendű kérdés. A magyar párt jelenlegi 
vezetői között vannak olyanok is, akik eddig csak rá
termettségükről, vezéri hivatottságukról tettek tanúsá
got, s akiknek személyét az egész magyarság osztatlan 
megbecsüléssel és szeretettel veszi körül. Hogy a párt 
újjászervezésének munkájában jut-e szerep annak a 
győzedelmes csoportnak, mely magát ellenzéki magyar
ságnak nevezte, erre a későbbi események fognak fe
lelni.

1925 február 10.



Üzen a barázda
Akármennyire is szeszélyeskedik is ez a telet ját

szó tavasz, a gazda már tisztogatja az ekét, késziti a 
kapát, kijár a földjére, ahol még tócsában áll a . már
ciusban leesett hó megolvadt leve, reggel még vékony 
jégréteg födi, de nappal már a szél bodrozza és a nap
sugár játszik rajta. A múlt héten már szántani is kezd
tek a tavaszi alá, őszi búza zöldje pedig már kiütötte 
fejét a barna rögök alól, kezdődik a tavaszi munka, a 
tavaszi reménykedés és az aggodalom, hogy milyen lesz 
a termés. Akármilyen alacsonyak is a mezőgazdasági 
termények árai, akármennyire hangos is a panasz, hogy 
a búzát, kukoricát csak a termelési árak alatt lehet ér
tékesíteni, még mindig a jó termés a reménységünk, ab
ban hiszünk, s attól várunk enyhülést. Ott még nem 
tartunk, hogy azért hálálkodjunk, hogy a föld mostohán 
fizetett, hogy eső, jég, vagy más elemi csapás tönkre
tette a munkánk eredményét. A gazda — és azokban az 
országokban, amelyekben az ipar és kereskedelem a 
mezőgazdasági termés eredményén él, boldogul, hanyat
lik, vagy bukik, minden más foglalkozási ág is — jó 
termésért könyörög.

Túltermelés, hangzik fel a jajszó azok részéről, 
akik a mezőgazdasági válság, s általában a gazdasági 
válság okait kutatják. Van-e valójában túltermelés? 
Amig egyetlen ember van a világon, aki nem képes tel
jesen jóllakni, amikor Kínában évenkint százezrek hal
nak éhen, $ az európai államokban is százezrek éheznek, 
addig nem túltermelés, hanem termelési hiány van.

Miért nincs ára a mezőgazdasági terményeknek? A 
háború után a tengerentúli államokban uj, szűz területe
ket törtek fel a mezőgazdasági termelés számára. Euró
pai államok is büszkélkedtek azzal, hogy emelték a ter
mőterület mennyiségét. Amint emelkedett a termés 
mennyisége, ugyanolyan mértékben esett a búza világ



piaci ára, s amilyen arányban bekapcsolódtak a búza 
világpiaci forgalmába azok az államok, amelyekben a 
vállalkozók szüzterületeken, gépekkel, tehát olcsón ter
meltek, ugyanolyan mértékben drágult a termelés ná
lunk. Ezen úgy próbáltunk segíteni, hogy a termelési 
költségek olcsóbbá tétele érdekében rávetettük magun
kat a bőven termő fajokra, azután még nagyobb terüle
tet vetettünk be búzával, hogy az egy-egy mázsára eső 
termelési költséget csökkentsük. Oroszország bekap
csolódott a búza világpiaci versenyébe, s mert valójá
ban ingyen szerzett földterületen, olcsó munkásokkal, 
szinte munkabér és költség nélkül termel, kisebb a ter
melési költsége, mint bármely más államé. A szovjetnek 
devizára és iparcikkre van szüksége, nem kell neki tö
rődni azzal, hogy a nép már alig jut kenyérhez, olcsób
ban adhatja a gabonát minden más, úgynevezett kapita
lista államnál, s a gabonatermelő államok a világpiaco
kon kénytelenek az Oroszország diktálta árakhoz iga
zodni.

Általános emberi szempontból talán nem is volna 
baj a búzaárak csökkenése. Ha olcsóbb a kenyér, az em
berek nagyobb és szélesebb rétege tud jóllakni. A baj 
csak ott van, ahol — mint nálunk is — nemcsak a me
zőgazdaság, hanem az ipar és kereskedelem, sőt az ál
lamháztartás is a magas búzaárakon épül fel. Az állam 
az adót a mainál száz százaléknál magasabb búzaárakat 
véve alapul, vetette ki és szedi be.

Azok a mesterséges eszközök, amelyekkel a mező- 
gazdasági államok megpróbálták önmagukra nézve nem 
létezővé tenni a gabona világpiaci árának kialakulását, 
a gyakorlatban megbuktak. Megbuktak, hivják őket 
akár a privilegizált kereskedelmi társaság által folyósí
tott jutalomnak, akár bolétának, akár kiviteli prémium
nak. Mindezek a rendszerek azon alapulnak, hogy a 
gyenge belföldi fogyasztásra hárítsák azt a különböze
ted ami a gabona világpiaci ára és a termelési költsé
gek között fennáll. A belföldi fogyasztás teherbíró ké



pessége azonban mindinkább csökken, s egyre képtele
nebb lesz a mezőgazdaságot kihúzni a csávából.

Ez már a múlt évben is szembetűnővé vált, s egy 
év óta még inkább nyilvánvaló lett, mert még több em
ber ment tönkre, még kevesebb lett a fogyasztás, még 
kevesebben vannak, akik a termelési prémiumokban 
megnyilvánuló jutalmakat ki tudnák izzadni. Nem ma
rad más hátra, mint olyan nemzetközi megállapodáso
kat kötni, hogy egyes államok ellenszolgáltatás fejében 
a világpiaci árnál magasabb áron vegyék át a jugoszláv 
gabonát. Az ellenszolgáltatás politikai és gazdasági ter
mészetű. Mi is magasabb áron vesszük át, illetve gabo
nában fizetjük az illető ország ipartermékeit. A teher 
most is a fogyasztóra hárul, de a fogyasztó nagyobb 
rétegére, nemcsak az ipari munkásra és az alkalma
zottakra, hanem a mezőgazdasági termelőre is. A múlt 
évben tartottak is egynéhány nemzetközi konferenciát, 
amelynek célja ilyen megállapodások megkötése volt, 
azonban a nemzetek és a kormányok közti bizalmatlan
ság megakadályozta, hogy ezeken a tanácskozásokon 
épkézláb megállapodásokat kössenek. Hiába hirdették 
a középeurópai gabonatermelő államok megsegítésének 
szükségességét, a hitet és reménykedést, amelyeket 
ezekhez a tanácskozásokhoz fűztek, nevetséges szóla
mok rontották le, szólamok, amelyekkel elkendőzték 
azt, hogy mindenik állam fél a másiktól, s nem hajlandó 
áldozatokat hozni, hogy a másikat megmentse és önma
gán is segítsen.

A feltört barázda most uj termést igér. A termés 
megfelelő áron való értékesítése csak abban az esetben 
történhetik meg, ha az államok egymásközti viszonyá
ból sikerül kikapcsolni a bizalmatlanság tényezőjét. Ha 
sikerül az államokat olyan közel hozni egymáshoz, hogy 
ezek egymásra utaltságuk szükségességét megértsék. 
Ez esetben talán el lehet érni azt, hogy az orosz búza 
odahaza marad, hogy az orosz éhezőket táplálja, hogy 
a kanadai, afrikai és ausztráliai termésből csak annyi



Jut Európába, amennyit az európai termelés nem tud fe
dezni, hogy a világ minden államában a búzatermelés 
racionalizálódik, vagyis csak annyit termelnek, ameny- 
nyit a fogyasztás igénybevenni képes. Ehhez azonban 
szükséges, hogy a kormányok is átlássák azt, amit a 
népek éreznek, hogy a nemzeti védelem jelszavánál fon
tosabb a megélhetés szükségessége és ténylegessége.

Az angol miniszterelnök kísérletét, amely a bizal
matlanságot legalább egy időre ki akarja kapcsolni az 
államok egymásközötti viszonyából, igen sok állam el
fogadhatónak tartja. Az életet adó barázda, amelynek 
megmunkálásán fárad most a gazda, azt üzeni, hogy ha 
nem akarunk tönkremenni és ha meg akarjuk a pusztu
lást állítani, vagy ezt a tervezetet, vagy valami mást el 
kell fogadni, meg kell teremteni a bizalomnak azt a lég
körét, amelyben a gazda, iparos, kereskedő, tisztviselő a 
maga egzisztenciális érdekeiért és nem a fegyvergyárak 
magasabb profitjáért dolgozik.

A lelki leszerelés
Theodor Wolff, aki addig, amig Németország nem 

alakult át Hitler-Németországgá, a német újságírás 
egyik büszkesége volt, jóval a háború előtt felvetette 
azt a kérdést, hogyan lehetne megakadályozni, hogy a 
sajtó, akár üzleti érdekből, akár tudatlanságból, akár 
túlfűtött nacionalizmusból, gyűlöletet szítson egyes álla
mok, népek, fajok vagy vallások ellen. A Berliner Ta
geblatt szerkesztőjének az volt a javaslata, hogy vala
mennyi ország sajtótörvényébe iktassanak be egy szai- 
kaszt, amely lehetővé tenné a sajtó utján megtámadott 
ország, nép, faj, vagy felekezet képviselőiének, hogy 
helyreigazító nyilatkozattal éljen s ezt a támadó lap 
ugyanolyan módon legyen köteles leközölni, mint aho
gyan a magánvállalat, vagy személy helyreigazító nyi
latkozatát közölni köteles.



A tervből nem lett semmi. Az újságírók a sajtósza
badság szent nevében tiltakoztak ellene, a kormányok 
pedig nem törődtek vele, vigasztalta őket az, hogy ha 
népeik ellen külföldön gyűlölködő támadások jelennek 
meg a sajtóban, ők is hasonló hangú sajtóközleménye
ket jelentetnek meg a saját területükön megjelenő la
pokban. Talán ez az oka, hogy a világháború megfele
lően inficiált légkörben törhetett ki, olyan légkörben, 
amely kellett ahhoz, hogy az embereket embertestvé
reik ellen lehessen vezényelni.

Azóta kiderült, hogy a sajtó nem nagyhatalom, 
hogy minden — még a leggyengébb — uralmi rendszer 
is elég erős a sajtóval szemben s ma a sajtó, a becsü
letes sajtó örülne talán legjobban, ha más nem, csak az 
az általánosérvényü tilalom korlátozná, hogy tilos gyűlö
letet keltő cikkeket közölnie.

A leszerelési konferencia gondolata az általános 
békevágyból született meg. Európa minden felelős ál- 
lamférfia minden lehető alkalommal kijelenti, hogy or
szága békét akar, a leszerelés eszméje azonban min
den konferencia ellenére még nagyon messze van a 
megvalósulástól. Minden állam és minden nép óhajtja 
a békét, a gondolatszabadságot, az egyforma jogok és 
egyenlő kötelességek elvének megvalósulását, a népek 
közti igazi megbékülést, hogy a békeszeretet, türelem 
és részvét legyen a kormányzás alapfeltétele, mégis 
lelkiismereti kényszer, jogegyenlőtlenség, a nemzeti 
ellentétek felkorbácsolása, türelmetlenségek, a háború 
glorifikálásának ijesztő és lesújtó megnyilvánulásával 
találkozunk lápten-nyomon. Még a legbelátóbbak is az
zal vigasztalják a lelkiismeretüket, hogy a másik ember 
támad, vagy a másik ember támadásától kell félniük s 
ilyen helyzetben a gyengeség jele volna, ha az ő nem
zetüket szerelnék le. Kezdje el a másik.

Az agyakban és szivekben a gyűlölet valóságos 
arzenálja van s ezzel azok sem tudnak megküzdeni, 
akik a békeideálnak fontosságát megértik és átérzik.



Az emberek gondolkozását kell átalakítani, a gyű
lölködő érzéseket és gondolatokat kell leszerelni, a né
peknek és kormányoknak kell egymást megérteni s 
csak aztán kerülhet sor a tankok, ágyuk és mérgező 
gázok leszerelésére.

Háború után mindig fellángolnak a szenvedélyek 
s nehezen érvényesül a pozitív türelem s a megértés 
más nemzetekkel szemben. A türelmetlenség morális 
rabszolgaságban tartja a tömeget, amely nem mer és 
nem tud szót emelni a hangos türelmetlenség izgatása 
ellen. Ez bénítja meg a javak kicserélésének folyama
tát, ez okozza a bizalmi válságot s ez vezet ahhoz a 
sanyarú helyzethez, hogy értékek mennek tönkre, kez
deményező akaratok sorvadnak el, életek, egziszten
ciák pusztulnak, hogy minden és mindenki ijesztő gyor
sasággal rohan az anyagi tönkremenés felé.

Lehet-e ezen segíteni, vagy arra ítéltetett az em
beriség, hogy a mai kultúra, a mai társadalom megsem
misüljön? Kétségbe kellene esni a mai generáció jele
nén és az emberiség jövőjén, ha nem volna meg a re
ménye a segítésnek.

Az emberiségnek minden esetre ki kellene irtani a 
népek iránti gyűlölködést és bizalmatlanságot. A felvi
lágosítás fegyvere erre nem elegendő. Nem elég gyors 
és nem elég hatásos. Vissza kellene térni ahhoz a gon
dolathoz, hogy tilos és büntetendő a népek, fajok, fele
kezetek elleni gyülöletkeltés.

A Népszövetség, amely egyik legfenségesebb em
beri elgondolás volt, végeredményben halott és tetsz
halott eszmék temetőjévé vált. Feladatát csak akkoi 
tudná betölteni, ha nemcsak ideális értékű határozato
kat hozna a béke és a békeszeretet szépségéről, hanem 
praktikusan előkészítené a lelki leszerelést. Ugyanúgy* 
mint a Népszövetségnek sikerült valamennyi állam tör
vényhatóságával törvényt fogadtatni el például a ká- 
bitumérgek forgalomba! hozatalának betiltásáról s e ti
lalom betartásának nemzetközi ellenőrzéséről, azoknak 
a mérgeknek a forgalomba hozatalát is képes volna be



tiltani, amelyek a lelkeket mérgezik meg és nem a lá
tást, hanem a belátást veszélyeztetik. Az államok szu
verenitásuk sérelme nélkül alárendelhették a szuvere
nitás egy részét a Népszövetségnek. Aligha lehetne an
nak akadálya, hogy az igazságszolgáltatási szuvereni
tások egy részét is a Népszövetségre bízzák, amely 
mint legfőbb birói fórum rendelkeznék azzal a lehető
séggel és hatalommal, hogy a népek közötti szolidari
tás elleni bűnöket megtorolja. Büntetéssel sújtja azo
kat, akik gyűlöletet terjesztenek a népek, népfajok, val
lások és felekezetek ellen. Ha lehet Nobel-dijjal jutal
mazni évenként egyetlenegy embert, aki a békegondola
tot szolgálja, miért ne lehetne nemzetközileg megbélye
gezni és megbüntetni azt a sok ezret, aki a gyülöletszi- 
tással a háborút szolgálja, mert a lelki leszerelést aka
dályozza meg.

Nem igaz, hogy a háború az emberiség természe
tes állapota és hogy a béke természetellenes. Az sem 
igaz, hogy a gyűlölködés az ember veleszületett ér
zése s hogy a türelem és megértés csinált virág, a ne
velés eredménye. De még ha igy volna is, néhány ezer
éves emberi kultúra annyi mindent változtatott meg 
és alakított át, amit a természet örök időre valónak al
kotott, nem tudná a gyűlölködést is belátássá, türelmes- 
séggé átalakítani? Mint minden átalakulás, ez sem tör
ténik meg anélkül, hogy bizonyos kényszerrendszabá
lyokra ne legyen szükség a tudatlanok és azok ellen, 
akik számára üzlet a gyűlölködés szitása. Még az is 
meglehet, hogy ezeknek a kényszerrendszabályoknak 
az alkalmazása ellenkezik a demokratizmus elvével. A 
demokrácia azonban nem végcél, hanem csupán esz
köz. A végcél: jobb, felvilágosultabb, emberibb életet 
biztosítani az emberiségnek. Ezt pedig csak a béke biz
tosíthatja. Jogosult védekezés tehát minden békebontást, 
a nemzetek és emberi jogok elleni minden izgatást meg 
torolni.

1934 április.
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A vajdasági magyar könyv*

A »Fővárosi Lapok« 1863-as évfolyamában lapoz
gatva, Ugrón Gábor angolhoni leveleire bukkantam. 
Ugrón, aki később mint politikus tette ismertté nevét, a 
mai rportereket is megszégyenítő frisseséggel és len
dülettel számol be többek közt Dickens vidéki felolvasó- 
estélyeről. Dickens, amint később Zola és más francia 
irők, vidéki kisvárosok publikumának tartott felolva
sásokat. A magyar irodalomban is éveken át szokásos 
volt, — Ambrus Zoltán örökítette meg a »Kultúra fü- 
zértáiccal« című könyvében, — hogy az irók a vidéki 
kaszinók és nőegyletek hívására, a táncvigalommal egy
bekötött kaszinói, vagy nőegyleti estély keretében mu
tatták be legújabb — s ha sikerre akartak számítani fel
tétlenti humoros — elmeszüleményüket. Rákosi Viktor 
humoDS novellája, a »Kazánkovács« egyenesen vidéki 
felolvisások számára készüli s uj műfajt teremtett az 
irodalmiban, a novellát, melyet nem elolvasni, hanem 
felolvisni kell. A mi fiatal éveinkben, ha fővárosi irót 
akartmk látni, akkor vámunk kellett a nőegylet far
sangi mulatságára, amelyre minden évben lejött a fő
város» novellairó, tiz-tizenöt percig felolvasott, megkós
tolta a nőegylet elnöknőjének főztjét, megtanult inni s 
néháiy nap múlva tárcacikkben megdicsérte asszonyaink 
s leáiyaink szépségét és kulturérzékét.

a z  utóbbi években mintha erősen megritkultak volna

*) Felolvasás a Bánáti Magyar Közművelődési Egyesületben



az ilyen felolvasások. Nemcsak nálunk, hanem külföl
dön: Franciaországban, Angliában és Németországban 
is, s van francia kiadó, aki abban a szerződésben, ame
lyet íróval köt, egyenesen meg is tiltja, hogy az, akinek 
a könyvét ő adja ki, vidéki kulturális és közművelődési 
egyesületek ünnepségein felolvasson. A tilalomnak üz
leti érdekű magyarázata van. Valamikor azt hitték, 
hogy az iró, aki vidéken felolvas, népszerűsíti a könyvet 
is, barátokat és ismerősöket szerez, ami által könyvei 
kelendőbbekké lesznek. Az idők folyamán azonbat; arról 
győződtek meg az irók és könyvkiadók, hogy einek a 
föltevésnek legtöbbször az ellenkezője igaz. A felolvasó- 
körűt után kevesebb könyv fogyott el az ünnepelt fő
városi iró könyvéből, mint azelőtt. A közönség, amely 
szemtől-szemben látta az irót — kiábrándult belőle Más
formának, másmilyennek képzelte. A bakfis és a szép
asszony nem olyan öregnek, nem olyan krákogóaiak, a 
kántor és a jegyző pocakosabbnak. Gárdonyi Gízának 
a balmazújvárosi városi kaszinó nem tudta megbocsá
tani, hogy — amint kiderült róla — nem ismeri szemé
lyesen Tiszát s egyáltalán nem jó protekció. Balnazuj- 
városon nem is olvasták az »Egri csillagokat«. Minek 
is? — A lokálpatriotizmus megállapította, hogy i köz- 
igazgatási gyakornokon jobban feszül a frakk, mint 
Bródy Sándoron, a kaszinói asztaltársaság egyhaigulag 
konstatálta, hogy a bérlő jobb vicceket tud meséin, mint 
Sipulusz. Jókai megbukott — ha nem is írásaival— de 
a tarokktudományával. Egyhangú volt a vélemény hogy 
a pesti irók mind kákabélüek, fázósak és inni se tidnak. 
Amiből nem az következett, hogy nem itatták ölet — 
hanem hogy nem vették a könyveiket, ha már annyi 
csalódást, bosszankodást és mérgelődést okoztak. . .  
Meg is gyérültek a felolvasások.

Mindebből, ha volna bennem valamicske logila, az 
következnék, hogy nekem sem volna szabad feldvas- 
nom, mert majd ezt a felolvasást is a magyar lönyv 
sínyli meg, amely iránt pedig én érdeklődést és s:ere



tetet óhajtanék felkelteni. Nagyon kérem azonban Önö
ket, hogy legyen az Önök gondolkodása logikusabb, 
mint az enyém s bocsássák meg, ha én is krákogok, he
begek s másszinü a szemem és kevesebb a hajam, mint 
gondolták. Bocsássák meg a magyar könyvnek — s ne 
büntessék azért, amit én vétkeztem s az elkövetkezendő 
félórában vétkezni fogok.

Gondolják meg, hogy a Szegény magyar könyv 
úgyis eleget szenved a részvétlenségtől, amely megszü
letni sem engedi s amelybe, ha megszületett, a legtöbb
ször belefullad.

Kosztolányi Dezső irja a »Szegény kis gyerek pa
naszaidnak elején:

...................................  élete nem élet,
És meghalt már, bár alig született meg
...................................  Jaj hiába minden,
Ha dalol és ha a távolba lát
Mert néma gyermek minden kismagyar
S a nagyvilág nem érti a szavát.

Mintha a magyar könyvre, vagy speciálisan a vaj
dasági magyar könyvre irta volna a Vajdaságból szár
mazott, kiváló magyar költő ezeket a szavakat. A vaj
dasági magyar könyv, a vajdasági magyar irodalom 
meghalt, mielőtt megszületett volna. Ez a néma gyer
mek, amelynek nemcsak a nagyvilág nem érti, de szülő
pátriája sem hallja meg a szavát. Árva gyermek, mely
nek bölcsője fölött nem virraszt becéző szeretet, amely
nek nincsenek babusgató dajkái s amelyet még meg
születni sem enged az, hogy szülői hajbakapták és ál
landóan veszekednek őmiatta és más miatt.

A magyar könyv sorsa általában szomorú s ezzel 
a ténnyel nem áll ellentétben az, hogy a pesti kiadók 
legtöbbje jelentős üzleti sikert könyvelhet el legtöbb
ször a külföldi irók olcsón megszerzett s drágán el
adott könyveinek közrebocsátásával. Az utóbbi évek 
magyar könyvtermésének nyolcvan százaléka fordítás, 
a húsz százalék nagyobb fele részletre eladott gyüjte-



ményes díszmunka. Mindezekre a három utódállam: 
Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia magyarsága jól- 
fizető gyarmat, amely értékes pénzt ad a csillogó himi- 
humiért.

Ismétlem, szomorú a magyar könyv sorsa, bár ma 
már. nem egészen igazak azok a panaszok, amelyeket 
olyan nagy meggyőző erővel sirnak el irók és kiadók. 
Az adókönyvön kivül más könyvet is ismer már a ma
gyar . Például a »Szivek Harca« meg a »Varsó Hóhé
ra« cimü irodalmi remek is kedves ismerőse a mindkét 
nembeli serdületlen ifjúságnak.

Kétszázegynéhány évvel ezelőtt Reimann Jako!> 
Frigyes, a német irodalomtörténet megalapítója, aki 
kérdés-feleletekben irta meg a »História Literaria«-t, azt 
írja a magyarokról:

»A magyaroknak már természetük, hogy egy jó pa
ripára, kardra, vagy pipára többet adnak, mint egy ér
tékes könyvre.« A kérdést, amire ez a megállapítás felel, 
nem ismerem, de ha ez anachronizmusnak látszik, alig
hanem arra vonatkozott, hogy hányán léptek be a 
Könyvbarátok Társaságába.

Azonban úgy látszik, hogy amióta a pipázás kezd 
kimenni a divatból, s a kardvásárlás a tilos fegyvervi
selés fogalmi körébe esik, az azelőtt a kardra és pipára 
szánt összegek egy csekély töredékéből mégis jut 
könyvre is. A Vajdaságban azonban, mintha még min
dig pipálnának az emberek. . .  Csak azt nem tudom, 
mire forditják azt az összeget, amit őseik kardra adtak 
ki. ügy látszik, ezt is adóba fizetik. Mert könyvet nem 
vesznek...

Az utódállamok közt a jugoszlávai magyar iroda
lom sorsa a legsivárabb, a legszomorubb. Romániában 
a Könyvbarátok Társaságának több mint háromezer tag
ja van, ami lehetővé teszi majdnem minden érdemes 
romániai magyar iró értékes munkájának megjelenését. 
(Ml is megpróbáltunk ilyesmit csinálni, van is vagy har
minc lelkes alapítónk s velük együtt talán negyven ta



gunk.) Ezzel párhuzamosan a magánvállalkozás szá
mára is rentábilis romániai magyar irók müvét kiadni. 
Szlovenszkóban pedig egy szezonban több magyar 
könyv jelenik meg, mint amennyi nálunk az utóbbi ki
lenc évben megjelent.

Mi jugoszláviai magyarok magunk tartjuk önma
gunkat a kulturális gyarmati sorsban. A jugoszláviai 
magyar iró nem számíthat arra, hogy Pesten, Kolozsvá
ron, vagy Kassán adassa ki a könyvét s itthon pedig 
még senkinek sem sikerült felrázni a közönyt s meglelni 
az utat — az olvasóhoz.

Mi ennek az oka?
Minden kulturális vállalkozáshoz három tényező 

szükséges:
1. a hiányérzet, a szükséglet,
2. az érettségnek az az állapota, hogy a hiányér

zet megszüntetésére legyen akarat és hajlandóság,
3. a vezető egyéniségek közreműködése.
Megvan-e a hiányérzet? Megvan-e a szükséglet?

Hiányzik-e a mi vajdasági magyar népünknek — a 
könyv? Erre a kérdésre nem lehet egyszerűen nemmel 
felelni. A könyv, az olvasás — nem olyan, mint a só, 
amely nélkül nem izlik az étel, nem olyan, mint a téli- 
kabát, ami nélkül fázik az ember. Mégis azt kell mon
dani, hogy a nyomtatott betű által közvetített gondolat, 
az olvasás, izesebbé, melegebbé teszi az életet. Mióta az 
írás-olvasás kikerült egy titokzatos kaszt kizárólagos- 
sági köréből s olyasvalami lett, amit mindenki, vagy 
majdnem mindenki megszerezhet, annak számára, aki 
az iskolában megtanulta az ábécé tudományát, a könyv 
is majdnem közszükségleti cikk lett. Csak a vajdasági 
magyar nép volna általános szociológiai és művelődéstör
téneti szabályok alól kivétel? Nem hiszem. Hiszen lá
tom s közvetlen tapasztalatból tudom, hogy mintegy 
50—60.000 magyar kalendárium fogy el a Vajdaságban, 
pedig az intelligencia ritkán vesz kalendáriumot s na
ponta elkel majdnem 30.000 példányban a magyar újság,



— pedig az intelligencia egy része a kávéházban, vagy 
a kaszinóban olvassa, esetleg — s még mondják, hogy 
nem vagyunk eléggé takarékosak! — szubabonálja, vagy 
baráti alapon ingyen kéri az újságot. Akármilyen szo
morúan alacsonyak is ezek a számok, azt bizonyítják, 
hogy volna itt is olvasópublikum s lehetne valamikép a 
mostani száz-százhusz olvasó helyett ezer-ezerötszáz 
olvasót találni, aki megveszi és elolvassa a vajdasági 
könyvet is, amely kvalitás, irói képesség és érdekesség 
tekintetében semmiképen sem marad alul az átlagon. 
Azonban enéikül az ezer-ezerötszáz könyvolvasó és 
könyvvásárló nélkül nincs vajdasági irodalom. Mert 
irodalom, könyvtermelés sem alakulhat ki csak párto- 
lási alapon. Csak ott alakulhat ki, ahol természetes tala
ja van az irodalomnak. Ahol csak pártolják, ott nem szü
letik meg, vagy ha megszületik, hamar el is senyved. 
A mecénás pártfogolhat egy kis színésznőt, de nem 
pártfogolhatja a színészetet, mert ehhez szükséges pén
ze, jövedelme," vagyona egy mecénásnak sincs. Az iró 
és kiadó nem érezheti magát kitartottnak, mert valósá
gos ellenértéket ad azért a pár dinárért, amit a köny
véért kap.

Az, hogy újságot, kalendáriumot olvasnak, hogy a 
ponyvaregények számára nagyszerű piac a jugoszláviai 
magyarság, hogy a városokban és a falvakban is a mozi, 
a színház közönségének zöme a magyarság köréből ke
rül ki, azt bizonyítja, hogy a könyv számára is volna itt 
publikum. Ma még majdnem olyan kilátástalan vajda
sági magyar könyvet kiadni, mint tengeri strandfürdőt 
csinálni a svájci hegyek, vagy hegyi sportot a szuboticai 
homokbuckák között. De ha meglesz a kulturális vállal
kozás sikeréhez szükséges második tényező, ami, mint 
említettem, az, hogy eljussunk odáig, hogy a hiányérzet 
kielégítéséhez legyen akarat és hajlandóság, akkor a 
vajdasági magyar irodalom megteremtése is az utópiák 
köréből valósággá válhat. Ehhez pedig kell a harmadik



«tényező: a vezető egyéniségek áldozatkészsége és pél
dát mutató közreműködése.

Miből áll ez?
Hogy visszatérjünk ahhoz a kis színésznőhöz, aki

nek pártolását, támogatását a jelenlévő férfi-mecenások 
kedvéért az imént felemlitettem, e kis, kedves, csinos 
művésznő megemlítése módot ad, hogy hivatkozzunk 
arra, hogy a magyar színészet, amely ma már igen ma
gas színvonalon áll, nem úgy jutott erre a fejlődési 
fokra, hogy a magyar intelligencia pártfogolta Dériné 
ifjasszonyt, hanem hogy áldozatot hozott a magyar já
tékszín érdekében. Kissé lesrpfolta azokat az igényeket, 
amiket az akkor már sokkal fejlettebb német színjátszás 
kielégített. A Párist, Bécset megjárt magyarok beültek 
a komédiába s végignézték azokat az ő ízlésükhöz mér
ten naiv és naiv módon eljátszott darabokat, hogy igy 
az adott példa hatása alatt odaszokjanak azok is, akiket 
addig csak kocsma és cirkuszi hecc mulattatott. A vaj
dasági magyar irodalomnak is szüksége van a Kelemen 
Lászlókra — akik szintársulat helyett most magyar iro
dalmat teremtenek itt, könyveket írjanak s könyveket 
adjanak ki, de szükség van azoknak a vicispánoknak, 
müveit kereskedőknek, tanult iparosoknak, széplelkii 
honleányoknak, lelkes arszlánok és delnőknek utódaira 
is, akiknek ősei a múlt évszázad elején áldozatot hoztak 
azzal, hogy beültek a magyar játékszín előadásaira s 
akiknek utódaira vár most az a feladat, hogy megve
gyék, elolvassák s másoknak is ajánlják a magyar 
könyvet. . .  A magyar könyvet, amely akar megszületni 
s itt akar a lelkekre hatni a Vajdaságban.

De hátra van még egy kérdés. Hátra van még an
nak eldöntése, hogy szükséges-e, érdemes-e, hogy az 
intelligencia, amelyhez ezek a szavak intézve vannak, 
esztendőnként — mondjunk — kétszáz dinárt áldozzon 
a magyar könyvre. Minek ez? Haza beszélek-e én, aki 
tudvalevőleg nem állok távol a vajdasági magyar 
könyvkiadástól, amikor az intelligenciától ezt az áldoza-



öngyilkosságra, vagy a régi szép idők, amikor még a 
Krausz öngyújtókat hirdetett, — minket a munkánk is 
érdekel, amelyet az előbukkanó régi példány őriz meg. 
Nem akarok most arról beszélni, hogy az ujságcsinálás 
mennyire hasonlatos a koporsókészitéshez. Az elmúló 
nap temetőjébe vész bele minden ötlet, igyekvés, tudás, 
a gondolat újszerűsége. A stilus szépsége épp úgy el
múlik, elfelejtődik, mint az elirás, a sajtóhiba. És exhu
málás milyen ritkán van ebből a temetőből. . .  Csak azt 
akarom konstatálni, hogy tiz, tizenkét, vagy tizenöt 
esztendő előtt is bizonyosan azt mondottuk, hogy ez a 
legjobb újság, ami aznap készült, hogy »kenterben 
veri« a többi lapot, mint ahogy most tiz év, vagy tizen
öt év után is azt mondjuk mindennap, amikor fáradtan* 
de derűs örömmel, a jól végzett munka boldog öntuda
tával letesszük a tollat. Nem a »minden cigány a ma
ga lovát dicséri« elv az, hogy minden újságírónak a sa
ját lapja tetszik legjobban s hogy az Ada-Moli Helyi 
Értesítő szerkesztője kezébe veszi a Neue Freie Presse 
vasárnapi számát, feltétlenül azt konstatálja, hogy szép 
lap, jó lap, terjedelemben felül is múlja a Helyi Érte
sítőt, de érdekességben hol van a Presse attól. . .  Nem 
is szabad, hogy egyik uiságcsináló elismerje, hogy a 
másik jobb, vagy érdekesebb lapot csinál. Hiszen a 
munkájának az az illúzió az alapja, hogy arra a leg
nagyobb szükség van s az a legjobb munka. Anatole 
Francé irja egyik könyvében, hogy minden ország 
hadserege a legjobb és legvitézebb hadsereg, mert ha 
nem igy volna, ha volna egy még jobb és vitézebb 
sereg, akkor a kevésbé jó és kevésbé vitéz nyomban 
feleslegessé válnék, nem volna érdemes fenntartani. Ha 
egy vidék, egy osztály, egy foglaJkozás szellemi szük
ségletét két, vagy több újság szolgálja (már pedig 
kettő legalább mindig szolgálja), az újságíró szemében 
mindig a maga lapja a legfrissebb, legérdekesebb, az 
igazán hézagpótló. . .  A másik csak valami szükséges 
rossz. . .  Ezért elkerülhetetlen, hogy újságok közt zsör-



tölődés, csipkedés és háború legyen. Nem ai verseny 
szüli a veszekedést, hanem ez a tudat, .mondjuk túl
tengő öntudat. . .

*

Újság lehet konzervativ-irámyu is, az ujságcsinálás, 
a szerkesztés, nem lehet soha. . .  Abban mindig fejlő
dés és haladás van. A közönség — mégis csak igaza 
volt annak a szinigazgatónak, — egyik napról a másik
ra tudomásul veszi, megszokja és természetesnek talál
ja, hogy az újság mást, többet és máskép adja azt, amit 
ad, mint ahogy tegnap volt.

Az újságnak az évfolyamok számának az emelke
dése a büszkesége és az erőssége. Öreg, vagy öreges 
újság még sem lehetséges. A szerkesztőségekben nem 
azért ülnek fiatalemberek, mintha öreg korára mind
egyik ujságiró révbe jutna, hanem azért, mert a publi
kum, amelyért az újság van, mindig frisset mindig újat 
kiván. A szerkesztőségben nem elég a munkát ponto
san elvégezni, az eseményekről hiven informálni, szük
ség van frisseségre, elevenségre, uj ötletekre. A publi
kum a szinházban bizonyos idő után uj primadonnát 
akar látni s az újságban is, amely személytelen, uj 
embereket, uj hangot, uj szint keres.

*

Az ujságiró ábrándja, hogy a publikum kivánja, 
szeresse Írásait, az újság örök ábrándjai, hogy a közön
ség várja, szeresse, nélkülözhetetlennek, igazi barátjá
nak tartsa a lapját.

Mikor a kezdő költő első verse megjelenik, ő mán 
ga a lap első olvasója. Ott várja, amint az első példá
nyok kikerülnek a gépből s mindegyikben külön sze
retné elolvasni ai költeményt, amely szerzőjét ime el
jegyezte a halhatatlansággal. És az első csalódása,



amikor megfigyelő körútra indul, az uccán, kávéházban 
azt kell látnia, hogy vannak, akiket más, vagy más is 
érdekel, mint az ö verse. Az újságírónak is hasonló 
csalódásai és fájdalmai vannak, ha azt kell látnia, hogy 
végiglapozzák azt az ujságoldalt, melyen ott van a 
cikke, amelybe ő annyi ötletet helyezett el. A maga 
cikkét minden újságíró érdekesnek, ha nem is korsza
kosnak tartja s hogy a közönség érdeklődését is fel
keltse, azért találta ki az újság a naigy és kiabáló ci- 
meket. . .  A publikum azonban védekezik az ellen, hogy 
olvasnia kelljen. Nem is igen ér rá, hogy mindent elol
vasson. Elolvassa tehát a cimeket s nem a cikket.

#

Szereti-e az olvasó az újságot? Erre nem lehet 
általánosító szabályt megállapítani. Sokan szeretik, 
sokan várják és sokan csak hozzászoktak s vannak, 
akik haragban vannak az újsággal. (Ha emellett el is 
olvassák, nem baj, majd kibékülnek vele.)

A nyájas olvasó azonban nem mindig az a szelíd, 
nyájas, mint aminőnek elképzelik, de nagyobb vesze
delem ennél, hogy nem is mindig — olvasó.

Az újságokat az objektív kritikus talán tudná osz
tályozni. Ez jobb lap, ez még jobb. Elvégre ennek van
nak objektív ismérvei. Az értesültség, az információk, 
a lap tartalmasságáért hozott anyagi és munkabeli ál
dozatok visszatükröződnek a lapon. De a publikumot 
is lehetne osztályozni. Van jó publikum, de van rossz 
publikum is. Annak idején, amikor még a népgyülé- 
sek tartása divatban volt, ott láttam és figyeltem meg 
a jó publikum és a rossz publikum közötti különbséget. 
Vannak városok és községek, ahol a publikum elmegy a 
népgyülésre, odafigyel, hogy miről beszél a szónok, 
magában kritizál, vagy hangosan helyesel, ha megjegy
zést tesz, akkor aiz komoly, a tárgyhoz illő. Van publi
kum, amely szintén drága, áldott közönség, mert ez is 
publikum, ez is n. é. közönség — amely nem Ilyen.



Vagy nem megy el, vagy külön kaszinózik. És amilyen 
mint hallgató, olyan mint olvasó is. Figyelmetlen és 

fegyelmezetlen. Sok a rosszindulatú, a hangos közte.
Az újságolvasó természetesen szuverén. Azt teszi 

•és úgy tesz, ahogy neki tetszik. Jaj volna annak az 
orgánumnak, amely megnevelni akarná. Panaszkodni 
•azonban rá is szabad. Német vendéglőkben, üzletekben 
?! ehetett azelőtt látni ilyen tartalmú felírásokat:

Ha meg vagy elégedve, mondd el másoknak,
Ha nem vagy megelégedve, mondd el nekünk.
Az újság valahogy úgy formulázhatná ezt a kérel

met, hogy: ne csak azt mondd el, ha nem vagy meg
elégedett az újságoddal, hanem azt is mondd meg, 
amivel meg vagy elégedve. Mert enélkül légüres tér
ben dolgozik az újságíró.

A radikális, a legfőbb kérés az volna: szeresd az 
újságot, amely szeretettel, tiszta szándékkad készül 

.’számodra.

*

Egy magyair tudós-politikus, aki a pacifizmusnak a 
’ielkes hive, azzal vigasztalta önmagát és olvasóit a 
béke gondolatának szerfölött lassú térhódítása miatt, 
hogy a mi emberi kultúránk még fiatal, alig pár ezer
éves, hogy lehetne még ettől az ifjú kultúrától elvárni, 
hogy meg tudja fékezni az emberi ösztönöket, az em
ber vérengző természetét. Ha mi a publikumra panasz
kodunk (csak ritkán élünk ezzel az önmagunknak adott 
szabadsággal) nekünk is számba kell vennünk, hogy itt, 
ezen a vidéken, amelynek a mi lapjaink készülnek, nem 
igen alakulhatott még ki újságolvasó öntudat, újságolva
só közvélemény. Az előző generáció még nem olvasott 
•újságot s nagyon nehéz volt azt a tömeget meghódítani 
aiz újságolvasás számára, amelynek tulajdonképpen az 
újság készül. Mert a napilap tömegcikk. Azért állítják 
elő rotációs gépen, mert sok példányban, sok ember 
•számára készül. Valamikor az iskolai egészségtanban



azt olvastuk, hogy a*zok a legműveltebb népek, amelyek 
a legtöbb szappant fogyasztják el. (Milyen müveit le
het a kis húgom, — az még eszi is a szappant). Én azt 
hiszem, hogy a p a p írfo g y a sz tá s  mértéke a műveltség
nek. Átlagban Oroszországban esik egy-egy polgárra a 
legkisebb, a régi Németországban a legnagyobb papír
fogyasztás. Ez is ennek a tételnek az igazsága mellett 
szól.

*

Vájjon nálunk olvas-e mindenki újságot, aki olvas
ni tud? Megbízható statisztikánk van róla, hogy nem. 
A mi számunkra, akik irunk, vagy a te számodra, óh 
kedvés olvasó, aki elolvasod a kezed ügyébe kerülő 
nyomtatott betűt, szinte bajos elképzelni, hogy mikép 
lehet élni úgy, hogy valaki nem érdeklődik a világ fo
lyása s ebben a saját és testvérei sorsa iránt. De talán 
azok a boldogabbak, akiket nem mérgezett még meg 
ez az érdeklődés.

A fejlődés azonban ezt a boldogságot is elsöpri 
majd. Amint a gyermekkor gondtalan boldogságát nem 
lehet megőrizni s eltűnik az, amint férfivé cseperedik a 
gyerek, nem maradhat meg az a naiv patriarhalizmus 
sem, amelyet kielégít, ha annyit tud a világ folyásáról,, 
amit a padkán, vagy a ház előtti pádon hall mesélni, 
vagy amit a kalendáriumból olvas.

A mai időkben nem élhetnek Qaramvölgyi Ádámok,. 
a világ sokkal komplikáltabb, az emberek egymásra 
utaltsága sokkal nagyobb, semhogy valaki is megmarad
hatna a visszavonultság passzív rezisztenciájában. És 
ez adja meg az újság fejlődésének lehetőségét.

*

Ennek a területnek legnagyobb magyar újságja ez 
a Napló, amelyet mi csinálunk. Büszke lehet rá nemcsak 
minden magyar, hanem minden kulturember, hogy ez 
itt készül és alkalom van, lehetőség van a legmoder-



íiebb technikai eszközökkel formában, hangban, tarta
lomban előkelő nagy újságot csinálni itt. Ez a mi kö
zönségünknek a legnagyobb dicsérete, hogy ő és csak 
ő tart el és tart fenn egy újságot, amely tartalomban, 
terjedelemben egyre gyarapodik és izmosodik.

Mert ezt a lapot, a Napló-t csak az olvasói tartják 
el. A jövedelme, a bevétele csak az, amit az olvasók 
másfél dinárjai jelentenek a számára. Soha egy para 
úgynevezett támogatást, szubvenciót, alimentációt, vagy 
más ilyesmit nem fogadott el. Jól esik igy ünnep előtt 
nyugodt öntudattal leszögezni. Mert ez nemcsak a mi 
számunkra felemelő, hanem megnyugtató lehet az ol
vasóra is, hogy az, ami a Naplóban benne van, vagy 
nincs benne, nem azért került be az újságba, vagy nem 
azért maradt ki belőle, mert a támogatást adónak ér
dekei kívánták megirását, vagy elhallgatását. Abban a 
komplikált társadalomban, amelyben az újság készül, 
nem lehet egyetlen lap sem tökéletesen független. 
Aminthogy ember sem tökéletesen független, amig él. 
Nagyon igaz, amit Heine mond, hogy aránylag az 
akasztott ember a legfüggetleuebb, mert az csak egy 
szál kötélen függ. Mindenki mást a kötelek és kötelé
kek százai korlátoznak. Az olvasók ezrei számára 
azonban megnyugvást adhat, hogy a Naplóban soha 
egyetlen sor sincs, vagy egyetlen sor nem marad ki 
belőle azért, mert ezt a lap anyagi érdekei, vagy a lap 
ambiciója kívánja. A publikumnak szent joga, hogy a 
pénzéért, amit az újságért ad, igazságot kapjon s ne 
akarják véleményét meghamisítani.

*

»Magyarnyelvű újság« — találták ki a Naplóra 
azok, akik Írásban, szóban kerékbe törik a magyar 
nyelvet. A Napló ezt igy is büszkén vállailia. A nyelv 
nem külsőséges valami, ez fűz össze az emberiséggel, 
ezzel lehetek teljes, ezzel érintkezem, ezen gondolko



zom. Nagyon igaz, amit egy nagy poéta irt le, hogy a  
nyelv eltéphetetlenül köt össze mindazokkal, akik ma
gyarok, élőkkel, akik itt járnak közelünkben, halottak
kal, akik már régen elmúltak, öregekkel, akik a múl
tat és csecsemőkkel, akik a jövőt jelentik. Szellemi 
testvériség ez, olyan lelki atyafiság, melyet sem az 
életsorsok és nézetek, sem a műveltség és hajlandóság: 
közömbössége nem dönthet meg soha.

*

Billroth, a hires sebészprofesszor mondta azokat a 
szállóigévé lett szavakat, hogy jó orvos csak jó ember 
lehet. Valóban nagy emberi jóság, együttérzés, szenve
dések vállalása kell ahhoz, hogy valaki jó orvos legyen. 
De mennyi sziv, jóság, mily lélek, mennyi önuralom 
és mennyi szerzetesi önmegtagadás kell ahhoz, hogy 
valaki jó újságíró legyen. Bismarck lenézéssel úgy nyi
latkozott, hogy az újságíró félbemaradt egzisztencia.. 
Talán igaza is volt. Az újságíró nem ügyvéd, nem biró,. 
nem orvos, nem katona, hanem ügyvéd, pap, orvos, ka
tona egy személyben: újságíró. És nem önmaga számá
ra kér méltányoló szeretetet, hanem az újság részére,, 
amely igazságot, békét, hitet, kultúrát, haladást hirdet 
és jelent. Számára az újság a család, az álom... Hogy 
számodra mi, kedves olvasó, ezt nem tudnánk hamaro
san megmondani, de kérjük, hogy az ünnepi nyugalom 
egy percét áldozd rá és gondolkozz róla. Úgyis aján
dékozó ünnep a szeretetnek most ránk köszöntő ün
nepe. Ezt az ajándékot kéri tőled az újságod, amely 
töretlen hittel és jobb jövő reménykedésével indul uj 
decenniumok felé.

1930 december 25.



Az ország északi határától 
a déli szögletéig

Mi vajdaságiak vajmi keveset hallunk és tudunk 
Délszerbiáról. Beográdnál továbbra nem igen utazik más, 
csak az a néhány kereskedő, aki azzal kísérletezik, hogy 
odalenn üzleti összeköttetésekre tegyen szert.

Egy nap — hacsak a vonat ablakából nézzük is a 
vidéket — feledhetetlen impressziókat ad. Nemcsak a táj 
szépségét sejteti meg ez az egynapos ut, hanem arról 
is tájékoztat, hogy milyen komoly munka, mennyi igyek- 
vés, milyen sok jó akarat fog össze az ország déli ré
szén arra, hogy szaporodjék a nemzeti vagyon, megszü
lessen a konszolidáció.

Délelőtt tizenegy órakor hagyja el a beográd—nis 
—athéni gyorsvonat a beográdi pályaudvart. Kánikulai 
hőség, minden izzik a harminc fokos melegben. Ripanj, 
Ralja, Mladenovac, Velika-Palánka tűnik el egymás után 
anélkül, hogy valami különbséget tapasztalna az egyre 
fokozódó hőségtől lehangolt, elkedvetlenedett utas. A 
sínektől távol össze-vissza kis házak — egy-egy falu — 
a földeken leginkább asszonyok dolgoznak.

Ahogy azonban kitárja szépségét a Morava-völgy 
és ahogy közeledik a vonat Nishez, nemcsak a tájkép 
változik, hanem mintha mások volnának az emberek is 
és egészen más a munka tempója. Néhány, európai fo
galmak szerint is nagy és komoly gyár szakítja meg a 
kis törpe parasztbirtokok sorát.



S ezeken a parasztbirtokokon olyan intenzív munka 
folyik, hogy mi, akik trópusi hőségben utazunk, megfe
ledkezünk a meleg okozta szenvedésekről, amikor látjuk, 
hogy kint a földeken milyen szorgalommal dolgozik fér
fi, asszony, gyermek. Azzal a felemelő érzéssel nézzük 
a szakadatlan munkát, a jól megművelt földeket, a ren
des, csinos parasztházakat, hogy itt a záloga és bizto
sítéka az ország jövőjének, komoly fejlődésének. Ahol 
mérföldeken és mérföldeken igy dolgoznak, ilyen üzem
ben ott és onnan el kell érkezni az anyagi gyarapodás
nak, a felvirágzásnak.

A szántóföldeken dús kalászba szökken a búza. A 
kukoricát most kapálják, s nagy területeken kertivete- 
mények, amelyek megmunkálásán szorgoskodnak a szor
galmas asszonyi és férfikezek. Egy talpalatnyi föld 
nincs megmüveletlenül, csupa csinos, tiszta, cseréppel 
fedett ház, nagy, világos ablakokkal, nem látni egyetlen 
satnya, gyenge férfit sem. A velem utazó német mér
nöknek az imponál különösen, hogy a kapa nem áll meg, 
a gyomláláshoz meghajtott derék nem egyenesedik fel. 
amig a vonat elrobog a földek közt- Azt állitja, hogy 
ilyesmit csak Németországban látott, a cseh paraszt is, a 
magyar paraszt is megáll a munkában, s pihenőt tart, 
amig a vonat után bámul. A szerb paraszt megállás nél
kül dolgozik.

Ahogy a vonat ablakából meg lehet figyelni, az ál
latállomány kevés. Modern földművelési gépeket sem 
igen látni, ami azonban állat van, ló, ökör, tehén, mind 
jól táplált, nem girhes, látszik, hogy gazdájuk az állat
tenyésztéshez is ért.

Egyik délszerbiai radikális képviselő a kevés utas 
közül az egyetlen, aki nem üzleti ügyben és nem kül
földre utazik. Látva a lelkesedést, amellyel a szimpati
kusán megnyilatkozó munkát fogadjuk, szívesen szegő
dik ciceroneul és többek közt azt a sajnálatos tényt is 
elmondja, hogy a szerbiai szabad földműves, minden 
szorgalma és minden igénytelensége dacára is, szörnyen



eladósodott, s ennek az országrésznek megváltás volna, 
ha törvény lenne a paraszthitelek rendezéséről szóló 
tervezetből. Az eladósodás oka, hogy a házközösség 
tagjainak száma egyre szaporodik. A föld nem növek
szik s a Zadruga, hogy tagjai megélhessenek, kénytelen 
volt beruházásokat eszközölni. Az ekét hitelbe vette, a 
hitelt uzsorás nyújtotta, a kamat eszi az embereket.

Akármennyire nem is akarok politizálni, meg kell 
-mondani, hogy a Vajdaságban ingyen adtak földet és 
az ottani föld nem olyan mostoha, mint az agyagos 
szerbiai, amelyet itt túr a nép, s az ingyen adott dobro- 
voljac földek legnagyobb része bizony nincs olyan jól 
megművelve, mint ez itt.

A radikális képviselő itt hosszú magyarázatba 
kezd arról, hogy az itteni nép nem vágyódik el a szü
lőföldjéről és zokszó nélkül dolgozik és kevéssel beéri, 
innen kevés telepes került el más vidékre.

ö t órakor Nisbe ér a vonat és a szófiai express 
indulásáig van jó háromnegyed óra. Egy magyar fiák- 
keres invitál, hogy addig nézzük meg a várost.

A vasúttól a városba vezető utat olyan hatalmas 
porréteg fedi, hogy még a megszokott szuboticai por- 
tenger is csekélység emellett és Nis a világon talán 

egyetlen város, amelynek kövezete mellett a szubo- 
ticai kövezetnek sem kell pironkodnia. Bent a városban 
azonban az uccák tiszták, rendezettek, az emberek 
szolgálatkészek, barátságosak és büszkék arra, hogy a 
világ legjobb csevapcsicsasütői Nisben vannak. Invitál
nak is egy kis nacionális uzsonnára. Az élelmiszerek, 
nemcsak a csevapcsicsa, sokkal olcsóbbak, mint Szu- 
boticán, vagy Beográdban.

Nagyon szép gyümölcsöt, sárgabarackot, meggyet, 
cseresznyét árulnak igen olcsón.

Nisből a szófia—konstantinápolyi expressen me
gyünk tovább. A vonat majdnem néptelen. Alig van tiz 
uíitársunk. Bulgária felé határzár van, nemigen utazik 
most senki.



A vonat alpesi tájakon robog keresztül. Hatalmas 
sziklák, gyorsvizü patakok, vízesések váltakoznak. A 
táj minden percben uj szépségekkel gyönyörködtet- 
Sem Svájc, sem az olasz Alpok vidéke nem szebb, mint 
ez a vidék. És az emberi munka a sziklából is igyek
szik életet sajtolni. Ahol egy kis darab föld kecsegtet 
azzal, Hogy érdemes megmunkálni, azt felszántják, 
bevetik.

A hegyoldalak sok helyütt nagyszerű legelőt kínál
nak. Svájcban minden ilyen helyen tehenek kolompja 
dalol bele az esti csöndbe. Virágzó tejgazdaságok és 
sajtgyárak vannak. A nép szegénységének a jele, hogy 
Itt még birkát is csak elvétve látunk. Caribrodban me
sélik is, hogy a vajat Bulgáriából hozatják, mert itt nincs 
tehenészet. A vonat hét órakor pontosan megérkezik Ca- 
ribrodba, hogy néhány perc múlva tovább robogjon, be 
az esti sötétbe, a hatvan kilóméternyire levő bolgár fő
város, Szófia felé. Kovácsevics generális meggyilkolása- 
óta határzárlat van Jugoszlávia és Bulgária közt, s ah
hoz, hogy a jugoszláv útlevéllel át lehessen menni a ha
táron, a nisi zsupanátus külön engedélye kell. Minthogy 
ezt csak itt, Caribrodban tudja meg az utas, a határállo
másnak meglehetősen élénk idegenforgalma van.

A tény miatt nem utazhatom tovább, velem együtt 
sajnálkozik a határrendőrség nagyon szives, végtelenül 
előzékeny vezetője és a caribrodi állomás derék főnö
ke. Az utóbbi, Mihajlovics ur, kikindai származású em
ber, Petrovgrádon végezte az iskoláit, Temesvárról nő
sült és noha harmincöt évvel ezelőtt került le Szerbiába, 
ma is kitünően beszél magyarul és németül. Az egyik 
fiát, aki ma Beográdban egyetemi professzor, egy időre 
Magyarországba küldte tanulni.

Az egyórás várakozási időt, mig a Szófiából jövő 
expressre kell várni, szívesen áldozza nekem és értékes 
és érdekes felvilágosításokat ad.

Caribrod végtelen kedves kis város, alig háromezer 
lakossal, vízvezetékkel, villanyvilágítással. A lakosság



bolgár. A város maga csak 1921-ben került Jugoszláviá
hoz. Itt a szerbek és a bolgárok a legjobb egyetértésben 
élnek. A bolgár komitácsiról csak hallomásból tudnak. 
Rendőr, csendőr is csak alig van, nincs is rá szükség. 
A nép maga tart rendet és mert az ideküldött állami 
tisztviselők is barátságosak, előzékenyek a néppel szem
ben, nincsenek nemzetiségi ellentétek sem.

Mihajlovics állomásfőnök nagy szeretettel színes, 
lelkes leírást ad a vidékről, az itteni népről, az életről. 
Nagyon invitálja a vajdasági tőkét, hogy az ipari vállala
toknak mennyire alkalmas volna itt megtelepedni. Jó 
vasúti összeköttetés, olcsó munkaerő, egészséges vidék, 
gyógyfürdőkhöz való kihasználásra alkalmas víz 
van i t t ...

A boldogság egy kis szigete a határmentén. Szinte 
nehéz búcsúzni, itthagyni ezt a földet, amely egy nap 
alatt is csodás élményekkel, nagyszerű tapasztalatokkal 
gazdagítja a lelket.

1928 junius 13.

Svájci notesz
Egyéni feljegyzések a Népszövetség üléséről

Talán nem lesz unalmas egy pár sor a Népszövet
ségről. Elvégre ma ez érdekel, vagy ez kellene, hogy 
érdekeljen minket a legjobban.

Néhány nap előtt a Népszövetség egyik bizottságá
nak ülésén kalauzolta az olvasót e sorok szerény irója, 
most pedig az igazi Népszövetséget, a teljes ülést pró
bálja meg bemutatni. Ámbár majd egyszer talán arról 
is szó lesz, hogy a Népszövetség igazi munkája épp
úgy, mint minden parlamenti, nem a plénumban folyik, 
hanem talán leginkább a népszövetségi ülésterem mellett



iévő szalonban, amelynek egy-egy sarkában bizalmas 
beszélgetésbe merül Benes csehszlovák külügyminisz
ter, Dúca román külügyminiszter, meg Dokal lengyel 
delegátus, ahol a magyar Apponyit barátságos szer- 
vusszal köszönti Briand...

. .. Tehát a teljes ülés. A Népszövetség ötödik ülé
se a nemzetközi jog uj szabályozásáról tárgyalt.

#

A teljes üléseket nem a Népszövetség hotelból át
alakított palotájában, hanem a Qenfi tó másik partján, 
a Salle de Reformation-ban tartják. Ez a terem, azt le
het mondani, puritán egyszerűségű, elég nagy, mintegy 
ötszáz embert befogadó, kétemeletes karzatja is van. 
A teremnek egyik főfalánál van felállítva az elnöki 
emelvény. Az elnöki emelvényen a baldachin, amely 
alatt az elnökség ül, közönséges papendekliből és gya- 
lulatlan deszkából készült, s egy zöld drapéria minden 
disz rajta. Itt ül az elnök: Motta, a svájci szövetségta
nács volt elnöke, mellette Schanzer volt olasz külügy
miniszter, aki a mostani népszövetségi ülés alelnöke és 
egy tolmács, aki a két elnöknek súgja meg, ha azok 
éppen kiváncsiak, hogy miről beszél a szónok. Úgy 
látszik azonban, hogy azok a nagy urak, akik a Nép- 
szövetség tanácskozásait vezetik, nem kiváncsi termé
szetű emberek, mert a tolmácsnak nagyon kevés dolga 
akad. Az emelvényen ülnek fent a jegyző, a tolmácsok, 
alatta néhány gyorsiró, s egy külön alacsonyabb emel
vény van a szónok számára. Az elnök mögött két ha
talmas ponyva van kifeszitve. Ez választja el a termet 
a titkárság szobájától. A ponyva nyílásában időnkint 
igen csinos és többnyire fiatal gépiró hölgyek jelennek 
meg, s a jegyzőtől, meg a gyorsíróktól viszik el az 
anyagot. Fel kell jegyezni, hogy úgy Motta, mint Schan-



zer meglehetősen kokettálnak a gyorsíró kisasszonyok
kal, nyilván egyik sem hozta magával a feleségét 
Genfbe. Egy-egy csinos, kis francia lány egészen behajol 
az elnökhöz a korláton, s úgy beszélget vele...

A delegátusok részére külön bejárat van a terem
be, amely előtt diszruhás svájci rendőr, s egy-két ko
pott teremszolga áll. A teremszolgák szürke polgári ru
hában vannak, a karjukon kék szalag jelzi, hogy ők is 
a Népszövetséghez tartoznak. A delegátusok bejáratánál 
Huss, Kálvin, Zwingli, s a reformáció más vezéreinek 
emléktáblái és szobrai, (Seypel, Fra Nolli és a Népszö
vetség néhány más tagja, naponta ott mennek el előt
tük.) Az első, ahova a népszövetségi delegátus bejut
hat, a büffé. Közönséges, egyszerű svájci vendéglő. 
Pincérlányok szolgálnak ki benne, akik minden delegá
tust jól ismernek. Legjobban a barnafezes perzsa dele
gátusokkal vannak megelégedve. Úgy látszik, Perzsiá
bán van pénz. mert ezek adják a legtöbb borravalót. A 
büfféből vezető folyosón van a delegátusok külön pos
tája. Élelmes bélyeggyűjtők álldogálnak itt, s lesik az 
exotikus bélyegeket. Innen lehet feljutni a sajtó számára 
fenntartott elsőemeleti karzatra. Azok az ujságirók, 
akiknek rendes igazolványuk van, ide kerülnek föl. Ne
kem még soha életemben nem volt ujságiróigazolvá- 
nyom, engem tehát a szalonon keresztül (ez az előke
lőbb ut) vezetnek az ülésterembe...

Még valami a szalonról... A falon egy színes nyo
matú gunykép a tavalyi népszövetségi ciklus tagjairól. 
Alá van irva, hogy 15 frankért eladó. Van aztán néhány 
fényképfelvétel az idei delegáció tagjairól. Azokat is 
meg lehet venni. Néhány kis szalonasztal, pár szék, s 
egy-két ripszgarnitura a szalon minden bútora. Ide jö
vünk ki a teremből egy-egy cigarettát elszívni, ez a 
parlamentből ismert »folyosó«, itt mesélnek vicceket és 
pletykákat egymásnak a delegátusok, itt folynak a



megbeszélések s egy elszánt francia rajzoló itt rajzolja 
le az érdekesebb fejeket.

No most menjünk be a terembe.

*

A terem alacsony korláttal két részre van osztva. 
A korláton belül ülnek a delegátusok, kivül pedig a tit
károk, s egyéb hivatalos személyek. A padsorok között: 
a korlátnak ajtaja van. A kivül ülők bármikor bemehet
nek a delegátusokhoz, senki se szól nekik. Kedvem lett 
volna az első padsorban ülő etiopiai szerecsen delegá
tushoz odamenni egy kis beszélgetésre, de pechemre 
nem tudok etiopiaiul, s igy Aba Wolo Ras Nadeon urral, 
Etiópia képviselőjével, nem tudtam beszélgetni. A dele
gátusok öt oszlopban névsor szerint vannak elhelyezve: 
Afrika, Albánia. Ausztrália és Autriche (Ausztria) dele
gátusai ülnek legelői, a jugoszláv delegáció szomszéd
jai a salvadori delegátusok, előtte Perzsia és Pologne 
(Lengyelország), háta mögött pedig Venezuela delegá
ciója ül. Külön delegációja van az ir szabadállamnak, s 
némileg exotikum jellegével hat, hogy Panama, Ujzeland. 
Haiti, India, Luxemburg is mint önálló külön államok 
vannak képviselve. A fal mellett egy nagy szekrényen 
maidén államnak van egy fiókja. Az önálló államiságot 
ez a fiók reprezentálja. Albán fiók, nicaraguai fiók van, 
de német és orosz fiók nincs. Ez a két állam nincs kép
viselve a Népszövetségben.

A delegátusok előtt újság- és papirhegyek. A Nép- 
szövetség nem fukarkodik a nyomtatványokkal. Min
den ülés jegyzőkönyve, minden jelentés ki van nyomtat
va francia és angol nyelven. Hatalmas könyvtárt tesz 
ki eddigi alkotásaiknak megörökítése.

A karzatokon a tipikus parlamenti karzat-közönség. 
Félvilági nők, lelkes filozopterek, fiatal emberek, öreg 
nénikék, unatkozó angolok. A falakon nagy betűs felirat, 
ennyi áll rajta: »Silence«. Megfigyeltem egy idősebb



családanyát, amint lelkesedéssel leirt odafönt minden 
szót, amit lentről hallott Ez otthon az unokáinak is el 
fogja mesélni, hogy ott volt a Népszövetség tanácskozá
sá n .. .  De jó volna, ha a kormányelnökök és a külügy
miniszterek is ilyen komolyan vennék a Népszövet
séget.

A plenáris ülésen, — mint mondottam — Motta el
nököl. Az elnöklése abban áll, hogy ő hivja fel a szóno
kokat, s ha esetleg nagyobb lárma van, egy kis kala
páccsal ráüt az asztalra. A fakalapács pótolja az elnöki 
csengőt. A volt államfő nagyon szimpatikus ember be
nyomását kelti, ezt a benyomást az is megerősíti, hogy 
egyáltalán nem figyel arra, amit a szónokok beszélnek. 
A határozatokat francia nyelven hirdeti ki, amit a tol
mács nyomban angolra fordít, s azt is elmondja ango
lul, hogy kinek a felszólalása következik.

*

A Népszövetség helyiségei nem ragadnak meg kü
lönösen pompájukkal. A parketten, lépcsőkön ugyan 
mindenfelé perzsaszőnyeg, azonban a bizottsági terem 
nem sokban különbözik a szuboticai kaszinó valamelyik 
nagyobb szobájától. A terem közepén áll egy patkó- 
alaku nagy asztal, e körül ülnek a delegátusok, minden
kinek meg van jelölve a helye, s mindegyik előtt ott 
az ülés napirendje és az előadói javaslat. A patkó kö
zepén ül az elnök, mellette a referens. A közönség köz
vetlenül a delegátusok háta mögött ül a falnál, sem 
korlát, sem semmi más nem választja el a hallgatókat 
a delegátusoktól, úgyhogy amikor egy-egy japán, an
gol, vagy spanyol hallgató megunja az ülést hallgatni, 
s feláll, hogy kimenjen, az elnök szomorúan, szemrehá
nyóan néz rá.

Most a harmadik bizottság ülésén vagyunk, amely 
a költségvetést tárgyalja. Tavaly ennek a bizottságnak 
Nincsics jugoszláv külügyminiszter volt az elnöke, az



idén japán elnöke van, a brüsszeli japán nagykövet. Ko
moly, pápaszemes, gérokkos ur. Rajta kivül alig egy
két delegátus van ilyen komolyan felöltözve. A többiek 
uccai ruhában, szines ingben ülnek, szivaroznak, ciga
rettáznak, az uruguayi delegátus pedig képeslapokat ir.

A nemzetközi munkaügyi hivatal költségvetését 
tárgyalják. A delegátusokat nem túlságosan érdekli a 
téma. Az ügy referense Thomas, volt francia municiós 
miniszter, aki a szocialista pártot képviselte a háború 
alatt a francia kabinetben, most pedig a nemzetközi 
munkaügyi hivatal igazgatója. Szakmabeli kérdésről 
van szó. Arról folyik a vita, hogy a nemzetközi munka
ügyi hivatal egy lapot ad ki, s ez az újság is rosszul 
megy. Eddig naponta jelent meg, s most átalakult heti
lappá, mert nem győzik a ráfizetést. A kanadai kikül
döttnek van a legjózanabb ötlete. Azt mondja, hogy 
szüntessék be ezt a lapot, nincsen benne semmi szégyen, 
amelyik lapra rá kell fizetni, arra a lapra nincs szük
ség. Ha annyi embert érdekelne ez az újság, ahány 
példányban kinyomatják, nem volna ráfizetés, de mert 
csak kevesen fizetnek rá elő, s azok is inkább kény
szerudvariasságból, legokosabb lenne megszüntetni. A 
derék egyetemi professzor, akinek különben egy fiatal 
titkár súg, biztosítja a Népszövetséget, hogy az újság 
senkinek sem fog hiányozni. Az olasz kiküldött, aki üde 
üzleti érzékkel lehet megáldva, azt proponálja, hogy 
hirdetéseket is vegyenek fel az újságba.

Thomas őexcellenciájának, úgy látszik, nagyon szivén 
fekszik az, hogy legyen egy lapja, erősen küzd a meg
szüntetés ellen. Ülve beszél, holott a többiek fel
állnak. így is neki van a legnagyobb sikere. 
Nagyszerű szónok, kellemes hangja van s úgy 
játszik azoknak az egyetemi professzoroknak az 
érzésével, akik itt összeültek, ahogy akar. Vic
ceket mond, anekdotázik. Utazik a tapsra, s a viharos 
derültségekre. Közvetlenül mögötte ülünk. Észreveszi, 
hogy nekem állandóan fordítják, amit mond, látja, hogy



érdekel, milyen okokat talál ő arra, hogy egy lapot hé 
szüntessenek meg, erre felém fordul, egyenesen nekem 
beszél. Kimondja, hogy az újságot tiszteletpéldányként 
küldik 42 nagy lap szerkesztőségének, s a lapok igen 
sokszor átveszik a közleményeit. Na jó, majd a »Bács- 
megyei Napló« számára is kérek tőle tiszteletpéldányt. 
Még arra is kiterjeszkedik, hogy a lapba ezután hirde
téseket is tesznek. A nagyobb hajózási vállalatokat és 
szállodákat felkérték, hogy hirdessenek a nemzetközi mun
kaügyi hivatal lapjában. Úgy is panaszkodnak a hotelek, 
hogy nincs idegenforgalom, — mondja, — majd ezután 
lesz. Ezen még ő is nevet, s nevet a delegáció is, amely 
különben egyhangúlag megszavazza, hogy az újságot 
továbbra is fenntartják. A jugoszláv delegátus. Nováko- 
vics beográdi egyetemi tanár, lemondólag legyint. 
Ügy látszik, ő az egyetlen itt, aki olvassa ezt a lapot, 
most fáj neki, hogy nem tud tőle megszabadu’ni.

Azután arról referál Thomas, hogy a nemzetközi 
munkaügyi hivatal részére palotát építettek. A költsé
gekre egymillió svájci frank volt előirányozva, de két
százezer frankkai túllépték az előirányzatot. Ezt is tu
domásul veszik. Kétszázezer svájci frank, úgy látszik, itt 
nem olyan sok pénz, hogy érdemes volna róla sokat 
beszélni. Odahaza ez hárommillió dinár. Thomas felso
rolja azokat az országokat, amelyek a palota berende
zéséhez hozzájárultak. Minden ország külön tapsot kap. 
Jugoszlávia még csak megígérte a hozzájárulást, de 
nem küldte el, de azért Jugoszlávia is kap tapsot. Most 
már akár el se küldje az ajándékot.

*

A teremben állandóan ötven-hatvan delegátus van 
jelen. Köztük több kinai, japán és mongol. Egy kis kínai 
erősen figyel, ö a legszorgalmasabb, a legszimpatiku
sabb. Kiderült, hogy süket. Időnkint egy hatalmas halló

T



csövet tesz a füléhez, de hamar lekapja onnan. Halló
cső nélkül hallgat. A felszólalók ki franciául, ki angolul 
beszél. Nyomban, ahogy a szónok leül. feláll a tolmács 
és a francia szónoklatot angolra, az angolt franciára 
fordítja. Az egyik tolmács, aki angolul adja visszá a 
francia szavakat, mérges, vörösképü ur, gyorsírással 
jegyzi a beszédet, s nyomban lefordítja. Ha egy-egy ol
dallal kész, dühösen összegyűri, ledobja, és kétségbe
esve nézi az előtte levő papirhegyet, hogy még mennyit 
kell fordítania. Fogadni mernék, hogy az a tolmács 
Thomas legjobb vicceit legyilkolja. Szerencséje, hogy a 
volt francia municiós miniszter nem tud angolul. Azon
ban láttam rajta, hogy beszéde tolmácsolása közben 
hiányzik neki. hogy az angolok nem nevetnek, ö  maga 
nevet néha. Az angol beszédek francia tolmácsa kis, 
alacsony, fürge ember. A hosszú szónoklatokkal megle
hetősen röviden végez. Úgy látszik, nem csinál lelkiis
mereti kérdést abból, hogy mindent megértsenek a 
franciák, amit az angolok mondtak.

A teremben már csak azért is, mert minden beszé
det kétszer mondanak el, nincs meg az a bizonyos 
»méltóságos nyugalom«, amelyet a közhit a diploma
ták sajátjának tart. Beszélgetnek, trécselnek. Mellettünk 
egy zsömleszinhaju angol újságíró hölgy ül, vele sok
kal többet foglalkoznak a kiküldöttek, mint a szőnyegen 
forgó tárggyal, amelynél őnagysága bizonyára érdeke
sebb. A teremben igen sok az újságíró, egyik-másik szor
galmasan jegyez is. Petrovics jugoszláv sajtófőnök el
mondta, hogy tőle legalább kétszázötven jugoszláv új
ságíró kért jegyet a Népszövetség ülésére. El lehet 
képzelni, hogy hányán kértek a többi országok népszö
vetségi irodájától. A sok újságíró dacára valamennyi 
újságban szóról-szóra ugyanaz a színtelen kommüniké 
jelenik meg a népszövetségi ülésekről. Nem csoda,



hogy a svájciakat nem érdekli már az-egész Népszö
vetség.

*

Odakint a Genfi tó fölött most nyugszik le a nap, 
búcsúzó sugarai pirosra festik a Montblanc fehér fejét, 
a tó vize aranyos színeket játszik, s hattyúk repülnek 
felette. Ez az igazi nemzetköziség, a szépség ereje, 
amely mindenkit meghódolásra kényszerít. Svájc olyan, 
mint a szerelem. Mindenki azt hiszi, hogy csak ő látja 
szépségeit, fedezi fel csudáit. Pedig mindez már a 
Baedeckerben is benne van.

Séta közben
(A parkban) Vannak városok, amelyek változó pol

gármesterei úgy akarták uralmuk emlékét megörökíteni, 
hogy egy-egy teret, vagy puszta helyet parkíroztak. A 
fák tovább élnek, mint az emberek, az évről-évre uj 
szinpompában illatozó virágok, ha el is hervadnak, le 
is hullainak, mégis alkalmatosak, hogy megőrizzék egy- 
egy emberi élet emlékét.

Állapítsuk meg, hogy a szuboticai polgármesterek 
vagy nem voltak hiúk, vagy annyira hiúk voltak, hogy 
azt hitték, alkotásaik és korteseik úgy is őrzik emlé
küket, s nem csináltak parkokat. Nem is igen van üde 
zöld oázis a város porrengetegében.

Ami van, az sem versenyezhet a nagy városok 
tágas, árnyas közkertjeivel. Apró gyermekek, saját 
szivbeli és anyagi ügyeikkel agyonterhelt nevelőnők, 
munkanélküliek és a naptól gyógyulást remélő tuberku- 
lotikusok számára azonban ezek is és igy is kiválóan 
megfelelő helyek. Pad, ülőalkalmatosság, Játszótér ke-
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vés van bennük, s a pádon a frajlein mellett ott ül a 
heptikás borbély, aki szegény köpköd és krákog, de 
mert szereti a gyerekeket, megsimogatja az uriház fél
tett bubikájának, vagy médikéjének az arcát, tailán cuk
rot is dug a szájába, s ott élvezi az ingyen szórako
zást, a napfényt, a leépitett kereskedősegéd, aki úgy is 
hiába szaladgál állás után.

(Csak zárójelben, mert igazán nem tartozik ide, 
hogy a város kiváló és agilis főmérnökének van egy
két nagyszerű terve ucca-rendezésekről, parkokról, de 
még nem akadtam úgynevezett komoly emberre, aki 
ezeket a gyönyörű elgondolásokat ne minősitette volna 
utópiának. Pedig talán az az utópista, aki azt hiszi, 
hogy például a tuberkulózis terjedése önmagától is 
megáll.)

Délelőtt és délután este hétig majdnem változatla
nul ugyanez a publikuma a városháza körüli apró par
koknak, Gyermekek, frajleinok, munkanélküliek, egy- 
egy nyugdijas és sok-sok tüdőbeteg, aki más orvosság 
hiján itt kvarcoltatja magát a napon.

Megfigyeltem, hogy este hét óra tájban teljesen 
megváltozik a publikum. A gyermekeket hazaviszik, a 
tüdőbajosok számára kezd a levegő alkalmatlanná vál
ni, az öregek is mennek vacsorázni és a munkanélküliek 
is sietve szedelőzködnek, mintha sürgős dolguk volna.

Hét órakor zárják az üzleteket. Kijönnek azok a 
boldogok, akik dolgozhatnak és elfáradtak. A munka- 
nélküliek menekednek. Szegények. . .  Szinte szégyelik 
magukat, hogy ismét elmúlt egy nap, s ők nem dolgoz
tak.

(Népszerűségé. Egyik budapesti lapban Megyeri 
Sári »Halhatatlanság« cimen egy kis jelenetet ir meg 
a pesti könyvnapról. Egy elegánsan öltözött hölgy 
könyvet akar venni a könyvsátorban. Sorra nézegeti a 
kirakott könyveket, lapozgat a katalógusban, böngészi 
a hirdetéseket és nem jut eszébe az iró neve. akinek 
könyvét meg akarná venni. Úgy emlékszik, hogy föl



irta a nevet, s a cédula a retiküljében van. Ideges, ki
szórja a rúzst, ai púdert, a kulcsokat, végre megtalálja 
a kis cédulát. Próbálja kibetüzni, a ceruzairás bizony 
elhalványult, s végre nagynehezen elolvassa és bol
dog, hogy megtalálta a keresett iró nevét. Fel
kiált: Ady.

Ezek után el lehet mondani a következő jelenetet:
A kertváros össze-vissza épült uccai között sé

táltam. Közben eszembe jutott, hogy erre valahol le
het Kosztolányi Dezső édesanyjának a háza. Két uri- 
asszony jön velem szembe, magyarul beszélnek, meg
kérdezem tőlük, hogy nem tudják-e merre laknak Kosz
tolányiéi

— Kosztolányi, Kosztolányi — mondja az egyik, 
— olyan ismerős név, mintha már hallottam volna és 
töri a fejét, hogy hol hallotta már ezt a nevet. A másik 
úgy látszik megsejtette, hogy újságíró vagyok s meg
kérdezte, hogy a vasutas gyilkossági ügyében akarok-e 
riportot csinálni. Öt nem izgatta a kérdés, hogy hon
nan hallotta a Kosztolányi nevet. Lehet, hogy nem is 
hallotta.

(Hazudsz-e pajtás?) Van egy barátom, aki időnkint 
eldicsekszik vele, hogy ő sohasem hazudik, megmondja 
mindenkinek nyers és keresetlen szóval az igazságot. 
Különösen olyankor ragaszkodik az igazmondás luxu
sához, amikor valaki azt a molnárferenci állítást meri 
megkockáztatni, hogy a hazugság megszépíti, a nyers 
igazmondás tönkreteszi az életet. Mátyás meghalt, oda 
az igazság, de jaj lenne, ha egy király halálával a ha
zugság veszne oda, igy valahogy mondja Molnár Fe
renc, a barátom pedig dühösen szidja ezt a defetista 
gondolatot. Nem, ő nem hazudik, inkább vállalja az 
igazmondással együttjáró kellemetlenségeket.

Feljegyeztem azokat a hazugságokat, amelyek az 
Igazmondó ajkát a legutóbbi nap alatt elhagyták:

Én megtettem a kötelességem a nyomorenyhitő 
akcióval szemben. Magam ajánlottam fel minden jöve
delmem két százalékot,



Csodálom, hogy a fiád három tantárgyból bukik. 
Egy ilyen geniális apának kongeniális gyermeke.

Ez a bájos lány a Nagyságos Asszonyé? Ilyen 
szép fiaital mamai

Főnök ur! Az ön  elgondolása valóban zseniális- 
Ezt én mondom, aki nem szoktam hizelegni.

Engem a pletyka nem érdekel. Nem szeretem a 
kétértelmű malacságokat sem.

Most megkapom aiz útlevelet. Néhány hétre eluta
zom. Pesten egy uj penzióba szállók.

Neked ne adnék kölcsön potom száz dinárt? Ezer 
örömmel többet is, ha volna nálam.

Bennem a felekezeti, vagy a nemzetiségi gyűlöl
ködés halvány árnyalata sincs. Előttem minden ember 
egyenlő.

Van szerencsém!
Oh, dehogy is zavar. Mindig örülök, ha látom.
Gratulálok a megérdemelt, nagy sikeréhez.
Annyi dolgom van, nem mehetek most.
Nekem is éppen arra van dolgom, ha megengedi 

Igazgató ur, elkísérem. . .  Az ön bankjára mindez nem 
vonatkozik. Az kellemes kivétel...

Munkásság az élet sója, a romlástól mely megóvja.
Aki nem tanul, az nem is boldogul.
Alázatos szolgája vagyok.
Nagyon szívesen állok rendelkezésére.
Megveszem, hogyne venném meg. Én a kultúra ol

tárán mindig szívesen áldozom, s a szerkesztő ur Írá
sait mindig naigyrabecsültem.

Oh, dehogy untat. Nagyon érdekel, amit mond.
Nagyszerűen mulatok nálatok.
Egyedül és kizárólag a munkásaim kedvéért. . .
A köz érdeke mellett háttérbe kell szorulni a rut 

magánérdeknek.
Jó barátom. Szándékosan römivé tettem. Hadd 

nyerjen ő is.
Itt hagytam abba a jegyezgetést. Rájöttem, hogy 

az Igazmondó — utálatosan hazudik.



(Víztorony a blplánnal.) Én már régóta nem hiszek 
teljes mértékben a képes ábrázolásoknak. Még gyer
mekkoromban eszméltem rá, hogy a képiró is tud ha
zudni. A városháza környékén volt a »Palicsi Vadász«- 
hoz címzett kocsma. A cégtábláját készítő művész a 
vadászt úgy ábrázolta, hogy ott áll lesben a palicsi ná
das szélén, a tóból pedig a levegőbe emelkedik egy jól- 
megtermett ponty, amit a vadász lelő, mintha Palicson 
íloberttel vadásznának a repülő pontyokra. Amikor fel
nőttem és a fürdő- és nyaralóhelyek képes prospektu
sait nézegettem, rájöttem, hogy a fénykép is hazudik. 
Azok a gyönyörű épületek, nagyszerű vidékek, sőt a 
pizsamában ingerkedő, csábos nők, amelyeket a fürdő- 
prospektusokban látható fényképen mutatnak be a bá
muló világnak, a valóságban nem léteznek. Én legalább 
soha nem találkoztam velük, amit főleg a nők miatt 
sajnálok, lévéií nagy természetbarát.

Mindezt azért bocsátottam előre, hogy bebizonyít 
sam, hogy már régóta bizonyos kétkedéssel fogadom a 
képes ábrázolásokat és nem most kezdek tamáskodni, 
amikor a palicsi víztoronyról készült képeslevelezőla
pot láttam.

A palicsi víztorony mindenesetre stílusos és érde
kes építkezés, amit érdemes volt képeslevelezőlapra le- 
fotografálni. Az sem baj, hogy az idegen, aki ilyen ké
peslevelezőlapon kap üdvözletét »e kies helyről«, azt 
hiszi, hogy Szuboticán is van egy Jedikula, egy török 
börtön, ahol a keresztény rabokat őrzik. Legfeljebb 
irigykedik a palicsi, vagy petrovoszelói idegenre, hogy 
lám ilyen szép környezetben helyezték el ezt a rabtartó 
tornyot. Egyetlen dolog az, ami ellen az objektív igaz
ság érdekében kifogást kell emelni e palicsi képesleve
lezőlappal szemben — az a biplán.

A képeslevelezőlapon a víztorony körül az állandó
ság jellegével egy repülőgép, egy biplán kering. Mintha 
a nap minden órájában onnan indulna el, s oda térne 
vissza. Nem mondom, Palicson nagy a repülőforgalom,



de a víztorony körül én még soha nem láttam repülőgé
pet szálldosni. Meg kell ezt mondani, mert ha valaki 
e képeslap hatása alatt repülősport üzésére érkezik Pa
llosra, hiába sétál a víztorony körül, sok ideiébe kerül, 
mig a biplánt megtalálja.

(Tudományos értekezés a kávéházi közmondások
ról.) A cimtől nem kell megijedni, ó nyálas olvasó. Ez 
a tudományos értekezés nem pályázik az akadémia sem 
nagy, sem kis jutalmára, s ebben a tekintetben is elő
nyösen különbözik többi kollégáitól, — no meg abban 
is, hogy nem lesz tulterjengö.

Hamarosan nincs kéznél Almássy János: »Hatezer 
magyar közmondás« cimü könyve, s igy csak emléke
zetből idézem a könyv szerzőjének azt a megállapítá
sát, hogy a közmondásokban a nép tapasztalatai, s 
egészséges ítélete nyilatkozik meg. Felmerül azonban 
a kérdés, hogy a »nép« fogalom-meghatározás mert 
csupán a gödörlaki kisgazdákra vonatkozik, miért zár
ják ki a forgalomból rendszerint azokat, akik a gatyo- 
lin nevű pizsama-nadrágot alsóruhának viselik, s nem 
a malorn alatt, hanem a kávéházban pötyögtetik el böl- 
cseségüket. Ez az elhatározás igazságtalan, mert ta
pasztalatból mondhatom, hogy a kávéházban is szülei
nek közmondások. Ott is ítélhetnek egészségesen az 
emberek. Ezekre a kávéházi márvány mellett született 
közmondásokra ráfogják, hogy ezek aforizmák, holott 
az aforizma és a közmondás között lényeges különbség 
van. Derék, sztentori szavu szombori barátunk az afo
rizmát igy határozza meg: Nem értem, tehát ez egy 
aforizma, s bizonnyal csodálkozik, hogy mennyi afo
rizma terem. A közmondás az, amit Szombor e jeles 
oroszlánja is megért.

Ezután a bevezetés után ime néhány közmondás, 
ami ott született meg, vagy legalább is ott hangzott el 
a kávéházban.

»Olyan nagyképü, hogy külön ajtót kell vágatni 
a számára, hogy a képe is beférjen.« Van ez olyan jej*
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Iémző és találó, mint a kisgazda-őse: Henceg, mint a 
pol túrás malac a garasos kötélen.

»Aki válság idején ingadozó bankba viszi a pén
zét, az önfeláldozásnak olyan példáját tanusitja, mint 
aki egy leprás beteggel kezet fog. A lepráson nem segit, 
s maga is elpusztul.«

»A férfisziv és a női kebel legyen kemény.«
»Akit akasztani visznek, azt már az sem vigasz

talja, hogy a hóhér az aktushoz fehér kesztyűt húz.«
»A pénzéhes szerető visszatér, akár a dalban a 

refrén.«
»Az ember nem hiszi, ami boldogtalanná tenné, de 

gondol rá.«
»Egyszerű lélek, akár a tehén.«
»A kormánypárti kortes nem követhet el hatóság

sértést.«
»Aki a turóscsuszát megcukrozza, azt büntetlenül 

lehet agyonlőni.«
És mennyi még össze nem gyűjtött közmondás 

születik a kártyaasztal mellett. Sok van közöttük, ame
lyet a világ minden nyelvén emlegetnek. '

így például: »Treff gelit dreimal.« Vagy amit a 
sok kibicre mondanak: »Ahova leül, ott nem nő fü.« Bi
zonyos szuboticai lokál-külörje van, de már rég túlha
ladt a város határán ez is. »A kibicbe nem szabad mar
kolatig döfni a bicskát...«

. .. Egy napról való, s egy kávéházi asztalnál foly
tatott gyűjtés eredményének ennyi is elég. Ha meggon
doljuk, hogy hány kávéház és hány kávéházi törzsasz
tal van, mindenki belátja, hogy kis szorgalommal s ez
zel párosult találékonysággal könnyen össze lehet gyűj
teni ujabb hatezer közmondást. . .

A gyűjtőket azonban arra kérem, hogy gyűjtésük 
eredményében egyelőre csak maguk gyönyörködjenek, 
s ne küldjék be az újságoknak. Majd én szólok, hogy 
mikor. . .

Isten velünk és a ~  Néptanítók Hetilapja.



(Délben.,) Déli napsütésben, amikor a nehezen ér
kező tavaszban még keressük a napot, s nem menek-
színik előle, feltűnik előttem a költőről elnevezett köi- 
tőietíen uccán két egyforma öreg ember. Talán testvé
rek, talán a közös sors, a közös nyomorúság tette őket 
arcban, termetben, s ruházatban olyan hasonlóvá. Mert 
a nyomor is uniformizál, s a nyomor uniformisán is 
vannak rangjelzések. Akinek csak kopott és vedlett a 
ruhája, az aránylag még nem régen szolgál a nyomor 
hadseregében és még csak közlegény! rangban van. 
Akinek a ruháján más-más szinti foltok éktelenkednek, 
vagy aki szalmával kibélelt faklumpába bujtatja a hi
bát, annak már sarzsija van, s az már szolgálati idejé
nek emlékeként sokkal több éhezést, fedélnélküli éjsza
kát, megaláztatást és csalódást könyvelhet el, mint aki 
csak néhány hónap óta van állás és kenyér nélkül.

A két egyforma, egyivásu öreg már törzstiszti 
rangban szolgálhat a nyomorgók gárdájában. — Mind
kettő egyformán ősz, egyformán öreg, s mindkettőnek 
magafaragta pálca van eres, barna kezében. A különb
ség csak annyi, hogy egyiknek hajlott a háta, a másik 
meg szálfa-egyenes. Egymás kezét fogják, s úgy járnak 
az uccán. Van valami megható abban, hogy két fáradt 
öreg férfi igy jön végig az uccán kéz a kézben, mint a 
fiatal szerelmesek. Az élet két hajótöröttje támogatja 
egymást. Ha valami elegáns tengerparti prornenádon 
jó ruhában mennének igy végig, a fényes urak, elegáns 
dámák akkor is utánuk néznének, s azt mondanák ró
luk: Milyen szép két öreg ember. Itt a szegény kisvá
ros aszfaltján nem is veszik észre őket.

Nyilvánvalóan a népkonyháról jönnek, s az ott ka
pott éhadagot viszik haza. Az aki egyenesen jár, abban 
a kezében, amellyel csak a botot, s nem a pajtása ke
zét fogja, kékre emailirozott, apró ételhordót visz. Mi
lyen kicsi ez az ételhordó, mindössze két pici csajka 
van benne. — De higyjük, hogy a népkonyhában tele
rakták mind a kettőt jó és tápláló étellel, hiszen ugy-



látszik a két szép, kedves nyomorgó Öreg önmagán kí
vül még másról is gondoskodik, aizért viszi haza az 
ételt, s nem ott a népkonyhái terített asztalnál fogyaszt
ja el. A hajlotthátunak az egyik vállán tarisznya. Ez is 
kopott, avult jószág. Bizonyosain ebben van a darabka 
kenyér, amit az ebédhez kaptak. Más nem igen lehet 
benne, s ezt a kenyéradagot sem szelhették túlságosan 
nagyra, mert a tarisznya nagyon lötyög, mintha üres 
volna.

A két öreg megy, kéz a kézben és mosolyog. - • 
Mosolyog a napsütésnek, s talán abban a tudatban, 
hogy mire hazaérnek, még ió meleg marad a népkony
hád főzelék és a tészta, amit ebédre kaptak.

..  .És szembe velük diákok jönnek, akik az isko
lából igyekeznek haza. Szabók gyönyörűségei. Mert 
mindegyik gyorsan nő, s a nadrágszára, a kabátujja 
egyre rövidebb lesz számukra, s újért kiált. A gyerekek 
jönnek örömmel, drága gondtalanságban. Megint elmúlt 
egy iskolai nap, megint közelebb jutottak az áhitozott 
jövőhöz, amelyet számukra az iskolaév vége, a szü
net jelent. Az igazi, a messze jövendőre még nem is 
gondolnak, s a népkonyháról ebédet hozó két öreg em
bert — hál Istennek — nem is látják meg. A szemük 
igy csillogó marad, a homlokukra nem szánt ráncokat 
ez a kép, a gond és a jövőtől való félelem.

(Lehullott az akácvirág.,) Csak Petőfi nagy tehetsé
ge és hatalmas költői ereje tudott szépségeket látni az 
alföldön, amelyen az egyhangúság unalmát még egy- 
egy szebb fa, valami stílusos, a többitől elütő épület 
sem igen szakítja meg. Csak május napjaiban szép az 
alföld, amikor a gabona és a kukorica friss zöldje, mint 
csodálatos szőnyeg boritja be. Ilyenkor látni, hogy 
mennyi árnyalata van a zöld színnek, s ilyenkor még 
a zöld szőnyeg alól kikandikáló föld is gyönyörű.

Májusban még az egyformán egyhangú alföldi vá
rosok és faluk is szépek. Nem fekszi meg a levegőt a 
por, amely a nyár és az ősz hónapjaiban olyan nivel
láló erejű, hogy nem enged feltörni merészebb eszmét,



vagy bátrabb gondolatot, mely az embereket is egy
formává teszi, gondolkodásban, mulatásban, szomorú
ságban, szenvedélyben és hangulatokban. És májusban 
az akácfák gyönyörű fehér virága valami édes illatot 
ad. Bóditó, feledtető illatot, amely kárpótol sok min
denért, amivel az alföld adós marad fiainak.

Ügy szeretném az akácfákon fent tartani a fehér 
virágokat, hogy móljának, illatozzanak minél tovább, 
adjanak reményt, hitet, lendületet a csüggedőknek, s 
kellemes andalgást azoknak, akik az esti órákban az 
akácfák alatt járnak, s akiknek keze és szive egymás 
kezét és szivét keresi.

Az akácvirág azonban alig akarja megvárni a jú
niust, lehullik, mintha azt akarná mondani: ne remény
kedjetek, a szivek és kezek nem sokáig keresik egy
mást, a nappalok csak rövid ideig szépek, s az éjsza
kák hangulatossága is legfeljebb csak egy-két hétig ha 
tart. A szépség és hangulatosság nyomába ion a való
ság, amely minden inkább, csak nem szép és hangulatos...

. . .  Sajnálom a lehulló, illatos akácvirágot. Minden 
egyes virág mintha rögként hullana a reménység ko
porsójára.

(Első nap az iskolábanj Olcsó, — mert kölcsönvett 
----- cinizmussal ifjú újságírók ilyenkor szeptember ele
ién sorokat szoktak intézni az iskolába igyekvő hat- és 
hétévesekhez, hogy nem igaz, amit az iskolában tanul
nak, hogy ur ir, mert az ur nem ir, s nem olvas, nem 
igaz, hogy egy métermázsában száz kiló van, mert mire 
az aprított tűzifát, vagy a szenet lerakják a pincébe, a 
métermázsa legjobb esetben csak kilencven kiló, s a 
kamatszámítás sem megbízható, ha azt tanitja, hogy 
ezer dináros kölcsön után nyolc százalék mellett egy 
évre 80 dinárt kell fizetni, mert a bank még mindenféle 
költséget is hozzászámít, s az adós lelkiüdvösségét csak 
azért nem viszi el kamatba, mert azt semmire sem ér
tékeli.

Aki ilyesmit leir, az még soha nem kisérte szep
tember elején iskolába a gyerekét. Ha szülő volna, ak
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kor egészen másfajta gondolatai támadnának azon á 
reggelen, amikor a gyereke először indul el az iskolába.

Ma reggel már fél nyolc előtt zajlott az iskolák 
környéke. Hamvas arcú kislányokat és csillogó szemű 
kisfiúkat vezettek az apák és az anyák. A gyerekek 
tisztára mosva, szépen megfésülve, kivasalt, vagy ki
foltozott ruhában igyekeznek az iskolába, szemükben 
izgalom, kiváncsiság és valami félelemféle is, megérzé
se annak, hogy a szabadságukon, feltétlen urvoltukon 
most esik az első csorba, fis az apák, vagy anyák, akik 
kezüknél fogva vezetik őket, nem tréfálkoznak, alig me
sélnek, valami szoritja a mellüket, s ez nehézzé teszi a 
szót. A legtöbb szülő bekiséri a kis nebulót egészen az 
osztályig, megnézi hova ül le, ki a szomszédja, s ott 
álldogál az iskola folyosóján, nehezen tud megválni a 
gyerekétől, aki csak eddig volt egészen az övé, mostan
tól kezdve egy nagy közösségnek lesz a tagja, egy is
meretlen uj fegyelemnek lesz az osztályosa, gyerekből 
tanuló és osztálytárs lesz. Mikor a nyolc órát jelző 
csengő elhangzik, csak akkor indul útjára a szülő, még 
visszanézve a barna ajtóra, amely becsukódott a gyer
meke mögött, akár a börtönajtó a rab mögött.

Ilyenkor nehéz az apa és az anya szive és ha nem 
szégyelné, épp úgy elsírná magát, mint az a kisgyerek 
bent az osztályban, aki megkezdi akaratát és érdeklő
dését átformálni annak a lénynek akaratához és érdek
lődéséhez, aki most lépett be életébe: a tanítóéhoz. A 
lelkünk egy nagy darabja marad velük, akik ma kezdtek 
tanulni, s akik számára akármilyen könnyű formában 
is, ma kezdődött az életküzdelem és egész szivünket 
odaadnánk érte, hogy ez a küzdelem minél könnyebb 
legyen és minél teljesebb sikerre vezessen . . .

. . .  Esztike, drága kis húgom, ma ment először is
kolába . . .

(Az elmenők.> Sétálás közben ezúttal azok vannak, 
akik ügyes-bajos dolgaikban eljárnak az ablakom alatt, 
ahol én magam maródizálva nézem a világot.



Gyakran gondolok arra az Öreg szuboticai szür- 
szabóra, aki ott lakott valahol a mai Vilson-ucca végén, 
s kora tavasztól késő őszig nap-nap után kifordított 
subában, fején báránybőr sapkával, szájában az örökké 
égő pipával, kora reggeltől napnyugtáig ott ült az uccán 
és nem csinált egyebet, csak nézett. Most érti meg az 
ember, hogy mennyi néznivaló van az uccán. Beteg
nek kell lenni, hogy meglássuk, hogy két ember nem 
lépked egyformán, hogy ugyanaz a szó más-más ajkon 
milyen mást jelent.

Néhány nap óta szűkre szorult számomra a világ. 
Mindössze akkora terület, amit az ablakomból átlátha
tok, s milyen nehéz ezt a kis világot kiismerni. Tudom, 
hogy ki és mikor jön piacra, látom, hogy az egyik 
asszony vidám, mert a kézikosarába káposzta, zöldség 
s némi gyümölcs került, s hogy a másik szomorú, mert 
csak káposzta, zöldség, gyümölcs akad a kosarában. 
Látom, hogy milyen különbözők ezek a piaci kosarak, 
noha mindegyiknek majdnem egyforma az alakja, nagy
sága. Azt is látom, hogy van asszony, akinek már nincs 
meg a kosara. Az egyik a hajdani boldog időkből való 
bőrkoffert viszi ki a piacra, abba rakja, amit vásárol; 
a másik csak úgy ujságpapirossal kisérletezik. Szomo
rúság, jókedv, szegénység és jólét zajlik el az ablak 
alatt, öreg néni megy a kis unokájával. A gyerek vi
dáman topog, s az öregasszony felejti, hogy neki a lába 
fáj. Fanyar arcú vénlány dühöng a reggelre, amely a 
csitribbet, a fiatalabbat vidámsággal tölti el. Minden 
perc, minden pillanat és minden ember más. De ki tud
ná megmagyarázni, hogy miért teszi vidámmá az egyi
ket az, ami a másikat szomorúsággal tölti el, hogy 
miért áll az egyik ott, ahonnan a másik tova siet, miért 
káromkodik ez, s miért kacag az, s ki tudná megmon
dani, melyik az az egységesitő érzés, eszme, vagy gon
dolat, amelyben egyformák vagyunk.

1935 október 17.
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A régi kávéházak
Szuboticát joggal, vagy jogtalanul »mulatós városá

nak nevezték. Érthető tehát, hogy a régi szuboticai ká
véházakban sokkal több. bor és pezsgő fogyott el a régi 
időben, mint feketekávé. Túlságosan úri ital volt a fe
kete, amit napközben csak a zsidó kereskedők ittak, 
az urfajta dús lakomák után gyomortisztitónak fanyalo
dott rá.

A hetvenes években Szuboticán még csak két ká
véház volt: a Bárány és a Pest. Ott álltak a mai Alek- 
szandrova ulicán és korántsem voltak olyan fényes, vi
lágos lokálok, mint mai utódjaik, inkább ezek is kocs
mák voltak, amelyek főleg abban különböztek kevésbé 
előkelő nevű társaiktól, hogy a kávéházban márvány- 
asztalok mellett fogyasztották a vendégek a bort és 
csapkodták a kártyát-

A Hungária kávéházat és szállodát, amely rövid 
ideig élt, 1879-ben építtette Jakobcsics Béla üvegkeres
kedő. Az öreg Jakobcsics mulatós ember volt, nem csoda 
tehát, ha kávéház- és szállodaépítésre vállalkozott. De 
nemcsak a vidám cimbora és a mulatságok kedvelőjének 
gondolkodása nyilatkozott meg abban, hogy Szuboticán 
szállodát építtetett, hanem mélyreható kereskedelmi el
gondolás is. Akkoriban építették a budapest—zemuni va
sutat. A vasútépítést nagy harcok előzték meg. Eleinte 
a Duna partján, Kalocsán keresztül akarták vezetni a vas
utat, amely ez esetben nem érintette volna Szuboticát. 
A város szerencséjére azonban megmozdultak a befolyá



sos bácskai tirak, köztük néhányat!, akiknek hajózási
vállalkozásuk volt. Ezek féltek a vasut konkurenciájá
tól és keresztül vitték, hogy a pálya nem a természetes 
utján, a Duna mentén vezetett, hanem Kalocsa és Apatin 
kihagyásával Szuboticán át. Akkoriban az volt a terv, 
hogy a vasúti állomás a mostani kálvária környékére, 
tehát a szombori ut végére kerül. Jakobcsics Béla erre 
való tekintettel építtette fel szállodáját, a mostani Lifka 
(Avala) bioszkop épületét, amelynek tulajdonosa ma is 
a Jakobcsics család. A terv nem sikerült, a vasúti állo
más nem került a szombori útra, a városnak ez a része 
a fejlődés lehetőségétől és a forgalom fokozásától ele
sett és az uj kávéház, amely néhány száz lépésre esett 
a városházától, távol volt az ittenieknek, akik szerettek 
ugyan mulatni, de közelebb is kaptak mulatóhelyet. A 
Hungária nem is élt sokáig. Négy vagy öt év múlva la
kások lettek a szállodai szobákból és az egyik lakásba 
mint albérlő, Hiador költözött be s ott lakott egész addig, 
amíg az albérleti szobát fel nem cserélte a kórházi szo
bával.

A negyedik kávéház a mostani Alekszandrova ulicán 
épült, a Dimitrijevics-íéle házban. Az első bérlője Kár
páti Mór volt, régi kávés-dinasztia tagja. A kávéházat 
nevezték Központinak, Polgárinak, Széchenyinek, az 
igazi neve azonban mindig »köpködő« volt.

A Nemzeti Szállodát Ellenberger Gusztáv nyitotta 
meg 1883-ban. Amig a Pest és a Bárány a bácskai 
gentri, a huszártisztek és nappal a kereskedők kávéháza 
volt, a Nemzeti az aranyifjuságnak lett a találkozóhelye. 
Itt muzsikált az akkori Magyarországnak talán legjobb 
cigányprímása, Piros Józsi. Nemcsak kiváló müvész-ci- 
gány volt, akit Budapestre, sőt messzebb is szivesen vit
tek, hanem ami ennél többet jelentett, a megyegyülések 
és megyebálok alkalmával Szomborba is áthivták, hogy 
ő húzza a talp alá valót. Tudni kell, hogy Szombor min
dig különb városnak képzelte magát, mint Szubotica és 
az sokat jelentett, hogy Szuboticáról vittek oda cigány



bandát. Akármekkora is volt azonban a szomboriak lo-
kálpatriótizmusa, arra gondoltak, hogy a megyegyülések 
háromnapos mulatsággal vannak egybekapcsolva és 
olyankor lokálpatriotizmus ide, büszkeség oda, jobb, ha 
igazán jó cigány muzsikál. Piros Józsinak az egyik me
gyebál alkalmára irt agarász-csárdása abban az időben 
tüneményes népszerűségre tett szert. Piros Józsit nem
csak a szuboticai publikum szerette, hanem ő is megbe
csülte a maga »stamm« vendégeit, noha ezek legnagyobb 
része kispénzű városi és törvényszéki hivatalnok volt. 
Az volt a szokás, hogy a Nemzeti kávéházban össze
gyűlt aranyifjak esténként egy forinttal honorálták Piros 
Józsi művészetét, akinek ez az egy pengőforint minden
nap kijárt. Egy alkalommal éppen képviselőválasztás 
előtt bevetődött a kávéházba Mukics Károly, aki a füg
getlenségi jelölt volt a közelgő választásokon. Mukics az 
egyik íőkortese társaságában jött a kávéházba és az ak
kori idők gentriszokása szerint feketekávé helyett nyom
ban Mumm-ot rendelt. A francia pezsgő azonban nem 
igen ízlett jó cigánymuzsika nélkül s odaintette magához 
Piros Józsit, akinek száz forintot igért, ami abban az 
időben is nagy pénz volt, hogy néhány nótát eljátszék 
neki. Piros Józsit azonban nem szédítette el a pénz. Ki
jelentette, hogy a fiatalságnak muzsikál, amely minden
nap szívesen hallgatja az ő muzsikáját és csak abban az 
esetben megy Mukics asztalához, ha erre a képviselője
lölt az ő stammgastjaitól engedelmet kér.

— Már pedig én nem könyörgök senkinek — mon
dotta Mukics Károly és dühösen eltávozott a kávéházból.

A Pest kávéház vendégei különösen éjszakánként a 
huszártisztek voltak. A négyes közös huszárezred állo
másozott akkoriban Szuboticán, az ezred tisztikara 
csupa jómódú fiatalemberekből állott. Köztük talán a 
legnevezetesebb gróf Hadik János, a későbbi magyar mi
niszterelnök volt. Daliás, szép ember, tömött erszény
nyel és nyilt titok volt a városban, hogy Pálmai Ilka, az 
akkori idők legnépszerűbb primadonnája, nemcsak azért



járt le Szuboticára, hogy a színházban vendégszerepel
jen, hanem azért is, mert Hadik .kínos itt állomásozott. 
A gróf lelkes színházbarát volt. Majdnem minden szini- 
előadáson megjelent, még pedig nem is egyszer, hanem 
kétszer. Előbb egy ideig nézte az előadást, azután — 
mert már akkor is szeretett jól enni, — bement a Pestbe 
egy kis vacsorára. Nem sok időt töltött el, de vacsorához 
pezsgőt és cigánymuzsikát kellett neki szervírozni. A 
cigány néhány nótát a fülébe játszott és azután a gróf, 
mint aki jól végezte dolgát, nyugodtan visszament nézni 
a szinielőadást és csak színház után tért vissza bará
taival a kávéházba. A barátai között volt egy Miiller ne
vű pesti polgárfiu. Az édesanyjának négy bérháza volt 
Budapesten. Müller rövid katonai szolgálata alatt nem
csak a négy házat, hanem édesanyja egész vagyonát el
mulatta a Pest-kávéházban. Merkovics Antal bunyevác 
gazda volt a Pest-kávéház bérlője s Müllernek nem ma
radt egyebe, mint a hite, hogy Merkovicstól megtanulta, 
hogy miképpen kell kávéházat vezetni. Ezzel a tudomá
nyával visszament Budapestre, kávéháznyitással próbál
kozott, azonban úgy látszik, hogy Merkovics Antal 
nem volt jó tanítómester, vagy ő nem volt jó tanítvány, 
mert valamennyi kávéháza, amibe belefogott, tönkre
ment.

Abban az időben a kávésok nem nagyon panaszkod
hattak, mert alig volt olyan nap és éjszaka, amelyen va
lami nagyobb muri ne esett volna. Civilek és katonák 
együtt, vagy külön-külön. Nemcsak Vojnicsok. Gabricsok, 
Vermesek, Mukicsok — hanem a fiatal tisztviselők is 
szívesen és gyakran rendeztek nagy murikat.

Pénz pedig tellett rá.
A reggelig tartó mulatság után a találkozás a hí

res Piszárevics és Scheib-féle sörcsarnokban volt. 
Egyik ilyen mulatság után a városnak mintegy húsz 
fiatal tisztviselője itta ott délelőtt tiz óra tájban a 
habzó pilsenit. Több fiatal tisztviselő nem is igen volt 
a városházán, mert Mamuzsics Lázár, a  polgármester



azon a délelőttön hiába hivatta ezt is, azt is, egyiket 
sem találta. Amikor végre ráunt arra, hogy a hajdú — 
bármelyik tisztviselőjét kereste is — mindig azt fe
lelte, hogy nincs itt, maga ment le a sörcsamokba.

Ott ültek a hivatalnokai a fehérasztal körül.
A polgármester dühösen megállt s megkérdezte:
— Hát urak, itt a hivatal?
A megszeppenés csak egy pillanatig tartott. Vala

melyik szives szavakkal meginvitálta a hatalmas pol
gármestert, hogy kóstolja meg ő is a 'Sört.

A vége az lett, hogy a polgármester leült huszon
egyediknek az asztalhoz s ő is ott maradt egész dél
előtt, sőt ki is fizette a mintegy 15 forintnyi cehet.

Ilyesmiből akkoriban nem csináltak kázust. Az 
embereknek volt ráérő idejük is. A közigazgatás lassú
sága miatt senki sem panaszkodott s ha voltak is nagy 
murik, a hivatalos munka mégis rendben folyt.

A régi ügyvédek
Purgly Sándor főispán korában nem egyszer me

sélte kedélyesen, hogy régi pátriájában ügyvédet temet
tek. A temetésen megjelent a dunántúli kisváros apraja- 
nagyja. A református főesperes, aki a gyászbeszédet 
mondta a halott fölött, ilyenformán kezdte beszédét:

— Gyászoló testvéreim! lm magatok is látjátok, 
hogy minden foglalkozásban lehetnek jó emberek. Lám, 
az elhunyt testvérünk is ügyvéd volt, mégis itt van 
végtisztességén az egész község, hogy elmúlása fölötti 
gyászának kifejezést adjon.

Az ügyvédi mesterséget valóban úgy Ítélik meg, 
hogy ,az nem áll egyébből, mint az igazság elcsavará- 
sából, a per elhúzásából s mindennek csak az a célja,



nogy az ügyvéd minél több pénzt keressen. Á nagy
közönség nem tudja, vagy elfelejti, hogy az ügyvéd a£ 
igazságszolgáltatásnak e&yik legfontosabb tényezője és 
nem veszi észre, hogy talán egyetlen gyakorlati pálya 
sincs, amely annyi ingyenmunkával jár, mint az ügy
védi. S a közönség szívesen általánosít és ezért van 
még mindig kelete azoknak a tréfáknak, amelyek az 
ügyvédet mint szívtelent, csak a maga anyagi hasznát 
néző embert mutatják be. Pedig az ügyvédi pálya na
gyon nehéz foglalkozás. A jó ügyvéd azonosítja magát 
az üggyel és ügyfelének érdekeivel, nemcsak a tudást, 
hanem ideget, egészséget is áldoz az ügyért, amelyet 
képvisel. Azt sem volna szabad elfelejteni, hogy az 
emberi haladás, a szabadságjogok harcosai mindig az 
ügyvédek sorából kerültek ki. Hogy csak az ujabbkori 
magyar történet nagyjait említsük, ügyvéd volt Kos
suth Lajos, Deák Ferenc is és ügyvédi oklevele volt 
Jókainak, Irányi Dánielnek. A politika, az irodalom és 
az emberi haladás más kiválóságai is ügyvédi pályán
keresték kenyerüket. Úgy látszik, a joggal való foglal
kozás kifejleszti az emberben az igazság érzését és az 
igazság olyan hatalmas mozgató erő, hogy az ügyvédi 
kenyérkereset gondjai ,sem homály ősit ják el az ügyvéd
ben azt, hogy érte küzdjön.

Távol áll tőlünk, hogy akár az ügyvédi foglalkozás 
védelmét, akárcsak a szuboticai ügyvédek apoteozisát 
adjuk ezekben a sorokban, csupán annyit, hogy a szu
boticai ügyvédek között is mindig meg lehetett találni 
az igazság őszinte bajnokait, mindig voltak közöttük 
nagyszerű emberek, akiknek élete példaképül szolgálhat 
a következő generációk számára is.

A szuboticai ügyvédség történetéről nincs feljegy
zés. Még Iványi nagyon alapos munkájában sem említi 
meg, hogy ki, vagy kik voltak az első szuboticai ügy
védek. Valószínűnek látszik, hogy kétszáz évvel ezelőtt 
még nem volt ügyvéd Szuboticán. Erre vall az, hogy



1734 májusában Vojnics István zászlótartó vezetése 
alatt »nililitaristák«-ból álló fegyveres csoport vonult 
ki és megütközött a szegediekkel, akik Szubotica ak
kori határából egy részt el akartak foglalni. Szubotica 
becsületére legyen mondva, a furkós botot már akkor 
is jól forgatták őseink, mert elverték a szegedi jószág- 
lopő pásztorokat, fölégették kunyhóikat. Még 1749-ben, 
amikor Kárász Miklós szegedi főjegyzővel keveredett 
határpörbe Szubotica, akkor is Grassalkovich Antal ka
marai elnök békitette ki minden bírói, vagy ügyvédi 
közbelépés nélkül a harcos feleket. Csak 1799-ből talá
lunk feljegyzést arról, hogy ugyancsak Kárász Miklós 
által a város ellen indított perben Mukics Simon városi 
tanácsnok védte a város érdekeit és jogait. A pert 
ugyan elvesztette Szubotica, de Mukics Simon polgár
mester lett és 1331-ben kiegyezett Kárász Miklóssal. 
Azt kell tehát feltételeznünk, hogy Szuboticán az első 
ügyvéd ez a Mukics Simon volt, aki az ügyvédség mel
lett, mint városi tisztviselő is működött. Annál csodá
latosabb, hogy Szuboticára csak ilyen későn került
ügyvéd, mert a szuboticaiak már ősidők óta szerettek 
perlekedni és az első okirat, amely a város történetére 
vonatkozik, arról szól, hogy Héderváry Lőrinc királyi 
lovászmester 1429 szeptember 5-ikén törvénynapot tar
tott »Zabatkán«, az itteni és vastoroki lakosok közt 
felmerült erőszakoskodás ügyében. Persze ehhez a tör
vénykezéshez még nem kellett ügyvéd és a királyi lo
vászmester, mint a jászok és kunok bírája, kirótta a 
huszonötöt Mezei Péter, János és Mihály derék 
őseinkre.

Ha későn is kerültek az ügyvédek Szuboticára, na
gyon hamar elszaporodtak és a város életében mindig 
tevékeny szerepet játszottak.

1375-ben már ügyvédi kamara is volt Szuboticán. 
Az ügyvédi kamaráért Szombor is küzdött, az igaz
ságügyminisztériumban azonban úgy határoztak, hogy 
olt legyen a kapiarai székhely, ahol több ügyvéd van.



Az ügyvédi népszámlálás Szuboticára volt kedvezőbb, 
mert hárommal több ügyvédet írtak össze, mint Szom- 
borban s ezért kapta meg Szubotica az ügyvédi ka
marát, amely 191&-ig itt működött, azután Noviszádra 
helyezték át.

A szuboticai ügyvédi kamara első elnöke dr. Guln 
György, első titkára Paukovich Andor volt, akit Guln 
György halála után elnökké választottak. A kamara 
titkára Paukovich Andor után sorrendben dr. Demidor 
Imre, dr. Révész Ernő és Vécsei Samu dr. voltak, mig 
Paukovich után Farkas Zsigmondot választották el
nökké és az ő halála után az elnöki tisztet nem töltöt
ték be. A szuboticai ügyvédi kamara nemcsak az ügy
védi kar erkölcsi és anyagi érdekeinek volt a védel
mezője, hanem az ügyvédek szociális helyzetének ja
vítása érdekében is sokat tett. A szuboticai volt az 
első, amely megalapította az ügyvédi segélyegyletet. 
A segélyegylet alapítása a véletlenre vezethető vissza. 
A szuboticai ügyvédek és birák minden héten ftrgász- 
vacsorát tartottak. Az egyik ilyen vacsorára dr. Bán 
Lajos ügyvéd nem ment el, hanem száz forintot kül
dött, hogy ebből arra rászorulókat segélyezzenek. Nyom
ban ezen a vacsorán gyűjtést inditottak és rövid időn 
belül ezernyolcszáz forint gyűlt össze. így alakult meg 
az első ügyvédi segélyegylet, amely később országos 
intézménnyé lett és kifejlődött belőle az ügyvédek se
gély- és nyugdijegylete. A szuboticai ügyvéd-segély- 
egylet anyagilag annyira megerősödött, hogy a háború 
alatt a hadbavonult ügyvédek családtagjait rendszere
sen segélyezni tudta s vagyona is maradt még, amelyet 
a kamara felosztásakor átadtak a noviszádi ügyvédi 
kamarának.

Az ügyvédi kajnara első elnöke, dr. Guln György, 
tudományosan képzett, humánusan gondolkozó, csupa- 
sziv ember volt. Az, egyik nevezetessége az volt, hogy 
soha a maga ügyvédi munkájáért öt forintnál nagyobb 
összeget nem számított. Ha valaki szépen megkérte,



még ebből az Őt forintból is engedett. Az Ügyvédi iro
dáját egy Qoldstein nevű öreg irnok vezette, aki süket 
ember volt, azt azonban meghallotta, amikor a princi
pálisa az ügyvédi díjból valamit engedett. Nyomban 
közbe is szólt:

— Mit enged mindig, nincs magának miből engednie.
Guln György ugyan legényember volt. bizonyára

volt is mit aprítania a tejbe, de annyira tiszteletben tar
totta ezt az öreg írnokot, hogy később már félve je
gyezte meg annak az ügyfélnek, aki költségelengedést 
kért:

— Én engednék, de a Goldstein nem. Beszéljen vele.
Az irnok különben is szigorú volt a principálisához.

Amikor egy alkalommal Guln György a beadásra váró 
ügyiratokat át akarta olvasni, rászólt:

— Mit olvas, maga csak irja alá.
És Guln attól kezdve szó nélkül irta alá a beadvá

nyokat.
A nyolcvanas években híres szuboticai ügyvéd volt 

Mánics Péter. Egyszerű és szegény parasztszülőktől 
származott, nagy nélkülözések közt végezte el tanulmá
nyait és jellemző volt rá, hogy magyarul soha nem ta
nult meg tökéletesen, állandóan bunyevác akcentussal 
beszélt. Egy alkalommal a kamarai közgyűlés után föl
kérték, hogy a banketten ő köszöntse fel a vidékről a 
közgyűlésre bejött ügyvédeket, akik között szomboriak, 
bajaiak és noviszádiak is voltak. Mánics Péter nem volt 
valami jó szónok, szabadkozott is az ellen, hogy felkö 
szöntöt mondjon, de végre mégis rászánta magát. Fel
állt, felkapott egy pohár bort és a következő felköszön
tőt mondta:

— Tisztelt uraim! Én szónok nem vágyom, de aztat 
tiszta szívből kívánom, hogy éppen az édes apja aztat 
felakassza, aki ezt a pohár bort ki nem issza.

A rossz nyelvek szerint a felakassza szót valami 
más, kevésbé szalonképes szóval helyettesítette.



Az elképedés csak egy pár percig tartott, utána ál
talános berugás következett.

Az öreg Mánics különben nagyon szeretett kertész
kedni. Malagurszki László városi gazdasági tanácsnok
kal, a hires kertésszel és gyümölcstermelővel esténként 
a különböző kertészeti árjegyzékeket tanulmányozták, 
válogattak, botanizáltak. Egy alkalommal megállapod
tak abban, hogy egy uifajtáiu, úgynevezett badacsonyi, 
óriás cseresznyefát rendelnek. Az árjegyzék szerint ez 
a fa akkora szemeket termel, mint egy galambtojás. 
Ennek megfelelően az ára is óriási volt az akkori viszo
nyok között. Egy forint volt darabja. A két jóbarát öt-öt 
darab ilyen cseresznyefát hozatott. Mánics Péter tavasz- 
szal kiültette a fát a palicsi szőlőjébe és előre dicseke
dett, hogy milyen cseresznyetermése lesz. A budárok 
nem voltak olyan kiváncsiak a badacsonyi óriáscse
resznyére, mint Mánics, s egy éjszaka ellopták mind az 
öt fiatal fát. Amikor Mánics kiment a szőlőbe megnézni, 
már a fáknak csak hült helyét találta. Szörnyen restelte 
az esetet és különösen Malagurszki előtt nem mert szól
ni róla, ellenben gyakran be-benézett a barátja kertjébe 
és érdeklődött az iránt, hogy hogy fogták meg a cse
resznyefák, két esztendeig Malagurszki szőlőiében sem 
teremtek gyümölcsöt az óriásfák. Két év után éppen 
cseresznyeérés idején állított be Mánics és hallja, hogy 
Malagurszki szörnyen káromkodik. A fákon sörétnagy- 
ságu, izetlen gyümölcs termett. Mánics boldogan sóhaj
tott fel: Hála Istennek, engem nem csaptak be a cse
resznyefákkal, az enyémeket ellopták.

*

A szuboticai ügyvédek között kollegiális szellem 
és baráti érzés uralkodott. Hosszú ideig minden héten 
egy napon társasvacsorára jöttek össze az ügyvédek és 
birák. Minthogy a társasvacsorán se vége, se hossza 
nem volt a felszólalásoknak és köszöntőknek, Polgár 
József törvényszéki elnök inditiyányára kimondották.



hogy a jövőben szónoklat nélküli vacsorákat tartanak. 
Dr. Csillag Károly, aki akkoriban fiatal ügyvédjelölt 
volt, úgy játszotta ki a határozatot, hogy felköszöntőket 
— rajzolt. Koller Károly törvényszéki birót, aki feltű
nően kövér ember volt, lerajzolta, mint a birói el- 
mozdithatatlanságnak a mintaképét. Polgár József tör
vényszéki elnököt, aki akkoriban halálos ítéletet hirdetett 
ki, úgy ábrázolta, rnint aki sírva bocsánatot kér a vád
lottól, akit elitéit. Paukovich Andor, az ügyvédi kamara 
meglehetős testi terjedelemmel rendelkező elnöke, ba- 
lettáncosként szerepelt ezekben a rajzokban. Ennek pe
dig az volt a magyarázata, hogy valamiképen illetékte
len kezekbe került Paukovich Andor ügyvédi pecsétje, 
s az aki elvitte, az egyik mulatóban táncoló hölgyek leg
intimebb ruhadarabját látta cl ezzel a pecséttel.

Minthogy a jogászvacsora résztvevői féltek, hogy 
a rajzok ismétlődnek, megkegyelmeztek a felköszöntők
nek és az ügyvédi vacsorákon azután is elhangzottak a 
szokásos toasztok.

Mielőtt a régi ügyvédektől elbúcsúznánk, emlékez
zünk m&g meg Zomborcsevics Ferencről, aki a szubo- 
ticai ügyvédek nesztora volt. A diplomáját még Ferenc 
császár idejében állították ki. Úgy ő, mint a fivére. 
Vince, aki orvosi pályán működött, hosszú életet élt 
meg, öregsége szép és nyugalmas volt, kortársai tisz
telettel néztek rá, s ezt a tiszteletet tanultsága, szabad
elvű gondolkodása révén meg is érdemelte. Neves ügy
véd volt a maga idejében Haverda Boldizsár. Felesége, 
aki Szoukop János jómódú kocsmáros leánya volt, tra
gikus gyilkosságnak esett áldozatul, saját lánya lövette 
agyon. Bár Haverda Boldizsár a régi kedélyes tábla- 
birák fajtájából való volt, aki mindenáron azt ambicio
nálta, hogy bekerüljön a szintigyi bizottságba, a pénzt 
sem vetette meg. A szuboticai telekkönyvben gyakran 
előfordult a neve, igyekezett minél nagyobb vagyont 
szerezni, hogy a virilisták névsorában az elsők között 
legyen. A regi Közigazgatási törvények szerint, a vá-

m



rbsí önkormányzat szervé, a közgyűlés, választott H*
zottsági tagokból és az úgynevezett virilistákból állott, 
akik a legnagyobb adófizetők sorából kerültek ki. Nagy 
vagyona, amely az özvegyére maradt, okozta azután 
az özvegynek a halálát. Egyetlen lánya, Haverda Ma
riska, nem kapott az anyjától annyi pénzt, amennyi 
könnyelmű életmódjához kellett volna neki, s ezért a 
leány agyonlövette az anyját.

Az ügyvédi kamara megalakulásakor dr. Paukovich 
Andor lett annak a titkára és Quln György halála után 
őt választották meg kamarai elnökül, ezt a méltóságot 
egész haláláig megtartotta, minden választása egyhangú 
volt. Úgy ügyvédtársai, mint a város közönsége nagy- 
rabecsülte és szerette, a kedélyes, jószándéku és min
denki iránt barátságos kamarai elnök ezt a szeretetet 
meg is érdemelte.

A régi ügyvédek között sok tréfa keletkezett két 
idősebb ügyvédről. Ezek Czeisz Máté és Rehák Mátyás 
voltak. Mind a kettő jóindulatú, derék ember, akik fö
lött azonban elsuhantak az idők és akik nem tudtak 
beleilleszkedni az uj kornak a szellemébe, sőt talán az 
ujabb törvényhozási alkotásokat*sem tanulták már meg. 
Mindkettőnek az volt a szokása, hogy reggelenként ösz- 
szegyüjtötte magánál a klienseit és azokkal együtt vo
nult fel a bírósághoz, vagy a rendőrkapitánysághoz, 
ahol dolga volt. A kliensek mindenfelé kisérték őket. 
Czeisz Máté közéleti szereplést is vállalt, az akkoriban 
még egyetlen antiszemita irányú bácskai lapnak volt 
a szerkesztője. Ez az antiszemita újság alapjában véve 
igen jámbor volt. Czeisz Máté nem engedett volna sem 
súlyos támadást, sem durvaságot hasábjain megjelenni, 
a legfőbb sérelem, ami ellen küzdött, az volt, hogy a 
zsidóiskolában német ábécét is tanulnak a gyerekek. 
Akcióját ebben a tekintetben teljes siker koronázta, a 
német nyelv tanítását ugyan nem küszöbölték ki az 
iskolából, de viszont a szuboticai zsidóiskokiba járó 
gyerekek soha nem tanultak meg rendesen németül.



Rehák Mátyás nemcsak a jogban, hanem a természet-
tudományban sem volt túlságosan jártas, amit az is 
bizonyit, hogy egy izben komoly vitát folytatott, hogy 
igaz-e, hogy a légy emlős állat, amely három hétig 
szopik és azután lesz önálló kenyérkereső. Tréfánál nem 
lehet egyébnek tartani azt a maga korában korpoltált 
hires párbeszédet sem, amely állítólag Czeisz Máté és 
Rehák Mátyás között folyt le. A legenda szerint Rehák 
Mátyás megkérdezte Czeisz Mátét, hogy lehet-e egy 
papagájra özvegyi haszonélvezeti jogot bekebelezni. 
A megkérdezett némi töprengés után felvilágosította kol
légáját, hogy ilyen jog csak ingatlanra kebelezhető be. 
Rehák azonban nem nyugodott bele ebbe a döntésbe, 
hanem azzal érvelt, hogy a madaraknak két osztályuk 
van: vannak flamingók és flamingatlanok, az utóbbiak
ra, tehát például a perben forgó papagájra, be lehet 
kebelezni az özvegyi haszonélvezeti jogot.

Lehet, sőt nagyon valószínű, hogy mindez tréfa, az 
azonban megtörtént, hogy egy alkalommal Rehák Má
tyás Budapestre akart utazni. A nagy utazás előtt fel
kereste az összes ismerőseit és megkérdezte tőlük, 
hogy nincs-e valami elintéznivalójuk Pesten. Tette ezt 
részben azért, mert mindenkihez szives és barátságos 
ember volt, de azért is, mert el akart dicsekedni azzal, 
hogy Pesten is vannak ügyei. Steuer Gyula törvény
széki birót kétszer is meglátogatta, hogy bízzon rá va
lami elintéznivalót. Steuer a második látogatásnál ki
jelentette, hogy él az alkalommal, lehozatna egy kis 
csomagot. Az egész nem lesz több pár kilónál. Rehák Má
tyás vállalta. Steuemek a fivére fakereskedő volt s 
ahhoz adott egy levelet, amelyben kérte, hogy küldjön 
neki a sorok átadója utján egy 15—20 méter hosszú 
póznát a dió leveréséhez. Kellemesebb uticsomagot is 
lehet képzelni, mint egy ilyen óriási póznát, amelyet a 
vasúti kocsiba semmiképen sem lehet betenni és még 
rna is titok, hogy miként tudta az öreg ügyvéd magá
val hozni ezt a póznát.



Érdekes alakja volt az ügyvédi társadalomnak 
Hoffmann József, akit »kukac« melléknévvel tiszteltek. 
Kliensei .legfőképen a piaci kofák sorából kerültek ki, 
akik már akkoriban is sürün emlegették egymás Te- és 
főleg felmenő ágbeli rokonait, nem épen díszítő jelzők
kel kapcsolatban. Ezekből a piaci beszélgetésekből per
sze becsületsértés! és rágalmazás! per lett, a felek 
Hoffmann Józsefhez mentek, aki nem csinált skrupu- 
lust abból, hogy ő képviseli majd mind a két pereskedőt. A 
panaszost, a sértettet és a tanukat felvitte a városhá
zára, ahol bement barátjának, Kuthy Mihály kapitány
nak szobájába. Ott egy kicsit elbeszélgetett, azután ki
jött a folyosóra és kihirdette, hogy a rendőrkapitány 
becsületsértésért az egyik kofát öt forint pénzbünte
tésre Ítélte, a másikat, aki szintén elkövette a becsület- 
sértést, négy forint pénzbüntetéssel sújtotta. A bünte
tési összeget nyomban be is szedte, el is tette, az anya
gi és erkölcsi igazságnak igy elég tétetett és a kö
vetkező hetipiacon megint egy-két becsületsértési per 
intéződött el ilyen módon.

Egy alkalommal Hoffmann József ráeszmélt arra, 
hogy mégis meg kehene hálálni a Kuthy kapitánynak 
az% hogy az ő szobája fontos kelléke az ilycnmódon 
való igazságtevőnek. Elővette szivartálcáját ts  meg
kérdezte a kapitányt:

— Te milyen szivart szeretsz komám?
— Két doboz trabucot — volt a válasz.
Sokáig működött mint városi ügyész dr. Landauer 

Adolf. Egészséges humoráért és jókedélyéért mindenki 
szerette a jókedélyü agglegényt. Közeli rokonságban 
állt vele dr. Kráhl Lipót, aki hosszú ideig pénztárnoka 
volt az ügyvédi kamarának. Univerzális műveltsége és 
végtelen jó szive tette népszerűvé Schossberger Józse
fet. az egész város közkedvelt »Sóci bácsi«-ját, akinek 
nagy tudásával arányban állt nagymérvű szórakozott
sága is. A nemrégen elhunyt dr. Szilasi Fiilöp köz
ügyekben, különösen hitközségi ügyekben, sokat szere



pelt. Kiváló szónok volt és jő büntetőjogász hírében ál
lott, akit idegen törvényszékekhez is gyakran hivtak a 
megszorult emberek, hogy védelmüket ellássa. Buch- 
waid Lázár a csődtörvényről irt munkája révén a jogi 
irodalomba is bekerült. Tisztában is volt a csődtörvény
nyel s róla maradt meg az az anekdota, hogy amikor 
Vermes Lajos csődtömeggondnokának kinevezték, az 
elszámolásában a föld szellőztetéséért is felszámitott 
vagy tiz forintot.

Joó Aurél előkelő szuboticai család sarja volt. 
Igazi müvészlélek, szerette a zenét, a dalt, de nem 
értett a törtetéshez, az anyagi érvényesüléshez. Mint 
ügyvédnek nem is volt sok dolga. Szeretett volna 
városi tanácsos lenni, de mindig megbukott a válasz
tásokon.

Fiatalon, munkabírásának és munkakedvének tel
jében távozott az élők sorából dr. Petrovics János, a 
város közkedvelt »Csátó«-;‘a. Lelkes, minden szépért és 
jóért szívesen áldozó, igazságszerető ember volt. Bár 
mint ügyvéd az elsők között foglalt helyett, természe
tesen vele is többször megesett, hogy pört vesztett. 
Ilyenkor mindig azzal vigasztalta a kétségbeesett ügy
felet, hogy nekünk igazunk van, a pör jól áll, a tábla 
vagy a kúria is látni fogja, hogy mennyire a mi ol
dalunkon van az igazság.

Dr. Révész Ernő, aki hosszú időn át titkára volt 
az ügyvédi kamarának, nemes gondolkodásával és fen- 
költ eszméivel a fiatalságra is nagy hatást gyakorolt. 
Egy ifjúkori verses- és egy novelláskötete olyan érté
ket árul el, hogy az irodalom is sajnálhatja korai elmú
lását.

Érdekes tagja volt a szuboticai ügyvédtársada
lomnak dr. Csillag Károly, aki ma is él Miskolcon és 
bizonyára ő is szívesen veszi tudomásul, hogy sike
rült tréfájára emlékezik a város, amelyben ifjúságát 
töltötte. Mint lapszerkesztő is kiváló volt. ö  alapította 
az első napilapot Szuboticán, előbb a Bácskai Naplót, 
majd amikor ez egy hónap múlva megszűnt, a Bácskai



Hiriapot, amely először hetenként háromszor jelent 
meg, azután napilappá alakult át. A' szerkesztésében 
társai voltak dr. Révész Ernő és a nagymüveltségü 
dr. Blau Géza. A lapot azonban majdnem kizárólag 
dr. Csillag * Károly csinálta s nemcsak komoly versei, 
hanem tréfás cikkei is ott jelentek meg. Rendkívül sok 
ötlettel dolgozott mint lapszerkesztő. Amikor Magyar- 
országon kitört a vasutassztrájk s a vonatok nem köz
lekedtek, Csillag a lapjában sürgősen szükségesnek tar
totta leközölni a menetrendet. Ebben az újságban jelen
tek meg humoros jogi karcolatai, amelyeket Verbőczi 
Aladár néven irt. A társaséletben is mint állandó tréfa
csináló szerepelt. Egy alkalommal, amikor Szuboticán 
vendégszerepeit egy Boskó nevű bűvész, Csillag Ká
roly a Bárányban kijelentette,hogy ő is meg tudja csi
nálni ugyanazokat a bűvészmutatványokat, amelyekkel 
ez a Boskó szórakoztatta a közönséget. A társaság hi
tetlenkedett, különösen dr. Dömötör Miksa orvos, a 
mostani kanizsai főorvos kételkedett abban, hogy Csil
lag meg tudja csinálni Boskónak egy híres trükkjét. 
Csillag azonban nem hagyta magát. Meegyuitott egy 
gyertyát, kivette Dömötör zsebéből az orvos finom se
lyemzsebkendőjét, ékalakban összehajtotta és kijelen
tette, hogy bár a zsebkendőt érni fogja a gyertya láng
ja, annak nem lesz semmi ba.ia. Mindenki feszült fi
gyelemmel várakozott. Csillag a gyertya lángjához 
érteti az összehajtott zsebkendőt, néhány perc múlva 
elveszi és csodák csodája, — a zsebkendő közepén 
hatalmas égési folt éktelenkedik. A bűvészmutatvány 
nem sikerült. Mindenki nevetett, csak Dömötör hara
gudott kissé, amikor azonban Csillag azt kérte, hogy 
adjon neki még egy zsebkendőt, azzal is megpróbálja, 
inkább kibékült, mint hogy még egy kísérletet tegyen 
Sokat emlegették Csillag Károlyról azt is, amíg meg 
nem nősült, soha nem adta mosásba fehérneműit. Ha 
elpiszkolódott, újat vásárolt, úgyhogy nősülése után 
egy hatalmas raktárra való fehérneműt talált felesége 
a szekrényekben és a ládáikban.



A város társadalmi és politikai életében nagy sze
repe volt Farkas Zsigmondnak is, aki dr. Paukovich 
Andor után az ügyvédi kamara elnöke lett. Rendkivül 
finom modorú, elegáns ember volt, régimódi, de jó 
szónok, aki minden ünnepélyen meggyszinü diszmagyar 
dolmányban reprezentálta Szuboticát.

Tekintélyes ügyvéd és nagybefolyásu politikus 
volt dr. Békeffy Gyula is, aki a kúria ügyvédi taná
csában képviselte a szuboticai kamarát. Rendkivül okos, 
nyugodt, mindent belátó és mindenkivel szemben meg
értést tanúsító ügyvéd volt. Az ő irodájára és okos
ságára biztáK a legkomplikáltabb büntető és polgári 
ügyeket. A politikában mindig a kormánypárt mellett 
tartott, őszinte Tisza-párti érzésében soha és semmi 
meg nem ingatta.

Nem volna a régi ügyvédekről irt ez a kis felso
rolás teljes, ha tisztelettel és szeretettel meg nem em
lékeznénk a régi ügyvédi generáció ma is élő és mind- 
annyiunk megbecsülő szeretetét élvező tagjairól: Bir- 
káss Gyuláról, dr. Brenner Józsefről, Qeréb Mihályiéi, 
Vécsei Samuról, a kamara utolsó titkáráról, dr. Majo
ros Adolfról, dr. Bán Lajosról, dr. Schwitzcr Dánielről, 
dr. Fischer Jákóról, a két Manoüovics fivérről, Vladi- 
sz:ávról és Jánosról Mindegyiktől bocsánatot kenuik, 
hogy őket is az Creg ügyvédek között említjük fék 
Csak a diplomájuk megszerzésének az időpontja mu
tatja, hogy ők is a régi generációba tartoznak, egyéb
ként mindenben versenyeznek a mai fiatalokkal.



N  E  V E 1 0  A R C C A L

Pygmalion
Isménk ugy-e a Pygmalion meséjét? Bemard 

Shaw-nak ez a mélyértelmü, mégis vidám darabja ar
ról szól, hogy Higgins professzor, aki mellékesen igen 
gazdag úriember, (Angliában vannak a professzorok 
közt is gazdag emberek) azt az elméletet vallja, hogy 
az emberek előkelősége, a társaságba való befogadta- 
tása attól függ, hogy milyen a beszédmodoruk, milyen 
a kiejtésük. Elég a rossz, parasztos kiejtést megjavitani, 
s akkor társaságbeli gentleman, vagy dáma lesz az il
lető, akármilyen paraszt is különben. Ezt a tételt gya
korlatilag is bebizonyítja: Esős éjszakán, valamelyik 
szinház előtt, ő és barátja, Pickering, felszednek egy vi
rágáruslányt. Elhanyagolt, durva uccailány ez a Liza, 
London piszkából és nyomorúságából. Apja Doolittle 
nevű züllött, részeges kocsis. A lánynak rémes kiejtése 
van. Rettenetes a beszédmodora, de Higgins néhány hó
nap alatt nagyvilági dámát csinál belőle, azzal, hogy 
beszédmodorát megjavitja. Hogy azután közbe bele is 
szeret a lányba és feleségül veszi, az már nem tartozik 
szigorúan a darab meséjéhez.

*
Pygmalion párisi előadása után együtt ültek egyik 

előkelő disztingvált klubban Poiret mester, a hires női 
szabó és barátai. Poiret barátai között valóságos her
ceg is van, lehet, hogy csak a felesége kedvéért barát
kozik Poirettel, mert a hercegnő szereti az elegáns és 
szép ruhákat, és a férje barátsága igen jó protekció Poi-



retnál. De a többi barát: ügyvéd, iró, tanár, szobrász, 
művész, szóval a párisi társaság krémje, nem csupán 
hoiret mesterségbeli ügyességéért tart ki az elegáns női- 
szabó mellett, hanem azéít is, mert a divatkirály szel
lemes, intelligens, kedves, bőkezű ember, kellemes cse
vegő, akinek mindig van érdekes mondanivalója.

Most Pygmalion előadása után Bemard Shawról és 
a darabról folyik a szó. Az angol iró szellemessége le
nyűgözve tartja még most is a társaságot. Vitatkoznak 
a darabról, az Íróról, de mindenki elismeri, hogy Ber
nard Shaw nagy ember és még most is, vitatkozás köz
ben a társaságban is, azoknak a mondásoknak van a 
legnagyobb sikere, melyeket a Shaw-darabból idéznek. 
Csupán Poiret mester kockáztat meg némi ellenvéle
ményt.

— Igaza van Archibald Hendersonnak, mondja Poi
ret — aki életrajzot próbált irni Shawról. A legmozgal
masabb Íróról. Igaza van, szólt, Shaw nemcsak nagy 
tehetség, nemcsak kiváló egyéniség, hanem valósággal 
közintézmény. Senki nem tudja megmutatni a mai tár- 
sadalomnak azokat az erkölcsi szakadékokat, amelyeken 
egész kultúránk, felfogásunk, ideológiánk felépül, mint 
ő. Azonban ez nem bizonyítja azt, hogy Shawnak min
denben igaza van. Nincs igaza Pygmalionban sem. Mert 
nem a kiejtés, nem a beszédmodor teszi dámává, tár
sadalmi lénnyé, igazi nővé az Isten nőnemű teremtmé
nyét, hanem csakis egyedül a ruhája.

Meglepődött kiáltások, élénk tiltakozások kisérték 
Poiretnak ezt a kijelentését. — A mi tiszteletreméltó ba
rátunk tréfál, mondta az egyik ur a társaságban. Shawt 
akarja utánozni, nem elméleteket mond, hanem aforiz
mákat.

— Pardon, ez sem nem elmélet, sem nem aforizma. 
Tisztára igazság, ha akarják, be is bizonyitom.

— No ezt én is szeretném látni, — mondotta a kissé 
paralitikus herceg. — Mivel tudja bebizonyítani, hogy a 
nőt csak a ruha teszi.



— Avval, hogy a világ bármilyen elhagyatott, vad 
szigetéről hoznak nekem egy vad nőt és néhány hónap 
alatt társaságbeli dámává teszem, — mondotta emelt 
hangon Poiret.

— A mi társaságunk is befogadja? — érdeklődött 
szinte sértődötten a herceg.

— Hogyne. A nőik udvarolnak majd neki, tanácsokat 
kérnek tőle, az urak meg szerelmet vallanak. Fogadjunk, 
hogy megcsinálom.

A fogadást megkötötték és Poiret mester tartotta a 
hatalmas tétet az egész társasággal szemben. Néhány 
nap múlva, kellő felügyelet és ellenőrzés alatt már uta
zott is egy megbízott Borneóba, ahonnan az őserdő 
kellős közepéről egy vad maláji hajadont hozott magá
val. Minden ruházata egy kis tollcafrang, néhány pálma
levél és egy hatalmas legyező volt. A nyakán néhány 
bizonytalan eredetű, de fényesre dörgölt kődarab, vala
mi primitív ékszer.

Poiret mester, mikor megkapta a táviratot, hogy 
megvan a vad nő, eléje utazott. A hajón külön lakosz
tályt béreltek és Poiret megkezdte a munkát. Ez eleinte 
nehezen ment, mert a vad maláji nő nem akart magán 
tűrni semmiféle ruhát. Poiret tükröt vitt be a kabinba és 
a tükör segítségével előbb felkeltette a hiúságát, s csak 
azután kezdte öltöztetni. A maláji nő tetszett önmagá
nak a tarka ruhákban. Először egy naoszra ült, úgy 
mint a kultúra kezdetén régi egyiptomi képeken Osirisz 
istennő. Egyiptomi ruhát viselt, vagyis megfésülködött 
és tollat tűzött a hajába. Teste egy részét lepelbe bur
kolta. A vad nő észrevehetően jobban tetszett magának 
igy, mint előbb a levélből és háncsból készült tolldiszű 
ruhájában. A tükör szebbnek mutatta. És nyomban meg
értette az egyiptomi életet, az akkori korszellemet. Né
hány nap múlva tovább lehetett menni. Phöniciai lett, 
fehér lepelbe burkolta testét, csak a karjait hagyta sza
badon és gyönyörködött benne, hogy milyen szép kar
jai vannak. Ékszert rakott homlokára, karpereceket a 
karjára és megértette, hogy a Phönicia haladottabb knl-



£uráju, mint az Egyiptom, ahol kevés volt az ékszer. így 
tanulta megismerni Assiriát és Palesztinát, ürült a vál
tozatos életnek és még változatosabb ruháknak. Volt gö
rög hetera, római Veszta-szüz, Caesar szeretője és 
Cleopatra udvarhölgye. Volt ájtatos apáca és az inkvi
zíció idején kiállott a piacra és feszitsd meg-et kiáltott 
<az eretnekekre. A francia forradalomban volt menekülő 
arisztokrata, a kommünben véreskezü sans culotte. 
Amikor a hajó kikötött, a maláji nő már végigment a 
divat történetén. És a divatból megismerte a történel
met, s tisztába jött azzal, amit kultúrának és morálnak 
■neveznek. A gáláns újkor tetszett neki legjobban, ami
kor ágyban fogadhatta udvarlóit és csak eleinte berzen
kedett a fürdőkádtól. Amig a vonattal apró stációkat 
tartva, Párisba utazott, már megismerte a modern városi 
életet is és gyönyörködött abban, hogy tetszik mások
nak.

ősz elején érkeztek meg Párisba, ahol megcsodál
ták, hogy milyen szép barnára sült le és excentrikusnak 
tartották eredeti frizuráját. Párisba érve, mint csinos 
manequin belépett a Poiret-féle szalonba. Az asszonyok 
udvaroltak neki, mert meg akarták tudni, hogy mitől 
olyan fényes barna a bőre és mit használ, hogy úgy csil
lognak a szemei. Utánozták a frizuráját, bár a haja alig 
tűrt fésűt és szépitőszer-recepteket kértek tőle. A fér
fiak randevúra hivták, s a paralitikus herceg autót igért 
neki és kis palotát akart berendezni a számára.

Mindez azonban nem volt még a társaság. Poiret 
mester még nem fejezte be müvét és még nem nyerte 
meg a fogadást. Elérkezett azonban ennek az ideje is. 
Poiret készült, hogy bevezesse védencét a társaságba. 
Az opera álarcos bálja lett volna a hivatalos bemutatás 
napja. A maláji nő erre a napra csodálatos ruhát kapott 
A Poiret-féle intézet valóságos költeményét. Az az am
bíció fütötte a mestert, hogy bemutassa tehetségét, fan
táziáját és művészetét. A ruha alig nevezhető ruhának, 
«slől-hátul mélyen ki volt vágva és toliuszályban végző



dött. A maláji nő nyakára fekete drágakövekből ékszert 
raktak és két szobalány kezdte öltöztetni.

És itt tört ki a katasztrófa. Mikor a malájkának be
mutatták a ruhát, a fekete angyal kiváncsian próbálta 
fel. Megnézte magát a földigérő, hatalmas tükörben. Meg
nézte és sirógörcsöt kapott. Poiret ijedten sietett hozzá. 
El nem tudta képzelni, hogy mi a baj, csak érezte, hog^ 
a fogadás veszélyben forog.

Mikor belépett hozzá, a malájka épen tépte le ma
gáról a ruhát, miközben ordítozott és hisztérikusan gá
zolta a gyönyörű tüll legyezőt. Poiret vigasztalni akarta.

— Ne szólj semmit — rikoltotta felé a nő, — ko
misz vagy hozzám. Nem szeretsz. El akarsz kergetni.

— De édesem — fuvolázott Poiret — ez a gyönyörű 
ruha.

— Hagyj békét, kihoztál az őserdőből és most visz- 
sza akarsz oda küldeni.

— De aranyom, de drágám, honnan gondolsz ilye
neket.

— Azt hiszed, hogy én olyan ostoba vagyok és nem 
veszem észre, hogy rámuntál. Én tudom, hogy már ni. 
Ramzesz óta ilyen komiszak a férfiak.

— De honnan veszed ezt, hogy vissza akarlak kül
deni? Ellenkezőleg, a bálba akarlak elvinni. Ott lesz 
egész Páris valamennyi szépasszonya, de köztük te le
szel a legszebb. És a legelegánsabb. És ez a ruha. ..

— Engem nem lehet becsapni. Hagyd ezt a ruhát. 
Látom, te ugyanazt akarod rámadni, amilyenben az ős
erdőben szaladgáltam. Amelyikben elfogtak. Vissza akarsz 
küldeni a majmok és vadállatok közé. Ezért adod rám 
ezt a ruhát, amilyet ott viselnek a szegény vadak, akik 
közül elkerültem.

*
T íz nap múlva szolid esküvői ruhában oltárhoz ve

zette Poiret a maláji nőt és nem törődött vele, hogy 
megnyerte-e, elvesztette-e a fogadást.

1930 augusztus 24.



Amerikai tempó!
Az előkelő vidéki lap, a kánikulai ese- 

ménytelenségekre való tekintettel, amerikai 
utilevelekkel szórakoztatja olvasóit. A szer
kesztő éppen most adta vissza az ambició
zus volontőr cikkét, amelyben egy óriási 
állatsereglet égését, hatszáz ember tüzha- 
lálát, szeliditett tigrisek vérfagyasztó meg- 
vadulását, elefántok kirohanását irta meg. 
Mást kérek — mondotta a szerkesztő, — 
amiben van amerikai stilus, van lendület, 
van tempó. Tempó! Tempó fiatalember! — 
mondta a szerkesztő, s igy készült az aláb
bi amerikai levél.

Hétfőn délelőtt érkezett meg óriáshajónk a new- 
yorki kikötőbe. Óriás vizsgálat, óriás herce-hurca után 
végre elhagytuk Elis Islandot. Ott álltam az óriási vi
lágváros rémes forgatagában s lakás után néztem. Egy 
kis lakást kerestem a gigantikus metropolisban. Meg
vettem a Newyork Herald huszonötödik déli kiadását 
egy autón száguldó rikkancstól, s elkezdtem olvasni az 
apróhirdetéseket. A 8437-ik oldalon a következő apró
hirdetésen akadt meg a szemem:

Kis 38 emeletes csöndes bérpalota hu
szonötödik emeletén kényelmes kis la
kás kiadó. Bővebbet »Broadway 21.943« 
szám alatt.

Rögtön elhatároztam, hogy megnézem és ha lehet 
kiveszem ezt a kényelmes kis lakást a csöndes felhő
karcolóban. Az amerikai autó a tőle megszokott gyor
sasággal pár pillanat alatt odarepitett. . .  Hiába keres
tem azonban a 21.943-as számot. Végre is á közelben 
álló hatalmas termetű rendőrőrszemhez fordultam.

— Ugyan kérem, hol van a 21.943-as szám.
A rendőr valódi amerikai udvariassággal válaszolt:



— A 21.943-as számig még nem épült ki a városa 
De a telek az itt van.

Közelebb mentem és egy lyukat láttam a 21.943-as 
telken, amelyből valami zaj hallatszott föl. Lenéztem a  
lyukba, nagyon mély volt, úgyhogy nem láttam semmit..

— Halló — kiabáltam le — van ott lent valaki?
Nyomban megjelent egy gentleman s kijelentette,.

hogy ő az építőmester. Erre én mentegetni kezdtem* 
magam, hogy olvastam ugyan otthon, hogy Amerikában* 
is vége van a prosperitynek, ott leépítenek, de azt nem 
gondoltam, hogy a harmincnyolcemeletes házakat is le
felé építik, s megmondtam, hogy ilyen körülmények 
közt nem reflektálok arra a huszonötödik emeleti la
kásra, amelyet a Héráidban hirdettek.

— Mindjárt gondoltam, hogy Ön Jurop-ból jött» 
mondotta gúnyosan az építőmester. A juropai gentle
manok még mindig olyan sokat csevegnek, ön tehát ki 
akarja venni a 25-ik emeleti lakást.

— Igen, de nem a föld alatt, hanem a föld feletti 
25-ik emeleten.

— Természetesen. Holnapután reggel 10 óra 20* 
perckor beköltözhet. A házbér is e naptól és órától kezd
ve fizetendő. Figyelmeztetem, hogy már csak ez aa 
egy lakás kapható az egész emeleten.

Ez az amerikai precizitás meglepett és elhatároz
tam, hogy kiveszem a lakást. Figyelmeztettem az építő
mestert, hogy szerdán 10 óra 20 perckor pontosan ott 
leszek, s ha a lakásom nem lesz készen, kártérítést kö
vetelek.

— All right — mondotta az építőmester, s miköz
ben pofazacskójából egy gyakorlott, igazi amerikai 
mozdulattal a jobb pofazacskójába lendítette át a rágó
gumit, ott hagyott.

Szerdán, amikor az amerikai kronométer óra 10 óra 
20 percet mutatott, megálltam a 21.943 számú ház előtt. 
Hatalmas palota emelkedett már ott, de ahogy megol
vastam, legfeljebb tizenöt-tizenhat emelet magas volt.



Abban a pillanatban ott termett az építőmester és gú
nyosan ránevettem, noha a gúny kissé kényszeredett 
volt, mert határozottan imponált nekem ez az amerikai 
gyorsaság.

Very well — mondotta az építőmester. Az éjjel két
órás sztrájkunk volt és azért egy kissé megkéstünk. 
Tudom, hogy kártérítéssel tartozom önnek, kártérítés 
fejében kifizettem a lunchet, menjen be ide a földszint
re a szalonba, reggelizzen meg, addig ehet, ihat, amig 
el nem készül a lakása.

Egy fél óra múlva az uccán voltam, akkorára telje
sen fix und fertig állt a harmincemeletes felhőkarcoló.

— A huszonötödik emeleten rendelkezésére áll a 
lakás — mondotta az építőmester — azonban figyelmez
tetem, hogy a lift még nincs üzemben, a félemeletig 
gyalog kell mennie, ott aztán beszállhat a liftbe. Elin
dultam és a félemeleten már várt a lift. Felmentem 
rajta, elhelyezkedtem és újból lejöttem. Mire az első 
emeletre értem, ott hatalmas kőtörmeléket és munkáso
kat láttam.

Már renoválták az első emeletet.
— Ez az — mondta a szerkesztő, — ebben van 

amerikai tempó.

1931 julius 11.



Kokszot hozattam
Tavaly előtt vágott fával próbálkoztam. A fakeres

kedő megvágott. Tavaly hasábfát vettem. A barátom a 
hasát fogta nevettében, amikor ezt meghallotta.

— Becsaptak — mondotta. — Miért nem veszel in
kább kokszot?

Hallgattam a jó tanácsra, s az idén kokszot vettem. 
A kokszot a bankban árulják. Ott kell megfizetni, s a 
vasútról kell elhozatni. Kimentem a vasútra, megnézni 
a kokszomat.

— Ah, kokszot — örvendezett az ügyeletes hivatal
nok, kedélyesen hátba boxolt:

— Koksz és — box — mondotta nem egészen újsü
tetű szellemességgel, s megkért, hogy hazavitethessen a 
kokszomból egy kosárkával. Csak nem adok kosarat 
egy ilyen vicces embernek. Egy napszámos hozta is 
már az üres kosárkát. Templomnak talán kicsi lett vol
na, de kosárnak határozottan nagy volt. Egy napszámos 
hozta, s kettő alig tudta visszavinni.

Szomorúan néztem a kokszom után. Uj barátom, a 
hivatalnok, azonban hálából nyomban ajánlott egy meg
bízható embert, aki segit a koksz-manipulációban. Mert 
a kokszot a vasúttól be kellett szállítani a lakásomra, s 
iehordalni a pincébe. Jött a Megbízható, akinek az a 
foglalkozása, hogy szalonnát eszik és kokszot hány a 
teherpályaudvaron.

Vállalta a munkát, amit azzal kezdett, hogy körül
nézett, kémlelte az ég alját.

— Hamar ránkesteledik ma — jósolta délelőtt tiz 
órakor, s nehogy a koksz éjszakára kint maradjon a 
rámpánál, kerített egy gányót, aki mint segédhányó 
fellapátolta a kokszot a stráfkocsiba. . .  Illetve vala
micskét lent hagyott a földön.

— Ez úgy is csupa por — mondotta a hányósegéd, 
de hegy bebizonyítsa, hogy azért azt sem veti meg,



szépen zsákba rakta a kokszot. Mindjárt gyapjuzsákba, 
mert inasba úgy sem fért volna bele. Közben szidta a 
gazdáját — nem a zsákét — mert a kokszdarabok ki
szakítják a zsákot.

Végre elindult a kocsi a teherpályaudvarról.
A hatalmas mecklenburgi lovak vidáman poroszkál- 

tak könnyű teihűkkel... Poroszkáltak, poroszkáltak, 
közben pedig hullott le a koksz. De nem veszett kárba, 
mert ott állt kosarakkal, zsákokkal egy egész gyerek
had, s szaporán szedegette a lehulló kokszdarabokat.

— Nem hagyjátok azt a kokszot! — ordítottam 
rájuk.

Mint a vércsék rohantak rám.
— Van magának szive? — kiabálták. — Szegény 

gyerekektől sajnálja ezt a vacak pár darab kokszot. Azt 
akarja, hogy a szegény gyerekek télen megfagyjanak!

— Dehogy akarom. . .  — Szégyeltem magam, hogy 
szólni mertem.

A Szegedi-uton a speditőrkocsi Palics felé fordult.
Utána iramodtam.
—■ Hé bácsi — kiabáltam. — Én a Zmaj Jovin trgen 

lakom.
— Én meg a Reinitzfaluban — mondotta a kocsis. 

— Nekem nem telük arra, hogy a városban vegyek la
kást. Tudja meg az ur, hogy én hajnali öt óra óta va
gyok talpon és még nem uzsonnáztam. Hazanézek egy 
kis uzsonnára. — Hazanézett, én meg busán néztem a 
kokszom után. A kocsis alighanem meghízott az uzson
nától, de a koksz lefogyott.

Útközben a kocsis találkozott még egy elvtárssal, 
egy földijével, egy volt katonapajtásával, az unokatestvé
rével és babájával. Megállt, s mindegyikkel barátságo
san beszélgetett. Bucsuzóul mindegyik elvitt magával 
egy pár darabot a kokszkészletből, amely, hogy a köl
tő szavával éljek, megfogyva folytatta útját rendelte
tési állomása felé.



A kaszinó előtt rossz az aszfalt... A kocsi nagyot 
zökkent, s közben a kokszmennyiség tekintélyes része 
földre hullott. Szerencsére abban a pillanatban hárman 
is ott termettek, s már vitték is a kokszot hazafelé.. 
Mondjam-e, hogy nem énhozzám hazafelé?

— örülhet az ur — mondotta a kocsis, — hogy 
csak elvitték azt a piszkot, mert ha a rendőr meglátta 
volna, néhány száz dinár ráment volna a büntetésre.

Mit tehettem mást? — örültem . . .
Határozottan megkönnyebbültem, amikor végre ha

zaértünk. Megkönnyebbültem én is, meg a kocsis is. A 
kokszot az uccán ledobták, embereket kellett fogadni,, 
hogy a pincébe vigyék.

— Nekem lépcsőhurutom van, nem tudok lépcsőt 
Járni, — mondotta az egyik, amikor tiltakoztam az el
len, hogy a kokszot az én pincém helyett a saját lakása 
felé szállítja.

Ma este nyirkos hideg volt.
— Fütsünkbe — tanácsoltam feleségemnek — itt az

ősz.
A szobalányt leküldtük a pincébe, hogy hozzon fel 

kokszot. Üres kézzel jött vissza. A házmester, akinek a 
lakásában vigan égett a tűz, azt üzente, hogy volt 
ugyan egypár darab koksz-szemét a pincémben, de mert 
a kályháink úgysem kokszfütésre valók, ő azt — ki
söpörte.

Még szerencse, hogy nincsenek kokszkályháink.

1926 szeptember 29.



Meghalt a sógor
Barátom, a nyugalomba vonult valutacsempész, bá

natos arccal, kalapján hatalmas gyászfátyoilal jelent 
meg az uccán.

— Mi a baj? — kérdeztem, hangomban annyi rész
vét volt, hogy ez őt is meghatotta.

— Meghalt a sógorom — mondta sírásra torzult 
hangon.

— Mein Beileid — sajnálkoztam, nem is tudtam» 
hogy sógorod is volt.

— Volt, a fene egye meg, épp most kellett meg
halni a gazembernek...

— No, no — mondottam csittitólag, — a halottak
ról vagy jót, vagy semmit. Cras mihi ne sutor ultra 
crepidam — fordítottam le neki nyomban latinra a 
példaszót, mert tudtam, imponál neki minden, ami klasz- 
szikus.

Nem is csalódtam, nyomban elmesélte sógora éle
tét és halálát.

— Azt tudod — kezdte a történetet — hogy tönkre 
mentem. A sibolás már nem üzlet többé. Valami más 
foglalkozás után kellett néznem, hogy a mindennapi 
kalácsra valót megszerezzem. Napokon át kétségbe
esve jártam az uccákat. Már-már arra gondoltam, hogy 
dolgozni fogok. Ebben a kétségbeesett helyzetben egy
szer elvetődtem a városligetbe... Az árokban egy ret
tenetesen elhanyagolt külsejű csavargót találtam. Lát^ 
nőd kellett volna. Csupa csont és csupa bőr, jobb is 
hogy nem láttad...  mert esetleg a te sógorod lett vol
n a ...  Olyan volt, hogy senki se nézte volna ki belőle, 
hogy két napnál tovább él. Részvéttel közeledtem 
hozzá, s megkérdeztem, hogy mi a baja. »Nagyon beteg 
vagyok, tüdővészes és három nap óta egy falat nem 
sok, annyit sem ettem« — hörögte. Bolond, jó szivem 
van, felsegítettem az árokból. Alig tudott megállni a



lábán, jártányi ereje meg éppen nem volt. Kocsira ül
tettem, hazavittem, jóllakattam. Csak láttad volna, 
milyen szépen kigömbölyödött. Három nap alatt any- 
nyira összeszedte magát, hogy nem ismertél rá, erre 
kineveztem sógoromnak, s mert van szivem, elmentem 
vele a Miserecordia temetkezési egyletbe, beírattam. 
Aztán beírattam a másik temetkezési vállalatba, a 
»Zsandárba«, nem hagytam ki a »Punomotyot« sem, sőt 
az Első Radanovácit sem mellőztem s végül felvétet
tem a »Egy Rakás Szretya« egyesület tagjai közé. Min
denütt szívesen felvették. Hogyisne, egy ilyen rüsztig 
egészséges ember, mint amilyen a sógorom volt. A leg
több helyen úgy néztek rám, mintha bolond volnék. Ép, 
erős, egészséges embert iratok be a temetkezési társu
latba. Minden pénzem elment a beiratási dijakra, meg 
arra, hogy a sógoromat, aki napról-napra egészségesebb 
lett és napról-napra nőtt az étvágya, nekem kellett táp
lálni. Mikor a beiratkozásokkal készen voltam, akkor ki
rúgtam ... Két hét múlva megjelent nálam, megint na
gyon keserves állapotban volt. Elkezdett sírni, hogy 
nem evett hár hónapok óta és könyörgött, hogy segít
sek rajta. Azt mondtam, hogy jöjjön egy hét múlva, 
akkor kap tőlem segítséget. Kért, hogy legalább egy 
falat kenyeret adjak neki. Majd megrepedt a szivem, 
úgy sajnáltam és mégis kidobtam... Egy hét múlva 
beállított hozzám. De uram Isten, milyen állapotban! 
Ehhez képest valósággal elegáns parkettáncos volt, 
amikor az erdő szélén felszedtem. Nem adtál volna az 
életéért három-négy órát. Kocsira raktam, s elvittem a 
közismert Uzsornoky Mór pénzváltó üzletébe. Bevon
szoltam és vettem valamit a számára, azután megint 
felültettem a kocsira. Én magam visszamentem a bolt
ba, ahol borzasztóan sajnálták a szegény beteget.

— Bizony rossz bőrben van szegény, miből fogjuk 
eltemetni? — mondtam. A legnagyobb baj, hogy most 
nekem is rosszul megy, hogy nem birom fizetni a te
metkezési társulat könyveit és ezzel könnyed gesz



tussal €10520(110111 valam0nnyi t0m0tk0zési társulat be- 
iratkozási könyvét. Uzsornokynak Í0lragyogott a szeme.

— M0gvesz0m a köny\T0k0t — mondotta és hangja 
fátyolozott volt a jó üzlet örömétől. Mit mondjak so
kat? Huszonötezer dinárért 0ladtam mind az öt temet
kezési társulat könyvét, pedig sógorom halálakor 
150.000 dinárt kaptam volna t0m0tkezési s0gélyül.

Err© hazavittem a szegény embert, megvacsoráz- 
tattam, felöltöztettem. Három napig tápláltam. Negye- 
dik nap olyan volt, mint az élőt. Akkor bementem vele 
az Uzsornoky boltjába. Láttad volna meglepetését és 
kétségbeesését, amikor közöltem vele, hogy a sógorom 
felgyógyult. A haját tépite. Jó ember vagyok, nem en
gedtem, hogy károsodjék. Felajánlottam, hogy három
ezer dinárért visszaveszem a könyveket. Ész nélkül 
ideadta. Másnap kirúgtam a »sógort«. Két hét múlva 
újból visszatért, lerongyolódva, betegen, soványan. Az 
arca beesett, a szeme kidülledt. Senki sem gondolta 
volna, hogy egy félóránál tovább él. Levittem a Zsebmet- 
szey angro és detail üzletbe. Zsebmetszey ás nagyon 
sajnálta. Megmutattam a könyveket és elmondtam, hogy 
nem tudom tovább fizetni a temetkezési járulékokat, 
szegény sógorom meghal, nincs miből eltemetni... ö  
is jószivü ember, harmincezer dinárt adott az öt köny
vért. Megkötöttem az üzletet, s hazavittem az embere
met, öt napig tápláltam, magához tért. Már éppen át 
akartam újból vinni Zsebmetszeyhez, hogy vele is stor- 
nirozzam az üzletet, de a szegény még egy fürt szőlőt 
kért. Nem tudtam kívánságát megtagadni. Az első szem 
szőlőtől megfulladt... Kétségbe vagyok esve, nekem 
kellett eltemettetnem.

— Hiszen nagyszerű üzletet csináltál! — mondtam 
vigasztalóan.

— Igen, de miből élek ezután. Honnan veszek még; 
egy ilyen sógort. Csak legalább jól ne lakattam volna... 
szólt és könnyek potyogtak végig az arcán.

1926 szeptember 21.



Választási tanácsadó
Választások előtt vagyunk. Szükségesnek tartjuk te

hát a sötétben tévelygő emberiség számára dióhéjban 
'összefoglalni azokat a legfontosabb tanácsokat, ame
lyekre a választási hadjárat folyamán lépten-nyomon 
szükségünk lehet.

*
HOQY LESZ A POLGÁRBÓL JELÖLT?

Nem az a legnehezebb, hogy valakit megválassza
nak képviselővé. Ez gyerekjáték ahhoz képest, hogy 
a választópolgárból jelölt legyen. Mert a választópolgár 
is ember ugyan, főleg amig le nem szavazott, de éppen 
csak ember. A jelölt azonban már egészen más. A je
löltet megsüvegeli a bakter és szalutál neki a rendőr, 
három kockacukrot hoz a pincér a kávéjához, a hivatal
nok vele szemben alázatos és tiszteletet adó, sőt ha 
előkelő helyre kerül a listán, akkor még az adóhivatal 
is halasztást ad neki. Mert elvégre a jelöltből minden 
lehet. Minden, még képviselő is. Mindezek miatt fontos, 
•hogy jelöltessék... De hogyan lehet ezt elérni? Min
den párt, mint ez önként érthető is, a legnépszerűbb fér
fiakat jelöli, azokat, akiknek megválasztása holt biztos. 
A legfontosabb tehát elérni azt, hogy belássák, te vagy 
a legnépszerűbb, a te neved a voksok ezreit jelenti, a 
te nevedért a többi jelölt megválasztása is biztosnak 
tekinthető. Ennek a legbiztosabb módja, ha magad is 
bent vagy a jelölő-bizottságban. Ha itt a szavazás titko
san történik arra nézve, hogy ki legyen a jelölt, csak 
szavazz nyugodtan magadra. A többi is legszivesebben 
ezt tenné, t. i. önmagára szavazna.

Fontos, hogy ilyenkor, jelölések idején, pontosan be
járj a pártklubba, akármilyen unalmas is ott az élet, 
mert hátha akad alkalmad, hogy a pártelnököt haza ki
sérd, felsegítsd kabátját. (Ilyenkor, jelölések idején, nem



valami kellemes az elnök bundájának lenni. Mennyien 
ráncigálják azon a cimen, hogy fel akarják segíteni) 
Soha se mulaszd el, ha a miniszter, vagy a polgármes
ter kártyapartijánál kibicelhetsz. Ha jó kibic vagy, je
lölnek érdemeid honorálásául, ha rossz kibic vagy, je
lölnek, hogy megszabaduljanak tőled. Mint kibic ne fu
karkodj a dicséretekkel. Ismerd el, hogy Öméltósága zse
niálisan játssza a preferánszot. A legtöbb ember büszke 
arra, hogy jól kártyázik s ha nem nyer, az csak azért 
van, mert pechje volt.

Ne mulaszd el az alkalmat, amikor a Nagy Urat ha- 
zakisérheted. Nem leszel ugyan egyedül, de te igyekezz 
megkapni a Potentát karját, ha a kocsijába lépne, 
vagy netán elbotlik.

Ha mindezzel nem érnél el eredményt, próbálj ellen
zéki lenni. Nem árt hangosan ilyesmit mondani:

— Az apám sem látott ilyesmit. Pedig az is törhe
tetlen önálló libero-radikális-demokrata volt. Most min
denféle gyanús emberek szerepelnek a párt nevében, 
akiknek a népnél nincs semmi gyökerük. (Ez szép kife
jezés s azt jelenti, hogy neked gyökered van a népnél. 
Gyökér — a vurcliknál). Kint voltam a tanyákon, ahol 
■engem minden kis kutya ösmer. (Ne félj, a kis kutyák 
nem tiltakoznak) . . .  Mindenki panaszkodik. . .  Hallani 
sem akarnak arról, hogy a Pityipalkó legyen a tartományi 
képviselő. (Itt lehetőleg valaki olyannak a nevét kell em
líteni, akinek kilátása van arra, hogy megválasztják, igy 
veszedelmes lehet, hogy őt jelölik.) Éppen tegnap tele
fonált a sógorom unokatestvére, a miniszter, (mindenkor 
a keresztnevén emlegetendő) majd én megírom neki, 
hogy itt milyen állapotok vannak. Rendet kell itt már 
csinálni... Én nem vállalnám ilyen körülmények közt 
aranyért sem a jelöltséget.

Aranyat nem adnak, de jelöltséget talán igen ...
Nem utolsó módszer, csak kissé költséges: a kül

döttség. Három-négyen összeálltok s megjelentek a vá



lasztás irányítóinál, akiknek elmondjátok, hogy például 
a kékszemü választók megbízásából jöttetek. (Ilyenkor 
jó olyan megbízókat választani, kiknek ugyanolyan sze
mük van. Ha feketeszemüek vannak többen, Legyetek a 
feketeszemüek megbízottai.) A kékszemüek azt kívánják 
— mondjátok — hogy érdekeiknek képviselete legyen. 
Százötvenezer kékszemü választó van. (Nem kell spó
rolni a számokkal. Nemcsak Amerika a nagy számok 
hazája, ne legyen minden dicsőség a yenkiké). Ezek mind 
mögöttetek tömörülnek s ha jogos és méltányos kéré
sük (melyik kérés nem jogos és méltányos) nem talál 
meghallgatást, kénytelenek vérző szívvel az ellenzékre 
voksolni.

A küldöttség rendszerint sikerrel jár. Csak az a baj, 
hogy a küldöttség tagjai a részvételük dija fejében ma 
már nem elégszenek meg zónapörkölttel és sörrel, ha
nem pénzt is kívánnak.

Pedig a pénzzel takarékoskodni kell. Mert még csak 
jelölt vagy s nem tartományi képviselő.

Hogy miképp leszel azzá, erről majd a második fe
jezetben világosítalak fel.

Ez immár a második fejezet mindazok számára, 
akik gondolják, hogy a választások után életüknek egy 
uj fejezetéhez érkeznek. Az első részben — nagyon oko
san — arról volt szó, hogyan lehet a polgárból jelölt, kép
viselőjelölt és jelöltnek lenni nem kunszt. Képviselőnek 
lenni az a kunszt. Épp azért a következő fejezetnek azt 
az izgalmas cimet adom:

HOGY LESZ A JELÖLTBŐL KÉPVISELŐ?
Az első cikket szándékosan kezdtem úgy, hogy nem 

nehéz senkinek sem megválasztatnia magát képviselővé 
és hogy viszont jelöltté lenni, az a nem gyerekjáték. 
Mert nem is így van és ha az első cikkben igy volt, az 
azért volt, hogy el ne riasszam a jelölt jelölteket. Tu



lajdonképpen pont fordítva van. Láthattuk a múltban Is, 
számtalanszor előfordult, hogy a polgárból lett jelölt, 
de a jelöltből nem lett képviselő. Inkább legyen az em
ber kortes, mint jelölt, mert kortesből már könnyebben 
lehet képviselő — a jelölt pénzén. De ha mégis a pol
gár nem akar kortes lenni és ragaszkodik a szolid jelölt
séghez — most jól figyeljetek — legfontosabb teendő
je: Ígérni. Az ígéret szép szó, annak bedől minden naiv 
választó. Na és mindenki nem naiv. választó?

Az ígéretet nem kell megtartani. Csak a választó
nak, hogy rászavaz. A jelöltnek a programbeszédet kell 
megtartani. A programbeszédet bátran el lehet úgy kez
deni, hogy tisztelt polgártársaim. Mert a polgártárs 
nem örül úgy annak, ha a törvényt tisztelik, mintha őt 
tisztelik meg. Ez tehát fontos. Aztán rá lehet térni a kö
vetkezőkre :

» ... Mert ha e szerény és egyszerű sörös hordóról 
nyomban a miniszteri székbe is hurcolnak, (ezt emelt 
hangon) az utolsó leheletemmel is kimondom, mint 
ahogy már a miniszterelnöknek is megfeleltem, ha kér
dezett (alig hallhatóan), hogy Horgosnak (a megfelelő 
helységnévvel cserélendő) igenis tüzifecskendőre van 
szüksége, ingyenes körorvosra, önálló bikára, általá
nos tenyészkosra, titkos fajbaromfira és állami beton
aszfaltra . . .  Én nem Ígérek semmit (ezt lehet ismétel
ten hangsúlyozni). Én nem vagyok az Ígéret embere, de 
esküszöm az őseim hamvára, Mohamed szakállára, (ez 
jól esik még az áttért muzulmánoknak is) hogy Horgo
son az állami meteorológiai minisztérium poligámiai 
ügyosztályának terhére igenis kiépíttetem az arany kö
zéputat a vasúti indóháztól a Drach vendéglőig, ide ren
delem a beográdi Moszkva elől azt a nagy autóbuszt, 
amelyen mindeddig polgártársaim csak akkor kocsikáz- 
hattak, ha Beográdba utaztak. Ezután ezért nem kell 
Beográdba mennetek. Az autóbusz ezentúl mindenkit ha
zaszállít a nagyvendéglőtől lakásáig, állami költsége::, 
egyenesen a numizmatikai minisztérium számlájára . . .



Hogy pedig azok, akik az autóbusz tetejére szorulnak, 
se ne ázzanak, se ne fázzanak, elhozatom azt a tetőt, 
amely alá most akarják hozni az adótörvényjavasla
to t . .. Van a toronyórátoknak lánca? Van a láncotoknak 
tornya? No látjátok, azt is kaptok. . .  Elviszem tőletek 
az adókivetőbizottságot a bolgár határszélre, elviszem a 
jegyzőtöket a kaszinóba és Ígérem, igen azt is megígé
rem (nem árt egy kis szünetet tartani), hogy másik 
rendőrvezetőt kaptok. (Jelt adni a zajos helyeslésre.) 
. . .  Elvezetlek benneteket az alispánhoz, el a főispánhoz, 
elvezetlek Beográdba, el az ígéret földjére, galambok 
közt a vasárnapi misére, vezetlek az orrotoknál fogva, 
a búr, a búr, a búr kalappal. Akarjátok? Hát mit akar
tok még? Leszek nektek tanácsadó, leszek nektek sze
gedi szakácskönyv, szerelmi levelező, kijáró, bejáró Hor
gosról Noviszádra, csak küldjétek a parlamentbe. Hát 
mit akartok még?...«

1926 december 9.

A beugratás
Fejezetek a vidéki újságírás hőskorából

Az egyik Noviszádon megjelenő vidéki lap múlt 
vasárnapi ünnepi számában, vaskos elírásból, Szubotica 
társadalmának és közéletének egyik elhunyt nagysága 
helyett Mamuzsics Lázárt, a néhány évtizeddel ezelőtt 
elhunyt szuboticai polgármestert temettette el. össze
tévesztett két rokonhangzásu nevet.

Ez az eset, amely az újságírás történetében nem 
ritkaság, alkalmat ad arra, hogy a vidéki újságírás tör
ténetéből néhány ilyen hasonló elírásnak a történetét 
mondjam el.



Az elírások egyik szülőoka a beugratás. Az újságot 
is be lehet csapni. Könnyelmű és meggondolatlan embe
rek úgy próbálnak tréfát csinálni, hogy az újságot ug
ratják be. Hogy ez mennyire rossz tréfa, annak jellem
zésére csak annyit, hogy tulajdonképpen az ilyen tré
fákkal nem az újság* csapódik be, hanem az olvasó, 
mely hisz és bizik az újságban. Ebből a szempontból 
csak örülni lehet, hogy ezek a beugratások megszűntek 
és ama tréfacsinálók is más téren igyekeznek kiélni 
hajlamaikat.

A beugratásokban valamikor maguk a lapok vezet
tek. A vidéki lapok vidékiessége éppen abban állt, hogy 
egyik a másiknak a gyengéit kihasználta és kofaszerü 
veszekedéseket folytattak egymás ellen.

A közönséges és durva beugratásoktól lényegesen 
különbözik az az eset, ami Szegeden történt meg a béke 
boldog éveiben. Szegeden két reggeli lap, a Szegedi 
Napló és a Szegedi Híradó küzdött a közönség kegyéért. 
A Szegedi Napló volt a jobb újság, amely este Buda
pestről telefonon híreket is vett fel, mig a Híradó meg
elégedett azzal, hogy a hét órakor Szegedre érkeze bu
dapesti lapok anyagát dolgozta fel. Egyszer csak azt 
látják a Naplóék, hogy a Híradónak friss külföldi hirei 
vannak, majdnem minden benne van, ami a Naplóban 
is megjelenik, noha telefontudósitást nem kapnak. Csak
hamar megfejtették a rejtély kulcsát is. A Híradó min
den hajnalban megvárta, amig a Naplót kiviszik a vo
nathoz, az állomáson megvettek egy példányt s a Nap- 
lóban talált távirati- és telefontudósitásokat némileg át
írták és mint eredeti Híradó tudósításokat jelentették 
meg. Tenni ez ellen semmit sem lehetett. Mit csinált 
tehát mégis a Napló? Egyik vasárnapi számában meg
írta távirati tudósítás alapján, hogy Kutlorasav Notusav 
japán tengernagyot szerencsétlenség érte és a tenger
nagy a halállal vívódik. A Híradó szorgalmasan átvág
ta a tudósítást és ujabb értesülései voltak, mert a Hira-



dóban már meghalt a japán tengernagy. Másnap az
után a Napló leleplezte az egész machinációt. Tagadni 
nem lehetett, mert ott volt a bizonyiték: Kutlorasav No- 
tusav japán tengernagy neve tulajdonképen a fordított
ja ennek a két szónak ^»vasúton vásároltuk.«

Egészen más természetű volt az a beugratás, 
amelynek az egykori Bácskai Napló első száma áldo
zatul esett. Időközben megszűnt napilap eleinte szin
tén telefontudósitás nélkül készült, oly módon, hogy a 
délután Szuboticára érkező Magyar Estilap cimii újság 
hiranyagát dolgozták fel. Annál nagyobb volt a szer
kesztőségben egyetlen munkatárs meglepetése, amikor 
este kilenc órakor megszólal a telefon és a központból 
női hang jelenti, hogy Budapest keresi a szerkesztősé
get. A következő percben azután gyakorlott férfihang 
szólal meg s elmondja, hogy a Budapesti Hírlap szer
kesztőségéből telefonálnak, nem szeretné, ha a lap első 
száma az est folyamán beérkezett fontos szenzációk 
nélkül jelennék meg. Nyomban le is adott három szen
zációs tudósítást arról, hogy Széli Kálmán kormánya 
lemondott, a pápa meghalt és hogy Zágreb lángokban 
áll. A három szenzáció meg is jelent a lap első szá
mában, érdekes is volt, csupán az volt a, hibája, hogy 
egy betű sem volt belőle igaz.

A békében Szuboticán megjelent egy helyi Friss 
Újság is. A lap úgy készült, hogy három oldalát a Bu
dapesten megjelenő Országos Újság cimü lap küldte le 
készen megnyomva. Az első oldal üres volt és erre rá
nyomták a helyi cimet és a helyi híreket. A lap szer
kesztője néhai Katona Imre újságíró volt, aki este meg- 
irta a híreket, egy borítékban a bezárt nyomdaajtó 
alatt becsusztatta a nyomdába, ahol hajnalban a szedek 
kiszedték, a nyomdászok kinyomták az újságot. A lap 
Mamuzsics Lázár akkori polgármester újságja volt, 
mely tüzön-vizen keresztül képviselte a hatalmas ellen
zékkel küzdő polgármester érdekeit. Egy napon azt a 
tréfát követték el, hogy az ajtó alatt bedobott borítékot



kivették és a megirt polgármestert védő cikk helyett egy' 
másik cikket csempésztek bele, amelyben nem kevesebb, 
mint az volt, hogy a polgármestert a belügyminiszter 
különböző hivatali mulasztások miatt felfüggesztette. 
Másnap reggel, amikor Katona szerkesztő még nyugod
tan aludt, megjelent a nyomda kiküldöttje, hogy keljen 
fel, mert nincs elegendő újság, már a múlt hétről meg
maradt budapesti három oldalakat is elhasználták, a 
közönség nagyon kapkodja a lapot. A szerkesztő na
gyon elcsodálkozott, hiszen legjobb meggyőződése sze
rint semmi olyan nem volt a lapban, ami ilyen viharos 
érdeklődés felkeltésére alkalmas volna. Képzelhető a 
meglepetés, mikor megnézi az újságot, azt látja, hogy 
az ő loyalis cikke helyett egy ilyen vad és valótlan tá
madás jelenik meg a lapot suterinozó polgármester 
ellen.

Ugyancsak szuboticai történet. Egyik tiszteletre
méltó nyomdász-szerkesztő egy hétfői lapot jelentetett 
meg abban az időben, amikor általában hétfőn nem je
lentek meg újságok. A hétfői lap előállítása meglehető
sen primitiv volt. A szerkesztő egyik családtagja szom
baton este végigjárta a kávéházakat és az ott ülő ven
dégektől és a barátaitól megkérdezte, hogy tudnak-e 
valami újságot. Hírszerző kőrútján eljutott a Bárányba 
is, ahol Schubert Arnold, a mostani Korona gyógyszer- 
tár akkori tulajdonosa ült baráti társaságban. A buzgó 
hirvadász megkérdezte Schubertot is, hogy nem tud-e 
valami újságot. Schubertot éppen vasárnapra lakodalom
ra hívták Makóra. Schubert azonban a közismert lako
dalmas családnak azt irta, hogy nem mehet el, mert 
nincs költsége, már pedig lakodalomhoz, mint Szé
chenyi István mondta, három dolog kell: pénz, pénz és 
pénz. A család nem törődött vele, hogy a híres mondás 
nem Széchenyitől származott, mert szombaton este a 
következő táviratot kapta Schubert Makóról:

S z é c h é n y i  meghalt, joejj okvetlen.



Ezt a táviratot mutatta meg Schubert a kiváncsi 
újságírónak, aki nem igen volt járatos a históriában és 
nem volt tisztában azzal, hogy ki volt és mikor halt 
meg Széchenyi István. Hétfőn reggel meg is jelent az 
újságban a hir, azonban minthogy a hírforrás meglehe
tősen gyanús volt, a szerkesztő jónak látta a halálozási 
hirt a következő formában megjelentetni: Mint nem '
egészen biztos forrásból értesülünk, Széchenyi István, a 
legnagyobb magyar, meghalt.

Se szeri, se száma nem volt az újságírásnak ebben 
a hőskorában a hasonló eseteknek. Az újságírót bohém
nek és az újságírást bohémiának tartották és ezért kü
lönböző tréfákat engedtek meg a nyájas olvasók az új
sággal és az újságíróval szemben. Feledhetetlenül mu
latságos »beugratás« áldozata lett annak idején a Bács
kai Hírlap később nagynevűvé vált munkatársa, Kani- 
z~say Ferenc. Kanizsay ekkor állt újságírói pályájának 
első lépcsőfokán, de nagy ambíciók és felfelé törekvést 
vágy hevitette. Ezt a felfelé törekvését és egyben gyen
géjét használták fel egy alkalommal kollégái.

— Kanizsay egy este a szerkesztőségben ült egye
dül és a lap elkészülését várta. Inspekciózás közbeni 
csörögni kezdett a telefon és Budapest jelentkezett. A 
budapesti tudósitó izgatott hangon mondta:

— Kérek egy komoly újságírót a teléfonhoz.
— Itt egy komoly újságíró beszél, — válaszolta 

Kanizsay önérzetesen.
— Biztos, hogy egy komoly újságíró? mert nagy 

dolog történt.
— Tessék csak nyugodtan leadni.
A budapesti tudósitó, aki természetesen az egyik 

kávéházból telefonált, közölte ezután Kanizsay Ferenc
cel, hogy Ferenc József meghalt, majd a nagy gyász
esetről részletes tudósítást diktált le és utasította a 
fiatal újságírót, hogy az ügyet alaposan tapossa ki. 
Kanizsay mint a vihar száguldott a nyomdába, hóna alatt



a jegyzetekkel és megkérdezte, hogy mi van a lap első 
oldalán.

— Az első oldalon a répatermelés válságáról van 
egy vezércikkünk — válaszolta a mettőr, aki éppen 
úgy, mint a nyomda egész személyzete tudott az ug
ratásról és várták a fejleményeket.

Kanizsay nagy hangon rendelkezett:
— Azt a marha vezércikket kidobjuk, mert meg

halt Ferenc József.
A nyomdában halálos csend támadt. Kanizsay pe

dig leült és verejtékes gondokkal, lendületes páthosz- 
szal és a nagy tragédia felett érzett meghatódottság 
elokvenciájával kezdte meg az irást. A nyomdászok va
lósággal a kezéből tépték ki a kéziratot, amelyet ter
mészetesen nem szedtek ki, mert tudták, hogy »ugra
tás« történik. Kanizsay pedig három teljes óra hosszáig 
körmölte a tudósitást és már hajnalodott, amikor holt- 
fáradtan hazatért. Az izgatottságtól nem tudott aludni 
és már kora reggel szaladt a városba, hogy megnézze 
egyrészt a saját cikkét nyomtatásban, másrészt kiván
csi volt arra, hogy a többi lap hogyan dolgozta fel Fe
renc József halálát. Amint kinyitotta az első konkurrens 
újságot, meglepetten látta, hogy abban egy szó sincs a 
szenzációról. Kezébe vette a Bácskai Hírlapot s annak 
első oldaláról a répatermelés válsága cimü unalmas ve
zércikk mosolygott rá.

Csak ekkor tudta meg, hogy beugratták a kollégái, 
akik mialatt ő egész éjszaka körmölte a tudósitást, ki
válóan mulattak a kávéházban.

1932 január 17.



Egy szalmaözvegy naplójából
Hétfő. Drága jó feleségem ma hosszú házasságunk 

után végre Marienbadba utazott. Nagyon nehezen hatá
rozta el magát arra, hogy először egyedül hagyjon. 
Tudja, hogy nem vagyok hozzászokva az egyedülléthez. 
Nem tudok lemondani gyöngédségéről. Természetesen 
elkísértem a pályaudvarra, lefoglaltam számára egy sa
rokülést az ablak mellett, elhelyeztem négy kofferjét és 
két kézitáskáját, ami persze nem ment simán és anél
kül, hogy az utasokkal össze ne vesztem volna. Persze 
kötelességemnek tartottam, hogy a vonat indulását be
várjam. Remélhetőleg jól fog utazni. Ahogyan megér
demli. Nagyon jó asszony, csak kissé meghízott az utób
bi években. Bucsuzásnál tréfásan megfenyegetett:

— Aztán jól viseld magad, kölyök!
Ha különösképen szeret, akkor »kölyök«-nek nevez. 

A tréfás figyelmeztetés felesleges volt. Hiszen ismerem 
magam. A legnagyobb tisztelettel lehet csak szólni jel
lemem szilárdságáról. Nem vagyok olyan, mint a többi 
férj, akiket szeretett hitvesük távolléte csúnya ballépé
sekre csábit. Nem is tudom megérteni, hogy lehet valaki 
ilyen gyengejellemü?

Kedd. Évek óta először vagyok egyedül itthon. Van 
időm és nyugalmam a gondolkodáshoz. Ha »0« itt van, 
soha sem tudok ennyire magamba szállni. Tehát egyedül 
vagyok a családi otthonban. A legitim kötelesség üre
sen marad üzemében. A bútorok nappal is hálóinget vi
selnek, az egész otthonom elviselhetetlenül kámfor- és 
naftalinszagu. Olyan, mint egy szőnyegmegóvó, szőnye
gek nélkül. Egyedül barangolok a szobában. »0« nincs 
itt. Szinte hallom még a hangját, látom a mozdulatait. 
Már az első napon olyan elhagyottnak érzem magam! 
Mi lesz a jövő héten? Kell valamit kezdenem, különben 
még buskomor leszek.

Szerda. Hangulatom változatlanul rossz. Valamivel 
vigasztalódnom kell. A muzsika. . .  ez talán jó lesz.



Chopin néhány fájó nocturnójába beleönthetem szivem 
fájdalmát. A zongora azonban be van zárva és a kulcsot 
nem találom. Nálunk nem lehet semmiféle kulcsot meg
találni. Olvasni szeretnék. De a könyvszekrény kulcsa 
is valahol a kis kulcsszekrénykébe van bezárva a zon
gorakulccsal együtt. A kis kulcsszekrény kulcsát pedig 
elvitte magával a feleségem. Csak nem követhetek el 
önbetörést? Talán a sors figyelmeztetése ez. Talán a 
fátum akarja, hogy más módon találjak vigaszt.

Csütörtök. Egész rendkívüli eset történt velem. Gép- 
irónőmnek levelet akartam diktálni feleségem részére. 
De már az első mondatok után megszakított és szemre
hányó hangon, pirulva mondta:

— Azt hiszem főnök ur, mégsem illő, hogy épen én 
irjak olyasmit a nagyságos asszonynak, hogy a főnök 
ur lelkében betöltetlen ür van a távolléte óta és hogy 
nincs a világon nő, aki pótolni tudná a nagyságos asz- 
szonyt. . .

A kis nő hűségesen nézett rám és szemei könnytől 
voltak fátyolosak. Ma nem folytatjuk a levélírást.

Péntek. A főnöknek szociálisan kell gondoskodni. Ma 
nem olyan időket élünk, mint valamikor. Ezért elhatá
roztam, hogy a gépirókisasszony sorsa iránt érdeklő
döm. Hiszen felelős vagyok azért, hogy ez a csinos te
remtés a pénztelenség miatt ne legyen kitéve a bűnös 
kisértésnek.

Szombat. Szöszi — igy becézik a gépirókisasszonyt 
a barátnői — elmondta élete történetét. Sohasem voltak 
szülei. Egyetlen gyermeke nagybátyjának és tantijának. 
Otthon nagyon szigorúan tartják. Sohasem volt még 
tánclokálban. Ma este elviszem. Hadd ismerje meg a 
szórakozóhelyeket, nehogy később tájékozatlanul ilyen 
helyre csábítsák. Szöszi okos leány, ügyes kifogással fog 
hazulról elszabadulni. Azt fogja mondani, hogy egyik 
volt iskolatársnőjéhez megy.

Vasárnap. Bárban és más tánclokálokban voltunk. 
Autó várt ránk mindenütt. A jegygyűrűm a mellényzse- 
bcmben bujt m eg... Oh! Szöszi nagyon drága lány,



aranyos kedélye van és a kacagása olyan, mint a gyer
meké. Milyen pajkos tud lenni! Holnap este újból talál
kozunk és akkor. . .  talán . . .  Szinte szédülök a gyö
nyörűségtől, hacsak rágondolok. ..

Hétfő. A találka vizbeesett. Szöszitől lemondólevelet 
kaptam, amelyben azt irja, hogy váratlanul hazaérkezett 
a vőlegénye, akiről eddig nem is tett említést. A vőle
gény szörnyen féltékeny. Csak ez kellett. Kis feleségem 
légy nyugodt, szalmaözvegyed hü marad! . . .  Az elra
gadó kis vörös bársonykalap, amivel ma akartam meg
lepni a Szöszit, jó lesz a feleségemnek. A fényképem
mel ellátott kis medaillont is ő kapja. A monogramm is 
megfelel. »S« betűt graviroztattam bele Szöszinek. A fe
leségemet Sárának hívják.

A jegygyűrűt ismét az ujjamon viselem, ahogyan
illik.

1926 szeptember 2.

Amíg egy hir eljut odáig
Jelige: A Herz-féle szalámiban 

Sokkal sűrűbb a só.
Mint más, hasonló terményekben, 
Hiáá el nyájas olvasó.

Amerikában az a dicséretes szokás uralkodik a la
poknál, hogy b^rki, aki egy esemény hirét betelefonálja, 
vagy beküldi a láp szerkesztőségébe, illő honoráriumot 
kap a fáradságáért — ha a közlemény megjelenik. A 
további dicsérendő szokás az, hogy a lapokat szenzá
ciós tartalommal kell a szerkesztőknek megtölteni s az. 
egyes lapoknál különböző redaktorok ülnek, akiknek az 
a dolguk, hogy a közleményeket a közönség szája izé
nek megfelelően átalakítsák.



Az európai viszonyoktól való ezeket az eltéréseket 
ismerni kell az alábbiakhoz.

1.
John Smith, mint mostanában annyian mások, mun

ka nélkül sétált Newyork egyik távoli negyedében, a
767.896-ik uccában. Amikor az ucca közepe táján járt, 
egyszerre észrevette, hogy a földből hatalmas sugár
ban v í z  tör elő. Amig a különös jelenség okát kutatta, 
vízvezetéki munkások jelentek meg, akik pár perc alatt 
megreparálták a hibát. Kiderült, hogy a kisgyerekek 
itt megfúrták a földalatti vízvezetéki csövet, abból egy 
vékony cső segítségével szökőkutat csináltak.

— No, ebből csak lehet valamit kihozni, — gon
dolta magában, s felkapott egy az uccán hagyott ro
zoga autóra s berobogott a Dailutany Herald szerkesz
tőségébe, ahol a napos szerkesztőnek a következő kis 
hirt adta át:

Elhárított szerencsétlenség. A 767.869-ik ucca lakó 
sai ma reggel édesdeden aludták még az igazak álmát, 
nem is sejtették, hogy milyen nagy szerencsétlenség 
fenyegeti őket. A vízvezetéki főcső, amely az uccát és 
a környéket ivóvízzel látja el, a hajnali órákban meg
repedt s a v í z  elöntéssel fenyegette az egész környé
ket. Az áradat már ellepte a pincéket, a házak egy 
része összeomlással fenyegetett. Szerencsére egyik pol
gártársunk: John Smith ébersége megakadályozta a fe
nyegető katasztrófát. A bátor Smith az ucca lakosai
ból húsz vállalkozó szellemű fiatalembert gyűjtött ösz- 
sze, akikkel leszállt a föld alá és néhány órai megfeszí
tett munka árán. amelynek során élétük többször ve
szedelemben forgott, megjavították a hibát. A bátor 
vállalkozókat a nép, mely időközben nagy számban ösz- 
szegyült a fenyegető veszedelem színhelyén, lelkesen 
megéljenezte

— Ez az egész? — kérdezte Mister Brown, a so
ros szerkesztő



— Szavamra mondom, ez az első betűtől qz utol
sóig igaz.

— Bánom is én, hogy igaz-e, az a baj, hogy nem 
érdekes.

— Figyelmeztetem, hogy ha ez a liir megjelenik, 
akkor a 767.896. ucca környékén mindenki a Dailutany 
Herald-ot veszi meg. Pedig a Saturday Express már 
nagyon kezdi magát ott befészkelni.

— Ez más. No majd meglátom, hogy mit lehet 
belőle csinálni. Figyelje a lapot és ha megjelenik a köz
lemény, megkapja a honoráriumot.

John Smith a legjobb reményekkel távozott.
2.

A kézirat Qreen szerkesztőhöz került némi simítás 
végett. Ö a lap »könnyeztető« szerkesztője, akinek az 
a feladata, hogy az amerikai közönség Ízlésének meg
felelően, némi szentimentalizmussal fesse alá az esemé
nyeket. Fiatal korában ez a Qreen temetői pap volt, 
aki a halottakat búcsúztatta. Ott szokta meg, hogy 
addig kell beszélnie, amig mindenki sirva fakad. Ké
pességeit felismerték és a Dailutany Herald szerződ
tette könnyeztető szerkesztőnek. Természetes, hogy a 
hirt kissé átdolgozta. Amikor az ő kezébe került, igy 
festett a közlemény:

Szegény gyermekek százai életveszedelemben. — 
Egy önfeláldozó anya élete kockáztatásával mentette 
meg ikreinek életét. 767.896-os ucca. Távol a csillogás
tól, távol a fénytől. Szegény negyed- Oda vonulnak olcsó 
tömeglakásokba azok, akik munka és kereset nélkül 
maradtak. Családok, amelyek valamikor jobb napokat 
láttak, ott senyvcdnek a nyomortanyákon, várják a hol
napot, nem is emlékeznek a tegnapra, küzdve a rette
netes Mával. Itt éi John Smithnek az özvegye is egy 
kis lakásban tizenhat apró gyerekével. Mondjuk-e, hogy 
ki volt John Smith. Egy évvel ezelőtt még pénzügyi 
hatalmas volt a Wall-Streeten. A bankja milliókat és



milliárdpkat kefcelt. A tőzsdei krach, de még inkább 
egy hűtlen pénztáros gazsága (az illető most vezető 
szerepet tölt be annál a pártnál, amelyet a konkurrens 
lap támogat) teljesen tönkretették s többmillió dollá
ros vagyona elpusztult. John Smith kifizette minden 
adósságát, mert mint mondotta, nem akarja, hogy va
laki is átkozva emlitse ne\ét. t i  kellett adnia mindenét. 
Bútorait, berendezését, ragyogó szépségű fiatal felesé
gének az ékszereit, amelyek között Mária Terézia,
francia császárnő hires karkötőórája is volt. Amikor 
valamennyi hitelezőjét kielégítette, egyetlen pennyje 
sem maradt. Ekkor jelentkezett a házmester és kért 
tőle hét dollár szemétdijat és egy dollár 30 cent kapu
pénzt, amellyel a múlt hónapról adós maradt. John 
Smith nem tudott fizetni és kétségbeesésében agyon
lőtte magát.

Ragyogó szépségű özvegye tizennégy gyermekével 
a gyászév letelte után visszavonult a 767.896. ucca bér
kaszárnyájába, ahol rövidesen ikreknek adott életet. Ma 
hajnalban két órakor óriási dörejre ébredtek fel a
767.896-ik ucca lakói. Kiderült, hogy a viz teljesen alá
mosta annak a háznak alapzatát, amelyben Smithék 
laktak s a ház összedőlt. Az épületben a Smith-gyer- 
mekeken kivüi még többszáz gyerek volt életvesze
delemben. Az önfeláldozó anyának azonban sikerült
ikrei életét megmenteni azáltal, hogy három héttel ez
előtt egy menhelyre adta be őket. Maga özvegy
Smithné azonban nem élte túl a halálos katasztrófát. 
Véredényelmeszesedésben elhunyt. Mindössze nyolcvan
kilencéves volt.

3.

Jó tipp, — mondta a szerkesztő, — de nincs benne 
sexappeal, már pedig ez kell a népnek. S a cikk oda
került Mr. Beue-hoz, aki sexappeal szerkesztő s egy 
kissé átdolgozta a cikket. Smithné neve helyett némi



költői szabadsággal Marlene Dietrich moziszinészno 
szerepelt, akit fürdőszobájában ért az áradás, mert a 
vízvezetéki cső megrepedt. A művésznő csak úgy me
nekülhetett meg, hogy a fürdőszobában véletlenül je
lenlevő Astor ért a vizvezetékszereléshez is s ő hama
rosan helyreállította a hibát.

4.

A hir ezután elkerült Borden mesterhez, aki A1 
Capone közleményekkel látja el az újságot. Természe
tesen az ő kezében is átalakult a közlemény. Nem so
kat változtatott rajta, mert mikor kezéből kikerült, a 
kis irásmü igy festett:

A1 Capone bandájának ujabb gazsága. Ma már New  ̂
york kellős közepén, az Avenuen, bezárt ajtók mögött 
sem biztos az ember élete. A1 Capone és newyorki kü
lönítményei hadat üzentek a rendnek, a személyi biz
tonságnak, az életnek, a rendőrség vagy segíti őket, 
vagy tehetetlen velük szemben. A Fifth Avenue egyik 
felhőkarcolójában nemrégiben mégtelepedett egy rej
télyes idegen. Chicagóból jött, közeli rokonságban áll 
Marlene Dietrich-hel, a hires szinésznővel. Senki más
sal nem is érintkezett, mert mint kiderült, félt A1 Ca
pone bosszújától, aki hadat üzent ellene, mert egyik 
chicagói roonban egy alkalommal kijelentette, hogy nem 
iszik A1 Capone gyártmányú wiskit, inkább megelég
szik egy pohár málnaszörppel. A1 Capone kezei azon
ban messzire elérnek s ma már az idegen, akit papírjai 
szerint Martin Writh-nek hivnak, halott. Erőszakos ha
lállal halt meg. Martin Writh lakásában néhány nap
pal ezelőtt elromlott a vízvezeték. A fürdőszobában 
állandóan folyt a viz. Martin Writh bejelentette a hibát 
s  nemsokára egy vízvezetéki munkás jelent meg a la
kásban. A munkás pár percig maradt csak a lakásban. 
Épen csak annyi ideje volt. hogy agyonlője Mr. Writh-t. 
A tettesnek persze nincs semmi nyoma.



— Tudják, miért megy sokkal jobban a Saturday- 
íiek, mint nekünk? — kérdezte abban a pillanatban, ami
kor A1 Capone rémes bosszújáról szóló hir elkészült, 
a  kiadóhivatal egyik alkalmazottja.

Nem tudták.
Amerikában is csak a kiadóhivatali alkalmazottak 

tudják, hogy mi az oka, hogy egyik újságot többen ol
vassák, mint a másikat.

— Majd én megmondom! — jelentette ki az apró- 
hirdetések Napóleonja. Mert nálunk soha semmi nincs 
az újságban a négerek gaztetteiről. Már pedig a mi 
közönségünk linchelni szeret és az újságban keres jog
címet arra, hogy lincselhessen.

Ez a megjegyzés szeget ütött a szerkesztő fejébe 
és odaadta a hirt Howard-nak, az ifjú volontőrnek, hogy 
■dolgozza kissé át, legyen benne valami néger gaztett is.

Nem telt bele öt perc, a hir uj formájában került 
a  szedőterembe. Így hangzott:

— Már megint a négerek! Newyork egy tisztes pol
gára, Martin Writh, kilencéves kislányával Broocklynbe 
ment kirándulásra. Az apa és leánya a park egy elha
gyott helyén sétáltak, amikor a kislány minden látható 
ok nélkül összerogyott és kiáltozni kezdett:

— Jaj a négerek, jaj a négerek!
A rémes orditásra a parkban időző publikum ösz- 

•szefutott, üldözőbe vette azt a három gyapjashaju né
gert, aki sebes irammal iszkolt kifelé. A néger gazem
berek közül egyiket sikerült is átadni a rendőrnek. A 
másik kettőt nyomban agyonverték.

Mire a derék üldözők visszatértek. Martin Writh 
és kisleánya, akik időközben meguzsonnáztak, vissza
tértek Newyorkba, ahol szerencsés megmenekülésük al
kalmából sokan felkeresték őket szerencsekivánataikkaL



f:

Fél óra múlva a mettőr-szerkesztő, aki a nyomdá
ban tördeli a lapot, telefonált, hogy semmi párisi plety
ka nincs az újságban. Fnélkül pedig még sem jelenhetik 
meg a lap.

Mister Brown tehát hamar átdolgozta a némi át
alakuláson átment kis hirt a következőképen:

— Tettes kerestetik. Sokat beszélnek mostanában 
Páris előkelő köreiben arról a kalandról, amelyben a pá
risi társaságokban jól ismert Wakariha Viszket herceg
nőnek volt a napokban része. A hercegnő két arisztok
rata barátnőjével autókirándulásra indult a Pyreneu- 
sokba. Az autót maga a hercegnő vezette. Nem messzire 
a spanyol határtól, napfényes, ragyogó délután egy 
jól megtermett, sőt marcona alakú rabló állította meg 
az autót. A hölgyek ijedten sikolkozni kezdtek, könyö
rögni kezdtek a rablónak, hogy ne bántsa őket, szíve
sen átadják ékszereiket és készpénzüket. Az elszánt 
küiseüi rab!ó megvetően mosolygott az aáánlatra.

— Én csókot akarok! — mondta vészt jósló és el
lentmondást nem tűrő hangon. Hárman vagytok, egy
másután háromszor fog mindegyikőtök megcsókolni.

A fenyegető szavakat tett követte s Wakariha Visz
ket hercegnő, Laabsag grófnő és Ruhes márkiné kény
telenek voltak szemérmük feláldozásával oda járulni a 
bandita elé, aki egyiket a másik után kétszer megcsó
kolta és bizonyára beváltotta volna a harmadik csókra 
vonatkozó fenyegetését is, ha az utón közeledő autó za
ját meg nem hallja. Ettől nyomban annyira megijedt, 
hogy elfutott s a közeli erdőben elrejtőzött. A hercegnő 
és barátnői Párisból hozatott detektivekkel nyomoztat
ják a vakmerő banditát, akinek kézrekeritése esetére 
nagyobb jutalmat helyeztek kilátásba.

Másnap John Smith hiába kereste a Dailutany Hé
ráidban az elhárított szerencsétlenségről szóló hirt.

Nem találta.
Szinte érthetetlen.
1931, október 4.



Cirkusz
Akiknek feladatává lett, hogy az uj rezsim meg

szilárdulásán dolgozzanak, idegesek, kedvetlenek, elke
seredettek, mert minden idejüket és energiájukat felőrli 
a rettenetes, szüntelen, sok intrika, amely mind csak 
azért folyik, hogy ki legyen a jelölt és ki legyen a lista
vezető. Ez az állapot a választópolgárnak sem lehet 
kellemes, mert az is szeretné már, ha például az adója 
körül csinálnának rendet s nem a voksa körül rendet
lenséget.

Kapóra jön tehát az a körlevél, amely a mai pos
tával érkezett s egy olyan uj vállalat megalakulását 
jelenti be, amely a mai politikai világban valóban héza
got pótol.

íme, itt adjuk a körlevelet.

A Kapanyél Is Elsülhet 
m. sz.

Telefonhívásra házhoz 
megyünk.

Szubotica, postabélyeg kelte

Igen Tisztelt Képviselőjelölt Ur!
Tisztelettel szives tudomására hozzuk, hogy fenti, 

törvényszékileg bejegyzett cég alatt vállalatot nyitot
tunk, amelynek központi irodái az u. n. Köpködő-n, a 
városház előtti téren vannak.

Hogy vállalkozásunk lényegét megértse, a követ
kezőkre vagyunk bátrak figyelmét felhívni, 

ön képviselőjelölt akar lenni, 
hogy, ezt a célját elérje, szaladgál Beográdba, Szom- 

borba, tárgyal a miniszterrel, gyülésezik, hűséget es
küszik, agitál, nyilatkozik, hizeleg, intrikál, dicsőíti ön
magát, dicséri, akit utál, akit szeret, pártot alapit, be-
n *



lép, kiválik... Mindez időbe, fáradságba, pénzbe kerül, 
a barátai ellenségeivé válnak, felesége, akit elhanyagol, 
megcsalja, a babája rossz ntra tér s a végén esetleg 
előfordul, hogy mégis elkészül a lista, s ön még sem 
lesz képviselőjelölt.

Ezért alakult a KAPANYÉL IS ELSÜLHET M. SZ. 
Minek a harc, minek a veszekedés, minek az izgalom?

Ha ön nem kiméi csekély költséget, mi sem kímé
lünk fáradságot, mindenkit, aki a megrendelőlevelet 
beküldi hozzánk, képviselőjelöltté teszünk.

Mi kell ahhoz, hogy valaki képviselőjelölt legyen?
Népszerűség? Hát azt hiszi, hogy mind népszerű, 

akiből jelölt s képviselő lesz?
Kormánytámogatás? A kormánynak sokkal fonto

sabb, hogy őt támogassák, semhogy ő támogasson.
A pártvezérek jóakarata épp olyan humbug, mint 

a jelölőgyülések egyhangú határozata. Hiszen a jelölő- 
gyűléseket úgy lehet összehívni és megtartani, ahogy 
az összehívó akarja. Vállalatunknak is van kitünően 
működő jelölőgyülés-osztálya, amely szives megrende
lés esetén készséggel szállít bizalmi voksokat.

Népszerűség, kormánytámogatás, pártvezért jóaka
rat nem szükséges ahhoz, hogy valaki képviselő legyen. 
Az egyetlen szükséges kellék, hogy száz aláírással el
látott jelölőlista nyujtassék be az illetékes törvény
székhez.

Ezt is vállalja s pontosan szállítja a KAPANYÉL 
IS ELSÜLHET M. SZ. .

Vállalatunk száz elsőosztályu állampolgárral ren
delkezik, akik mindannyian tudnak élni szavazati joguk
kal és abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy 
nyomban szállíthatunk igen tisztelt megrendelőink szá
mára precíz, a törvényes kellékeknek mindenben meg
felelő jelölő-iveket s igy mindenki, aki bizalommal hoz
zánk fordul, huszonnégy órán belül képviselő lehet.

Ha Önnek aggályai vannak, hogy száz választó nem 
elég arra, hogy önből képviselőjelölt legyen, gondoljon



arra, hogy hányat jelöltek már olyant, akit — nemhogy 
százan, hanem még a kutya sem akar képviselőjelölt
nek.

önnek politikai ambiciói vannak!
Mi segitünk Önön, hátha az Isten is megsegiti.
A jelöltből esetleg képviselő is lehet.

Néha a kapanyél is elsül!
Szives megrendelését sürgősen kérjük, pontos ki

szolgálásról biztosítjuk.
Honfiúi lelkes tisztelettel

A KAPANYÉL IS ELSÜLHET 
m. sz.

Kivonat az árjegyzékből:
Egyszeri képviselőjelölés száz aláirásos

jelölőivvel ........................................... 1000 din.
Ugyanaz teljes ujságreklámmal ................. 1050 din.
Jelölőgyülés egyhangú határozattal   2000 din.
Jelölőgyülés nagy harccal, vitával, (végre

is az igazság győz) ............................ 3000 din.
U g y a n e z  c se n d ő rsé g  fe lv o n u lásáv a l, e g y

kis vérrel ........................................... 3500 din.
Uccai tüntetések a jelölt mellett darabon

ként ...................................................... 200 din.
Ugyanez fáklyásmenettel darabonként  250 din.
Lovas bandérium lovanként ........................  300 din.
Listavezetőség tiz százalék felár mellett szállittatik.

1927 julius 24.



Közmondások
Egyik kedves és tehetséges kollégám nagy sikerrel 

magyarázta élvezetes novellákban, hogy milyen magból 
és miként keletkezett ez vagy az a népdal.

A példa vonz és a siker lelkesít. Az ő példája és 
sikere vonzott és lelkesít engem, hogy megmagyaráz
zam a közmondások eredetét. Elnézést kérek e pár so
ros tudományos elmefuttatásért, de el kell mondanom» 
hogy a közmondások is, akár a népdalok, a nép gondol
kodásának termékei. A népi filozófia megnyilatkozásai. 
A paraszti ember jobban fél attól, hogy közmondást csi
nálnak egy-egy baklövéséből, mint akár a csendőrtől» 
akár a törvénytől. És alighanem igaza is van. A csend
őri büntetést kiállja, leüli, vagy kifizeti az ember, aztán 
vége, senki sem emlegeti többé. A közmondás azonban 
örökké él s a szerény Bugyit, aki nem kapott értéket a 
tapasztásért, még holta után is emlegetik. . .

Ezek előrebocsájtása után megpróbálom a fenti köz
mondás történetét megmagyarázni.

1.

NAQY LUTRI A HÁZASSÁG
Schulpe Walter hálókocsikalauz volt a breslau- 

szófiai vonalon. Szorgalmas, derék polgár volt, aki be
tartotta az előírásokat, soha nem követett el semmi ren
detlenséget. A fizetését beosztotta és a borravalókból 
szépen ellátta két családját. Mert két családja volt. 
Egyik Breslauban, a másik Szófiában. Három napig tar
tott az ut Breslautól Szófiáig, utána egynapi pihenő volt 
Breslauban és Szófiában is. Ha Schulpe Walter a vég
állomásra megérkezett, nem a kocsmába ment, nem lóf
rált a városban, hanem ment haza az asszonyához, a 
családi körbe. Mind a két városban várta az asszonya. 
Breslauban egy szorgalmas német menyecske. Szófiá-



bán egy derék bolgár asszony. Mind a kettővel annak 
rendje-módja szerint törvényes házasságban élt, mind 
a két család egyformán megbecsülte a pénzkereső, józan 
családfőt, aki mindenét haza hordta.

így tartott ez már hat-nyolc éve. Nem is lett volna 
semmi baj, ha véletlenül mind a két asszony nem lett 
volna szorgalmas, jó gazdasszony. De az volt. Hat év 
után foszladozni kezdtek a derék Schulpe Walter fehér
neműi. A német Anna-Marienak egy alkalommal feltűnt, 
hogy Walter ingén olyan folt van, amit nem ő varrt rá. 
Nem szólt semmit, de figyelt. Ugyanakkor, illetve három 
nappal később a bolgár Marica is olyan mandzsettát 
vett észre az urán, amely nem az ő varrógépjéből került 
ki. ö  sem szólt semmit, csak a megfigyelés álláspont
jára helyezkedett.

De sem Anna-Marie, sem Marica nem lettek volna 
asszonyok, ha nem tettek volna mást, mint azt, hogy 
hallgatnak. Annál kevésbé hallgattak, mert a megfigye
léseik során egyre több olyan jelenség került a szemük 
elé, a kezük ügyébe, amelyből az látszott, hogy Walter 
szénája nincs egészen rendben. Hol egy fénykép került 
elő, amely ismeretlen gyermeket ábrázolt, hol valami 
ruhadarab, amelynek providenciája volt ismeretlen. A 
koffer mélye, vagy a ruhái zsebe mindig rejtegetett 
olyasvalamit, ami vagy a német, vagy a bolgár feleség 
szemében gyanús volt...

Hogy e gyannját melyik öntötte először szavakba, 
nem sikerült megállapítani.

De Walter nemcsak nem tagadott, de nem is kon
tói falai ott sokat. Yaiiott Szófiában is, vallott Breslau- 
ban is A két asszony sirt egy sort, de azután megnyu
godott, mikor a szófiai menyecske meglátogatta breslaui 
kollégáját, nemcsak a város szépsége ragadta el, ha
nem Anna-Marienak a kedvessége is. Tudta, hogy a 
turné végén jó helyen, jó kezekben van az ura. És ami
kor Anna-Marie viszonozta a látogatást és Szófiában 
megismerkedett Marica gyermekeivel is, — a két asz-



szony, vagy mondjuk úgy, a két család közt intim barát
ság, sőt szeretetteljes viszony fejlődött ki.

Ne tartsa ezt senki erkölcstelennek. . .  Kik lettek 
volna rokonok inkább, ha nem Marica és az Anna-Marie 
meg az ő gyerekeik?

Bigámiára, följelentésre egyikük sem gondolt.
De miért is gondoltak volna? Sem az asszonyoknak, 

sem a gyermekeknek nem hiányzott semmijük. Az asz- 
szomyoknak volt férjük, a gyerekeknek volt apjuk. Hogy 
a férj, illetve papa sokat utazott, az néha nem is volt 
kellemetlen, amiért a világért sem akarok sem Anna- 
Marie, sem Marica erkölcseiről rosszat mondani. De 
nem árt, ha a férfi időnkint utón van, s nem füstöli teli 
a szobát és nem lábatlankodik a nagytakaritásnál.

. . .  A dolgok ilyen állása mellett Schulpe Walter volt 
a legboldogabb. Harmincöt esztendős volt, ereiének és 
férfiasságának teljében. És már arra gondolt, hogy á t
helyezteti magát egy másik vonalra. Mert ui város, uj 
asszonyok...

Éppen ezt forgatta a fejében, amikor egy éjszaka 
kialudt a hálókocsiban a villany, rettenetes zörej hang
foszlányai jutottak még el Schulpe Walter füleihez. — 
Felrobbantották a vonatot----

A roncsok között ott találták Schulpe Waltert, a 
hálókocsi kalauzát holtan. Két asszony siratta el, s két 
család adott ki utána partecédulát, hogy gyászolják a 
legjobb férjet és családapát Az asszonyok még az élet
biztosítási dij felett sem vesztek össze . . .

Hiába: nagy lutri a házasság.

2.

TÖBB NAP, MINT KOLBÁSZ

— Valér hugám, hagyd nyitva ma éccakára a kis
kaput — súgta oda Juhász Andris Návai Valérnak, mi
közben helyére kisérte a vasárnap délutáni táncban az. 
iruló-piruló, szép leányt.



Andris és Valér szegről-végről atyafiak lettek vol
na, vagy mi, de a Gazdag Návaiak, a Szegény Juhá
szokkal nem igen tartották az atyafiságot, s ha az öreg 
Návari, a Pétör, megtudta volna, hogy Valér igencsak 
ieginkább az Andris gyerőkkel táncol vasárnap délutá
nonként, akkor alighanem letörte vóna a Valér darázs
derekát.

Fene nagymérgü ember volt ez a Návai Pétör, gő
gös, büszke paraszt. Volt is ugyan mire büszkélkednie. 
Övé volt a legszöbb ház a faluban, a legjobb föd a ha
tárban, igaz, hogy örökölt valamicskét, az asszony is 
hozott valamit a házhoz. De az apai örökségöt neki ma
gának köllött kitisztázni, maga munkájával, no mög a 
szöröncséjivel tetézte meg. Büszke is volt a pénzire, 
no meg arra, hogy biróviselt embör vót.

De olyat mög mán ki hallott, ho^gy ehune kőkerítést 
huzatott a háza közé, még a kertet is bekerittette. A 
kapuját mög éjjel-nappal zárva tartotta. Huros csönge- 
tyüvel kellett a kudusnak is csöngetni, ha be akart 
menni a portájára.

Valér azonban nem törődött az apja vagyonával és 
büszkeségivel. Neki tetszött a csinos Juhász Andris és 
boldogan fogadott szót, amikor a legény azt mondta 
neki, hogy éccakára maradjon nyitva a kiskapu. Éjfél 
tájban belopakodott a legény a Návai-portára. Ott vár
ta izgatottan remegve egy szál pruszlikjában a leány. 
Voltaképpen most beszélgethettek volna először igazán.

A sors könyvében atzonban másként volt megírva.
Alig csókolták meg egymást, alig váltottak pár szót, 

nesz hallatszott a ház felől. Valérnak alig volt annyi 
ideje, hogy beugorjon a kamraablakon, odasugja And
risnak: »El ne áruljon, az Isten szent szerelmére kérem«..

Andris nesztelenül igyekezett a ház végébe osonni, 
hogy elrejtőzzék a pallásföljáró körül. A pallás előtt 
azonban kukoricaszár volt elszórva, ami megzörrent a 
lába alatt... A zajt meghallotta Návai Pétör is, egye
nesen a pallás felé vette lépteit. Hát nem ott találja 
Juhász Andrist, amint éppen el akar rejtezkedni.



— Hej beste lelke, mit keresői te itt — ordította 
rettenetes hangon. Tolvaj vagy Andris! Lopni akarsz!

Szörnyen ágaskodott a büszkeség Andrisban. Már- 
már ott tartott, hogy mögmondja, hogy dehogy is akart 
ü lopni, de akkor eszibe villant az ijedt Valér, aki Isten
re kérte, hogy el ne árulja.

— Ne kiabáljon velem Pétör bácsi — mondta sze
líden. Beismeröm, mögtévedtem, lopni akartam. Adjon 
csendőrkézre.

Kétszer sem kellett ezt mondani a büszke Návai 
Pétörnek, már hivta is a csendőrt, aki ugyancsak vitte 
magával az Andrist, miközben ott szipogott Valér a 
kamrácskájában.

A szolgabiró előtt is megmaradt Andris a mellett, 
hogy kolbászt ment lopni Návaiékhoz.

— Loptál-e? — kérdezte a szolgabiró.
— Nem loptam én egy szálat se.
A szolgabiró éles szeme látott-e valamit, vagy csak 

sejtette, hogy nem lehet tolvaj ez a talpig becsületes 
legény, de nagyon szépen beszélt vele. Hanem a törvény 
mégis csak törvény és a szolgabiró nem tehetett mást, 
mint egy napot sózott rá Juhász Andrisra, aki egy szál 
kolbászt se lopott.

Innen a közmondás: több nap, mint kolbász.

3.

HOLLÓ A HOLLÓNAK SZEMÉT KI NEM VÁJJA

Hires, neves szemész volt Holló János. Tyuksze- 
mész. Aki a városi gőzfürdőben boldogította az embe
riséget. Mert nagy boldogság a tyukszemfájdalmaktól 
megszabadulni. . .  Ámbár akármennyire ügyes és 
szakértő is volt a mesterségében Holló János, annyira 
soha nem szabadította meg a tyúkszemétől kunsaftjait, 
hogy egy-két hét múlva azoknak ne kellett volna újra 
jelentkezni. Mert hiszen a jövőre is gondolni kell és



nem szabad kigyógyitani a vendéget, mert akkor az
tán nem lehet keresni tőle.

Történt azonban egy szép napon, hogy Holló Já
nos unokatestvére, Holló Mihály, aki Parabutyon 
végrehajtó volt vetődött be a városba és régi jó szo
kás szerint elkerült a gőzfürdőbe is. Hej megörült, ami
kor ott találta munkaközben az unokatestvérét, régi 
kenyeres- és játszópajtását.

— De jó, hogy itt vagy János, most legalábh 
kivágod a tyúkszememet, hogy soha többé ne fájjon. . .  
Parabutyon nem tudják úgy kivágni. . .

— Már pedig úgy én sem vágom ki — mondta 
Hol'ó János — mert a parabutyi kollégának is keresni 
kell.

Innen a közmondás: Holló Hollónak szemét ki nem 
vágja. Az idők folyamán azután megfeledkeztek a tör
ténetről s úgy alakult a közmondás, hogy holló a hol
lónak szemét ki nem vájja.

1931 október 18.

Az ezerkettedik éjszaka
Saharazad meséje

. . .  És Sakriar király, mikor Saharazad, aki mesélés 
közben ikreket is szült már, három esztendei mesélés 
után nyugdíjba kivánt vonulni, igy szólt:

»Oh Saharazad, te megtetted a magadét! Kivágtad 
a hét vágást! A meseirók és a gyermeklap-szerkesztők 
évezredekig élhetnek belőled, eredeti arab, orosz, német, 
vagy magyar mesékké dolgozván át a forrás megne
vezése nélkül azokat a rendkívüli, csodálatos, vagy egy
szerűen figyelemreméltó történeteket, amiket nekflnk 
elmondtál. Dicsőség annak, aki ennyi válogatott ado-



Hiánnyal halmozott el, oh, vezirem áldott állapotban le
vő ártatlan leánykája, illatossá tette szódat, ékesszólást 
csepegtetett nyelvedre és értelmet rejtett homlokod alá. 
Egy dologról azonban megfeledkeztél...«

»Mire vélekedsz, oh idők királya?« — rebegé Saha- 
razad, aki e pilianatban arra gondol, hogy hiába mon
dott ezeregy éjszakán történeteket, amelyek az idők 
folyamán gyermekmesékké fognak átalakulni, Sakriar 
király mégis leütteti a fejét. Jobb lett volna temetkezés? 
társulatba beiratkozni, mint estétől reggelig meséket 
mondani — jutott eszébe.

A király azonban igy szólt:
— Megfeledkeztél, oh nemeskoru Saharazad, hogy 

nyár van és nemcsak a meseköltőnek kell anyag, hanem 
cirkuszt is kell irni az irótudósnak és azoknak, akiknek 
a melegben újságírásból kell megélniök. Mesélj valanü 
vidám dolgot az ő számukra is Saharazad — mert kü
lönben örök dicsőség Allahnak, az örömök, az értélén* 
és boldogság urának, leüttetem őszülő fejed.

És Saharazad, a király szavaitól érthetően jókedvre 
derülten, elmondta, ami itt következik:

A világosságot csináló varázsló, a minden lében ka
nál dervis és a bölcs kadi története.

Azt mondja a rege, oh fejem koronája, hogy egy 
napon a napok között Siraz városában megjelent egy* 
idegen varázsló. Nem volt éppen gonosz varázsló, csak 
a siraziakkal azt hitette el, hogy birtokában van annak 
a csodálatos varázsszernek, amelyet Sirazban és kör
nyékén dollárnak neveznek, s amelyhez az a csodáiévá 
erő fűződik, hogy vele és általa mindent, ami rossz, 
meg lehet javítani.

A siraziak sokat keseregtek abban az időben, hogy 
naipszállta után, amikor esti imáikat befejezve, a hamba 
akartak vonulni, hogy feleségeikkel lakmározzanak, vagy 
a szugban akartak dolgozni, nem volt világosság, mert 
az esti világosságot gerjesztő központi ház, amelyet egy 
másik varázsló vezetett, nagyon rosszul működött. A.



sirazi lámpák hol égtek, hol pislogtak, ok nélkül elaludt 
tak, s azután órák múltak el anélkül, hogy újból ki- 
gyuitak volna. Az újonnan jött varázsló, akit az a hir 
előzött meg, hogy a dollár birtokában csodákra képes, 
a siraziak nagy örömére magára vállalta az esti vilá
gosságot gerjesztő központi ház vezetését. Az uj va
rázsló azzal kezdte, hogy kihirdette, hogy sokkal töb
bet kell fizetni a világításért, amely az est sötétét el
oszlatja, mint eddig és akkor is kell fizetni, ha valaki 
sirazi az esthajnal első óráiban álomra tér és nem kí
ván világítani. Azt mondta:

»Blehheljetek le többet és akkor jó lesz a világítás.«
És a siraziak fizettek. Izzadva, kínlódva, káromkod

va, de fizettek. A sirazi lámpák azonban ezután is hol 
égtek, hol nem, de legtöbbször csak pislogtak. Elalud
tak és nem gyulladtak meg újra. A siraziak azonban 
bíztak a dollár csodatevő erejében és alig merték pa
naszos szóra nyitni az ajkukat.

Élt azonban Sirazban egy jámbor életű, alázatos 
dervis, névszerint B. A.-Csmeg-Jei Napl-o, aki megun
ván a siraziak szenvedéseit, egy alkalomban a gyüleke
zetben szót emelt a varázsló ellen, aki csak szedte a 
sok pénzt a siraziaktól, de nem adott jó világítást.

A varázsló, amikor megtudta, hogy a dervis szavát 
helyeslő szívvel fogadták a siraziak, szörnyű haragra 
gyulladt, (bár a világosság gyulladna olyan prompt ki — 
mondták a siraziak némi keleties akcentussal) s a biró 
elé cipelte el a dervist.

— Oh bölcs kadi, — mondotta a bírónak — itéld 
el ez embert két és félmillió dénárra, mert hogy azt 
merte mondani, hogy a világosság, amit én olyankor 
adok, amikor a nap nyugodni tér, nem jó és nem egyen
letes. Elég kár, hogy a bölcs törvények úgy irják elő, 
hogy ilyen minden lében kanál dervist nem lehet a hó
hérnak átadni, hogy az veszejtse el életét, azonban a 
két és félmillió dénárt megítélték, hogy a dervis fi
zesse ki.



A dervis, akinek a legmerészebb lázálmaiban sem 
volt két és félmillió dénárja, éppen riadtan szólni akart, 
amikor — estébe hajlott már az idő — a kádi szobájá
ban is kialudt a világosság.

A dervis csak ennyit mondott:
— íme!
A varázsló arcán a harag pirja jelent meg és in

gerültre emelt hangon szólt a kádihoz:
— Allaihra, még súlyosabban büntesd meg, oh bölcs 

kádi, ezt a gonoszt, aki többet hisz a tényeknek, mint 
egy igazhivő szavának.

Mikor Saharazad itt tartott elbeszélésében, látta, 
hogy feltűnik a reggel — a reggeli pirkadás megpillantá
sához akkor sem volt feltétlenül szükséges a villany — 
és szerényen elhallgatott.

1929 augusztus 2.



A K T U Á  L I  S Í R Á S O K

Vér és arany
Az angol Vickers-Armstrong müvek az amerikai 

Electric Company-val szövetkeztek és fegyverkezési 
üzleteiket együtt és egy szigorúan meghatározott há
nyad alapján bonyolítják le.

Mindenki tudja, hogy van nemzetközi kartell, ame
lyet fegyverkezési iparnak neveznek. Számtalan könyv 
jelent meg a nemzetközi kartell tevékenységéről és 
azok számára, akik nem kívánnak gazdasági kérdések
kel foglalkozni, a német és francia könyvpiac egyéb, 
szinte szépirodalmi termékeket hozott ki, igy többek 
között Sir Basil Zaharoff életrajzát, amely valóban ér
dekes és szenzációs. Sajnos, nem regény, hanem való
ság. Könyvolvasó emberek tisztában vannak Zaharoff 
karrierjével, tudják, hogyan csinálta a vér és arany 
gigantikus üzleteit és most egyszerre csodálkozni illene 
rajta, hogy él, vagy azon, hogy üzleteket csinál?

Csodálkozni talán csak egy mozzanaton lehet: pél
dául, milyen cinikus őszinteséggel tárgyalták az ame
rikai szenátusban azt az egyáltalán nem meglepő tényt, 
hogy egy angol és egy amerikai fegyvergyár korszerű 
megállapodást kötött arranézve, hogy felosztják a 
rendeléseket egymás között és békésen megegyeznek 
a háborús előkészületek nagy üzleti lehetőségeiben. 
Vickerséknek megvolt az a joguk, hogy Angliában, Ka
nadában, Írországban és Indiában kössék meg az üzle
teket és ezt a jogot az amerikai fegyver-konszern a 
szerződés értelmében respektálta. A szerződés termé
szetesen titkos volt. Az amerikai társaság ezzel szem



ben Amerikát, Kubát és egyéb területeket volt feljogo
sítva fegyverrel ellátni és ezeken a területeken viszont 
Vickersék nem halászgattak a zavarosban. Piszkos ver
senyt a két konszern nem tűrt és egymás közt osztot
ták fel a nagy üzletet. Zaharoff az amerikai konszerntől 
tiz év alatt közel egymillió dollár jutalékot kapott, ami 
kis összeg ugyan, de hiszen csak egy melléküzletből 
származott, a spanyol kormány tengeralattjáróinak ren
deléséből.

Az amerikai szenátus fegyverkezési bizottságának 
az elnöke felháborodva mutatott rá arra, hogy ezeket a 
fantasztikus összegeket oly módon zsebelik be a kartell 
urai, hogy nem törődnek a hazával, amelyet nem ismer
nek és hogy egy amerikai konszern eladja a titkosan 
őrzött gyártmányokat akár Japánnak is, ha nyereség 
mutatkozik az üzlet láthatárán. A konszern elnöke arra 
a kérdésre, hogy kicsoda Zaharoff, azt felelte, hogy a 
legképzettebb és legragyogóbb tulajdonságokkal biró 
ember, akivel valaha találkozott. Továbbá azt is nyu
godtan vállalta, hogy az amerikai konszern szabadal
mait japán tengeralattjáróknál is felhasználták. Arra 
pedig, hogy a titkos nyereség után nem fizettek adót, 
még csak megjegyzése sem volt; mosolygott. Végül 
pedig leveleket olvastak fel, amelyekben a konszern 
urai arról panaszkodnak, hogy »ezek a zavaró genfi 
‘tárgyalások hátráltatják az angol kormány tengeralatt
járó-rendeléseit.«

Qenf zavarja az urakat, nem tudják tetszés szerinti 
gyorsasággal lebonyolítani az üzleteket. Qenf még min
dig védi a vért az arannyal szemben, még mindig el
lene van a vérontásnak és nem látja be, hogy igy nem 
tudnak a Vickers-müvek és az Electric Company ered
ményesen működni és hogy jutalékok és osztalékok 
évről-évre gyengülnek. Nem egészen értjük ezt a fel
fogást, mert hiszen épen most hallottunk néhány »jó« 
hirt, mint amilyen például az, hogy Londont és Párist 
nem tudták a légitámadástól megmenteni és a bomba



vetőknek sikerült a két fővárost igen rövid idő alatt »el
pusztítani«. Gondoljuk, hogy ebből Berlin, Róma és 
Newyork is okult és légi hadgyakorlatok nélkül is be 
fogják látni, hogy ez igy tarthatatlan. London és Páris 
jelképes katasztrófája örvendetes esemény, mert a való 
lehetőségek rémképeit idézi fel és kézzelfoghatóan il
lusztrálja, mi vár háború esetén az emberiségre. Ez 
csak elég súllyal biró, döntő és rombadöntő érv lesz 
amellett, hogy mindenkinek a békét kell akarnia és »ha 
•a békét akarod, készítsd elő a háborút.« Vickersék meg 
lehetnek tehát nyugodva: mindenütt nagyon akarni fog
ják ezekután a békét, tehát nagyon elő fogják készíteni 
a  háborút és ezzel Vickersék ügyét szolgálják. Viszont 
az is bizonyos, hogy épen Cott volt francia légügyi 
miniszter mondta ki a nagy szót: minden országnak 
tiltsák el a légi fegyverkezést és tegyék tehetetlenné a 
»reménytelen« légi háborút.

Egyelőre magányos szó ez, de a magányos szó 
nemsokára kórus lesz, messzehangzó kórus, amelyet 
nem azok énekelnek, akik idealizmusból és pacifizmus
ból állnak sorompóba, hanem akik ésszel gondolkoznak. 
A kórus pedig azt fogja hangoztatni, hogy a háború
ban ezekután már csak egy lehet a vesztes: az embe
riség.

Ezért nem olyan nagy esemény az amerikai szená
tus szenzációja és nem kelthet csodálkozást, vagy meg
botránkozást. Ennél fontosabb az a tudat, hogy a profit
éhes fegyver-konszernek az emberiség jóltevői, mert 
ők teszik lehetetlenné, vagy legalább is nagyon valószí
nűtlenné a háborút azáltal, hogy minden titkos talál
mányt és fegyvert mindenkinek eladnak, aki megfizeti 
és mindenki jól van felfegyverkezve mindenki ellen, hogy 
senkit sem érhet baleset a jobb fegyverkezés formá
jában.

Ez az egyetlen tiszta haszon: haszna azoknak, akik 
kivül állnak a nemzetközi fegyverkezési világkonszer



nen. A vér és arany csatáját tehát vértelenül vívják 
meg, minél jobban és hathatósabban készülődnek a vér
ontásra.

A tűznek nem szabad 
és nem is lehet kialudni

Kosztolányi Dezső, akinek a neve mellé fölösleges 
bárminemű jelzőt biggyeszteni, felolvasó kőrútjának 
emlékeiről beszélget intim baráti társaságban. Hossza
san és lelkesen bizonyítja, hogy a kultúra és a kultur- 
emberek egymás iránti, irott törvényekkel nem szabá
lyozott, de mégis fennálló megbecsülésének milyen pél
dáit tapasztalta ezen a kőrútján. Kolozsvárott a városi 
hatóság látta vendégül a magyar irót. A felolvasáson, 
a város magyar polgárai között, ott ült az első sorban 
a román polgármester, a felolvasást követő banketten 
egy nacionalista vezér román felköszöntőt mondott. 
Elmondottal felköszöntőjében, hogy a nemzeti nyelvű 
román irodalom mennyire a magyar irodalom befo
lyása alatt fejlődött ki és szülőapját és szülőanyját 
tagadná meg, ha nem becsülné a magyar irodalmat és 
a magyar kultúrát. Hangoztatta, hogy nemcsak abban 
nyilvánult a befolyás és a kölcsönhatás, hogy a román 
irók fordították és utánozták a magyar írókat, hanem 
abban is, hogy a román nemzeti nyelv művelése és fej
lesztése az akkor Magyarországhoz tartozó Erdélyből 
indult ki és ott volt a legerőteljesebb. Maga is meg
mondta, hogy az nem jelenti azt, hogy egyik kultúra 
magasabbrendü, vagy a másik alacsonyabb értékű, 
mert minden népnek a maga nyelve és a saját kultúrája 
az, amely a legszebb és legértékesebb. Az anyanyelv, 
amelynek segítségével tudja az ember kifejezni érzé
seit és gondolatait, olyan kincs, amelynek megőrzését.



fejlesztését hálásan kell megköszönni. A román szónok, 
a romániai nacionalista mozgalom egyik vezetője, a 
továbbiakban arról beszélt, hogy a fajszeretet, a saját 
anyanyelvűnk megbecsülése, mennyire nem áll ellen
tétben azzal, hogy megbecsüljük a másik fajhoz tar
tozó kiváló egyéniségeket és szinte megköveteli, hogy 
meleg szeretettel fogadjuk az irót, ha idegen nyelven 
ir is. Majd kitért arra, hogy Kolozsvár és Bukarest 
milyen szeretettel várja és fogadja a magyar sétavo
natokat, nemcsak azért, mert ezeknek utasai élénkséget, 
lendületet és forgalmat teremtenek egy-két napra, ha
nem azért is, mert az olcsó sétavonatok rendszere al
kalmat ad a látogatások viszonzására, egymás megis
merésére, a szellemi értékek kicserélésére

...E zeket mondotta Kolozsvárott az ottani nacio
nalista szervezetek szónoka és ebben a hangnemben 
üdvözölte Kosztolányi Dezsőt a legelőkelőbb bukaresti 
napilap vezércikke is.

Nem azért irjuk le mindezt mintha valami rend- 
kivülit, vagy feltűnőt találnánk ezekben a szavakban. 
A világ minden táján megvan a müveit emberek szel
lemi közössége. Mindenütt él az egyiivétartozásnak az 
az érzése, amely a kolozsvári nacionalista vezér sza
vaiból bátran és ellenállhatatlan erővel kicsendül. Hiába 
is akarnák szólamok és uszitások ezt az érzést eltün
tetni, azt csak ideig-óráig elhomályositani lehet, de a 
gondolkodást, amelynek fényűzéséről egyetlen ember 
sem tud lemondani, újból napvilágra hozza, eloszlatva 
a frázisok homályát és bódulatát.

Vannak, bizonyára vannak, akik a saját fajtájuk 
és nemzetük iránti szeretet kicsucsosodását a másik 
fajta és a másik nemzet elleni gyűlöletben látják. De 
egészségtelen állapot volna, ha ezeknek a korlátoltsá
ga irányitaná a nemzeti mozgalmakat, ha ezzel az egy
oldalúsággal valaki vezéri polcra kerülhetne, ha azok
nak, akiket a nagyobb tudás, a gondolkodásképesség 
és gondolkodási készség a vezérségre hivatottá tesz,



nem sikerülne a náluknál kevésbé intelligenseket ta
nítani és felvilágosítani.

A nagyobb tudás, a gondolkodás emelkedettsége 
és nemessége olyan adományok, amelyekért azoknak, 
akik ezzel meg vannak áldva, fizetniök kell. Fizetniük 
kell nemcsak azzal, hogy az eszményi gondolkodású 
emberekre fájón hat minden igazságtalanság és durva
ság, hanem fizetniök kell azzal is, hogy kötelességük 
magukra venni és vállalni azt a sokszor nem túlságo
san népszerű és mindig nagyon nehéz feladatot, hogy 
kisebb intelligenciával rendelkező társaikat felvilágo
sítsák. A mások tanítása, az elfogultságok felfedezése 
és az ezek elleni küzdelem koránt sem könnyű feladat. 
Az emberek legtöbbje nem szereti, ha tanítják, fárad' 
ságosnak és kényelmetlennek tekinti a gondolkodást. 
Az uszitó szavak adta mákonyos hit és a frázisokban 
való megnyugvás sokkal kényelmesebb és legtöbbször 
sokkal hasznosabb is, mint gondolkodni azon, hogy rni 
van a szavak mögött. A kulturember azonban csak 
ideig-óráig tud belenyugodni abba, hogy a gyűlölet 
legyen szellemi mozgalmainak és érzésvilágának a 
vezetője, gondolkodásának, tetteinek és szavainak irá
nyítója. Még ha számára is kényelmesebb volna az, 
hogy saját magának árulójává lesz, ha üvölt az üvöl
tőkkel, a csömör nem engedi és szólásra, cselekvésre 
birja.

Éppen azért irtunk a kolozsvári román naciona
lista vezér beszédéről, hogy megkönnyítsük a megszó
lalást és a cselekvést azok számára, akik másutt is 
hasonlóan gondolkodnak.



N A P L E M E N T E

Jubileum és mégsem jubileum
Valamikor fiatal költők első verskötetei ezzel a be

vezetéssel jelentek meg, hogy »barátaim biztatására 
adom közre összegyűjtött verseimet.« Ez a baráti bizta
tás, noha sok verskötet megjelenését tette lehetővé, 
alapjában véve senkinek nem ártott. Nem ártott az ifjú 
költőnek és nem ártott az állítólagos barátoknak, mert 
hiszen ezekre nézve nem volt kötelező, hogy megve
gyék a verskötetet, nem ártott az irodalomnak, mert hi
szen a verseket úgy sem olvasták el és határozottan 
használt a sajtkereskedőknek, akik a baráti biztatásra 
megjelent verskötetek példányaiba csomagolták a saj
tot, amiből még a közegészségügyre nézve is az a haszon 
háramlott, hogy a versek, rövid sorokban íródván, nem 
foglalták el a papírlap egész felületét s igy a sajt csak 
egy kis darabon érintkezett a nyomdafestékkel.

Az, hogy felelősség nélküli, állítólagos barátok vers
kötetek kiadására buzdítottak, jutott eszembe most, mi
kor egyes barátaim felfedezték, hogy harminc eszten
deje működöm immár a hírlapírói pályán, arra biztat
nak, hogy ezt jubileummal kellene megünnepelni.

Nem tudom, honnan számítják a harminc évet. Va
lójában már régen túl vagyok a harmincéves jubileu
mon, ha számításba veszem, hogy tizennégyesztendős 
koromban már lapot szerkesztettem. Az újságírás em
lékeit őrző múzeumokban ugyan nem lehet megtalálni 
az »Előre« cimü hetilapot, amelyet mint ötödik gimna
zista redigáltam, pedig nevezetes lap volt. A szerkesz



tőségben olyan munkatársak dolgoztak, mint Koszto
lányi Dezső, akinek ebben az újságban jelentek meg első 
versei, Műnk Artúr, akinek néhány nagysikerű regénye 
bizonyítja, hogy jó szerkesztői meglátásom volt, mikor 
bevettem a laphoz, Szabó-Batancs István, aki itt indult 
novellistának, hogy később professzor legyen és a sze
rencsétlen véget ért Csáth Géza, aki akkor még a Bren- 
ner József nevet használta s nemcsak novellákat irt 
ebbe az újságba, hanem ő irta le sokszorosításra alkal
mas litograf tintával a lap valamennyi közleményét. Az 
újság a modern technika előrehaladott vívmányai igény
be vételével nem hektograf masszán sokszorositódott, 
hanem némi kis panama igénybevételével a törvényszé
ki fogházban őrzött rabok litográfon sokszorosították. A 
panama abban állott, hogy ezekre a rabokra büntetésül 
nem az igazságszolgáltatás magas fórumai rótták ki ezt 
a kötelezettséget, hogy az »Előre«-t sokszorosítsák, ha
nem az akkori fogházfelügyelő fia, akit később kokain- 
csempészés miatt csuktak be. Akkor még irodalmat 
csempészett.

Minthogy nem valószinü, hogy valaha is megírják 
ennek az újságnak a történetét, a teljesség kedvéért el
mondom azt is, hogy mindössze három szám jelent meg 
ebből a kétségtelenül nagyjövőjü lapból. A harmadik 
szám után a vállalat anyagilag összeroppant. Nem 
mintha nem ment volna jól. A lap mind az öt ven pél
dánya elkelt, úgy hogy hetenként két forint tiszta be
vétellel számolhattunk, a papir és a litografálás pedig 
alig került egy forintba. Haszon volt tehát rajta. De 
valami egyéb is jött közbe.

Ha azt, ami történt, nem Kosztolányi Dezső követte 
volna el, azt mondanám, hogy hűtlen kezelés ölte meg csi
rájában ezt a virágzónak indult vállalatot. A nagy ma
gyar költő életrajzadataihoz bocsátom a világirodalom 
rendelkezésére ezt az eddig még titokban tartott tényt, 
Kosztolányi Dezső aiz »Előre« forgótőkéjének felhaszná
lása árán ismerte meg a szerelmet, mert az egy forint



ötven krajcárt kitevő tiszta vagyont egy szőke démon
nál feláldozta a szerelem oltárán. Mi többiek szintén 
nem károsodtunk, mert a megismerkedéstől a beteljesü
lésig terjedő folyamatot olyan élénken mesélte el előt
tünk, hogy szinte egyek voltunk az élvezetben. Viszont 
az öreg Wilheim bácsihoz, a háziorvoshoz, ő egyedül 
szaladt fel ijedten, egyedül vette ki belőle az esküt, 
hogy senkinek el nem árulja azt, hogy gyógykezelésre 
szorul. Ha még azt is megirom, hogy a kedves, jó, öreg 
orvos nagyot nevetett, amikor a pácienst megvizsgálta, 
megállapította, hogy egyszerű bolhacsipés az, amiből a 
gyermeki képzelet vérbaj-elefántot csinált, akkor e 
néhány sorban benne van egy lapalapitás egész tör
ténete.

Annak is elmúlt már harminc esztendeje, hogy a 
második lap szerkesztésemben és kiadásomban megje
lent. Egy vicclap volt az, a cime sokat sejtetően — 
»Héber Hajnal«. Egyetlen példányban készült s elejé
től végig én irtam, a tartalma pedig, ha jól emlékszem, 
nem igen állt egyébből, mint az akkor megjelenő szubo- 
ticai napilapok kifigurázásából. Ez az újság gyűrűzött 
el az újságírással, amellyel megkötött frigyemet nem is 
akarom felbontani.

A »Héber Hajnal« egyetlen példánya, amely kézről- 
kézre járt, elkerült Braun Henrikhez, aki akkor nagy 
szeretettel, törékeny lelkét meghazudtoló törhetetlen 
ambícióval a Bácskai Hírlapot szerkesztette. A drága, 
jó Henrik elolvasta a róla megjelent cikkeket és — be
ültetett a Bácskai Hírlap szerkesztőségébe, amelyben 
akkor több volt a borospohár, mint a tintatartó, s rám- 
bizta, hogy én vezessem az újság humorrovatát és Ker
ge Z. Eustachius neve alatt szójátékokat irjak. Ezt 
nagy ambícióval és sikerrel csinálhattam, mert csak
hamar ä komoly vezércikkek írását is rámbizták, s 
kéthónapi munka után kaptam is mindezért négy fo
rintnyi bért, ami nagy összeg volt, mert hiszen a vasúti 
költség Budapestre csak két forint hetvenöt krajcárba



került és igy még több, mint egy forintom maradt, ami
vel egyetemi pályámat, életemet elkezdhettem.

Ha Bácskai Hírlapnál való újságírói működésemtől 
számítódik a harminc év, sajnos, akkor is lekéstem már 
a jubileumot. A barátok azonban, akik a jubilálás szük
ségességét megállapították, úgy látszik, valahonnan on
nan számítják a harminc évet, hogy ide s tova harminc 
esztendeje annak, hogy a már szintén jobblétre szen- 
derült Budapesti Naplónál Vészi József, Kabos Ede és 
Biró Lajos mellett ujságiróskodni kezdtem, hogy aztán 
csakhamar mint aktiv és kizárólagosan újságírással fog
lalkozó Szuboticán folytassam, amit itt kezdtem.

Harminc év kétségtelenül nagy idő és harmincéves 
jubileumot megünnepelni cseppet sem hasonlatos azok
hoz a jubileumokhoz, amelyeket a mi gyerekkorunkban 
ünnepeltek. Valamikor vidéken ugyanis két foglalkozási 
ág jubilált rendületlenül. Jubiláltak a zsidó kántorok és 
a táncmesterek. De ezek aztán minden évben. Úgy lát
szik, ebben a két foglalkozásban minden évben voltak 
olyan események, amelyeknek megünneplendő évfordu
lói adódtak.

Én azonban még sem teszek eleget annak a szerető 
baráti felhívásnak, hogy tudomást vegyek, hogy1 immár 
elérkeztem a jubilálandó évfordulóhoz és ahhoz a kor
hoz, amikor ünnepelni lehet. Nem rendezek jubileumot, 
ezennel itt utasítom vissza azt a tervet, hogy újságírói 
működésem alatt irt cikkeimből és egyéb Írásaimból 
két-három kötetet állítsak össze.

Minthogy nyíltan megmondani mindezt ezeknek a 
kedvenc barátoknak, ezeknek a biztató barátoknak nincs 
lelki erőm, itt mondom meg, hogy ne fáradjanak azzal, 
hogy a jubileumi kötetek megvételére százdináros elő
fizetőket gyűjtsenek.

Sok jó okom van arra, hogy kitérjek az elől, hogy 
velem kapcsolatban jubileumi ünnepet üljenek. Az első 
talán az, hogy az ilyen jubileumi ünnepség mindössze 
egy napig tart, másnap kezdődik a munka és a hétköz



nap. Sajnos, harminc és néhány évi munka után még 
nem tartok ott, hogy visszavonuljak a munkától és mint 
jubiláns fölöttébb rosszul erezném inagarn, ha közvetle
nül a harmincesztendős jubileum után utasitásokat kel
lene elfogadnom esetleg harminc életéven aluliaktól 
hogy mit és hogyan kell az újságban megirni.

Én nem vállalkozom arra sem, hogy jubiláris köte
teket adjak ki. Bevallom, akármennyire is tudom, hogy 
az újság számára irt minden közlemény csak egynapos 
életii és másnap meghal, szivesen látnám viszont kötet
len, tehát az úgynevezett örökkévalóság számára át- 
mentetten egy-két Írásomat. Nem tudom azonban bizto
san, hogy az olvasók százainak hasonló-e a felfogása, 
íis nem tudom biztosan, hogy sokszázan akadnak-e, akik 
a puszta felhívásra sietnének megvenni azt a két, vagy 
három kötet könyvet, amelyet az ilyenképpen átmen
tendő írásaimból állítanának össze. Bevallom, fájdal
mas csalódást okozna, ha az olvasóim, akikkel valami 
láthatatlan, de meleg testvéri kapcsolat fűz össze, nem 
sietnének a könyvemet is megvásárolni. Ezt a csalódást 
el akarom kerülni és nem adok ki jubiláris könyveket s 
ezért nem veszek tudomást arról, hogy jubilálnom kel
lene.

. . .  És van még egy szempont. Aktiv újságíró va
gyok és akarok maradni. Nem szeretném, ha újságírói 
állásfoglalásomban befolyásolna, hogy ez, vagy az részt 
vett és áldozatot is hozott a jubileumi ünnepségem kő
iül, az vagy amaz pedig megtagadta ebben az ünnep
ségben való részvételt.

Nem történik semmi és nem éri veszteség a ma
gyar újságírást, ha ez az úgynevezett jubileum észre
vétlen marad.

1935 május 26.



Szeptember 14
Milyen áhitatos megilletődés az ősz küszöbén, 

amint az apró emberkék hosszú sorban megindulnak az 
iskola tekintélyes, titokzatos épülete felé. Csupa uj élet, 
ami tulajdonképpen most kezd nyilni, gyengéd palánták, 
amelyek most lépnek ki először a család zárt és me
leg fészkéből, most válnak először részévé egy nagyobb 
közösségnek, ahol a maguk kicsiny módján már el kell 
kezdeniük a küzdelmet.

Merre indulnak, hova tartanak? Nagyon hosszú ut 
áll előttük még addig, amig a saját sajkájuk kormányo
sává lesznek. De már a mai nappal, amilyen picinykék 
ok és amilyen picinyke egyelőre minden csöppnyi prob
lémájuk és kötelességük, kezdi átvenni szerepét ébre
dező öntudatukban a két hatalmas tényező: kötelesség 
és félelősség. A kötelesség és felelősség, ami nehéz te
her, nagy súly lesz egykor vállukon és amire a gyen
géd testet, a gyengéd lelket most kezdi edzeni az iskola.

Az élet egyenletes ritmusában, az esztendők forgá
sában nagyon megszokjuk a mindig vissza-visszatérő 
eseményeket. Az iskolaév kezdetét is, amely egyszerű
nek és természetesnek és probléma nélkül valónak tű
nik, csak azért, mert kitűzött napon jelentkezik mindig 
és mert szigorú törvényességével kopogtat. De ha visz- 
szafut emlékezetünk néhány évtizeddel, akkorra, amikor 
magunk léptünk át először szorongva a jelentős küszö
bön, amikor először engedtük el azt a jóságos és hatal
mas kezet, amely odáig soha el nem engedte biztonsá
gos és meleg tenyeréből a mi kezünket: talán visszarez- 
dülnek még lelkűnkbe a rég elhomályosult érzések és 
benyomások, amelyek leküzdhetetlen erővel figyelmez
tetnek rá ösztönösen és tudatlanul: alig indult sorsunk 
döntő fordulatához érkeztünk.

Mi lesz velük, a kicsifly emberkékkel, akik most, 
ezen a hűvösre fordult szeptemberben lépnek nyomunk"

m



ba a kissé komor, szigorú épületbe? Akik most ülnek le 
a padokba, amelyeket mi oly régen elhagytunk és a 
megfoghatatlan megilletődés és talán egy kis félelem ér
zésével először felelnek a tanár ur kérdéseire?

Mikor mi elindultunk: szeptemberben is csupa ra
gyogás volt odakinn minden. Egy jó világ, egy napsuga
ras világ, egy derűs világ andalító jövője biztatta a szü
lőket, hogy gyermekeik boldogságra és örömre indul
nak el. Milyen büszkék Lehettek a 19. század végének, a 
20. század elejének apái és anyái mindarra, amit kultú
rában és civilizációban maguk körül teremtettek. Olyan 
volt ez a világ, mint egy szép és jól gondozott virágos
kert, amelynek ápolt utjain és üditő pázsitján bizonyos 
volt, hogy a felserdülő gyermek mindenképpen megta
lálja a maga életének célját és gazdag tartalmát. És 
hová jutottunk? Micsoda sötét viharok vertek végig 
rajtunk, micsoda felhőszakadások mosták el a kert utjá
nak kavicsát és tépték ki gyökerestől virágait, díszcser
jéit? A gőgös, századforduló embere látta összeomlani 
maga körül mindazt, ami oly nagy kevélységgel töl
tötte el.

Mikor most a kis emberkét a maga útjára bocsát
juk, mikor talán nem kevesebb szorongással látjuk őt 
eltűnni az iskola kapumélyedésében, mint amennyi bi
zonytalan mcgilletődéssel ő maga nekivág ismeretlen 
uj életének: csak a reményt tudjuk utravalóul adni mel
léje. A reményt, hogy amilyen más viszonyok között in
dult, olyan megváltozott viszonyok között fog emberko
rának mcsgyéjéhez érkezni. Talán éppen annyi idő alatt, 
amennyi az iskolaosztályok végiglépkedéséhez kell — 
talán annyi idő alatt megint feloldódik körü’öttünk ez a 
nehéz zűrzavar, az életnek ez a komoly és igazságtalan 
bonyodalma, talán éppen akkorra fog ismét felkelni a 
nap, amelyet ma nehéz felhők takarnak el. Mert nem 
lehet és nem szabad, hogy az ember elveszítse önma
gát. Hibát csinált, sőt többet mint hibát. Vétkezett ön
maga ellen, fajtájával és sarjadékáva! szemben. Lerom-



bolta esztelenül és hirtelen azt, amit okosan és sokáig 
épített. De nem lehet, hogy fel ne ocsúdjék ebből a lidér
ces megszállottságból, lehetetlen, hogy rá ne eszméljen 
mi feladata, mi hivatása van, hogy neki ne kezdjen új
ból a verejtékes építésnek, hogy visszaállítsa azt, amit 
egykor már megszerzett és túl is szárnyalja, ami gyen
gének bizonyult, azt még erősebben és talán örökre szi
lárdan meg ne építse újra. Hogy amit a mi apáink csak 
áhítottak, azt mi meg is teremtsük a ma útjára bocsá
tott apró emberkéknek: egy szilárd, egy jó, egy biztos 
világot, amelyben nyugodtan aludhat és reménnyel dol
gozhat és örömmel használhatja azt a tudását, amit ut- 
ravalóul neki mától fogva második otthona: az is
kola ad.

1935 szeptember 14.



Naplómból
Fiaimnak

Három kisfiam, akikért van az életem, a munkám 
és az igyekvésem, tudjátok-e majd valamikor megér
teni egy férfiélet küszködését és kevés eredményt hát
rahagyó elmúlását, va<gy okosan — sajnálkozó mosoly 
ül ajkatokra, ha tevés-vevéstek közben nyomára akad
tok egy-két torz kísérletnek, egésszé nem vált vázlat
nak, befejezetté nem érlelt kezdésnek, kis értékű terv
nek, amely apátok életének néhány óráját betöltötte.

Mi marad utánam számotokra? hagyhatok-e leg
alább »mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érde
met«? A név, anüt én választottam magamnak, s amit 
átadok nektek és az utánatok jövőknek, lelkemre mon
dom, mocsoktalan, sem rossz szándék, sem gonosz tett 
be nem mocskolja, szegénynek kinja, üldözöttek szen
vedése benne sirt a lelkében, aki először viselte. . .  De 
az érdemek? A tömeg csak a sikert tapsolja, a terve
ket, akarásokat, álmokat sem nem érti, sem nem mél
tányolja. Ki tud arról, aki elindult és nem érkezett 
meg, ki beszél a csak álmodott álmokról és a köd szür
keségébe beolvadt szinekről? A hétköznapokat nem 
ünnepük hallelujásan. Mi lesz hát az, amit apátok sze
gény és színtelen életében a »tömeg« dicsérni fog, s 
mi van bennem, amiért büszkék lehetnétek rám?

A t ö m e g . . .  T u d -e  a r ró l  a  p o rszem rő l, »kit a s o rs 
kerék hurco l é s  ledob«, s  aki tu d  rólau ism er-e  úgy , 
m in t —  ah o g y  h iszem  —  ti fog tok  m ajd  m eg ism ern i, ha  
fe ln ő ttö k  és ha tán  a z  én sz e re te te m  k isé r  m ég  Idá ito 
k o n ?

A tömeg. . .  Én nem szidom. Horatius »odi profa
náim vulgus«-a nem az én érzésem és Shakespeare és 
Madách könnyen hevülő, könnyen változó, gonoszság
ra hajlamos, mindenkit, aki belőle kiemelkedik, elve- 
szejteni akaró népe, nem az a nép, akit én ismerek-



A kit én ism erek : az  a  közönyös, a  sa já t szűk  h a tá ru  
lé tén  tűi sem m ivel sem  tö rődő , k e z d é se k , a k a rá so k  irá n t 
nem  fogékony, é le té b en  nem  gondo lkodó  és a  tem plom  
m isz tic izm u sa  cs a  v a llá s  m isz té riu m án  kívül ta lán  
c sa k  sv in d le r szónokok  p á to sz a  m o z d ítja  m eg.

É s a p á to k  a  k ö zö n y ö sség  sü k e t és  sö té t é jsza k á já b a  
k iá lto z o tt bele, o tt a k a r t  v ilá g o ssá g o k a t tá m asz ta n i, 
v 'an-e h á t o ly an  é rd e m e  és v a n -e  o ly a n  s ikere , am it 
a tö m eg  e lism e rh e t?  A toll az a p á to k  fe g y v e re  és  a 
feh é r pap ir, am it b e tű k k e l ir te le, a z  eszköz , am ivel 
cé lt a k a r  elérni. A p ap ir, m ig tis z ta  és betű  nélküli, n a 
g y o b b  é rté k ű , m in th a  te le irtá k . A több i k is ip a ro s  a  m a 
g a  m a té riá já t, a  n y e rsa n y a g o t é r té k b e n  é s  á rb a n  n a 
g y o b b á  te sz i a m u n k á jáv a l, az a p á to k  m unká ja  ré v é n  
é r té k te le n n é  v á lik  a » nyersanyag .«

És m ég is szép  é s  m égis g y ö n y ö rk ö d te tő , am it c s i
nál. A m ai n ap n a k  do lgozik  és a  t is z a v irá g  sem  m úlik 
cl o ly  h am ar, m in t an n a k  a h a tá sa , am it ő leir. A h o l
nap  nem csak  m egöli, hanem  el is fe le jte ti a  teg n ap o t. 
Ki tud  ró la  m ásn ap , am iben  az a p á to k  sz iv én e k  v é re  
é s  idegeinek  fo sz lá n y a  teg n ap  b en n e  v o lt?

É s m ég is m en n y i hála  és m en n y i jó ság  v an  a v i
lágon. N em  igaz, ho g y  az  em b erek  ro ssza k , s h ogy  
sz án d é k a ik  gonoszok . T öbb  a  jó em ber, m int a ro ssz . 
Az em b erek  csak  k ö zö n y ö sek .

*
A jó ság  m ég is bűnös g y ö n g eség . Az ap á to k  g yön  

g eség e  tite k e t rö v id íte tt  m eg. S az  a p á to k  g y en g e sé g e  
az  oka, ha s z á m o to k ra  nem  m a ra d  eg y e b e , m in t s z e 
re te tő , am ely  m inden  nap  m e g n ö v ek e d v e  a  tié tek . De 
ne íté lje tek  el e sz e g é n y e s  a já n d é k é r t é s  ne k á rh o z  
lá ssá to k , h ogy  o ly an  gy ö n g e  volt, aki k é ré s t m e g ta g a d 
ni. nem  tu d o tt, aki a z t a k én y e lm e tle n sé g e t és k e llem et
len ség e t sem  tu d ta  válla ln i, hogy  n em et m ondjon  és aki 
n em csa k  te ttb en , de szán d é k b an  se in  m e r t  soha egészen  
h a tá ro z o tt  lenni. N e Íté lje tek  fe le tte , 3 te s ti  k o n s tru k c ió 

ié?



ja és a lelki elrendezése olyan, hogy nem tehet más
kép.

Legyetek ti mások.
Mert sok jósággal, temérdek hálával és igazi ne

mességgel gazdag a világ. De mégis sok könnytől és 
kíntól, csalódástól és fájdalomtól szabadítjátok meg 
magatokat, ha tudtok erősek lenni, akik nem számíta
nak mások jóságára és hálájára. A jóság gyengesége 
csak pillanatra oszlatja el mások szivében a borút, a 
könnyek tengerét nem tudja egy ember szive kagyló
jával kimerni, sem a fájdalom Gaurizankarját elkop
tatni.

Legyetek hát mások, — ha tudtok.
Kis fiaim, talán csak ti irántatok, akiket annyira 

szeret, talán csak ti irántatok nem jó az apátok. Nek
tek készít utravalót, a ti tarisznyátokba válogat, ha 
nem is kincset, de apró himi-humit, aminek hasznát 
vehetitek — és lám, már megint és egyre csak magá
ról beszél. Mintha bizony igazán lehetne tanulni a má
sok életéből, mintha nem mindenki a saiát életét élné. 
Éljéték ti a tiéteket boldogan és sokáig. Mert jaj és 
mert szenvedés és könny és kin és fájdalom, de mégis 
szép az élet.
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