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E L Q S Z O

nyolcvanöt évesen még köztiünk élhetne ö kötet iráSáinak szerzője, múltbéli és ma élé diákok seregének tanára, szárnypróbálgató ifjú pedagógusok, mentora,a régi Szolnok közéletének ismert és cselekvő
részese, újságíró, szerkesztő, kritikus, kiemelkerdó képességű közgazdász és ragyogó szervezőkészségű tanügyi szakember: Vidor Győző, Hosszan folyEaeJiAtsiáJt még jellemző ismertetőjegyeinek sorolésdt, s még akkor sem lenne teljes e srines, sokoldalú egyéniségnek személyiségképe *
Állításom hiteléül álljon itt volt kollégák és
egykori tanítványok egy-egy r* emlékező sora.
Dr. Kovalovszky Miklós Írja: "... egy mSsik, fiatalabb kolléga pedig - épp a kereskedelmi szaktárgyak tanár a - proüstot olvasott eredetibents lapot
szerkesztett; csodáltam egyetemes érdeklődését éa
tudását, művészeti és irodalmi tájékozottságát•
Kulcsár Ferenc szavait idézve: 'vidor Gyói& szakmai tudásán kivül sokirányú érdeklődését, széleskörű művészettörténeti.
és iradalmi
ismereteit
tiszteltem.* Nagy Lajos szerint: A régi kartársak
köxül Vidor Győző — kiváló szakember — mindig
készségesen segítségedre volt.' ür. Sz£z JSnos,
volt tanítványa., sajti kollégája így emlékezik:
"Vidor Győző - Apuci - a biztos szaktudás, széleskörű műveltség, a szellemes vitakészség aegtsstesülése, afcicflj leendő pályámhoz a legtöbbet leshettem el a fcönpvjreii és Általában a közgazdasági tárgyak oktatása módszerének művészetéből.'
Az idézetek a Szolnoki vásárhelyi Pil Közgazdasági
és Postaforgalmi Szakközépiskola Jubileumi Évkönyvéből valók. Szolnok, 1986./

A régi tanítvány. Korányi Tibor igy szol róla:
-Emlékezem Vidor Győző és Béky Erna tanár urakra,
akik - mai szemmel vizsgálva - srük lehetőségüket,
felhasználva megpróbáltak bennünket, tananyagon túli
'szabadabb" ismeretekkel js
Végül még egy tanítvány! emlékezés dr - Sxeleczki
Györgytől;
'Megjegyeztem, megtanultam tőlei elö*
szőr vedd szemügyre a körülményeket, majd keresd a
leglényegesebbet /-mai szóhasználattal lAsd meg ax
érdemeket/, fejtsd ki a véleményed, de ne feledkexz meg az arányokról, s a végén mindig röviden
ismételd meg azt, amit hosszan fejtegettél* Köszönete Kedves V. Gy. a haszfíoa útravalöertf
jómagam csak néhány tárgysz&rii adatot,
talán e kötet megjelentetését is magyarázó
Jyes emléket tudok hozzáfűzni. Vidor Győző 1926tói 1948-ig volt a Szolnoki Községi Felsőkereskedelmi Iskola tanéra. 1926-tól, Szolnokra kerülésétől tíz éven át volt a Szolnoki Újság munkatársa, majd J936 októberétől 1944- júniusáig, a Nemzeti Jövőnk felelöa szerkesztője. 1945- május I. és
1946 augusztusa között a T-Lszavidék c. lap felelős szerkesztője volt. Közben, 1933-ban * Szol*
noki városi Színház Szöveges Műsora, majd 1933-34ben a SzolnokA Tükör c. időszaki lapot is szerkesztette. Már 1927-ben önálló kötetet is szerkesztett 'Fejezetek a város múltjából címmelMindig benne munkáló vagyatiSaját írásainak önálló
kötetbe formálását azonban nem sikerült ntegvalösítania. Régebben a tanári munka mellett minden
energiáját lekötő új ságitás-szerkeaztea, a szinte
folyamatos közéleti szereplés:előadások a Verseghy

Ferenc Irodalmi Kör rendézvényein, a ftüvésztelep
kerti ünnepélyein, tevékenykedés a Szolnok város és
Múvésieti Egyesület: Barátainak Társaságában,
a
•Tanya' csoport elnökségében, -3 Hagyar
Amatőr
Fényképészek Szolnoki Csoportjában
akadályozta.
Később meg - a város német megszállás alól való
felszabadulását követően - a helyi oktatásügy újjászervezése, a Verseghy Kör új életre keltése a politikai életbe való intenzív bekapcsolódás.országgyűlési képviselőség, lapszerkesztés vonta el az
Iréstól1948 nyárén Budapestié került, mivel munkássága
elismeréseként a kereskedelmi szakoktatás főigazgatójává nevezték ki. Az oktatásigazgatási később a
Ponty utcai
kereskedelmi, később
közgazdasági
szakközépiskola igazgatói székével cserélte felt.
Csak akkor, s- főként korai halála tniatt rövidre
szabott nyugdíjas éveiben rótta papirta az itt közölt írásokat isf
amelyeket élete alkonyán bízott
rém azzal, hogy ha nem kapnak nyilvánosságot - ai &
szavaival élve - 'hadd aludjak Csipkerózsika-álmukat a könyvtér kézirattáriban'. Akkor nem kedveztek a körülmények
az ilyesfajta írésok megjelentetésének. Most azonban - ügy véleot, - sokféle
gondoktól terhelt világunkban enyhülést jelent saját városunk múltjának olyan epizódjaiba is belapillantam, amelyeket ugyan nem jegy&z fel a történétírás, de amelyek mégis elidegeníthetetlen részei ennek a változatos múltü, mindig a hadak útjába eső, hol elpusztult, hol újra éledt, lakóit
illetően sajátos összetételű alföldi városnak. Ha
pedig ezt a múltba cekuitést egy éles szemű, a korabeli Szolnok életének fonákságait fanyar iróniával kezelő, kétségkívül jó tollú Írástudó vezetésével tesszük, minden bizonnyal kelXemes perceket
szerzünk magunknak.

Ezen túlmenően városunk múltbéli értékeiC mindig
hivatásszerűen
feltáró
Verseghy Ferenc Hegyei
Könyvtár jóvoltából ezzel
J kis kötettel
is
tisztelgünk
Szolnak egyik fl&gy tanáregyéniségének
léke
előtt.
Vidor Gyózö írásait
egyébKént tematikus csoportba
soroltam. Az elsőben a két: háború közötti
szolnoki
közélet furcsaságait-fonákságait
feltáró,
s a városi polgárság egy-egy különc figuráját
bemutató anekdőt&t talál az olvasó, A második 4s harmadik fejezetbe került - műfajilag leginkább a tárcával rokonítható - Írásokban is
hasonló eljárást
^kovet a
szerző ügy mutatva be a Mövésitelep
es a Eíolnoki
bohemviJág jellegzetes
alakjait,
hogy a néhány vonassál megrajzolt arcképvázlatok mögött fölsej,ik
a
koralJeli városi élet zajlása
is.

SZOLNOKI PILLANATOK

Városháza, ohl

A városi tisztviselőket titkosan a városi képviselőtestület választotta, amely erre az alkalomra az
alispán elnökletével tisztújító székké alakult át.
Hind a késelési szakon, mind a fogalmazási karon
Életében legalább háromszor választás alá karült a
tisztviselő- A keaej-ési szakon : dijnok - kiadó,
ellenőri
pénztárnok, katonai nyilvántartó, anyakönyvvezeto stb volt a fokozat. A fogalmazási szakon is háromszor kellett végi_g küzdeni, a választási hadjáratot. Így lehetett fogalmazó, fogaImaIÜból jegyző, jegyzőből tanácsnok. Aki főjegyző vagy
polgármester akart lenni, indulhatott negyedszer
is. Előfordult, hogy valaki háromszor, négyszer.
Ötször Le elbukott - legtöbbször a jelölőbizottság körmönfont huncutságain -. az ilyen szerencsétlen újra és újra nekivághatott.

A városi képviselőtestületnek több mint száz tagja
volt; felében
választottak, felében
viriliaek
(legtöbb adót fizetők) s a vezető állásban lévő
tisztviselők. A boldogtalannak, aki városi tisztviselői állasra pályázott, valamennyi képviselőtestületi tagnál le kellett vizitelni, s tiszteletteljesen a jóindulatát, a szavazatát kérni. Kapónként legfeljebb 3-4 látogatást bonyolíthatott
le, tehát egy egész hónapon át minden nap fel
kellett venni az ünnepi ruhát - fekete zakó, caíkOH szürke nadrág - a menni-menni, kérni, kunyer&lni, megalázkodni, a tisztelt képviselőtestületi
tag voksáére esdekeln!*

Ritkán akadt néhány egyenes jellemü tag, aki szemébe mondta a jelöltnek: ö máéra siava^, A legtöbb
azonban sunyin megígérte - sokszor négy-öt jelöltnek La - hogy ráazavaí. Előfordult egy városi
tiazti ügyészi választáson, hogy az a jelölt, aki
az Ígéretek alapján 50-60 szavazatra számított,
egyetlen egy szavazatot kapott. Felszabadult, boldog aőhaj tört fel a képviselőtestületi tagokból:
mindenki mondhatta a jelöltnek, hogy azt az agy
szavazatot ő adta leIsmeretség, sögorsag-komaság döntött a választásokon s - mint mondtam - a jelölőbizottság manipulációja. Miben állt ez az úri huncutság? Miv&l a
bizottságnak legalább három jelöltet kellett jelölni, beadattak porhintésképpen pályázatot két
•*ströman"-nal i&, akik fel se keresték a kérviselótestületi tagokat, s nefu is gondoltak arra,, hogy
az állást elnyerjék, A pcotezsált jelöltet ezzel a
két alakkal vetették össze- Persze, az első helyen
protezsált jött be- Bár arra is volt példa - ha a
mesterkedést túlságosan szemérmetlenül csinálták -,
hogy az egyik strómant választották meg.

Ilyen körülmények között senki se merné állítani,
hogy mindig a legalkalmasabbakat választatták meg.
De, azt mondják, ha az isten hivatalt adott, észt
is ad hozzá. Erföl Jut eszembe a következő esetDr. geengellér József éveken St az egyik nagykunsági városban volt járásbirósági elnök. A húszas
évelt végén kinevezték a központi járásbíróság el-~
nőkévé. Hivatalának elfoglalása után - akkor még at
volt a szokás - cisitelgö, bemutatkozó látogs-
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táera ment a
városházára is.

hivatal vezetőhöz. Eljutott a

Odament a polgármesteri előszobában Ülő írnokhoz.
- Zsengellér vagyok, kéreja jelentsen be a polgármester ürnSEl
hz Írnok, felkelt, átment a kis tanácatetmen, a
bekopogtatott dr. Tóth Tamás polgármesterhez,
- Polgármester úr kérem, Szent Gellért várakozik
kinn az előszobában.
- Kicsoda?! - riadt fel a polgármester.
- Szent Gellért.
- Menjen a fenébe - dühöngött a a polgármester -,
tudja maga ki volt Szent Gellért?
- Hogyne tudnám - remlett fel valami az Itnok fejében - Q volt az elsó [fiagyár király.
5 a városháza falai meg ma ÍB épségben állnak!

Ifjúság
- Bz a mai ifjúsági — legyintett nyugdíjastársam kopott farmerban jár, hosszú hajat ^isel, tiszteletlen* nyilvánosan csőkolodzik. Bezzeg a ni ifjúságunk' * Erről jutott eszembe a ml ifjúságunk1918 őszén a Romániából visszafelé ősönló Hackensen-hadsHreg árasztotta el a várost* Nincs lehangolóbb látvány mint egy visszavonuló, szétzüllött
hadsereg. ft híres poioss fegyelem felbomlott, a
német katonák bandákba verődtek, erőszakoskodtak,
kiárusították a hadi felszerelést. Potom áron lehetett vásárolni takarót, bakancsot, zseblámpát,
konzervet. Gyulai Gaál Imre tucatjával vette a tehergépkocsikat. Fieschmann órás vásárolt egy repülőgépet, egy kétszemélyes monoplánt. Egész télen át
ott állt a Echeftsik-telepi barakktábor mögötti
réten- Tavasszal a vörös hadsereg elkobozta.
A kedves, 9telid jeles-tanulö H V is vásárolt magának egy hatlövetű forgöpj_sztolyt - ^?y golyóval.
Ezt az egy töltényt a leghátulsó lyukba tette. Játékosan ráfogta a revolvert diáktársaira s ötször
egymásután elsütötte. A hatodinál megállt s vis2szafotgatta a tölténytárat. Százszor egymásután.
De, százegyedEzer elfelejtette visszaforgatni, ai
órára való becsóngetés megzavarta, Az óra után - a
tanár ür kiment az osztályteremből - kedélyesen ráfogt* a fegyvert osztálytársára, Gulyás Gyulára, s
meghúzta a ravaszt. Dörrenés, a golyó átlőtte a
füloimpáját^
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K V haiálflápadtan rohant ki az osztályból. G Gy
jajgatni kezdett, füléből csepegett a vér. Lótáafutás az udvaron. A zaj hallatára megjelent: Papp
Illés, ai
igazgató. Magánkivül
volt.Hegparancsolta, mindenki jöjjön viasza ai osztályba, s
megkezdte a fejmosást.
Papp Illés félelmetes jelenség volt a katedrán,
vörös haja lángolt, cvikkere fenyegetőn vill6dzotc, szája nyáladzott. Az ószövetségi próféták
gesztusával fenyegette meg az osztályt, & sornyiulIcödött az eseményen, felszólította a diákokat, hogy
akinél még esetleg van revolver - a kicsapas terhe
mellett - adja elő.
Lassan kászálódtak, a fiűJc a padokból, B mentek ki
aorban a katedrához. Kihúzták nadrágzsebükből a
fegyvert, és letették a tanári asztalra* Az 1913.
év egyik borongóB novemberi napján a felfiokeceakedelmi iskola I. B, osztályában tizenhét lőfegyvert
raktak ki' Az asztal úgy nézett kr r m^nt az ozorai
mező lS4S-bail Roth É H Fillipovich tábornokok hadseregének fegyverletétele után.
Bezzeg A mi ifjúságunk!

a kütban

1925-ben Zruiaetzky
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polgármesterré

halála után

választotta Tóth

Tamást, a harmincéves vároai főjegyzőt.
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városháza
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Gyógyhövizet

építették
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váro-

volt megkérdezni, fni volt
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s
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kellett
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Utólag kiderült,
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értéktelenedett kötvényeket
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végre

kölcsön

pengőt j u t t a t o t t a

a kölcsön felvétele
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Kapóra

közreműködésével

soknak. Köztük Szolnoknak i S .

h felvett
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városa fejlesztéséhei.

Speyer-bankhoz

volt, mert

RE új

bethleni konszolidáció éveiben

alkalom n y í l t

a

fürdővíz

Alit már

sehol. Már ezer mé-

térnél is mélyetaben járt a fűrű, s a kibicek ezernyi tábora hiába várta a kedvező hírt, Teljes teznénytelenség, kétségbeesés- Végül a fűröbrigftd ú j ból alaposan szemügyre vette a mélyből felhozott
talajmintákat, s ennek alapján eiec méter fölött,
egy hövizet ígérő kőzetben msgrepesztette a fúrőcsövet. Éa nagy erővel tört fel a bővizű forrás.
Óriási volt a fellélegzés, az öröm. A fővárosi sajtó is hírül adta. Országos szenzáció lett a szolnoki hőforrás. Eljött megnézni Horthy Miklós kormány ző isA kormányzó Kenderesre menet sürQti átutazott a váEoson* liyenkot a rendőrség lezárta a mellékutakat, a Szapáry utca Barkára kiállt Bögre űc, a detektLvfelügyelö. Motoros csendőrök
száguldottak
elől, utána a kormányző gépkocsija,majd egy csendőrökkel megrakott autó, Ez alkalommal nem rohantak
át a károson, hanem az ftppnyi utcán befordultak a
Tisza száLlőhoz* Még állt a fából készült fúrótorony. Itt a polgármaaterrel az élen városi küldöttség fogadta a kormányiűt- A fogadás után a
kormányzó a polgármesterhez fordult, s a maga idegsnes kiejtésével megkérdezte:
- Ván a kútban rádj.ó?
Tóth Tamás riadtan nagyot nyelt, pillanatokra elakadt a szava, aztán jelentette:
- FötTféltöságú uram, tisztelettel jelented, hogy a
hövizet vegyelemzés végett elküldtük. Választ még
nem kaptunk- Nem tudom megmondani, hogy van-e a
kútban rádiumTöbben látták, hogy a polgármester mellett állö
fürőmester gúnyosan mosolygott.
13

Lelemény

Ait mondták: a szolnokiak leleményes emberek. ValSban, volt sok szolnoki, aJei nehéz helyzetben ia
feltalálta, kivSgta magát.
Ott volt. például az a kedélyes szolnoki orvos, ahi
vagyonkáját angyalgyártaaból szerezte. Vidékről is
Jártak be hozza lányok, aBBsonyok. Egyszer előfordult, hogy az 4 vidéki asszony, akin küretet hajtott végre, pár hŐnap raülva beállított hozzá csecsemőjével, s szemrehányőan szolt 7
- No, doktor ül:, ezt jól megcsináltál
- Drága asszonyon - válaszolta szemrebbenés nélkül az orvos - a műtét kitünSen uikerült, de maga
nem mondta nékem, hogy ikrei vannak.
Vagy ott volt & pepltarubás, szürke keménykalapofl,
csavaros észjárásű ügyvéd. Kivesztették a pert
végérvényesen,jogerősen az Ítélőtáblán,9 jöttek lefelé az épület lépcsőjén, A páciens dühöa volt és
el keseredett, odavágta űx. ügyvédnek*
- Vesztettünk, ügyvéd űri
Az ügyvéd ügyfele felé fordult.
- Mondja, ki nyerte meg a pert- a járásbíróságon?
- Mi, ügyvéd úr.
- Ki nyert a törvényszéken?
- Mi nyertünk, ügyvéd úr.
- Nohát mit akar? Hadd nyerjenels egyszer

Leleményes emb^r volt Simon Pali is, a mezörendör.
A titulus kis&é megtévesztő, a rnezörendör nem ia
annyira a külaö területek rendjére vigyázott. Vi-
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gyáztak arra a rendőrök, a csendőrök. Az. ö feladata az volt, hogy széthordja a határban a postát, a
hivatalos értesítéseket* Lova volt, a ba jól emlékszem* kardot ia viselt s árvalányhajas kalpagot. Alacsony, kövérkés, rezea orrű ember volt,
poraidéval hegyesre pödört fekete bajusszal- Ritkán
látták józanon. Bámulatos tájékoiűttsággal tudta,
hogy hol van lakodalom, névnap* Mindenütt tnegjelent, s elmondta alkalmi rigmusait /Örök kár, hogy
ezeket a verses [elköszöntöket nem jegyezte Cel
senki./ Simon Pali külön szám volt,szívesen kínálták sörrel bottal. Délben már félig részegen kapaszkodott fel a lovára,s ment ki a határba kézbesíteni. Ha nem volt névnap, lakodalom, a kocsmákba
ment be Simon Pali,

a Bagolyban poharazott, s nagyon jó kedve
kerekedett, Magához intette ai ott ténfergö cigány bandát, s nótázni, táncolni kezdett. A cigányok, jöl ismerték Simon Pali bukszájának állását, s
az Lhaj-csuhajos mulatozásnak egyre kedvetlenebből baseváltak. S]_mon Pali féktelen jókedvében is
meglátta a kényszeredett mosolyt a cigányok arcán,
erre hirtelen elhatározással a bortáskájába nyúlt,
kiroarlíolta belőle a bírósági íteleteket, a hivatalos végzéseket j az ebado-ki vetéseket, a napipostát, s odavágta a cimbalomra, gaval lérosan, úri
gesztussal 1
- Nesztekl
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Sajnálatos eset

Ha a kereskedő napi S ót őt dolgozik, vasárnap s
kéthetenként egy pihenőnapja van, évenklnt több
hetes fizetett szabadsága, Fizetést ée nyereségrészesedést kap, nem kell félnie a fizetésképtelenségtől, a csődbejutástóia kereskedők reggeltől Jcéeű estig dolgoztak, még vasárnap is nyitva tartottak. Nem tudtak
még egy napra sem ott hagyni a boltot, nem volt évi
szabadságuk, A hűsz legjobb fnSdü szolnoki, kereskedő közül egy ha járt külföldön- A üzlet
]ai voltak. Igaz, az üzlet megélhetést, bi
jómódot biztosított, de lehetőséget nem adott az
élet élvezésére. Nagyobb kiadás esetén - például
mikor a. férjhez menendó lánnyal hozományt kellett
adni - jött a kényszeregyezség hercehurcája, A
kényszer egyezség azt jelentette, kiegyezett hitelezóivel, hogy tartozásának ceak a Célét adja meg.
Ennek a technikája az volt, hogy a kereskedő elöEöleg nagy tömegű árut vásárolt hitelbe* Az eladott áruért kapott pénz nagy részét félretette, s
bejelentette a fizetésképtelenséget. Volt olyan
szolnoki kereskedő, aki életében két-hárooi kényszer egyezséget is csinált. Utána már a csőd jött,
amelyben a kereskedő mindenét elvesztette. A "nevét vesztett" kereskedő helyén legtöbbször a feleBég vitte tovább az üzletet. Lényegében nem változott semmi,csak a cégtáblán a név után Kavics címfestő odapingálta jó apró betűkkel a "né" szót.
Nem voltak szabott árak, az üzletben kemény alkudozás folyt olykor órák hosszat. Az árcédulákon nem
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pengőosszegek valtak, hanem betűk/ ebből tudta az
alkalmazott
a
legalsó
árat,
ameddig engedni
lehetett az alkudozásban- Kabaréba illő jelenet
volt, mid&n a konfekcióé Szenes az utcán folytatta az alkut vidéki vevőivel, égra-földre esküdöítve, hogy mar a mondott áron ta cáfiset az üzletre.
A cégek között éles volt a verseny: Brüll Szöllo9t vei konkurralt, Kons.it zky a
közalkalmazottak
slövetke z,eté veiEbben a hajazás üzleti életbön, ebben a könyörtelen versenyben a nyugalom csöndes szigete volt
Kosenthal József röfoBketeakedéHe.
Rosenthalnak
korszerűtlen üzleti elvei voltak. Inast, segédet
nem tartott, kirakatában éveken át ugyanaz a néhány veg szövet szomorkodott- ft kirakatot nem világította ki.-Hinek adjak ki pénzt erre is - mondta RoBenthal - szemközt van a Pécsi és AnhaLzer
kirakata, az ntegvilágitja az enyémet is*' Kéaón
nyitott, s ha eladott annyi árut amennyin a napi
rezsijét megkereste, olykor már délelőtt 10 órakor, lehúzta a redőnyt, bezárta a boltot, B aznap
mar nera nyitott ki* Elment a gözíürdobe, haza ebédelni, majd a Kádár cukrászá&ba, a Nemzeti Kávé-

Egy napon hiába várták a szokott helyeken. Nem
tudta senki, hol marad Roaenthai Jóska. Késé délután tántorgott be a Nemzeti Kávéházba, lecogyott a
székre, s kimerültén elmondta a történteket- Aznap vásár volt, aok vidéki jött a városba s - mit
tesz isten - az ö botijába boltottak bele a vasútról jövet, ft vevők egymás kezébe adták a kilincsetr sorban álltak a pult elótt, nem tudott
uzsonnázni, ebédelni, a fél raktárkészletét eladta. Nem tudott elszabadulni,
17

Hiaka bácsi, a pincér gyorsan hozta a feketét, a
pohár konyakot, R barátságos környezetben, a biliárd-golyók szelíd
koccanása közben
a kártyások
harsány csatakiéi-tusait hallva Roaenthal
lassan magához t é r t .
Másnap a bevételből vett
tetta-tárcát.
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magának egy

arany ciga-

Az arzenes perek

EgyídóbenH
a harmincas évek elején Szolnok neve
bekerült a világsajtóba. Mtkoe derült fény
a
tiszazugi Fertelmekre,
az arzénnal
elkövetett
töoeges gyilkosságokra. A nyoí&oEást a szolnoki
ügyészség vezette, a bíróflági tárgyalást Szolnokon
tartották., A sajtö napról napra többhasábos cikkekben számolt be az eseményekrőlA fokolompos oláh Zsuzsi volt, a nagyrévi babaasszony^ O jött rá, hogy az újfajta légyölö szerekből argont lehet kivonni, a ezzel embereket
eltenni láb alól, Mentek hozzá az asszonyok, akik
iszákos férjüktől, beteges szülőiktől akartak megszabadulni vagy öröklés révén hozzájutni egy-két
hold földhöz. A bábaaszony bőkezűen adta a tanácsot
s a mérget- A tömeges halálozás végül is feltűnt a
hatóságoknak-A nyomozás megindulásakor Oláh Zsuzsit
letartűztattak, de ügyvédi furfang szabadlábra helyeztette* Midőn másodszor is étté mentek a csendörök, Oláh Zsuzsi öngyilkos lett,
A nyomozást: dr. Kronberg János ügyész irányította. Okos ember volt, szenvedélyes bűnüldöző. egy
bulldog G2Í.VÖsságával követte a nyomokat s derített fényt a bűncselekményeiére, A szolnoki fogház
megtelt nagyrév!, tiszazugi asszonyokkal. Eleinte
úgy tűnt, hogy ilyen szörnyűségek csak egy elmaradt, istenháta-megetti. faluban lehetségesek* Később, a pficek törvényszéki tárgyalásai során kiderült a megdöbbentő valösag; az arzénes gyilkosságaarozat nemcsak Tiszazugra korlátozódott. Az
emberek az újságokban olvasták a tudósításokat, a

tanúk vallomásait, -sitik elmondták milyen jelei mutatkoztak az arzénéa mérgezésnek a halál előtt. S
ax emberek ai alföldi falvakban emlékezni kezdtek
atra, hogy pác évvel ezelőtt ilyen körülmények köEÖtt halt meg ez is, 91 in. Fel jelentést tettek, s
az exhumáláe után a hullákban megtalálták az arzén nyomait. Világbotrány fenyegetett. Erre jött
egy titkos igazBágügyminiszteri utasítás; a további nyomozást be kell szüntetni.
A folyamatba tett ügyeket letárgyalta a törvényszék dr. Fucha /Pelkay/ tanácsa. fioeazú hónapokon
keresztül.
A tárgyalások napjain este felbelydúlt méhkas volt
a Nemzeti Kávéház. Az egyik páholyban
Móricz;
Zsigmond és társasága ült, a másikban magányos,
fejedelmi g&ggel Kárai Slndorr. A harmadikban az
Est-lapok különítménye: Dernűi Kocsis, Bakos AkosH a szolnoki tudósító Szabó Barna, aki a perek
legalaposabb ismerője volt. Külön zajos csoportot
képeztek a fővárosból jött védőügyvédek és helybeli
kollégáik.
A tárgyalást a hallgatósággal zsúfolásig megtelt
nagyteremben tartották. A nok tudósító az esküdtszéki padokban kapott helyet.
Először Rardofiné ügyét tárgyalták, fércét és fiát
ölte meg- Ifjan fér£i£alö faluazépe lehetett, a
hajdani szépség nyomai ott valtak aí arcán a töcvériyazéki tárgyalóteremben I B . 5ifinvtelenül mindent bevallott. A bíróság kötél általi, halálra
ítélte.

Ki ítéletvéqrehsjtáa hűvös hajnalán a törvényszék
udvarán a bitófa leörül felsorakozott a fegyveres
fegyörök négyszöge. Elövezették Kardosnét, sötét
inneplö-ruha volt rajta, a delin-kendű a Cején^ Aa
jqyész felolvasta az ítéletet, a parancsot adott a
/égrehajtására. A hóhér gégédéivel összekötözte
íacdoané kezét, B mielőtt a zsáinclyra emelte volna.
Levette fejéről a kendőt.
- Vigyázzon, össze ne borzolja a frizurámat!
íardoené a hóhérnak,

eűgta

irt perc ivülva halott volt.
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A véler-fecskendő

A második világháború előestéjén Szolnokon is
szervezték a polgári légoltalmát. Parancsnoka tudja milyen elgondolásból
lett r

a

muzsikus

rancsnok

egy

- Páter Szabó

lelkű

ferences plébános. Alpa-

rendőrszázados.

lák, bérházak stb.

ki

Polykárp

Kinevezték az isko-

légoltalmi parancsnokait ia.

A

felsőkereskedelmi iskoláé V. Gy, tanár lett.
Egy napon összehívták a légoltalmi- parancsnokokat a
Nemzeti

éttermébe-

"Vigyázz]-

Egy

szavára

sorfaluk között

felálltak

bevonult a

dórszázados katonáé
talom

rendőrőrmester

feladatait,

a

megjelentek,

parancsnokság. A

rövidséggel elmondta
B

harsány

kötelezte

és
reo-

a légol-

a parancsnokokat,

hogy légoltalmi tervet készítsenek záros határidőre
V. G y . nem szerette halogatni a feladatok
sét.

MAanap

felkereste

amelyeknek már

elvégzé-

azokat

a£ intézményeket,

korábban kellett

légoltalmi tervet

készíteni, fiikörte e tervek másodpéldányait,
lózta belőlük az

alkalmas részeket, rövid

kiolelösiűt

írt eléjük, és az

egész anyagot odaadta egyik

ákjának,

le

gépelje

hat

példányban. Az anyagot,

jóval a határidő előtt, beküldte a

rendörszázadOB-

Caoda történt 1 Néhány nap múlva az utcán a
századog előre köszönt V, Gy-nelt- /Ha már az
rek el sem tudják képielni: milyen
volt

az,

ha

rendörembe-

inegtiszteltetés

egy rendörszázados elóre köszönt egy

kö zép i s kóla i_ tá nárnah.. /
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di-

- Kitünö a tervezet, gratulálok! net közben a tanárnak.

szólt oda me-

E naptól keidve egymást érték a telefonok az
Iában. V. Gy-t keresték, elkértél? pár napra az iskóla légoltalmi tervét. Az utcán Í B megállították,
tanácsot kértek, felvilágosítfiat légoltalmi kérdésekben- Egy 3íó mint száz: V, Gy* szaktekintély
lett Szolnokon légoltalmi kérdésekben.
R különös az volt, hogy a kérdezösködésekben gyakran szerepelt a "véler-fecskendő",
Feltétlenül
szükség van-e rá, hol lehet beszerezni? stb- A véler-fecskendó valóban benne volt V. Gy. tervezetében, de maga sem tudta mi az. Caak azt, hogy
feltétlenül szükség van rá.
Az 1944-es júniusi amerikai
szonyegbombázáskot1
aztán kiderült, mennyit éc a szolnoki légoltalom.
Véget ért a világháború• Teltek az évek. A fogsiüvasodás népbetegség, V. Gy-t is elérte, foghúzásra
kellett mennie Túri Sándor fogorvoshoz* A vácö
zHŰfolva. Az asztalon a hagyományos olvasnivaló:
tízéves példányai a Szlnháti Életnek, a Tolnai világlapjának. Foghúzás előtt kínjában mident elolvas az ember, V. Gy. fanyar kedvvel nyúlt egy nyutt
légoltalmi értesítőhöz éa belelapozott.
Egyszerre leesett a tantusz, s minden megvilágosodott - A. közlönyben felsorolt légoltalmi eszközök
között volt a veder-fecskendó. ft padláson vedreket kellett vízzel megtölteni, ha netán gyújtóbomba eane a padlásra, n vederbe mártott fecskendővel kellett lespriccelni a bombát annak a bátor

embernek, oki légitámadáskor a padlásán maradt.
Annak idején a megbízott diák az elmosódott betüjü ötöd- éa hatodpéldányon nem tudta kibetüzní a
-veder" azót éa -véler"-nek gépelte- Vél*r-iecekendö kecült az iskola légoltalmi tervezetébe és
aok más szolnoki tervezetbe ifl. A .rendöceiSiados,
tekintélyét féltve, nem merte megkérdezni mi le az
a véler-fecskendő, bizonyára reetellte, hogy a
légoltalmi oiaktudáöa szélesebb körű, mint az

B Kis történetből kikerekedhet egy atoriuw; a
to#*g is ötüli a. tBklíitélyekat í
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ÍABAN GYULA

MÜVÉSZTELEPI

lPólya Tibor ra|?
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Egy igaz i műérta

Pőlya Tibor vérbeli Eeneazánez-ember volt a XX*
században. Jelentős művész, festményei, ha olykor
emlékeztettek i& a holland mesterek képeire, a magyar alföldi. Életet tükrözték: sajátos jelleget
adott nekik szelíd bájuk, kedves humoruk. Egyik
úttörője volt a modern magyar plakátmüué3 tétnek, A
Törley-plakStjai akkor világszínvonalon állóttak.
Remekül rajzolt, a 30-aa évek elején Siolnolíon a
pénzügyigazgatóság épületében
karikatúra-kiállítást rendezett szolnokiakról. Soha olyan vidám,
hahotázű nézősereget, mint azon a kiállításon. /30
pengő volt e-gy
karikatúra ára, több
példány
rendelésnél jelentős árengedmény!/• Flőbert-puskájával ötven 1épescó1 eltalálta az élére állított
kártyalapot- /Erre a tudományára volt a legbuflikébb/, Pomp&E elbeszélő volt, mindig a társaság
középpontba. Nagy mőkamesterként 3serétte mulattatni, szórakoztatni az embereket. Ez egyébként az
igazi
humanista
egyik
jellemzője-/
Ráadásul
mindezekre: igazi férti-szépség, - a műit e jelen
filmsztárjai elbújhatnak mellette. Fel kellett figyelni rás nyáron fehér trópusi parafasisakot tett
fel, 0 viselt először rövidujjü színes ingeket.

Örökös anyagi gondok között élt. De erről aoha
senkinek se szólt- Pénzkeresés végett Amerikát is
megjárta. Egyik legragyogőbb elbeszélése uolt, midőn kifejtette: ahhos, hogy Amerikában húszezer
dollárt kere&sen huezezeregy dollárt kellett elköltenie- Gazdasági nehézségei miatt költözött le
családjával Pestről Siolnokra. Itt mindenki ismerte, szerette. Szép Ernő egyszer nem címezte meg a

Szolnokra írt Levelezőlapját, csupán egy fejet
rajzolt, a jobbszemen monokli, két oldalt kibondorodő ha j fürtök - semmi mást. A poatás gondolkodás
nélJcüi vitta a lapot a telepre Pólyának.
Szeretett a művésztelepi parkban fest eget ni. jancsó Lajos ötletéből a parkot közkertté nyilvánították, kezelését átvette a városi, kertészet, s
ezzel jelentős anyagi tehertől szabadította meg a
Eenntartó Művészeti Egyesületet. A park kőikért
volt - ápolt és tiszta - f de a stolnokiak megtartották a bejáratnál lévő tábla kérését "Kérjük a
látogatókat, ne zavarják a telepen lakó művészek
nyugalmát", elsétáltak a DamjanLeh-szoborhe£. a
"vártoronyhoz", egyszer-kétszer végigmentek az angol stílusú park sétányain, - egyébként csend és
nyugalom honoltEgy nyári napon - Pőlya maga mesélte el - festett A
parkiban- Egyszer csak lépteket hallott a háta
mögött, majd valaki leheveredett a fűre. Pólyát felvilianyoita ez a lelkes nézó, 'Előre- hátráléptem úgymond - gusztáltam a készülő képet, előre tartva az ecsetet méregettem a perspektívát, s buzgón
kevertem a palettán a festéket."
Egy óra ia eltelt. Pólya végül is kíváncsi lett ki
ez a mübarát, művészetének ez a kitartó banmLűja.
Hátra fordult, A fűben Bába Rosti ült, a híthedt
tabáni kerítönó.
Pólya elszontyolodott, buzgalma lelohadt. De ö csak
kedves tudott lenni. Barátságosan üdvözölte Bába
Rozit-

- No, nit szülsz hozzá, Rozi? Tetszik a képein?
a képet nettem én, Tibor, hanem magit, és azt
számolgattam, mennyi penat kereshettem volna magán,
ha jánynak születik.
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pólya kontra Fényes

Fényes Adolf festőművész híres volt humoráról,
szellemességéről. Kondásai, "bon-mot'-jai bejárták ai egész országot.. Kitűnő csevegő voltj óraszám elszórakoztatta hallgatóságát. Sokat mesélt
katonai élményeiről e BiLgorú Biázadparancenokáról, LoWíűwitz őrnagyra 1- E történeteknek az volt
a; alapja,
hogy Bosznia-Hercegovina
annexiósa
ideién hat hétre ot Í H behívták katonának.
Népszerű hetilap volt a két világháború között a
kitűnően szerkesztett Színházi Élet. Százezrek olvasták. Egy nyáron anekdótapályázatot hirdetett
olvasói körében. Csőstül érkeztek a pályaművek, s a
lap rendre leközölte őket. Ilyen "ziccert" Pólya
Tibor, a Hüvésztelep tréfamestere, nem hagyhatott
ki- Beküldte a következő pályamüvet.
Kat ou a ko rombői
A káplár magához szólíts a bakát:
- Hé, burkus, mondj nekem egy jő viccet!
- Jelentem alássan
- sligovic
- Oh, te golyhö! Mondj nékem egy rossz viccett
- Jelentem alássan a - Lobkowitz.
És Ion nagy hahota.
Fényes Adolf
Szolnok,
Az anekdota megjelent, s pólyának egy hétre el
kellett bujdosnia a telepről Fényes haragja elöl-
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Fényes Adolf annak rendje s módja szerint való,
szabályos agglegény volt. Példás rend uralkodott
lakásában, műtermében. Földi halandó csak a kész
képeit láthatta, a befejezetlenek befelé fordítva
álltak A falak mellett. Pedáns volt magára, és pontos a megjelenésben- Pontosan öt órakor jelent meg
atferozetiKávéhá2ban, hogy elfogyassza habos kávéját- Ha a kávéházi óra nem annyit mutatott, a fopLncór hozzáigazította. A kávé. elfogyasztása után
elolvasta az újságokat, B pontosan fél hétkor elindult hazafelé.
Egy tavagzal elhatározta, hogy kiíesteti lakását. A
meghivott mesterrel behat6 tanácskozás után megállapodtak a színekben: a szoba világos aImatold
lesz, a műterem finom galambszürke. Éppen az előszoba színét válogatták, midőn beállított Sz&sftberelcröl Kohner Adolf báróek parádés kocsisa.
"A citéltűságos úr tiszteltet! a nagyságos utat.
Tudatja, hogy megérkeztek A kastélyba éa szívesen
látják a nagyságos urat," FÉ-nyea Adolf nagyságos üt
•agyon szerette a gyomrát, évenkint több hetet
töltött a Bzáözbereki kastélyban. A hintó lovai a
kapunál türelmetlenül topogtak,nem lehetett vátni,
a: eiösioba színének kivalósítását a kéznél lévő
Pólya Tiborra bízta. Óvatosságból az ellenőrt is
kijelölte: Jávor Pál festömüvéSEt.
Eltelt másfél hét. Fényes hazajött. Kinyitotta az
ajtót. & majdnem gutaütést Xapott mérgében- Az előszoba félmét-er széles piros, fehér, zöld sávokkal
nemzetiazínüre volt kifestve.

Szlányi Lajos kitüntetése.
Polgári kitüntetések a felszabadulás előtti Magyarországon is voltak' De rendkívül szűkmarkúin
osütogattak. Ai egész vármegyében talán Alexander
Imre alispán kapott ilyen kitüntetést. Annál nagyobb feltűnést keltett, hogy Szlanyi Lajos festőművészt kitüntették - ha jól emlékszem - hetvenedik
BEQlétéanapj&raAz ilyen nagy eseaényt méltóan kell megünnepelni,
JancBÓ Lajos, a Művészeti Egyesület igazgatója kitünő szervező volt, sokszeméLyes bankettet rer.-Jezott a Hüvésztelepen, Az 1, számú Eüteremsoi h^- ta
mögött terítettek neg egy hosszú asjtalon. Megjelentek a hivatalok vazetöi, a Hüvészetí Egyesület tagjai, Szlányi tiaztalfii. Ai apró termetű
müvéaz alig látszott a tis^telgök gyűrűjében*
Silányi a szolnoki Hüvégstelep egyik alapítója
volt, kezdettol fogva törzstag. Jelentőé mesterségbeli, tudással, tehetségesen. Lírai átéléssel
festette az alfcldi tájakat, a Tisza^ s Sagyvapartot- TetSíetöa Képeit Szívesen vásároltak. széles vevőköre volt s ebben a legjelentősebb maga a
magyar állam. Anyagi gondok nélkül élt egy ideális
házasélet keretei között. Felesége hoziá hasonló
csendes, szelíd, jólelkü ember volt, ebből fakadt
családi életük derűbe, harmóniája,
boldogsága.
Gyerekük nem volt, a rossznyelvü Pölya Ti-bor szerint azért, mert Lajos nem merte a feleségét felvilágosítani arról, hogy nem a gólya hozxa a gyereket.

Az ünnepi bankett kitűnően sikerült. Elhangzott a
hivatalos szónoklat. Szlányi meghatottan köszönte
a kitüntetést, az ünneplést. Beszédében élt
a szokványos fordulattal: tudja ö jól, hogy
nemcsak az 6 szentélyének szól a kitüntetés, hanem
az ege s a Művész, te lepnek. A nagy csalid, a telep
munkáját becsülték és tisztelték meg. A kitüntetés
- B ennél a szónoki fogásnál magasra emelte a nyitott fekete dobozban nyugvó csillogó érmet - az
egész Hüuésztelepé!
Pólya Tibor rögtön szólásra Jelentkezett. Teljesen
egyetért Szlányiual; a kitüntetés az egész Müvéaztelepé. Vasár- és ünnepnapon viselheti Lajos bácsi
hétköznapokon a telep tagjai - beosztás szerint.
Nagy lett a derültaég, mindenki az ünnepelt festő
felé nézett. Ó élt is a válasz jogával - Szépen megmagyarázta, hogy ö az idézett kifejezést a kezében tartott kitüntetésre értette. Ez két részből
±11: az éremből és a dobozából. Az érmet majd •
viseli, a doboz pedig hetenként máa-más tag zsebében lehet.
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SZÍNÉSZEK, ÚJSÁGÍRÓK

VEZERV ŰDÜN

ÉS MÍS BOHÉMEK

(Udvacy

rajza]
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Egy kedvenc-verseny hajrája

Imre szürke, szorgalcaas tiaitviselű volt
bátyja. Nádor Gyula szállítmányozási vállalatábanJött a világválság s a könyörtelen leépítés* Testvér a testvécét volt kénytelen elbocsátani. NSdor
Imre állás nélkül- ma c-s fit:. Egy hirdetési, ügynökséget alapított, sorra járta a szolnoki vállalatokat, e hirdetéseket vett fel a helyi sajtó, meg a
hirdetöoszlopok részére- Ha. visszaemlékezünk az
akkori üzleti életre, a hirdetési kedvre, a reklám
alacsony díjtételeire, s vesszük ennek 10 %-át mint
ügynöki jutalékot, - megállapíthatjuk, hogy Nádor
Imre szegényebb volt, mint a templom egere, Egy
koldus a ferences templom előtt az ö ügynöki
jutalékainak tízszeresét kereste.
Kínjában egy szính&Ki hetilapot ie kiadott a. hathetes színházi idényben. Közölte a heti műsort, a
hirdetéseket, az újságíró barátaitól öaszekunyecált néhány "szines" írást, lehozta a helyi versfaragók verseit. Az újság színész kedvenc-versenyt
io rendezett, a lap hátulján volt a szavazólap s a
színház előcsarnokában állott a nagy papírdoboz,
ahová a szavazatokat be lehetett dobni. A szavazatok csurrantak-CGeppentek, a színészekre leadott
szavazatok valóságos számát nem lehetett közölni a
lap tekintélyének teljes elvesztése nélkül.
Bádor Imre a. beérkezett szavazatok számát tízzel
segszarozta, s lapjában ezt az eredményt közölte/Az eredmény reális volt, cspán a tízszeresére nagyítva./
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h kedvenc-versenyben - sportnyelven szólva - utcahosBzal vezetett Turay Ida húga, Tab6dy Klári.
Aranyos, tüzröl-pattant szubrett-primadonna volt,
megjelenésekor hosszan csattogott a nézőtéri taps,
minden számát háromszor, négyszer kellett megiámételni.
Az idény befejezése előtti héten Nádor Imre kiadót
bizalmas beszélgetésre felkereste Hubay Ferenc városi főmérnök. Hubay udvarolt a szubrettnek, Morocz Babának, s egyszer a müvésznó elsuttogta a
főmérnöknek hö vágyát: szeretne első lenni a kedvenc-versenyben* ITubay a gazdasági tárgyaláson kijelentette, hogy hajlandó lenne az elsőség magszerzéséhez szükséges szavazat-mennyiséget jutányos áron megvásárolni. Nádor Imre is emiékezett
arra, hogy nagybani, vételnél árengedmény
járGyorsan megegyeztek. A verseny végeredményeként
első lett Horocz Baba, második Tabödy Klári..
Nídor még azt is kikötötte, hogy Hubay fettazze a
bankett, a vrrág. a babérkoszorú költségeit.
Az idény végén az Arany Lakatban megtartották a
hatszemély ünnepi bankettet. Megjelent:
íioroca
Baba, Hubay, Mágory Mária /Morocz barátnője/ az
udvar16jával. Nádor Imre B a lap szerkesztője,
pereege volt tartármártássál.
Hajlongtak a Móric-ligeti fák, húzta a cigány a
művésznő fülébe. Horoci Baba az asztalfűJ) ült
megdicsöülten, boldogan, babérkoszorüsan*
Sic itur ad astra.
csillagokig^

néha így

is el

lehet jutni a

Babérkoszorú

Mindketten közigazgatási
bor I B , Vigh Endre is.

voltak:

Kiss Gá-

KÍHH Gábor árvaszéki ülnök a
legszorgalmasabb
tisztviselője volt a. varosnak. A többiek alig
dolgoztak többet napi 3-4 úrinál. Ö reggel nyolc
órakor mar az íröaaztalánál ült, délben sebtében
bekapott valamit, öt őrakor lement sétálni, a korzóra a Hitelbank és a Konsitzky-üzlet között, utána hazament édesanyjához vacsorázni, B
gyakran
előfordult, hogy még visszament a városházáraLelkiismeretes ecnber volt, aaivén viselte az árvák, a gyámoltak ügyeit- Egy-egy árvaszéki ügy elbirfilásánál a tanúk tömegét hallgatta meg, többször is. Tépelödött, aggályoakódott, halogatta a
döntist. A szolnoki ügyvédek, ha 16 évesnél idősebb volt öl ügyfél, lebeszélték, hogy a szolnoki
árvaazékhez forduljon. Hamarabb elintéződik az ügy
- tanácsolták -, ha megvárja a nagykorúságát.
Elképzelhetetlen, hogy milyen tömegben halmozódtak
fel az el nem intézett ügyek alttái. Elöntőitek a
hivatali helyiségét- Aktáit hevertek a székeken, a
mafldön, a díványon- A legnagyobb zavarban volt, ha
valakit le kellett ültetni* Móricz Zsigmond szerette KiBfl Gábort, ha Szolnokon járt, mindig felkereste, őrák hosstat élvezettel hallgatta tárgyalásait, ot Í B alig tudta leültetni. A dívány sarká^
ból a földre tett néhány csomó aktát, az így nyert
azük helyen ült félfarral HÓricz. botját maga mellé téve, B jegyeigetett apró ceruzával a jegyzetfüzetébe- Félő volt, hogy rászakad az akta- Niagara.

Gábor verseket Irt- Első verses kötetét még
imádott költőjének Ady Endrének küldte el. Ady levelezőlapon udvarias hangon köszönte mag a figyelmeaséget. Sikert, babért kívánt az ifjú költőnek.
Kiás Gábor ezt a levelezőlapot tárcájában hűrdoita, és azívesen mutogatta*
KÜlsÖ munkatársa volt a Szolnoki Újságnak. Nemes•vsretü prősája valóban irodalmi értékű volt. Az
ünnepi cikkek mellett írt egyebet is, köztük kulturális eseményekről szűló beszámolókat.
Többször írt Vígh Bandiról, aki hétköznaponként
varmegyei tisztviselő volt, vasárnaponként gordonkaművész. Ahány műsoros est, matiné, előadás stb
volt Szolnokon éa a megyében, Vlgh Bandi majdnem
mindegyiken szerepelt. Amatőr szereplőkkel tartott
előadásokat a rendezők el sem tudtak képzelni- Vlgh
Bandi nélkül- o játszott önzetlenül, fellépti díj
nélkül( kedvtelésből, zene rajong áaból. Egy-egy klaszsxikuat adott elö, aztán magyar nótákat játszott. A
lelkes közönség mindig hosszantartó tapssal jutalmazta.
Jö muzsikus volt- Erre büszke volt, egy kicsit rátarti és hiú ie. Az, emberek ismerték ezt a gyengéjét. A gonoszkodó Lengyel Dézsa egyszer azzal fordult hozzá: Bandikám, egymás közt vagyunk, mondd
fieg nekünk őszintén, ne szerénykedj; ki a nagyobb
gordonkaművész: te vagy Pablo Casals?
Vígh Bandi lehajtotta szép busa fejét. megsimította bajuszáti - gyerekeim, ezt nem lehet eldönteni, annyit tudok, hogy Rubinstein Melódiáját
két perc harmincöt másodperc alatt játsz-

aza le F én már
alatt.

eljátszottam két perc huazonöt

mS-

Mint mondám, Kiss G&bor sok meleghangú cikket irt
Vígh Handi gordonka^átékarŰl. Bandi bácsi érezte,
hogy ett viszonozni kell. Egyszer együtt azerepeltele egy vidéki múgotoe esten- Ktsa Gábor verselt
olvasta tel, Vlgh Bandi gordonkázott. Bandi bícsi
ticokb^n csináltatott egy babérkoszorút, olyant
amilyen a római császárszobrok íe^én dteilik. Hidön Kiás Gábor került sorra, s felolsraata verseit,
a tapsot köszönő, a közönség fel£ hajlongó költő
háta mögé settenkedett, s egy gyors mozdulattal
fejére tette a baberkoazorütOtt állt a pódiumon ai iaraet felzügó tapsban Kiss
Gábor, a költő, a szolnoki árvák atyja, fülig pirulva, meghatottan- babérkoszorüaanBandi bácsi beteljesítette fcdy jókívánságát.
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Böske és Biri boldogsága

Szolnoknak a második világháború előtt nem volt
önSÍ16 színtársulata. Történetünk idejin Debrecenhez tartozott, ahol Kardosa Géia volt a színigazgató. KardosB gőgös, öntelt ember volt, s akkortájt tele volt pénzzel, mert nagyobb örökséghez
jutott.
Társulatához két primadonnát is
szerződtetett:
Hamvay Lucyt és Ezécsi Boskét. Kardosa Hamvayt favorizálta, o kapta a szerepeket, Szegény Szécai
B O B ke az idény első heteiben fel sem lépett. Panaszkodott is újságíró barátainak SÍ* B-nalc én V.
Gy-nele, hogy nem kap szerepet. A mécses akkor tört
el, midőn műsorra tűzték a Zsuzsanna és a vének
című operettet, s Kardosa a főszerepet ebben is
Hamvaynak adta. Hej pedig a második felvonásban egy
pompás vetkőző jelenet is volt, s a primadonna
énekelhette a csodálatos &lágert:
"Zsuzsanna most a vízbe belelép,
jüj de csudaszép"
Szecsi Boske zokogva borult
nem tudja túlélni.

barátai vállárai

ezt

Az életmentés emberi kötelesség. Sz. B- ée V. Gy.
nekiszegezték az újságírói revolvett Kardosé mellének- Erre az igazgató elővette a repertoárból
Lehár Ferenc bűbájos operettjét, a Kék cnazürt, & a
nöi főszerepet Szécsi- Boskére osztotta.
Elérkezett

a

bemutató

napja.

V. Gy. tanár volt.

megkérte iskolája diákjait, hogy menjenek el az
esti előadásra, akinek még állóhelyre ae telik,
forduljon bizalomnál a kapu előtt álló, közismert
Ehrlich Somához. /Soma 20 pengöa keretet kapott
erre a célra-/
V- Gy- bement minden osztályba:
- Gyerekek - mondta csendesen - tudhatok, hogy
agy áldott jŰ ember vagyok.

én

- Tudjuk, tanár úr, tudjuk - kiáltoztak vidáman a
diákok, nekiszemtelenkedve, ami kijár a tanárnak,
ha bizalmaskodik- Gyerekek, az esti előadáson az első felvonásban
kijön egy szőke, fehérruhás nö a jobboldali kettes kulissza mogul. Én kezembe veszem az 6rámát, ha
a nö megjelenésekor nem züg Öt percig a taps, akkor
bár én egy áldott jő ember vagyok - holnap
megismeritek, milyön lehetett a magyarok haragvö
istenei
Este megy minden a rendjén. A kársat zsúfolt diákokkal, telt ház van a földszinten ia. Elalszik a
nézőtéri fény, a függöny elé kilép a férfi főszereplő, Szűcs Laci /később az Operaház tagja/ s
gyönyörű tenorján elénekli a prológust:
"Bús vagyok,
mert elhagyott
az én szerelmesem,
a kedvesem™
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Majd felgördül a függöny, s néhány perc múlva a
jobboldali kettes kulissza mögül kilép szöken, fehér ruhában Karai Biri, a körista bejelenteni, hogy
tálalva van.
Feldordült a taps- Két perc ia beletelt, míg Eh,r—
lich Soma felszaladt a karzatra a leállította. Alt
hiszem az a két perc volt a legszebb Karai Biri
köriata-életében./ Több gíxer nem történt* Szécai
Böeke belépésekor öt percig rágott a taps, jól
játszott, flzépen énekelt, nagy sikere volt./
Siécai
ban.

éa

Karai Biri lubickolt

Aznap este Soma Í H ki tudta fizetni kávéját ás
garettájat a Nemzeti Kávéházban.

ci-

Kásnap a felsőkereskedelmi iskola diákjai megismerték, hogy milyen lehetett a magyarok jóságos
istene *
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latén vele, Imrei
Francia £tss Mihály a Horthy-korszak elejének, a
fehér ellenforradalomnak hírhedt alakja volt. Egyik
pribékje a különítmények rémuralmának, az orgoványi
6a
hasonló
vérengzések
£ő
hóhéra~
A
Horthy-rendszerben ez a százszoros gyilkos nem
került a bíróság elé, azaz egyszer mégis - tanúként -. Tanúvallomása után a tanácselnök barátságosan Így búcsúzott tőle; 'Isten vele, Mihályi" Ez
országos felháborodást keltett a tisztességes emberek kötében, az ellenzéki lapok hetekig írtak
erről a f&ltünö búcsüzásről, hiszen a tanácselnök
általában nem búcsúzik el a tanúktol s Éppen nem
keresztnevükön szólítva. Gyorsan siállúigéve lett
az 'Isten vele, Mihály*" Eleinte azt jelentette,
hogy méltatlantól köszönünk el, később sokféle je—
lentéebéH árnyalata lett.
Abban az időben, a húszas évek végén Szolnokon éppen Miklósai Imre színtársulata működött. Két jellegzetessége volt. Az egyik az, hogy a színtársulat fele a HlJílössi-csalid tagjaiból állott: Imre
volt az igazgató, Aladár a rendező, Klári a színházi titkár és szubrett, Sándor epíződsztnész, az
egyik HLkL6saÍ-Íány férje, Unger István a bonvivin
stb' A rnSaik az, hogy színészek soha nem éltek
olyan ny<5morúságos körüloienyeJí között Szolnokon,
mint akkat- Gázsijuknak legfeljebb felét kapták meg
készpénzen,
a
másik
feléért színházjegyeket
kaptak, B ezt nekik kellett értékesíteni. A színházjegy általános fizetési eszköz lett Szolnokon,
P.Z ezer gonddal küszködő HLklósa Imrének a színház
volt a mindene* A színház igazgatása tnellett aze45

retett játszani is, bár - megmondhatjuk egymás köt&tt. — nagyon E Ű B S I színész volt. Sót, szeretett
énekelni is, vállalta az énekes szerepeket, holott
rekedt kappanhangja volt. Igazgatő volt, tehette,
minden idényben kiosztatott magára egy éneke? szerepet. Ilyenkor tucatostul adtak a potyajegyeket,
hogy összejöjjön a "klaki" s biztosítaa a tapsot, a
sikertaz estén is, mikor elénekelte az eLs6 ének—
ezfiaot - az átlagosnál is borzasztóbb volt - r felhangzott a taps. Hiklössi kijött, boldogan hajlongott- De a klakk n«n hagyta abba a tapsot, - lehet, hogy túlságosan, sok volt a potyajegyes, s hálásak akadlak lenni. Miklússí másodszor is kijött
meghajolni, harmadszor Í B . Majd a karmester kopogtatott a kottatartőn, felemelte pálcáját, a tape
halkult, s kétségtelen volt, hogy Hiklűssi ezt az
énekprodukciót megtecnétlI.
Erre az első sorban felállt Madarász Imre vármegyei főjegyző, a jobb karját az igazgató falé lengetve felszólt a színpadra:
- "Isten vele, Imrei' Aztán lassú, kényelmes léptekkel kifelé indult. A régi színházban még a padaor közepén is volt bejáró. Madarász ezen ment végig. A karmester hátrafele nézve figyelte, mikor
hagyja el a nézőteret. Hidón a főjegyző háta mögött osslecsapódott az ajtű függönye, beintett a
zenekarnak, s Miklóséi megismételte a számot.
Szolnokon hosszú ideig ez lett a szállóige:
vele, Imrei"

"Isten

Vezéry
Kevesen vannak ma már, akik bestéitek olyan embérrel, aki lattá az élő Petőfi Sándort. Szolnokon
vannak ilyenek, a néhai jó Vezéry Ö<jön bácsi iame^
rosei- O maga sokszor elmesélte találkozásit Petőfivel, meg ia Irta, felolvasta a Verseghy irodalmi
Kör délutánján, később a Petőfi Társaságban is.
fi történet röviden a következő. Petőfi barátja
meghívására Nagybányán töltött néhány napot- Ebéd
után Bzundítani akart, de az udvati gyerekzsivaj
nem hagyta, Kétszer is kielölt, hogy csend legyen.
Hiába- Harmadezorra maga jött Jci, elkapta a 6-7
eves Vezéry Ödönkét, a hosszú szaru pipájával haa fenetcére hüiottÖdönke Eelserdülvén színesei p&lyára lepett. Debrecenben egy társulatban játszott Blaha Lti] iával,
VandotazinésEként együtt csavarogta be az országot
Petőfi zoLtárxkával - Hajd megyei szolgálatba lépett, várnagy lett. Nyugdíjazása után
újságot
alapított, a Jasz-Nagykun-Szolnok-megyei Lapokat,
az ország leghosszabb clmü és legunalmasabb ü j ságját^ Hetenként kétszer jelent meg. Lehozta a
könyofuatos vezér C L JUtét és híreit. Évekig mosolyogtak az emberek az első világháború kitörésekor megjelent "Lloyd George-naJt pedig azt üzenjük' kezdetű vezércikkére, amelyben a 400 példányszámban megjelenő lapocska megfenyegette a brit
világbirodalom miniszterelnökét, A lap többi, része
hirdetés volt, itt tettét közzé a megyei vállalatok az évi mérlegeket, itt jelentek meg a fizetett
hivatalos hirdetmények, az árverezési közlemények
stb.

Vezéry bácsi csupán szini kritikákat Irt, ha éppen színházi idény volt- £ beszámolt a különböző
bankettekről, társas vacsorákról, gondosan közölve
az étlap togasa.it. Bizonyos élénkség költözött az
újságba, midőn a laphoz vette riporternek Rusznyák
Sándort, akit az apai pofonok hiába akartak arra
kényszeríteni, hogy a családi mesterséget Eolytatva ö is vfiíároH kereakedó legyen.
Vezéry Ödönnek szép háza állt a Tisza partján,
közvetlenül a közúti híd mellett. De ez a Tanácsköztársaság, az ostrom idején a vörös hadsereg
géppuska-fészke volt, s a románok szétbombázták.
Erre a postaépület /ma Varga Katalin gimnázium/
udvarán állott földszintes, helyiségbe költözött,
ahol a nyomdája ie volt. itt élt makkegészségesen,
minden este elment a színházba, sürün a moziba, nem
hagyott ki egy társas vacsorát sem. Kilencven- éves
elmúlt r
midőn
üj
városi
bundát csináltatott
magának.
Alacsony termetű volt, píXnikue alkat, kopaszodó
Ösz haj, hófehér hosszú bajusz, vörösödö krumpliorr tette arcát jellegzetessé. Gyönyörű ti.szaháti
tájszolással beszélt, élvezet volt hallgatni az ö
ajkáról Hamlet vagy III. Richárd monológ]át. Ugy
tudom, családja nem volt. Az ötven évvel íLatalabb
házvezetőnőjével élt együtt. Jolikávai.
A századik éve felé közelgett. Egy jó ebéd után
pénzt adott Jolikának, hogy hozzon kávét és cukrot, majd lehevetedett a kerevetre. Mire Jolika
visszajött, Vezécy Ödön halott volt-

Szabó

Jellegzetes alakja volt Szolnoknak a húszas, harmincas években Szabó Barna, a "hcjaatú hajú flierfcesztö úr,"
Belybeli hocamáros fia volt, itt érettségizett,
majd elroent mezei jogásznak, de a }ogi pályáról
elcsábította az. újságírás* Az első szolnoki napilapnak, óz Újságnak segédszerkesztője lett, a lap
megszűnése után Sipos Orbán lapjának, a Független
Lapnak a munkatársa. Kitört az el.su világháború,
hadba vonult Szabó Barna is - ahogy írta magárul -Ferenc Jöska legcivilebb katonája." Az
orosi
fronton fogságba esett, elsodrodott Távol-Keletre,
a Csendes óceánig- Az Indiai Óceánon, a Szuezi
csatornán keresztül hajon tért haza 1920-ban.
Alig pár háttel a hazaérkezése után cikket irt a
szép, szolnoki utcalányról, a szőke IlkSrGl*" Mire
Horthy-katonatisztek megkardlapoztik a nói becsület védelcoében. Újságírói pályáján nem ez volt ai
első eröfltakoH eaet, s nem Í B ai utolsó. Még az is
előfordult, hogy a Nemzeti Házi előcsarnokában revolver lövésekkel kellett védekeznie a támadók ellen.
Harcos publicista volt remek íráskészséggel, vérbeli gyilkos humorral. Hint üjságító egy Zsolt Bfila színvonalán állott, híres pesti újságlrű lehetett volna belőle, de ö saolnolcon maradt. Ide kötötte a város rajongó szeretete mellett 3 lustasága és kényelemszeretete is.

Az Est-lapok munka társa ia volt B féltucat fűvíroHi Lap tudósítója, a húsiaa évek közepétől a drTöth Tivadar szarkesztette helyi lap, a Stolnoki
Újság riportere. Nyeszlett, alacsony ember volt,
gyűrött
ruhában
]árt,
ápolatlan
hosszú haja
bekorpáaItatta kabátját. Szájában örökös cigaretta, A Nemzeti Kávéházban tanyázott, Innen járt
portyára a bíróságra, a rendőrségre, a hivatalokba*
A Szolnoki Újságnál azaz pengő havi fizetése volt,
a pesti lapok S-IG filléres Bordíjat fizettek,
mindez kevés volt a költséges kávéházi életmódhoz.
Hásodállása is volt. Bizonyos fiíetség, 5-1G-15
pengők ellenében nem Irta meg a bírósági, rendőrségi esetet, ha a delikvens el akarta kerülni, hogy
neve a sajtóban szerepeljen. Pénzforrásai között
szerepelt még a kölcsönkérés sohamegnemadásra. Az
önkényür Caák Háté módjára sarcot vetett ki a
módosabb kereskedőkre, iparosokra, ügyvédekre.
Havonta személyesen inkasszálta be a
kivetett
összeget, jaj volt annak, aki. nem fizetett neki.
Volt egy időszaki folyóirata - írások Szolnokról a
szolnokiaknak -, ebben előbb-utóbb talált alkalmat arra, hogy belekössön a dézsma-nemfizetőbe s
kipel1engérez ze-

Elmesélem pénzkeresésének egyik furcsa esetét.
K. E-nek jűlmenö kiaebb ipari üzeme volt a Gorove
utcában,
Akkortá]t
javakorabeli
férfi
volt,
megrögzött agglegény, kávéházi torzavendég. Egy
nyáron társaságban összetalálkozott egy
vidéki
hölggyel. Többször összejöttek, s ugy látszik, a
tavasz K. B, életébe is beköltözött, mert a hölgy
távozása után odament a kávéházi törzsasztalánál
üldögélő Szabó Barnához*
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- Hézd Barna! Te is találkoztál aizal a hölggyel,
aki nyáron itt vendégeskedett. Többször voltunk
együtt, bevallom nem közömbös szamomra* Szeretném
vele fenntartani a kapcsolatot, de én nem tudok
fogalmazni csak üzleti leveleket, ird meg helyettem azt a levelet' Nesze egy tízes.
Stabó Barna nekiült H megírt egy okos, kedves szép
levelet, átadta K- E-nek lemásolás és elküldés végett.
Egy hét múlva Szabó Barna levelet kapott a vidéki
hölgytől. A levél körülbelül ezt mondta. Kedves
Barna, a napokban levelet kaptam R. E-töl. Meghatott a hangja és a mondanivalóia- Érzem, hogy
öBsinte érzelem diktálta, hcjgy K* E-nek
komoly
szándéka van velem kapcsolatban. Az én tavaszom mar
elmúlt, öregszem, életemnek talán utolsö esélye ez,
nem szeretném elrontani egy roasz válaszadással. ismerem a maga
képességeit, szép stílusát, írói
készségét, nagyon kérem, ícja meg helyettem a választ, s küldje el nekem, /Egy tíjpengös volt a
melléklet./
Szabó Barna est a levelet is megírta.
Félévig így levelezett sajátmagával. A levelek
hangja egyre forrósodott, bensőségesebb lett- Házasság lett a vége- Egy boldog, harmonikus, szép
házasság. Gyümölcse is lett, egy ragyogó szemű,
eleven kölyök, Hatyika*
De azok embertelenül kegyetlen eVek voltak, A
család az auschwitzi haléitáborba került.
Ott pusztult el a "hosfliű bajú szerkesztő ür' is.
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Soma

ahrlich Lajosnak anyakönyvezték! de az egéaz várofl csaX Somának hívta- Lassú, baktató lépésekkel, hajlott háttal járt az utcán, fürkésző szemekkel nézsl&dött, a örökösen valami huncutságon
járt az
A középiskolát nem végezte el- Egy jómódú barátjával KarseilLesbe ment, áthajóztak Afrikába, itt
összeveszett barátjával, s Karthágó romjainál magára maradt. Nyápic alkata miatt az idegenlégióba
nem vették be- Valahogyan Olaszországba vergődött,
s végig sarcaivá az itáliai izraelita hitközségeket nagynehezen hazakerült.
Fővárosi lapok tudósítója lett, s egy helybeli, lap,
a
Nemzeti
Jövőnk
riportere.
Szemfüles volt,
előzékeny és Bzolgálatkési, jól kihasználta széleskörű ismeretségét, az ű]aágÍrásból adódó akkori
1ehetősegeket. Népszerű, felelőtlen bohém volt,
linkségeit mosolyogtato kedvességgel csinálta.
Ivanita úrnak a jól menő Nemzeti Kávéház bérlete
mellett jől menő zálogháza in volt a csarnokoknál. Soma itt tavasszal zálogba csapta a télikabátját. Késő ősszel odajnent a zálogház (önökéhez;
Xvanlts üc, adja kt nekem a télikabátot. Nem
mindegy ai magának, hogy én vieelem-e vagy ott
dohoBodik egy naftalmos ládában a zálogházban?
Tavasszal, becsületszavaróra, visszaadom.
- Hem adom ki - rázta a fejét nevetve IvanitB űr jön a hideg, maga Soma fázni fog, s ki fog^a váltani a kabStját-

Másnap a meglepetéstől majd leesett a Btélcröl
Ivanits ür. Soma vadonatúj télikabátban jött be a
kávéházba. Hitelbe vette. Volt ügy, hogy három télikabátja hevert a zálogházban, s három kabát árával tartozott az üzletekben.
Állítólag neki mondta a nemzeti EGpincérei "Én
lannék a világ legboldogabb embere, ha még egy
olyan vendégem lenne mint a szerkesztő úr,,. De,
tli vanTA hírhedt városházi panama-ügyek kipattanásakor
ketten a városháziak közül öngyilkosok lettek. H.
T. £3be lőtte magát, G. L nikotinoldatot ivott,
G.L* két levelet hagyott hátra, egyet a feleségének, egyet Somának, A Somának irt levelében azt
Irta, hogy Soma vegye át tÓle a Magyar Távirati
Iroda tudósítását, /mellékelte a telefon-igazolványt is/ a levél másik részében arra kérte Somát,
hogy a sajtóban tegye közzé A következő gyászjelentést a haláláról.
G.L, a gyorsan ölö nikotint korábban bevehette,
mert midőn levelének ehhez a részéhez ért, a méreg
hatni kezdett, betűi egyre kuszábbak, nagyobbak
lettek., a. levél vége olvashatatlan krikszkraka;
volt- HegdÖbbentö dokumentuma a haláltusának.
A levelet a rendőrség as öngyilkosság felfedezése a
a szemle után kiszolgáltatta Somának- Az öngyilkosság hírére felboly dúlt városban Sotna meglátta a
levélben rejlő üzleti lehetőséget. Délelőtt Szűcs
Oszkár ügyvédnek 5 pengőért mutatta meg a levelet.

többé-kevésbé ennyit fizetett a többi kíváncoi
io-Délután a kávéházban már 1 pengőért: is meg
lehetett rtéznL- Napok múltán fillérekre csökkent a
megtekintési díj, végül Soma a levelet szorult pénzügyi helyzetében örökáron eladta-
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Esfcu hajnalban
A Had*eh utca torkolatiban, szemben a
templomnál áll egy vaskerítésea szobor- ft Golgota
Krisztusát ábrázolja lehajtott fejjel, tüviskoszorüan. A nép elnevezte szomorú jézusnak.
Innen százötven lépésnyire volt a város -legelőkelőbb- utcája, a Szapáry utca, Elején agy nagy
szálloda fényeskedett ezüsttükrÖB kávéházzal. De a
Nemzeti Kávéháznak csupán az utca felöli része volt
"fővárosi".
Itt
tükrös
oszlopok j kárpitozott
páholyok voltak, két biliárdasztal, meg a kaszírnö trónusa. EJeljehL, a hátulsó rész inkább lebujhoz hasonlított, itt álltak a kártyaasztalok, itt
forgatták az Ördög bibliáját.
ft kSrf/aforgatok népes seregéhez tartozott Falud!
József 3-B, Székely Imre rövidáru nagykereskedésének utazója. Egész héten a vidéket- járta- A szombat éjszaka s a vasárnap nagy részét a Nemzeti Kávéházban töltötte. Szomorú szemű, megfáradt ember
volt Faludi József és megátkozottat! balszerencsés
kártyás. A régi szolnokiak még emlékeznek rá: olyan
pech ja volt a kartyabarij mint Schmidt nyugalmazott
tanító úrnak a kibicelésben.
Egy vaíSrnap este - szokásához híven - Faludi Jözsef megjelent a kávéházban-tartimintákkaltelt börondjét letette a ruhatárba, s leült kártyázni
zsebében a fizetés maradványával, az úti költséggel, a heti ellátmánnyal- Mindezt az utolsó vasig
elvesztette, ft bank nyert, és ez nagy baj volt,
mert a vesztes poéntöröktől nem lehet kölcsönt
kérni* Pénz pedig feltétlenül kell vasúti jegyre.
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cigarettára, hétfői ebédre. Később már nem olyan
súlyos a helyzet, a megrendel&któl kapott pénzből
lehet Önkényes előleget felvenniFalud! kénytelen volt kölcsönkérésével a nyertes
bankárhoz, az aanapi "caáBzSr"-hoiH Kátai Ferenchez fordulni.- Rátái pékmester ismert alakja volt a
szolnoki éjszakai életnek- Az első világháborúban
meggazdagodott, több aütődébe és háza volt, ezeket
azonban a két világháború között a kártya elvitte.
Kövér kés, kin>ért mozgású, halk hangú, jőhumorü
et&ber volt Rátái Ferenc. Tisztakezű, korrekt, gavallér kártyás. Egy azakéttű egysser azt mondta: ha a
legelzárközottabb londoni kártyaklubba egy tagot
felvennének Szolnok megyéből, az minden bizonnyal
Kátai pék lenne.
- Szombaton megadod? - kérdezte Kátai Faludital*
- Meg,
- Esküszöl?
- Esküszöm - tette kezét a szívére Faludi Jóska.
- Jól van - mondta csendesen Kátai - de nem itt,
hflnon a szomorújézusnál.
di méltatlankodott, vele ne szórakozzanak, különben ia neki minden öse az izraelita hitközségnél fizette az egyházi adöt- De az öreg Kátai
hajthatatlan maradt.
Zárórakor egy különös menet indult el a Kemzeti
Szálló mögötti sikátorokon a szomorújézus felé. A
megrögzött éjszakázok, ahogyan Krúdy mondaná "a
szolnoki éjszaka ködlcvagjai": Ungár Számi, Szabc
Barna, Bhrlich Soma, Haimai Sándor, Kátai Ferenc,

aki hajnalban
pékmü he1yhe.

már Le

se feküdt,

ment egyenesen a

SzomorúJÉZUS előtt Faludi letérdelt, laegeskudöct,
negkapta a tlipengöotAztán bőröndiét lábalva sietett az állomás
nehogy lehesse a hajnali jászsági vonatot.

Csizmazia meg a tök felao

Az elad világháború előtti Szolnokot jogosan nevezték, a kávéházak városának, A Piac téren - a múzeum és a könyvtár; mai földszinti helyiségeiben - a
Magyar Király elökelósködött, a Gorove utca eledén egymás mellett a Royal éa a Koronáról késűbb
Caraűra keresztelt kávéház, A Baross utca elején a
Balaton, a Kádár-cukrászda
(ma: Tünde) mellett az
Otthon B pár lépésnyire a Nemzeti Kávéház. Délután, este telve valamennyi.
Megváltozott a helyzet a világháború után- A Nemzeti Kávéház maradt meg egyedül. Ez is falta a
bérüket. Egymás után mentek benne tönkre Szántóék, Maaans^kerék* h híres pesti Bucsinszky csupán
néhány hónapra tudta felvirágoztatni. Jó üzlet.,
jövedelmező bérlet Ivanice keiében lett. Ivanics
jól verette az üzletet; remek kávét adott, a külföldi képeslapokat la járatta, gondoskodott, hogy a
biliárdasztalok kifogástalanok legyenek,
csinos
kaszirnóket ültetett a kasszába. Ügyesen szervezte
meg kávéházában a hazárdjátékot némi szemethunyó
rendőri segédlettel.
Az urak makaót játszottak, a köznép nasivagit. A
naqivasit így játszották: a bankár letett a zöldaszta]_ra egy vonalban, bizonyos távolságra egymástól 4 kétfillérest. Ez volt a tájékoztató, A kétfillécesek'alatt volt sorban a hetes, nyolcas, kilences s a tizes helye. Fölötte az alsó, felső,
király éa az ász helye. Ennek alapján helyezhették
el tétjeiket a poentórök. A bankár kézbe vett egy

csomag magyar kártyát, megkeverte, elemeitette,
aztán kivágott sorban maga elé két lapot, egyet
jobbra, egyet balra- A jobbra kivetett lappal a
bankár nyert, as erre tett téteket levette, a balra
kivetett lappal a játékos nyert, az erre tett
összeget a bankár kifizette. Ma azonos lapokat
vetett ki, például két kilencest, az 'paroli' volt,
ilyenkor a tét telét magának levettePofonegyazerü játék, s megy mint a karikacsapás.
A nasivasi egyik megszállottja volt Csizmaiia Fe^
renc- Ismert, változatos életű szolnoki figura,
volt katona Prönay Pál Lajta-bánsági hadseregében,
dolgozott szorgalmasan édesanyja
pékmühelyében,
megpróbálkozott a könyviigynökséggel stb.
Széles váLlű, viszonylag alacsony ember
volt,
rettenetes erejű. Jártában szüntelenül jobbra-balra
pillantott, kőiben feltűnően hosszú karját előrehátra himbálta. Vasárnap mindig a pepitaruháját
vette fel. Kettőt szeretett: a nőket és a kártyát.
Egy este a Nemzeti Kávéházban nasivasizott. Feltett a felsőre egy pengőt és vesztett- Duplázott,
két pengőt tett a felsőre, ismét vesztett. így ment
vagy
hatsior-hétszer
egymás
utánCsizmáéra
ká.romXodott, siidta az eget, a bankár keiét, saját
magát, zsebei-ben kotorászott, a a legrejtettebb
zugból előkapart egy t£zpengöst, az utolsőt, Satette ezt is a felsöre. Siri csend lett. A bankár
keze pedig kivágta jobbra a vesztő lapot, a tök
felsőt-

CsizmazLa dermedted nézte, majd odakapott a tök
felsőhöz., kezébe vet-te s szét tépte. Körülnézett,
mit csináljon vele, Hirtelen mozdulattal a szájába
tömte a régni kezdte- Felét lenyelte, felét kiköpte Kásrtap a fél város ezen derült: Csizmazia megette
a tök felsőt.
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Berkovics ür segédei

Szolnokon cníndig nagyon szerették a focit. Heg is
volt rá az ok: tehetséges labdarugói voltak- a a
iGld gyepen rnindig szívvel-lélekkel küzdöttek, a
győzelemért, A legidősebb szurkolok emlékeznek még
Csücski
hatalmas
felszabadító
rúgásaira,
az
örökmozgó Hegedűs centerhalf fáradhatatlaneagára, a
"cseh OnwBterte', Wittelatágerre, aki ördöngós
ügyességgel 30-40 méteren át elűrerohanva a mellén
vitte a labdát, s így törte át az
ellenfél
védelmét, az egyik legnagyobb tehetBégre, Demére,
akit tnaBodikOB kereBkedelmieta korában állítottak
be a MAv elaö csapatába, s mindjárt négy gűlt rügott. Sok néiöt vonzott 4 pályára Kolláthék 'aranycsapata- is.
A húszas-harmincas években a legfőbb vonzóerő az
volt, hogy ugyanabban az osztályban három szolnoki
csapat is verertgett: a MÁV, az MTE és a MOVE, a
későbbi SzAK- Minden idényben hat helyi rangadó
volt, s a szurkolók hada már hetekkel előbb megindította a vitát az esélyekről. Sava-borsa volt
ezeknek a mérkőzéseknek, a pályán élethalálharc
Colyt, B ez magával ragadta a nézőket- Túlzás nélkül mondhatjuk: olyan MAv-azurkoló mint Spitzer ür,
a HÁV-SzAK meccs 90 perce alatt teljesen beszámít hatatlan volt.
Még világnézeti alapja, osítálygyökere is volt an
nak a ténynek, hogy a legélesebb harc az HTE
volt mind a pályán, mind a nézőtéren.

61

SxAK "polgári" egyesület volt, gyökere a fajvédő
HOVB- A= HTE-t szolnoki prolik alapították 1919ben.
fti egyik viharos HTE-SzAK meccsen történt, hogy
egymásba kapott Jcét szurkoló- Az egyik nemrégiben
Szolnokra helyezett fÓtisitvisel-Ö volt, hivatalinál fogva tg SzAK-szurkolö, a másik Berkovics Antal siabúaaatei, az MTE vezetőségi tagja. Az
az első sorban ült, a másik a tribün közepén,
hangjuk tülszárnyalta a zaivajt, Kezdetben a
darügásra vonatkotQ Lanieretük volt a vita tárgya, a
eközben különböző háziállatokat neveztek meg. Hiába
nézett Daday rendőrkapitfiny vérfagyasitó aze^Bal
Berkavicsra, a vita elfajult, a Legvaskosabb gorómbaSágokat vágták egymás fejéhez. Az egyik olyan
volt, hogy a rákvöcös arcú SíAK-azurholö felordítot
a tribünre:

- Holnap várom a segédeit!
A segédek az üri bflCfiület-kódex fontos tényezői
voltak- Ok szabták meg a párbaj feltételeit* Kimondhatták akár azt ÍB, hogy "". - - vűntcBÖvü pifli—
tolyok, 30 lépés távolság, öt lépés elűce,", vagy
"... nehéz lovassági kardokkal, bandázs nélkül, fl
végkiroerülésig'Egy pillanatra
tribün felett.

mintha a

halál suhant

volna el

a

Másnap Berkovics űr elküldte két segédjét a mérges
űrhöz, hogy felvegyék a méreteket egy készítendő,
divatosx Ö B Z Í öltönyhöz.

Nagyon csodálkoztak, hogy a megrendelő kidobta
Őket.

old.
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