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Előszó

A szolnoki Verseghy K.ör és a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Versegh> Ferenc Könyvtár közös vállalkozásának, z Verseghy Kiskönyvtár sorozatnak első kenetet tartja kezében a kedves
olvasó. A mosi induló sorozanal azi a céh tűzlek maguk elé a kiadók, hogy olyan rég feledeti, vagy nyomdafestékei eddig nem is
látott, de arra érdemes írásokat táljának az olvasók elé. amelyek
vagy szerzőjük, vagy tárgyuk révén Szolnok városához kötődnek.
Abban a reményben teszik ezt, hogy ezzel is szolgálják a város
múltjának mélyebb megismerését, a szoJnokiak — őshonosok és
ide települtek — azonosságtudatának, a szülő- vag> lakóhelyhez
való ragaszkodásának és értékei megbecsülésének erősödéséi.
Mindkét fenti feltételnek megfelel a lervEZeti sorozat első
kötete: Kertész Mihály tárcáinak megjelentetése. Kertész Mihály
(Kertész Míháh Miksa. Gardener Michel) 1888, február 4-én
Szolnokon született. Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után
jogot tanult, de ügyvédi vizsgát csak 1918-ban. harminc éves korában tett. Eleiének alakulásába, mini annyi más kortársáéba, beleszólt az első világháború, amelyei végigharcolva a kommün után
Romániában. Nagybányán telepedett le, és itt nyiiott ügyvédi irodát. Az ügyvédi teendők mellet! iljükon hajlamainak engedve újságíriissal is foglalkozón. A Cimbora című gyermeklapban publikált. Így került kapcsolatba Benedek Elekkel, akivel hosszabb
időn át levelezett. I^úságí regényei, elbeszélései Szatmáron, Aradon egymást követően jelentek meg a húszas évek első felében.
Regényei jelentős részének cselekménye gyermekkorának szolnoki élményeiből táplálkozik. Bár a város nevét nem emiili a helyszínek kétségkn-ül Szolnokra utalnak: pl. Szökés a teknöben (kél
kicsapott diák kalandjai a Tiszán), vagy a már Budapesten megjdeüt A csudálatos sárkány. Szerzőnk ugyanis 1926-ban hazateie3

pult Szolnokia. ügyvédi irodájában, vagy a Nemzeti kávéház
asztalánál ina további ifjúsági, majd lársadalmi regényeit. Drámaírással is foglalkozott, s nem is sikertelenül. Kabaréjeleneteit,
egyfelvonásosait a budapesti Andrássy úti és a Belvárosi színház
gyakran tűzte műsorára. Jeleneiéi, novellái a szolnoki Irodalmi
Kurírban, majd a Szolnoki Tükörben kaptak helyet, de a tóvárosi
lapok is szívesen közölték írásaíi.
Az egyik szolnoki lap 1927 októberében hírül adta egy film
tervét. Bonyhádi Klíngl Róbert rendező irányításával német filmet
készültek forgatni november 5-étől Szolnokon szerzőnk Szökés a
teknöben című regén) éból A léma később felbukkan Kertész Mihály — kötetünkben is olvasható — Meder utca című tárcájában.
(A filmről nem találtunk további híreket, s a filmográfiák sem
említik. Ha mégis elkészült, akkor becses kockákat tartalmazhat
városunk akkori állapotáról.)
A Szolnoki Újság tette közzé 1933-1934-ben Kertész Mihály Vasárnapi Krónikáit EZE\L a sokkal inkább irodalmi tárcához,
mintsem krónikához hasonló írások a korabeli szolnoki társadalom főleg középosztálybeli rétegének mindennapi életéből kiragadott "apróságok" felmutatásával tartanak tükröt olvasóik elé. Esetenként egy-egy fonákság láttán, vagy pusztán nosztalgiából kitűnő emJékezőtehetségének révén szívesen visszakalandozik gyermekkori világába. Ezek az emlékezések sok érdekességet tartalmaznak az első világháború előtti é\TÍzed szolnoki éleiéből. Olvasmányos, csevegő stílusa, élénk és kifejező párbeszédei jól illenek a választott műfaj sajátosságaihoz. Külön érdeme, hogy néhány vonással is képes a jellemek ábrázolására.
Az ebben a kis kötetben található írásokat tehát éppen tipikus "szolnokiságuk" miatt tartották e füzet kiadói utánközlésre érdemesnek. Kosa Károly értő válogatása Kertész Mihály "krónikái41 közül a legsikerültebbeket emelte ki. Az általa öt fejezetbe
tömörített tárcákat nem megírásuk időrendje, hanem azok tartalma
szerint csoportosította, ezzel is segítve a mai olvasót a "régi"
Szolnok életében való eligazodásban.
Szuxmay Ernő

/. Kávéházak asztalánál...

Fényes bácsi
Amikor harmincon felül nyújtózkodott a hómérö higanyoszlopa, es sorfalat kellen állni az olasz rendszerű fagylaltszaloDok előtt hogy tízért egy tölcsémyi üdítői szerezhessünk- amikor
a rázeE takarékosságra kezdett inteni a hálósig, és amikor megjelent a plakát a hasi hagy máz eílení védekezésről, mindenki hirdette, hogy itt van. megérkezett a nyár. Különösen, hogy szernianúk is akadtak, akik Róth Móric bácsit felöltő nélkül látták volna
sétálni.
Mindezek a külső jelenségek azonban engem nem vezetlek
felre, és talán egyedül álltam az általános felfogással szemben véleményemmel, hogy még nincs ín az igazi nyár.
Ma azonban már én is hirdeiem, hogy Szolnokon is ny'ár
van, noha nemcsak a rádió, de a valóság is erős lehűlést bizonyít, s
észak-nyugati légáramlás cibájja felöltőnket.
Mert nekem akkor kezdődik a nyár. amikor a Nemzeti teraszán, pontosan délután hat órakor először tűnik fel Fényes bácsi
galambos; hajú. klasszikus művészfeje.„
Jó néhány évtizede vagyok csendes, távoli, de annál őszintébb bamulöja Fényes bácsinak, ennek az istenáldona leheiségü
művésznek, aki az év legnagyobb részéi vag> a fővárosban, vag\
külföldön tölti (s csak a lapokból értesülünk útjairól s egy-egy jelentősebb sikeréről), de amikor eljön a nyár, bárhol is Jegyen,
visszatér hozzánk. Nem tudnám megmondani, hogy mióta lett
Szolnok második hazája, de az bizonyos, hog} a régi-régi Viszlayfék uszodában is találkozzam már vele, pedig ez nem tegnap, sót
még nem is tegnapelőtt volL
Akkor is nagy szélű, szürke puhakalapot viseTt. akkor is
evikkert hordott £ akkor is Fénves bácsinak szólította mindenki.

Közben ekek eg> teljes emberöltő, volt boldog béke, boldogtalan
háború, sörét emlékű forradalom, végzetesen csonkító Trianon,
voH bíztató konjunktúra és minden remémi fosztó gazdasági válság. Amerre csak nézünk, mindenütt megváltozott minden a felísmerhetetlenségig. csak Fényes bácsi maradt mindig és minden
körülmények között külsőleg is, belsőleg is változatlanul ugyanaz:
első tekintetre megnyerő, kedves külsejű. ízig-vérig művészember,
aki nemcsak örökre magáhüz tudja láncolni azt, aki egyszer két
szót válthatott vele. hanem ö maga is ^áltozailanul tud ragaszkod*
ni ahhoz, akit vagy amit egyszer megszeretett.
Ezen jön el a világ végéről is minden nyáron hozzánk, s ettől ajó szokástól a világvárosokban araiott dicsőségei sem tudják
Igen, most már in van a nyár minden boldogító szépségéve!
és előnyével mert megérkezett Fényes bácsi, s délután hat órakor,
olyan pontossággal., hogy órát lehet utána igazítani, beül a Nemzetibe, elfogyasztja az uzsonnakávéjáL elolvassa az esti lapokat, s
kimegy a müvésztetepre. Nem is igen tatjuk egész nap [Öbennél az egy-másfél óránál. De ez éppen elegendő arra. hogy
higgyünk az Élet boldog változatlanságában és abban, hogy nem
Lehet rossz, csúnya nyarunk, mert hiszen in van isméi köztünk FényesbácsL

Júliusi esték

Öltünk a Nemzeti kávéház előtt...
A leveleinkre akkor ezt a datumol írtuk: 1914.JÚ1ÍUS...
A fülledt nyári esíében alig rezdült meg a falevél. Csak néha-néha indult el a szandaí rét felöl egy kis szellő, átíopakodott a
Tiszán, s a Szapáry utca házsorai között végigsuhanva megtorpant
a keresztben álló banképület sima falánál. A mélykék égen miriádnyj csillag szikrázott, de mi nem néztük az eget, nem figyeltük a
csillagokat, nem hallgattuk a szellő suttogását, hanem ültünk a kerek márvány asztalnál* s jelentéktelen semmiséé ekröl beszéltünk
egymásnak* jókedvűen* gondtalanul, mintha nem is volna fontosabb dolog a világon, mint ülni a kávéház előtt és elmondani egymásnak, hogy reggeltől estig mi történt velünk, körülöttünk...
Ültünk és beszélgettünk, közben-közben nagyokat nevettünk, és — ha nem is fejeztük ki nyíltan és hangos szóval — lelkünk mélyén őszmién haragudtunk, amikor egyszer csak jön valaki, és félig informált zavarossággal kezdeti beszélni Szarajevóról,
merényletről, PrinciprőL., Bosszankodtunk magunkban, mert a hír
elvágta a jóízű diskurzus fonalát, és gondolkozásra kény szeri tette
agyunkat... Ki ludhatta ugyanis, hogy mit jeleni a zavarosan elmondott esemény?! Mondom, kellemes júliusi este volt, és 1914et írtunk leveleink főié...
Hogy aztán mi jött, az emberi őrület miket produkált, nem
kell, de szinte lehetetlen is in elsorjázni...
... Ülünk a Nemzeti kávéház előtt...
A leveJeinkre ezt a dátumot írjuk: 1931.július...
A fülledt nyári estében alig rezdűl a Falevél, csak néha-néha
indul el a szandai rét fetól egy kis szeDő, s áiJopakodva a Tiszán,
végigsuhan a Szapárv uica házsorai közötL míg bele nem ütközik
a keresztben álló banképület sima falába. A mélykék égen miríádnyi csillag szikrázik, és mi ülünk a kerek márványasztalnál, s alig
másróE beszélgetünk, mint... mini húsz évvel ezelőtt, ugyanitt,
7

ugyanilyen estén... És egyszer csak jön valaki, és beszél: A rádióBécs... Doüfusst... agyonlőnék,..
A jóízű diskurzus fonala most is megszakad, és — ha nem is
hangos szóval, de — bizonyos, hogy némán valamennyien imádkozunk:
— isten. légy irgalmas... és ne vigy minket a kísérteibe...

A hadítudós
A sokféle nyelv-, orvos-, jog-, természet-, vegyi, fizikai stb.
Stb. tudós után végre ralálkoziam a had [tudóssal A különös csak
az a dologban, hogy ez a találkozás nem a \ilágháboní idején a
mazuri tavaknál vagy a gorlicei áttörésnél vagy a Piave mellen,
vagy a San Michele tövében Doberdó közelében, sót még csak
nem is a Száva mentén, avagy az Avala előtt elterülő síkságon,
sem a Lovcsen meredek oldalán. vagy a déltiroli havasok csíksán
történt hanem — ki hinné?! — in. Szolnokon, közelebbről a
Szapáry utcában, még közelebbről a Kádár-cukrászda teraszán, és
pedig az elmúlt vasárnap délelőttién, amikor egy frissen tökön indiáner élvezetet nyújtóan lassú fogyasztása közben bús szalmaözvegységemben az ünnepi korzó szépein andalgon ábrándos tekintetem.
Egyszóval: teljes békehangulat lengeti körülöttem, hiszen
1934-eí irunk. másfél évtizeddel vagyunk túl a békekötésen is. és
még lidércnyomásos álmunkban sem jönnek már elő a Kárpátok
és a Dolomitok rémségei.
És egyszerre csak a mindig kitűnőnek talált Kádár-féle tejszínhab íze keserű lett a számban, mert az egyik szomszédos asziáinál — mint derült égből a villámcsapás — váratlanul emlékembe kény szeri ictiék a boldog feledésbe merült húsz év előtti napokat
Valaki ugyanis hadi dolgokról kezdett beszélni. Azaz nem is
beszélni, hanem magyarázni sót előadni és pedig a tudás, szakértelem, hozzáértés és beavatottság oly szédítő határozottságával,
hogy gallérján legalább is három aiany cserfalevelet pantallóján
pedig tengernyi széles vörös tampasz: kelleti elképzelnem. Csak
elképzelnem, mert a beszélőt — háttal ülvén neki — nem láthattam, azonban egy pillanatig sem mertem volna kéiefkedni, hogy
az elóadó a legmagasabb és legtitkosabb vezérkar legmagasabb
rangú tagja. Mert amit beszélt és ahogyan magyarázott azokból
nem is következtethetett mást egy magamfajta, egyszerű, harcte9

reket végigbarangolt, s csupán íohadnagyságrg emelkedett halandó.
A haditengerészetről folyt a magyarázat ezúnal (mert egyes
megjegyzésekből meg kellett állapítanom, hogy a gyalogság, a tüzérség, lovasság, légiftona, sőt a műszaki csapatok ismerete szintén a kisujjában kdl legyen az előadó úrnak). Véletlen csak, hogy
most a hadi tengerészei került "szőnyegre". Floitak, flottíllák, vezérgözösök. loípedóL torpedó naszádok, torpedórombolók, tengeralattjárók, tengeri csomók röpdösiek a levegőben, indiánerem
minden falatjával egy-egy véres tengeri ütközetet nyeltem, percek
alatt tizedesiörtnyi pontossággal értesültem valamennyi állam hajöegységeiröl. Nincs az a hadi kémszervezet, amelyik pontosabb
számadaiokkal szolgálhatna akár Anglia, akár Franciaország, Japán, Kina. Oroszország, az Egyesült Államok stb. stb. hajóiról,
lonnamereteíról, az egyes hajók ágyúinak számáról, kaliberéről,
gyorstüzelő képességeiről, hordtávolságairól. találatainak precizitásáróL legénységeinek mennyiségéről, tiszti létszámáról, a hajók
koráról és állapotáról, harcmüveleteiről. védelmi és támadási metódusairól, mint az én cukrászdái szomszédom. Szédültem és
ámultam, és önkényietenül is haptákban ertem a habos indiánén
ennyi haditudomány hallatára, s oly nagy tísztetetérzés töltötte el
egész valómat, amilyent a háború idején még a szakácsok iránt
sem tap] áliamNem is bírtam tovább a kíváncsiságommal. Meg kellett fordulnom, hogy lássam ezt a három cserfaJe\ éles, tenyérnyi lampaszos haditudóst.
Rút dolog a kíváncsiság. Meg is bűnhődtem eme emberi
gyöngeségem miatt. Rémsegesen csalódtam. Mert az előadó úr
gallérján nem volt arany cserfalevéL pantallóján nem piroslott
széies lampasz. Nem- Sót, Egészen egyszerű civil ruha feszült
rajta. A kora után ítélve pedig a gerundiummal és gerundivummal
viaskodhatott csak, amikor milliók véreziek odakint a harctereken.
A foglalkozása pedig... Ejh, hagyjuk. Sok volna a csalódásból.
Elég annyi, hogy tíz óra elmúlt, amikor már bezárták az üzlete10

De azért nyugodt lélekkel adta a hadiwdösL Miért ne? Próbálja va!ak: megcáfolni adatait Nagyon jól tudta, hogy milyen
féltve 5i2öti titka minden államnak különösen a tengeri hadi felkészültsége. Mién ne mondhatna hát o házszámokat in Szolnokon,
a Kádár cukrászda elön Japán hadiflottájáról?! Igaz?
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A centerhalf meg a tüdővészbacilus
Hogy ez a kenő miként kerülhet össze? Azonnal meg méltóztatnak érteni. Hízelgek ugyanis magamnak azzal, hogy az írásaimat* ha mindjárt nem is a? elején, de legalábbis a végén meg
szokta érteni az olvasó. Kétségtelen tehát, hogy a cenierhalftiak, a
futballjáték eme nagy fontosságú egyéniségének a tüdő vész baciJusával való vonatkozásba hozását is meg fogják éneni,
ülök a kávéházban a törzsasztalnál, amely a szokott oraban
úgy benépesedik, hogy Jancsi, a? örök pikoló nem győzi a pótszékeket hordani. Különös asztal ez, különbözik minden más töizsasztaltól. mert — ellérökg más törzsasztal természetrajzától — a
legkülönbözőbb rendű, rangú, foglalkozású és korú emberek fogfalnak helyet körülötte. Persze, sok a duma, és kevés a rendelés, s
ezt az arányt nem változtatja, annál kevésbé fordítja meg a pincén
buzgalom, mely ötpercenként frissel cseréli ki a tálca vizet.
Most is áll a vita, azaz nem is ál!T hanem folyik, sót dübörög, csattog, viharzik egyre növekedő hévvel és hevességgel. Onnan induJt kJ. hogy azt mondja a vitarendező:
— A "Bocskay" az egy vidéki csapat.
— Tagadom! — vágja rá a másik. Mert a "Bocskay" profi
csapa! fen. már pedig ezzel elvesztene vidéki jellegét.
Vihaimagnak ennyi bőségesen elegendő. Megindul a disputa, érvek és ellenének sorakoznak fel az igazság diadalra vitele
érdekebea, hogy hát vidéki csapat-e a "Bocskay" vag\ sem?!
Ebből aztán fokról-fokra kiszélesedik, terebélyesedik, szétárad, hullámzik a vita, A csapatról egyénekre tér át. Nevek röpködnek a levegőben, nevek, hogy ki- mikor, melyik csapatban, mit
játszón, mily körülmények es előzmények után len centerhalfból
hátvéd, hogyan szipkazta el Kökörcsinig a kapust a G.B.M.-tól a
B.U-é.k., mrkorrúeta Bibic: a hatodik gólt. miért volt hibás Futyök
lefutása 1930. szeptember 16-án, amikor a K.K.N.S-ben balvédet
játszón az N.M.T.E, ellen es hogy Konyok miatt esett ki a bajnokiból a TXK-, mert nem jól drifrlizeit. holon Térdkalács nagyszerüen passzolt neki. bár a Buksi fejelése elmaradhatott volna, mert
emian csinálta Golyva a "gyertyát'*, amiből Tudd tízenegyest ní12

gott, ez pedig "comert" eredményezett a félidő hetedik perc huszadik másodpercben, de Forrás későn vágódott igy sikerült aztán
Kalmárnak kapu mellé cselezni, ámha Bordás átadja Gyűrűsnek,
akkor sikerüli volna Pacsirtának a kilencedik percben egyenlíteni!?
Ezután az atfétikára került a sor, s ezzel újabb légiónyi név,
rekordok, időben és méretben tizedmásodperces és milliméteres
meghatározásokkal s ijesztően pontos dátumokkal.
Mindenki beszél, mindenki hozzá tud szólni mindenhez,
mindenki tudja, hogy Pneit Mátyás mikor ugrottá a 2.16 1/2-et,
hogy Ponty a 100 méteres mellúszásban ÍJ6794 perces rekordidővel verte Csukái, aki ezí a távot gyalázatos módon 1.16795
perc alatt úszta meg, hogy Izom IMZÖT 7 méter 37 cm és 2 millimétert dobott, mint két évvel ezelőtt, és hogy a 400 jardos síkfutásban Szaladt Gál Lehel 3 perc 8 másodperc és 6 l ized másodperces idővel gyÖTöli Szufla Gerő előtt a kupánvágás küzdelemben.
Mindenki beszélt, csak én hallgattam szédülten a cimtámyi
név, ido, táv hallatára.
Végre beláttam, hogy nekem is illenék már valamit szólni
abban a társaságban, ahol ennyit ludnak. El is kezdtem,
— Kérem uraim... — próbálkoztam magamra terelni a figyelmet.
De háromszor is ismételnem kellett a megszólítást, amíg sikeiölt áttörnöm a vita zaját, és felém fordittatní a tekinteteket.
Csodálkozás, sőt megbotránkozás volt e tekintetekben, miníha
csak azt akarta volna mondani mindenik, hogy mit akar ez a
sportanalfabéta?! Hz azonban nem riasztott vissza engem, s hogy
végre szóhoz juthattam, megkérdeztem:
— Kérem, uraim, nem tudnák véletlenül azt is, hogy ki fedezte fel a tüdővész bacilusát?
Nem kaptam választ. Mindenki mélységesen hallgatott. S a
sportvitának is vége szakadt. Legalább most már tudom, hogyan
kell elhaJIgaitatni a hangos sportvítázúkal.,.
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Régi k i r U i s o k
Eseménytelen, vagy legalábbis komolyabb események nélküli életünkben érthetően sok szóbeszédre adott okot és atkáimat a
napokban az a megszakítás nélkül teljes 4R úráíg tartó kártyacsata,
mehnek résztvevői a társaság közismert tagjai \oltak. s mely küzdelem — a stirs iróniájaként — éppen a fukarságig menő takarékosságáról nevezetes úira végződött gyáros eredménnyel, mert
löbbezer pengővel könmebbedcit meg pén?iárcája.
Minden oldaláról megtárgyalták a ráérő emberek (akikből
manapság Tgen sok van) ezt a távkártyázást. Volt. aki csodálta, és
elismeréssel adózott a ritka teljesítménynek; volt, aki felháborodott, volL akit hidegen hagyott; volt, aki közgazdasági szempontból bírálgaüa. akadlak — úg% nevezett nagyképűek —. akik a
pszichológia szemszögéből boncolgatták s!b. stb. Csak egyet nem
hallottam: neve7Clcscn azt, hogy valaki a bohémiát kereste \otna
benne. Ennek neílig az az egyszerű magyarázata, hogy a mai kártyásokból teljesen hiányzik, kihall a bnhémia. Ma jórész! úgy
kárlyázik a kártyás, mini ahogyan a röfoskercskedö a vásznat méri, ahogyan a hivatalnok a rubrikát lölli, aliogyan az orvos aszpirint rendel, s ahogyan az ügyvéd pergátló kifogást cmcT: Telek nélkilL szellemesség nélkül, hhatásszefücu. Sőt ismerek kártyást, aki
szaoályos könyvelést vezet kártyanyereségérnl és \eszíeségéról.
De hát ma hiába keressük a kártyás ember eme metamorfózisát. Mem találjuk. Sokan nem is tudják, hogy régen még a kártyások is mások voltak, mint ma.
Talán néhai való anyai nagyapám volt az utolsó bohémkártyás. Felidézett nagyapám - mit kerteljek — a sus?ter mesterségét üzle a szomszédos 1 "örokszentmíklós nagyközségben. Igen
becsült ipar volt ez akkonban, mert e szakmában nem ismerték a
gépi Qzemet. ami elrontotta volna hírnevét. Becsüli ember volt
nagypapám is, főleg, hogy tíz segéddel és számon nem tartható
inasgyerekkel tloígcizotl. Nagy üzem volt e* akkor, s bizonyára
szép jusst is hagyott volna az unokákra nagyapám, ha a piaciéi
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sarkán nem állott volna a "Fehér bárány" vendéglő, ahova" nagyapám egyetlen este el nem mulasztott ''benézni". Ez a "benézés"
pedig kivétel nélkül egy kis parázs ferblivel végződött, s ámít a tíz
segéd nappal összckalapált. bizony éjszaka elúszott a Fehér bárányban..,
Egyszer azonban csoda történi. Fortuna istenasszony ramosolygcitl néhai nagyapámra, s éjfélig kerek halszáz pengo forintot
nyeit! Nem is próbálom megértetni a mai emberrel, hogy milyen
borzalmasan, lélegzeteláílítóan nagy összeg volt ez a hatszáz forint. Nagyapám meg is emberelte magát. Összeseperte a bankókat,
zsebébe gyűrte, s otthagyta a társaságot. Sietett haza. De míg máskor csak lopakodva nyitott be 3 hálószobába, nehogy boldogult
nagyanyám ícícbrodjen (pedig mindig ébren várta a7 áldott lelek,
csak színtclte az alvásll, most legényes hangossággal csörtetett be.
s költögetni kezdte felségét:
— Hanikám. leíkem — szóiingatta — . ébredj csak felmondani akarnék valamit...
— No, mi az? — kérdezte nagyanyám, nagyot ásíiva.
— Halíod-e, hatszáz forintot nyertem a Fehér bárányban,..
Ene rnár fel is ült nagyanyám, s hitetlenkedve nézett nagyapám ra_
— Né7-d, iti a pénz - mutalla nagyapám. — íhít most ide
íigyelj! Reggel az órással bemegyünk Szolnokra, és Lowingemél,
a bőrösnél kifizetjük a tartozásunkat, s bevásároljuk az egész léire
való bőrt.,. Hát négy órakor költs fel. F.l ne aludj! Csak en akartam mondani. Addig is jó éjszakát!
Nagyapám levetkőzött, s elfűjta a petróleumlámpát, miután
előbb a feje alá dugta a pénzt Nagyanyáin pedig sietve elaludt,
hogy hajnalban fel tudjon ébredni.
De nem így nagyapám. Nem hagyta nyugodni a párnája alá
rejtett vag> on. Izgett, mozgott, forgolódott, hánykolódott. Végre is
— észrevéve, hogy nagyanyáin mélyen alszik — ó\ fitosán lecsúszott az ágyról, felöltfizködölt, veiie a pénzt, s halkan kilopózotí a
házbóL Ment vissza a Fehér bárányba, ahol még együtt volt av
egész ferbliző társaság. Nagyapám elfoglalta előbbi helyéi, s két
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óráig az utolsó fillérét is elvesztette. Ekkor az előbbi óvatossággal
hazalopakodott, s visszabuj! ágyába.
Hajnali négy órakor áldott emlékű nagyanyám felkelt, meggyújtotta a lámpáu felöl tözködőrt, aztán költögetni kezdte mélyen
alvó, horkoló nagyapámat:
— Kelj felT Jónás,,. Jónás fiam, kelj fel!
Nagyapám felriadt.
— MÍ az?! Mit akarsz?! — méltatlankodott.
— Négy óra elmúlt! Készülj, mert tekéssük a vonatot.
— Miféle vonatot? — álmélkodott nagyapám.
— A szolnokit.,. Azt mondtad, hogy bemegyünk Szolnokra,
hogy Löwingemél bevásároljunk telire.
— Ugyan, miből vásárolnánk?! — fakadt ki nagyapám.
— Hát abból a hatszáz forintból, amit éjszaka nyertél.
Nagyapám minden álmossága mclletl is szívből kérdett nevetni.
— Ugyan, ilanikám — mondotta aztán — , álmodtad te az
egészet! Menj csak vissza az ágyadba, s hagyjál engem is aludni!
És máris befordul! a fal felé. Nagyanyám egy percig álmclkodva állott az ágyánál, aztán lassan vetkőzni kezdett. Elhitte a
drága lélek, hogy tényleg álmodta az egész történetei a hatszáz forintról...
Hoi vannak ma már az ilyen bohém kártyások?...
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Történnek m£g csodák!
Ennek az esetnek csak annyiban van köze Szolnokhoz, hogy
az illető, akivel megtörtént, hosszú évek óla itt él közöttünk, közismert ember, s általános megbecsülésnek örvend. Éppen ezért akkor sem nevezhetnem meg, ha kifejezetten nem is kért volna
diszkrécióra, mert bár oly régen történt vele a különös história,
hogy még a büntetőtörvények sem üldözhetnék miatta, a társadalmi üldözés azonban nálunk különösen nem igazodik a Btk.hoz, s indiszkréciómnak feltétlenül kellemetlen következményei
lennének krónikám hősére. Aztán meg vagyok győződve, hogy ha
nem lett volna oly megejlöen szép a nyári éjszaka, és nem dolgozott volna benne már a hatodik pohár vermüU bizonyára ma is őrzi
titkát köztiszteletben átló barátunkArról vitáztunk ugyanis a kávéházi asztalnál ezen a csillagos
nyári éjszakán, hogy mennyire hitel érdemlők a valóságban megtörténteknek vallott csodálatos történetekÉkkor szólalt meg az eddig mély hallgatásba merült, s csupán a vemtulos poharak üiltgetésével foglalkozó meg nem nevezhető hősünk:
— Higgyétek cl —jeíenlette ki áltaJános meglepődésünkre
— , történnek még csodák. A saját esetem szolgálhat düntö bizonyítékául állításomnak — tette hozzá, amikor itt-ott a kétkedés tényét látta felvillanni a szemekben. — Ha érdeke] benneteket, elmondhatom^
Mondanom sem kell, hogy valamennyien kíváncsi várakozással fordultunk feléje, annál is inkább, mert szavahihető embernek ismertük.
„Fiatalember voltam akkor, s egy nagyobb vállalatnál pénztárosi állast tültöttem be. Kicsit könnyelmű életei folytattam, lumpoltam, ló versenyek icjártam, barátnőket tartottam, s bizony ezekre a passziókra nem volt elég a csekély fizetésem. Így aztán —
csábítván az alkalom is — bele-belenyűltam a kasszába, s mire ráeszméltem bűnömre, kerek ezer pengő hiányzót!. Egy ideig abban
bizakodtam, hogy majd nyerek, s visszaieszem a pénzt, mielőtt
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még rájónnek a visszaélésre, de bizony nem kedvezett a szerencse,
sol az erőszakolásra további ötszáz pengő menl rá. persze ug) ancsak a vállalat pénzéböL. Rcltcncles napokai éTlem ál folytonos
remegésben, hogy mikor lepleznek le. Egyelőre még tudtam takargatni bűnömet, mert a vállalatnál meglehetősen fclüleles volt
ez ellenőrzés, egy napon azonban valami nagyobb üzleti tranzakcióból kifolyólag utasított a főnököm, hogy csináljak pontos kaszszazárlatoL mert másnap be óhajt tekinteni a pénztárba az a* idegen vállalat, amellyel együtt csinálták a tranzakciót. Szörnyű órák
következtek reám, A pénztárkönyvből megállapítottam, amit különben is tudtam, hogy tizenötezer pengőnek kellene lenni a kaszszában. de valóságban csak tizenhárome/eriilszá? volt. F.s a pótlásra a legkisebb reményem sem \oh. Szédfiítcn. mini álomban
csavarogtam késő éjszakáig, de amikor holtra fáradtan lefeküdtem,
akkor sem tudtam elaludni. Rendőrség... letartóztatás^ börtön...
Ezek a gondolatok foglalkoztatlak egész éjjel Ébtcn talált a hajnal
is, s akkor testben-létekben összelőne felíápászkodtam, felöltöztem, s ismét az utcára menekültem, fgy kcríiltcm a íJuna-paríra, s
a széles folyó láttára az öngyilkosság mint egyedüli megoldás érlelődött meg bennem Már indultam is lefele a lépcsőkön, amikor
egy szcmfíllcs rendőr — észrevéve szándékomni — elkergetett.
Éppen ekkor ütötte a Baj.iüka órája a moleat. Ilyenkor szoktam
hivatalba niennL s a megszokollság úrrá leli rajtam, és elindultam.
Ekkor már mindennel leszámoltam, így érke?(em a hivatal elé,
amikor egyszer csak arra leltem figyelmes, hogy a kapu elölt nag>
tömeg átsorog. rendőrök jönnek-mennek s főnököm is izgatottan
futkározik a tömegben. Közelebb siettem, hogy megérdeklödjem a
zürza\ar okát. Rs me^tuíitam. Az éjszaka belőttek a vállalatnál, s
az utoísö fillérig kirabolták a kasszát!... Meg vapyofc mentve! —
sikoltotl fel bennem az öröm. s a következő pillanatban ájultán
zuhantam sajnálkozó főnököm karjaiba."
— Nagyszerű! — töri ki belölünk a csodálkozás. Így azlán
— mondotta egyikőnk — sohasem jöhettek rá a hiányra
— Hát azért csaknem megjártam —jegyezte meg rejtélyes
mosollyal hősünk —, ugyanis a betörőkéi elfogták, s kihallgatáII

suknál azt vallották, hogy — a pénztári kimutatással szemHcn - csak lizenháromezerőtszáz pengőt Találtak a kasszában. Erre újra
kezdődött a kálváriám. Én tanú voltam a bűnQgi ben. de hajszálon
Lógott, hogy én is a vádlottak padjára kerüljek a helörok vallomása
alapján. A fotárgyaláson azonban szembesítésre került a dolog. S a
vádlottak, akik az egész nyomozás és vizsgálat során ki lartültük a
tizenháramCzeröLs7áz pengő melleit, amikor a foTárgyalási elnök
felhúására szemembe kellett volna mundaniok állításukat, nem
tudom, mit olvashatlak ki tekintetemből, de egyszerre visszavonták addigi vallomásukat, és beismerték, hogy tizenötezer pengőt
raboltak.
Eddig szóTt liő^ünk lorféncte. Kár, hogy nnnyfra ékoVu.
hogy nem írhaloin meg no\eflának. mert bizonyos, hogy azt mondanák az olvasók, hog) kiagyalt mese az egész.

//. Justlcia csarnokában

Mire visz a féltékenység?
Amióta a válópereké! zárt tárgyaláson intézik, kénytelenkelletlen fogyókúrát tart a pletyka, mert a legzsírosabb falatoktól*
amelyek éppen a válóperi tárgyalásokról kerültek ki, törvényes
intézkedés folytán elesett.
A szigorú diszkréció ellenére mégis kiszivárgott annak a
válópernek előzménye, amelynek szereplői az egyik környékbeli
városka előkelő társaságához tartozó házastársak.
A válópert a férj indította a bájos fiatalasszony ellen. Ok: a
házastársi kötelesség súlyos megsértése. 1 íogy idáig jutoii a dolog,
annak tárgyilagos megállapítás szerint főleg a férj, helyesebben a
lérj féltékenysége volt az okozója.
A férjnek ugyanis egy napon feltűnt hogy a nála jóval fiatalabb felesége mindennap ugyanabban az órában különös gonddal
felölíözködík, aztán eltávozik otthonról, és csak két-három óra
múlva tér haza.
A férj. aki okos. higgadt, és mindenekfoíöti kitúnö önísmerö
volt, morfondírozni kezdett:
— Jóval idősebb vagyok a feleségemnél, a férfiszépségdíjra
sem pályázhatnék, ráadásul kora reggeliéi késő estig elfoglalnak
üzleti, közéleti és egyéb ügyeim, s este holtra fáradtan dőlök az
ágyba, hogy a következő percben már hangos horkolással aludjam. Egyszóval: a legteljesebb mértékben elhanyagolom feleségemet. És mindezek ellenére egyetlen panasz-szava sincs, hanem... hanem mindennap, ugyanabban az órában, veszedelmesen
kicsinosítva magát elmegy otthonról, de sohasem számol be arról,
hogy hol, merTe, kinél járt. mit csinált. A józan logika szabályai
szerint tehát kétségtelen, hogy nejem önagvsága megcsal a házon
kívül töltött titokzatos órákban... Persze — ismerte el a higgadt
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férj — a logika nem elegendő ahhoz, hogy leléphessek az
szony ellen. Bizonyíték kell!
De mivel nagy elfoglaltságában ana nem volt ideje, hogy
személyesen járjon felesége útjai után — ízlése is Tiltakozott ez
ellen —, egy magánnyomozó irodái bízott meg 07 asszony megfigyel esc vei,
A nyomozó iroda — tisztességes honorárium ellenében —
vállalta is a megbízást, cs lelkiismeretes munkát végzett, egyik alkalmazottjára bízván, hogy nyomon kövesse a megbízó feleségének minden lépesét, és észleletéiről kimerítő jelentéseket küldjön
a félteken;' és gyanakvó férjnek.
De most adjuk át a szót a férjnek, aki a jó nevű válóperi specialistának jegyzőkönyvbe diktáJla a "tényá11ás"-i:
Naponta pontosan érkeztek a jelenlések a nyomozó iroda
megbízottjától. Itt vannak, kérem, ügyvéd úr, ezek a jelentések,
időrendben... Első nap: "Onagysága otthontői el távon án. a varrónőjéhez ment, ahol két ÓIÍT töltött. Innen a cukrászdába tért be.
alt egyedül mcguzsonnázoií, aztán liazasiclclt.^" Másutlik nap:
"Onagysága másfél órái töltött a manikürszaIonban, utána ugyanaz a cukrászda, ugyancsak egyedül, aztán hazatérés..." Harmadik
nap. "Látogatás egy barátnőnél— cukrászda,,, uzsonna egyedül...
hazatérés,..'" Negyedik nap: "Nöegyíeti g> ülés... cukrászda...
uzsonna... még egyedül..., de a szomszéd asztalnál egy csinos, jövágású fiatalember íünik fel.." Ötödik nap: "...cukrászda... uzsonna,,, a szomszéd asztalnál ugyanaz a fiatalember... melegen érdeklődő pillantások vattása..." Hatodik nap "...cukrászda..
őnagysága és a fiatalember egy asztalnál... összedugott fejek,,,
suttogó, elmélyedt beszélgetés..," Hatodik nap: "Ugyanaz; mint
előző nap,.." Nyolcadik nap: "Helyzet változatlan..." Kilencedik
nap "Cukrászda, Előbb a férfi érkezett. Izgatott várakozás. Tíz
perc múlva őnagysága is megjelent. Egyenesen a fiataíember asztalához ült. Igen hosszú, izgatott, halk beszélgetés. Végül őnagysága feláll. Búcsúzik. Meleg kézszorílás. miközben a férfi érthetően ezt mondja: Tehát hutnapf..."
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A tizedik napról - érkezik a befejezéshez a Teri - - ni
jelentés. K napon a feleségem nem jőlt haza. De másnap Ehidapestről egy táviral érkezeit tóle. íme a lá\Írai: "AV vitij rissza xtttp.
Útban vagyak Abbázia felé stop Útitársam f\rvin stop ."
— Ki az 37 Rrvin7 — kérdezte az ügyvéd a tavimt s/nicgcírek megértése után.
— lirvin?— — momiotla a férj viintatoUitii. miközben megvakarta kopasz Teje búbjai. — Frvin a n>'tmiozi> iroda mepbizodja.
aki a feleségem niegfíg} elesel végezte,,,
Slop...

Ad vocem:
Sokirányú és tárgyú olvasmányaim kft/üli
egyik Icgérdck feszítőbb és legizgalmasabb volt az a statiszlikai
kimutatás, amely arról számolt be a ^S-olnnki Újság" hasábjain,
hogy városunkban kereken kilencszázezer pengőt füstölnek eí eg>
év akut a dohámosok. Nemcsak ama következmények miau toll
izgalmas ez a leEeplezés. melyeket nejem ónagyságától kelleti elszenvednem, akinek ezek után hiába esküdözöm, hogy napi cigareltaadagom nem rúg tiVhbre 5-fi darahnál. hanem nagyban Fokozta
az érdekességei az a titok, hogy ha hiveiralos adatnk szeriül ennyit
füstölünk eí. mennyit tehet ki a valóságban ítistbc ment érték?
A statisztika adatainak hcKességéröl ugyanis -- bocsásson
meg nekem dr. Kenéz Béla kepyehnes uram. mini foslatis/ííkiis:
— sohasem voll valami nagy véleményem, de hogy az cllustölt
dohány mennyiség re vonatkozó siatisztikai adatok éppen nem fedik a valóságot, arra habozás nélkül mérget, söi uíkolinmérgcl merek venni?
Mert a lelkiismeretes aűalg>üi(ó — mindjárt észrevettem —
valamit elmulasztóit számításba venni, olya valamit, ami jeJenlfisen befolyásíilja a léceredményt. Fz. a valnmi pedig nem ceyéh.
mim ÍI szíbdohijm ! Már pedig k<mioJ> iKihóm In^ns/iúsi statisztikában nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a dohány mennyiséget, amely elpJánláhatotl. szépen ki is levelezett, aztán leszcdetelt.
megsimíttntott. rstfiiwtolnit, szárító pelrencékcn is 1-igoM kellő
időkig, meg is vágaloll. el is fösirihcietT. csak éppen linánoi'l nem
látott...
Hogy mennyi lehet évente a szűzdohány Fogyasztás, arról
nehéz még hsijvány fogalmai is alknlni, meri csnk nagyon ki^ lí»redéke a forgalomnak az. amely köl5nosen igy téíidöhcn. amikor a
sokféle bibelödés után végre élvezhető dohány lesz a dohámhól.
"dohányjövedéki kihágás" címen az illetékes tönénvszcki bitó úr
ele kerül. í'cdin ugyancsak népes iKcntáit a hífö i'u cíös7i*bája, iőr
meg a folyosóm is s/orul jcn-skáu a népekből, Jászszcníantirás vidéke — ahol a messze ícildön híres apró levelii, sáfrány színű do23

hány terem — csak ügy ontja a bíróságnak a kuncsaftokat így beváltás idején De hát hiába a légíónyi finánc, hiába a torvény szigora, a
dohánytermés tekintélyes része "szüz"-cn tölti be földi rendeltetését. Mert minden tüalmal fumigál, s minden akadályt leküzd az,
aki szűzdohányra áhítozik, sót, ha kell. dupla árai is Fizet, csakhogy ne trafikdohány füstölögjön az öblös, hísióriás tajtékpipában! Miért ez a nagy lelkesüTés a szüzdohány után? Olcsóbb?
Jobb? Nem lehetne mondani. Vagy mert tilos? Ki ludná megmagyarázni. De letagadhatatlan tény, hogy nagy-nagy, sokszor leküzdhetetlen csáberő van benne, aminek akárhányszor azok sem
tudnak ellentéllni, akiknek jó példával kellene eUiljámioL
Ezt bizonyítja a K.. bíró úr esete. (Nem irom ki a nevet, mert
ha ö már az égi mezőkön termett dohánnyal tömi is elmaradhatatlan csibukjáL utódaiból még élnek néhányan Szolnokon.)
Hogy tehát szavamat ne felejtsem, szenvedélyes nagy pípás
volt földi életében K. bíró úr. aminek látható bizonyítéka volt a/ a
gyönyöíű pipaióriüm. amelynek csodájára jártak a megyebeli pipások.
Ébredéstol elal vasig ki nem került a pipa K. bfrrt űr szájából,
de még álmában is iigy csücsörített, mintha a csutorát S7opogainí
Persze, hivatalában, tárgyalás közben is füstölt* olyan felhőt eregetve, hogy a vádlott sokszor csak sejtette, hogy jelen van. de nem
látta. Mert K, bini úr büntetóbíró volt a törvényszéken, és pedig a
dohányjövedéki kihágásokban ítélkezett, amint mondták, \asszigorrai.
így került elébe Ballagó Csősz Mihály, jászszeniandrási
adófizető polgár is.
K. biró úr két hosszú szippantás között (mert mosl is pipázón) közölte a vádat:
— Az a vád kend ellen, hogy tíz kiló kincstárilag nem kezelt
dohányt vásárolt- Megértette a vádat?
Kurtanyakú, egészben is kurta, tömzsi kis ember voli Ballagó Csősz Mihály, Zsíros tokája alatt Kossuth-szak áll s/aladt körben, vastag bajusza hegyesre volt pond öntve, baloldalán tümöU
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tarisznya lógott, kél kezében zavartan forgatta pörge. rozsdabarnára vedlett kalapját, úgy mondta:
-— MögértÖtíem...
— Bűnösnek érzi-e magát? — firtatta a biró űr.
B. Csősz Mihály egy pillavillanásig habozott, s máris válaszolt:
— Mán hogy bönős vónék. azt nem vállalhatom!
— Hát hogy volt a dolog? — kérdezte K. biró úr, s hátradőlve székében lenyomkodra középső ujjával a hamut pipájában,
úgy készüli a hallgatásra. Mert tudta mái. hogy hosszú magyarázkodás következik.
Ballagó Csősz Mihály pedig teleszítta tüdejét, aztán hozzákezdett a mentegetőzéshez:
— Hat az úgy vanT fölkérüm szépen a magas torvénybíró
urau hogy ha dohányt adott a Teremiő. mög pipát —, hát dohányozni kölL. De münkh syenTandrásiak, különösen élvezzük a pípáL mivelhogy ott terem a falu alatt, a szűrnünk láttára a világ
legjobb dohánylevele. Azt nekünk leremtötle az Úristen jutáimul.
Nem illik nekünk másfajtát szívni, oszt honnan tuggyam, hogy a
zöldpakliba1. amit a trafikba1 adnak, millen dohány van'.L. Ügy
Igaz-e? Löhei tán. hogy a' se kivetni való —. de mégse
szemandrási! Mer1 annak a földkerekségen sincs párjai Teccik
tűnni, apró a levele, mint a kisjány tenyere, oszí vékony ere7elü.
mínt a rózsaszirom. A színe mög mint 3 kikericsé... Szép, apró
kockára lőhet vágni, ami úgy pörög az embör kézibe", mint a valóságos arany... És hogy' ég! Amiku' müggyúttya az embör. ecccribc
mögdagad. Olyan parazsa van, hogy gyönyörűség nézni, amig egy
morzsányi dohány van a pipába1. No. osztán a füstje! Kékesfila.
mint az égboltüzat, oszt úgy csavarog, bodorodik. hcigy elfelejti
tüle az embör minden húját-baját, vele száll a gondolativá, vissza
a jó üdőkbe. amikó' még nevetős szömü janyok mög hamis íúzájű
mönyecskék körül Iegyesködlünk... Hát még az íllattya! Rózsakertbe éi7j nJagát az embőr, mögrcmcgteli az oncimpáját... Az iVe
mög külön nótái érdcm5L Nem csíp, nem mar. nem k.ipar, nem
köhögtél, nem csuklat... Ugy lőhet nyelni, mint a pergeieti mézet...
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Hallgatja K. bíró ÚT. kimered a s^enic. száraz lesz a
aztán meg hirtelen összefut a nyála, nagyokat nyeL rángatnák ősz
bajusza alatt a? ajka, kitágulnak az orrlikai. Éppen kiürült a pipája
is.
Ballagó Csősz Mihály pedíg mindért látja. KflliWiflscn. hogy
üres a pipa. ílnncul mosoh bujkál, csillog mogyorónyi apró barna
szemében. Közelebb csirtszan .1 bíró asztalához, azinn hálmnyííl a
farzsebhez, ahonnan kilóg a drihártyzsacskó cifra saifangja a furcsán csavart rézttrót pipaszurkálóval. Teniposan kihúzna a zacskói,
megcsavarja a nyakát, széthúzza a korcáf. betedujya kezet a zacskcS széles szájába, s kimarkolva eg> bo pipára való dohányt, lassan
pergeti a bíró úr szeme elöli, aztán sultogöra fogói! hangon folytatja:
— Amit eddig mondtam, az csak szálló szóbeszéd vol. De
itt a bizonyíték, üyözoggvék mí>g a tekintelek bíró tir... oszt ha
nem mondtam igazat, ültesse le a fcinmclt
Ks ezenközben már meg is tömte K. biró űr pipájál. söi már
sercen is a hádog gvufatartó fenekén a kéne*; gyufa, s paráz.slik a
jóféle szentandrási szüzdohány a bíró úr pipájában, melynek csutoráját -- úg> bizony — K. híró íir cuclizza olyan élvezcHcL mini
valamikor am ja emlőjéből az édes. lanpyus lejei.

26

A "í^pren c^clicn*

Mostanában sok sxri eseti a fotográfusokról, sói egvrk újságcikk a másik után látott napvilágot, jobb tigyh57 mélfó Íni7galommal tárgyalván e nemes, és a művészettel közeli rokonságot
vitáin ipar körében tnpasziali kifogásolható diámsokai Rövid
cg) másulánomi uj-sanis kel esel is sidódoll, »TitcL\ck lolliiigmii-tam
indították a S7en73ciós7omjns. riportert-kel. Fg\ tk volt az egymásra
licitáló Baross utcai dömping fényképészek ügye, a másik pedig a
gyermek fel vételek és vetítés címén mcgfcopaszltill szüFok kesergése. Mind a két eset amdleü tanúskodik, hogy a pénzszerzésre vonaikozó ötletek erősen fogytán \annak. s ezért a pén?éhes emherekmost a fény képestet re mint szűz lerfiícíre veleliék magukat.
Fgy csöppet sem csoílálto7tain leliái, nmihor n jelen krónikám tárgyául választolt S7crciiLSCllcn íologr/ilns cwiérnl ótosültem, mely esetben nem is íi7 a íulajdtmképpciiT s7eTencsctknség,
hogy a fbíográfus ellen a szolnoki királyi járásbíróság mint bünlelö hírósng clotl r^nlá^ vétsepe mintl eljniáí mtínli. hanem - aniinl a vc^cn kí í<"g lűmii
cgés7 más Miül mlemellc ki hcV
sflnk a? eleddig csupán a "flólás"-t megilleteít *"s7cronc*sétíen*' jeíA "Icnynílns" u^ynms

IMIJIV [0^:1^71^111 ff[c/7Íik ki

gunkat. ha márbünögyml van s7ó — ,i köve!kc7Ö:
Néhány hétteí ezelőtt egy s/ánalniasan IconotU si»vány- S7Íkár, magas teimelö, müvészicsen bo/onlos Fekete hajú flatakinbcr
járta n várn^s/úli meg n kiveli lnnyahá/nk:ft, nmclyekKcn j
mü. áriatlan Irfküfciü magyar c.^iládnk laknak A
fekete szöselkendóbe burkoil szögletes ladikok nieg
fénykcpezTigép állványt szorongatoil a hóna ab(t. s minden házhoz beki>rMigtníván illendően bemulatkn/otl ípcrsTe a nevei senki
sem értéllé mcgK s a/lán meg^iíó liaison flnmíla, hogy ö :i h'hiiíi
Világiapjának fiUóriportcre, aki s szerkesztőség niegbízásábc'il crdekes. fajtiís7ííi magyar lípusokról
lehrioleg népv
fclvclcíckel gynji. íinicíyck a/lfni sorjáhan nic^jirlumek :i/
hclittphan llojjcdclmcl kéri ichál. IM»J*_V a isahiilirnöl vagy
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annak hites társáról, esetleg a gyerekekről egy-egy felvétek készíthessen.
Miután pedig a hiúság a legártatlanabb lelkekben is ott rejlözik (éppen erre számított hősünk), a leglübb helyen megadták 37
engedélyt, ünneplőbe öltözve gép elé állolt a kiszemelt családtag,
a amikor elkattant a lencse zárója, és ezzel a felvétel művelete a
sok igazgatás után befejezést nyert, habozás nélkUÍ nyújtották ál itt
isT oll is a művész úrnak az "anyagköltség" címén követelt szerény
összeget, amely 20 Fillértől egész két pengőig terjedt a lencse elé
került modellek anvagi tehetsége ;>7.ermL
fgy történt ez B. gazdaéknál is. ahol gazd' uram, meghallgatva hősünket, azonnal kikiáltott az udvarra, ahol a hét év körüli,
szöszkefejű. búzavirágszemü egyetlen kislánya éppen ocsút szórt
az aprójös/ágnak:
— Gyere csak be. Marika lelkem, gyöngyvirágom... hamar
vedd fel a bémiálási ruhádat, oszt áll] ide. majd levesz a fotográfus
úr,- úgy sincs még rólad semmiféle fénykép...
Marika serdült-perdült. jószagú szappannal megmosla
almakerek ajtócskáját, kalászszínü haját meggereblyézte egy foghíjas öreg fésűvel, felhúzta fátyolos, patyolat bérmaruháját, s máris ott állott napsugaras lekintettel a furcsa masina sötét szeme
etfitl...
Persze mondani sem kell, hogy sem egyik, sem másik
"felvétel' nem jelent meg sehol, hiába várták a jámbor magyarok.
De azért senki sem ment panaszra, és soha ki nem sül a turpisság,
ha,..
No, de tartsunk rendet.
Egy napon B, gazd' uram, akinek Marikája szintén állott a
felvevő masina elölt, kétségbeesett arccal, haláfos szomonisággal
szemében, kimondhatatlan fájdalomtól gömyedten állított be a
rendőrséghez, cs egész hatalmas lestél rázó zokogássá] könyörgötL hogy kerítsék elö neki azt a fotográfust, aki az ö kislányát, a
Marikát lefényképezte. Meri ő — B. gazd' uram — hiába írt a képes újság szerkesztőségének, ott nem tudnak róla semmil, már pedig mindenáron beszélnie kell vele.
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Szó szól követeti, kérdést kérdés után lett fel a detektív,
amiből azián lassanként kibontakozón a bűnügyi tényállás, hogy
ugyanis B. uram is, meg a többiek is egy apró. garasos szélhámos
áldozatai lettek. Meg is indult a kutatás a ravasz fotográfus után,
akii sikerült is valahol a harmadik falu halárában — éppen munka
közben — elcsípni.
Diadallá! vitték a delikvenst B. uram elé, aki — a detektívek
legnagyobb ámulalára — ahelyett hogy összeteremieilézte volna,
nyakába boruk a rettenetesen beijedt, remegő embernek.
— Csakhogy végre előkerült, drága, jó uram! — kezdte B,
gazda az áradozást. — Nem akarom én felakasztatni azért, meri a
kislányom képe nem jelent meg az újságban... nem is azért kerestettem... hanem azért, hogy nekem készítsen arról a felvételről egy
szép nagy képet.,. Mert... mert — zokogtad magát a fájó, szörnyű
emlékezésre — pár napra, hogy nálunk járt az úr, elvitte a torokgyík az én egyetlen, drága bogárkámat, és nincs róla más felvétel,
csak amit az úr csinált. l£z a kép lenne a? én vigaszom hátralévő
szomorú napjaimban. Csinálja meg minél előbb, nem sajnálok
semmi költséget... száz pengőt is adok érte!, , O, csak mosl Örülök,
hogy hallgattam magára, és engedtem lefényképezni az én szép
gyöngyvirágomat! Legalább ez marad utána emléknek!
A szerencsétlen fotográfus ezekéi hallva, csak lezuhant egy
padra, s kezébe temetve arcát, sírta:
— 0, én szerencsétlen! Egyszer íett volna alkalmam becsületes úton nagyobb summát keresni, s azt is így elszalasztottam!...
Mert hát mosl már bevallom — tekintett fel a detektívre —, még
csak lemez sem volt a gépben!
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Juslkia
Nagyon a szájam i/c szerini való törvényszéki riportot olvastam a napokban a Szolnoki Újságban. Ártól sz.óft. hogy egyik
törvényszéki bűn lei fűi gyes biránfc pirongaíia a/ elete kertih ismeretlen notórius beiörnl megátalkodott életmódja miatt, s lelkére
igyekezvén halni, mcgkérdczlc:
— Miért nem választ valami rendes, becsületes foglalkozást?!
Mire a betörőfinérTCíescnvágia ki a megnyugtató választ:
— Szoktam én, kérem. borcscmpészésscl is foglalkozni
Ez a kís eset is bizonyítja, hogy a? Igazság bekötött szemű
istenasszonya nem olyan rideg és szigora arcú, amilyennek a róla
készített Ua^i/tkus szobrok és képek miiintják, hanem pyjifcrnn
hii7txlik mosókra, hopy másokai is meg mosoly ogta^Síin.
Néhai való íólh Móric, a voh szolnoki kiváló kir. tigyé^tségí elnök (akiről a "Móric" ligelet neveitek ell ttlcjéhen történt az
alábbi eset. nmeken országszerte mulattak akkoriban.
Pénzhamisító bantla garázdálkodott a kornyéken, s "lőtíi
Móric szigorú utasítást adott a csendörörsoknek a lettesek ktnyomozására. inert igen nag> szégyennek tartatta vo!na, ha ilyen hiincselekmény felderiiel lenül marad.
Neki is látlak derék kaka^iolia^ínk a nyom<»7ásnak% s n Takoztitl buzgalmat rövidcsen siker is koronázta. A? egyik szomszédos községhez taríozó tanyán felfedezték .1 hamiíítö handát, tagjait
éppen mimka közben csíplek PiHön. et;>kellőre 1 adtain állolt ^alnmennvi, a gépeket cs valami ezerkéiszá? forintr>yi hamis bankot
le fogtál ták a csend örök.
A sikeres fogásról az örsparancsnok azonnal elkészítette a
jelentést, hogy mielőbb megérkezzek az flgs észsépre. S7ÓJ0M pedig a jeíenlés imigyen:
"Tisztelettel ielentem. hogy a pénzhamisító haiulái elfogiuk.
s előzetes letartóztatásba helyeztük Hűnreikéin lefoglaltuk a gépekel és ezerkétszáz, forint hamis hankóí. A bűnjelt képe-ii penzt
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egyidejűleg postmitaíványnn elhildottuk a lek. Kir. Ggi'éssiég rímére. "
A dolog csattanója a*, hogy a pénz tényleg meg is érkezett.
Persze, kifogástalan osztrák-magyar bankjegyekben...
Ugyancsak Szolnokon történi ez is.
A békeévekben 1 <'ll Íll egy Novak nevű fegyór Kissé nehéz
mozgású, idősebb ember volt. nkít éppen c?én csak n fogház szükségleteinek bevásárlására használtak. O járí reggelenként a piacra,
üzletekbe, [Kénkor mindig kapuit egy fogKot aki az összevásárolt holmikat cipelte.
Egy alkalommá! valami ravaszabb foglyot osztottak be
melJé. s amikor útkiizben egy péközJeT elé értek, a fogoly rimánkodni kezdett:
— Omtesler úr, olyan éhes vagyok. P.ngedje meg. hogy egy
zsömlét vehessek itt a péknéL
Jó szive volt Nováknak. megindította a rab könyörgese.
— No. menj be - mondntTa
A fogoly beRicteit a? üzletbe. Nnvák pedig kin( várakozott
reá az üzlet clött. Vár. vár, perc perc után telik, söt már egy negyedóra is elmúlt, de a fogoly míg mindig nem jött ki. Végre is
megunta a várakozást Novak őrmester úr. s bem itotf a péküzletbe.
körülnéz, de nem látja ott a reáhj7ott rabot.
— Hol van az a fogoly — kérdezte a péktől csodálkozva — ,
aki aj eJöbb jött be zsömlét vásárolni?
— Már régen elmen* íti, a hálsó kiiáraton — magyará7ta a
pék, s ramuiaioli egy kis ajtóra.
Novak vakarta a fejét, s cgvedül tért haza a vásárlásbt>l. Jó
ideig nem is küldtek vásárolni, de a/tán elfeledlek ügyetlenségét s
mivel nagyon fogadkozoit. hogy ezentúl óvatosabb lesz. isméi
megbízták a he vásárfással. OoUíogan indult H a segítségül kapuit
fogollyal Í szándékosan ama péküzlet felé \eite útjáf, ahol legutóbb megszökött mellőle a fogoly, mert sejtette, hogy ez a rab is
élni kivan az alkalommá*, hiszen nem maradt lilok a lobbi fogoly
előtt múltkori ügyetlensége iJe eppen ezt akarta mosí komgáhit.
31

És tényleg, amikor a kétkíjáratú péküzlet elé émek. azonnal
kérlelni kezdi a fogoly:
— Őrmester űr, olyan éhes vagyok. Engedje meg, hogy bemehessek egy zsömléi venni.
Novak már előre mosolygott magában.
— No. menj — mondotta.
De amint eltűnt a fogoly a boltajtó mögöLí. Novak őrmester
úr olyan gyorsan, miiUha csak puskából lőtték volna ki, rohant a
hátsó kijárat felé.
Nem fogsz ki rajiam? — lihegte önelégülten maga elé, s lesbe állott a hátsó ajtónáL
És várt, várt, amíg csak meg nem unta a várakozást Akkoj
aztán becsörtetett a boltba,
— Hol a foglyom?! — kérdezte felháborodva.
A pék csodálkozva meredt rá.
— Hol lenne?í — mondotta. Már régen elment.
— Merre? — hűlt el Novak úr.
—- Amerre bejött!
Novak e második kudarc után alig mert hazamenni, s amikor
mégis rászánta magát, egész teslében remegve számolt be az
ügyészségi elnöknek újabb szere ncsétlenségérók amely — szerinte — a kellő óvatosság ellenére is érte.
Az ügyész nem ludta, hogy dühöngjön-e vagy nevessen, s
végre úgy határozót!, hogy másnap újra Novákol küldi ki vásárolni, hogy helyrehozhassa hatemeletes ostobaságát.
Esktidftzüu is Novak őrmester, hogy többet túl nem jár az ő
eszén egy fogoly sem.
Természetesen, a fatális péküzlet elöli most is megismétlődött a szokásos jelenet, s 3 fogoly megindító hangon kérlelte őrét,
hogy egy zsömléért bemehessen.
Novak azonban ráripakodott:
— Nem csapsz te. gazember! Szó sincs róla, hogy beengedjelek! Hanem add ide a két krajcárt. Majd én magam megyek
be!...

///- Egyszer már imi kell erről...
Filmre vetlek bennünket...
Először történi velünk (egy-két kisebb jelentőségű alkalomtól eltekintve) a Verseghy-szobor leleplezésekor, hogy komoly
méretben, országnak-világnak leendő bemutatás céljára filmre
vettek bennünket.
Bármily fenséges is. minden figyelmei lekötő is volt a
szobortelep leze" sí ünnepség, bizony azokban a peicekben. amikor
a felvevögép sajátos berregcse felhangzón, nem tudtam sem a
szónokokra, sem az énekesekre figyelni, sót még a nagyon bájos
Tóth Lenke asszonyról is el-elröppent a tekintetem, ha csak egyegy perctöredekre is.
Hogy miért és hol kalandozott ilyenkor a szemem? Mi leheteti az, ami még a lenyűgöző Ünnepségtől is elvont egy kis tdfl-
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Megmondom, kérem. Az embereket néztem. Az embereket,
akik hirtelen másokká lettek, annyira másokká, hogy meg sem ismertem őket még a legjobb barátomat sem, minlha mindannyian
egyszerre kicserélődtek volna.
Először is az Qnnepi merevségből minden átmenet nélkQl a
bakkecske természetére tértek át sokan, s ide-oda ugrállak aszerint, hogy merre, hová célzott a felvevögép lencséje. Aztán az alacsonyak csodálatos módon megnyúltak, a magasak pedig érthetetlenül Összezsugorodtak, így igazodva — holmi újfajia mimikrik
módjára — a felvevögép helyzetéhez, hajtva, kényszerítve az öntudatlan Ösztöntől, hogy le ne maradjanak a filmről.
De nemcsak a testek helyzete, és méretei változtak meg a
felvétel percei alatt, hanem — sót légióképpen — megváltoztak az
arcok és tekintetek.

A hírhedi pipogya arcára napóleoni önbizalom és elbizakodottság ü!( ki. a papucs alatt sínylődő alázatos férj, aki meg nem
tudná mondani, hogy otthonában milyen színű a plafon, meri soha
oly magasra nem merte még vetni tekintetéi, most egy diktátor,
egy despoía, egy oligarcha külsőségeivel kérkedett.
No. és a hölgyek! Konyhai!latíi ölgyermekes családanyák
Greta Garbót szenvelegték, a kartonruhás varrólányok pedig nem
adták alább Eggerth Marthánál (jó. hogy énekelni is nem kezdtek),
de sokan Liane 1 laidot vagy Iréné DünnL mások meg Kas Francíst
kopírozták azzal a nem is tiltok reménységgel, hogy okvetlenül
felfedezi valamelyik hollywoodi (nem ís a pesti Hunnia!) filmgyár
igazgatója, s egy szép napon megérkezik a messzi tengeren tülon
feladott levél a nagyszerű szerződtetés! ajánlattal.„ Es soha annyi
Ramon Novarro nem szaladgált a világon, mint amennyi ott szorongott azon a néhány négyzetméteren, a Vcrseghv -szobor körül,..
Istenem, milyen keserű csalódás következett be. amikor a
szolnoki felvételeket a napokban lepergettek!
Csalódtak azok. akik minden nyaknyűjLogalás ellenére is
lemaradtak, de még keserűbben csalódtak azok, akik hunyorgó
szemmel, ráncolt homlokkal, talán éppen orrukat fújva, avagy vakarózva véletlenül rákerültek. Csalódott a Greta Garbóról álmodó
sokgyermekes családanya, meri a vetítésnél vélte észre, hogy termete éppen nem üarbói. sót! És keserű csalódás fogta el a varrótű
tündéreit is, inert a nagyszerűnek képzeli fiimart: helyett egy Sülét
pacnit taíáltak csak, s csupán a kalapról sejtik meg. hogy az a fekete folt a világhírre számító arc akan lenni!...
Néztem ezeket a hirtelen megváltozott embereket és — ördög vigye el! — úgy el bámészkodtam, hogy elkésve kapiam ölbe
és nyomtam a gép felé a kislányomat!.,. Le is tagadtam otthon,
hogy mikor vetítették a szoborkleplezés felvételeit, mert bizonyos, hogy örökös szemrehányást kapnék üg> ellenségemért, ami
mialE nem leheléit a lányomból híres filmcsillag.
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Vidéki bemutatók
A fővárosi lapok színházi rovata az utóbbi időkben izgalmas
olvasmányul szolgál nekem. Mind sűrűbben hoznak hírt ugyanis a
iapok a vidéki színházak eredeti bemutatóiról. Szeged, Debrecen,
Pécs, Miskolc, és még ezeknél kisebb városok színházai is* programszerűen tartanak minden idényben legalább egy eredeti bemutatót de némelyik társulat — felbuzdulva a/ ily bemutatók anyagi
és erkölcsi sikerén — második, sói harmadik premierrel is kiáll.
Es ami a legfeltűnőbb, ma már a fövárosi tápok nem olyan válUeregetn, szűkszavú, utólagos regisztrálással emlékeznek meg a bemutalókról, mint régente. hanem legtöbbször a fővárosi színházak
bemutatóinak kijáró részletességgel foglalkoznak velük, attól a
pillanattól kezdve, amikor a vidéki direktor előadásra elfogadja a
darabot.
Ezt a decentralizálódást nem tudom tisztán azzal magyarázni, hogy Budapesten egy csomó színház becsukta kapuját, mások
meg csak a hét bizonyos napjain tartanak előadást, s fgy jelentősen
megszükült a lehetősége annak, hogy a vidéken élő és dolgozó író
fövárosi színpadra kerülhessen. Hanem inkább azzai kell magyaráznom ezi a feltéüenül helyes és egészséges jelenséget, hogy egyrészről a szerzők is, meg a közönség is kezdenek felhagyni azzá]
az avult felfogással, hogy csak az az érték, ami a fővárosból jön,
másrészt a vidéki direktorok is belátják, hogy nem zárkózhatnak el
a vidéken élő tehetségtől csak azért, mert vidéki. Mert hiszen —
nagyon sok példa van most már reá — a közönség is sokkal szivesebben és melegebben fogad egy jó darabot, ha szerzője mindjárt
vidéki író is, mint egy fővárosból elinduló t. ha az közönséges
fércmü, esetleg ízléstelen tákolmány, amelyet csak a kelfékiparosok leleményessége tart össze, de amely széthull a vidéki társulat
szegényes ruhatára mellett.
Csak őszintén örülni tudunk ennek a fel fogás változásnak,
mert innen már csupán egy rövid lépés, hogy 32 igazán jó és sikert
jelentő darabok után kétségbeesetten kutató fővárosi színházigazgatók is felfigyeljenek a vidéki premierekre, személyesen is meg35

tekintsék azokal és — ami külföldön már évtizedes gyakorlat — a
vidéki színpadról a fővárosira plántálják át az olt is hehiállóknak
ígérkező darabokat.
Mindezeket pedig abból az alkatomból tesszük szóvá, hogy
nálunk most kezdődött a tavaszi színi szezon, s remélhetjük, hogy
a fentemlíteti vidéki társulatok mögött a szolnoki sem marad el
abban a nemes versenyben, hogy a kerület egy-egy tehetségesebb
szerzőjének értékes és érdemes munkáját a közönség elé vígye, és
ne kívánja a helyi szerzőtől azt az abszurditást, (mint ezelőtt} hogy
bizonyos tekintélyes bevételi biztosítson a direktornak, avagy vegye hóna alá az egész jegypaketteL és házaljon vele!
Minden szcrénytelenség nélkül hirdethetjük mi, szolnokiak
— akik a legutóbbi szerzői esten tanúbizonyságát adtuk képességeinknek —, hogy magát becsüli meg a vidéki társulat, ha hébehóba egy-egy vidéki szerző ana való darabját bemulalja. Erkölcsi
kötelességet teljesít ezzel, mert útját egyengeti egy Tehetségnek, de
szolgálatot tesz vele a közönségnek is, mely mindig Örömmel fogadja a helyiek megmutatkozását végül üzletileg sem jön ki roszszul. amint azt az eddigi kevés számú eredeti bemutatók bizonyították.
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Ne adj (tizet, kérlek!
Egyszer már írni kell enöL.
Ezernyi apró bosszantást kell eltűrnie napjában az embernek
csak azért, mert nincs elég erélye és bátorsága, hogy felvegye a
harcot, irtó hadjáratot indítson ezek ellen a szúnyogok módjára
körülötte dongó kellemetlenségek ellen. Pedig a védekezésnek
nincs más módja, minthogy egyenként sorjába veszi az ember, s
ha kell, szóval, széppel is. gorombával is, ha kell. írásban nyílazza
le ökeL Ha kissé hosszadalmasnak is ígérkezik ez a harc, a vége
mégis csak a győzelem lehet, s jutalma az ezernyi bosszúság megszűnése.
Itt van, például, ezzel a tűzadással.
A dohányos ember rá akar gyújtani, s még amikor csak egy
tétova mozdulattal indul el keze a jobb oldali mellényzseb felé,
ahol a cigarettatárcáját tartja, máris akad valaki a közelben, aki sietve gyufái ránt, vagy megpergeti öngyújtójának acél kerekét, és a
rágyújtani készülő ember orca alá nyomja a lángot- Mert ö egy
"udvarias" ember! Tartja magáról.
De nézzük csak közelebbről ezl a dolgot. Mii is csinál ez az
úgynevezett "udvarias" ember? Bosszúságot, még pedig nagy
adag bosszúságot a dohányosnak.
Mert hát miben áll a dohányzás? Legtöbben, a lélektanban
járatlanok azl hiszik, hogy a dohányzás nem más, és főleg nem
több, mint a parázsló dohány füstjének beszívása és kifűjása. Vagyis, hogy a dohányzás ott és azzal kezdődik, amikor a dohány parázslani kezd.
Nos, itt van a gyökeres tévedés. A dohányzás adta gyönyörök már ott kezdődnek, amikor a kezem — szinte még önludatlanul — elindul a cigarettatárcám felé. Folytatódik a tárca kinyitásában, a cigaretták közötti válogatásban (különösen, ha több darab
és többféle cigaretta is van a tárcámban), a tárca becsattintásában,
a mellény zsebbe bújtatásában, tűzáldozaira szánt cigarettának az
áldozáshoz való el készítésében, ami ismét több mozzanatból áll,
igy a lassú, mílliméierról-millimcterre való végigtapogatásában,
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hogy a dohány lehetőleg egyforma sűrűségben helyezkedjék el a
papírhüvely ben, ami az egycnlcles szívás szempontjából nagyon
fontos, aztán a nyomkodás folytán kibújt felesleges dohány lecsípésében, a cigaretta szopókájának körmünkhöz veregetésében.
hogy a dohány port kiíázzuk belőle, sőt a rendesebbek ebbóí a célbót még bele ís fújnak. De ezzel még nincs vége? Most jön a cigarettának megfelelő végével való elhelyezése két ajkunk közölt,
ami különösen nagy gondol és alaposságot igényel, meri éppen
nem mindegy, hogy beljebb vagy kijjebb vesszük-e he a cigarettái.
Az eddig elmondottak a dohányzás első szakaszához tartoznak,
mint előkészítő cselekmények. Ezután következik a második, nevezhetjük: középső szakasz. Közelebbről: a rágyújtás. Hz sem valami egyszerű, egyetlen mozzanathói áTIó ténykedés. Rőt! Figyeljük csak: első. hogy nyúlunk a gyufásdoWért, megrázzuk a dobozi, amelyet balkezünk hüvelyk és középső ujja között tartunk
gyengéden, s mutatúujjunkkai kinyomjuk a doboz fiókját, jobbunk
mutató és hüvelyk ujjával kiemelünk egy ép fejű gyújtószálat, s
kellő, nem lúl heves, nem túl lágy, de nem is túl durva mozdulattal
végigdörzsöljük a doboz kevésbé kopott oldalán, aztán bevárjuk*
amig a lángra lobbant fejtől meggyűl a faszálacska. s ekkor óvatos
lassúsággal, nehogy a hevesebb mozdulattal támasztott légáramlat
eloltsa, a legyezős lángpillét a cigaretta végéhez knzeiííjíik, s szép
egyformán megperzseljük a dohányt, miközben mélyen beszjvjuk
az első fíisiöt, amelynek kifüjásával aztán eloltjuk a gyufát, jlfelve
az öngyújtó lángját...
Ezekből a mozdulatokból és mozzanatokból egyetlen egyel
sem akar elengedni a dohán>os, mert ezek teszik az. apró mozaikjait annak a gyönyörkomplexumnak. amelyet dohányzásnak nevezünk, éí mert ezek a? apró mozzanatok fogfalkoztatnak. szórakoztatnak, vagyis a felnőtt emberben is meglevő játékos kedvtelést elégítik ki. Amikor tehát az "udvarias" ember — kérés nélkül
— gyufát ránt. e kedvtöltö mozzanatok egész légiójától rabolja
meg a dohányos embert, tehát nemhogy szívességei tenne neki,
hanem éppen ellenkezőleg: bosszúságot szfrez. Fs növelj a boszszúságát még az is. hogy a rágyújtás elötii fentebb felsorolt moz31

zanatokat sem végezheti el a dohányos a megszokott és szflkséges
módon, meri hiszen az udvarias ember ujjat között már akkor ott
lángol a gyufa vagy öngyújtó* amikor még csak a cigarettatárcánk
után nyúltunk, s így ha azt nem akarjuk — bár megérdemelné — ,
hogy a körmei elégesse, sietnünk kell, eínagyoljuk a legfontosabb
előkészílő csetekményeket cigarettánkban csomós marad a dohány, a szopókából a torkunkra szalad a dohánypor, derékig kapjuk be szánkba a cigarettát, s végül oldalról kapja meg a tűz a cigaretta végéi, s igy egész hosszában féloldalasán fog égni, aminél
nagyobb bosszúságot dohányos ember el sem tud képzelni.
... Ne adj tcháL kérlek, tüzet!
De ne adj más okból sem. Mert eíöttcm hiába akarod az udvariast ravaszkodni! Én nem his/ek neked! Én beléd lálok! í-n tudom, hogy nem az udvariasság jndiT a tüz adására. Nem! Hanem,
mert tudod, hogy a tűzadás \Íszonzása nem lehet más, mint egy
cigaretta! Cigarettát akarsz, udvarias barátom! Tönkre akarsz tenni! Uzsorakamatul szedsz. Egy szál gyufáért hal filléres memflszt
akarsz! Vagyis annyi ellenszolgáltatási, mint amennyién egy
egész doboz gyufát veheiek! Nem szégyelled magad?! De jó! Ha
nincs cigarettád, kérj. Szívesen adok, ha van. Csak ne adj lüzel!
Mert úgy csak egy cigarettámtól fosztasz meg. de ha [flzet is adsz.
egy csomó bosszúságot is okozol.
Érted?
Tehát még egyszer kérlek, ne adj [űzeti

Személyes ügyben!
Két megállapítást is kellett tennem a közelmúlt napokban,
éspedig mindkettőt ugyanabból az ügyből, S mindkettő meglehetősen lesújtó volt.
Az egyik megállapításom az volt. hogy az emberek nem
tudnak olvasni, illetve míndig mást olvasnak ki a nyomlaloH bctükból, mint amiröl azok szóínak. A második — még lesújtóbb —
megállapításom pedig az volt, hogy sosem ott és azért éti az embert elismerés, ahol és amiért váija.
Az történt ugyanis, hogy az elmúlt napokban valami novelH
lám jelent meg az egyik (mert hál Istennek, van néhány) szolnoki
folyóiratban. En magam nem tulajdonítottam valami nagy jelentőséget az egész dolognak, s el is feledkeztem róla, ami érthető is
annál, aki fővárosi kiadók felé sanditgat. Ámde — őszinte csodálkozásomra — röviddel az elbeszélés megjeTenése tiián úton útfélen elfbgdostak az emberek, sokszor egészen ismeretlenek is. és
gratuláltak! Az első pillanatban zavarba jöttem, mert el nem tudíam gondolni, miért illet az elismerés, de hamarosan elárulták a
gratulál:sok, hogy ama bizonyos novellával érdemeltem ki a meleg kézszoritásukat és vállveregeiésüket. Hát zsebrevágtam a gratulációt, miközben bizonyos keserűséggel gondoltam arra, hogy a
lucatot meghaladó könyvem megjelenéséi dermesztőén hideg közönnyel fogadta a publikum, noha lesve lestem és vártam minden
könyvem megjelenése uíán a dicsérő elismerést, vagy legalább is a
tudomásulvétel legegyszerűbb megnyilvánulását. De bizony, hiába. A legszűkebb családi körön kívül csak azok vettek tudomást
irodalmi eredményeimről, akiknek magam mutattam meg a fővárosi neves kiadócégnél megjelent müvem egy-egy "véletlenül"
nálam volt példány át.
Es most — íme! — egy jelenték leien, két-három oldalas novellámért, amely egy vidéki kis nyomda meglehetősen kis igényű
és külsőségeiben sem valami versenyképes kiadványában látott
napvilágot, izomlázt kap a jobbom a sűrű kézrázogatástól!
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Mini kissé gyanakvó ember, azonnaí arra gondoltam, hogy
itt valami nincs rendben. valami végzetes félreértés lehel az annyi
elismerésben részesített novella körOl. S azonnal ki is lüni, hogy a
gyanúm nem volt alaptalan. Mert mindegyik gratuláns, amikor
végre sikerült kiszabadítanom kezemet szorongató markából, bizalmaskodó suttogással hajolt fülemhez, úgy árul la el az általa
megfejtett til&ot:
— Nemdebár X.-róí szól az elbeszélés?!
Mint akit hidegvízzel öntöttek váratlanul nyakon, annyira
meglepeti ez a kérdés, amely egyben kijózanító magyarázatául is
szolgált a csőstül jövő gratuTációknak.
Tehát — eszméltem a szomorú és kiábrándító valóságra —
nem a novella meséje, nem a fordulatos cselekmény, nem a nyelvezeibeli kiválóságai, nem is a megírás Ügyes technikája volt az,
ami a szokatlanul nagy érdeklődést kiváltotta az olvasókból, akik
miatt már a másik oldalra kell átmennem, hogy megszabaduljak a
szerencsékivánataiktói, hanem egyszerűen az a balhiedelmük,
hogy a novellát X.-röl írtam!
— Honnan veszik ezt a hiedelmüket?! — kérdezgettem ettől
is. attól is kétségbeesve.
Meri ismerem X.-et és az esetét, s hogy most utólag összehasonlítom a kérdéses novella tartalmával, sorjában megállapítom,
hogy semmiben sem hasonlít egymáshoz a kettő. Más a novellában szereplő személy neve, más az esemény színhelye, és főleg
egészen, de egészen más az esemény, részleteiben is, meg csattanójában is.
De hiába hoztam fel ezeket az ellenvetéseket mintegy védekezésül, söt írói reputációm érdekében, argumentumaimat halomra
döntőitek egy fölényes megjegyzéssel, hogy ne akarjak én okosabb lenni náluk! És éppen az a körülmény bizonyít legjobban az
ó megállapításuk mellett — mondották —, hogy a novella semmiben sem hasonlít X. esetéhez.
Hát tessék itt kiokoskodni! Én nem tudok. Ez már pszichiáterek dolga lenne. Az olvasó elhatározza, hogy ebből vagy abbóí
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az írásból ezt vagy azt kell kiolvasni, s akkor híába írja az író.
hogy "fekete", azt mégis 'Tehér"-nek olvassa.
Kiben van a hiba? Az íróban, aki nem tud írni, vagy az olvasóban, aki nem tud olvasni? Azt hiszem, az íróban. Mert nem dég
érdekesen és szépen ími. Hanem úgy kell írni. hogy az olvasó azt
olvassa ki beióle, ami! az hó tényleg közölni akar vele. Ez azonban ol>an speciális tudomány, amellyel kevés író dicsekedhetik.
Csak most értem meg, hogy miért van oly kolosszális sikere
az úgynevezett "kiiicsregények" ~r\ek.
Ha újra kezdeném az írást, csak kulcsregényeket írnék. Mert
ez az irásmő tud meg érdeklődést kelteni. Hiszen o« is kulcsosán
olvas a közönség, ahol semmiféle zár nincs.
Fiatal koliégáim, akik most indullak el az írás rögös, tövises
útján, írjatok kulcsrcgényt! Csak azt! Jól jarioki

Kfinyvnap
A naptári elnevezés mellett lassan-lassan minden nap kap
egy-egy más nevet is. Van már gyermeknap, hősök napja, az iskolában ismerik a fák és madarak napját, öt év óta pedig valamennyien megismertük a könyvrtapof. E most említett "napok"
rendszeresítése kétségtelenül azl célozza, hogy a? illető napon
minden gondolatunk, és — amennyiben ez is szükséges — minden anyagi teheíségünk annak a mozgalomnak álljon szolgálatába,
amelyről a nap elneveztetettA kőnyvnapon tehát, amely az idén négy napra nyúít, minden szabad gondolatunkat és minden felesleges fillérünkéi a
könyvnek illett szentelnünk.
A szomokr négy kftnyvsátorban is megállapíthattuk, hogy a
"könyiTitip"-rendszer nem volt céltalan. Határozottan több könyvet
adtak el kereskedőink e napokon, mint e propaganda nélkül. Az a
kérdés azonban, hogy mi okozta, mi idézte eló e napokon a
könyvvásár lási kedv és készség fokozódását'.' Érdemes és érdekes
ezl az okot kutatni és keresni, meri a kutatás eredményekén! —
már előre is elárulom — oly megállapításra juthatunk, hogy a
könyvnapihoz hasonló vásárlási kedv könyvnap néTkül is előidézhető volna. A könyvnapok sikerét ugyanis általánosságban azzal
szokíák és szeretik magyarázni, hogy bizonyos vásárlásra kényszerítő szuggesztív hatása van annak, hogy a könyv az üzletek
pokbörtöneiből kikerül az utcára, ahol mindenki közvetlen közelről megnézheti, megtapogathatja, lapozgathat bennük, szemtanúja
lesz, hogy X is, Y is vásárol-,.
így a közfelfogás.
De mélységesen hallgatnak arról a másik okról, amelyet a
közfelfogással szöges ellentétben egyedüli oknak tartok, ami a vásári ási kedvet megnöveli.
Ez az ok pedig nem más. mint az, hogy a könyvnapi kiadványok — anélkül, hogy az előállítás csak hajszálnyival is silányabb lenne —jelentősen olcsóbbak!
43

Rendületlenül hiszem és vallom (Tessék csak megpróbál ni}),
hogy ha könyvnapi alkalom nélkül is oly áron kerülnének forgalomba azok a könyvnapi kiadványok, mint a kiválasztott konyvnapon, éppen oly nagy lenne a kereslet irántuk. Ezek a könyvnapi
akciók szerintem csak arra alkalmasak, hogy a kiadók iránt növelje a könywásárlók bÍ7almatlanságát. Mert én például, aki a lucatot is meghaladó könyvem megjelenése folytán némi bctekinicssel birok a könyvkiadásnak mások előtt kissé misztikus mesíerségébé, semmiképpen sem tudom megmagyarázni magamnak, hogy
miért lehet egy könyvei olcsóbban adni a könyvnapon, mint máskor, illetve — helyesebben —- miért ne lehetne más napokon is
eppen olyan olcsón adni. mint könyvnapon? Hiszen nem lettek olcsóbbak a bérek, nem lett olcsóbb a papír, nem kér kevesehher a
könyvkötő munkás, nem kap kevesebb honoráriumot az im (nem
is kaphat, meri olyan alacsony), sőt meg a forgalmi adó sem kisebb, márpedig ezekből tevődik össze a példány ár Így minden
napon egyformáknak kellene lenniök az áraknak, s hogy mégis
magasabbak az év 361 napján, méllán hiheti a vásárló, hogy a
könyvkiadó érdemtelenül nagy haszonra törekszik, s vagy nem
vesz könyvet jogos felháborodásában, vagy vár a könyvnapig, s
akkor szerzi be azt amit egyébként egész évre elosztva vásárolna
meg.
Ezért nem tudok én a könyvnapi eredményeknek hozsannázói.
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A mi könyvtárunk
Nemcsak Balogh professzor úr, de — hiszem — minden
szolnoki polgár néhány nap óta, amióta megnyílt a városi könyvtár, egy jó fokkal magasabban hordja a fejét. Fclpeckelte a büszkeség, amely eltölt valamennyiünket a kultúra eme legújabb
templomának megépülése óía. Mint bennszülött szolnoki polgár
negyedszer érzem ezt a büszke örömei. Először jó negyven evvel
ezelőtt dagadt így a keblem, amikor eltűntek az utcáról a kétes vílágítésü petróleumlámpák, s helyükbe villanykörték kerültek. Megyére szóló nagy esemény volt ez akkor.
Szinte húsz évig kellett várni ezután a büszkélkcdcs újabh
alkalmára. Ez volt az. amikor a hepehupás utcák durva gránitkockáit felbontották, és sima aszfalt burkolatot Öntöttek a belső város
utcáira. Emlékszem, óraszámra állingáltunk akkoriban még sürgős
dolgunk ellenére is azokon az úiszakaszókon, ahol a burkolás
munkája folyt, és boldogan szívtuk magunkba az aszfaltul vaszíó
üstök nekünk ám brail latnak tetsző kátrány bűzét...
Harmadszor akkor voltunk ilyen büszkék, amikor a régi
csirkepiacon felépüli az elsó köszínház. Kimondhatatlanul büszkék voltunk kultúránk e pompás bizonyítékára, és még az sem fájt.
hogy a megnyitás ünnepségéről az idesereglctt sok idegen a? idevalósiak javarészét kiszorította úgy, hogy csak a helyi lapokból
értesülhettünk a magasztos ünnepség lefolyásáról...
És most itt van a negyedik, a könyvtárNem tudom, hogy azert-e, mert ez a legfiatalabb gyermekünk, avagy mert úgy sejtem, hogy az én életemben már nem igen
adódik hasonló jelentőségű kultúresemény szülővárosomban, vagy
azért-e. mert mint néhány kisigényű könyv íróját, az átlagosnál
jobban fiit a könyv szeretete, de tény. hogy a legbüszkébb a
könyvtárunkra vagyok.
Akárhányszor azon kapom magam rajta, hogy Töröm a fejemet, miként lehelne e könyvtár iránti érdeklődést a maximálisra
fokozni, és ezen a fokon állandósítani is. Mert nem titkolhatom el
éppen az öszinle és mély szeretetemből és rajongásomból fakadó
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aggodalmamat, hngy a könyvtár megnyitásai megelőző munkálatokkal és fáradozásokkal legalább JS egyenrangú — ha ugyan nem
nagyobb ~ lesz az azon való fáradozás, hogy a könyvtár iránii
lelkesedés ne csak ne lohadjon, hanem hatványozottan növekedjen
az ídő haladásával. Egy természetes és érthető gyengéje van ugyanis kultúránk eme új csarnokának, ami előtt nem hunyhatunk szemet.
Ez a gyengéje pedig, hogy aránytalanul sok benne a tudományos, exakt tárgyú mű. aránytalanul sok nemcsak a könyvtár
darabjainak számához, de a számításba vehető ni vasok öJiinség
számához és műveltségéhez viszonyítva is. Ez a j aránytalanság
pedig csak egyféleképpen tüntethető el (és ebben rejlik egyúttal az
érdeklődés növelésének és állandósításának kulcsa is), hogy |. t,
szaporítom keli a szórakoztató, modern müvek, regények mennyiségét
t u jön aztán a nagy kettős kérdés; hogyan és miből?
Mert nem kétséges elöltem, hogy a könyvtár érdemes vezetősége is tatja és érzi azí a gyengéjét könyvtárunknak, amelyről
fentebb írok, de a "hogyan és miből" súlyos kérdése előtt kénytelen megtorpanni, annyira zsebbe, még pedig — sajnos jelenleg —
üres zsebbe vágó kérdések ezek.
Ne tekintessék szerénytclcnségnek azonban, ha én e kérdésekhez hozzá bátorkodom szólni, és eJöadom elgondolásomat,
amely nem levegőre épített, sem nem naivul fantasztikus, hanem
azokból a megbeszélésekből táplálko/jk, amefyeket alkalomszerűen egy-két nagyobb, sot legnagyobb fővárosi könyvkiadó és
könyvkereskedő céggel folytattam a közelmúltban.
Ügy tudom, hogy a városi könyvtárnak már czidő szerint is
kb. 200 tagja van. Az ezek által fizetendő tagdíjak és a városi támogatás pesszimisztikus számítás szerint is mintegy 1000 pengő
évi bevételt jelentenek a könyvtárnak éx a nuheumtiak.
Ha már most — tekintve, hogy a könyvtár bért, tutést. villanyt, takarítást nem fizet — ebből az 1000 pengőből bőségcsen
számítva 500 pengőt veszünk fel évente a könyvtár és múzeum
berendezési és felszerelési költségeire, még a mai legalacsonyabb
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bevételek melletT is marad évi 500 pengÖ a folyóiratok beszerzési
költségén felül modem könyvek vásárlására. Hz pedig a Jeten gazdasági viszonyok mellett oly tekintélyes összeg, hogy ennek felajánlása ellenében bármelyik nagy knnywállalat — akár az
Athenaeiim, akár a Sínger-Wolfner vagy a Franklin-Tárculal —
nemcsak az összes, étidig megjelent modern, értékes, irttdaimi hecsü müvekkel lesz hajlandó könyvtárunkat kiegészítem, hanem
készséggel fogja kötelezni magát, hogy a jövőben megjelenő újabb
műveket ix megküldi időrttl-időre.
Azt pedig, hogy az így felszereli könyvtár taglétszáma ugrásszerűen fog növekedni, s ezzel arányban növekedik bevétele is>
még csak vitatni sem iehef!
Szerény véleményem szerint semmi esetre sem árthatna
ilyen irányban tárgyalásokat kezdeni.
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Természetes szaporodás: 1
Néhánysoros írás is lehet izgalmasabb és hajmeresztőbb,
mini a legvérengzőbb "grand gtiigrtoF darab. Szomorú példa erre
az a rövid statisztika, amelyet a Szolnoki Újság legutóbbi számában olvastam a nagyon komoly és nagyon alapos, lehat száz százalékban szavahihető Dr, Etek íslván úr Tollából Azl a megdöbbentő és lélegzetelállító tényt tárja elénk a főorvos úr, hogy a több
mint negyvenezer lakosú városban a természetes szaporulat az elmúlt hónapban 1, a*a? egy volt!
h
A halálozási arány — hál Istennek — nem rosszabbodott az
előző hónapokhoz képest, a kegyetlenül fájdalmas eredménynek,
vagy jobban mondva eredménytelenségnek oka és magyarázata az.
hogy a születések száma csökkeni ijesztően.
ML ennek az oka? — merül fel a kérdés minden gondolkozó
emberben.
A statisztikus azzal az agyonkoptatott válassza] felel erre isT
mini amivel minden más nem kielégítő eredményt magyarázni
szoktak néhány év óta: a gazdasági helyzet!
Hiszen magyarázatnak ez is magyarázat, de engedje meg a
halk szavú és megfontoltan nyilatkozó főorvos úr barátom, hogy
ezt a magyarázatot a magam réseiről ne fogadjam eh vagy legalább döntő oknak ne tartsam. Hiszen, ha a népesedési statisztikái
részletesebben vizsgáljuk, azt kel] megállapítanunk, hogy a születési arány éppen a szegényebb néposztálynál volt minden időkben
a legmagasabb. Ez pedig amellett bizonyít, hogy a rossz gazdasági
helyzetnek édeskevés befolyása lehet a szaporodásra, vagy ha van
is, az éppen ellenkező irányú, mint ahogyan a íöorvos úr a csökkenést magyarázza.
És még egyet nem lehet fegyelmen kfvűl hagyni, nevezetesen azt, hogy — mint áliaíában az országban — Szolnokon sem
volt soha a régi időkben annyi, a születések arányának emeléséi
szolgáló intézmény, mint mostanában.
A Stefánia, a bábaképzö, az O. T. J. — mind hiányozlak a
régebbi időkben. A szegényebb szfllönö sem olyan orvosi ellátás4S

ban, sem olyan nagymérvű anyagi támogatásban nem részesült,
mint most a fentebb nevezeit intézetek és intézmények útján. Aki
ismeri ezeknek az intézményeknek pontosságát és mind a szülés
előtti, mind a szülés utáni időre kiterjedő gondosságai, az előtt
meg éppen érihetetlen a csökkenésnek gazdasági, és egyedül csak
gazdasági okokkal való magyarazása. Mert ezek az ínTézmények
sokkal nagyobb mértékben segftík elö a szaporodás!, mint amilyen
mértékben a gazdasági helyzet csökkenthetné.
Máshol kell tehát a siralmas és sötét jövőt festő csökkenés
okát keresnünk, mert csak akkor tudunk némileg is kedvezőbb
helyzetet leremteni. ha tényleg a valódi okot sikerül megtalálnunk.
Én persze sokkal kevésbé vagyok szociológus, semhogy fel
mernék tolakodni a kutatók közé, s már az is nagy merészség tölem, hogy az eddigi magyarázat ellen szótemeiek.
Mondjam azt, hogy talán ma nem olyan bensőséges a családi élet nem olyan szoros a házastársak lelki és testi kapcsolata,
mint régebben, s aminek érthető és természetes következménye a
löbbke helyett a mai egyke, sőt egyse? Mondjam azt, hogy a megszaporodott olcsó szórakozási lehetőségek, mint pl. a mozi, rádió
stb. degradálták azokat a gyönyöröket, amelyeket a bensőséges
házasélet nyújt, s a házastársak ma nem egymásban, hanem házon
kívül keresik a szórakozást?
Oly problémák ezek, amelyek e szűk kereteken belül még
csak nem is érinthetők. Annyit azonban én is, és itt is merek állítani, hogy a szomoni statisztikának nem annyira gazdasági, mini
sokkal inkább lélektani okai vannak.
Más volt a gondolkodás, a felfogás régebben a gyerekről, arról is, amelyik még nem szüEeTeft meg, s pláne arróL amelyiknek
nefelejcs- vagy bogárszeme belecsodálkozott a nagyvilágba.
Régebben — legalábbis én úgy tapasztaltam — közkincs
voít a gyerek, Uré. cigányé — mindnyájunké volt. Mondhatnám,
régebben kalákában nevelték a gyereket. Ha az én édesanyámnak
véletlenül dolga akadl a szoptatási időben, minden további nélkül
átvitt a szomszédba. Rigó nénihez, akinek velem egy időben született aprósága volt Ilonka. És Rigó néni szíves-örömest táplál!
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meg engem is Ilonkával együtt. És viszont, így lettem én. a? Ábrahám-szövetségbeli, tejtestvére a hithű katolikus Rigó IIonkáoaL
(Ma már talán nem is tudják, mi az a tejtestvér!)
Tessék ezek után a fajclmélctnek érvényt szerezni.

IV. Helyi viszonyaink
Ind. S ó,20 p.

p. u.

Ha már lop az ember (ha csupán egy egyszerű újságcikk címét is), kipróbált jó helyre menjen lopni. Ez az elv vezet engem
is, amikor Körmendi Ferenc nagysikerű regédéhez hasonló címet
Jopok e kis cikkem fülé. Persze, itt egész másról lesz szó, mint a
"Via Bodenhach"-han. Arról a vonatról akarok imi, amelyik este 8
óra 20 perckor indul Budapestről, a Nyugati pályaudvarról. Hogy
a sok közül miért éppen enól? Nem véletlen. Ez ugyanis az a vonat, amelyet annak ellenére, hogy egész a keleti és északkeleti halárig fut, méflárt nevezhetünk a "szolnokiak" vonatának. Mert akik
a kora reggeli és délelőtti szeméfy meg gyorsvonatokkal a fővárosba randulnak különböző ügyeik lebonyolítása végett, csaknem
valamennyien ezzel a 8.20-as vonattal térnek vissza Tisza-menti
otthonukba. Este 8 óra körül úgy érzi magát a? ember a budapesti
Nyugati pályaudvaron, mintha a ttorove- vagy Szapáry utcán sétálna, mert bármene néz, ismerős szolnoki arcokba ütközik tekinlete. Sietnek a szolnokiak a 820-ashoz. amely, mint valami kotlós
a csibéit, összeszedi őket, és hazahozza. Fhben magában azonban
nem volna még semmi megírásra méltó érdekesség. De figyelemre
és el gondolkozásra méltó tünet az, amit a beszállás után észlel az
ember. Azt látjuk ugyanis, hogy nagyon kevés, szinte elenyésző
kivétdlel rangra, nemre és társadalmi osztályra való tekintet nélkül valamennyien, mintha csak egy nag>-nagy demokratikus érzésben olvadtak volna össze, s mintha feomofiak volna a válaszfaiak, harmadosztályú kocsiba szállnak, A fapados egyszerű kocsikban összetalálkoznak a doktor űr. meg az ügyvéd úr, meg a
mémök úr, meg a kis- és nag\ kereskedő, vállalkozó, iparos, tiszlviselö, a vendéglős, a nagyságos asszony és a nagyságos kísaszszotw. És ha már ily szépen egy fedél alá kerültek, nl> meghitt beszélgetésbe elegyednek a jó kétórás út alatt, annyi közös beszéd-
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témájuk akad, hogy aki idegen hallgatja, szentül meg lehel győződve, hogy ezek az urak és hölgyek mindennapos vendégek
egymásnál, kebelbaráTok, puszipajtások. Pedig, pedig...
Vajon — támad fel a kérdés bennünk —, miért csak a 8.20as vonatnál lehet így, s miért nem máskor is, mindig? Az éjszakába futó esti vonal miért tudja egy fedél alá hozni, szívélyes, megértő felebarátokká tenni azokat, akiket a nappali fényben egy világ
választ el egymástól? A gazdasági helyzet teszi-e, amely takarékosságra kényszerít, s a legolcsóbb osztályú vasúli jegyet váltatja
velünk, avagy a sötétség, amely visszaadja az embert önmagának,
levéíeti vele az álarcot, s őseredeti jóságában, a bibliai felebarátí
szeretetben mutatkozhat!k meg mindenki. Nem tudom.
De ha kiírnának valami nagy díjjal pályázatot az örök béke
és felebaráti szeretet megteremtésének ötletére, az én pályázatom
úgy szólna, hogy csak esíe indítsanak vonatokat, mégpedig csupa
harmadosztályú kocsikból összeállítva. Talán egy "boldog emberöltő" alatt (már megint Körmenditől lopok) ügy összemclegednénk, hogy senki nem látna különbséget ember és ember között
soha tübbé...
Ajánlom e sorokat a hágai békekonferencia szíves figyelmébe.

-t^.
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Forgalom az idegent

Üzenetet kaptam csütörtök délelőtt. A Tisza-parti szálloda
portása ludatla vetem, hogy X. űr megérkezett Pesíröí, s kéjei,
hogy minél előbb keressem Fel.
Mini aki tűbe üli. ügy pattantam fel a hírre, mert hiszen X.
úr, aki most ilyen váratlanul érkezeti hozvink, kereken hamtinctH
évvel ezelőtt járt Szolnokon! Három és fél évtizeddel ezelőtt hoszszabb ideig lakott nálunk, de aztán másfele viite a sorsa, s azóta
csupán hirbol hallott egyet s mást arról a Tisza-parti városkáról,
amelyben fiatalságának legszebb éveit töltötte- És most egyszerre
itt termett, egy — mondhatjuk — boldog emberöltő ellelle utáni
Nosza, siettem is hozzá, nemcsak azért, hugy újra lássam, és
megszoríthassam kezét annyi év mán, hanem mert dicsekedni is
akartam neki városunkkal. Dicsekedni, és megmutogamj mindent,
ami harmincöt év alatt épült, szépült, változón, fejlfidüu e városban.rr Szinte már clüre élveztem cl-clcsodálkozó arcát, meglepődéseit, s már fülemben csengtek elismerő, dicsérő szavai, amelyeket én úgy könyvelek el, mintha csak sajál szemelvemnek szófriának,
A szálloda halijában várt már a vendég, s amint megpillantott, szinte repülve eseti a nyakamba.
— Egy hajszálnyit nem változtál! —áradozott felém.
Én bizony nem mondhattam ugyanezt róla. Sőt. ha nem
számiiak a vele való találkozásra, talán meg sem ismertem volna.
Megőszült, megöregedett. Hgészen megváltozott. De hát ay. ember
mégsem mondhat meg ilyesmit régi barátjának, aki annyi év ulán
újra eljön ide. Ezért hát hízelgőre fogtam a szavam:
— Te sem igen változtál. Azonnal felismertelek — mondtam. —- Node most arról beszélj inkább, hogy mi hozott ide ilyen
váratlanul, annyi év után?
-— HáL ludod — kezdte magyarázni
. \alami SekOzdhctétlen vágy fogott ei, hogy újra lássam azt a városi, amelyben boldog ifjúságom gondialan éveit éltem.
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— Értem, értem — bólogattam. — Én pedig boldogan állok
rendelkezesedre. Megmutogatok neked mindent, hogy tásd, mivé
fejlődtünk! — jelentettem ki büszkén, és elindultunk.
— Látod— mutattam legelőször rs —, ez itt a már országos
hírűvé Tett Tisza Szálló a neves gyógyforrásával, ez pedig a parkunk, ahol hetenként 3-4-szer szabadtéri hangverseny van,. Mit
szólsz hozzá?
— Tgen, igen — szólt barátom elmerengve —, itt az én
időmben puszta térség volt, ahol longamétáztunk, meg
fuleslabdáztunk,
— Ez meg — vezettem tovább — a Tísza-híd„. a pesti Krzsébet-híd mintájára készült... Teíszik. mi?
— ó — sóhajtott az általam forgatott idegen —, széles, rozoga fahíd ívelt él valamikor a Tiszán, s azon a fahídon jártunk a
Móric-ligetbe, ahol a majálisokat tartottuk...
— Azok meg a strandfílrdók — mutattam széles, büszke
mozdulattal a túlsó part aranysárga foltjaira, ahol színes dresszekben nyüzsögtek legszebb hölgyeink. — Ugye, pompás? Hja, haladunk a korral! Meglepő, nem?
— Igen... de hol van a Viszlay-féle uszoda? — kérdezte barátom, s réveteg tekintetét fürkészve futtatta végig az innenső
parton, és hogy nem találta, amit keresett, határozottan nagvfokú
levertség és csalódás tükröződött arcáról.
— És mit szólsz ezekhez a villaépületekhez? — dicsekedtem tovább.
Barátom egy pilíanaíig elgondolkozott, mint aki emlékei között keresgél, aztán hirtelen felragyogott az arca.
— Te — mondta különös lelkesedéssel —. itt. ezeknek a
helyén állott a színház, ahol Gerlaky llermin játszott, akibe én
szerelmes voltam. Diákhelyre jártunk Eíz krajcárért, legtöbbször
engedély nélkül. Egy pohár sort kapott a pedellus, hogy be ne
áruljon! Hová lelt a színház, meg a primadonna, meg az én első
szerelmem !
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Alig tudtam rí venni, hogy tovább menjCitik- A Gorovc meg
a Baross utcákra fordultunk, ahol sorba mutogattam a? azóla épült
új palotákat.
— Nézd csak ezt meg az! a házat... — figyelmeztettem.
— F.áíom - - lehelte mintegy álomban. — Kz a íiyuri bácsi
kis kocsmája, alio\á hátulról szöktünk be. itt meg a Görgécscukrászda van, ahol lel déluiánnkal lebzseltünk^, itt. chhen a kis
sárga sarokházban tfliék meg Moller-pékéket, itt meg a vásáriéi
van. ahol sárkányokai eregettünk.,.
Nem látta a palotákat, nem látta a parkokat, nem vélte észre
a sírna aszfaltutat. semmit sem látott abból, ami van, amikkel
büszkén, dagadó kebellel dicsekedtem, s amikor kőrútunk végén
kissé rezignáltán tettem neki szemrehányást amíalL hogy egyetlen
csodálkozó, egyetlen elfsmero nyilatkozatot sem hallottam tőle,
könnyel fátyolozotl szemmel mentégelőzött:
— Ne haragudj- barátom — mondotta —. de... de én a flaTateágomnt jnttem kcrcsnL. l:s bÍ7cmy. alig találtam rá. f-ilrontotTatok mindent a fejlődésiekkel Kár, nagy kár! Most látom csakhogy megöregedtem...

Hazudíam, kérem,..

Csúnya velejárója az emberi természetnek a hazugság.
Azonban vannak fokozatok a hazugságban is. s e fokozatok szerint lehel súlyosabb, enyhébb — sőt menthető is. Az aEjas indokból, nyereségvágyból, embertársunk megkárosítása végett elkövetett hazugság nagyon aljas, szinte bűncselekmény számba megy,
amit semmivel sem lehet menteni. Ennél valamivel enyhébb a I'art
pour Tart hazugság, vagyis amikor magáért a hazugságért hazudik
valaki, mert ez bizonyos gyönyört, élvezetei szerez a hazugnak.
Az ilyen természetű emberről azt mondjuk, hogy beiegesen hazudozó, s mint minden beteg ember, úgy ez is némi elnézésben,
esetleg sajnálkozásban részesül csak a társadalom részéről, de nem
ítélik meg szigorúan a hibáját.
De van végül a magasabb, sói magasztos cél érdekében elkövetett hazugság, amely ugyan végeredményben szintén hazugság, de elkövetője! rendszerint felmenti a társadalom ílélöszéke.
Ebbe az utolsó kategóriába sorozható az a hazugság is,
amelyet én követtem el a napokban, s amelyet most — íme — a
nyilvánosság elé tárok, nem is annyira a magam mentésére, mint
inkább okulás végeit.
Ügy történt, kérem, hogy idegen helyről érkezett vendégem
volt a napokban- Mi sem természetesebb, hogy — mivel roppant
szívemen viselem városunk idegenforgalmának növelését — vendégemet karon ragadtam, s körülhurcoltam a város ama pontjain,
amelyekkel dicsekedni lehet.
így jutottunk el a Szapáry utca végére, az úgynevezett román-parkba. Vendégem, hátat fordítva a Tiszának (azt már előbb
megszemléUe), belemercdt a nyílegyenes, széles, tiszta Szapáry
utca perspektívájába. Én topva- figyeltem arcán a hatást, s dagadt a
keblem a büszkeségtől, kiolvasva az elragadtatást és teljes rnegetégedést vendégem tekintetéből.
Sajnos, az örömöm csak néhány másodpercig tartott, mert
máris látnom kellett, hogy az idegen arcvonásai eltorzulnak, mint
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amikor valaki illatos rúzsának v£ll virágot emel orrához, de az
utolsó pillanatban észreveszi, hogy TOSSZ szagú nadragulyát tart a
markában. Nem mertem kérdezni a hirtelen változás okát, de vendégem e nélkül is megszólalt, sőt durván rám támadt:
— Hogyan lehetett ilyesmit eltűrni, megengedni! — kiáltotta oly hangosan, hogy a járókelők is odafigyeltek. HáT ebben a
városban nincs mérnöki hivatal, nincs szépészeti bizottság? —
ömlöttek ajkairól a feddö kérdések. Nézd csak — magyarázta heves gesztikulál ások között —, itt van egy gyönyörű, széles utca,
amely szinte ordítva követeli a nyújtózkodást a város túlsó széléig,
hogy párját ritkító pompás sugárúttá fejlődjék. És ily nagyszerű
lehetőséget tönkretesztek azzal, hogy alig 150-200 méterre keresztbe engedtek építeni egy stílustalan épületet, amivel valóságos
zsákutcái csináltatok ebből az útból?
így az idegen.
Én hosszú percekig válaszolni sem tudtam, ehelyett átrohant
emlékezetemen a több mint harminc év előtti idö. amikor még a
Tiszavidéki helyén az alacsony, görbe, sárgára meszelt házikó állotl a kis púpos Mayer korcsmájával. 5 emlékeztem arra a nyári
kora délelőttre, amikor e házikó redves zsindely teteje kigyulladt- s
emlékeztem — hajh! —, emlékeziem azokra a viharos közgyűlésekre, amelyeknek egyetlen fontos tárgya volt, hogy mi történjék a
leégett kis ház telkével. Volt egy csoportja a közgyűlésnek, amely
a kort megelőző szépérzékkel és jövőbe látással azt követelte,
hogy kí kell sajátítani a telket, s azon keresztül megnyitni a
Szapáry uicának a további fejlődcs lehetőségét. De volt egy másik
csoport amely a Tiszavidéki építkezési tervét pártolta. Kemény és
heves harc folyt a néhány négyszögölnyi terület sorsa körül, amely
harcra lélegzetét visszafojtva figyelt fel az egész város.
Végül is a jó ízlés — mint annyi sok esetben — ezúttal is
csúfosan megbukott, s & Tiszavidéki odakönyökölt az út végére,
hogy belevigyorogjon a csonkán maradt utcába.
Persze, vendégem eJötl elhallgattam ezeket az emlékeket,
mert annak bevallása, hogy igenis, voltak, akik több mint három
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évtizeddé* ezelőtt is látták már azt, amit ő most észreveii, de elbuktak, még szégyenletesebb lett volna.
Ehelyett egy ártatlan hazugsághoz folyamodtam, s így dadogtam:
— Igazad volna kérlek, ha úgy állanának helyi viszonyaink,
mintahogyan te innen e parkból képzeled... De hat, sajnos, a helyzet az, hogy közvetlenül ama keresztben álló épület mögött kanyarog a Zagyva a maga rendezetlen, bozótos, szakadékos partjával, s
elTárja a továbbfejlődés lehetőségét. Söl éppen ezért is volt szükséges annak az épüleinek emelése, hogy elzárja a kilátást a zavaros, piszkos, mocsaras Zagyvára.
így már értem —- bólintott megnyugodva az idegen.

Egy rígi választás
Mire e sorokat olvassák... £JaJ> de szomorúra koplalták 37
öngyilkosok e mondatkezdést!), Kuna P. Andris bátyánk örökét
betölti Kunszentmárton. Mezey Lajos doktort, tiszteit és nagyra
becsült barátomat, akit toll forgató tudománya különösen szívemhez forrasztott, már mint a legfrissebb honatyát üdvözölhetem. A
kÖzszereiet és a közbecsülés minden harc és küzdelem nélkűJ,
egyhangú lelkesedéssel nyűjtótra neki mandátumát.
Nagy dolog ez meg szép is, nem mindenki dicsekedhetik
vele, de — akik emlékesek, hri alatt bizonyíthatják — az se' vól
utolsó dolog, s annak is megvoltak a különös ízű gyönyörei, amikor kél egyformán kiváló és közbeeső lésnek örvendő jelölt állott
egymással szemben, és küzdött a kerület mandátumáért.
Szolnokon tafán az ulolsó ilyen értelemben vett választási
küzdelem az volt, amelyben az akkor még fiatalember-számba
menó őr. Kiss Ernő. és az élete delén már jóval Túljáró Kreutzer
Balázs állottak egymással szemben. Nem is személyek harca volt
ez, hanem — legalábbis így látom én a hosszú évtizedek távlatából — a hagyományok, a konzervativizmus küzdelme a demokráciával, s a harc pikantériáját éppen az ad la, hogy a hagyományokat
a fiatal Kiss Ernő doktor, míg a demokráciát a már öregszámba
menö Kreutzer Balázs képviselte e küzdelemben! Igaz. hogy Kiss
Ernőnek az apja a foídbirtokos Kiss Ferenc, Kreutzer Balázs pedig
Üllőt veregető lakatosmester voít, aki annyira szerette e foglalkozását, hogy akkor is odadlll egy-egy órára a satupad mellé, amikor
a Nagytakarék (így hívták valamikor a Tiszavidéki Hitelintézetet)
pénztárnokává választotta meg.
De [alán éppen ez a végtelen és párjai ritkfió szerénység tetle
olyan népszerűvé Balázs bácsit (csak így hívta a város aprajanagyja), hogy amikor Kfss Ferenc visszavonul! a politikai porondrólt a helyébe lépő fiával szemben őt jelöllek,
Padfaricskáló diákgyerek voltam még abban az időben, de
se azelőit. se azóta nem érdeklődtem még olyan teljes szívvel és
[élekkel választás iránt. Mondanom sem kell, hogy bizony én Ba59

lázs bácsiért lelkesedtem és "drukkoltam", s a választás napját
megelőző korteskedés minden mozzanatai feszült érdeklődéssel
figyeltem. Első voltam, aki a párt irodában píros tolléri kunyoralL s
minden kortesverset kívülről megtanultam. Mert abban az időben
nem utolsó eszköze és fegyvere volt a küzdelemnek a kortesnóta.
Csak úgy öntötték a nyomdák e veisezeteket. Hogyan születtek, ki
irta? Nem lehetett tudni. Csak egynek ismertem a szerzőjét. Ma
már pirulás nélkül árulhatom el, hogy egyik reggel beíéplem a
Krcutzer-pártirodába, s annak az öregúrnak, aki megítélésem szerint valami vezető férfi lehetett a pártban, átnyújtottam egy saját
gyártmányú, tíz strófából álló kortesverset. Az első négy sorara
ma is emlékszem;
Háromszínü a nemzeti lobogó.
Rajta Kreuteer neve olyan ragyogó.
Ragyogjon is Kreutzcr neve örökre,
Apafijának igazi örömére...!
Még aznap délután meg is jelent a vers, de amilyen boldoggá lett az irodaimi siker, annyira lesújtott, hogy ugyanakkor a másik párt is kiadott egy kortesverset, amely így kezdődött:
Politika nem kalapács.
Nem ért ahhoz Kreutzer Balázs!,.,
Be kellett látnom, hogy ezt a verset jobban felkapták. Pedig
szentül hittem, hogy az én versem dönti el a küzdelmet.
És amikor felvirradt a választás napja, már kora reggel talpon voltam. Lestem a falvakból érkező kocsikat, amelyek a választókat hozták. Mert akkor több környékbeli falu tartozott a
szolnoki választókerülethez, s a falusiaknak be is kellett jönníök
szavazni a városba. Rekedtre éljeneztem és abcugollam magam,
már aszerint hogy piros vagy fehértollasok ültek-e a kocsin...
Rettenetes nehéz küzdelem volt. Késő estig csaknem teljesen egyformán álltak a szavazatok. Nem bírtam kivárni az eredményt, lefeküdtem. Reggel aztán arra ébredtem, hogy megbuktunk, 81 szavazattal kapott többet Kiss Emő. Izgalmasan szépek
voltak ezek a régi választások a pártvacsorák kai, borjúpörköltökkei, borokkaL rövid szivarokkal, píactéri program beszédekkel.
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Makai bácsi megjelenésével (majd letört alatta a Lékó bácsi fíákeije).
Mindez hiányzott & te választásodnál, kedves Mezey barátom, de azért szivem minden melegével kívánok szerencsét nekedi

A kétéletü ember
Olvasom a helyi bűnügyi krónikában, hogy az egyik jómódú, ismeri szolnoki gazda, aki egyébként vagyonát féltő, és a tulajdon szentségét feltétlenül tisztelő, rendes ember, kissé kapatos
áJlapoiában megfeledkezvén a parancsol álról, ettől is, altot is eltulajdonított egyet s mást. Röviden: lopkodott.
Legtöbben, akik olvaslak ezt a kis hírt, csodálkozva és értetlenül csóválták Fejüket, mert kevesen tudják, hogy vannak úgynevezett kétéletü emberek, akik bizonyos körülmények között
annyira kicserélődnek, hogy még a szüloanyjuk sem ismer reájuk.
Sokakat a viszonyok kény szentének ilyen ketlös élet élésére.
Magyar specialitás például* hogy a művészek nagy része — főleg
az írók és zeneszerzők — . nem tudván művészetükből megélni,
kénytelenek valami polgári foglalkozást h vállalni. így aztán nappal pedáns, pontos hivatalnokok, akik a leglelkiismeretesebben
teljesítik hivatali kötelességeiket, a hivatalos órán túl azonban
egyszerre átváltoznak művészekké, s magukra öltik a bohémia
minden bájosságát, kedves felületességét, s más ménekkel mérik a
dolgok jelentőségét.
Mondanunk sem kell, hogy ez a? egy emberbe szorult két
ember azután gyakran kerül — ha nem is komoly — konfliktusba
a polgári étel rendjének kívánalmaival, s ugyancsak sok Fejtörést,
sokszor bosszúságot okoz azoknak, akik a hivatalos órán túl is a
polgári élet szabályainak betartását kívánják a kétéletü művésztől,
és sokszor csak bravúros leleményességgel sikerül céljukat elérni.
Egy ilyen bravúron nevetnek mostanában sokat a szolnoki
zsurnalisztika bennfentesei.
Egyik országos nevű zeneszerzőnk, aki a polgári életben királyi végrehajtói tisztet tölt be, mégpedig példás pontossággal és
kifogástalan kötelességtudássah az egyik helyi tápnak is munkatársa, a zenerovatot vezet L s mint ilyen, a város zenei eseményeiről szokott nagy szakértelemre és alapos zenei tudásra valló cikkekben beszámolni. És miután — főleg a téli szezonban, amikor
élénkebb a zeneéletünk — gyakorta adódik alkalom és szükség
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zenekritikára, a fentemlített végrehajtó-zeneszerző teljesen nélkülözhetetlen az illető lapnál.
Ily körülmények ellenére történi az, hogy a zenekriükus űr
napok, sőt hetek óta nem mutatkozott a szerkesztőségben. Érthető
zavarban voít tehát a lap főszerkesztője. Egyik levelet a másik
után menesztette a zenekritikus munkatárs után, sürgetvén jelentkezését, majd mikor a levélbeli hivogatások credményteíeneknek
mutatkoztak, futárokat küldözgetett érte. Ámde ez a kísérletezés JS
meddő maradt, a munkatárs nem jeJentkezett.
A főszerkesztő úr most már kétségbe volt esve. annál is inkább, mert veszedelmesen közeledett egy nagyobb zenei esemény
napja, s ennek elökészitésében. majd részletes ismert élésében a
főszerepei a zenei munkatársnak szinta a lap.
Hogyan lehelne eJókerítcni a renitenskedő munkatársai? —
Töprengett naphosszat a főszerkesztő úr.
Hosszas fejtörés után végre mentőötlete támadt. Hozatott
egy tizfilJéres váltót, azt kitöltötte tíz pengőről. lejárt dátumra, s
mint elfogadó aláírta. Aztán becsengette segédszerkesztője!, 5
odatartotta elébe a váltót.
— Tessék ezt kibocsátóként és forgatóként aláírni! — parancsolt a segédszerkesztő úrra.
A segédszerkesztő úr nem tudta mire vélni a dolgot, de —
mint fegyelemhez szokott ember — engedelmeskedett, s a kívánt
aláírásokkal ellátta a tíz pengős váltói.
— Na most —- szólt ekkor a főszerkesztő úr — e váltó alapján én tartozom önnek tíz pengővel...
A segédszerkesztő áJfa majd leesett.
— Nekem?!... — hebegte, mert lehetetlen volt nem gondolni
a fizetését sokszorosan túlhaladó előlegekre.
— ígenr Én. Önnek —jelentette ki a főszerkesztő úr kemény, rövid szavakban. — Most tehát fogja Ön ezt a lejárt váltói,
elviszi a legközelebb lakó ügyvédhez, s megbízást ad neki. hogy e
váltó aTapján a legsürgősebben pereljen be és végrehajtson engemet! Ha lehet, akár huszonnégy óra 3lalt ísí
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— De főszerkesztő űrt... — próbált védekezni a segédszerkesztő.
— Semmi ellenkezés! — dörgött rá a főszerkesztő. — Ha
nem engedelmeskedik, azonnali hatállyal el van bocsátva!
Az ügyvéd erélyességet dicséri, hogy már másnap délután a
fceneszerzó-végrehajtó aktatáskával hóna alatt igen fájdalmas, de
hivatalos arccal beállított a főszerkesztő úrhoz.
— Nagyon kellemetlen.,. -— kezdte hímezve-hámozva —,
de a kötelesség... ugye meg tetszik érteni... nagyon kellemetlen...
azonban, mint királyi végrehajtó, kénytelen vagyok...
— Miről van szó? — kérdezte a főszerkesztő úr, alig tudva
visszatartani a kirobbanni készülő nevetését.
— Az ön segédszerkesztője javára tíz pengő töke és járulékai erejéig el van rendelve a végrehajtás a főszerkesztő úr ellen...
azt kell foganatosítanom... -— magyarázta a végrehajtó.
A főszerkesztő úr megnyomta a segédszerkesztőhöz szóló
csengő gombját, s egy másodperc múlva már ott ts állott elötie sápadtan, remegő térdekkel a segédszerkesztő.
— Ragaszkodik ön a végrehajtás foganatosításához? — kérdezte tőle a főszerkesztő úr
— Dehogyis ragaszkodom! — sietett kijelenteni boldog
fellélegzéssel a segédszerkesztő.
Most aztán a végrehajtó-zeneszerzőn volt a csodálkozás sora.
-— Mi ez, kérem? Nem ériem! — mondotta.
— Nagyon egyszerű — magyarázta most már hahotázva a
főszerkesztő úr. — Önt sehogy sem tudtam megkapni, hiába trlam, hiába küldtem önért, Kénytelen voltam tehát ehhez a trükkhőz folyamodni. Mos* tehát megbeszélhetjük a legközelebbi
hangverseny ügyét, amely már ugyancsak a körmünkre égett.
A segédszerkesztő agyában végre világosság gyúlt. Csak
most értette meg a dolgok állását. De bármennyire is örült a dolgok ilyetén szerencsés fordulásának, nem felejtette el kihasználni
az alkalmai.
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— FŐszefkeszió úr, kérem —, mondatta most szokatlanul
határozón hangon — legalább a löké 50 %-ál lessék előlegképpen
adni. Megérdemíem. Egész éjjel nem aludtam bánatomban.
Az már nem tartozik a krónikához, hogy megkapia-e a segédszerkesztő úr az öl pengő előlegei...
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Gyilkos kereslelik
Hetekkel ezelőtt, szinte a bitófa alól, megszökött egy háláira
ítélt fogoly, amit úgy tett lehetővé, hogy előbb leütötte őrét. Persze azonnal megindult az országos hajsza ellene, s ez az embervadászat már egész amerikai méretűvé nőtte ki magái, mert ahány
csendőr meg rendőr van az ors7ágbanh mind ez után az egy ember
ulán vetette magát, míg ott fogták el egy csendórgo Ivótól halálo
San sebezve, ahol mindig is volt.
Minket, szolnokiakat annyiban érdekel közelebbről ez a nem
mindennapi vadászat hogy a napokban íihrlich szerkesztő úr jóvoltából az egész országban elterjedt a hír, hogy a gyilkos szökevény Jászkarajenö felől Szolnoknak vette a menekülés irányát
Egész csendőr- és rendörál lom anyunk mozgósítialott, inegrazziáztak minden fát, minden bokrot, sói minden fűszálat is a Móricligetben és a Tiszaparlon, Hatalmas gyüriibe fogták a Szolnok és
Jászkarajenő közölt elterülő síkságot, az embergyűrü percröT percre szűkült, s amikor illetékes helyen kijelentették, hogy csak órák
kérdése a szökevény kézre kerítése — ami Örök dicsőségére válna
városunknak —, ugyanakkor érkezeti a hir, hogy néhány száz kilométerre innen, valahol Szekszárd vidékén lelőtte egyik rokonát
az üldözött, akit mi akartunk el fogni 1
Érthető, hogy e tapiniatlanságul Szabó Bama szerkesztő úr
direkt személye és zsebe ellen irányuló lámadásnak és sértésnek
minősítette, és Fetcsula néven becézett közismert kiváló kávéházi
magánjogászunkkal már komoly értekezési is Jartort ama per tárgyában, amelyet e szökésben levő gyilkos elfogatass esetén az
Est-lapoknak nyíltan, a többi pesti lapoknak pedig stikában küldendő tudósításokért járó, de így elmarad! honorárium összegének
erejéig szándékozik indítani a renitenskedő magatartásával kárát
okozó szökevény ellen. A perindításnak egyelőre csupán az az
akadálya, hogy az alpercsítendö egyén momentán ismeretlen helyen tartózkodván, pontos lakhelyének perrendszerü megjelölése
hiánvában a kereset nem volna kézbesíthelö.

Nodc nem kel] csüggedni a kudarc miatt. Ami késik, nem
múlik. Fogtak már Szolnokon országosan, .sói Európa szerte körözött gonosztevőt is. Papakos/Tára és társaira gondolok, akik koruk
leghirhedrebb kasszafúrói voltak, pcdíg akkor a technika még az
elemi iskolába járt, a villanyfúrókat hírből sem ismerték, mégis
megnyílt minden acélsTekrény Papakos7tAék őrdöngös keze alaíL
Nem \s csoda tehál, hogy a rendnek cs kit/biztonságnak akkori
őrei egyébről sem álmodtak, minthogy nekik jusson a szerencse,
hogy bilincset rakhassanak Fapakosztáék veszedelmes kezeire.
Talán csak éppen Szolnokon nem ábrándoztak ilyen szerencséről. Tapossy Maréi bácsi, az akkori rendőrkapitány már sokkal
idősebb volt, semhogy ilyen babérokra pályázzék, Hajduska rendöihízJos úrnak pedig éppen elég haja voít az itthoni bicskásokkal.
Mégis itt csípfek el a zagyvaparti Klem-korcsmában gyanútlanul
eszegető Papakosztáckat. talán éppen azért, mert éppen i«. Szolnokon volt a legkisebb üldözési láz, itt beszéltek a legkevesebbel
Papakosztáékróh s így itt éreztek magukat a legnagyobb biztonságban.
Ez a példa pedig azt a régi igazságot erősíti, hogy nem lehel
dobbal verebet fogni, (Nem is voli akkor még négy hírlap, meg
huszonöt riporter Szolnokon- akik el riasztót iák volna a csapda felé
íénfergti vadat.) Nem tartom célszerűnek ezT a túlzott hangosságot
a teljes nyilvánosság mellett folyó hajsza körül, mert így a legügyesebb detektív — a Véletlen — is tehetetlenül és megbénultan
áíl. Az az érzésem, hogy az üldözőit az első. aki megveszi az esti
meg a kora reggeli lapokat s addig nem is folytatja menekülő úljáL míg el nem ulvassa, hogy Ehrlich szerkcszln úr meg a többiek
hol jelölik kT aznapi tartózkodási helyét, tehát az ország me]y
pontjait kell kerülnie.
De más hiba is van itt. Megtanulhattuk volna már a régi
népszínművekből, hogy betyárt csak az útszélj csárdában, a tűzről
pattant csaplárosnék ölelő tarjai között lehet leginkább eifogni,
lévén a szerelem a legjobb csapda.
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Egyveleg
Hordárok Az ember csak óvatosan őröljön mindennek.
Meri ha indokol! az öröme, az óvatosság nem ront rajla. De bizony, ha elsietve örvendezünk, nagyon keservesen esik a csalódás.
Tudom magamról, meri éppen mosl ért ilyen csalódás a korai örvendezés után.
Ugyanis a hordárokról van szó. Néhány nappá] ezeTöit. hirtelen, mintha csak a földből nőttek volna ki, egész csapat piros
sapkás hordár tűnt Fel a szolnoki aszfalton. Minden forgalmasabb
ponton látható volt belőlük egy-ke Un, munkára, megbízásra várakozva. Fejükön az egészen új, élénkszínü sapka, rajta ragyogóra
fény esi telt szám táblaKellemesen ható új szint hozott ez a piros sapka az utca
szürkeségébe. De nemcsak a szemre volt ez jó hatással hanem
valami biztató jelenségre magyarázta az optimista lélek a hordárok
feltünéséL Hiszen — emlékszünk — még a boldog békeidőkben is
csupán egyszer próbálkozott egyellen hordár boldogulni ezen a
pályán, de igen rövid idö alatt megelégelte a konkurencia nélküli
mesterségei, s hamarosan eltünJ a Nemzeti előtti "stamT-ról.
Es mosT egyszerre több hordár is feltűnt! Mire másra is magyarázhatná ezi a bizakodó ember, mint arra, hogy városunk metropolis: lendületet veti a fejlődésben.
És hogy vélekedésünkben még inkább mcgerŐsíttessünk, sietve fordultunk az l-es számol viselő közszolgához, hogy megkérdezzük, mi indította öl és társait az új pályára.
A felvilágosítás azonban kissé kiábrándító voft. Mert a válaszból nem az tűnt ki, hogy világvárosi fejlődésünkből virágoztak
ki a piros sapkások, hanem egy új rendelkezésből, amely megszüntette és eltiltotta a "köpkődcT* sarkon való ácsorgást és alkalmi
munkára várakozást. Most már csak iparengedéllyel és uniformizált fejjel szabad köpködni és — ha akad — alkalmi munkát vállalni. Hát ezért...
Petróleumlámpa. Megyek a Baross-utcán, az egyik legnagyobb üveg és porcelánkereskedés elölt, s látom, hogy a legszemU

betűnőbb kirakatot átrendezik. Behordják a drága sévrcs-i és herendi porcelánokat és a finom metszésú üvegvázákat, s a megüresedett polcokat lámpákkal lakják tele. Még pedig petróleum lámpákkal. Olyanokkal, aminökre csak gyerekkoromból emlékszem:
porcélánemyős, kórégős lámpákkal, meg egyszerűbb asztali lámpákkal, de vart köztük falra akasztható. Tükrös hátú olcsó konyhalámpa is.
Továbbmegyek s elhaladok a norinbcrgi és rövidáru nagykereskedés előtt. Éppen akkor kiáltja a fonok úr valamelyik alkalmazottjának:
— A kisrakíárban csináljon rendel. Egy vagon lámpa érkezett, szükség van a helyre.
Mi ez? — tűnődöm megdöbbenve. Aímodom, vagy hirtelen
visszafordult az idő kereke negyven évvel?
Űdasomfordálok a kirakatrendezéshez, s bátortalanul tudakolom:
— Kinek, minek ez a sok petróleumlámpa?
Mert az bizonyos, hogy nem cél és ok nélkül történik, ami
történik. A kereskedőknek van egy hatodik érzékük, amellyel jó
előre megérzik, hogy mi kell a közönségnek, $ idejében beszerzik
azt a portékái.
— Hát kérem — árulja cl az üzleti litkot a kirakat-álalakítást
figyelő tulajdonos — , a napokban bejött az üzteíembe dr. X. úr, és
asztali petróleumlámpa után érdeklődött, majd A-nc ónagysága
kereseti nálam ilyen lámpát. Olcsóbb fajta egyszerű lámpái elég
sűrűn adtunk el eddig is, mostanában azonban szokatlanul emelkedik a forgalom ebben a cikkben— Hát, kérem, valami van a levegőben. A gondos kereskedőnek pedig fel kell készülnie. Ügy
látszik, már villanyvilágításra sem lelik a szűkös jövedelmekből!
Cselédkorzó. Vannak kényes kérdések, amelyeknek szőnyegre hozásában nem szívesen vállaljuk a kezdeményező szerepet. Ezek közé tartozik a vasárnap délutáni cselédkorzó ügye is.
Demokraták vagyunk, s valljuk, hogy az utca mindenkié. Nem
szerelnök tehát, ha halk megjegyzéseink félreértésre adnának okot
és alkalmat. De éppen a napokban olvastuk, hogy az egyik na69

gyobb vidéki városban megrendsrabályozták a közforgalmat veszélyeztető vagy legalábbis zavaró cselédkorzót, így hát mi is szóvá leheljük ezt a kérdési, annál is inkább, mert az idő nyílásával
erősen időszerűvé vált.
Vasárnap dcluián — különösen jobb időben — abszolút Tehetetlen a közlekedés a szolnoki főútvonalakon. NégyesévelötöséveJ összefogóivá, a gyalogjáról teljes szélességben elfoglalva
sétálnak itt a háztartási alkalmazottak áUörhetetlen ra]vonalakban.
(Ez a katonás kifejezés egész belyénvalö. men egy-két vitéz úr is
akad rendszerint a sorokban.) Akinek tehái sietős az útja. vagy
nem akarja ag> ontapostatni magát, bizony le kell szorulnia a kocsiútia, ahol mégsincs olyan veszélynek kiíéve, mert hiszen az
autóbusz csak öt-tíz percenkint közlekedik, tehát kisebb a valószínűség a gázolásra. De ez még csak hagyján! Az igazi merénylet
azokban a zaftos és nem reprodukálható kiszólásokban van, amelyekkel a nép eme egyszerű gyermekei kedély esketinek egymással
sétaközben. Isten őrizz, hogy serdülő leánykáddal csak egyszer is
végig merészelj menni, nyájas olvasó, egy ilyen vasárnap déluiání
korzón!
Talán rendet kellene lenni. Hogy pl. csak párosával szabadjon sétálni, vagy csak a kevésbé forgalmas túlsó oldalon...
Az iUetékesck bizonyára megtalálják a módjai.
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Gyerek-koldusok
Iljűkorom ködbeveszö emlékeiből néha-néha, valami erősebb gondolanársulás folytán, elövillan egy-egy elmtssódó figura,
így jutott eszembe a napokban Marci bácsi is.
Marci bácsí öreg, görnyedt hátú, csoszogó járású, reszkető
hangú koldus volt, akinek a Mária utca és környéke volt a koldulási kerülete. Marcj bácsi minden szombat délelőtt pontosan ugyanabban az órában benyílóit kapunkon, a konyhaajtó elé csoszogott, ott megállt, levetelte zsíros, fakult posztókai apját, s csendcsen mormolni kezdte a "Miatyánk'-ot. vagy a "Hiszekegyéét.
Még a közepéig sem éri az imának, amikor jó anyám markomba
nyomta a rézkrajcárt vagy a karéj kenyeret, s biztatott:
— Add oda, fiam. Mard bácsinak,..
Mert az öreg Marci bácsí a mi rendes koldusunk voit r Egyszer jött egy héten, s ha megkapta heti járandóságát, továbbállu s a
legközelebbi szombatig nem láttuk. Rajta kívül nem is ismertünk
más koldust- de viszont őt annál alaposabban ismertük. Egész
élete olyan nyitott könyv volt előttünk, mert gyakorta beszédbe
elegyedtünk vele. így azlán Marci bácsi is tudott rólunk mindent,
figyelemmel kísérte a gyerekek fejlődését, aggódott betegségünkön, orvosságot ajánlott, tanácsokkal szoigálL s e bizaEmas viszony folytán hitelezeti is a legközelebbi szombatig, ha történetesen nem volt aprópénz, vagy kifogyott a kenyér, s a frisset még
nem hozták haza Molier pékéktöL.
Ilyenek volíak a régi koldusok, és igy mtni hajdanán a koldulás.
Mindez pedig azért jutoLL eszembe, meri mostanában, ha
kimegy az ember az utcára, alig tesz néhány lépést, máris egy csapat apró tcJprongyos. mocskos gyerkőc szegődik nyomába, s
utcahosszat kisérve nyivákoíó hangon kunyorálnak "egy kis kenyérre való''-ért. s alig rázzuk le ökcL maris másik csapat intéz
támadást ellenünk, hogy a legközelebbi sarkon ismét újabb csapat
állja utunkat. Csupa apró gyerek. Hat-nyolc évesek. Honnan ke-

rulnek cin, nem tudható. A régi Marci bácsik eltűntek, de annál
többen vannak ezek a gyerek-koldusok.
Mi ez? Talán ezen a pályán — és csak CTení — már érvényesült volna a korjelszava, hogy: "helyet az ifjúságnak*"?

V. Boldog békeidők
Fanangi ábrándozás
Nyakig benne vagyunk a farsangban. Már ugyan aki benne
van. Mert az ilyen magamfajta régvolt gavallér csak kívülről lesi
már a tarka farsangi forgalmat. K-ivüJröt bizony, mint hátulgombolós koromban a Nagy Etel tagzíját lestük Pauker Ferivef —
szivbeli egykomámmal — a Kántor-közben. Mert észrevettük,
hogy egész nap hordják Kiss péktől a fonót! kalácsokat, s ott ólájkodtunk lankadatlan reménykedéssé], hogy egyszer csak mégis
cszrevesznek bennünket a házbdiek. s a rácson kidugnak számunkra egy-egy szeJetei a reszkető bélű mazsolás kalácsból. De
bizony már az öregasszonyok is mind sűrűbben csoszogtak a délutáni miséről, s minket csak nem akartak tudomásul venni. így
aztán, nehogy még az otthon várakozó sós-paprikás kenyerei is
elmulasszuk (ez voít mindennapi délutáni uzsonnánk), hazafelé
kezdtünk bandukolni, én a Mária utcába, Feri meg a Rötökör utcába (most Batthyány utcának hívják), mert oti laklak a Pesti János házában. Jó anyám kétségbeesetten, és ajobb lábáról lekapoit
papuccsá! vont felelősségre hosszas elmaradásom miatt, de amikor
védelmemre (hátrálás közben) elmondtam, hogy Pauker Ferivel a
Nagy Elei lagzijál lestük, kissé megenyhült, s leeresztve a veszedelmes fenyitöeszközt, szelídebb hangon kérdezte:
— Oszt legalább kaptatok-e kalácsot?
— Én nem — vallottam sunyított fejjel —, de... de Pauker
Feri majdnem kapott L.
Szóval, benne vagyunk a farsangban, s szinte mindennapra
esik egy-egy bál. Egyikei-másikat végigleselkedtem, de bizony
nem sok örömem van benne. A mai bálok sem azok már, mini az
úrfi-korombeliek. Például — hogy egyebei ne panaszoljak —
egyikben sem látom a francia négyest.
Hej, pedig ez a négyes!,.. Hogy is volt csak?
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Éjfélkor Farkas Jóska, a leghíresebb prímás (nem is a cigánysoron lakott, hanem bent a városban!) rázendített a beharangozóra. Erre aztán, mint a megzavart méhkas kezdett nyüzsögni a
bálterem, a körsétáló párok hirtelen elszakadlak egy más Ló L, s mindenki sietett megkeresni négyestáncosát. Mert a négyesből kimaradni letörül hetetlen szégyen volt. Éppen ezért jóval a bál előtt
mindenki igyekezett ncgycstáncosról gondoskodni, s ha egy lánynak a bál elölt nem volt négyestáncosa, az bizony inkább otthon
maradt, vagy ha el is ment. a beharangozáskor sietve öltözködni
kezdet^ s "fáj a fejem", "nem jól érzem magam" vagy "nem is
akartam eljönni"' kifogással valósággal megszökött a bálból, s otthon, befűrva fejet a párnába, reggelig is elzokogott az alig elviselhető tragédia miatt, hogy kimaradt a négyesből!
A beharangozás után rövid negyedóra alatt már együtt voltak a párok, s amikor teljes volt e rend, dr. Halász Sándor orvos úr,
az állandó, mondhatni diplomás négyes-rendező elköszöni Rosti
Mancikától (akkor már beszélték, hogy egy pár lesz belőlük), s a
terem közepére állva, harsány hangon kiáltotta:
— Négyeshez felállni!
Erre kettészakadt a sétakör, s két hosszú sorban, egymással
szemben felálltak a párok.
A cigány ekkor a torreádorindulóba kezdett, a rendező úr
pedig diklált:
— Koíón!...
A két sor egymás felé saslrozott, s a szembepárok negédesen
bókoltak egymásnak.
Aztán jött a többi figura; "itt a párok", "sénanglé",
"túrdamé'\ "hölgydobás"*, "séta jobbra", "séta balia" és a többi és
a többi... (Sok hirtelenében kitalált figura is volt* amiben Halász
doktor úr igen leleményes volL)
A rendező úr izzadt, lihegett, rekedtre kiabálta magát a siker
érdekében, mert bizony a négyes a legtöbb esetben nem sikerűit. E
tánc alatt ugyanis tetőfokra hágott a jókedv, megbomlott a fegyelem, a legtöbb pár elvétette a bonyolult figurákat, kavarodás iá-

madL mig végre a rendező úr, belátva, hogy hiába minden erőfeszítés, leintette a cigányt s kiadia a felszabadító parancsot:
— Mindenki a párjához!... Szupécsárdás!...
Most leli aztán csak igazi zűrzavar! A hosszú terem egyik
végétől a másikig futkostak a táncosok, hogy megtalálják párjukat,
mert már húzta is Farkas Jóska: "Szánt az ökör, recece, A szolnoki
határba',,."
És megkezdődött a kurjongatód, gallérfogyasztó csárdás.
(Tolnai ügyvédjelölt úr legalább három gallért izzad! le a szupécsárdás alatí!)
Másnap azután (a Scheftsík-fiirdóben végzetl gőzölés és
üdülés után) egyébről sem beszéltünk, mint az elmúli bálról-,
"Hogy sikerült a négyes? Ki kivel táncolEa a szupccsárdásíT* —
kérdeztek itl is, oll is.
Mert a szupécsárdás abban az időben sokat áruk e| r A szupécsárdás — nagyon sok esetben — egész az oltárig vezetett...
., Nézem a mai bálokat. Nincs négyes, nincs szupécsárdás.
Csak olyan háromperces csiszegcs-csoszogás, hclybenrázós, egyel
jobbra-egyet balra valami, amihez úri emberek fújják a pipatrombitát, döngetik a nagydobot, nyúzzák a harmonikát. Méltatlan is ez
a tánc a cigány muzsikára...
Vajon feltámad-e még a négyes meg a szüpccsárdás, hogy
eJfogiaíja régi helyét a báltermekben?!

75

Az utolsó tímármester
Velem együtt jó néhány szolnoki polgárnak dagadi a keble a
büszkeségtől, amikor a napokban a Magyar Híradó bemutatta a
mozikban a szolnoki gabonarakodást a Tiszán, s ezzel kapcsolatban országnak -világnak ludtul adta a szpíker, hogy a kormány
hatalmas gabonatároló építését vette tervbe nálunk...
Fejlődünk, rohamosan fejlődünk... —járt eszünkben mindnyájunknak, akik több évtizedre emlékezhetünk vissza a város
történetében. Amikor azonban büszkélkedem a város fejlődésének
egy-egy állomásán, nem tudok bizonyos fájó nosztalgia nélkül
gondolni arra. ami e szinte rohamos fejlődéssel kapcsolatban,
vagy attól függetlenül — eltünl Szolnokról..,
így. különösen újév napján gondolok erősebben a kiveszett,
dtflnt tímáripana. (Majd alantabb tűnik ki. hogy miért.)
Kerek harmincöt éve, hogy az utolsó timármester, bizonyos
Tóth József lemondott iparáról. Ez a timármühely olt voh az enyhén görbülő Mária utca derekán túl, pontosan az 1246-os falsorszámú házban, őt-hat házzal Szűz Mária körülrácsozott szobra
után. (Fiedler 68-as kapitány felesége, Eisler Teréz úrhölgy emeltette a szobrot, hithűségének nagyobb bizonyítékául, mert úgy
tudták a Mária utcában, hogy a kapitányné nem született bele az
anyaszentegyházba, — Azóta a szobor átkerült a másik oldalra.)
Egyébként könnyű voh megtalálni a timárék házát, mert a mesterséggel járó illat messziről elárulta. Dupla ház volt ez, az eleje a
Mária utcára nézett, a hátulja pedig a Kántor közre. Ebben a hátsó
traktusban lakot! a mester. Mi a Mária utcai részt béreltük, de boldog gyerekkorom napjainak nagyobbik részét a műhely körűt
ácsorogiam el óraszámra, csodálva a különös mesterség Folyását.
Kocsiszámra hozták a nyers, véres marha- és lóbóröket. amelyek
először is a padlásra kerültek, ahol napokig száradlak a hosszú rudakon. Száradás után az udvaron ásott hatalmas meszes gödörbe
vándorohak. ahol legalábbis egy héiig rágta öket a mcsz. A mészből csákryákkal vonszollak ki a bőröket, s bakokra teregették.
Négy lába volt a baknak, az első keltő hosszabb, a hátsók alacso
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nyabbak, így aztán úgy formázott a bak, mint a kapaszkodó kutya.
Ennek a gömbölyű hátára borították a bőrt, s a tímárlegények —
öt-hat ís volt egyszerre — kétkézvonó késsel kaparták le róla a
szórt, meg a cafatokat, és a mócsingokat EzJ a műveletet
"husioY'-nak nevezték. Az így megtisztított bőrt a vízzel telt áztató hordókba rakták, majd innen a hatalmas, cserlével töJtütt kádakba, amelyekben napokig ázott, s amikor már teljesen átitta a
tanninos lé, került a sora finomításra, festésié..
Mondom, óraszámra bámészkodtam, Eábatlankodtam a bör
kikészítése körül, amíg csak boldog emlékezetű Tóth József tímármester rám nem ijesztett, hogy ha azonnal el nem hordom magam, bedug a cseres kádba.
És most árulom el, hogy miért is emlékezem igy újévkor
különösebben az utolsó tímármesterre.
A mesternek ugyanis az volt a szokása, hogy csak az első
boldog újévet kívánónak adott borravalót, míg a többit üres kézzel
bocsátotta eh Ezt a szokását ismerve, újévkor hajnalok-hajnalán
felkeltem, s átmászva a közös verandát elválasztó alacsony palánkon, megzörgettem Tóth bácsi ablakát, s 8-10 éves tüdőmtől telő
harsány hangon kiáltottam be:
— Boldog újévet kívánok, Tóth bácsii
Erre megnyílt az ablak, s Tóth bácsi — jutalmul — egy lehetetlenül elvékonyuít ezüst hatost nyomott a markomba. Istenem,
mi mindent lehetett ezért a hálósért vásárolni Lakos bácsinál, akinek a sarkon, akkor még alacsony, sárga házban volt a fűszeres
boltja. Soha olyan gazdagnak nem éreztem magam, mint azzal az
ezüst hatossal..,
Rohamosan fejlődünk, de a fejlődésünk feletti büszke Ikedésem közben nagy hálátlanságnak tartanám, ha vissza nem gondolnék az utolsó szolnoki Tímármesterre. akivel megszűnt ez a régi
szolnoki ipar, s aki az újévi jókívánságaimért mindig egy
hatossal jutalmazott..,
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Iringáltam...
Aki nem itt születeti és nőit fel a Tisza és Zagyva torkolatánál, okvetlenül csodálkozva áll meg a címbeli szónál, s nem tudja,
hová tegye. A lelkiismeretesebb olvasó fs hiába veszi elő a Kelemen-féle nagyszótárt, bizony, bizony, nem találj a benne ezt a ritka
dallamos és szép hangzású szót. Tősgyökeres szolnoki kifejezésnek kell tartanom, mert még a széles Nagy-Magyarország egyik
táján sem hallottam, csak nálunk. Másutt a? utcagyerekek télen a
befagyott árok jegén, vagy az út keményre taposott haván
"csúszkálnak", "sínkóznak". "sikanköznak", de a szolnoki gyerek
— "iringál". ahol pedig iringál, annak "iringó" a neve...
Álnéztem e fogalomnak megfelelő csaknem minden idegen
nyelvű szót, azonban sehol nem sikerült felfedeznem hasonló
csengésűi, s így érthető büszkeséggel kell megállapítanom, hogy
nemcsak tiszta magyar, hanem ennél is több, eredeti szolnoki ez, s
máris sietek leszögezni e megállapításomat e kis írásban, mert —
sajnos — napról-napra fogyunk mi, ös-szulnokiak, s féló. hogy
velünk kipusztul, eltűnik ez a muzsikás csengésű szó is, amelyhez
hasonlót csak az olasz nyelvben találni.
Ezért pedig igen nagy kár volna.
Az iringálás egyike voJi azoknak a téli örömöknek, amelyekel csak a magamfajta korcsolyátlan gyerekek űzlek. Mert bizony
sem nekem, sem Magyari Bélának, sem Diach Mikinek — régi
Mária utcai gyerekeknek — nem hozott a Mikulás vagy a Jézuska
még csak egy közönséges "sröfos" korcsoly át sem (holmi
" Hali fax "-ról álmodni sem mertünk), viszont a fahasábba erősített
törött késpengéből készített saját gyártmányú korcsolyának madzaggal való lábunkra erősítése annyi bajlódással járt. hogy hamarosan ráuntunk. Mert a madzag minduntalan elszakadt vagy meglazul!, s a fakorcsolya kiszaladt a talpunk alól. aminek aztán akaratlan hcngerÍJuckáTás lett a következménye...
így hál nem maradt más szórakozás számunkra, mint az
iringálás.

Akkoriban még széles árok húzódott a Mária utca mindkét
oldalán, a gyalogjáró és a kocsiul között. Az esö meg a házakbeír
vizek levezetésére szolgáltak az árkok, de mert rossz volt az esésük, meg gödrösek is voltak, itl is, ott is megállóit a víz. s nyáron
kellemes tanyát adott a békáknak, télen pedig — befagyván — a
Mária utca: gyerekeknek szolgált kitűnő iringapályául. (Ugyan a
Kfgyó utcából a Téglás-gyerekek meg Ábel Jani, néha pedig
Schwartz Dezső is odatolakodtak, de nem szívesen láttuk őket, s
legföljebb a sor végén kaptak helyet.) Különösen kitünö iringa
volt a Tóth tímár háza eiötii árokszakasz, mert a tímármesterség
sok vízhasználattal járt s Egy ez az árokrész mindig tele v o l t s télen szinte a járdával egy szinten állott benne a jég. Ezt az iringát a
sajátomnak ukimellem, mert mi Tóth límárékná! laktunk akkor, s
igen büszke voltam arra, hogy még a Medgyesi kántorék Feri fia
is leereszkedett erre az iringára, holott neki Kondor-korcsolyája is
volt! (Istenem, de irigyeltem érte!).
Amint befagyott az árok, azonnal megkezdődön a nemes
sport. Flószor csak próbaíringálás volt, amivel kisimítottuk a pályát, s íbkrói-fbkra megnyújtottuk. Jó időben, szorgalmas munkával 25-30 méten-e is sikerült kidolgozni az iringáL F.kkor kezdődött aztán az igazi iringálás. Aggyozással megáflapítottuk a sorrendet, s ennek megfelelően szaladtunk neki a pályának. Aki elejétől végig tudott siklani, az! őszintén megcsodáltuk, valamint azt
is, aki különböző figurákat tudóit bemutatni iringálás közben.
Mert az iringálásnak is voltak figurái. Leheteti összetett, szétvetett
meg fél lábbal Tringálni. De az ügyesebbek guggolva is iringáltak,
söt iringálás közben fél és egész fordulatokat is vetlek.
Szóval nagy gyönyörűség volt ez, el lehetett vele szórakozni
egész délután, s fokozta a gyönyört, ha valamelyik ügyetlen az
iringa közepén elesett. 5 az utána érkezők halomra buktak fel benne...
... Az árkok ideje elmúlt, a gyalogjárókat meg rendőri parancsszóra furészporral, hamuval kell felszómi. A fejünk is havas
felt már. Elmúlt mindenképpen gyerekkorunk pompás szórakozása, az iríngáTás.
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Valahol a Bercsényi utcában jártain a napokban, s ahogvan
az évek. gondjaitól lekónyadt fejjel bandukolok, egyszerre csak
egy csopon rongyos, apró utcagyerekre lettem figyelmes. Hangosak voliak. nevetgéllek, sikongattak. Valami nagyszerű élvezetben
volt részük. Közelebb mentein. 5 áronnal megértettem boldogságukat.
1 ringattak!
Jó hosszú, lükörfényes volt az íririga. Akárcsak valamikor a
Tóth limárék háza előtt, az árokban.
Nagy fuiamot vettek a lurkók, s egyenként, egymásután röpültek végig a pályán.
Néztem őket. s amikor az utolsó gyerek is nekilendült, nem
Tudiam megállni, beállottam a sorba* s mögöttem hagyva idestova
négy évtized minden gondját-terhét. nekiíramodiam az iringának,
A gyerekek tiszteletteljes némasággal álltak félre utamból, s különös csodálkozással néztek fel reám.
Persze, ök nem vették észre, ami velem történt, hogy amíg
végigsíklottam a jégen, visszaperegtek az évek, család, forradalom, háború, diploma, matúra, irodalmi törekvések,., mind. mind
eltűntek, s hogy csak egy rövidnadiágos, térdben lyukas hossioiharisnyás, vézna, szeplós gyerek irmgál rézomi, ványadt kis cipóben.,,
Iringállanii De el ne mondják senkinek!...

to

Meder utca
Szomorú hírnévre leli szcn megint egy utca, mini néhány év
előtt a várbeli Bástya utca. Amikor az első riportot olvastam a
Meder utcai borzalmas Tablógyilkosságróf, azonnal eíüvettem a
városi Térképet, hog> tájékozódjam, merre van. melyik is az a Meder utca. Mert — szégyen ide, szégyen oda — hiába vagyok bennszülött szolnoki, s hiába csatangolom több. mini négy évtizede a
város IcgrejieLíebb zugail is. cs hiába dicsekedtem még rövidnadlágos koromban, hogy behunyt szemmel is eltalálnék bárhova,
annyira ismerem szülővárosomat. Bizony, amióta a nagy keresztelés történt, s az utcák javarésze régi emlékeket fosztó új nevel
kapott ha szóba kerül egy-egy utca, öreg fejjel elő kell vennem a
térképet, $ úgy kell keresgélnem, mintha csak most pnityanlam
volna ide menekültként valamelyik elszakított területről. Meg is
vallom, hogy Őszintén haragszom a városi urakia. akik az új utcanevekel kitalálták, mert egyáltalán nem voltak tekintettel reánk,
régiekre, akik a különös zamahi és csengésű utcanevekkel ismertük meg e várost, s amely utcanevekhez felejthetetlen gyerekkori
emlékeink fűződnek. Ezeket az emlékeket lopják el tőlünk, vagy
legalábbis koptatják az új nevek, megérthető tehát néhány kévésünknek a keresztelő feletti kesergése. Szóval, keresem a Meder
utcáL Az utcajegyzék szerint a 6-D mezőben kell húzódnia. Rábökök a jelzett mezőre, s tétovázva tántorog mutatóujjam a görbe,
formátlan utcákat jelentő savók között
Egyszerre felragyog az areom. Megtaláltam a Meder uicáL
De a következő pillanatban elhomályosodik a szemem, összeszorul a torkom, s ínyemen kesernyés ízeket érzek.
Mert rádöbbenek, hogy a most ''Meder" névvel ciftálkodó
uíca nem más, mint a gyerekkorombeií Büge utca!
Mint a rohanó, gátszakíló ár, lepnek meg a fíüge utcához fűződő emlékek.
Akkor még a Büge utcának., akármilyen furcsán hangzik is,
nem volt közepe. A maj hepehupás szekérút helyén a Büge folydogált. Eredeti szolnoki patak volt ez. Szolnokon eredt, s itt is
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ömlött a Tiszába. Persze, az "eredés"-t nem úgy kell érteni, hogy
valami hegyoldalból kibuggyanó forrás indította volna el a Búgét,
hanem a környékbeli árkukban, gödrökben, lapos területeken
meggy ülemlett esö- és szennyvizeket vezette le a Büge. amely
maga sem volt más. mint egy szélesebb és mélyebb árok. de nyári
hirtelen záporkor meg tavaszi olvadáskor úgy megdagadL és olyan
komolyan hömpölygőit, hogy még a Zagyvával is felvette a versenyt. Ennek az ároknak a két szélén sorakoztak a Büge utcai nád*
fedeles apróházak, holmi velencei hangulatol adván e városrésznek, csak éppen gondolák nem voltak rajta, hanem a szemközti
oldalakhoz az itt-ott átvetett padlóhídakon történt a közlekedés. A
régi Vasút utcánál pedig egész komoly híd vezetett át a Bügén.
A Büge egyik elsőrendű játszóhelyünk volt gyerekkorunkban. KüTönb, mini a vásártér, vagy a Móric-liget, vagy a disznópiac. Télen a Bügére jártunk korcsolyázni, nyáron pedig regaitaszenvedélyünkct elégítettük ki a Bügén.
Kindbvits Jóska, gyerekkori pajtásunk volt a Bűge hajózási
jogának egyeduralkodója. Nagyapja, illés bácsi, az öreg szobafestő ott lakolt valahol a Büge-paiton. Jóska (akit mi akkor Mi*
hóknak neveztünk) szabad délutánokon kicsente a nagyapjáék Fáskamrajából a mosóteknöt meg a lekvárkavaró lapátot- sót kedvező
szél esetén holmi lepedófclét is szerzett vitorlának, s kész volt a
flottafelszerelés. Egy krajcár viteldíj ellenében aztán mi is beülhettünk a hajóba, amelyet KmdloviLs Jóska megcsodált szakértelemmel kormányozott a kanyargós, sokhelyütt örvényes Bügén.
Felejthetetlen élmény volt egy-egy ilyen hajókirándulás,
különösen, amikor valami szerencsétlenség folytán felfordult velünk a teknő — azaz csoTnak —, s nyakig estünk a szennyes, iszapos vízbe, s órákig dideregtünk a parton, amíg a ruha meg nem
száradt rajtunk, mert addig nem mertünk hazamenni.
Kindlovits Jóska különösen élénken emlékezhetik a Bügére,
mert egyszer merész vállalkozásának volt kiinduló hehe. Mihók
ugyanis állandó hadilábon állott az alsóbb középiskolai tudományokkal, aminek szomorú bizonyítéka volt az egyik húsvéti bizony íívány. A sok ''elégtelen'' a végsőkig elkeserílelte Mihókot, s
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elhatározta, hogy világgá megy. Mivel pedig gyalogolni nem
akart, vasútra meg nem volt pénze, a vizjutat választotta, úgy tervezte, hogy a Bügén — a tekuöben — lemegy a Tiszára, a Tiszán
a Dunára, a Dunán a Fekete-tengerig. Mindezt kinézte a térképen,
s egy tavaszi hajnalon fel is szerelte vitorlását, fejszéről, fűrészről
sem Feledkezvén meg. Az elindulás pillanatában azonban fülön
csípte Illés bácsi, s dugába dőlt a merész vállalkozás. De a szökési
kísérletről tudomást szereztünk, s a ma már boldogult Batizy
Guszti, az osztály poétája, hatalmas hösi költeményben írta meg
az esetet, A bevezető sorokra most is emlékezem: "BQge vize zavaros. Mihók most a kormányos. Hangzanak a parancsszavak:
Van-e fűrész a ladik alatt?..." Elmúlt az ifjúság, eltűnt a Büge. Véies rablógyilkosságról lett hires a nekünk annyira kedves,
emlékdús Bűge utca... azaz most már Meder utca„. Szinie örülök,
hogy most így hívják, s nem a mi régi. szeretett utcánk neve szerepel a borzalmas bűnténnyel kapcsolatban azújsagriportokban...

Rózsavizes régi húsvétok
Virágvasámap múltán — azokban az időkben, amelyekről
krónikám szól — nyomasztó anyagi gondok nehezedlek ránk. gyerekekre. Küszöbön állott egyetlen önálló üzktí vállalkozásunk
napja, a húsvéti locsolás ideje. És mini minden üzleti vállalkozás,
úgy ez is tekintélyes anyagi befektetést igényeli. Pedig mi:
Magyary Béla, Pauker Feri, Medgyesy Feri, a Magócziék gyereke,
a tímár Tóth Jóska és szerénységem már akkor is ismertük az üzleti beruházás leépítésének gazdasági jelentőségét, elleniéiben
Sántha Gabival. az elökeló pénzügyi tanácsos fiával, aki a húsvéti
locsol kodáshoz eredeti csomagolású cifra üvegben igazi partömöl
vásárolt, amelynek tetején a Ijkacsos ólomkupakoi kissé el kelleti
csak csavarni, s máris permetezte — és pedig csak a szükséges
mennyiségben — a finom illanó olajat. Ezzel szemben mi. többi
Mária utcai — gyakran mezíilábos — gyerekek közönséges, zöldbejátszó, legalább negyedliteres orvosságos üveggel állítottunk be
az utcavégi Veres Kereszt patikába (Víg Béla volt akkor a tulajdonos, ma pedig a patika belyén templomi kegyszereket árusítanak), és ezt az üveget töltettük meg halvámpiros rózsavízzel liz
krajcárert. Az üveg száját pedig nem ólomkupakos dugóval zártuk
le, hanem csak egy darabka fehér vászonnal, eseileg tüllel kötöitük
beT ami ugyan nem jelentett költségtöbbletet, de viszont úgy csurgatta a drága rózsavizet hogy még felét sem végeztük el a munkának, s máris gondoskodhattunk friss töltésről. (Szerencsére akkor már annyira magába szívta a rongy vagy a lüll a rózsavíz illatál, hogy szagosat locsolt akkor is, ha a második töltés közönséges
artézi víz volt is. aminthogy többnyire az is volt.)
Egyszóval: a lehetőségig, vagyis a rózsavíz áráig redukáltuk
az üzemi költségeket, amely így tíz-tizenöt krajcár közölt ingadozott a locsoló üveg űrtartalma szerint.
De ennek az összegnek az előteremtése is rettenetes gondokat okozott nekünk, A pénzforrások: látogatóba érkezeti atyafiság
bökezü adományai, szülelésnapi köszöntökért kapott pénzbeli jutalmak slb. virágvasámap előtt mind elapadtak, s ami keveset év
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közben csurgattak, azt mind felemésztette, kicsalogatía zsebünkből az aszalikörtét árusító lót. meg a sárkányeregeléshez szükséges
zsineg beszerzésével felmerült kiadás. Nem lehetett takarékoskodni, így azián virág vasárnap után, amikor már csak egy rövid hét
választod el a rózsavízre fordítandó tetemes költségek napjától, új
kereseli források után kellett kutatnunk. Volt is két erós bázisunk,
amikre építhettünk: egyik 8]umenthá|, az ócskavasas, a másik a
patika. Lázas igyekezettel kutattuk fel a házak környékét meg a
házak mögötti szeméidoni bokát, s összeszedtünk mindenféle
rozsdás vasal, kihajított pléh fazekat, szögeket, abroncsol. Némelyikünk — szerencsésebbek — egy-egy lehullott lópatkót is zsákmányolt, ami nagy érték voll ölumenthál Gyula úr szemében.
(Talán innen ered a babona is, hogy a patkó szerencsét hoz, nekünk legalább hozóit,) Csontot, rongyot ugyancsak összekapartunk- s csak úgy nyögtünk a teher alatt, amikor az "ánT-val beállítottunk az ócskáshoz, Blumenthál úr fürkésző szemmel vizsgálta
á( a megvételre ajánlott portékát, javarészt megvetéssel lökle félre,
s az így lecsökkent mennyiségén — mérés nélkül — megajánlotta
a négy krajcárt. Nem vok alkunak helye, s kény leien-kelletlen
megkötöttük az ügyletet, amire Blumenthál úr egy szakajtókosárból {letejest volt rézpén^zel) kiolvasta a vételárat. <3e ráadásul velünk hordatta ki az udvara közepén álló ócska vashegyhez az eladott portékát, aztán azzal a biztatással bocsátott cL hogy rezet
hozzunk, azért többet ad... Isten bocsássa meg bűnünket, ilyenkor
tűnt el mindig az ablak rezgombja meg a konyhamérleg súlyai közül az öldekás.,. De hát mit tehettünk? Négy krajcárért nem adott
Vig patikus úr rózsavizet. Sót a Mdércnyomásos álmokal okozó
rézellüntetésekbdl sem állott elő a szükséges alaptöke, miért is a
másik fonást nyitottuk meg. Spejzból, padlásról összeszedtük az
egész évben összegyűlt orvosságos üvegeket, amelyeket Víg
gyógyszerész úr darabonkint két krajcárért megvett tőlünk, ha elég
tisztára sikerűit kimosnunk. Nagyszombatra aztán akármilyen keservesen is. de együtt volt a pénz.
Most következett aztán a befektetett töke gyümölcsozietése.
Hűsvél hétfőjén — az elózó évek tapasztalatai alapján — sorra
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jártuk azokat a házakai, amelyekben kellően honorálták az öntözőket.
ötféle honoráriumra számíthattunk: piros tojás, kalács, sonka, virág és készpénz.
Első helyen — természetesen — a készpénz állott, és legjobban megverettük a virágot, meri ezt még csak meg sem lehetett
enni, A pirostojást, sonkát, kalácsot mérsékelt tiszteletdíjnak tariottuk.
Estefelé aztán, teljesen kimerülve az egész napi csavargástól, mérleget csináltunk. Az üzlet mindig jónak bizonyult. Sokszorosan behozta a befektetett tokéi már a pénzbeli adományokkal,
hátha még a kapott ennivalókat is fel énekeltük!.,. Rózsavizes régi
húsvétok.,- A nagyhéten — négy évtized után is — érzem még a
régi rózsavíz illatai-.

Itt volt a — régi Szolnok...
Fiatal ügyvédbojtár koromban héTfon reggel a szokottnál
mindig korábban kcílett bemernem az irodába, de bármily korán
is érkeztem, már foglalt volt a kliensek részére kirakott valamenynyi szék a folyosón. A legforgalmasabb napunk volt ugyanis a
hétfő, noha akkor még hetipiacot sem tartottak e napon, sem a perfelvételeket nem tűzlek e napra. Hogy miért kuporgott mégis minden széken egy-egy szipogó, sápitozó idősebb asszony, vagy egy
sötéten maga elé meredő, tisztes korú. őszbe csavarodott gazdaember, akkor, abban az jdöben, idestova három évtizeddel czeíött
bizony ezen nem volt semmi feltűnő, semmi csodálkozni való.
Men hát (nem mondok ezzel semmi újat és meglepőt) a hélfo reggelt vasárnap éjszaka előzte meg. Akik pedig emlékeznek még a
huszonöt-harminc év eíötti Szolnokra, nagyon jó! tudják, mít jelentettek a vasárnapi éjszakák. Akkoriban hangos volt minden
korcsma vasárnap, A Lopocsi, Rötökör, Negyvennyolcas, Nagylábú, "lisztéit*" Deulsch, Gólya, Jó-kakas. Gyuri bácsi. Görbe, Bunkó stb. stb. korcsmák, melyek közül egyiknek másiknak ma már a
híre is alig él, vasárnaponként már a kora délutáni órákban népesedni kezdtek. Ezüst gombos ünneplőben, szükszáiű ragyogó
csizmában, hegyes asztragán süveggel fejükön (kissé balszemre
húzva) gyülekeztek a legények. Valamennyinek börszivar fustölgött a szájában* kezükben vékony nádpálca hajladozott, de ólombóJ vott a feje, s meg a kevésbé ügyes kézben is veszedelmes
fegyverül szolgált. A feszes csizmaszálban pedig — a jó szem
azonnal észrevehette — hosszú pengéjű kés lapuk itt is, ott is.
Csendesen kezdődött a szórakozás, egy-egy "spriccer" vagy hoszszúnyakú sörös üveg állongott csak a festeti asztalon, s meg hangos szó is alig hallatszott, ügy négy óra felé aztán megszínesedett
a társaság. Szűk pniszíikban. suhogó, bő selyemszoknyában, csikorgó talpú cipóben, széles színes selyem '*masni"-val befont hajukban megérkeztek a lányok is táncra viszkető lábakkal. Persze,
nem volt velük a "gardedám**. Nem is mentek be az ivóba, hanem
csak kívülről. abJakon-ajtón leselkedtek befelé, várva, remény87

kedve, hogy valamelyik legény szemének egyetlen intésével táncba hívja.
Lassan-lassan valamennyi Jány bekerült a "*táncterem"-be>
ahol a kármenEö közelében meghúzódva dolgozott a banda, Lassú
meg friss csárdás járta, de ez a csárdás nem olyan volT. mini ahogyan az úri bálákban táncolják. A legény rogyadozó leplekkel halad előre, a lány pedig ugyanilyen módon hátrál. A legény a lány
csípején tartja két kezéLmíga leánya legény vállain nyugtatja tenyereit.,. A levegő túlfűtött, a hangulat egyre emelkedik, innen is.
onnan is hangos kuijongatás vág a muzsikába. De még álE a rend.
Nincs veszedelem, az indulatok nem szabadultak el. Egyszerre
azonban hirtelen megáll a lánc. a muzsika riadtan hallgat elT a cigányok behúzott nyakkal, hónuk alá kapott szerszámmal iszkolnak
a kánnentón keresztül kifelé... Mi történt? Az egyik legény elhúzta valamelyik lányt a táncosától (mai szólással: lekérte!). De ez
magában véve még nem lett volna olyan nagy baj. A megbocsáthatatlan sereimet azonban az okozta, hogy a merénylő nagyvárosi
legény volt, míg a lány katonavárosiL, Az egész katonavárosi fiatafság ellen elkövetett sérelem történt tehát. Ezt nem lehel megtorlallanul hagyni!
Hangos szitkok között levegőbe emelkednek az ölmos botok- a csizmaszárak mellől kirepül a kés... a következő pillanatban
étes sikongás. jajveszékelés hasítja át a levegőt. Nöttfin nö a zűrzavar, miközben valaki készakarva, vagy véletlenül leüti a petróleumlámpát. Vak sötétség borúi az ivóza, s lárma, szitok, hürgés,
sikoly, üvege sörömpölcs. rohanó lábak dobogása... borok
puffogása... feldöntött székek, asztalok recsegése közben tülekedik mindenki az ajtó felé... De a szabad levegőn sem ér véget a
harc. Sőt, csak most kezdődik igazán. A nagyvárosiak meg a kalonavárosíak külön-külön összeverődnek, s aztán indulnak egymás
keresésére, a nagy leszámolásra. Nem bújva vagy lopakodva kurgatják egymást, hanem nagyon is hangosak. Söi a katonavárosiak
messzehangzóan bogik a kihívó nótát:
"Gyeriek ide nagyvárosi legények!
Magam vagyok, százatoktól se félek..."
U

Végre a Tabán, vagy a Burgyín valamelyik szült utcáján
szembekerülnek egymással,., s néhány súlyos — sokszor halálos
— sebesült maiad a csatatéren^
S mindez egy lány miattL.
Persze, meg az éjszaka folyamán összefogdossa a rendőrség
a tetteseket, s becipeli őket a fogdába.
Másnap — hétfon — kora reggel azlán az aggódó szülék:
sápítozó anyák, dohogó apák oti toporognak az ügyvéd úr folyó
sóján, hogy féltett gonosz csemetéjüket kihúzza a csávából...
Régi békebeli vasárnapi éjszakák! Csúnyák voltak, de mégis
a bekcidók szülöttei! A háború, meg az azt követő nehéz idők
nyomtalanul kipusztiiniták e/eket a régi vasárnapi éjszakákat. Hiszen 19J4 óta éppen elég harcunk volt és van az éietteL Kinek jutna eszébe egy lány miatí véres ütközetet vívni?...
.,. És most váratlanul és meglepően azt olvasom a helyi lapokban, hogy vasárnap éjszakai mulatozás uTan az egyik legény
megbicskázta a másikai azért, mert éjjeli zenél adoti annak a lánynak, akinek ö udvarolta Es amíg olvasom a néhány soros hírt, úgy
érzem, minlha a regi Szolnok ébredt volna fel egy kis idöre.„
Szinle hinni kezdem, hogy mégiscsak visszatérnek a boldog békeidők...
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