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A SZEGED I NAPLÓ TÖRTÉNETE . 

o o o 

ikor a múlt esztendő nyarán a Szegedi Napló minden hangos hival-

kodás nélkül megülte születése huszonötödik évfordulóját, a lap 

életének mai intézői engem szemeltek ki a lepergett fertályszázad tör-

ténetének megírására. Mi tagadás benne, akkor biz én fáztam egy kicsit 

ettől a megtiszteltetéstől.' 

Persze nem a magam erejében kételkedtem — ez nem ujságiró-

szokás — nem is a nagysága riasztott meg a feladatnak, hanem a 

kicsisége. Poros foliánsokkal piszmogni, fürge kis könyvskorpiók családi 

fészkit fölverni, öreg történetekről a feledség fátylát leszálazni, fü benőtte, 

szél behordta ösvényeken csavarogni nem olyan embernek való mulat-

ság, aki hivatása szerint a mának krónikása s kriptaszagát érzi már a 

tegnap történetének is. 

Meguntam ezt az archiváriusi munkát, mielőtt bele fogtam volna. 

Mikor fölnyitottam az első évfolyamot, megcsapott az állott könyv nehéz 

szaga s mindjárt be akartam csukni a formátlan fóliánst, mikor meg-

fakult hasábjain szemembe ötlött egy közbecsülésben álló szegedi név. 

A viselője ma igen előkelő tisztviselő, akiről a manó se hinné, hogy 

anno domini verskötetet adott ki K e b e l h a n g z a t o k címmel. Bizony 

a K ö n y v - i s m e cimü rovatban ugy leszedték róla a keresztviz-ef* 

hogy szinte most is sajnálkozik rajta az ember. 

Pár lappal odébb más pikantéria következett. KövetválasztáSós 

idő volt s jelölt-nézőbe jártak idebent a torony alatt a nagyszéksósi, 

zákányi, vagy már nem is tudom, melyik tanyájául .való magyarok 
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Találtak is egy igen alkalmatos kuruc-embert, akire nagyon szerették 

volna rábizni a negyvennyolcas mandátumot. A jelölt illendő módon 

szabódott egy kicsit, azután időt kért, rnig „a nézetei le s z ü r ő d n ek." 

E misztikus vegytani processzus végeredményét hiába kerestem vagy 

három hónapon belül. Egy azonban bizonyos: a néhai jó kuruc ma 

tömjént égetne azok után, akik meg mernék őt kinálni negyvennyolcas 

mandátummal. 

Másnap már alig vártam, hogy hozzájuthassak a régi Naplókhoz, 

hogy valóságos szenvedélylyel forgathassam őket fél-fél éjszakákon 

keresztül. Hétről-hétre tisztábban bontakozott ki előttem a régi és a 

megujuló Szeged képe, társadalmáé, hivatalos világáé, sajtójáé. Olyan 

volt, mintha valami történeti regényt olvasnék, melynek a szereplői 

közelről is érdekelnek s jobban beleéltem magam a bemohosodott husz 

esztendős szenzációkba, mintha ma én magam foglalkoznám velük. 

Régen-régen megvivott restaurációk ugy lekötötték a figyelmemet, hogy 

két-három heti lapszámot összebújtam érte : ki lett hát csakugyan a 

katonai szenátor? Gyönyörűség volt megismerkednem a közélet akkori 

gigászaival, akik közül sok nagyon csendes emberré lett már azóta és 

örültem, mikor szemet szúrt egy-egy olyan gyengécske palánta neve, 

aki azóta olyan terebélyes fává nevekedett, hogy szinte árnyékot vet 

a torony-aljára. Találtam sok meglepő változást és sok meglepő állha-

tatosságot s nem egy helyen kiálltottam föl: 

— Nini, ez már akkor is ilyen sokat beszélt a közgyűlésen ! 

Az általános érdeken kivtil természetesen az újságíró szemével is 

néztem a színehagyott hasábokat. Nemcsak az események érdekeltek, 

hanem a megírásuk módja is. Sokszor konstatáltam — s nem mindig 

örömmel — hogy milyen cikket kanyarítanánk mi abból, amit az ős 

újságírók igen bölcsen öt sorban intéztek el. Lestem, hogy mikor lobban 

föl az első apró-betüs bolondság, tréfa, móka, amit a magunk tolvaj-

nyelvén petitnek, vagy borgisnak hivunk. Vigyáztam, hogy hogy növek-

szenek a hirdetések, — maholnap megeszik a lapot — hogy születnek 

az uj rovatok, hogy jutunk el azoktól az időktől, mikor még a vezér-

cikknek se volt cime, mostanáig, mikor egy husz soros bicskázást se 

adunk három cimen alul. 

Vagy öt hónapig tartott az adatszedegetés babrálgató munkája s 

mire a végére értem, sajnáltam, hogy nincs tovább. Mikor pedig hozzá 

akartam fogni magához a krónika-iráshoz, akkor kénytelen voltam belátni, 

hogy de bizony beletörik ebbe a fába a fejszém. Örülhetek, ha a haját 
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le birom hámozni. Ha szívem szerint akarnám és tudnám megírni a 

lapunk történetét, akkor legalább egy esztendeig nem csinálnék riportot, 

pedig ekkora áldozatot a mai újság nem hozhat a réginek. A magam 

erőtlen-ereje egyrészt, a hely szűkre szabottsága másrészt arra kény-

szerit, hogy csak krónikás feljegyzésekkel szolgáljak mintegy útjelzőül 

azok számára, akiknek kedvük tartja elbolyongani huszonöt esztendő 

rengetegében. 

Itt a szerkesztőségi szobában, ahol ez az előszó-forma utólag 

iródik, a pádimentumig érő magas könyvespolc húzódik a fal hosszában. 

S ez a polc-óriás egész fölig tele van öreg könyvekkel, vagy százig 

való vastag kötettel. A Szegedi Napló ócska, kinőtt ruhái vannak itt 

glédába állítva. Az elsők még oly kicsik, hogy két évfolyam van össze-

kötve s még igy együtt se mutatnak valami sokat. De hamarosan külön 

tábla-köntösre szorul minden esztendő, majd minden félesztendő. A sor 

vége felé már annyira megtestesedik az újság, hogy külön gúnya kell 

minden hónapnak. Tizenkét ruha egy esztendőben, egyenkint is nagyobb, 

mint amekkora valaha egész esztendőnek kellett. Csakhogy persze 

amazok a soványka csecsemőt takarják, emezek az erős, izmos férfin 

feszülnek. 

Ennek a hosszú glédának minden tagja elmondhatja magáról a 

hires Junius-levelek ismeretlen szerzőjének emez igéit: 

— Az, ami hatalmas súlyt ad a nyomtatott betűnek s az újság-

papírt megkülönbözteti egyéb gyárilag készült rongytól :.a meggyőződés, 

a hit, az igazság szeretete volt eddigi életem irányitója. 

A Napló ezzel a jeligével kezdi meg ujabb huszonöt esztendejét is. 
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AZ ELSŐ SZÁM. 

Mikor 1878. szeptemberében a nyári pihenő után először ült ösz-

sze a törvényhatóság még a régi szegedi városházán, a programm első 

pontja akkor is a polgármester havi jelentése volt, mint most. Bizonyo-

san akkor is épen olyan egy kaptafára menő, mint manap s épen ugy 

hallatlanban szokták tudomásul venni a városatyák, mint a hogy most 

nem hederitenek rá, egymás barátságos köszöntése közben. 

A szeptemberi polgármesteri jelentésnek azonban volt egy pasz-

szusa, amely elütött a sablontól és nagyon kitetszett a pénztárak for-

galmáról, az akták gyarapodásáról szóló adatok közül. Ez a passzus 

igy szólt: 

„Van szerencsém örömmel jelenteni a t. törvényhatóságnak azt 

a városunk társadalmi életében jelentős eseményt, hogy julius hó 

28-án Eisenstádter Lukács ur S z e g e d i N a p l ó cimmel politikai, 

közgazdasági és irodalmi napilapot indított meg." 

A városatyák talán meg is éljenezték a jelentést, hiszen már ekkor 

majd két hónapos volt a Szegedi Napló s módjukban volt már meg-

szeretni is az uj lapot, nemcsak elismeréssel tekinteni arra a vállal-

kozásra, amibe Enyedi Lukács, a város köztiszteletben álló polgára 

belefogott. 

Mert a S z e g e d i N a p l ó t , a z e l s ő s z e g e d i n a p i l a p o t 

megteremteni amilyen közszükség, olyan merész vállalkozás volt. Nincs 

ebben semmi ellentmondás. Az akkori szegedi intelligencia jobbjai 

nagyon óhajtoztak a napilap után. Többen kísérleteztek is vele, de 
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minden próbálkozás meddő maradt. Nagyon sanyarú világ járt akkor a 

magyar újságírásra, első sorban természetesen a vidéki sajtóra. A Sze-

gedi Hiradón kívül, mely az időben már huszadik évét morzsolgatta és 

hetenkint háromszor jelent meg, egész sereg újság eresztgetett vékony 

gyökérszálakat, de a sivár részvétlenségben nem birt megerősödni, 

hanem még csecsemőkorában elveszelődött. A leghosszabb életű a 

hetenkint ötször megjelenő S z e g e d i K ö z l ö n y is épen hogy a fog-

zás idejét megérte, de akkor ez is elpusztult 1875. májusában, egy 

esztendei vergődés után. 

Ezen a helyen nagyon talál az a banális hasonlat, hogy mikor a 

mi lapunk neki vágott a világnak, olyanformán jelezték számára az 

ösvényt az előtte elenyészett lapocskák nyomai, mint a hogy a nagy 

homoksivatagokon a karavánt az előtte elhullottak fehérlő csontjai iga-

zítják útba. 

Tudja az Isten, a közönségnek támadt-e hirtelen gusztusa az 

újságolvasásra, vagy hogy csak a Napló tudta kielégíteni a közönség 

igényeit, — tény az, hogy ez a lap nem tért meg az előfizetőtlenség 

sivatagában elhullott elődeihez, hanem mindjárt találkozott a publikum 

kegyével. Lehet, hogy csakugyan javultak a viszonyok is, de bizonyos, 

hogy abban az időben vidéki napilap ugy felkészülve még nem vágott 

neki a világnak, mint a Szegedi Napló. 

1878. julius 28-án kezdte meg pályafutását az újság, nagyon jól 

választott időben, épen mikor a boszniai okkupáció lázba hozta az 

országot és a követválasztásra való készülődés tartotta izgalomban a 

várost. A politikai élet a szokottnál is elevenebb volt. Tisza Kálmán a 

legmerészebb húzásokat követte el az ország sakktábláján s az ellen-

zéknek a kormány ellen való elkeseredett küzdelmét a legnagyobb 

rokonszenvvel kisérte a közvélemény. A nemzeti érdekeket cserben-

hagyó kormány ellen intézett heves támadást az uj szegedi lap is, 

mindjárt az első számban, ahol a felelős szerkesztő, E n y e d i Lukács 

részletesen kifejti a Napló programmját. A lap „a k ö z j o g i a l a p o n 

á l l ó " ellenzék irányát vallja magáénak, nem ismer semmiben szolida-

ritást a Tisza-kormánynyal, ellenben támogatást igér mindazon pártok-

nak, melyek szövetkeznek egy hazafiúi kötelesség teljesítésére: a Tisza-

kormány megbuktatására. 

A lap tehát mérsékelt ellenzéki hitvallással indult meg, azonban 

már ebből az első számból kitetszik, hogy már ekkor is nagyon közel 

járt a radikális függetlenségi eszméhez. Ma bizonytalan szinü politiká-
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val is megindulhat egy lap, akkor nem volt szükség rejtegetni az igaz 

meggyőződést. A nyilt és őszinte zászlóbontás után a szegedi függet-

lenségi párt örömmel tömörült a lap köré, melyet azonban pártkülönb-

ség nélkül szeretettel fogadtak Szeged akkori közéletének vezető alak-

jai. Hiszen mindenki érezte, hogy ennek a városnak, melyet földrajzi 

fekvése és etnografikus helyzete a délvidék központjának predesztinál, 

helyi viszonyai és nemzeti föladatai feltétlen szükségessé tesznek egy 

kellő színvonalon álló napilapot. És bár az uj lap az ellenzéki eszme 

jegyében született meg, programmjában fennen hirdette, hogy a város 

speciális érdekeinek előmozdításában nem ismer politikai pártállást, 

de olyan érdeket sem, mely hallgatni készteti ott, ahol a közérdeket 

kell hangoztatni. 

Olyan programm volt ez, mely mindenkit kielégíthetett s a pro-

grammot nyújtó ujságiró-gárda kellő garanciát nyújtott az ígéretekért. 

E n y e d i Lukácsnak, a lap felelős szerkesztőjének s egyúttal kiadó-tu-

lajdonosának jeles kvalitásait, melyeket később annyi fényes politikai 

siker igazolt, a szegedi közélet keretén kivül is ismerték és becsülték. 

A szerkesztőség belső tagjai voltak G e 11 é r i Mór és M i k s z á t h 

Kálmán, mellettük B á n f a l v i Lajos és K u l i n y i Zsigmond. 

Az első szám az állandó külső munkatársak névsorát is össze-

állítja, hogy a közönség eleve tájékoztassa magát a lap zsurnalisztikái 

és irodalmi értéke iránt. Olyan gárda ez, amilyent ma is büszkeséggel 

vallhatna magáénak akármelyik lap. Az ország jobb publicistái közül 

megígérték közreműködésüket — s akkoriban még szokás volt az ilyes 

Ígéretet megtartani — ifj. Á b r á n y i Kornél, A c s á d i Ignác, báró 

B á n h i d y Béla, báró K a a s Ivor, K u n Béla, L u k á c s Gyula, 

M e z e i Ernő, M u d r o n y Soma, R á t h Károly, S a s v á r i Ármin. 

Akkor mind emlegetett tollú emberek, akiket az Enyedi összeköttetései-

nek sikerült megnyerni a fiatal újság részére. A szépirodalmi rovat se 

volt gyöngébb kezekben, amiről a következő lajstrom tanúskodik: 

Á b r á n y i Emil, H e v e s i József, K i s s József, P a l o t á s Fausztin, 

P ó s a Lajos, T ö r s Kálmán, V á r a d i Antal, V é r t e s i Arnold. 

S hogy az igéret, melyet a programm nyújtott, nem marad fapénz, 

arról kezeskedett már maga az első szám is. Ugy külső formára egy 

kicsit formátlan volt az újság a mi szemünkkel nézve: szélesebb is, 

hosszabb is, mint a mostani. De hát akkor ez volt a divat. Az első 

szám különben hat oldalas volt, — sokáig ennyi volt a vasárnapi lap, 

a többi pedig négy oldalas. 
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Ilyen szíik helyen természetesen össze kellett zsúfolni a napi 

matériát. A terjedelmes programul után a cicerós vezércikk következik 

— cim nélkül, amit a kövér betűkből szedett cim pótol. Nem biggyesz-

tették ki a cikk elejére, hogy mit árulnak benne s ebben lehet is valami 

ráció: hátha igy többen elolvassák. A cikk különben Budapesten kelt 

s reflexiókat füz a „helyzet"-hez. 

A tárcát ifj. Á b r á n y i Kornél irta szinte politikai aktuálitásokról. 

A szellemes caseur szinte divinációval fecsegi, hogy Szegednek jó lesz 

őrizkednie a Tiszától, a k i t — a relativum elcserélése nem sajtóhiba 

— Debrecen már a nyakára engedett nőni. Ne is irigyelje a Tisza-

p a r t i Szeged a T i s z a - p á r t i Debrecent. Ez az őse azoknak a 

bohókás szójátékoknak, melyek többé-kevésbbé sikerült formában azóta 

milliomszor megismétlődtek már a Naplóban. 

A második cikk a választási mozgalmakról szól, mintegy pótolva 

a mai entrefilet-t. Aztán következik a K ü l p o l i t i k a i S z e m l e cimü 

állandó rovat, melyet ebben a számban okkupációs hirek töltenek be. 

V i d é k i N a p l ó cim alatt foglalják össze a délvidéki közéleti moz-

galmak híreit. Köztük különösen érdekes egy mindszenti levél, melynek 

irója azon hálálkodik, hogy végre a m e g y é n e k is lesz már napi-

lapja, mely ennek érdekeit lelkesen és gyorsan képviselheti. 

Meglepő dolog, hogy e régi Naplóban milyen előkelő szerepe van 

a k ö z g a z d a s á g - n a k . Ez a rovat ma nagyon mostoha sorsban 

részesül a magyar lapokban. Eldugják hátra s olyan kis betűből szedik, 

hogy még az se lássa olvasni, aki véletlenül rátalál. Jobb érzékük volt-e 

a régi újságíróknak, vagy a publikum változott meg, — de a Naplóban 

hajdan ez a rovat nagyobb volt, mint az újdonságoké, előtte is járt 

ennek hely szerint is. 

Az ujdonság-rovat bizony szegényes volt ebben az első számban 

is, meg még azután is jó darabig. Egy az, hogy talentumos emberek 

voltak a Napló gárdájában, de vérbeli riporter nem találtatott köztük. 

Másrészt technikai nehézségek is járhattak közre. A fősúlyt különben 

sem erre fektették, mint látszik, hanem a politikára és a közgazda-

ságra. De meg a régi csendes jó Szegeden ha történt is valami eset, 

közszájra került az mindjárt s az emberek nem azt keresték az 

újságban, hogy mi újság Szegeden, hanem hogy áll a világ sora 

másfelé. 

Egyetlen távirat rekeszti be a lap szellemi részét, egy rész az 

okkupált területek lakóihoz intézett proklamációból. Ezután a hirdetések 
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következnek, amiben eligazodni valóságos tanulmány. Még pedig szo-

morú tanulmány, mert semmi se mutatja jobban, mint ezek, hogy hogy 

eljár az idő. Az akkori nagy cégek közül az ujabb generáció nagyon 

sokat névszerint se ismer már, amelyeket azóta elsöpört az idő. Tóth 

Péter van még meg az akkori hirdetők közül, meg a kereskedelmi és 

iparbank. A többi elenyészett. 

Hiába, eljár az idő, öregszik a Napló. Akik csinálták ezt az első 

számot, azok is hányfelé vannak már azóta! Az egy K u l i n y i Zsig-

mond, a mai főszerkesztő maradt itt csak abból a derék gárdából, 

melynek tagjait csak hálával nevezhetjük erdőirtó farmereknek mi, akik 

hozzájuk képest már valóságos dominium-tulajdonosok vagyunk. (Amely 

bolond képes beszédet a világért se méltóztassék a szó szoros értel-

mében venni.) 

Dugonics-tér 12. és Tisza Lajos-körut 58. sz. nagy 

átjáró ház, Engel Lajos, a Szegedi Napló kiadótulajdo-

nosának háza, ahol a Szegedi Napló je lenleg készül . 
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AZ ÁRVÍZIG. 

Alig félesztendőnek a története foglalódik ez alá a külön cini alá. 

Mikor valamennyire megerősödött volna már a Napló, akkor jött a nagy 

istenitélet, amely kivetette a várost a sarkaiból és sok mindent elsodort, 

ami többé vissza se kerülközött. A mi lapunkkal azonban már nem birt, 

annyira megizmosodott félesztendő alatt. Bizony érdemes ennek a meg-

izmosodásnak külön szentelni néhány sort. 

Mindjárt az első számokból látszik, hogy a szerkesztőség se üzlet-

nek nem tekintette az ujságcsinálást, se szórakozásnak, hanem hiva-

tásnak, históriacsinálásnak. Komolyság, elfogulatlanság és nemesebb 

újságírói izlés tükröződött vissza minden sorból, ez jellemezte az Enyedi-

regimet, s ez szállt örökségül az ujabb szerkesztőségekre. 

Válságos idő volt, mikor az újság megszületett: mint föntebb 

emlitődött, épen követválasztásra készülődött Szeged az I. kerületben, 

ahol sikerült is győzelemre vinni az ellenzéki Simonyi Ernő lobogóját. 

Egyes uj lapok még manap is sietnek az ilyen alkalmat kihasználni 

pozíciójuk megerősítésére. Felhasználva minden kezük ügyébe eső 

fegyvert, még ha nem épen ragyogó tiszta is. A Napló nem tett igy, 

tisztességérzete erősebb volt, mint üzleti élelmessége. Érdemes föl-

jegyezni egyik ez időbeli vezércikkének a következő passzusát: 

„Akinek tiszta meggyőződése van, az tartozik az ellenpártét is 

tiszteletben tartani. Aki gyanúsít, maga is mindig gyanús." 

S nyilván ez a tisztességérzet volt a föerőssége a Naplónak azóta 

is mindig. 
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Másik aktualitása is volt az esztendőnek, ami a lap malmára 

hajtotta a vizet: a boszniai okkupáció. A maga körében a Napló váltig 

csinálta ellene a hangulatot, hanem azért természetesen mindig bőséges 

tudósítást hozott a magyar bakák vérehullásáról. Már szeptember 1-én 

külön kiadást is adott — ez volt az első külön kiadás! — s mint más-

napi számában örömmel emliti, a publikum mohón kapkodta szét a 

friss híreket. Gyűjtést is indított a kihurcolt magyar bakák árván hagyott 

családjai részére s tépést készíttetett a szegedi úrhölgyekkel a sebe-

sültek számára. 

A magas politikán kivül, melynek hangadói cicerós cikkeikben 

E n y e d i Lukács és ifj. Á b r á n y i Kornél voltak, természetesen egyéb 

olvasnivalóval is kínálkozott a 4—6 oldalas újság. F ő k ö v i Lajos, 

H e v e s i József, M i 1 k ó Izidor, B á n f a l v i Lajos, K u l i n y i Zsig-

mond, V a r g a János, V é r t e s i Arnold látták el a tárcarovatot s akit 

legelőbb kellene említeni: M i k s z á t h Kálmán, akinek már külön 

rovata is van: A p r ó s á g o k cimen, ahol vasárnaponkint helyi dol-

gokról irt karcolatokat a fiatal riporter, akinek riportjával azonban nem 

igen találkozunk a régi Naplókban sehol. Nem volt az őneki kenyere. 

Hanem szinte minden számban találunk a rovat alatt M—th K—n jel-

zésű tollrajzokat, amelyek minden jelzés nélkül is rávallanak arra a 

tollra, amelynek pár év múlva annyi felszántanivalója lett a dicsőség 

mezején. Regényt is irt már ez időben a Naplóban, tárca-regényt A z 

a p á m i s m e r ő s e i cimen. 

A terjedelmes, a lap keretéhez mérten nagyon is terjedelmes köz-

gazdasági rovatot G e i l é r i Mór vezette, akinek nevével elvétve tárcák 

alatt is találkozunk. 

Ha még megemlítjük, hogy a Vidéki Napló cimü rovatban egyre 

jobban terjeszkedtek a vidéki levelezők s hogy nagy helyet foglalt el 

az irodalmi munkák ismertetése is (még akkor nem küldték be a nyom-

tatott reklámokat a maguk könyvéről maguk a szerzők) — akkor fölös-

leges külön megjegyeznünk, hogy hirei, helyi újságai bizony nem igen 

voltak az újságnak. Hymen-hirek és Hiób-hirek (igy mondták akkor), 

személyi hirek, hivatalos közlemények, valamennyi cim nélkül: ime 

ilyen képe volt akkor az ujdonságrovatnak. Nemcsak minálunk, másutt 

is, a fővárosban is, ahol angol, francia, német lapokból nyirták az 

ötnapos hireket. A mi csendes városunk pedig csakugyan nem igen 

zajlott az eseményektől. Az is érdekes, hogy közigazgatási hirei sincse-

nek a lapnak, legalább a rendőri megrovásokat nem igen vehetni ilye-
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neknek. Eme rendészeti kitanitások azonban bőven meglelhetők, mert 

hiszen ahogy viola-gyökéren rágódik a gyerek, mikor a foga jön, ugy 

a süvölvény újságíró is a rendőrségen próbálja ki a karmait, akkor is, 

most is. 

A legérdekesebb helyi hir, melyet ez időtájt a Naplóban találunk, 

arról szól, hogy M a r i n k i c h Mihály törvényszéki elnök, K a l m á r 

István és N y i l a s sy Pál ügyvédek megalkotják a szinügypártoló-

egyesületet. Nagy dolog volt ez abban az időben s a Napló érdemes-

nek tartja heteken keresztül foglalkozni vele és irányító eszméket szol-

gáltatni az egyesületnek, kijelentvén, hogy hasábjai mindig a legnagyobb 

készséggel állnak rendelkezésére mindazoknak, akik részt kívánnak 

venni az állandó színházért való nemes agitációban. 

1879. januárjától kezdve aztán kezd elevenedni az újság. Van 

már egy kifogyhatatlan, mégis mindig szenzációs tárgya: a Tisza ára-

dása. Ugy dagad a fékevesztett folyam, hogy immár kétségtelen, mek-

kora veszedelemmel áll szemben az alföld szive — irja a Napló mái-

februárban. Azután a szemrehányó, majd a gyors intézkedést sürgető 

cikkek hosszú sorozata következik, mig végre március 11-ének éjsza-

káján üt az istenitélet órája és Szeged eltemetkezik. 

A város első védgátja, a percsorai töltés tudvalevőleg március 

5-én éjjeli 9 és 10 óra közt roskadt össze. M i k s z á t h éjszakának 

idején a városházán irta meg a tudósítást a lap részére, nem is tudó-

sítást, valóságos elégiát. 

Az utolsó tudósitás — szinte Mikszáth tollából — a katasztrófa 

éjjelén, 12-re virradóra még bátorítóan hangzott: „Éjjeli 12 óráig semmi 

aggasztó hir nem érkezett a vasúti töltésről.. 

Egy óra múlva jött a szörnyű hir, hogy a halál angyala letörölte 

Szeged nevét az élet táblájáról, de ezt már nem Írhatta meg se 

Mikszáth Kálmán, se senki. Mert — mint a március 19-én feltámadt 

Naplóban a szerkesztő ragyogó cikke mondja: 

— Ott esett ki a toll kezünkből a halál küszöbén, mikor a 

legyőzhetetlen elem kezünkből kiütötte . . . 



A REKONSTRUKCIÓ. 

Az árviz napjától, március 12-től számítva egy hétig, 19-ig nem 

jelent meg a Szegedi Napló. Nem volt aki megirja, nem volt aki kiszedje, 

nem volt hova széthordani és nem lett volna, aki olvassa az itélet ama 

szörnyű napjaiban. A halottaknak nincs naplójuk, pedig a romvárosból 

elköltözött a lélek. 

Március 19-én jelent meg először a Napló, a szokottnál nagyobb 

terjedelemben, beszámolván a vész történetéről, a királylátogatásról s 

hiábavaló rekriminációk helyett valósággal megihleti hangon hirdetvén 

Szeged népének a föltámadás reményét. 

„A viz elborította utcáinkat, — mondja ez első szám már föntebb 

idézett vezércikke — de ezt ki fogjuk heverni. Most egy másik halálos 

ellenség áll a kapunál: a csüggedés. Védjük magunkat ellene, mert ez 

még veszedelmesebb." 

Prófétai szavak voltak ezek az általános elcsüggedés ama szo-

morú napjaiban s tüstént visszhangot ébresztettek ezrek szivében. Riadót 

fujt a városra váró nagy munkára a Szegedi Hiradó is, mely csak ez 

év nyarán lett napilappá, mintha bizodalmat merített volna a Napló 

példájából. 

Hű képet rajzolni Szeged feltámadásáról; nyomról-nyomra követni 

ezt a népet a legnehezebben lebírható elemmel való harcában, mely 

magyar metropoliszt csinált a magyar Zuidersee-ből; rámutatni a tévesz-

tett lépésekre és a sikerekre; tisztába hozni, hogy a nyert diadalban 

mennyi része van az államnak és mennyi az istenadta, belső őserők-

$ 14 



nek — ez mind a történetírás nehéz feladata, részben megoldott fel-

adata már, nem a mienk, a sajtó szürke napszámosaié, akik csak lapunk 

biográfiáját irjuk. 

Azonban Szeged veszedelmének és megújhodásának historikusai 

nem felejtik el feljegyezni műveikben, hogy az az időbeli szegedi sajtó, 

első sorban a Szegedi Napló milyen nagy érdemeket szerzett „a város 

haladásában és fejlődésében az alkotások minden terén s főleg a szel-

lemi rekonstrukció társadalom-átalakitó eredményeiben, az uj intéz-

mények egész sorában, vagy a meglevők fejlesztésében".* 

Nincs abban semmi elfogultság, hogy az elismerésből a mi lapunk 

követel magának just első sorban. Mert mind a két lap egyforma szív-

vel szerette a város érdekeit, de a nagy érdekekért vivott nagy harcban 

a Naplónak kétszeres bátorságot adott politikai jellege: ellenzéki volta. 

Ez tette élesebbé a szemét, mert az ellenség mindig jobban lát, mint 

a jóbarát s ez adott szavának nagyobb súlyt fönt és alant. 

A rekonstrukció idejében a demiurgosz szerepét vitte a Napló, 

harcolván és építvén egyszerre, meleg szívvel, hidegen latolgató elmé-

vel, tisztelvén a mult tisztelni való hagyományait és megérezvén az uj 

kor szellemének követelményeit. Élesen Ítélte el a rekonstrukció téve-

déseit, a sokat markoló, keveset szoritó rendszert, a féktelen fantáziá-

val színezett programmot, de másrészt mindig elismeréssel adózott a 

jóakaratú szándékért, a közérdeket igazán szolgáló tényekért s mig 

amúgy fékezte a hatalmat, emigy a társadalomban ébren tartotta a 

bizalmat a város megújhodását igazgató erők iránt. 

A mindig igazságos és előkelő szellemű Enyedi Lukács lapjában 

és a törvényhatóságban egyaránt csüggedetlenül vivta ezt a hosszú 

harcot, támaszkodva amott két ifjú munkatársára, M i k s z á t h Kál-

mánra, aki a vonal alatt és K u l i n y i Zsigmondra, aki a vonal felett 

is sokszor segédkezett a szerkesztőnek. Emez páratlan objektivitásával, 

amaz csudálatos hatású humorával, aminek a méltatása különben más 

lapra tartozik. 

Három esztendőn keresztül majd mindig rekonstrukciós cikkek 

állanak a lap élén? 1880-ban hosszú cikksorozattal vezeti be az uj-évet 

Enyedi Lukács, „az árviz és az önmagát túlbecsülő királyi biztosság 

kritikai történetét óhajtván előadni." Jön azután pár hónap múlva a 

parlamenti rekonstrukciós törvényjavaslat méltatása — a javaslatot tel-

* Kulinyi Zs i gmond : Szeged uj kora. 
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jes szövegében adja az április 27-iki Napló, a z e l s ő 10 o l d a l a s 

l a p ! — ami megint hónapokra való munkát ád a lap vezércikk-Írói-

nak. Külön meg kell említenünk azt a végtelen hosszú harcot is, melyet 

a kisajátítási eljárás körül indított és vivott meg a Napló a legélesebb 

fegyverekkel. Ma már unalmasoknak találhatjuk ezeket a szócsatákat, nem 

igen értvén a hozzájuk fűződő érdekeket, de hogy akkor milyen izgal-

mat keltettek, abból látszik, hogy beleszól a városnak szinte valamennyi 

akkori közéleti kitűnősége. 

A nagy harcok közét kevésbé tüzes, de eredményükben nem kisebb 

jelentőségű agitációk töltik ki uj alkotásokért s olyan rég óhajtott intéz-

ményekért, melyeknek közeli létesülését a katasztrófa megakasztotta. 

A harmadik egyetem kisértő álma a szegedieknek századok óta 

s valószínűleg pium desiderium marad az idők messzeségeig. Följegyez-

zük, hogy a Napló megindulásától fogva máig egyik legagilisabb szó-

szólója volt a város kívánságának, amelyet illetékes helyen kéznél is 

tartanak — csalétkül minden adandó alkalomra. 

Több sikere volt a Naplónak a fölvirágzás egyéb tényezőinek 

megkeresésében és létesülésében. A kereskedelmi és iparkamaráért már 

az előző években mozgalom indult meg, melyet azonban az árviz sok 

minden egyébbel együtt elmosott. A Napló újra felvetette az eszmét, 

amely végre testet is öltött. A királyi tábla idehozatalát is ez a lap pen-

dítette meg legelőször. A gazdasági egyesület megteremtésében is vezető 

rész jutott a Naplónak. Újszeged beolvasztása, az Araddal való vasúti 

összeköttetés, a tiszai ártérfejlesztés s mindenek előtt az állandó szín-

ház mind olyan mozgalmak gyümölcsei, melyekben a Naplónak hol a 

zászlókibontó, hol a jelentékeny tényező szerepe jutott. 

Mikor az 1883-iki októberi királynapokban az uralkodó megje-

lent a megujult városban, fényes kíséretével mintegy felidézvén a daliás 

időket, mikor a magyar királyok gyakran szálltak Szeged falai közé s 

megelégedetten látta uralkodói Ígérete teljesítését, joggal Írhatta a Napló : 

— Nincs benne semmi szerénytelenség, ha hisszük, hogy a fel-

támasztás dicsőségéből részt követelhet a szegedi sajtó is . . . (1883. 

okt. 15.) 

Hát még a szellemi rekonstrukcióban mennyi része volt! Ami 

megint külön fejezetet érdemel. 
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Persze, hogy más cimet is lehetett volna adni ennek a caputnak. 

Akár azt is, hogy: a Napló fénykora. Hanem ezt már csak azért se 

volna tanácsos cselekedni, mert a multak felmagasztalásában akaratla-

nul is van valami mindig a jelen lebecsüléséből. Annak pedig itt nincs, 

igazság szerint nem is lehet helye. Maradjunk csak a Mikszáthék-nál. 

Hiszen ha a szegedi újságírók az újságírás aranykoráról beszélnek, 

úgyis mindig azon kezdik: 

— Még a Mikszáthék idejében történt. . . 

Hát milyen kor volt a z ? Csakugyan aranykor? Ugy reális érte-

lemben bizony nem illeti meg ez a disz-jelző, mert ha ma is csak 

nagyon szűken hozza az arany-magot az újságíró betűvetése, akkor 

még pengőben is nagyon gyér termést hozott. Hanem ha pénze nem 

is volt az újságírónak, volt ideje, tehát mégis különben állt az epigo-

noknál, akiknek egyikből se jut. 

Riport, a mai értelemben vett riport nem volt, de ekkor ezt még az 

országos sajtóban is csak fogyatékosan mivelték. A vezércikket megcsinál-

ták, a többit elvégezték a vidéki levelezők, „lapunk barátai", no meg az olló. 

Kegyetlen hosszú cikkek jelentek meg „A délszláv nő társadalmi hely-

zetéről", „A rózsatenyésztés közgazdasági fontosságáról" és egyéb köz-

érdekű dolgokról. A külpolitikai rovat is nagyon el volt hatalmasodva. 

Disraelinek az ir-kérdésben az angol parlamenthez benyújtott törvény-

javaslatát olyan kommentár kisérte, hogy fuldoklott az olvasó, mire a 

végire ért. Tisztességére válik azonban az újságnak, hogy mindig őszin-
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tén bevallotta az ollózásokat. Mikor lapozgat az ember ezekben a régi 

Napló-kötetekben, szinte összecsapja a kézit: 

— Nini, milyen szorgalmas újságíró volt ez az M. P. és P. N. 

ur! Ugyan kik lehettek ? 

A Magyar Polgár volt biz az, meg a Pesti Napló. 

De jó volt ez igy. A publikum beérte azzal, amit kapott, az újság-

íróknak pedig volt idejük Íróknak is lenni. Klió mellett — vagy talán 

helyett — a többi múzsa látogatását is fogadni. Bizony ha most ripor-

tereskedne Mikszáth Kálmán, nyilván, hónaponkint se birna tárca-irás-

hoz jutni, nemhogy minden nap, mint abban az időben. 

1878—1881. teléig volt Mikszáth a Szegedi Napló munkatársa s 

mig itt volt, egy-egy év alatt annyit produkált, mint azóta néha egy-

egy évtized alatt sem. A műbiráskodásra ezúttal nem váltottunk ugyan 

iparengedélyt, de annyit szabad legyen mondanunk, hogy Mikszáth 

humora legszínesebb gyümölcseit a Szegedi Naplóban termette s a 

„nagy palóc" ezt a nevet szegedi históriákkal érdemelte ki magának. 

Már aztán azt állítani, hogy a szegedi földbe plántált tő a mi homo-

kunktól nyerte nemts kvalitásait, bolondság volna. De az is bizonyos, 

hogy ha máshol vert volna gyökeret a Mikszáth poézise, más szintiek, 

illatúak, zamatuak lettek volna a gyümölcsei, nem olyanok, a minők. 

Fának is, földnek is van oka hálásnak lenni a másik iránt. 

Mikor idekerült Mikszáth a fővárosból — bizony jócskán névte-

lenül — eleinte csak aféle vázlatokat kapott le papirra a szegedi utcák-

ról, a Tiszáról, honnan. Magukban véve értékes kis dolgozatok voltak 

azok, de neki csak stilgyakorlatul szolgáltak. Hanem aztán hamarosan 

regényt kezdett A z a p á m i s m e r ő s e i cimen, majd következett 

az egyre mesteribb tárcák hosszú sorozata. A g y e r m e k s z o b a , 

A n y o m d a , E g y h i r e s d u d a t ö r t é n e t e , G a s z t r a b é k p u s z -

t u l á s a , A h i d e g a j k ú , A z a r a n y-k i s a s s z o n y. Ez az utóbbi 

a Napló karácsonyi melléklete volt még 1879-ben. Valamennyi olyan 

munka, hogy ma sem válik szégyenére Mikszáthnak, az éles meg-

figyelő, a könnyű kezű meseszövő, a sziv és nem a szójátékok humo-

ristája mindannyiból megösmerszik, de látszik belőlük az is, hogy 

Mikszáth még nem találta meg magamagát. 

Ez már az árviz utánra esik, ami mindenképen forduló pont a 

Mikszáth életében, a külsőben is, a belsőben is. Mintha csak most 

ismerte volna meg Szeged istenáldotta földjét és népét igazán, most, 

az istenverésben. S z e g e d p u s z t u l á s a cimen önálló munkában 
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még az árviz alatt megirja a nagy katasztrófa történetét, mint szemtanú, 

olyan mesteri tollal, amilyennel senki se irt se akkor, se azóta erről 

az országos csapásról. Volt is kelete a füzetkének széjjel az országban 

s igy ez a nagy tragédia hozta meg Mikszáthnak az első szélesebb 

körű sikert, amit valóságos rohamlépésben követtek a többiek. 

Azok a csodálatosan bájos apró rajzok, amik pár évvel később 

A j ó p a l ó c o k cimén az egész országot meghódították, egynek kivé-

telével (Hova lett Gál Magda?) mind Szegeden Íródtak, a Naplóban 

jelentek meg s mielőtt magukra vonták volna a fővárosi könyvkiadók 

figyelmét, már megjárták a külföldet is. A Naplóban megjelent lehellet-

finom apróságokat a legelőkelőbb német szépirodalmi lapok siettek 

áttenni a maguk nyelvére. 

S ezek a jó palócok tulajdonképen — jó szegediek. Aki nem 

hiszi, olvassa el a könyvet még egyszer s vigyázza meg, hogy a mi 

napsütötte mezeink édes levegője árad abban, a mi véreink azok a 

fekete kondorhaju juhászlegények, azok a parázsszemü menyecskék. 

De még a bodoni rét is a mienk, nem a palócoké, de még a többi 

nevek is. Csakhogy mikor Mikszáth könyvet csinált ezekből a szegedi 

tárcákból, akkor nem volt már ő se szegedi, se palóc — hanem 

budapesti. 

S a Mikszáth népszerűségét még sem ezek a magyar irodalom-

ban páratlanul álló genre-képek alapították meg, amiknél szebbet ő 

maga sem alkotott azóta se. Még akkor nem igen emlegették a Mik-

száth Kálmán nevét, mikor a K á k a y A r a n y o s no. 3-at már 

kegyükbe vették a szegediek. Nagy szó volt pedig ez ebben az időben, 

a viz után, mikor nehéz volt a mi népünknek a szivéhez férkőzni. 

Hanem Mikszáth kitudta találni a módját. Megérezte, hogy az 

uj élet megteremtésén fáradozó szegediekkel jót tesz az, aki a munka 

lázában feledteti velük a keserűséget és meg tudja mosolyogtatni őket. 

Anyag pedig volt rá olyan pompás, . aminő ritkán kínálkozik irónak: 

a rekonstrukció. A rekonstruktor Tisza Lajos valóságos udvart gyűjtött 

maga köré: bürokratákat, gentriket, bohémeket s olyanokat, akikben 

egyesülve volt mind a három tipus. Ezek az emberek évekig itt éltek 

Szegeden, itt dolgoztak, itt mulattak, Mikszáthnak volt alkalma meg-

ismerni és kiismerni őket, meglátni virtusaikat és észrevenni fogyatko-

zásaikat s innen már csak egy lépés volt addig, hogy mint ujságiró 

Ítéletet is mondjon róluk. 

Meg is cselekedte, de nem azzal a nagyképűséggel, mely felbő-
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sziti azt, akiről szól és szürkeségével visszariasztja azt, akinek szól. 

Hanem azzal a könnyed humorral, azzal a szelid szatírával, amely 

megkacagtatja azt is, akinek fáj. A ridendo dicere verum elvét nála 

határozottabban senki nem érvényesítette. Valósággal eseményszámba 

ment, mikor a Napló tárcájában megjelent egy-egy fotografia a király-

biztosság urairól s mivel akkor az országos érdeklődés központja 

sokáig Szeged volt, a fővárosi lapok mohón ollózták át a Naplóból a 

K á k a y A r a n y o s no . 3. és a J á n o s humoros apróságait, bár ez 

utóbbiak jobban lokális érdeküek voltak. 

Ezek a humoros remekek azok, melyek utóbb T i s z a L a j o s 

és u d v a r a S z e g e d e n cimen egy kötetbe foglalva kerültek a könyv-

piacra. Ezek tették az uj szegedi lapot kelendővé az egész országban, 

viszont ennek a lapnak a szárnyain került forgalomba a Mikszáth neve. 

Hamar ragyogó név lett belőle, melynek viselőjét sietett magához csatolni 

a főváros iróvilága. 

1881. decemberében vált meg Mikszáth Szegedtől, de nem a 

Szegedi Naplótól. A lapnak még két évig munkatársa maradt, egyik 

erőssége, aki hetenkint küldött H a r i r i és P l u v i u s jelzéssel f ő v á -

r o s i l e v e l e t , melyekben azonban nagyon sok a szegedi vonatkozás. 

Később aztán ritkulnak a szegedi vonatkozások, ritkulnak a fővá-

rosi levelek is, végre ugy 1884. elején egészen elfogynak. A publikum, 

mely — mint a szerkesztői üzenetekből látszik — egy darabig ugyan-

csak követeli Mikszáthot, annál inkább megnyugszik távozásában, illetve 

a laptól való megválásában, mert van, aki pótolni tudja, ha más téren 

is. A kitűnő novellista helyett jön a kitűnő költő : Pósa Lajos. 

(Zárjel közt legyen mondva, szegedi újságíró korában Mikszáth 

Kálmán is megnyergelte egyszer a Pegazust. Kissé drasztikus ez a kife-

jezésforma, de ezúttal helyén való. A zágrábi földrengésben kárvallottak 

javára rendeztek Szegeden valami művészestélyt: Mikszáth irta a proló-

got, amiben az a nevezetes, hogy nincs benne semmi metrum. Sokkal 

prózább a Mikszáth prózájánál. Az illusztris szerző post festum maga 

is azt irta emez elkalandozásáról, hogy bizony ő alagúton lopódzott be 

a Parnasszus berkeibe. Érdekesnek tartottuk följegyezni ezt a pikantériát, 

amiről most már nyilván Mikszáth se tud.) 

* 
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Pár nappal később, hogy Mikszáth a tiszteletére rendezett lako-

mán bucsut vett Szegedtől, jelentette a Napló, hogy „Pósa Lajos ur, 

a z e l ő n y ö s e n i s m e r t n e v ü fiatal iró belépett a szerkesztőség 

kötelékébe." 

Ez a megritkított frázis ezúttal valóban igazságot mondott. A fiatal 

költőnek, aki már ekkor sok osztályát kijárta az élet keserves iskolájá-

nak, ez időben már csakugyan volt neve az irodalmi körökben. Egy 

kötet verse is megjelent már, a kritika melegen fogadta, bár még ekkor 

alig sejtette valaki, hogy a költő milyen magasra fogja feltörni magát 

a magyar Parnasszuson. A Szegedi Napló már megindulásakor külső 

munkatársai közt emliti, azonban a laphoz való viszonya, ugy látszik, 

nagyon plátói volt, mert egy mutatványképen közölt versén kivül mun-

kálkodásának semmi nyoma a Naplóban egész 1881-ig, amikor a jó 

szerencse — a Naplóé is, meg az övé is — idehozta. 

1881. január 8-án köszöntött be Pósa a Naplóban egy S z e g e d , 

cimii tárcával, amit bátran mondhatni lirai költeménynek is. Szegedről 

kevés szó van ebben : azt várja tőle, hogy elfeledtesse vele Pestet, 

amely kifosztotta álmaiból, reménységeiből. Nyilván hamarosan telje-

sedett a kívánsága, mert pár hét múlva inár azt vallja egy hangulatos 

cikkében, hogy ugy érzi magát Szegeden, mintha itt született volna. 

Ha nem mondaná is, kitetszenék ez a megelégedettség azokból a 

vidám dalokból, melyek egyre sűrűbben jelentek meg a Napló tár-

cájában. 

Egyebet nem is csinált Pósa a lapnál: verset irt, egy-egy haza-

fias vezércikket, vasárnaponkint apróságokat, igen naiv kis történeteket 

— ezek a mai borgisok ősei — meg színházi referádákat csinált. A 

riport nem volt kenyere, máig is legendákat mesélnek élhetetlenségé-

ről, mint u j d o n d á s z é r ó 1. (Bocsánat ezért a szóért, komolyan hasz-

nálták ezt akkor, mikor még szerkesztési irodának mondták a szer-

kesztőséget.) 

Hanem hiszen nem érte ezért szemrehányás Pósát. Verset adott 

a riport helyeit, kalácsot a kenyér helyett, a kéz gépi munkája helyett 

a meleg szivét, mely csudálatosan fogékony volt minden külső hatás 

iránt. Ezüst huru lantja megpendült a szellő-érintésre is és tele zengte 

az Alföldet lángoló hazafias és szerelmi dalokkal. Ugyanazok a jelen-

ségek ismétlődnek nála, melyeket Mikszáthnál konstatáltunk. Mikor 

idejött, tele volt lelke zsongó dallamokkal, melyeknek szárnya azonban 

csak a mi szabad pusztáink tiszta legében bontakozott ki, tele volt lelke 
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virágokkal, melyeket a szegedi nap tüze pattantott ki és nevelt mindig 

friss ligetté. Mint előbb Mikszáth, ugy most a Pósa dolgai tették a 

Naplónak fő vonzóerejét s mint a hogy Mikszáthot, Pósát is a fővá-

rosba szólították sikerei Szegedről. Csakhogy ő ott is megőrizte szivé-

nek teljes szeretetét Szeged iránt mind a mai napig. 

Nem is csoda, majd tiz esztendeig itta a Tisza vizét, volt ideje 

összeforrni ezzel a néppel, mely mindig meg tudta becsülni az irodalom 

embereit, őt meg épen tenyerén hordozta. A lapnak két évig volt belső 

munkatársa, 1883-ban megvált az újságírástól, de nem a Naplótól és 

nem Szegedtől. Addig irta a költői szárnyalású vezércikkeket és a szini 

referádákat — olyan udvarias bírálatokat azóta sem irtak Magyarorszá-

gon — mig végre megszerette a színházat, a szinház meg őt. Nem kell 

rosszat gondolni, ő nem állt be Thespis kordéjába, csak a bakra ült: 

titkár lett Nagy Vince társulatánál s mint ilyen maradt itt Szegeden 

1889-ig. Uj állása a laphoz való viszonyán nem változtatott semmit, 

sőt azt lehet mondani, hogy ezután többet dolgozott, mint eddig. 

A p r ó t ö r t é n e t e i b ő l kötetekre valót adott ki a Naplóban s ezek-

kel a bájos kis románcokkal, apró tragédiákkal, vidám tréfákkal, melye-

ket a kritika később Pósa költészete gyöngyeinek nevezett, teljesen 

megvette a szivét a szegedi publikumnak. Egyik legkedveltebb alakja 

lett társadalmunknak, szívesen látták mindenütt s nem egy szegedi uri 

családnak azóta férfivá, asszonnyá serdült gyerekei ma is örömmel 

emlékeznek vissza a még akkor fekete hajú Pósa bácsira, akinek min-

dig tele volt a zsebe cukorral, ennél is édesebb versikékkel a gyerekek 

számára. Meg is próbálkozott Pósa egy gyerekeknek való újsággal, a 

J ó B a r á t cimü heti folyóirattal, de pár hónap múlva kénytelen volt 

vele fölhagyni. A jeles irók egész sora dolgozott bele, olcsó volt, szép 

volt, de a vidéken nem birt megélni. S i n g e r és W o l f n e r ügyes 

keze kellett ahhoz, hogy évek múlva diadalmas utat tegyen az egész 

országban az É n Ú j s á g o m . 

Hanem azért mégis sokat köszönhet Pósa Lajos Szegednek, mert 

itt jött össze Dankó Pistával. A Napló hozta vele össze. Szegény Dankó 

Pistának forrongott már akkor a teremtő lelke, ki is szakadt belőle 

egy-két melódia, még se tudott semmire menni, mig Pósának a Napló-

ban olvasott versei meg nem ihlették. Egy szép nyári délután az ablak-

ban ülve megzenésítette a zseniális cigány Pósának egyik népdalát, a kútnál 

trécselő cselédlányok még akkor megtanulták s a következő vasárnap 

délután már az egész felsőváros fiatalsága ezt táncolta a Pillében. Pár 
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hét alatt ez a dal az egész országban összeölelkezve hordta szét a Pósa 

és a Dankó nevét. 

Ettől fogva nem is vált el a két név egymástól. A két bohém 

zsenije egymást ihlette, a Pósa dalai, magukban is élő-eleven ritmusok, 

uj, meg uj melódiákat váltottak ki a Dankó lelkében s az uj melódiák 

megint uj húrokat zendítettek meg a Pósa lantján. Együtt repültek a 

dioskurok a dicsőség aranyszárnyain a csillagok felé s mig magyar 

nótát dalolnak a világon, addig mindig együtt emlegetik nevüket. 

Mikor Pósát 1889-ben fölvitték Szegedről Budapestre s Szeged 

intelligens társadalma fényes banketten búcsúzott el a költőtől, akinek 

aranytollat nyújtottak át, egy hosszú fejezet záródott le a Napló törté-

netében, talán a legragyogóbb fejezet. Ha nem kellene bizonyos mono-

grafia-szint adni ennek a vázlatnak, hanem szabadon lehetne megirni 

egy negyed század bohémiájának történetét, a legpazarabb színekkel 

ezt a korszakot lehetne és kellene festeni. Rapszódiákat kellene írni a 

nyomorúsággal való küzködésről, melyet megaranyozott a dicsőség, a 

múzsa választottjairól, akiknek égett a lelkük, de fázott a lábuk, a 

pajzánságról, mely rózsaszín fátyollal takarja el a könyeket. Ennek a 

mesevilágnak valóban a legmosolygóbb fejezete ért véget a Pósa 

elköltözésével. 

De ez a fejezet nem lenne teljes, ha meg nem emlékeznénk 

benne P a l o t á s Fausztinról, a könnyű tollú népies elbeszélőről, aki 

ide kerülvén a Szegedi Híradótól, szinte katonája volt a Napló had-

seregének két esztendeig. Derék, szorgalmas katonája, aki tanyai tör-

ténetei szine-javát itt irta s mint újságíró, a szegedi színpadon is sikert 

aratott két népszínművével, a Tá l t o s-sa l és a Ho ldas-sa l . G e l l é r i 

Mórnak, az országos hirre emelkedett közgazdasági irónak helyére jött 

a Naplóhoz 1881-ben s itt maradt a következő évig, amikor itt hagyta 

az újságírást, fölcserélte a tollat a karddal. A derék főhadnagy, a nagy-

váradi hadapród-iskola tanára ma is szeretettel gondol vissza azokra 

az időkre, mikor fiatal ujságirókép szolgálta ezt a másik nagyhatalmat: 

a sajtót. 



A RIPORT. 

Pár esztendő alatt olyan gárdája neveledett az uj szegedi lapnak, 

amilyennek ma se igen lehetne párját találni a sajtóban. Volt kitűnő 

tárcaírója, Mikszáth, Isten kegyelmiből való poétája, Pósa, jeles publi-

cistái, Enyedi és Kulinyi, talentumos közgazdásza, Gelléri, sőt a Palotás 

Fausztin személyében szinműirója is akadt. 

A szegedi újságírás akkor még nem igen ismerte a riportot, pedig 

csak ez teszi igazán újsággá az újságot, nem a versek és a tárcák. 

Ezek csak a segédhadak, az újság főereje a hírszolgáltatás gyorsaságá-

ban és pontosságában van. Ez a fogyatékossága meg volt még ekkor 

az egész magyar sajtónak, amely a kimerítő hirszolgálás tekintetében 

a következő két évtizedben az európai sajtó legmagasabb nívójára 

emelkedett. 

A Napló hirszolgálása is sok kívánni valót hagyott fönn még ekkor, 

amikor a szorosan vett irodalmi része már nagy becsületet szerzett neki 

az egész országban. 

Föntebb is megérintettük már, hogy hogy készült az újdonság-

rovat, ez a nagyon szegényesen nevelt mostoha-gyermek, a többi rova-

tok közt. A rovat elején minden nap közölték a vasúti menetrendet, 

ez kitett jó fél hasábot, azután következett két-három nem annyira 

hivatalos hir, mint inkább hirdetmény; a nap rendőri eseményei, ha 

voltak, két-három sorban elintézve; végre ollózások innen-onnan. Az 

igen nagy részletességgel olvasható volt, hogy Louis Blanc milyen véle-

ményben van az angol külügyi egyezményről, vagy hogy milyen társa-
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daltni élet van Teheránban, hanem hogy mit csinálnak a körtöltésen 

belül, azt ugyan alig lehetett találni az újságban. Hiszen úgyis tudta 

azt itthon mindenki, mi szükség lett volna pazarolni értük a papirt. 

Történhetett a város falai közt akármilyen szenzáció, nem mélta-

tódott az annyira, hogy külön cikket szenteltek volna neki. Tiz-husz 

sorban betemették az újdonságok közé, akár rendőri szenzáció volt, 

akár társadalmi, akár közigazgatási. Cim nélkül, együvé zsúfolva szoron-

gott a törvényszék, a társadalom, a közigazgatás, a rendőrség, a színház, 

bár ez utóbbinak nem sokára külön rovatot szenteltek. Ebből az újdon-

ság-rovatból nem lehetne megkonstruálni a képét Szeged akkori társa-

dalmi életének, pedig épen arra való az újság, hogy mig egyrészt a napi 

események tükre a jelenben, másrészt hűséges krónika a jövendő 

számára. S ez tán nem kisebb hivatás, mint az első, a csélcsap Merkurius 

után szolgálni a komoly Kliót. 

De bizony az akkori újságok Merkuriusnak is csak úttörő cselédjei 

voltak. Hogy csak a Naplónál maradjunk, hányszor megesett, hogy 

egy-egy nevezetesebb esküvőről csak napokkal a megtörténte után adott 

hirt, mikor régen ellakta a násznép már a kárlátót is. Ilyenkor hűsége-

sen megjegyezték, hogy „lapunk ekkori-amakkori számából helyszűke 

miatt maradt ki." 

No de ez még nem olyan nagy szerencsétlenség, mert aki ott volt 

az esküvőn, ugy is tudott róla, aki nem volt ott, azt meg nem érdekelte. 

Hanem az is megesett ám, hogy egy-egy városi közgyűlésről — pedig 

abban az időben nagyon érdekesek lehettek a közgyűlések! — ilyen 

tudósítás jelent meg: 

„A törvényhatósági bizottság ma délelőtt D á n i Ferenc főispán 

ur elnöklete alatt ülést tartott az árvízkatasztrófa okozta károk föl-

becsülése dolgában. Részletes tudósítást lapunk legközelebbi számá-

ban adunk." 

Nem is emlitve, hogy a „részletes tudósítás" másnap is mindössze 

huszonkét sorra terjedt, azt hihetné az ember, hogy ennek az igazán 

mindenkit érdeklő közigazgatási dolognak az ismertetése valami hirtelen 

fölmerült akadály miatt késett egy napot. Ámde lépten-nyomon ismét-

lődnek ezek a prolongációk, minden mentegetődzés nélkül, mintha az 

újság is, a közönség is természetesnek tartotta volna, hogy másnapra 

is csak kell hagyni valami olvasni valót. A Szinház-rovatban is akár-

hányszor megjegyzi asteriscus alatt a „Referens", hogy a mai előadás-

ról bővebben holnap referálunk, addig pedig tessék olvasgatni „A svájci 
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kantonok tanügyéről" irt, vagy nyirt három hasábos cikket, az is nagyon 

érdekes dolog. 

íme, tisztelt újságolvasó publikum, aki mostanában talán boszan-

kodsz is a reggeli kávéd mellett, hogy olyan tarka a lapod és hogy alig 

győzöd elolvasni, annyi benne az olvasnivaló — az újságírás arany-

korában ilyen patriarkális módon csinálták az újságot Szegeden is, mint 

egyebütt a hazában. 

Történt azonban, hogy 1881. junius 30-án a Kresztics-féle füszer-

kereskedés pincéjében valami robbanás történt, ami a félvárost meg-

rázkódtatta. Ezt a szenzációt már még sem lehetett szó nélkül hagyni 

az újságban, azonban a Napló embereinek épen akkor valami egyéb 

dolguk is akadt, ugy, hogy segítség után kellett nézni. K u l i n y i 

Zsigmond, aki ez évtől fogva már mint főmunkatárs szerepel a lapnál, 

a városi számvevőségnél alkalmazott Béke f i Antalt kérte meg, hogy 

irjon tudósítást a lapnak erről a pincetüzröl. Békefi készséggel eleget 

tett a megbízásnak s másnap a Naplóban az újdonságok után meg-

jelent egy hosszú cikk a Kresztics boltjabeli robbanásról, teljesen kime-

rítő, részletes tudósítás. Ez volt a riport bevonulása a Szegedi Naplóba, 

illetve a szegedi sajtóba. 

A fiatal Békefihez, aki azonnal belépett a szerkesztőségbe is belső 

munkatársnak, nem a véletlen vezette Kulinyit. Ismerték őt már régeb-

ben, az időtől fogva, hogy betegen hazakerült a fővárosból, ahol a 

szini-akadémia növendéke, majd a budapesti F ügge t l e n H i r l a p 

munkatársa volt. A Napló szerkesztőségébe be-bejárt, Mikszáth próba-

képen tárcát is Íratott vele, de olyan hosszura nyúlt, hogy nem birta 

bevárni a végét, meg aztán nagyon sok báró és grófkisasszony szere-

pelt benne. Egy alkalommal a lapban is nagy dicsérettel emlékeztek 

meg róla, mikor a színházban valami jótékony-estélyen nagyon tetszett 

a közönségnek egy népdal, amelynek szövegét ő irta. Állandóan 

figyelemmel kisérték a „tehetséges fiatal kezdőt" s a legelső alkalom-

mal szerződtették is a laphoz. 

A Napló vezetőségének mindig éles szeme volt a munkatársak 

megválasztásában. Békefiben is vérbeli újságírót nyertek, akit felhasz-

nálhattak a cikk-irástól a báli-tudósitásig mindenre. Irt tárcákat, csinos 

romantikus történeteket könnyed tollal, verseket meleg szívvel — és 

csinált riportot azzal az elevenséggel és ügyességgel, melyre csak szü-

letni lehet. 

Röviden ezután megváltozik, megcsinosodik a Napló képe. Kiala-
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kulnak a rovatok. A t ö rvényszéke t külön választják a többi hírektől, 

a vidéki hireket A l f ö l d cimen külön rovatba szorítják s végre a fővá-

rosi lapokból átvett érdekesebb dolgoknak is adnak egy gyűjtőcímet, 

kihasítván számukra a K ü l ö n f é l é k rovatát. Az iskolai híradásokat is 

elválasztják a többiektől, uj rovatot nyitván a Tanügy-nek. 

így aztán az Ú j d o n s á g o k rovata, ahová eddig minden együvé 

volt zsúfolva, jócskán üres is marad. A megtágított kereteket uj anyag-

gal kellett betölteni s az uj munkatárs a vérbeli újságíró élelmességével 

tudott uj anyagot találni. Nem nagyolták el többé a közigazgatást, a 

rendőrség és törvényszék mindig bőséges anyaggal kínálkozik annak, 

akinek érzéke van hozzá s végre maga a társadalom a legfáradhatat-

lanabb munkatárs, ha fel tudják használni. Nem sokára épen az ujdon-

ság-rovat lett az egyik erőssége a lapnak, amelyre egyre növekedett 

csínban is, tartalmasságban is. 

Békefi maga főkép a bünügyekre vetette magát. A rendőrség, a 

törvényszék, a csendőrség teritett asztala volt neki, sohase jött el üres 

kézzel sehonnan. Valóságos virtuozitással csinálta a riportot, fürge volt, 

mint a kéneső, élesszemü és gyorskezü, sok ügyes dolga ismeretes 

az akkori szegedi újságírók közt. S amit megszerzett, azt meg is tudta 

irni ugy, hogy az ötletes feldolgozás sokszor többet ért a tárgyánál. 

A kihágási bíróságban pedig egész uj világrészt fedezett föl az újság-

írók számára. B i ró e lő t t cimii könyvének anyagát a kihágási bíróság 

folyosóján szedte össze. Ezek a hol pajkos, hol szomorú kis történetek 

mind a Naplóban jelentek meg először, figyelmet keltve a fővárosi 

sajtóban is. Azokat az apró petit-hireket, melyeket a szegedi magyar kör-

mönfont eszejárását hívebben karakterizálják tudós etnográfiáknál s 

melyeket azóta némely részben túlzásba is vittek, szintén ő vezette be 

az újságba. 

Ami meg a vonal alatt való működését illeti Békefinek (Ton-csi, 

Rió) nagyon érdekes figyelemmel kisérni, hogy erősödött meg a tárca-

irásban. A meseszövésben egyre biztosabb, stílusában egyre színesebb 

lesz s mentől termékenyebb a vénája, annál értékesebbek a gyümölcsei. 

A nagy bőség nem ártott meg neki, később megjelent novella-kötetei 

(többnyire a Naplóban megjelent tárcák gyűjteménye) tekintélyes helyet 

biztosítanak neki a magyar novellisták közt. Szelid szentimentalizmusá-

nak, napsugaras romanticizmusának csak kedvezett az újságírás, amely 

azonban, sajnos elnémította benne a poétát, a lantos poétát. 

Mert a Naplónál való munkálkodásának első éveiben Békefi ver-
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seket- is irt. Olyan régen volt ez, hogy ma már kevesen tudnak róla, 

pedig annak idején nagyon tetszettek ezek a formabeli szépségükkel, 

melegségükkel megkapó versek, melyek közül nem egy megérdemlené, 

hogy kiássák őket a régi megsárgult Naplókból. Például a H a r m a t 

P i r o ská r ó l szóló ballada nagyon megérné ezt a fáradságot. Hát még 

azok a cigány-dalok, melyek közül való az E l t ö r ö t t a h e g e d ű m . . . 

is! Ezeknek a poézisében annyi eredetiség van, hogy mikor Békefi 

azzal a pia fraus-szal tette őket közzé, mintha csakugyan a cigány-

sátrakban szedte volna össze ezeket a vadvirágokat, hozzá értő iro-

dalmi emberek is felültek ennek a tréfának. Még a jó öreg Vasárnapi 

Újság is nagy komolysággal elemezte őket, mint a cigány ősköltészet 

gyöngyeit. 

Egy másik szegedi irónak a fejlődéséről is nagyon érdekes képet 

adnak az ez időbeli Naplók : a S e b ő k Zsigmondéról. Mindig a magun-

kénak fogjuk őt vallani, mert bár a fővárosból került ide s oda vitték 

vissza sikerei, itt, a Szegedi Naplónál szántogatta a papirt öt eszten-

deig, itt bontotta ki a szárnyait, itt kapta az alapvető impressziókat, 

melyek még most is, évtizedek multán, a főváros légkörében is a régi 

elevenséggel maradtak meg lelkében. Sőt a régi termékenységgel. Hiszen 

az utolsó, nem régiben megjelent könyve is szegedi könyv tárgyban, 

hangban egyaránt. 

1883-ban került Sebők a Naplóhoz a Pósa helyére s ügyes tol-

lával az újságra, szelid, szeretetreméltó modorával a társadalomra nézve 

csakhamar értékes rekvizitumnak bizonyult. Mikor 1885. elején vissza-

tért a fővárosba, a Napló olyan hangon búcsúztatta el, hogy abból is 

meglátni, mennyire megszerethette a közönség az iróvá itt neveledett 

Sebőköt, a szebbnél-szebb tárcák iróját, melyek mindegyikén valami 

csendes mélabú ömlik el s olyan szomorú szeptemberi ragyogás, a 

szelid humoru P i a u t u s t , aki helyi karcolatainak szellemességével 

Mikszáthra emlékeztette a szegedieket. 

Hanem ugy tetszik, Sebők is nagyon megszerethette ezt a mi 

világunkat, mert nemsokára megint visszakívánkozott bele. 188ö-ban 

megint visszajött a Naplóhoz, itt is maradt 1888. nyaráig, amikor vég-

kép visszatért a fővárosba. Szeged iránt való szeretetét azonban magá-

val vitte oda is, a Naplónak egy-két évig még onnan is munkatársa 

maradt. Országgyűlési karcolatokat küldött és tárcákat, melyeknek lágy, 

kissé szentimentális, de mindig üde és tiszta hangját nagyon szerették 

a szegedi hölgyek. 
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Gondos és szorgalmas kezének nyomát sok helyen megtalálni 

az újságban a vonal fölött is: a szinházi rovatban, melyet éveken 

keresztül nagy szeretettel vezetett s a közigazgatásban, a közgyűlési 

tudósításokban, melyek kicsiben előiskolául szolgáltak neki a parla-

menti tudósításokhoz. 

Hiszen a szegedi városatyák gyülekezete már akkor is csinos kis 

conventiculum volt, orációzni akkor is csak ugy szerettek az emberek, 

mint most, ha nem jobban. Le is szedte róluk a keresztvizet sürün a 

galambepéjü Sebők, akinek bizonynyal volt oka haragudni rájuk. 

Mert mikor hosszú volt a közgyűlési tudósítás, akkor nagyon rövidre 

kellett fogni a tárcát. 



A MEGERŐSÖDÖTT NAPLÓ. 

1879-től 1888-ig életének egy teljesen befejezett szakát futja meg 

a Napló: az uttörés, a mindenféle nehézségekkel való kiizködés, a 

megerősödés szakát. Mikorra ez az időszak véget ér, akkorra a szerény 

kis vidéki lapocska mindenütt diadalmaskodó, elismert tekintélyű modern 

hírlappá erősödik. 

Az újságírókról, akik a megerősítésnek ezt a nehéz munkáját 

olyan becsülettel véghez vitték, az előbbi fejezetek szólnak, nem sza-

bad azonban elhallgatni azt sem, hogy a lap mintegy kényszerítve is 

volt a fejlődésre a külső viszonyok által, melyek pár esztendő elfutása 

után gyökeresen megváltoztak. 

Az árviz a régi Szegednek nemcsak a házait mosta el, hanem a 

régi módi, patriarchális társadalmi életét is. A rekonstrukció uj szint 

adott a feltámadott város társadalmának, pezsgőbbé tette, uj elemekkel 

tarkította életét s mint a hogy magát a várost palotás metropoliszszá 

emelte, társadalmát is a nagyvárosiassághoz vitte közelebb a csendes 

kisvárosi életből. Az anyagi rekonstrukciót nyomon követte a szellemi, 

amelyben minden esetre tekintélyes része volt a sajtónak, de másfelől 

az is tagadhatatlan, hogy ennek fejlődésére meg a társadalmi élet fel-

lendülése hatott jótékonyan. Kölcsönösen támogatták egymást s mind-

kettőt erősítette a támogatás. 

A város közelebbi és gyakoribb érintkezésbe jött a fővárossal s 

bizonyos mértékig simulni kezdett annak a társadalmához. A rekon-

strukció befejezése után való télen a Napló örömmel újságolja, hogy 
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megnyílt Szegeden az első szalon. Majd jönnek a nyilvános tea-esté-

lyek, a matinék, a felolvasások, a tervezgetések egy Szegeden alapí-

tandó szépirodalmi társaság felől, amelyet a Napló kezdeményezett, — 

mindmegannyi örvendetes tünete a társadalmi élet pezsgésbe jöttének. 

Természetes azonban, hogy ezt a társadalmat nem lehetett többé 

kielégíteni a régi 4, kivételes alkalmakkor 6 oldalas lapocskával, 

amely tájékoztatta ugyan őt a nagyvilág eseményeiről, élénken buzgott 

a város közérdekeiért, bőséggel nyújtott szépirodalmi dolgokat is, de 

Szeged mindennapi életét hiányosan tükrözte vissza. Ez a közönség 

már sürün forgatta a fővárosi lapokat, s tudott párhuzamot vonni köztük 

és a helyi sajtó közt. 

Az első lépés volt a közönség követelte fejlődésben az igazi 

riport megteremtése, ami természetesen a lap terjedelmének a meg-

nagyobbodását vonta maga után. A négy oldalból lesz nyolc, ünnep-

napokon tizenkettő, tizenhat. Ha szenzáció történik, akár helyi, akár 

országos, nem sajnálják a költséget s például az eszlári pör utolsó 

napját 8 oldalnyi mellékleten ismertetik. Ha a délvidéknek van valami 

nagy eseménye, tudósítót küldenek a hely szinére s nem egy torontáli, 

bácskai bünügyi szenzáció kinyomozásában tettek a Napló munkatársai 

nagy szolgálatokat az igazságszolgáltatásnak. A részletes tudósítások 

pedig inig egyrészt kielégítik az idevaló publikumot, másrészt szoro-

sabban csatolják a laphoz a délvidéki publikumot s értesítést nyújtanak 

a fővárosi sajtónak is, amely minden adott alkalommal méltányolta is 

ennek a legügyesebben szerkesztett vidéki lapnak a gyorsaságát és 

alaposságát. 

A megbővült lapban természetesen a nagy riport dacára is bősé-

ges helye maradt az irodalomnak is, a politikának is, meg a többi 

rovatoknak is, csak a közgazdaság zsugorodott mindinkább össze. 

Egyre nagyobbodott az É j je l i pos t a is, mig a se vége, se hossza 

külpolitikai dolgok helyett tért nyernek alapban az úgynevezett entre-

filet-ek. Érdekesebb belpolitikai hirek ezek, melyeknek megszerzésében 

különösen segítségére volt a lapnak az a körülmény, hogy a szerkesztő, 

Enyed i Lukács sok országos politikussal állandó összeköttetésben volt 

s nagyon értékes híreket nyert tőlük, melyekkel sokszor meg is előzte 

a Napló az ország valamennyi lapját. Például a 80-as évek derekán a 

Napló adott először hirt a pénzügyigazgatóságok gyökeres reformjáról, 

pontosan ismertetvén a kerületek uj beosztását is. A fővárosi lapok 

mohón kaptak a mindig megbízhatónak ismert lap szenzációján, amire 
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természetesen más oldalról hosszú hivatalos cáfolattal feleltek. Egy 

hónap alatt bebizonyosodott, hogy a Naplónak az utolsó betűig 

igaza volt. 

Az uj szegedi lap tehát pár esztendő alatt teljesen modern lappá 

erősödött. Irodalmi rovatai a legjobb kezekben voltak, hírszolgáltatása 

gyors és pontos volt, riportja felölelte a helyi közélet és társasélet 

minden eseményét, hangra eleven volt, tartalomra változatos, tekin-

télyre tett szert az egész délvidéken, itthon nagy sikerek fűződtek 

működéséhez, — nem csuda, hogy anyagilag is megerősödötí s hogy 

fölkeltette féltékenységét a másik, nálánál öregebb szegedi lapnak, a 

Híradónak. 

Az árviz esztendejében szép békességben megvolt egymással a 

két újság. Az az idő nem volt alkalmas az osztozásra s ugy látszik, 

anyagi érdekeit sem látta veszélyeztetve a Hiradó, de meg a közvesze-

delem elnyomott minden más érdeket s talán az azidőbeli emberek 

szégyelték volna is az üzleti szempontokat tolni előtérbe, mikor kar-

öltve kellett dolgozniok a városért. Ugy is dolgoztak egyetértve, becsü-

lettel, békessségben. 

A rekonstrukció vége felé azonban már kitör az addig rejtegetett 

antagonizmus s esztendőkön keresztül folynak a hírlapi csaták. Hogy a 

Napló milyen álláspontot foglalt el a rekonstrukció kérdésében, arról 

már előbb esett emlékezés, — a Hiradó pedig ugy viselte magát, mint 

a rekonstrukció hivatalos lapja. Hogyne fájt volna hát neki, ami akár-

hányszor megesett, hogy a Napló előbb tudomást szerzett a királybiz-

tosi tanács egy vagy más szándékáról, mint ő, a hivatalos lap. Ilyenkor 

nekikeseredett a jó öreg Hiradó és nem mindig kedélyes tónusból folyt 

a gorombáskodás. Különösen kiélesedett az ellentét a két újság között 

akkor, midőn a Napló még radikálisabb ellenzéki lett, átcsapván a 

mérsékelt ellenzéki párt neve alatt is gyámoltalan nemzeti párttól a 

függetlenségi eivekkez, melyeknek mindazóta zászlóvivője is maradt. 

Ez 1881. juliusában történt, amikor Enyedi Lukács egy erővelteljes vezér-

cikkben indokolta meg, hogy mi készteti a lapot ahhoz a párthoz csat-

lakozni, mely Kossuth Lajos hagyományainak egyedüli letéteményese. 

K u l i n y i Zsigmond ezen a napon lépett be a Szegedi Naplóhoz 

politikai főmunkatársnak. Ez uj korszakot jelentett a lap életében. A 

vezércikkhez egy felhívás is volt csatolva, mely az előfizetőknek szólott: 

hogy akik nem értenek egyet a Napló politikai hitvallásával, azok a 

kiadóhivatalban visszakaphatják az előfizetési dijukat. 
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Nagyon kevesen akadhattak ilyenek, ha ugyan egyáltalán akadtak, 

ellenben tény, hogy ez a radikális ellenzékiség uj hívekkel növelte a 

Napló táborát. A szegedi függetlenségi párt meleg ovációkban részesí-

tette Enyedi Lukácsot és Kulinyi Zsigmondot, egyúttal kimondván, hogy 

a Naplót ettől fogva a párt hivatalos közlönyének tekinti. S a legköze-

lebbi második kerületi választásnál, mely a H e r m á n Ottó győzelmé-

vel végződött, be is bizonyította a Napló, hogy milyen lelkes harcosa 

a függetlenségi eszmének. 

A fiatal újság egyre szaporodó sikerei mind jobban feltüzelték a 

Hiradót. Mikor a választás is lezajlott, a rekonstrukciónak is vége szakadt 

s nem voltak kéznél többé a nagy ütő-kártyák, akkor az apró boszan-

tások fegyvereivel folytatták a küzdelmet, melynek sok humoros epizódja 

nevet az emberre a két újság megjelent hasábjairól. Hogy milyen 

hiábavalóságokat fölhasználtak casus belli-képen, megtetszik a követ-

kezendő esetből is, amely nagyon érdekesen világítja meg ezt az egész 

korszakot. 

Valamelyik esztendő őszén egy kis hangulatos hir jelent meg a 

Naplóban. Az volt benne nem is megirva, hanem szinte megrajzolva, 

hogy az előtte való nap estéjén milyen csodaszép meteor szaladt le a 

Keméndy-ház fölött. A hirecskét egy-két fővárosi újság is átvette lap-

tölteléknek, ami nyilván nagyon rosszul esett az öreg Híradónak. Hogy 

ez a tacskó újság még kosmogóniai sikereket is arasson! Ohó, ezt nem 

lehet szó nélkül hagyni! 

Harmadnap egy csúfolódó kis újdonság jelent meg a Híradóban. 

Az volt a ciine : A Napló szeme. S ki volt figurázva erősen a Napló 

szeme, mivelhogy az a hulló csillag, amit látott, nem is volt hulló 

csillag, hanem csak egy kis — kézilámpás. A szép csillagos estén a 

gyerekek sárkányt eresztettek az utcán, ennek a farkára volt kötve a 

kis lámpa, azt nézte a Napló meteornak. 

— Máskor tegyen a Napló pápaszemet a hosszú orrára, hogy 

meteornak ne nézze a lámpást — adta a jóakaratú tanácsot a Hiradó. 

A Napló fentartotta az állítását, hogy igen is meteort látott, kékes-

sárga fényűt, 9 óra 15 perckor, amikor a Hiradó szerkesztősége már a 

második álmot alussza, azért maradnak le mindennel. 

Negyednapra egy vásárhelyi tudós professzor nyilatkozott a Napló-

ban, hogy igen is, ő is látta a meteort 9 óra 14 perckor, ennyedik és 

ennyedik deklináció, ennyedik és ennyedik altazimut alatt. Sorra jöt-

tek aztán Szentes, Makó, Szegvár, Kistelek csillagászai, tanitók, jegyzők, 
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orvosok és tudományosan megszerkesztett nyilatkozattal bizonykodtak 

amellett, hogy mégis csak meteor volt a meteor. Majd három hónapig 

osztoztak ezen a kérdésen, az újdonsült astronómusok s a hullócsillag-

polémiának csak akkor szakadt vége, mikor valami uj casus belli 

kerülközött. 

Ezekben a hol vidámabb, hol siralmasabb csatákban a Hiradó 

győzte haragos tűzzel, a Napló pedig hideg gunynyal, amit csak ritkán 

cserélt föl szenvedélyesebb hanggal. ítéleteiben higgadtság, modorában 

mérsékeltség jellemezte a lapot általában az egész Enyedi-regime alatt 

s ez a karakter örökül szállt a későbbi korszakra is, ami már a Kulinyi 

Zsigmond nevéhez fűződik. 

Enyedi Lukácsot ugyanis, akinek mindig igazságos és előkelő 

szelleme adta meg a lapnak azt az irányt, amelyben mindazóta mozog, 

1881-ben a tápéi kerület megválasztotta országgyűlési képviselőjének. 

Hogy milyen értékes talentumot nyert benne a parlament, ahol pénz-

ügyi kérdésekben mint kitűnő szakember csakhamar országos nevet 

szerzett magának, az már kivül esik ennek a vázlatnak a keretén. 

A hirlapszerkesztés iskolájában eltöltött esztendőket arra hasz-

nálta fel, hogy épen a politika legnehezebb ágában, a pénzügyiben 

nagy tanulmányokat tegyen s csudálatos, hogy volt erre ideje és ereje, 

mikor az újság mindakettőt igénybe vette. A Napló első évfolyamai 

megannyi elsőrendű oklevelek Enyedi szorgalmáról, éles elméjéről, 

tanultságáról és sokoldalúságáról. Vezércikkeiben egyaránt élesszemü, 

akár az országos politikát vizsgálja, akár helyi kérdésekhez szól hozzá, 

amit különben sokszor megcselekedett a törvényhatóságban is, ahol 

köztekintélyben állott; utilevelei kitűnő megfigyelő képességéről tanús-

kodnak s irodalmi problémákkal foglalkozó tárcái mutatják ízlésének 

fejlettségét és tudásának sokféleségét. 

S mindazáltal a lap nem vesztett vele, mikor megalapítóját a 

politika elragadta az újságírástól. Nincsen ebbe semmi paradoxon se. 

Mert hiszen Enyedi még közel egy évtizedig ezután is közelebbi viszonyt 

tart fönn az újsággal s tollára sokszor ráismerni még a Napló hasáb-

jain. Másrészt pedig pótolni tudja őt a lapnál Kulinyi Zsigmond, aki 

az ő iskolájában neveledett publicistává s munkáját, melyben már előbb 

is osztozott vele, folytatni tudja ugy, amint ő elkezdte. Ennél nagyobb 

dicséretet nem lehet mondani se Enyedire, se Kulinyira. 

Kulinyi, aki 1873-tól 1879-ig a Híradónak volt tárcaírója, ez évtől 

fogva oszlopos munkatársa volt a Naplónak s neve már 1881-től mint 
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főmunkatársé szerepel egész 1884-ig. Ettől fogva 1888-ig Enyedi már 

inkább csak névleg, mint főszerkesztő gyakorol befolyást a lapra, 

rhig a felelős szerkesztő tisztét Kulinyi viszi. 

Nem volt már ez akkor szokatlan föladat neki. Mint publicistá-

nak, esztendőkre visszamenő gyakorlata volt, kicsiszolódott tolla tudott 

éles és tudott könnyed lenni, de mindig tiszta maradt, a lapvezetésre 

pedig szinte predesztinálta őt higgadtsága és tárgyilagossága, mely 

szavának mindig súlyt adott Szeged közéletében s csak öregbítésére 

szolgált a Napló tekintélyének. A szorosan vett szerkesztésen kivül a 

lap megírásából is kivette a maga részét, s amellett, hogy napról-napra 

végezte a vezércikk-irás nehéz munkáját, Z a j g ó és S t o c k - m á g y á r 

jelzéssel sürün irt karcolatokat is. Abból a humorisztiko-szatirikus 

zsánerből való aprócska dolgok voltak ezek, amely sokszor csip, de 

soha nem sért és mindig az elevenbe találván, több eredménynyel jár, 

mint egy cicerós vezércikk. 



TIZ ESZTENDŐ. 

Enyedi Lukácsot 1888-ban szakították el fényes politikai sikerei 

véglegesen a laptól s ekkor egy uj, tiz esztendeig tartó éra kezdődik 

a Napló történetében a Kulinyi Zsigmond szerkesztősége alatt. 

Munkatársai voltak a Naplónak ebben a ciklusban: Békefi Antal, 

Lipcsey Ádám (1888—1890), Tömörkény István (1890-től), Kabos Ede 

(1890), Thewrewk István (1890), Seress Imre (1890), Vass Géza (1890), 

Sas Ede (1890), Gárdonyi Géza (1891), Tliury Zoltán (1890—92), Palóc 

László (1892-95), Szabó László (1894—95), Újlaki Antal (1895—97), 

Rostkovicz Arthur (1898), Molnár Jenő (1899), Móricz Pál (1897—1900). 

Már maga ennek a névsornak a hosszúsága is mutatja a hozzá-

értő szemek előtt, hogy ez időben már megváltoztak az ujságiró-világ-

ban a viszonyok. A fővárosban is, a vidéken is seregestül keletkeztek 

uj, meg uj hírlapvállalatok s nagy kelete lett az ügyes tollú újságírónak. 

Ez magyarázza meg, hogy a föntebbi nevek gazdái közül egyik-másik 

csak olyan forgó-szálló vendég volt a Naplónál s hosszabb időre nem 

állapodott meg Szegeden. Különösen illik ez 1890-re, amikor egyik 

munkatárs a másik kezébe adta a kilincset, mig végre össze birt 

verődni egy maradandóbb redakció a régi gárda két tagja, Kulinyi és 

Békefi körül. 

Az Enyedi távoztával szerződtettek a laphoz egy fiatal fővárosi 

joghallgató újságírót, aki ügyes novellistának is tetszett, szépen is ver-

selt, még mintaféle „gyakorló poéta": L i pcsey Ádámot, akivel megint 

bebizonyították a Napló vezetői, hogy nagyon jó szemük van. A fiatal 



poéta tüzes magyar szive hamar megszerette Szegedet s ami több : 

nagyon hamar megszerettette magát Szegeddel. Túlontúl sokat nem 

dolgozott, hanem amit csinált, azt temperamentumosán megcsinálta. Itt 

irta legszebb verseit, amelyeket később G y ö n g y v i r á g és k i s e b b 

v e r s e k cimen foglalt kötetbe s amelyeknek technikája talán nem 

olyan bravúros még, mint az Á r n y é k é (ez már későbbi, Budapesten 

megjelent kötete), de fiatalos melegség több van bennük. Tárcái, regé-

nyei (Acél, Megá r ad t pa takok , mindakettő folytatásokban jelent 

meg a Naplóban) megérdemlenék az összegyűjtést, mint elbeszélő talen-

tumának abszolút becsű termékei. P a squ i no és Rob i n jelzés alatt 

irt szelid humoru, sokszor helyi vonatkozású karcolatait, B y-t a n g 

aláírással jelzett croquis-jait ötletességükért, finom szellemességükért 

szerették. Névtelenül irt dolgai is mind megismerszenek, nemcsak ere-

detiségüknél fogva, hanem a külső formájukról is. Tiz-tizenöt sorosnál 

nagyobb bekezdést az Írásaiban sehol nem találni, ez is ritkaság. Bizo-

nyos, hogy köze van ehhez stilusa egyéniségének is, — de az is nagyon 

ajánlatossá teszi a kurta bekezdéseket, hogy nagyon kiadósak, a nagy 

spáciumokkal hamar betelik a hasáb. Nagyon hihető, hogy ezt a 

fortélyt Lipcsey is ösmerte. Ki is tudta használni. 

Az ő idejében megujult az a bohémvilág, mely Mikszáthékkal 

élte hőskorát, s melynek most Lipcsey lett a központja. Leleményessége, 

könnyű kedélye, kifogyhatatlan humora nagy tekintélyt biztosított neki 

Bohémországban, a jókedvű irók, színészek és egyéb céhbeli cigányok 

között, akikhez lélek szerint még néhány szegedi uri ember tartozott. 

Főhadiszállásuk a régi Hungáriában volt, maradandó emléke pedig ennek a 

derült világnak a Hüve lyk Maty i . Ezen a cimen indított egy élclapot 

B á n f a l v i Lajos, a Napló egykori munkatársa, akit a szive vissza-

visszahuzott az újságírók közé, még 1889-ben. Szeged bohémjei közösen 

csinálták a lapocskát, melynek ez időbeli, olykor-olykor illusztrált számai 

természetesen torzított, de roppant érdekes képét adják vissza Szeged 

akkori közéletének s annyi igazi élcet, jóizü tréfát, magyar humort 

foglalnak magukban, amennyi ma az összes magyar élclapoknak elég 

volna. 1891-től fogva különben a Hüvelyk Matyi mint a Szegedi Napló 

vasárnapi melléklete jelenik meg. 

1890. márciusában búcsúzik Lipcsey a Naplótól, melynek kötelé-

kében két esztendeig állott, egy Fészek bon t á s cimü, végtelenül 

kedves tárcában. Ő maga mondja el, mennyire szereti ezt a lapot, 

amelynél megoldódtak szárnyai annyira, hogy — bár nehéz szívvel — 
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uj fészket keres magának. A Szegedi Hiradó szerkesztését vette át, 

ami még két esztendeig itt tartotta Szegeden, hogy azután o is a 

fővárosba menjen, ahová sikerei szólították s csak a szivét hagyta itt 

Szegeden. 

Adott azonban a Hiradó helyette egy vele fölérő embert a Napló-

nak, aki azóta mindvégig nálunk is maradt, ma is velünk egy asztalnál 

dolgozik: T ö m ö r k é n y Istvánt. Az élet iskolájában korán férfivá 

nevekedett sváb gyerek, akit ősi nevén Steingasznernak hivtak, első 

tárcáit a Híradóba irta. Bár e fiatalkori, szinte gyerekkori dolgokból 

nem tetszhetett még ki az a ragyogó talentum, ami szerzőjüket ma a 

magyar népvilág legkitűnőbb festőjévé teszi, a nem közönséges tehet-

ségnek tagadhatatlan nyomait mutatták. S minta hogy a gyakorlott digger 

éles szeme a szürke kvarc-sziklákban csillogó aranyszemekből megsejti 

a kincses-bányát, a Naplónak is szemet szúrt az ifjú tehetség fölcsilla-

nása és sietett biztosítani magának a jövendő aranybányát, mely kincsei-

vel ma már csakugyan felgazdagitotta a magyar irodalmat. 

A patikusból katonának állt Tömörkény előbb Boszniában, majd 

Bécsben ette a császár kenyerét, mikor felszólítást kapott a Naplótól, 

hogy álljon be munkatársának. El is fogadta az ajánlatot s a hogy 

levetette az angyalbőrt, 1890-ben, mindjárt beállt a Naplóhoz s csinálta 

a riportot egész 1899-ig. 

Nincsen ezen semmi letagadni való s maga Tömörkény is szíve-

sen gondol vissza azokra az időkre ma is, mikor már oly előkelő neve 

van az irodalomban s öreg ujságunknak csak a vonal fölött szántogató 

cicerós munkatársa. Hiszen tulajdonkép azok az idők tették őt Stein-

gasznerből Tömörkénynyé s az azidőkbeli Naplókban vannak lerakva 

fejlődésének mértföldmutató kövei. 

Irt mindent és meg tudott irni mindent. Rendőrségi históriái való-

ságos kis novellák; közgyűlési bevezetéseit tiz esztendő multán is gyönyö-

rűség olvasni gazdag humorukért, amely megaranyozza a közigazgatás 

szárazságát; bolondos petitjeinek hősei, a Katufrékok, a Halbürförgetek 

bizonyára túlélik a Naplót, melyben világot láttak; H ó e k e M e n y -

h é r t aláirásu heti tárcái a város heti eseményeiről mesterművek, ami 

annál nagyobb dicséret, mert ilyesféle dolgot ilyen városban, mint 

Szeged, ahol nagyon szőrmentében kell bánni az emberekkel, nagyon 

bajos megcselekedni anélkül, hogy unalmassá ne válnék a króni-

kázás; komoly cikkei mutatják tág látókörét és éles Ítélőképességét; 

s végül annak a megjegyzésével is tartozunk a történeti hűségnek, 
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hogy közben sürün fordított regényeket is a Napló Regénycsarnoka 

számára. 

Mindenesetre illenék szólani tárcáiról is, melyekkel uj világot vitt 

a magyar irodalomba; melyek a Segantini-képek tisztaságával és vilá-

gosságával tükrözik vissza fehérfalu tanyáink, vadszegfüves, madárdalos 

pusztáink életét; melyek országos hirt szereztek neki s melyekkel iskolát 

csinált elbeszélő irodalmunkban. De nem irodalomtörténetnek készül ez 

a könyv, — bár amennyi odakerülendő iró a Napló szerkesztőségéből 

kirepült, annak is elmehetne — ezen a helyen csak ugy eshetett szó 

Tömörkény Istvánról, mint újságíróról, mint oszlopos munkatársunkról, 

akinek nevéhez hosszú esztendők során számos sikere fűződött a Napló-

nak, melynek ma is ő a cimere, büszkesége. 

S épen mert nem lehet kilépnünk ennek a szegényes vázlatnak 

szük kereteiből, csak futólag érinthetjük azoknak az illusztris Íróknak a 

működését, akik csak rövidebb ideig ették a Napló kenyerét, melyet 

maguk is segítettek megszerezni. Nem egy közülök itt kezdte kibontani 

poéta-lelke magasra vivő szárnyait, hogy oda repüljön velük, ahol, ha 

nem melegebb is a világ, több gyümölcsöt terem ; nem egy közülök ma 

is megmaradt a sajtó becsülettel küzdő napszámosának és valamennyi 

szeretettel gondol vissza az öreg Naplóra, melynek szárnyai valamikor 

betakarták. 

K a b o s Ede, T h e w r e w k István, S e r e s s Imre, V a s s Géza, 

S a s Ede mind azon egy esztendőben, 1890-ben voltak a Napló munka-

társai, valamennyi egypár hónapig, ugy, hogy egyik a másik kezébe 

adta a szerkesztőség kilincsét. 

Legkorábban jött közülök Kabos Ede és Thewrewk István. Amaz 

három hónap múlva visszament a Pesti Naplóhoz, néhány értékes 

novellában és szellemes színi referádáiban hagyván munkálkodásának 

nyomát a Naplóban. Thewrewk István, akit vidám kedélyeért, ötletes 

beszédjeért hamar megszerettek a szegedi társaságban, még annyi ideig 

sem maradt itt. Az újságírói szakmány-munkán kivül tárcákat s T ü r k 

E s t á n jelzéssel néhány alkalmi bohóságot is irt. 

Utánok jöttek a szegedi születésü V a s s Géza, aki csakhamar 

Aradra ment újságírónak, ahol máig is megmaradt és S a s Ede, aki 

pár hónap múlva szintén aradi, majd nagyváradi újságíró lett. Ma már 

ériékes poétái és elbeszélői munkásságának első nyomait a Napló őrzi, 

bájos kis verseket, melyekben a fiatal sziv melege lüktet és néhány 

ügyesen megirt tárcát. Ezeknek az időknek az emléke ma is a laphoz 
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fiizi, mint a Napló nagyrabecsült külső munkatársát, aki azóta az iro-

dalomban ritka szép karriért csinált regényeivel és verses köte-

teivel. 

Velük egyidőben került a Naplóhoz, de sokkal tovább itt maradt 

T h u r y Zoltán (1890—92), akinek itt való munkásságáról megint sokat 

kellene Írnunk, ha ki nem fogytunk volna már a helyből. Nemcsak 

azért, mert azóta egyike lett a legelső magyar novellistáknak, akiről 

emlékezni büszkeség a lapnak, melyet két esztendeig szolgált talentu-

mával, hanem magáért ezért a magában véve is értékes két esztendei 

munkásságért. Mint riporter a közigazgatást végezte Thury a Napló-

nál, de poéta-leikét ennek a sivársága se tudta kiszárítani. Sőt talán 

épen ez elől menekült olyan sokszor a vonal alá, sürü egymásutánban 

irván borongós, tragikus hangulatu tárcáit, melyek közül nem egy igazi 

műremek, amiknél különbet azóta se sokat irt. Amivel természetesen 

dicséretet mondunk. 

Azóta Thuryban az élet élesszemü megfigyelője asszimilálta az 

ábrándos lelkű poétát, aki annak idején gyakran lantot is pengetett. 

Sokak előtt újságszámba mehet ugyan, de csudálkozni senki sem fog 

rajta, hogy ez a meleg szivü ember valamikor verseket is irt, formára 

nagyon csinos, amúgy is tartalmas, mély értelmű lirai versekei, külön-

beket ama bizonyos csinos daloknál, amikkel tiz ujságiró közül kilenc 

megpróbálkozik. Nála ez is lelkiszükséglet volt ebben az időben. A 

K a t o n á k szerzője szegedi ujságiró korában a színpaddal is megpró-

bálkozott; S u s a n n e cimü romantikus dramolettjét hatással adták ,— 

azt is versekben irta, rimben összecsengő jambusokban. Azóta elcsen-

dültek lelkéből a rimek s a tüzes szerelmi dalok szerzője e sorok olvas-

tán talán mosolyogva emlékszik vissza az azóta se olvasott aprósá-

gokra, melyeket a régi Naplók őriznek, annyi papírra rótt gondolatnak 

hatalmas temetői. 

Még érdekesebb azonban, hogy annak a G á r d o n y i Gézának, 

aki csak nemrég is fölötte becses ajándékot adott versköltészetünknek 

N y á r f a l e v é l , f ü z f a l e v é l . . . cimü kötetében, nyomát se találni 

a régi Naplóban. Pedig egy teljes esztendeig volt munkatársa. S e r e s s 

Imrének, ennek a szerény, keveset emlegetett, de nagyon érdemes poé-

tának a helyére jött ide 1891-ben a Szegedi Hiradótól. Riportján kivül 

is kedvvel és szorgalommal dolgozott az újságba, de csak efemer értékű 

dolgokat. A V i l á g j á r ó a n g o l cimü bolondsága, mely a Naplóban 

jelent meg folytatásos tárcaképen s azóta több kiadást ért a könyv-
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piacon, képtelen ötleteivel megnevettet ugyan, de a mai igazi humo-

ristából nem ád ízelítőt, legfölebb ha Sárközije prototípusa a Kátsa 

cigánynak. Verset nem irt, szépprózai dolgot is alig, mintha nagy 

talentumát nem akarta volna apróságokra eldarabolni. Azok az újság-

írók, akik vele egy időben húzták itt ezt a megunhatatlan jármot, külön-

ben is azt mesélik róla, hogy a riportnak nem igen törte a tollát, csak 

délfelé tekintett szét a torony alatt. Addig tanult otthon, roppant sokat 

tanult: olvasott, furulyázott, furt, faragott, ami egy se valami nagy 

kenyérkereső foglalkozás ugyan, de megmagyarázza, hogy mért tud 

Gárdonyi mindenhez és hogy Írhatja meg örökbecsű alkotásaival együtt 

az Én Újságom számára a Mindentudó Gergely tréfáit. Szegeden jelent 

meg a F i g u r á k cimü kötete, amelynek humora ráveti már a fényét a 

nagytalentumu iró jövőjére. 

Hogy különben forrongásban levő lelke nem maradt idegen a 

szegedi benyomások iránt, hanem fölvette azokat, hogy esztendők múlva 

elszórtan adja vissza munkáiba, arról könyvei tanúskodnak, a legutolsó 

is, mely lágy ritmusával, méla hangulatával annyiszor emlékeztet az 

esteli csendben csobogó Tiszára. 

Gárdonyi 1891. végén Aradra ment újságírónak s megüresedett 

helyére P a l ó c z Lászlót szerződtették, aki erős ambícióval és tehetséggel 

itt járta ki az újságírás iskoláját olyan sikerrel, hogy 1895-ben a Szegedi 

Hiradó szerkesztője lett. Nála valamivel később jött a laphoz S z a b ó 

László (1894—95), ma a Budapesti Hirlap munkatársa, aki dr. Me f i s z t ó 

aláírással nagyon figyelemreméltó, pesszimisztikus hangulatu tárcákat is 

irt a Naplóba. Távoztukkal került a laphoz Ú j l a k i Antal (Uriel), a 

legkitűnőbb magyar zsurnaliszták egyike, akiben az újságíró ma már 

szinte elenyésztette az irót. Kár pedig érte, mert novelláit, melyeket a 

nép igaz szeretetével és mély megfigyeléssel irt nagyobbrészt a Napló-

nak, annak idején nagy elismeréssel fogadta a kritika. 

Mikor 1897-ben ő is megvált a laptól, helyét ismét talentumos 

ujságiró töltötte be, ifj. M ó r i c z Pál (1897—1900), akit ügyes tollal irt 

petitjeiért (nemes Portörő Kelemen) hamar szivébe vett a szegedi közön-

ség s aki izzó fajszeretetének, eredetiségének, nem közönséges irói tehet-

ségének a Naplóban megjelent regényeiben is (A magyar föld urai) 

értékes jeleit adta. Ezen időre esik Lévay Béla belsőmunkatársi műkö-

dése, aki a városi dolgok méltatásával és ügyes apróságaival adta tanú-

jelét újságírói rátermettségének. 

Ilyenformán a végére is jutottunk volna 10 esztendő történetének, 
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azonban a kimerített fényes névsor nem volna teljes négy név nélkül, 

melyeknek viselői nem voltak ugyan szerződtetett belső munkatársai a 

Naplónak, de szorosabb viszonyban állottak vele, mint némelyik fizetett 

munkatársa. 

Iványi Ödön az első, ez a korán elhunyt kitűnő magyar ujságiró 

és iró, A p ü s p ö k a t ya f i s ága szerzője, akit jellemzésbeli ereje miatt 

a magyar Dickensnek kezdtek már nevezgetni. Egy időben nagyon sürün 

jelentek meg tárcái a Naplóban is, melynek szerkesztőihez baráti viszony 

fűzte őt. Vele együtt emiitjük I rány i Dezsőt is, akit szinte időnek előtte 

elrabolt a halál, mielőtt zsibongó eszméi megszíirődtek, forrongó lelké-

nek harmóniája teljesen kialakult volna. A Naplónak sok becses tárcát 

irt ez a sok reménynyel biztató fiatal iró, akit olyan korán csendes 

emberré tett a halál. 

M u r a i Károly kivált ennek az érának az elején volt sürü vendége 

a Naplónak. Egyidőben minden harmadik, negyedik nap közölt tőle tár-

cát, a Murai mindig mosolygós kedvének tarka virágait. Sőt egyszer 

szó volt arról is, hogy rendes munkatársként idejön a Naplóhoz, szerző-

dése is megvolt és ez alapon idejövetelét a Napló már meg is igérte 

olvasóinak, de akkor történt, hogy Murai Nagyváradra, innét a fővá-

rosba ment. 

Végre szabad legyen e sorok Írójának azt a szerénytelenséget is 

elkövetni, hogy megemlékezzék M ó r a Istvánról, aki neki ugyan testvére, 

de ezzel nem szolgált rá arra, hogy a krónikás elhallgassa nevét. Sokat 

köszönhet a Naplónak, az födözte föl a horgosi tanyákon a fiatal tanítót, 

akit versei hamarosan megszerettettek Szegeden. F ö l d s z i n t cimü 

kötetének, melyet Szeged történetirója is nagybecsünek nevez, a legtöbb 

verse a Szegedi Napló tárcájában jelent meg. 

De most már ide is lehetne tenni a fejezetvégző szignumokat, ha 

nem kellene tartományosnak lenni egy helyénvalónak látszó kérdéstől, 

attól, hogy hol van hát a Napló tiz esztendejének története, amit cimül 

visel ez a fejezet? Mert hiszen nincs itt egyéb, mintegy hosszú névsor, 

igaz, hogy ez derék egy névsor, meg egy sebtében összehányt panegiri-

kon vagy tiz magyar iróról — de vájjon ki van-e ezzel meritve tiz év 

története ? 

Ki van meritve. Mert ez a névsor kezeskedik arról, hogy nagyon 

előkelő újság lehetett a Szegedi Napló ez alatt a tiz év alatt s ezzel a 

gárdával csak sikereket arathatott. Aratott is sokat, kár, hogy részletes 

felsorolásuk lehetetlen ezen az egyre fogyó helyen. Másrészt talán fölös-
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leges is, mert küzdelmeinek gyümölcseit nagyobbára élvezi már Szeged. 

Csak ugy példaképen hivatkozunk a konviktusok létesítése érdekében 

vivott eredményes harcokra, az állami gimnáziumért való akcióra s a 

Dugonics-társaságra, melynek megalakulását hosszú esztendőkön keresz-

tül való agitálás előzte meg a helyi sajtóban. 

S ha egyéb érdeme nem volna is a Naplónak, dicsekedhet-e annál 

nagyobbal egy vidéki újság, mint hogy számottevő embereket nevelt a 

magyar irodalomnak ? Nem is egyet-kettőt, hanem seregestül. Hogyne 

hárulna rá azoknak a dicsőségéből ő reá is valamicske, hogy megara-

nyozza életének huszonöt esztendejét. 

Az elismerés különben kijárt neki minden időben. Maguk a vidéki 

lapok elismerték a Szegedi Naplót p r i m u s i n t e r pares-nak s az 

itt végzett munkásság mindig a legjobb útlevél volt a legelőkelőbb fővá-

rosi lapokhoz. 



A MA. 

Ez már rövid fejezet lesz, pedig öt esztendő történetét foglalja 

magában. De olyan öt esztendőét, amelyiknek ha van is története, 

nem igen lehet azt megirni még ma nekünk, akik benne vagyunk a 

mában. 

1899-ben Kulinyi Zsigmondot közéleti sikerei elszólították nem a 

laptól, csak az újságírástól. Magához a laphoz husz esztendő jó és 

bal sorsában annyira hozzánőtt, vele annyira összeforrott mint köz-

katonája, majd mint vezére, mint sikereinek osztályosa, sőt kivivója, 

hogy elszakadni tőle nem tudott. Mint főszerkesztőjeét ma is az ő nevét 

viseli homlokán a Napló, melyet mint vezércikkíró szolgál huszonöt 

esztendő publicisztikai küzdelmeiben megzománcosodott tollával. 

A felelős szerkesztő nehéz tisztét ugyanekkor Békef i Antal vette 

át, a lapnak legöregebb, még a régi gárdából való munkatársa. Békefi 

gyakran helyettesitette a szerkesztésben Kulinyit, akit sokoldalú közéleti 

munkássága gyakran ugy fogva tartott, hogy a lapot kénytelen volt a 

Békefi gondjaira bizni. Bátran bízhatta rá s legalább alkalmat adott neki 

arra, hogy teljesen beletanuljon a felelős szerkesztő nem épen irigy-

lendő szerepébe. 

így kezdődik a Szegedi Napló má-ja, amely tart egész mostanig, 

az utolsó napig, mikor ez a könyvecske szárnyra kapva kirepül a 

világba. 

Eseményekben gazdag külső története már ennek az öt eszten-

dőnek alig van. Nem mintha a lap befejezte volna fejlődését, — hiszen 
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az „aki nem halad, elmarad" igazsága az újságokra illik rá legjobban 

— hanem mert ennek a fejlődésnek irányai rég meg vannak már álla-

podva s az uj gárdának már csak az a föladata, hogy ezeken az uta-

kon előbbre vigye a lapot, amely ez öt év alatt is csakugyan sokat 

emelkedett tartalomban és növekedett kereteiben s különösen fejlődött 

formában, külső csínban. 

A szellem, mely egységesen dominálja az egész lapot, ma is az, 

amely régen elömlött rajta, a tárgyilagosságé, a higgadtságé, a merész 

tekintetektől független igazságé, de megnövekedett a tér, amelyen 

kifejezésre juthat. A régi 6—8 oldal helyett állandó a 10, 12, vasárna-

ponkint, ünnepnapokon a 20, 24 oldal, amin bőséges helyet talál poli-

tika, közigazgatás, művészet, társadalom, szépirodalom, közélet. 

Uj rovatokkal is bővült az esztendők folyamán az újság. A Sze-

geden szinte tulságig eleven egyleti élet külön rovatot követel magának, 

azoknak az érdekes kérdéseknek, melyeket naponkint fölvet az élet s 

melyek fölött nem lehet egy szűkszavú riporttal elsuhanni, fejtegetésére 

való a M á r ó l h o l n a p r a cimü rovat s a kevesebb igényű, könnyebb 

fajtájú, némikép szépirodalmi jellegű croquis-k, karcolatok, apró törté-

netkék is megkapják a maguk helyét az újdonságok után. 

Nem lehet szó nélkül hagyni azt a nagy változást sem, melyen 

az éjjeli rovatok keresztül mentek az utóbbi idők alatt. Ezelőtt kissé 

könnyebben vették az éjjeli szerkesztést. Ma minden éjjel érkeznek 

táviratok és telefon-jelentések s az újság friss értesüléseivel az ország 

és a külföld eseményeiről csakugyan megelőzi félnappal a fővárosi 

lapokat. 

Szembetűnő az a változás is, amin a lap külső formája átment. 

A cikkek ügyes elosztása, szemnek-tetszőbbé tétele s az, amit a hozzá-

értők ujságfestésnek hivnak, egyszerre feltűnik. A cicerók, a ritkított és 

kompressz-sorok, a petitek és borgisok váltakozása sokkal tetszetősebb 

a szemnek, mint a régi egyforma szürke nyomás. 

Mindezekről beszámolni különben a lapkiadó dolga, — hadd 

maradjon dicsekedni valója neki is, akármilyen drága szegénynek ez a 

dicsekvés. 

Nekünk nagyon kevés beszámolni valónk van már, hiszen mai 

Írásainknak olvasója, mai küzdelmeinknek tanuja és részese a közönség. 

Nem szólva azokról a követelményekről, melyek a modern újsághoz 

fűződnek s melyek teljesítésével dicsekedni hiábavalóság volna ennek 

az újságnak, a Napló bátran mondhatja, hogy nincs Szeged közéletének 
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olyan ága, melyen sikereket ne aratott volna s melyre figyelme állandóan 

ki ne terjedne A városnak mint erkölcsi testületnek érdekeiért olyan 

önzetlen buzgalommal és állandó kitartással harcol s a közigazgatásnak 

annyi helyet szentel hasábjain, hogy az elismerés akárhányszor kijár 

érte nyilvánosan hivatalos helyről is. Bár az idők haladtával a szintén 

helyi sajtóhoz jutott szomszédos vidékek nincsenek többé ugy ráutalva 

hasábjaira, mint ezeknek előtte, szerzett magának kárpótlást, megerősítve 

befolyását a délvidéken, melyet Szeged hegemóniájának meghódítani 

kezdettől fogva egyik főfeladatának tartott. Nem terjeszkedhetünk ki arra, 

hogy hány jótékonysági akcióban volt vezető szerepe, hogy mennyi 

gyűjtést indított meg közcélokra, hogy milyen üdvös társadalmi procesz-

szusokhoz szolgált erjesztő fermentumokkal, de egyet még meg kell 

említenünk, annál inkább, mert kevés tekintettel voltunk rá az előbbiek-

ben : hogy a szegedi színház anyagi és erkölcsi fejlesztéséből a Napló 

oroszlánrészt követelhet magának. Szerkesztői a törvényhatóságban és 

társadalomban s velük együtt a munkatársak a lapban mindent elkövet-

tek, hogy a szinház, a kulturintézet nívójára felemelkedjen s azon meg 

is maradjon. A város a Napló kezdeményezésére indított országos moz-

galmat a dekadens irány ellen s állította fel védő falait a fővárosból 

szerte áramló nuditások előtt. Abban, hogy a szegedi színpad az utóbbi 

években is megmaradt aránylag fehér színpadnak, nagy érdeme van a 

Szegedi Naplónak s a Napló évek óta állandó szini referensének, B a 11 a 

Jenőnek. 

S itt már ideje lenne a többi munkatársakról is szólni valamit, 

legalább amennyit az illendőség megenged : a nevüket feljegyezni. A 

lefolyt öt esztendő alatt belső munkatársai voltak a Naplónak: S z a-

k á c s Andor (Akác) 1892—1902-ig, a mai vidéki zsurnalisztika egyik 

legtalentumosabb tagja, akinek a Naplóban megjelent egyik regényét 

(A fekete szivárvány) a fővárosi kritika is nagy dicsérettel fogadta s 

Ebers tollára méltónak nevezte; G a l l o v i c h Jenő (1899—1902), a 

legszorgalmasabb újságírók egyike; Sz. S z i g e t h y Vilmos (1900—1903) 

a N a p r ó l - n a p r a rovat ötletes, versben, prózában fürge tollú krónikása 

(Bob, Jammy, Dán, Lim, Szigma, Pygmaleon) ; B o l g á r Lajos (1903) 

K e m é n y Emil (1903), P a l a t í n u s József (1904). 

A mai szerkesztőség tagjai: a főszerkesztő K u l i n y i Zsigmond, 

még az ujságalapitók közül való; B é k e f i Antal, a felelős szerkesztő 

és T ö m ö r k é n y István még a régi gárdák tagjai; s nem régiben 

kerültek ide időrend szerint: M ó r a Ferenc (Csipke) 1902-ik évben, 
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D o m o k o s László (Big-boy) 1902-ben, F a r k a s Antal (Róka Tóni) 

1903-ban. 

Időben, tehetségben, érdemekben, sikerekben nagy távolság 

választja el ennek a szerkesztőségnek uj tagjait a régiektől, de egyben 

egyek velük: az újság szeretetében. S a maguk erejéhez képest velük 

együtt igyekeznek gyarapítani azt a nagy erkölcsi tőkét, amelyet a Sze-

gedi Napló huszonöt esztendő alatt szerzett. 
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A BELSŐ MUNKATÁRSAK. 

Semmi kétség benne, hogy sok hiányosságuk van ezeknek az 

előrebocsátott vázlatos följegyzéseknek, melyek megközelitőleg se adnak 

hü és teljes képet az elsuhant huszonöt esztendőről. Erre nem évszá-

mok és józan történeti adatok kellenének, vagy legalább nemcsak 

ezek, hanem eleven, szinte rikitó színek. Csak ezekkel lehetne korraj-

zot festeni a hajdani ujságiró-életről, melynek a mi szürke, izgalmak 

nélkül való csendes filiszteréletünk csak színtelen kópiája. 

A késő epigonnak azonban, aki csak annyit tud ezekről a legen-

dás időkről, amennyit avult lapok megfakult hasábjairól összeszedege-

tett és ma már őszbecsavarodott bohémektől szivarszó mellett hallott 

a pihenés csendes óráiban s aki a mai szerkesztőségben egyéb emlé-

két se látja az ujságiró-héroszoknak a tintapöttyes Íróasztaloknál, e 

szlikre szabott helyen módjában sem volt a megszólalásig hiven idézni 

vissza a multat, melynek homályából annyi fényes név ragyog ki. 

De esetleg még e nevek közül is kimaradt egyik-másik, amin 

csudálkozni se lehet, mert nehéz őket összetallózni, mikor viselőik 

rég szétszéledtek már a szélrózsa minden irányában. Részben, hogy a 

belső munkatársak névsora teljes legyen, részben hogy a rájuk vonat-

kozó elszórt adatok időbeli sorrendje meglegyen, az alábbiakban adjuk 

az összes munkatársak lajstromát, azoknak a munkáiknak a jegyzékével 

együtt, melyeket mint a Szegedi Napló munkatársai irtak, vagy adtak ki. 

E n y e d i Lukács (1878—1888). 

M i k s z á t h Kálmán (1878—1881). Szegedi munkái : S z e g e d 
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p u s z t u l á s a 1879. A z a r a n y k i s a s s z o n y . Elbeszélés, a 

Szegedi Napló karácsonyi melléklete 1879. Az i g a z i h u m o r i s t á k . 

Ny. Grimm Gusztáv, 1879. T i s z a L a j o s és u d v a r a S z e g e d e n . 

1880. A T ó t a t y a f i a k . Ny. Grimm Gusztáv, 1881. A l e l á n c o l t 

P r o m é t h e u s z o k . 1881. 

G e 11 é r i Mór (1878 -79) : Szegedi munkái: A z 1876. s z e g e d i 

k i á l l í t á s e m l é k k ö n y v e . 1877. A n ő k m u n k a k ö r e . Ny. 

Grimm Gusztáv, 1879. 

B á n f a l v i Lajos (1878—80): K ö l t e m é n y e k . 1881. M i r z a 

S h a f f i . Ny. Bába Sándor, 1879. 

K u l i n y i Zsigmond (1878-tól): S z e g e d u j k o r a . 1901. 

P ó s a Lajos (1881—82 bel-, 1882—89 külmunkatárs): U j a b b 

k ö l t e m é n y e k . Ny. Grimm Gusztáv, 1881. J ó b a r á t . Ifjúsági képes 

hetilap. 1882. K ö l t e m é n y e k . Ny. Endrényi és tsa, 1883. D a l o k , 

r e g é k a z i f j ú s á g s z á m á r a . Ny. Burger Gusztáv és tsa, 1884. 

K i s b o k r é t a . Költemények. Singer és Wolfner, 1885. D a l a i m . 

1886. K ö l t ő i m e s é k a z á l l a t v i l á g r ó l . 1886. G y e r m e k v e r -

sek . Ny. Traub B. és tsa, 1886. A r a n y k e r t . Singer és W., 1886. 

Kis aranykert, u. o., 1887. N é g y m e s e . Ny. Engel Adolf, 1887. 

D a l o s k ö n y v . 1887. N é p d a l o k . Ny. Bába Sándor, 1888. A. B. C. 

Ny. Lampel Róbert, 1888. A r a n y t o l l ú m a d á r n ó t á i . Ny. 

Légrádi testvérek, 1888. P i l l a n g ó k . Singer és W., 1888. V i r á g-

h u l l á s . Ny. Endrényi Testvérek, 1887. 

P a l o t á s Fausztin (1881—82) Békefivel együtt: S ö t é t 

i d ő k . 1877. A z én é d e s o t t h o n o m . 1881. T a n y a i t ö r-

t é n e t e k . 1882. 

B é k e f i Antal (1881-től): B i r ó e l ő t t . 1886. E g y v i t é z 

c s e n d ő r t i s z t . 1889. S z e g é n y ö r d ö g ö k . 1889. N a p r ó l -

n a p r a . 1890. K á l v á r i á n . Egyetemes regénytár kiadása, 1894. 

A k i s r e g é n y h ő s n ő . Singer és Wolfner, 1895. A s s z o n y i t é l . 

1897. E g y k i s b a t t i s z t r u h a . 1899. B e t y á r o k . 

S e b ő k Zsigmond (1884-86 és 1886—88): A l a k o k . Nyom. 

Endrényi Testvérek, 1887. 

T o m p a Kálmán (1883). 

G y ö n g y ö s s y László (1886). 

L i p c s e y Ádám (1888—1890): G y ö n g y v i r á g és k i s e b b 

v e r s e k . Ny. Bába Sándor, 1888. 

K a b o s Ede (1890). 
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T h e w r e w k István (1890). 

S e r e s s Imre (1890). 

V a s s Géza (1890). 

S a s Ede (1890). 

G á r d o n y i Géza (1890): F i g u r á k . Ny. Singer és W . 1890. 

T h u r y István (1890—92): S u s a n n e 1892. 

T ö m ö r k é n y István (1890-től): S z e g e d i p a r a s z t o k és 

e g y é b u r a k . 1893. B e t y á r l e g e n d á k . 1898. J e g e n y é k 

a l a t t . 1898. V i z e n j á r ó k é s k é t k é z i m u n k á s o k . 1902. Az 

első Bába Sándor, a többi Engel Lajos kiadása. G e r e n d á s szo-

b á k b ó l . Singer és W., 1904. 

P a l ó c z László (1892—95). 

S z a b ó László (1894—95): K a l a n d o z á s o k a f i l o z ó f i a 

o r s z á g á b a n , Ny. Bába Sándor. 

Ú j l a k i Antal (1895—97) : B i b l i á s e m b e r e k . 1896. K e l e t i 

u t a z á s . 1896. 

R o s t k o v i c z Artúr (1898). 

Ifj. M ó r i c z Pál (1897—900): M a g y a r f ö l d u r a i . S z a b a d 

h a j d ú k . S z a b a d s á g h a r c i c s a t a t ö r t é n e t e k . 1900. évben. 

R á k ó c z i F e r e n c f e j e d e l e m t ö r t é n e t e ; N a g y N a p o -

l e o n c s á s z á r t ö r t é n e t e . 

M o l n á r Jenő (1899). 

S z a k á c s Andor (1899—1902): F e k e t e s z i v á r v á n y, 1900. 

G a 11 o v i c h Jenő (1899—1902). 

Sz . S z i g e t h y Vilmos (1900—1903): K i s m e s é k n a g y 

g y e r e k e k n e k . Verskötet. 1902. 

M ó r a Ferenc (1902-től): A z a r a n y s z ő r ű b á r á n y . A 

b e t l e h e m i c s i l l a g . 1903. 

D o m o k o s László (1902-től): D é l i b á b o k . 1903. 

B o l g á r Lajos (1903). 

K e m é n y Emil (1903). 

F a r k a s Antal (1903-tól): Á l m o k . Költemények. 1903. 

P a l a t í n u s József (1904). 
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A KÜLSŐ DOLGOZÓ-TÁRSAK. 

Mikor a Napló csendes jubileumán nevekből emelünk emlékosz-

lopot a lepergett huszonöt esztendőnek, nem szabad megfeledkeznünk 

a külső dolgozó-társakról sem, akik e hosszú idő alatt hűséges fegy-

vertársai voltak a Naplónak, tehetségük szerint való munkássággal gaz-

dagítván lapjait, tévén változatosakká és elevenebbé rovatait. 

Nagy érdem az övéké, amit hallgatással mellőzni hálátlanság 

volna, hálával emlegetni kötelesség. Mert a napi robotot a belső embe-

rek, a szerkesztőség íróasztalához kötött munkatársak végzik: de szint, 

életet, elevenséget ők adnak az újságnak, a külső munkatársak, akiket 

nem szerződés köt az újsághoz, hanem állandó szeretet. Az ő seregük 

nélkül nem boldogulna a szerkesztőség, amelynek ők segítenek látni, 

hallani, Ítélni, harcolni. 

S ez értelemben a szerkesztőség hálájára legelőször maga a közön-

ség érdemes, az a közönség, amelyet láthatatlan idegszálak sokszorosan 

hozzánk fűznek s amely minden nap segit nekünk az újságot meg-

csinálni. A szerkesztőség levélszekrénye tudna erről sokat beszélni, 

különösen a kánikula csendes napjaiban, mikor holt pontra jut ég és 

föld közt minden élet. Hanem ezekről a belső titkokról tán ne is beszél-

jünk többet, mert „lapunk barátai" majd azt találják hinni nagy maga-

biztukban, hogy mi egészen hiába eszsziik a kenyeret. 

Ami pedig azon szövetségeseinket illeti, akiknek nevével is talál-

kozunk a Napló huszonöt évfolyamában, kiével síirün, kiével szórvá-

nyosan, azok száma légió s ez alkalommal igazán alig lehet róluk a 
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nevüknél többet mondani. De még a névsor se lehet teljes. Egy az, 

hogy akárhány említésre méltó, a maga idejében feltűnést keltett cikk, 

tárca, költemény alatt olyan irói álnevet vagy jegyet látni, amikről most 

már senki se tud útbaigazítást adni. Másrészt azért se vállalhat kezes-

séget az ember, hogy abban a rengeteg labirintusban, melyen munka 

volt keresztül vergődni, nem kerülték-e ki a figyelmét egyes ritkábban 

előforduló, pedig talán nagyra becsült nevek. Ilyen előre való, de bizo-

nyára helyén való mentegetődzés után hadd következzen végre ez az 

impozáns gárda, amelynek tagjai között akárhány hírneves és sok elő-

kelő állású ember találkozik, több nagyon csendes ember is lett azóta 

s csak sírjára tehetjük le elismerésünk koszorúját, de valamennyi becsü-

letére vált a maga fényesebb-szürkébb pályájának s valamennyi szerette 

és szereti a Naplót. 

íme a névsor! 

Á b r á n y i Kornél (tárcaírója a régi Naplóknak), A r a t ó Frigyes, 

Á r v a y Sarolta (Gladiolus). 

B a l a s s a Ármin dr. (Bramin), B a l a t o n Gyula dr., B a l l a 

Jenő (Byll, évek óta a Napló szini referense), B a r t o s Fülöp, B e c k 

Pista ( a legigazabb szegedi magyar, a Napló minden időbeli munka-

társainak eleven krónikása), B e c s e y Károly dr., B e n e d e k Aladár. 

C z í 111 e r Károly dr. (történeti tanulmányok a tárcában), Cs e r e y 

Zsigmond dr. (Szinéry György), C s e r z y Mihály (Homok), C s o n k a 

Ferenc. 

C s o n k a Ferenc (Tudományos apróságok). 

D e r é k y Antal (a 80-as évek elején sok tárcát irt a Naplónak). 

D u d á s Gyula (Történeti tanulmányok). D a m ó Oszkár. 

Erdé ly i Sándor. 

F á r b á s József (szorgalmas bácsmegyei tudósítónk), F i r b á s 

Nándor, F o d o r Károly, F o d o r Gyula, F ő k ö v i Lajos (érdekes 

esztétikai tárcák a 80-as évek elején). 

G á s p á r Ferenc dr. (Uti levelek), G á s p á r Imre, G o z s d u 

Elek. 

H a n k o n y i Emma, az ügyes tollú irónő, H e g e d ű s Pál, Hen-

ta l lér Lajos (politikai cikkek), H e r m á n Ottó (politikai cikkek), 

H e v e s i József, H o r v á t h Vilma (kedvelt költőnő a 80-as években). 

I r á n y i Dezső, I v ány i Ödön. 

K a l m á r István, K á 1 m á n y Lajos (becses tárcacikkek a szegedi 

népköltészetről), K a p c s á n d y Károly, K á p l á n y Géza dr., 
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K á s z o n y i Dániel, Kemechey Jenő (Abbé de Chameaux), 

Keméndy Nándor, Kened i Géza, Kiss Gyula (Kavics), Kiss Lajos 

(tárcák a Hunyadiak korából), K i s t e l ek i Ede, Konc Sándor (tárcák 

a régi boszorkány- pörök aktáiból), Kós zó István dr., Kossu th 

Ferenc (eredeti vezércikkek), Kó tay Pál, Kovács János (érdekes tár-

cák Dugonicsról, a régi szegedi színészetről, Szeged etnográfiájából), 

Kovács Mihályné (meleghangú verseket irt „ M a m a " aláírással), 

K őhegy i Lajos dr. (társadalmi cikkeket irt, többször regényt fordított 

a Naplónak), Kö rös i László dr., K r eyb i g Emma, Kür thy Emil. 

Lan tos Béla, L aka t o s Károly (néhány nagyon értékes ornitho-

logiai tárca), L a u k a Gusztáv, L ö w Immánuel. 

Magya r Gábor, M a k ó Lajos, M a n d e l Zsigmond (a lap belgrádi 

tudósítója), M a n d o v s z k y Richárd (a Napló mostani fővárosi tudósí-

tója), M i l k ó Izidor dr. (a lapnak kezdettől fogva szellemes tárcaírója), 

M o l n á r György (a Napló első évfolyamaiban sokat irt szini tanulmá-

nyokat, memoárokat), M o l n á r Gyula, M ó r a István, M u r a i Károly. 

Nagy Sándor dr. (Senex, a Szegedi Híradónak hosszú ideig 

szerkesztője, a legtalentumosabb publicisták egyike), N ó g r á d i P a p p 

Gyula, Ny i l assy Pál dr. 

Pap Dezső dr., P a p p János, P a p Róbert dr. (politikai cikkek), 

Para l Bertalan, P i l ch Béla (Smart), P i l l i c h Kálmán (az utolsó év-

tizedben nagyon sok szenzációs közigazgatási cikke jelent meg a 

Naplóban), P i l t z Mór (Kurcaparti Máté, a lap állandó, kitűnő bécsi 

levelezője), P la t z Bonifác dr., P o l c z n e r Jenő (politikai és közigazga-

tási cikkek), P o l c z ne r Árpád (a fiatalon elhunyt poéta sok szép dolga 

látott napvilágot a Naplóban), Pósa Lajosné, Pu l s zky Károly (műtör-

téneti cikkek). 

R a d ó Antal, Red l i c h Fülöp, R e i z n e r János (Ruszti K. j . és 

Könyves János; az idén elhunyt kitűnő tudós két évtizeden keresztül 

számtalanszor kereste fel a Naplót nagybecsű történeti tárcáival s a 

Somogyi-könyvtárról szóló cikkeivel), R ev i c z ky Gyula, Révész Adolf 

(Szevér), R u d n y á n s z k y Gyula, a kiváló költő. 

Sassi Nagy Lajos, Scossa Dezső, Sebes i Samu, Sebők Gyula 

(éveken keresztül fővárosi tudósítónk), So l t ész Adolf dr. (a Budapesti 

Napló vezércikkírója, a Naplónál sokáig szini referens és cikkíró), 

S ó l yom Ferenc, S u l y o k István, S ü m e g i Kálmán. 

S z a b a d o s János, S z a b ó Ferenc, S z a b ó Gyula (kamarai másod-

titkár, értékes szakcikkekkel), S z a b o l c s ka Mihály, S z á n a Tamás, 
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Szászy István dr., S z á v ay Gyula (aki sokszor megtisztelte a lapot 

bájos költeményeivel), S z e c s ő Vilmos, S z e k r é n y i Lajos, Szem ere 

Attila, S z e r em l ey Sámuel, S z i k l a i Soma, S z i k l a y János, Szir-

may Lajos, S z m o l l é n y Nándor, S z ö g e d i Endre (zenetörténeti cik-

kek), S z ő ny i Lajos. 

T h a l y Kálmán, T ó t h Antal, T ó t h Dezső, T ó t h Gyula (évek 

óta a lap tanügyi cikkírója), Tó t h Mihály, Tó t h Pál dr., Tó t h Sándor, 

Tö rs Kálmán. 

U j j János, Unge r Ila (Alba Nevis). 

V é k o n y Antal (a 80-as évek termékeny tárcaírója), Verzsény i 

György, Vozá ry Pál (állami főmérnök, az országszerte ismert Meteor , 

aki tudományos elméletét a Szegedi Napló hasábjain fejtette ki először 

s cikkeit állandóan itt teszi közzé.) 

S mikor azt hinném, hogy a lehetséghez képest kimerítettem már 

a Napló gárdistáinak névsorát, akkor jut eszembe, hogy egész sereg 

név kimaradt még. Egész sereg olyan név, amelyik nagyon becsületére 

válnék a szeretettel kötözött koszorúnak. Közismert nagy nevek, amelyek-

nek viselői közt vannak magas állást viselő férfiak, közéleti kitűnősé-

gek. Csakhogy ezek nebánts-virágok még nekem is, a krónikásnak. 

Lapunknak eme kitűnő barátai, akik akárhányszor keresték és keresik 

föl a Naplót, mint nagy hitelű újságot, egy-egy politikai pikantériával, 

titkon adott szenzációval, mivel, aligha köszönnék meg azt a dicsőséget, 

hogy névszerint mondjunk nekik köszönetet a nyilvánosság előtt. Az 

elől azonban nem térhetnek ki, hogy mint „névtelen" munkatársaknak 

hálát ne adjunk nekik. íme a névtelenség, mint a nagyság átka! 

MÓRA FERENC. 
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Imperium Austriacum!a 

(Visszaemlékezés.) 

yakori és igen fontos 
tárgyalásaim voltak az 

osztrák kormánynyal abban 
az időben, amikor a magy. 
kir. pénzügyminisztériumban 
a hitelügyi főosztály élén 
befolytam a valutarendezés 
nagy müvébe. — A valuta 
helyreállítását az osztrák kor-
mányok 1867. óta mindig 
sürgették, amig jól tudták, 
hogy Magyarország pénzügyi helyzete lehetetlenné teszi 
a nagy áldozatokat igénylő reform keresztülvitelét 

E sürgetéseknek célja azonban nem a valuta helyre-
állítása volt. Az osztrák kormányok a felelősséget és az 
ódiumot a rendezés elmaradásáért Magyarország nyakába 
varrták. Tényleg Ausztria pénzügyileg ép oly képtelen volt 
az államjegyeket fedezni és a forgalomból kivonni, mint 
Magyarország. Minthogy azonban az európai közvélemény 
abban az időben még nagyobb mértékben, mint most, 
a magyarországi dolgokról főkép az osztrák, a bécsi sajtó 
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szócsövén át értesült, könnyen tolhatta ránk Ausztria azt 
a hamis vádat, hogy mi magyarok vonakodunk a rende-
zetlen pénzviszonyok megszüntetésében közreműködni, 
mert a látszat is ellenünk volt. Ugy lehetett magatartá-
sunkat feltüntetni, hogy mezőgazdaságunk a diságióból 
hasznot huz s ez az oka vonakodásunknak. 

Mihelyt azonban 1889-ben az egyensúly a magyar 
államháztartásban helyreállt, s mihelyt igy előálltak annak 
az előfeltételei, hogy a valutarendezéssel komolyan lehes-
sen foglalkozni, megváltozott a helyzet képe Magyar-
ország kezdeményezte a kereskedelmi- és vámszövetség 
rendelkezései alapján a nagy gazdasági és pénzügyi 
müvelet foganatosítását Kitűnt rögtön, hogy Magyar-
ország jóakarata mindig megvolt és amidőn a jóakarat-
hoz a képesség is járult, maga indította meg a müvelet 
keresztülvitelét. De kitűnt az is, hogy Ausztria rendezési 
szándéka nem volt egyéb célzatos szemfényvesztésnél. 
A magyar kormány terveivel szemben Ausztria a kitérés, 
a cselfogás és kerülgetés eszközeihez folyamodott, amely 
eszközök virtuóz kezelésében az osztrák bürokrácia száza-
dos gyakorlat által kifogyhatatlan leleményességre tett szert. 

Nem szándékozom a még mai napig is az osztrák 
halogatás és önző rosszakarat folytán befejezetlen nagy 
reform történetének elmondásába bocsátkozni. A fenti 
észrevételeket előre kellett azonban bocsátanom, hogy az 
elbeszélendő, igen jellemző epizód könnyebben megért-
hető legyen. Az osztrák kormánynyal lépésről-lépésre 
kellett küzdenünk. Minden talpalatnyi tért szívósan védel-
meztek. Minden kisebb kérdésben is csupán teljes erőfeszí-
téssel ¡ehetett közjogi önál lásunk, pénzügyi teljes függet-
lenségünk alapján elvitázhatatlanul jogos igényeinket 
érvényesíteni. Az ilyen csatározások egyikének tárgya volt 
a magyar és osztrák valutapénzek veretének, a veret 
szövegének megállapítása. 

Az uj valutának főaranyérméje a 20 koronás. A régi 
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és 1892-ben eltörült ezüstvaluta uralma alatt veretett 
egy nemzetközi kereskedelmi érme ugy Ausztriában, mint 
Magyarországban : a 8 frtos = 20 frankos aranypénz, 
amit olvasóim közül is sokan még ismerhettek. Ez érmé-
ben — a pénzverde szerint, ahol veretett, az érték magyar, 
vagy német felirással volt jelezve. Mindegyikének kép-
lapján diszlett továbbá az a közjogilag botrányos mondat : 
„Impérium Austriacum ." 

Én ennek a közjogilag sérelmes állapotnak megszün-
tetését követeltem és az uj érmében más, az utóbb tény-
leg elfogadott és megvalósított, a magyar közjognak 
teljesen megfelelő felírást kívántam. Jogérzettel, mások 
jogai iránt kellő tisztelettel viselkedő tárgyaló felekkel ez 
igénynek vita nélkül teljesülni kellett volna. Nem ugy 
osztrák úgynevezett „szövetségeseinknél". A leghatáro-
zottabb ellentállásba ütköztem és egyenesen követelték 
maguknak azt a jogot, hogy legalább az Ausztriában vert 
20 koronás aranyérmében az „Impérium Austriacum" 
megmaradhasson. Ebbe sem mehettem bele, mert a 
20 koronás aranyérme nem csak a belföldi, hanem nem-
zetközi forgalomra is szánatott, a külföldön pedig abba 
a foga lomba: „Impérium Austriacum", sajnos, Magyar-
országot is beleértik. Az osztrákok ezt jól tudták, s régi 
centralista hajlamaiknál, ostoba „Gesammtreich"-os ész-
járásuknál fogva épen azért is ragaszkodtak ama kife-
jezéshez. 

A vita, ebben a magában egyszerű és világos ügyben, 
oly mérveket öltött, oly hevessé vált, hogy nagy közös 
konferencia tartására szorultunk. A konferencián magyar 
részről Wekerle Sándor pénzügyminiszter és én, osztrák 
részről az akkori osztrák pénzügyminiszter (szándékosan 
nem nevezem meg, annál is inkább, mert jelenleg is 
magas állásban van tényleges szolgálatban), báró Nie-
bauer osztályfőnök és báró Winterstein vettek részt. Az 
osztrák pénzügyminiszter állásfoglalása már előzetesen 
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illetékes helyről a magyar felfogásnak megfelelő irányí-
tást nyert, amit én jól tudtam, de ugy látszik, az osztrák 
főhivatalnokok nem. 

Az értekezleten én voltam hivatva álláspontunkat 
kifejteni, amit meg is tettem. Osztrák részről főkép báró 
Niebauer, régi megcsontosodott centralista, különben jeles 
szakember és most az osztrák urakházának tagja, fejtett 
ki elkeseredett ellentállást. Vita fejlődött ki, amelyben 
mind a két miniszter részt vett. Végül még egyszer fel-
szólalt báró Niebauer és állította, hogy Ausztriának szé-
gyen volna a vitás szavakat elejteni, mert abban nyer 
kifejezést Ausztria államisága, amelybe ha Magyarországot 
a külföldön beleértik, azon ő épenséggel nem búsul. 

Amidőn ezek a kijelentései elhangzottak, feléje for-
dult az osztrák pénzügyminiszter gunyoros mosolylyal és 
a következőket m o n d á : 

A b e r m e i n l i e b e r B á r o n N i e b a u e r , 
O e s t e r r e i c h — d a s g i e b t s n i c h t ! (De kedves 
báró Niebauer, Ausztria — az nem létezik!) 

Hát erre a nyilatkozatra szinte elhűltem. Nem hiszem, 
hogy valamely ál lamnak minisztere valaha saját államá-
nak a létét tagadta volna. De mégis igaz, hogy a „biro-
dalmi tanácsban képviselt királyságok és országok" nem 
akarják az Ausztria nevet viselni és elismerni. 

Élénk tanúságai ennek az osztrák érmék. M ig a 
magyar érméken természetesen az érték a m a g y a r 
á l l a m n y e l v e n van kifejezve, addig ilyesmit az osz-
trákéban hiába keresnénk. Néma ékesszólással hirdetik 
nyelvtelenségükben azt, hogy az osztrák miniszter habár 
drasztikusan, de mégis csak a valóságos állapotot 
fejezte ki. 

Nem csodálatos-e tehát az, hogy ez az Ausztria, 
amely még csak nem is ál lam, mely széthúzódó „nép-
törzsek" mondhatni kényszerű összefoglalása, mely alig 
több diplomáciai és földrajzi fogalomnál, melynek egy-
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sége és összetartozandósága leginkább a k o r o n a b i r -
t o k l á s á b a n nyilvánul: hogy mégis ez az Ausztria az 
egységes nemzeti alapon szervezett, ezredéves alkotmány-
nyal biró Magyarországot véli legyűrhetni, nemzeti szabad 
és jogos akaratának nyilvánításában és érvényesítésében 
megakadályozni ? 

Azzal a n e m l é t e z ő Ausztriával szemben előbb-
utóbb a n a g y o n i s l é t e z ő M a g y a r o r s z á g ki 
fogja vivni a maga jussát. A történelmi alakulás termé-
szeti törvénye diadalmaskodni fog itt is, amint diadal-
maskodott mindenütt a nemzetek létének küzdőporondján! 

ENYEDI LUKÁCS. 
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Egy jelenet a vész napjaiból. 

Qindenki emlékezni 

fog még arra az 

időre, midőn a men-

tés idejében a kormánybiz-

tosság ott székelt a Tisza-

parton, a gőzhajózási tár-

sulat irodájában. A chaos 

első napjai voltak ezek. A 

kormány körök az öreg 

Lukács ijedt jelentései foly-

tán azt hitték, lázongás tör 

ki a sok nyomorra jutott 

ember között, kikről föl 

lehet tenni, hogy miután 

mindenüket elvesztették, el 

fogják veszteni a türelmet 

is, az eszüket is. Az alsó-

városi követet, az ősz Kállay Ödönt küldé le ily viszonyok mellett 

kormánybiztosnak Tisza Kálmán. Abban még is lesz valamennyire 

bizalma a népnek. 

És az jó intézkedés is volt. Az öreg hagyta is magát kapacitál-

tatni azzal, hogy hiszen az ő kerülete ez, és ugy sem kap a kor-

mánybiztosságáért semmi fizetést. Lejött és szeretetreméltó modora, 
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jó arca, egyéni tekintélye bizalmat öntött a népbe, s hihetőleg sok kel-

lemetlenségnek, félreértésnek vette elejét. 

Vele jött egy csomó képviselő is, Rohonczy Gida, Beöthy Aldzsi, 

Krajcsik, Horváth Gyula s több mások. 

Volt elég dolguk ez uraknak és elég mulatságuk. A jó Kállay 

Ödönnek csak dolga volt. Reggeltől estig ott ült az emberekkel tömött 

irodában s csinálta köztük a rendet. S a rendcsinálás fogalmával már 

együtt jár az, hogy mérgelődött, vesződött, veszekedett, — sőt károm-

kodott is. 

Egy ily rossz percében, mert szabad szájú ember volt az öreg 

ur s nyers, ha megharagudott, kiutasított az irodából egy feleselgető 

közöshadseregbeli hadnagyot. 

Bezzeg lőn nagy izgatottság a csillagos gallérok között. A dolog-

nak gyorsan lrire ment, s a tábornok, ki a szabad Tiszán a hajón tar-

tózkodott, nagyon fölindult e sértésen s tanácskozásra gyüjté össze a 

hajón a tisztikart. — Mindenekelőtt is kiadván a rendeletet, hogy a 

katonaság minden segítséget megtagad egyelőre s a kormánybiztos 

parancsainak nem engedelmeskedik addig, mig ezen ügy nem lesz 

elintézve. 

A képviselők váltig könyörögtek az öreg urnák, hogy tegye jóvá 

valahogy a tisztikaron elkövetett sértést, engesztelje ki őket valami uton 

módon, nem a „férfiúi virtus" napjai ezek, hanem a könyörületé. Most 

csak a szegény szegediekről lehet szó, akiknek vissza kell szerezni a 

katonai támogatást. 

Az agg puritán makacs maradt. Amit tett, az meg van téve, amit 

mondott, az meg van mondva. Egy Kállay Ödön nem szokott vissza-

vonni soha semmit. Csak hagyják őt, majd rendet csinál ő a katona-

ság között. 

De bizony nem hagyták, mert Horváth Gyulának egy jó ötlete 

támadt, s titokban keresztülvitte. 

Midőn a hajón javában tanácskozának a katonatisztek a teendők 

fölött s már épen a királyhoz menesztendő panaszsürgönyt fogalmazták, 

egyszerre csak megjelent Horváth Gyula a födélzeten s kijelenté, hogy 

a tábornokkal kiván beszélni. 

— Rendelkezésére állok, uram ! mondá a tábornok előlépve. 

— Én Horváth Gyula, országos képviselő vagyok — szólott a 

jött — s azért jöttem, hogy Kállay Ödön és a magam nevében bocsá-

natot kérjek önöktől az elkövetett sértésért. 
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A tábornok homloka haragosan vonódott össze, de azért még is 

csak megkínálta helylyel Horváthot. 

— Nem tehetjük, képviselő ur! A nyilvánosan elkövetett sértés 

sokkal eklatánsabb elégtételt igényel. 

— Igazuk lehet önöknek — ellenveté Horváth Gyula — de vájjon 

lehet-e most elégtételről szó, midőn mindnyájunknak egy sokkal nagyobb, 

sokkal fontosabb dolgunk van, a halottakat temetni, az élőket meg-

menteni ? Önök megtagadják a katonai segélyt. De ki szenved ezáltal ? 

Kállay Ödön bizonyára nem. Hanem ez a szegény város, melyet az 

egész világ sirat és csak mi vesznénk össze benne, akik hivatva vagyunk 

azt, amennyire lehet megmenteni ? 

— Uram, ön el akar engem érzékenyíteni. 

— Nem, én csak azt akarom, hogy tegyük félre a haragot addig, 

mig a baj elmúlik. Akkor aztán kapni fognak elégtételt, aminő tetszik. 

Hanem addig legyen ugy, mintha semmisem történt volna . . . 

— Minden késő, — mondja a tábornok, kissé engeszteltebb 

arccal, — már meg van a sürgöny a kabinet-irodába. Befogjuk várni ö 

felsége rendelkezését. 

Horváth Gyula látta, hogy nem boldogul, a végeszközökhöz nyúlt 

s elővette az ő cinikus logikáját. 

— Minek az a telegramm ő felségéhez? Nem lehet annak semmi 

jó eredménye, tábornok ur. 

— Ön nem beszél elég világosan. 

— Világosan fogok beszélni. Ő felsége legjobb esetben azt fogja 

tenni, hogy megharagszik e dolog fölött és megbüntet valakit. 

— Nos, nem elég az ? 

— Nem elég. Mert minket nem büntethet meg ő felsége, nincs 

rá hatalma, a parlament tagjai vagyunk — ha hát büntet, csak önöket 

fogja büntetni. 

— Hüm, hüm ! Mond ön valamit . . . csakugyan mond ön vala-

mit — mondja a tábornok, a logika ereje által mosolyra kényszerítve. 

— Várom szives rendelkezését. 

— Jól van tehát, uram. Nem küldjük el a sürgönyt, engedelmes-

kedni fogunk — de ehhez az emberhez soha se szólunk többet. 

S igy lőn, hogy csodák csodájára, ezentúl az azelőtt örökké 

bakafántoskodó csapatparancsnokok, ha Kállay valami rendeletet adott 

ki, soha egy mukkot sem ejtettek ki, hanem végig hallgatva parancsát, 

szó nélkül szalutáltak és megfordultak. 
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— Látjátok ! mondogatta hetykén az öreg ur — ők már nem fele-

selgetnek, — mégis ráncba szedtem én a katonaságot, két hét kell, 

gyerekek s az egész ármádiába behoznám a rendet. 

Ezzel a hittel is halt meg a jó öreg ur, áldja meg az isten, a 

haló porában. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. 



CB ikor Enyedi Lukács a Sze-
gedi Naplót megalapította, 

engem kért föl a lap segédszer-
kesztőjéül. Akkor, t. i. 1878-ban, 
én már Szegeden majdnem „régi" 
újságíró voltam, mert 1869. év 
óta írogattam a szegedi lapokba. 
1874-ben Kulinyi Zsigmonddal 
együtt szerkesztettük az „Alföldi 
Iparlap"-ot s később — ha jól 
emlékszem — 1877-ben a Szegedi 

Néplap szerkesztője voltam, azon nem túlságoson hosszú 
ideig — mig ez az újság élt. A Híradóba pedig már 
jóval régebben Írogattam, sőt a hetvenes évek legele-
jén alakult Bakay-féle Tiszavidéknek is voltam munka-
társa. 

Nem kis érdemül tudták be nekem kollégáim Sze-
geden, hogy közben már Budapesten is praktizáltam. Itt 
Budapesten az ifjúság üde éveiben Kulinyival együtt 
határoztuk el, hogy „irók" leszünk és innen Írogattuk 
Szegedre versenytárcáinkat. 
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A szépirodalom virágos kertjéből később áttértem a 
közgazdaság szürke és akkor bizony még meddő talajára 
és sokan jöttek utánam erre a terrénumra, melyen kom-
battáns katonákra mindig nagy szükség volt. 

De mindezt távolról sem azért mondom el, hogy 
életrajzi adatokat irjak magamról. 

Előre kellett ezt bocsátanom azért, mert engem, 
mint a főváros iróvilágában már némileg benfentest, sze-
melt ki Enyedi Lukács arra, hogy Budapestre fölkisérjem. 
A budapesti útnak ugyanis az volt a célja, hogy egy 
fővárosi zsurnalisztát keressünk, akit ál landó belső dol-
gozótársul szerződtessünk, lévén már akkor az a tapasz-
talatunk, hogy Szegeden nagy becsületük van az impor-
tált íróknak. (Ezzel az állapottal majdnem jól jártam én 
•s, mert mig itt Budapesten „érdemes, régi" vidéki zsur-
nalisztának tekintettek, odahaza Szegeden meg már „a 
fővárosban is szolgált irónak" ismertek el.) 

Azóta bizony oly sok jeles irót produkált Szeged 
városa, hogy most már importra nincs is szüksége, sőt 
inkább exporton gondolkozna, ha ezt a jó szegediek 
megengednék. 

Budapesten legelső dolgunk volt, hogy fölkeressük 
a z azóta elhunyt Borostyány Nándort, a szegedi szárma-
zású ismert nevü újságírót, a Közvélemény cimü lap 
szerkesztőségében, melynek ő volt a dolgozó feje. (Főszer-
kesztője néhai Lukács Béla volt.) 

Enyedi Lukács előadta jövetelünk célját. 
Borostyány Nándor rövid gondolkodás után a követ-

kezőket mondta: 

Három embert tudok, aki most facér. Első és 
l egelső sorban igen melegen ajánlanám dr. K a k u j a y 
gyulát , a nemrég megszűnt Budapesti Napilap volt szer-
kesztőjét, aki kiváló publicistikai erő, fegyelmezett elme, 
kötelességtudó, pontos és lelkiismeretes ujságiró. 

Később Temesmegye tanfelügyelője lett az ajánlott 
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Kakujay, akiről Borostyány azt hitte, hogy kapva kapunk 
rajta, mi azonban összenéztünk s azt mondottuk: 

— Menjünk tovább! 
— Második helyen ajánlanék valakit, aki ugyan nem 

mindig pontos, nem is fegyelmezett, inkább bohém ter-
mészetű, most kissé elhagyatott, beteges, de egy kis vidéki 
rekreáció talpra segíthetné. Ez M i k s z á t h Kálmán. 

— Köszönöm, — mondta Enyedi. 
A harmadik ajánlatot be se vártuk, pedig később 

tudtam meg, hogy Borostyány K e n e d i Gézát akarta 
ajánlani. 

Az első helyen ajánlottak ugyanis a röviddel azelőtt 
megszűnt Budapesti Napi lap oszlopai voltak. Abba a 
lapba irta Mikszáth „Kákay-aranyos No 3" név alatt 
remek, ötletes országgyűlési karcolatait, melyek külön 
kiadásban is megjelentek. Kenedi akkor kezdett irogatni 
a Közvéleménybe. 

Csakhamar megtudtuk Mikszáth Kálmán szállását, 
aki az időben egy nem épen elsőrangú szállodában lakott. 

Én régebb idő óta ismertem Mikszáthot, aki ben-
nünket betegen, pamlagon fekve fogadott. Körülötte egy 
pár orvosságos üveg hevert. Ez volt szobájának minden 
disze és nyomorúsága. Bemutattam Enyedit, aki előadta 
kívánságát. 

Mikszáth Kálmán lassan fölemelkedett a pamlagon. 
Szemei szokatlan tűzben égtek, arca kipirult. Nekem ugy 
tetszett, mintha Enyedi ajánlata Mikszáthra a megváltást 
jelentette volna egy unott, tarthatatlan helyzetből. Éles 
elméjével hirtelen átgondolta, hogy az elnyűtt környezet-
ből most hirtelen kiszabadulhat, friss levegőt szívhat, 
rendszeres munkában lesz része, tisztességes fizetéssel 
stb., stb. Mindez az ő akkor fásult és mégis szomjas 
lelkére, majdnem nyomott kedélyére üditőleg hatott és 
egy boldogabb jövő perspektíváját nyitotta meg előtte. 

— Szegedre? — kérdezte bágyadt, fáradt hangon, 

>-<5 bb 3>-< 



szívesen megyek, oly régóta vágyódom a frissebb, 
vidéki élet után. Megyek. Vigyetek el innen! 

A szerződési föltételek rövidesen megvoltak. Mindkét 
félre nézve előnyösöknek tetszettek. A fölajánlott — és 
őszintén hozzátehetem —• igen szivesen fogadott előleg-
gel Mikszáth rendezte „kis ügyeit" s néhány nap múlva 
utánunk jött Szegedre. 

A vasútnál én fogadtam. Az akkori Wagner-szállo-
dában helyezkedett el és ebben a szerencsés pillanatban 
kezdődött az ő testi és szellemi rekreációja. Szegeden 
egészsége csakhamar helyreállott. És lassan-lassan teljes 
fényében bontakozott ki ragyogó tehetsége a magyar 
irodalom nagy hasznára és a magyar olvasóközönség 
nagy gyönyörűségére. 

Az a szent és igaz meggyőződés él bennem, hogy 
a „Szegedi Nap ló" megindulása és ezzel Mikszáthnak 
Szeged számára történt akvirálása e nagy ironk életében 
oly örvendetes fordulást jelent, mely nélkül aligha lett 
volna az, amivé mindnyájunk örömére lett. Mert oly idő-
ben ragadtuk ki a főváros fáradt irodalmi légköréből, 
amikor ez a légkör bizonyos tespedésnek és stagnációnak 
indult, amikor a legfényesebb tehetségek számára sem 
volt hely, amikor minden a maga régi, unott, kitaposott 
nyomán haladt és mikor a zsurnalisztika terén is minden 
egyebet lehetett tapasztalni, csak lendületet nem. 

Ezért boldognak érezem magam, valahányszor arra 
a z epizódszerü közreműködésemre gondolok, melyről e 
jubiláris beszámoló alkalmával megemlékezni kedves kö-
telességem volt. 

GELLÉRI MÓR. 

M L> M h') 
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Huszonöt év előtt és most. 
(Egy pár vonás a magyar sajtó történetéből.) 

z e g e d u j k o r a cimü köny-

vemben megirtam, hogy ez 

a város nagy igényeket kö-

tött a lapjaihoz és hogy főleg nem 

elégedett meg soha a hírlapírók 

mükedvelősködésével. 

El is múlt itt a hírlapok egész 

sora, melyeket nem hivatásos újság-

írók irtak és ez is bizonysága annak 

a ma már nem vitás tételnek, hogy 

müveit közönség előtt a dilettánsok 

nem számítanak sem az irodalom-

ban, sem a művészetben. 

Ennek a tudatával indította meg Enyedi Lukács az első politikai 

napilapot Szegeden. Már az első szerkesztőséget is céhbeli Írókból állí-

totta össze és amint mondani szokás: költséget és fáradságot nem 

kiméivé, úttörő munkára vállalkozott az akkor még kevésbé előfizető-

képes Szegeden. 

Mert bizony nem valami tüneményes eredményekkel jártak az 

első negyedévek, sőt az első esztendők sem. Küzdelmes korszaka volt 

a Szegedi Naplónak még az első quinquennium is, aminthogy akkor-

tájt a budapesti lapok sem igen ismerték az előfizetők ezreit. A tíz-

ezreit éppenséggel csak egy messze jövő álomképének tartották, amely 

azonban ma is igen kevesekre mosolyog fővárosi laptársaink közül. 
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Akkor még a budapesti újságok is lent voltak a két-háromezres 

„Auflag" földszintjén és valljuk meg, nem is érdemeltek nagyobb elter-

jedést. Egy képes magyar napilapot és a magyar fővárosban virágzó 

német sajtó két kis alakú termékét kivéve, négy oldalas, úgynevezett 

lepedőkön jelentek meg akkoriban a főváros magyar politikai napilapjai 

és bizony gyöngék voltak és unalmasak, formátlanok és tartalom-sze-

gények. 

Ha összemérjük az akkori budapesti sajtót a maival, a különbség 

mindenfélekép nem huszonöt esztendőnek tetszik, de legalább is egy 

évszázadnak. Hiszen amint akkor tulszegényes volt a magyar politikai 

sajtó, ma szinte megdöbbentő a túltengése. 

Ma a főváros maga annyi politikai lapot és annyi szaklapot ter-

mel, hogy többet egy százmillió népességű ország sem birna eltartani. 

Amiből nyilvánvaló, hogy mi husz millió magyar, akik nem is mind-

nyájan vagyunk újságolvasók (még krajcáros újságolvasók sem), aligha 

tarthatjuk el valami gazdagon az arányaiban óriási sajtónkat. Amint 

örök rejtély is marad az avatatlanok előtt, miből is él, vagy tengődik 

az a néhány száz budapesti lap, amelyek mind hivatást teljesítenek és 

hézagot pótolnak az előfizetési fölhívásaikban, de szerény mérték sze-

rint: kétharmadrészt fölöslegesek a valóságban. 

Voltakép azonban nem erről van most szó. Mert ha erről lenne 

szó, a Szegedi Napló jubileumi könyve kevés arra, hogy befogadja ezt 

a thémát. Ezt az ijesztően nagy thémát, amelyhez nem nyul senki, 

mivelhogy ennél szúrósabb darázsfészke aligha van a magyar nyilvános 

életnek. Hiszen magát az ezerfejü nyilvánosságot találná szemben 

magával, aki vakmerő volna vitatni, hogy kevesebb újsággal többre 

mennénk és többet érnénk mi újságírók is, ha kevesebben volnánk. 

Huszonöt esztendő előtt lehetősen kevesen is voltunk még újságok 

és újságírók. És azért történt, hogy mindjárt a Szegedi Napló meg-

születése után a szerkesztőségben sok szó folyt arról, megél-e a napi-

z u n k Szegeden, ahol csak a hetvenes évek során is két hivatott iró 

(Lévay Ferenc, Gelléri Mór) hasonló kísérleteit temette el a tisztelt 

Publikum közönye. 

Igaz, hogy aránylag rendkívüli érdeklődés fogadta a kezdettől 

népszerű és kedvelt Szegedi Naplót, de az arányok az akkori Szeged 

mtelligenciájának előfizető-képességéhez idomultak. Vagy tán inkább az 

akkor még általában kisebb előfizetési hajlamhoz. Hiszen ismert dolog, 

h°gy az újság, mint nem nélkülözhető szükséglet csak az utóbbi két 
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évtized alatt csinált nálunk igazi karriért. És hogy negyedszázad előtt 

még igen gyakori volt a c s a l á d o k s z ö v e t s é g e egy lap járatá-

sára. Szóval, sokan olvasták akkor is ezt a mi lapunkat, de nem sokan 

fizettek elő. A kiadók tele voltak panaszszal (no de ezek mikor nem 

panaszkodnak) és ha kérdeztük tőlük: van-e már ezer előfizető, a 

stereotyp felelet az vollt még az ötödik esztendőben is: 

— Amint beigtatjuk az ezredik előfizető nevét, megtudja azt a 

szerkesztőség kérdezetlenül is. 

— Mibő l? 

— Hát abból, hogy megjelenik a kapu előtt a szerkesztőség disz-

fogata. Mert attól kezdve fogatot tartunk. 

Megvalósult később a fogat is, de persze azon nem a szerkesz-

tőség utazott. A magyar ujságiró igen csak gyalog jár még ma is. 

Hát még akkor. Magunk láttuk és tudtuk, hogy a Szegedi Naplót 

eleinte leginkább a kiadók és az alapító Enyedi Lukács elhatározott 

áldozatkészsége tartotta fönn. Természetesen nem kevés sopánkodás 

között, mely átszármazott a redakcióra is. Hiszen minket is bántott, 

hogy szellemi termékeink eleinte, ha jól emlékszem, csak 350 példány-

ban láthattak napvilágot és illetőleg előfizetőt. 

Esténkint aztán élénk eszmecsere folyt mindig a fölött, hogy de 

bizony kicsi nekünk ez a Macedónia. És hamar kialakult a kész terv, 

hogy áttelepítjük a lapot jobb talajba: a f ő v á r o s b a . 

Részletes megállapodások voltak. A kiadók az egész nyomdát 

fölviszik Budapestre és itt hagyva Macedóniát, a szerkesztőség is oda 

költözik. Ott aztán csinálunk egy, a lepedőktől eltérő, kisebb alakú, 

12—16 oldalas újságot, mely eleven lesz és tartalmas. 

Bizonyosak voltunk, hogy a fővárosban fényes sikert ér el a ter-

vezett modern újság és hogy magában Szegeden is több előfizetője 

lesz, mint volt akkor a Szegedi Naplónak itthon. 

Már szinte rendben volt minden. Az egyik kiadó Budapesten járt 

helyiséget bérelni és elméletben készen állottunk a kivándorlásra, mikor 

megjelent a P e s t i H i r l a p . 

Ez a modern, eleven, tartalmas újság megvalósította a mi ideán-

kat, sőt nem sok idő múlva M i k s z á t h Kálmánt is elvitte tőlünk és 

hamar elérte azt a rekordot, hogy Szegeden volt annyi előfizetője (600 

körül), mint akkor a Naplónak. 

Persze még sokkal fényesebb volt az országos rekordja és rövid 

idő alatt magyar lap által soha nem álmodott példányszámot tudott 
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elérni. Sőt, ami nevezetes, meg tudta tartani a magas példányszámát 

akkor is, mikor a kivált Rákosi Jenő és Csukásy József Budapesti Hír-

lapja még annál is több előfizetőt sorakoztatott a maga uj vállalata 

olvasására. 

Tudott dolog, hogy ezekkel kezdődik a magyar napisajtó nagy-

arányú fejlődése, melynek méreteit eléggé jellemzi az a pár adat is, 

hogy mig a magyar hírlapok és folyóiratok száma 1878-ban 281 volt, 

ez a szám fölemelkedett 1888-ig 561-re, 1898-ig 1107-re, a mult esz-

tendőben pedig már közel 1300-ra. 

Természetesen a vidék is erősen részese ennek a már nem is 

normális és n e m i s s z ü k s é g e s arányú fejlődésnek, melyben azon-

ban vannak örvendetes momentumok is. Első sorban az, hogy a jelen-

tékenyebb magyar városokban komoly, erőteljes és számottevő napi-

lapok keletkeztek és izmosodtak meg, melyeket hivatásos publicisták 

Írnak a közügyek eredményes szolgálatára. 

Bizonyára nem szerénytelenség, ha ezek sorában helyet és tán 

nem utolsó helyet kérek a Szegedi Naplónak, amelyet huszonöt év előtt 

a Pesti Hírlap megjelenése mentett meg e városnak. A kitervezett 

budapesti és országos sikerek álmok maradtak a Napló akkori redak-

ciójának egészére. De a szerkesztőség tagjai más uton bár, jórészt 

(Enyedi, Mikszáth, Gelléri) csak elérték az országos szerepet, a Szegedi 

Napló pedig, melynek azóta egész sereg, ma már szintén országos 

nevü munkatársa volt, megmaradt nekünk és a maga szerény hivatás-

bőrében nyomon követi a sajtónak azt a modern haladását, melynek 

egykor úttörője akart lenni. 

És több van ezer előfizetőnknél, sokkal több, de fogata, az még 

mindig nincs a szerkesztőségnek, csak a kiadónak. Nekünk vidéki ujság-

móknak, ugy látszik, az a sorsunk, hogy mind halálig maradunk sze-

nnyek, igénytelenek és járunk gyalog. 

KULINYI ZSIGMOND. 
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Levél a főszerkesztőhöz! 

Te arra kérsz, hogy irjak én is 
A „Napló" jubileumára, 
Amelynek bölcsőjénél állva 
— Habár ma már kopott is, vén is 
A lant, melyet akkor pengettem 
S kenyerem javát is megettem : 
Kitellenék még tőlem egy-két strófa 
Arról, mi akkor volt s hogy van azóta. 

Hát üsse kő, legyen, nem bánom. 
Nem lesz nagyon nehéz, ugy érzem, 
A multak szellemét idéznem 
S két kézre kapva vén gitárom, 
Felajzani elernyedt húrját, 
Hadd zengje el — nem lelkem buját, 
De azt: a „Napló" mikor megszülcmlett, 
Mi' vigan voltunk a bölcsője mellett. 

Hej, vén fiu! — Huszonöt éve 
De más, de más is volt az élet! 
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A kor, vagy mi lettünk-e vének. 
Hogy nem lobog ugy szivem vére 
S hogy mind a vágy, az ábránd, eszmény, 
Mi bennem akkor élt, kiveszvén, 
rgy áll elém a mult, mint színes álom, 
Minek ma nyitját is alig találom ? ! 

Emlékszel-é a Jandó-kertre, 
Ahol csillagsugáros estén, 
A bujdosó pohárt keresvén, 
Táncos bokánk a taktust verte 
Vig cimborák szilaj dalára? 
Kerül e még ma olyan csárda 
Falai közt a hirös Szögedéne h. 
Ahol — mint Jandó mért — olyan bort mérnek ? 

S a szurtos, sziik redakcióra 
Emlékszel-e, hol Mikszáth Kálmán 
— Yirgónia csutakját rágván — 
Kis cikkeit robotba rótta ? 
A kutyás ember hirdetése, 
Zichy Jenő gróf felsülése 
Dicséretével . . . Mondd, ehhez hasonló 
Kerül-e ma, ha működik az — olló? 

Harminc forint, szabad lakással, 
— Tudod, hogy ennyi volt a bérem ? 
Hivém akkor: fel nem cserélem 
E fényes állást soha mással. 
Oh szép idő! Lelkembe vésve 
Ezernyi vágya, küzködése . . . 
Sok tarka kép, multak ködébe bolygó — 
De mind deriis nekem s vidám, mosolygó. 

Egy kép sötét, komor csupán csak: 
Szörnyű viharban, rémes éjjel 
Bilincseit, hogy tépi széjjel 
A bősz Tisza .. . Hulláma átcsap 
A gátakon és zúgva, forrva, 
Mikéntha izzó láva volna — 
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Szilaj haraggal a városba tor be, 
Mi útját állja, mindent elsöpörve . . . 

Vért fagylaton, mint végitélet, 
Ugy sujt le ránk az Ur haragja — 
Az ár tengerbe duzzadt habja 
Nyomán kipusztul minden élet . . . 
S a felkelő nap lángsugára 
Mikor letiiz a szennyes árra: 
Virágzó várost többé nem talál ott — 
Romok jelzik csupán, Szeged hol állott. 

. . . Jön a király. — Szelid szemében 
Könnyet fakaszt a fájó részvét 
S a hogy soká, merengve néz szét 
A rom felett kesergő népen: 
„Szeged szebb lesz, mint volt!" — fogadja 
S földönfutók kicsinyje, nagyja 
Buzgó imát rebegve, hőn kívánja: 
Sokáig éljen jóságos királya! 

Beteljesült. . . Szeged feltámadt, 
Utcáin újra pezsg az élet — 
Mindaz, mi rommá, semmivé lett: 
Megújhodott. — Helyén a várnak 
— Ma büszkeségei Szegednek — 
Fényes paloták emelkednek. — 
Utján, terén zajos vásári lárma . . . 
Szebb lett Szeged, de nem a régi már ma. 

Te benne élsz, — én elszakadtam. 
S a hogy egymás nyomán az évek 
Azóta sorra ránk jövének, 
Kissé talán el is maradtam 
A vágtató kor szellemétül. 
Szivem talán ezért nem békül 
Szegeddel össze ma: — s ezért tálálom, 
Hogy nincs melegség benne . . . 

Isten áldjon! 
Bánfalvi Lajos. 
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Egy őr halt meg . . . 

H 
szülővárosunkat ért árviz-katasztrófa 

idején egyévi önkéntes voltam a 

46. gyalogezredben. 

A helyőrség már a viz betörése előtt 

hetekkel a vár tetején katonai sátrakban 

tanyázott. Mi, mint „sajátköltséges" önkén-

tesek, helyet sem kaptunk a bakák szalma-

zsákjai között, a Kertész-féle kantinban 

huztuk meg magunkat s mindegyikünk ott 

pihent (alvásról szó sem lehetett), ahol 

esetleg helyet talált. 

Az államköltséges önkéntesekről még a rettenetes katasztrófa után 

is gondoskodtak a „szakácsok": minket fanyar baka-humorral a „Hun-

gáriába" küldtek ebédelni. Rajtam a derék Dankó őrmester jószive 

segített, „halbe porciót" adatott a paprikás-krumpliból, másnap pedig, 

midőn a fahid előtt ácsorogtam, boldogult Dobos Gyula városi fogal-

mazó a köpenyem egyik zsebét aszalt-szilvával rakta tele. 

Délután őrségre kommandirozták az önkénteseket, ugy látszik, 

hogy a kevésbé veszélyeztetett pontokra, mert én a Dercsényi-ház 

lépcsőjére jutottam. Az volt a parancs, hogy a leginkább aggokból, 

asszonyokból, visitó, sivalkodó gyerekekből állók közt rendet tartsak s 

ha az utászok pontonjai a kapu alá érkeznek, a tömeg ne- rohanja meg 

a vasjármüveket, vagyis a menekülés szépen, rendben történjék. 



A hatodik lépcsőig ért fel a viz. A csigaszerü feljárón nyüzsgő 

emberáradat között egyedül B e c k Pista állt nyugodtan, hévvel magya-

rázgatva, hogy mind bolond az, aki ezt a biztos helyet elhagyja s még 

bolondabb, aki elhiszi, hogy a Dercsényi-ház falain repedések láthatók. 

Beszélhetett ő. A zavar és kétségbeesés, a borzasztó izgalmak őrjitő 

ereje annyira elfásitotta a sziveket, hogy senki sem törődött a pusztulás 

gondolatával. 

Egy egész éjt töltöttem itt, szuronyos puskával vállamon, a leg-

alsó száraz lépcsőn álldogálva. Erősebb kiabálásra, hangosabb jaj-

veszékelésre megmozdult a szorongó tömeg s ugyancsak ügyelnem 

kellett, hogy a vizbe ne lökjenek. Lassan teltek a percek, hát még az 

órák! Pokoli sötét volt. Többen gyufát gyújtottak, s mig abban tartott, 

a felcsapódó vereses fénynél a sok egymáshoz tapadt emberi fej mintha 

megkövült volna, hogy a másik pillanatban a fény eltűntével azokból 

az elkárhozott lelkek őrjöngéséhez hasonló hangok törjenek elő. 

így tartott ez rettentő hosszú ideig, melynek, ugy éreztem, soha nem 

lesz vége! Pedig csak egy éjszaka volt az. Erős, csipős szél zúgott a 

kapu alól. Felgyűrtem a köpenyem gallérját. Akkor vettem észre, hogy 

nedves, vizes az is! Az udvarnál a lépcsőre felcsapódó hullámok 

mintha az én hátamon törtek volna meg. 

Végre megvirradt. Egy félig vizzel telt csónak fordult be az udvarra. 

Három egyévi önkéntes kormányzott, evezett; látszott, hogy nem vizi 

emberek. Budapestről jöttek „menteni" fényes bizonyítékául annak az 

óriási érdeklődésnek, melylyel a főváros, az egész ország az árviz 

végzetes hatalmával küzködö Szeged sorsa iránt viseltetett. A derék fiuk, 

vagy százhúszan, a védelemtől elkéstek, de a mentés nehéz munkájából 

busásan kivették a részüket. Szatymaztól Szegedig nyílt hullámzó 

tenger volt már akkor a világ, az „öthatomnál" vihar érte utói az „árvízi 

csónakosokat" s csak a véletlen mentette meg őket a biztos haláltól. 

Az egyik önkéntes mellém ugrott, bemutatta magát, s kért, hogy 

helyemet elfoglalhassa. Persze ezt nem tehettem ! De nemsokára meg-

érkezett a „felváltás" századom részéről s én testben, lélekben nteg-

törve, agyoncsigázva az első emeleti folyosóra vánszorogtam föl. Az 

első nyitott ajtó, melyet megpillantottam, egy uri család konyhája volt. 

Puskám lecsúszott a vállamról s a küszöbön estem össze. 

A cseléd beszaladt a szobába s midőn a szememet felnyitottam, 

a Szegedi Napló szerkesztőjének, Enyedi Lukácsnak kedves neje állt 

előttem. 
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A cseléd szánakozó lármájára kijött a szerkesztő ur is, Enyedi 

Lukács, meg Mikszáth Kálmán. Éppen ebédhez ültek, midőn hallották, 

hogy egy katona „meghalt" a konyha küszöbén. Karon fogtak s ugy 

puskástól, mindenestől sárosan, vizesen, piszkosan bevittek az ebéd-

lőbe s addig szóhoz sem hagytak jutni, mig a „szeszfélék" változatos 

nemével újra élőképes alakot nem teremtettek belőlem. 

Akkor még a Szegedi Napló munkatársa voltam. Tele ifjú hév-

vel, erővel, ideális lelkesedéssel, nagy ambícióval s némi sikerrel szö-

vö'getett irói pálya kezdetén. Enyedi Lukács akkori Írásaival, vezér-

cikkeivel, szerkesztői talentumával már sejtette az államférfiut, a geniális 

pénzügyi kapacitást. És Mikszáth már akkor érezte rendkivüliségét, 

tisztában volt nagyságával, erejével s csak a teret kereste, hogy kellő-

kép érvényesüljön, hogy nemzetének diszévé s a magyar regényiroda-

lomnak örökös büszkeségévé váljék. 

És én bus emlékeim közepett is szerencsémnek tartom, hogy azon 

a küszöbön estem össze. 

Ez a két nagy ember fe lemel t engem még másszor is! 

PALOTÁS FAUSZTIN. 
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Az öreg íróasztalnál. 

huszonötesztendős Naplóban 

az egész ifjúságom benne van 

és a férfikoromnak is jó nagy 

határa. Benne van a 20 évem, most 

irom a lapjain a 45-ik évem és ami 

életkorom e két határa közé esik: 

az az én hírlapiról és irói munkám, 

ifjúi és férfiúi küzdelmem, reményeim 

és a hivatásomért való forró imádatom. Jf 

íróasztalom volt a Naplónál, 

amelyhez életpályámat a sors szeren-

csésen odakötötte, úgyszólván a lap * . T V 

bölcsőkorában. Ugyanezen, — oh, 

milyen nagyon megkopott, öreg Író-

asztalnál dolgozom ma is. Nagyon büszke voltam, mint ifjú, erre az 

íróasztalra és e büszkeségem velem jött idáig, amikor emlékeket akarok 

előszedni együvé nőtt multunkból. Mit vegyek ki belőle ? Valami elve-

szett szép álmot, valamely bohó történet elhervadt rózsáját, vagy egyéb 

emléket, azok közül, amelyeket legközelebb találok? 

A Napló Íróasztalához először Mikszáth ültetett le. Látni akarta, 

mit tudok és próbát Íratott velem a Nádor-utcai kis redakcióban. 

— Üljön le és irjon valamit, fiatal barátom, — szólt kegyesen 
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az ifjú Mikszáth, aki mig én az első vonásokat szántogattam remegő 

kézzel, a hátam mögött sétált a cseréppipájából erősen füstölve. 

Mit irjak hát ? Valami mesét. Tudok is most mesét komponálni, 

mikor álmok pillangói röpdösnek ki a fejemből. Hova fog ez az ut 

vezetni, amelyen Mikszáth megindít? 

De azért csak találtam egy grófot, akinek a becses nevét hama-

rosan papirosra irtam.(Demár hogy is emlékezném e hősömre?) Aztán 

kerestem hozzá egy csinos barna színésznőt, aki mindjárt az első 

sorokban kiveti a hősre arany-hálóját. (Már akkor eltanultam a 

novellairóktól, hogy csábító démonokat legalkalmasabban a szinésznők 

közül kell a történetbe beállítani, mert ezek játszák legszebben a szerelmi 

regényeket.) 

Gondolom, a husz, vagy a harmincadik sort irtam és a hős, a 

hősnő, az intrikus és a többiek mind a lúgosban voltak, ahol andalító 

zene szólt, mikor a hátam mögül, a vállamon keresztül áthajol az irásom 

fölé Mikszáth félelmes nagy feje, amelybe a pipaszár volt beledugva és a 

mellől eresztette ki a fogai közt, mikor a grófot meglátta: 

— Ohó, barátom, maga grófokkal dolgozik ? Akkor csak röviden, 

mert tudja meg, ha iró akar lenni, hogy a grófok mindig röviden 

végeznek. 

Zavartan álltam fel, mire Mikszáth kezébe vette a kutyanyelvet 

és ezt mondta: 

— Különben nagyon érdekes dolog. Eredeti gondolat, hogy a 

novellát ugy kezdi, mint egy színdarabot. Csakhogy egy kicsikét sokan 

vannak . . . Hagyja most ezt a nagy társaságot.. . írjon valami mást, 

barátom. 

Huncutul mosolygott ezenközben M i k s z á t h n a k akkor még 

fiatalosan vékony bajusza. Azt hitte, hogy ezt én nem értem. El 

is pirultam bele. Zsebregyiirtem a grófomat a démonnal együtt, akik 

soha se fejezhették be ezután a szépen megkezdett szerelmi törté-

netüket. 

De irtam Mikszáthnak más próbát. Benne van a Naplóban ott, 

ahol a husz évem kezdődik. 

— S z e g e d é j j e l . (Ez a cini.) Piros lámpák égnek az utcán. 

Azt jelentik a langyos nyári éjszakán, hogy a rekonstrukció éjjel is 

tart. A munka őrtüzei ezek. Dübörögnek a sötétségben az utcai vas-

utak. Elől a kis rekonstrukciós gép szalad a vágányon. Két nagy égő 

tüzszeme van és rohanva viszi a nyitott föld- és kőszállító kocsikat. 
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A Tisza felől nyolcórai harangszó után is átzeng a városon a pilotá-

sok munkadala: Eimal auf, zwamol drau f . . . stb. 

Erről irtam. Ezek voltak az első vonások . . . 

* 

Pedig ekkor már innen-onnan harmadfél év óta ujságiróskodtam 

Szegeden is, Budapesten is. Az árviz előtt itthon Gelléri lapjába, majd 

a Híradóba Írogattam tárcaféléket. Voltaképen a Híradóban láttak meg 

engem a Naplóék. És noha Mikszáth Íratott velem újságírói próbát, 

a Naplóhoz Kulinyi Zsigmond vezetett be véglegesen. Ekkor már Mik-

száth íróasztala gazdátlan volt. Pósa Lajos ült bele. Én melléje. Mikor 

én akkor odaültem: egy király se álmodik szebbet, mint azon a napon 

én álmodtam. 

Ismerőseim voltak már ekkor a budapesti szerkesztőségekben is. 

Az árviz száműzött föl és a Független Hírlap szerkesztőségében éltem 

át a Verhovay-idők politikai és társadalmi viharait. Mialatt minden 

izzott a redakcióban a politikától, én írogattam az ifjú Murai Károlylyal 

us a még ifjabb Sebők Zsigmonddal egy műhelyben szegedi szo-

morúságokról. A vizről, miként haldokoltak benne a házak, a mi 

otthonaink. Az apám is ott volt a szörnyű reggel egy tutajon a ház 

udvarán. A ház már a viz alá rogyott a kéményével együtt. Csak az 

oszaki oldal sarkallott föl a viz-temetőből. A zsindelyes csúcson egy 

szelid udvari öreg kánya ült, a Steinmannéké, a szomszédból. Ez a 

hánya, aki egy szót tudott. Ezt hajtogatta fázódva, pislogva a viz fölött: 

— Kár, kár! 

Ez az öreg kánya szomorú emlékem. Szegény apám csaknem 

derékig állt a hideg vizben, amelyből két munkással emelgette ki a 

bútorainkat. Megfázott az erős, nagy férfi és ettől fogva fájdalmas szív-

bajjal cipelte tovább a küzdelmes életet. 

Mondtam apámnak, mikor borogatnunk kellett a szivét: 

— Édes apám, emlékszik-e a Steinmannék öreg kányájára ? 

— Hogyne. 

— A vizből kiálló házsarkon ült a katasztrófa reggelén, látta-e? 

Emlékezett reá. 

— Nekem mindig eszembe jut ez az öreg kánya, mintha csak 

edes apámat intette volna a kiabálásával, hogy kár, k á r . . . 

— Az meglehet fiam, de a madarak beszédét csak ti, költők 

erhtek meg, — gúnyolódott velem jóizüen az édesapám . . . 

A nagy eltemetkezés mind ilyen apró történeteiről sokat irtam 

ükkor odafönt. Talán nem is tudtam irni akkor másról, mint Szeged-
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rol és hazajővén, csakhamar folytattam, illetve megkezdtem a Naplónál 

a lelkem egész érzésével szeretett, máig is tartó mindennapos mun-

kát: a Szegedről és Szegedért való irást. 

És ha az innen-onnan huszonötesztendős szakadatlan Írásommal 

egyetlen követ is tettem Szeged kultúrájának alapjába: munkám nem 

volt hiábavaló. 
* 

Bocsássa meg nekem, aki ezen emléksorokat olvassa, hogy 

magammal is foglalkozom, mert talán nem érdeklik ezek az én egyéni 

igénytelen jegyzeteim. De a lapban efélét nem talált soha az olvasó, 

mert az efajtáju kultusz minálunk nem divatozott, mint sok más helyen. 

Kivételek a poéták a világon mindenütt. A poéta sziveszakadtáig éne-

kelhet magáról, ahogy kedve hangolja. 

Mennyi kedves emlékem van nekem a Napló költőiről is. Annyi 

is lehet tán, ahány rózsa az idén a szegedi kertekben termett. 

Itt volt Pósa, itt volt Sebők, Gárdonyi, Lipcsey, mind poéta az 

elsők között és én szerencsés voltam velük dolgozni évekig. S hogy 

az én szárnyaim ő mellettük se tudtak megnőni, ez az én tehetségem 

gyarlósága, ez énnekem mindig szomorúságom. Pedig ők egyre danol-

tak, ha szomorúak, ha vidámak voltak. Ennek csupa fiatal vidámság 

volt a lelke; az a küzdelem komorságában tudott csak igazán énekelni. 

Pósa volt az, akinek poéta-küzdelme Szegeden valóban meg-

ható volt. Ebből fakadtak a legszebb dalai. Ebből illatoztak ki az 

örökszép „Apró történetek", dal-tragédiák, amelyek ma is a legértéke-

sebbek Pósa költészetében. 

Egy kis Szegfü-utcai hótiszta szobában laktunk együtt a költővel 

akkor, mikor az Apró történetek-et irta. Mindig én hallottam őket elő-

ször. Sokat váltottunk gondolatot egy-egy megírandó és már elzengett 

történet fölött. Hány téli éjszakán találtam Pósát éjfélután, sőt a haj-

nali órákban is ébren a kihűlő kandalló mellett az Apró történetek-en 

álmodozva. Csodáltam a lelke lángolását, amint izzó hévvel elszavalta 

nekem a megkapó dalokat, amelyek mint drága-gyöngyök peregtek ki a 

nehéz napok szomorúságából. 

Megtisztelve éreztem magam, hogy a poéta közölte velem költői 

alkotásait. De néha azzal is büszkévé tett, hogy egy-egy gondolatomat, 

amelyet mindig szivesen meghallgatott, elfogadta jónak és az én sze-

gény tehetségem megtermékenyült az ő költészetének körében. Én 

pedig a Biró előtt cimti apróságaimat rovogattam ezidőben. 
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Szabad óráinkban költőket olvastunk. Emlékezem, hónapokig 

üdültünk, lelkesedtünk, vitatkoztunk Szemere Miklós költészetén. Ebben 

már részt vettek velünk Enyedi Lukács, akinek nagy irodalmi művelt-

sége jótékony hatást gyakorolt mindannyiunkra, Kulinyi Zsigmond, 

aki ezidőben nemcsak a politika tövises, hanem a poétika szegfüves 

utain is jókedvvel járt (a Borsszem Jankónak állandó verselője volt), 

majd a később jött Sebők Zsigmond, akinek érkezése a mi kis lelkes 

irodalmi életünket tartalmasabbá emelte. 

A régi Hungária-kávéház balsarka volt a mienk. Itt szavaltak a 

költőink, itt mondták el a novellisták meséiket, itt voltak érdekes, 

szenvedélyes irodalmi viták, amelyeknek én inkább csak szerény hall-

gatója voltam. De milyen szépséges irói álmaim támadtak belőlük és 

mennyit tanultam tőlük. Hogy megszerettem Pósa kissé fátyolos, de 

erős, szenvedélyes hangját, iromba nagy betűit, amelyeket a papiros 

elején gombostünyi kicsire szab ugyan, de mentől lejebb ér velők, 

fokozatosan annál nagyobbakra gömbölygeti le őket. Mire aztán a papiros 

alsó sarkára érnek, mint nagyszemü mogyorók gurulnak tova. Milyen 

hatással volt reám Sebők Zsigmond szelid egyénisége és bájos költé-

szete, amelyet a legegyszerűbb prózai munkájába is belelehelt. Lakó-

társam volt ő is és ez időben javában pezsgett a mi szegedi Pósa-

asztalunk irodalmi élete. Ebben a korszakban termett Sebők „Emberek" 

cimü novellás-könyve, ez a gyönyörű prózában irott költemény-gyüjte-

mény. Ebben a korszakban találtuk meg Móra Istvánt, aki a horgosi 

tanyák egy kis fehér tanitó-házában énekelt addig ismeretlenül, mint 

az erdő fülemiléje. A költő-tanitó dalai, amelyeket a Naplónak küldöz-

getett, valóságos eseményei voltak a Hungáriabeli asztalunknak. Ha 

valaha irásba akarja valaki venni Szeged irodalmi históriáját, ezt a 

Pósa-korszakot ismernie kell. 

De aztán lecsapott közénk egy pompás kedvű poéta, egy mindig 

vidám uj ember: Lipcsey Ádám, aki a mi kis komoly irodalmi életünkbe 

Pajkos bohémszellemet hozott magával és fölvirágzott hamarosan a 

sarok-asztalnál a legvidámabb irodalmi társaság, mely valaha nevető 

eletet élt: a zóna-akadémia. 

Ez a kedves társaság, amely a Pósa-asztal helyébe lépett, egészen 

UÍ irányú irodalmi munkásságot fejtett ki városszerte ismert sikerrel. 

Ötletes, bohó történeteket komponált és a tagjai maguk játszották 

el- Majd megirja egyszer ezeket va lak i . . . Sebők már ekkor kiszitta az 

utolsó pipát az Iskola-utcai Dáni-ház udvari redakciójában és otthagyta 
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a kis földszintes ablakot, ameiy mellől irás közben annyiszor kimeren-

gett a hajlékony, fehér lábu vízhordó lányokra, akik idejártak a kútra... 

* 

Pósa különösen nagy betűket vetett, mint publicista. Mert volta-

képen vezércikkirásra is vállalkozott. Irt is egyszer-másszor, de inkább 

ünnepnapokra. Nagy betűi szinte lángoltak a hazafiságtól. Inkább tüzes 

versek voltak ezek is, mint vezércikkek. Nevezetes módon születtek 

meg ezek az ő kezében. Egész legendakör képződött egy-egy cicerója 

körül. Megindultak a betűi az üde reggeli órákban és tengersok kutya-

nyelven át pörögve haladtak tekintélyesen testesedve, komoly alkonyatig. 

Ekkor hozta elő nagy diadallal a templomtéri lakásáról és elharsogta 

a redakciónak, oly hévvel, mintha forradalomra akart volna bennünket 

lázítani. 

Forró, nagy hazaszeretete sustorgott ki minden sorából. Ugy lekapta 

Tisza Kálmánt a tiz körméről, hogy csupa gyönyörűség volt hallani. 

Hanem igazi politikai sikert mégis csak egy verssel vivott ki. 

Javában állt a választási harc. Az iparosság egy része Bakayért 

hevült akkor, aki Hermán Ottó ellen lépett fel a második kerületben. 

Sok mindenféle ármánykodás történt a Bakay-párton. Félteni lehetett 

Hermán Ottót. 

Már fölvonultak a városba a tanyai zászlós kocsik, magyarokkal 

megrakva. Félelmesen sok fehér Bakay-toll villogott a tanyai süvegeken. 

Ekkor a Napló szerkesztősége haditanácsra gyiil. Ott van Enyedi, 

Kulinyi, Pósa és a kiadók, Endrényi Lajos és Bába Sándor. Kipattan a 

remek kortes-ötlet. 

Pósa félrevonul és rövid idő múlva előperdül újra a már ismert 

szegedtörténeti nevezetességű kortesversével, amelyet ma is ismernek 

azon idők emberei. 

Egy óra múlva, mint diadal-galambok röpködtek szét a választók 

táborában a fehér lapok a Pósa versével: 

Tudjátok-e, mi az újság? 

Bakaytól egy nagy csúfság. 

Pecsovics lett, pecsovics volt, 

Behozta a csirkeadót. 

Ez a csirkeadó tönkreverte egyszeribe a Bakay-sereget. Büszke 

erre a versére ma is Pósa Lajos. 
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Csak ugy találomra ragadok meg egy-egy emléket. Mennyi tör-

ténet van a lap-összetüzésekből. Meg abból, mikor az újságírók össze-

kaptak. 

Gárdonyi szegedi élete például tele van érdekes epizódokkal. Ez 

a galamb-ember miként hősködött és minden szándéka ellenére miként 

vette a vérét egy párbajban jó barátjának, Újlaki Antalnak. Szeretném 

leirni, mit láttam Gárdonyi tiszaparti dolgozószobájában, ahol egyszer 

bemutatta nekem a különös lámpa-találmányát, amit ő, — hajói emlék, 

szem — örök-lámpának akart nevezni. A falakon a saját kezemunkáju 

festményei. Itt őrzöm e gyűjteményből a szobám falán ma is az öreg 

svábját, aki tojást árul. Padon ül az öreg mélán, ölében a tojásos 

kosár. Az enyém az ő bőkezűségéből Sara Bernhardt arcképe is, amely 

szintén az ő munkája. A tehetség és kitűnő szinérzék vonásai láthatók 

e képeken. S ekkor még Gárdonyi csak lopva irogatott verset. Emlék-

szem egy költeményére, a holdról, amely nincs belevéve a gyűjtemé-

nyeibe. Bántotta, hogy ezt is a Hüvelyk Matyinak Ítéltük. Beláttuk mi 

csakhamar, hogy neki volt igaza. Az a vers ugyan gyönge volt, de ő 

nagyon erős, sokkal erősebb és mélyebb, mint ahogy mi ismertük. Mi 

fett belőle? Csodálkozva nézek föl reá: mekkorára felnőtt, mióta a 

szegedi Figurák-at megírta. 

S utána mind fölvonulnak a Napló munkatársai, akikkel a huszonöt 

év lepergése alatt együtt dolgoztam: Palotás Fausztin vidám, gömbölyű 

fejével, fürge beszédével, szines népies Írásaival; Thury Zoltán, ez az 

érdekes fiatal iró, aki mindig sötét hangulatot visz magával, mint a saját 

árnyékát, éles kritikus-elméjével és filozofikus költészetével, a szellemes 

gyermek, Sas Ede, kicsi, igénytelen alakjával, sokoldalú, de elsősorban kiváló 

Poéta-talentumával; Újlaki Antal, a szintén sötét színekkel rajzoló iró 

szenvedélyes ujságiró; a hallgatag Gyöngyössy László; a szépfejü 

Thewrewk István; Vass Géza, a mi szegedi fiunk, aki itt tanulta az újság-

o s t hivatással; Palócz László, aki elsőnek kultiválta szélesebb területen 

a közigazgatást; majd a filozófus Szabó László; a mindig harciaskedvü 

lró> Móricz Pál és a többiek — nem is szólván azokról, akik ma is itt 

dolgoznak az én öreg asztalom szomszédságában, derék kollegák, 

hszteletreméltó osztályosai a Napló kulturszolgálatainak és részesei 

annak a becsülésnek, amelyben a sajtó munkásait a szegedi közönség 

kezdettől fogva részesítette. 
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A minap kotorásztam az Íróasztalomban. Van annak olyan fiókja 

is, amelybe tiz év óta se tekintett bele emberfia. Nézdelődtem az ott 

sárguló „vágott" dolgok között, hát egyszer a kezembe akad egy szépen 

összehajtogatott nagy zöld plakát. Kiterítem tintafoltos öreg asztalomra 

és a szemüvegem alól olvasom. 

Nini, a Napló szerkesztősége hirdeti, hogy Gárdonyi Mummery 

Róbertje megkezdi kalandos utazásait a Naplóban. Mennyit kacagtunk 

akkor ezen a bolond angolon és a Sancho Panzáján, de akkor ennek a 

kedves mókának az apróbetüit is sasszemekkel, üveg nélkül olvastam, 

mig ma a plakát nagybetűit is üveg alól sillabizálom. 

Hát igy van. Az ember huszonötesztendős ujságiróskodás alatt 

ilyen emléket is szerezhet azon tul, hogy az egykor feketefürtös fej 

ma fehéren hajol az öreg asztal fölé, mikor az emlékek közt babrál. 

De mig az okulárén keresztül hátratekintve virágokat látok a mult 

határain, addig előttem őszi fakóság borong és sárguló levelek hullanak . . . 

BÉKEFI ANTAL. 
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Szegeden. 

lőttem lebeg az a szép nap, mikor a 

vonat ablakából először láttam, pár 

évvel az árvízből való föltámadása után, 

Szegedet. A Fehértó tájéka fölött sötét varju-

felhők kóvályogtak és a távolban diadalma-

san emelkedtek a város tornyai, palotái, me-

lyekről, amint a napfény megillette őket, 

uiintha aranyeső csorogna. 

A vasúti kocsiban szegedi útitársaim 

halkan beszélgettek. 

— Ott vágta el ! — szólt az egyik, kitekintve az ablakon. 

Alattunk az alföldi vasút töltésének fehér csikja futott. Az a hely, 

melyet útitársam mutatott, a pusztulás kapuja volt. Ott tört be a viz. 

Ezután néhány évig, valahányszor a vonaton erre mentem s kocsink-

ban szegedi ember ült, mindig hallottam ezt a figyelmeztetést. Mikor 

egyszer az én szegedi útitársaim ezen a ponton elmulasztották azt a 

megemlékezést, biztos voltam benne, hogy a város kiheverte az 

árvizet. 

A vonat szép lassan körüljárta a várost, mint a matróztáncban 

a legény a leányt, Egymásután elfutottak, hol összegomolyogva, 

mint az összeomló kártyavár, hol meg kibontakozva, mint egy ezred 

ka tona, a városrészek, az utcák. Csupa friss, vadonatúj épület. És 

messze, a házhullámok közepette kecsesen úszott a városháza tornya; 
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és emitt, a paprika-fonatos apró házak közt méltóságosan komorkodtak 

az alsóvárosi templom falai. 

Nemsokára a szerkesztőségben voltam. A szerkesztő az ismerke-

dés után azon kezdte, hogy a kezembe nyomott egy tajtékpipát. 

— így ni, tessék rágyújtani! — Aztán ünnepies hangon hozzá-

tette : Valódi verpeléti! 

Mellesleg megjegyzem, a szerkesztő kezében szintén tajtékpipa 

füstölgött, a riporter egy hatalmas selmeciből pöfékelve rótta a sorokat 

és a szedő, aki a kéziratot leste, hasonlóképpen pipát szorongatott a 

fogai közt. 

A szerkesztő föl és alá járt a szobában. 

— Ami a dolgát illeti — mondotta — az alapjában véve . . . nem 

szelel az a pipa ? Az istenért, ne nyomkodja . . . felségsértés a verpe-

létit igy gyömöszölni. Tehát dolga nem lesz sok, mert nem igen tör-

ténik itt valami. 

— Oh, ezen nem aggódom, szerkesztő ur — feleltem elbizottan. 

— Nem ? No, azt szeretem. (Némi gunynyal hozzátette.) Talán 

maga fogja csinálni az eseményeket? 

Könnyedén odavetettem. 

— Körülbelül. Azt fogom tenni, amit Pesten tesznek a kollégáim, 

ha nincs miről irniok. 

— Tudniillik? 

— Ütni fogom a rendőrséget. 

A szerkesztő rám bámult. 

— A rendőrséget? 

— Nos, igen. Vagy talán kifogástalan itt a rendőrség? 

— Szó sincs róla. De azért tartok tőle, hogy nem fog sikerülni 

önnek a rendőrség bántalmazása. 

— Miért? 

— Mert az lehetetlen. Egyébiránt próbálja meg . . Sokan meg-

próbálták már és senkinek sem sikerült. 

Gúnyos mosoly vonult át a szerkesztő arcán, mikor e szavakkal 

távozott: 

— Majd bemutatom a főkapitánynak. Azután ám üsse! 

Rejtelmes dolog volt ez. Másnap felmentünk a városházára s beko-

pogtattunk a főkapitányhoz. Tekintélyes külsejü, nagyon komoly uri 

ember volt. Természetesen az ő kezében is hatalmas tajtékpipa füstöl-

gött. Mikor bemutattak neki, egy székre mutatott. 
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— Hát csak üljön le oda, barátom . . . és szerkeszsze a lapot. 

— A lapot? Itt? 

— Nos, igen . . . valamennyi ujságiro itt irja a lapot. Azon a 

széken pipázgatott szegedi korában Mikszáth is és a füstmacskáiból itt 

születtek azok a jóizü tarkabarka alakok. 

Hát leültem. És bizony, nem ütöttem soha a rendőrséget. De hát 

ki is merészelte volna Szluha főkapitányt bántani ? Hiszen attól a perc-

től fogva, hogy hozzá beléptem, bennem is megszületett az a szent 

respektus, mely mindenkit elfogott, mikor szembe került nyugodt, átható 

szemeivel, tiszteletet parancsoló alakjával, akár a hivatalban találkozott 

vele, akár az utcán, melyet egy római szenátor méltóságával rótt végig. 

És ha ficánkoló tollam talán még is valami csínyre akart ellene vete-

medni, mindjárt kiütötte kezemből a szeretet és hála, mely a derék 

férfiú iránt most is változatlanul él bennem, mikor már régen a teme-

tőben porlik. 

Ugy van, abban a szobában ismerkedtem meg először az alföldi 

emberekkel. Szluhának csodálatos talentuma volt a tipikus emberek és 

vonások felismerésében és egy-egy érdekes alakot ugy tartogatott és 

tett félre számunkra, mint valami zsuzsut. De nem maradtunk csak a 

hivatalszobában. Az irodalom-kedvelő főkapitány nem egyszer kocsira 

ültetett s kivitt a tanyára, melyet ugy ismert, mint a tenyerét és meg-

mutatta embereit, akiket ugy ismert, mint kertész a fáit. Ennek a kül-

sejére nézve hideg embernek meleg, érző szive volt, meglátta a nép 

baját, ismerte minden gondolatát — és hozzá micsoda szeme volt! 

De nemcsak Szluhában, hanem csaknem minden ismerősömben 

megtaláltam azt a kedves vonást, mely előlegezte az odavetődött újság-

írónak a rokonszenvet. Tanyai tanitók, pusztai kapitányok fölpakoltak 

és kivittek a tanyák világába. Sohasem felejtem el azokat a kedves 

heteket, melyeket Széli Andornál töltöttem a madarásztói iskolában és 

Vadász Lajos kapitánynál a felsőtanyán, bebarangolván gyalog és kocsin 

azt a területet, mely szépségeit csak annak mutatja meg, aki szere-

tettel közeledik hozzája. Előttem lebegnek a szatymazi mosolygó napok 

és kedves ismerőseimnek mindenfelé szétszórt tanyái — uri embereké 

és a népéi — melyek vendégszeretettel fogadtak födelük alá. 

Engem irói pályámon egy szegedi tanyai szekér vitt. De ezen a 

szekéren kedves útitársam gyanánt mindig ott volt szegedi barátaim 

szeretete. Irántuk való hálám elmúlhatatlan. 

SEBŐK ZSIGMOND. 
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A Bouár hőstette 

o v e m b e r elején egyszerre csak 

ff JA I f fagyni kezdett, nyomban rá 

" H E É f t olyan hózivatar dult, hogy a 

V vén december is megirigyelhette volna. 

Apám aggodalmasan előhívta Csüllög 

A Ferkét, aki akkor még suttyó legényke 

volt, de a lovat már keményen meg 

tudta 

— Ferke — mondja neki — 

• Kádas uram még most sem küldte el 

a legelőről a két csikót. Nem tudom, 

minek tartogatja ott a vén kupec. Tán 

^ ^ ^ ^ ^ szemet vetett rájok. Eredj, hozd haza 

^ ^ ^ W P B P ^ ^ őket Hegyfarkról. De veress a kovácsnál 

jó patkót a lábukra, mert sikos az ut. 

Vigyázz, hogy baj ne legyen! 

— Értem, tekintetes uram — fogadta a szót Ferke — nyomban 

indulok, csak egy kis útravaló szalonnát kérek a tekintetes asszonytól. 

El is indult, a somfa-fütyköst se hagyta a pitvarban. Könnyebben 

esik mellette a gyalogolás. Édes apám még utána is szólt: Aztán hallod-e, 

ne a bércen keresztül jöjj vissza. Még kár esnék a szeles állatokban 

a meredeken ! 

— Azt ugy se cselekedtem volna, tekintetes uram! — mondá 

önérzettel Ferke. 

De gyalogszerrel csak a bércnek vágott, mert amúgy kerülő lett 

volna. Mi már a rónaságon laktunk, de Hegyfark a hegyen tul volt 

egy széles völgyben. Az egész környékről oda szerették volna vinni a 



csikókat legelőre. De több volt a csikó, mint a legelő. Kádas uramtól 

kegyelem volt, akiét odafogadta. A mi legelőnkről tud szaladni a l ó ! 

— szokta volt nagy kevélyen mondani. Ej, azok a hegyfarkiak nagyon 

büszke emberek voltak, de csak nyáron. A csikókon kivül volt egész 

cseresznye-erdejök. Csoda-e, hogy nyáron a mellöket ütögették: „Mi 

hegyfarkiak vagyunk, ahol a hires cseresznye terem, meg ahol az a 

sok csikó van". Télire azonban elfogyott a kevélység. Siralmasan 

nyöszörögték: „Hegyfarkon lakunk, ahol a farkas tekintget be az abla-

kon". Úgyis volt. Talán sehol sincs annyi farkas, az éhségtől lázas 

szemök nem egyszer bevöröslött az alacsony ablakon. Kit puskával, kit 

vasvillával kergettek vissza az erdőbe. 

No de ki gondol novemberben a farkasra, még Csüllög se, akinek 

lába alatt ropog a frissen esett hó s az erdő lehullott száraz ága, amint 

a hegyre felfelé kapaszkodik. Már ereszkedik lefelé a völgybe, mikor 

a háta mögött vontatott bőgést hall az erdőből. Szinte megdermed erre 

a hangra. Megáll, két marokra fogja a somfát. Feje felett károgva repült 

fel a száraz ágról egy szürke kálvinista varjú. De neki csak a vontatott 

bőgés csengett a fülében. Mintha testi szemeivel látná az ordas szőrű 

fenevadat, amint állát égfelé tartva kilóditja belőle a hangot. Talán 

társát tudakolja a rengetegtől, vagy őt érezte meg . . . ? 

— Ej, bolondság ! — gondolja Ferke, a másik percben azonban 

mintha lökött volna rajta valaki, oly nagy léptekkel megy a sima, ropo-

gós havon. De már a harmadik lépésnél elterül, s mikor feltápászkodik, 

szinte futólépéssel tart lefelé. Nagyot lélekzik, mikor a falu szélső házait 

látja fehérleni a domboldalon. Mert egyik-másik oda is felkéredzkedett 

jó távolságra a falutól. 

No de szélről lakik az öreg Kádas Márton, a lómester. A csikók 

már rég hazajöttek a legelőről, benn vannak az istállóban. Ezt hamar 

kitudakolja a serény Ferke s aztán beállít az öreghez, elmondja, mi 

járatban van. A vén Kádas szemöldöke majd a homloka közepéig szaladt 

össze erre a jó hirre. 

— Hát 'iszen vidd el a csikókat. Előbb is küldhettek volna értök. 

De mondd meg az uradnak, hogy a pej B á t o r különb ló annál a 

koromfekete B o g á r n á l . Ezt én mondom, ha máskép hiszi is 

gazdád! 

Ferke kivezette a két csikót az istállóból. Rögtön meglátta, hogy 

megvannak vasalva rendesen. A kovácsnál se kell időt tölteni. Ni a vén 

lókötő, gondolja magában — már a magáénak vette ezt a két csikót. 

De nem szólt. Tudós képpel megrángatta serényüket, megveregette a 

hátokat. Aztán rávetette magát a pejre. Az a másik fekete, mint az ördög, 

csak a homlokán fehérlik olyan, mintha a csillag volna. 

Lekerül a völgyi útra s a hegy lábánál elterülő erdőn kocog. Már 

kiér a tisztásra, mikor az a vontatott bőgés, amitől az előbb ugy meg-

ijedt, ismétlődik a jobboldali sűrűből. Ferke arra forgatja fejét, ahonnan 

ez az üvöltő hang jött. A téli alkonyainál világosan látja, amint egy 
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bozontos fejti ordas fenevad kiugrik a fák közül. A lódobogásra megáll 

s hátsó két lábára ülve keservesen vonítani kezd. 

Vastag nyakán megborzosodik a szőr, ugy vonit még egyet-kettőt, 

aztán kaffogva hátsó két lábára ül. Néz, szemlélődik, mintha társat 

keresne, mintha kevésnek tartaná magát ahhoz az orgyilkos vállalathoz, 

ami most bozontos fejében fő. E szomorú gondolat annyira elkeseríti, 

hogy égnek tartott orral valóságos siralmat bömböl el. 

Ferkében meghűlt a vér. A két fiatal, tapasztalatlan csikó is meg-

horkan e vad hangoktól. Ferkének nem kell biztatni őket, rohannak, 

mint a szélvész. Jó, hogy igy van, mert Ferke még a somnyelet is ott 

hagyta a vén Kádasnál. Puszta kézzel van a tisztáson a farkasok közt. 

A farkas meg ül a két hátsó lábán, majd mikor látja a két ló 

szilaj futását, dühösen veri bozontos farkával a havat, majd előreugrik 

bőszült ordítással, de aztán megint leül . . . 

Ebben a pillanatban Ferke háta megett felüvölt egy másik farkas. 

Ez már merészebb, bizonyosan vénebb, vakmerőbb gonosztevő. Megáll, 

de csak egy percre. Izmos első lábát felemeli s ugy iramodik a havon 

mintha csúszna. Csak vagy egy puskalövésnyire van a két lótól. Az 

ordas gonosztévő reméli, hogy utóiérheti a zsákmányt, meg is ragad-

hatja. Kinyitott széles szája szinte a füléig terpeszkedik, az éhes fene-

vad a piros, meleg vérre kéjesen gondol . . . 

Csüllög most már oldalt is hallja azt a vészes vontatott bőgést. 

Maga se tudja, mit csinál, csak az élet-ösztön dolgozik benne, mikor 

észnélkül leugrik a Bátorról, s ugy, ahogy, hosszú kötőféknél fogva 

megköti a tisztás közepén álló egyetlen fához, egy széles vadkörtefa 

ágához a Bogárt. Csak eljusson a keskeny erdőszélhez, azon végig-

robogva a rónaságon lesz már. Ott a sima földön nincs az a farkas, 

aki utói érje. Vad rohanása közben még a kalapját is megemelte, mikor 

az ott hagyott Bogárt az Ur Isten oltalmába ajánlotta. 

A magára maradt Bogár nyerítve, horkolva iparkodott az ágtól 

megszabadulni, ugrott előre hátra, szerencsére a hosszú kötőfék nem 

akadályozta a mozgásban. 

A vén gonosztevő nyitott szájjal már-már hozzáért, a másik vad 

bömböléssel szaladt oldalról felé, mintha félt volna, hogy neki a zsák-

mányból nem jut. A csikasz élt elsőbbségi jogával, mikor a csikó füleit 

hegyezve megállt, ugrásra készült. Ferke az erdő nyílásából a nagy 

bömbölésre fordult vissza s még látta, amint a levegőbe karikát 

rajzolva le, nagyot koppant a havon a farkas. De azt is látta, hogy a 

másik fenevad oldalról fut a csikó felé s az erdő túlsó részéből vad 

bőgés kiséri a szörnyű küzdelmet. 

Ferkéből csak ugy hörögve szakadozott ki a szó, mikor a tajtékzó 

Bátorról leszállva elmondta, mi történt. 

Apám és a kerülő egy perc alatt szekérre kaptak és vágtatva 

iparkodtak a veszedelem színhelyére. 

A szekérzörgésnél már messziről hallották Bogár nyeritését, aki 
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még mindig a vadkörtefa alatt állott, de azt is látták a korán kelő hold-

világnál, hogy a földön egy farkas marcangol valamit. Az éhes vad 

csak akkor gondolkozott a menekülésről, mikor puskavégre került, s a 

kerülő lövése leterítette. 

A Bogár diadalmas, dicsekvő nyerítése közt szemlélték meg a 

csatatért. Az egyik farkasnak koponyáját zúzta szét a hősies küzdelem-

ben a csikó éles patkójával. Azt marcangolta könnyű prédaképen a 

valahonnan előkerült harmadik csikasz. A másiknak bélét ontotta ki. 

Bogár hozzá méltó hősies halállal a hazáért halt meg; a forra-

dalom idejében a keresztúri csatában lőtték ki apám alól. 

De a vén lókupec Kádas még ezek után is a Bátor mellett tartott. 

Még is csak külömb ló a Bátor — állította a makacs ember — mert 

mit tehet ő róla, hogy az a bolondos Csüllöga Bogárt kötötte a fához. 

Ha a Bátort köti oda, ugy ez bizonyosan mind a három farkast agyon 

rúgja- Jene Ambrus kerülőnek akkor nincs mit meglőni. 

De különben Bogárnak már vége, az elhullott lónál mindig többet 

ér az eleven, én voltam a nevelő apjuk. Nincs-e igazam ? — vetette 

utána, még a szemét is kimeresztette rá, annyira biztosnak érezte magát 

a nagy igazságban. 

GYÖNGYÖSSY LÁSZLÓ. 
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Vallomás. 

Biába fecsegnek a nemzetközi 

szociáldemokrata elvtársak, 

az ember nem született a 

hontalanságra. 

Természeténél fogva kell ra-

gaszkodnia valamely röghöz, már 

most az igen egyre megy, hogy a 

sorsa rendeléséből jutott-e hozzá, 

vagy csak ugy maga kényén válasz-

totta ki. 

Tisztelettel alólirott az utóbbi 

osztályba bátorkodik magát sorozni azon ténynél fogva, hogy szűkebb 

hazájának adoptálta Szegedet. 

Sokan vagyunk ilyenformán, több-kevesebb érzelmi bensőséggel, 

vagy gyakorlati kiszámítássá!. 

S ha önmagamtól számon kérem, miért vonzódom, ragaszkodom 

megmérhetetlenül erősebben életem ezen kellemes Absteigquartierjához, 

mint sem ahhoz a szintén tiszamenti városkához, ahol bölcsőm rin-

gott, ősapáim alusznak s nyilván egykor magam is elvegyülök a föld 

porába; vagy ahhoz az érdekes, görbe felvidéki városhoz, mely gyerek-

ségem aranyidejének színhelye volt: bizony be kell nyúlnom a lelki 

valóságom legmélyébe, hogy előszedjem a meggyőző, felvilágosító 

okfőket. 
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Magyar volnék és minden sovinizmus nélkül legfőkép szereterrí, 

nagyra tartom magyar fajomat. 

Ha valami nevezetes virtusát tapasztalom, édes együttérzés hiz-

lalja a májamat. 

Már pedig azt tartom, hogy Szeged a magyar faji virtusnak egyik 

legcsodálatosabb próbája, bizonyságtétele. 

Könnyű Amerikában jóformán egyetlen varázsütéssel világvá-

rosokat bűvölni elő a prairiek közepén. Az óvilág évezredes civili-

zációjának minden szokását, fogását képességét és hajlamát viszik 

át magukkal teljes készenlétben az önkéntes és kényszerű kiván-

dorlók. 

Minekünk a magunk szegénységéből kellett kikerekíteni a tisza-

parti Csikágót, nomád népből fundálni várost. 

Sokszor elgondolkozom azon, hogy a magyar uj alapítású met-

ropolisokból, amilyen Kecskemét, Szeged, lesz-e valaha igazándi, eleven 

város ? 

Mert nem elég ám a pompásan kicirkalmazott tervrajz, kőből 

kirakott körvonalak, a városi élet külső máza a lakosság egy 

részénél. 

Bizonyos köztársasági közszellem kell a nép egészénél, hogy 

mindenki törekedjék részesévé lenni a közös, nagy célra való munkál-

kodásnak. 

Vagyonával, munkájával, szellemi tehetségével, testi verejtékével 

feszítse meg kiki minden erejét, hogy eleven, gyümölcsöző tartalmat 

adjon a hatalmi szóval megteremtett városváznak. 

ügy érzem, hogy aki valami nagyot tenne Szegedért, nagy érde-

met szerezne az egész ország, egész nemzet iránt. 

Magyarországnak erejét, hóditó tehetségét Szegedre kellene köz-

pontosítani olyan kulturális, főleg gazdasági intézmények létesítésével, 

amelyek alkalmasok volnának tartós vonzásra az idegenekkel szemben, 

magát a lakosságot illetőleg pedig belső konszolidációra. 

Hiszem és vallom, hogy ennek az ideje egyszer elkövetkezik. 

Óhajtom, hogy ne soká késsék, mert az igazat megvallva, magam is 

szeretnék gyönyörködni a szép, nagy, gazdag, erős Szegednek büszke 

magyar látványosságában. 

Egyszóval hiúság, önzés címen derékségünknek kellemesen csik-

landozó nemes mámora kapcsol engem is, más „gyütt-mentet" is Sze-

gedhez. 
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Ha ez bün, gyöngeség, benne leledzem nyakig és semmi kedvem 

sincs a kijózanodáshoz. 

Ez a nostalgia nincs emberekhez, viszonyokhoz kötve. 

A magyar vérnek s a magyar földnek titokzatos vonzódási ösz-

töne ez s bárki mit mond, az emberben a legbecsesebb, legigazibb kvali-

tások az állati ösztönök. 

LIPCSEY ÁDÁM. 
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A Mikszáth ágya. 

z már meglehetősen köztudatban él, 

hogy a S z e g e d i N a p l ó valódi 

talentumoknak volt a melegágya. 

Maliciózus és igazságtalan lenne a kérdés 

fölvetése: vájjon az illetők azért váltak-e 

izmos tehetségekké, mert a Naplóhoz ke-

rültek, vagy: azért hagvták-e el a Naplót, 

mivelhogy talentumoknak bizonyultak? 

Mert a Szegedi Naplónak — bővebben 

meg nem jelölendő egy kivétellel — min-

denkor szerencsés szeme volt a munka-

társak megválogatásában. A semmitmondó 

szürke hamu, mondjuk inkább: talán az 

egyetlenegy tiszta gallér alatt is meglátta 

az őserő aranyát, hogy azután népszerű hasábjain forgalomba hozza. 

Istenem, mindannyian voltunk fiatalok, zöldek, reményteljesek. (Negyven 

éves korban már csak „voltunk".) S ami bennünk fiatal volt, az kedve 

szerint hevülhetett a hires alföldi független újság kolumnáin, s ami 

bennünk „zöldség" volt, azt kipróbált szerkesztői kezek nyesegették 

reményteljessé. S a lap egyre nőtt elterjedtség, tekintély, hatalom dol-

gában, a munkatársak pedig kinőttek — nem a vidéki gúnyából, mert 
e z a lap csak geográfiái szempontból „vidéki", hanem hogy nagyon is 

megtollasodtak a fészekben és a Szegedi Naplóban, mint az igazi talen-

tumok melegágyában, uj fiókáknak engedtek helyet. 

Mint a vendéglős, aki kosztot ád a nyilvánosságnak, a szerkesztők 

és kiadók, a közönség szellemi kosztadói is el szoktak dicsekedni es 

ünnepi alkalmakkor előhozakodnak vele, hogy van ám a pincében -
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valódi tokaji, ilyen tokaji a zsurnalisztikában M iks z á t h . Es ezt a 

tokajit a szegediek éveken át édesdeden szürcsölték, mosolylyal az ara-

nyos humor miatt, mely csöppjeiben zamatozott. Nemcsak ünnepen, de 

hétköznapokon is odakerült az Alföld metropolisának olvasóasztalára, 

bár mondják, hogy gyakran nehéz volt ebből a tokajiból a dugót kihúzni, 

Mikszáthot irásra bimi. 

A fáma beszéli, — s ezek a szemölcsök nem teszik rokonszenvet-

lenné a nagy palóc irodalmi ábrázatát, — hogy Mikszáth sokszor csak 

olyankor irt, ha valami fineszszel rázárták a redakció ajtaját. De ilyen-

kor is előbb megfelelő virzsiniákat kellett hozzá juttatni, mert füstfelle-

gek mögül szoktak volt humora napjának sugarai tollhegyre futkosni. 

(Hol kaphatók azok a virzsiniák, ugyan hol ? Hiszen ilyeneket még a 

király se sziv.) És mikor T i s z a Lajos gróf lekerült, hogy Szegedet 

rekonstruálja, a palóc is valami divináció folytán rekonstruálni kezdte 

Szeged irodalmi világát, hogy „szebb legyen, mint amilyen volt." 

A „S zeged i fény- és á r n y k é p e k " irója egyik legnagyobb munka-

társa lett a későbbi szegedi grófnak, s ha megdicsőült szegény Fad-

rusznak szobrán valami hiányt találunk, ugy az az, hogy a Tisza 

Lajos emlékszobrán hiányzik a Mikszáth Kálmán alakja, ha mindjárt 

csak reliefben is. Igaz, egy relief mégis csak kevés lenne. Két nagy 

alak pedig egy talapzaton nem állhat. 

De talán mégis csak kifogástalan az a szobor. Mert Fadrusz alkotta. 

S mert már p a t i n á v a l állott a lepel alól elő. A megérdemelt érdem 

patinájával. S ez a patina: a Mikszáth irodalmi lelke. 

Mikszáth egy ideig a szerkesztőségben lakott, s mikor én a sze-

gedi pénzügyigazgatóságnak „ideiglenes minőségű VI. osztályú adó-

tiszt"-jéből ujságiró lettem, t. i. az eltávozott L i pcsey Ádám, a „nagy 

Ádám" barátunk helyébe (mert hiszen méltóztatnak tudni: volt egy kis 

Ádám is, az Éva férje, — hejh! az öreg sok dolgot nem jól „szer-

kesztett", nagyon is papucs alatt állott, talán nem kellett volna nekünk 

mégse kijutnunk a paradicsomból!) a Szegedi Naplóhoz kerültem: a 

Mikszáth ágya még ott volt. S én is bennlakó lettem és — némi kima-

radásokon kivül — sok éjszakán át háltam a Mikszáth ágyában. 

De a természet néha nem tartja be a sorrendet. Érthetetlen sze-

szélyei vannak, s teljesen felforgatja az öröklési rendet. 

Aradra kerültem, s helyemet a Naplónál G á r d o n y i Géza töltötte be. 

Istenem, ha elgondolom! 

Gárdonyi nem is lett teljesen „bennlakó", s mégis ő örökölte a 

Mikszáth párnáját. 

Azt a párnát, melyen édesdeden pihenve, gyönyörű meséket 

álmodik meg nekünk a múltból s ennek tárgyilagos távolából a jövő 

szemével meglátja a jelent. 

A párna az övé és nekem semmi, de semmi sem jutott, csak a 

— szalmazsák. 

THEWREWK ISTVÁN, 
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Levél jött tőled, drága vérem, 
Lelkem, jókedvű gyermekem ; 
A régi fészket föstöd nékem 
Mesélő szóval, könnyeden. 
Beszélsz apánkról, jó anyánkról, 
Leirod a kizöldült kertet, — 
S hogy visszajöttek kis lakói 
A füstös, ócska házeresznek. 

A pusztaföld, a száz ut szőlő, 
Présházunk a horág alatt, 
Termést igérő almafáink: 
Mindannyiról van egy szavad. 
Aztán, hogy édes jó apánknak 
Nincs egy órányi pihenése, 
Fut a tavasz s a tél lassú volt 
Sok munka vár öreg kezére . . . 

Te azt hiszed, jó kis cselédem, 
Hogy ez merő öröm nekem, 
Dehogy gondol rá ifjú lelked, 
Hogy könyhe láhhad két szemem. 
Ah! mért idézed most föl éppen 
Pillangóit gyerekkoromnak: 
Mikor az élet förgetegje 
Es kinos önvád ostromolnak! 
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Irigy vagyok a boldog csendre, 
Mely néked részedül jutott, 
Míg én ez árverö világban 
Haszontalan lótok, futok. 
. . . Hiába! már forditni rajta 
Alig lehet, szégyenlenék is, 
Küzdök tovább izzadva, fázva : 
De visszanézek néha mégis . . . 

Mért nem maradtam Istenem, mért 
Ott nálatok, ott köztetek! 
Engem sem dobna senki kövei, 
Nektek se folyna könyetek. 
Vinné manó a bölcsek könyvét, 
Tolond törődne a világgal: 
Kapálgatnék remélve, bizva 
Kint a. szőlőbe ősz apánkkal. 

Csak egy urat tudnánk fölöttünk, 
Ki irgalmával betakar, 
Zúghatna aztán, el nem érne 
.1 sebes szárnyú zivatar. 
Megáldaná az Ur a munkát 
S az összecsurgott verejtéket, 
Ti meg, húgommal, jó anyáidnak 
A ház körül segítenétek. 

Mert látod, itt mindenki szolga, 
És egyszersmind mindenki ur; 
Egymás szavát egy sem fogadja 
S egymás szivébe mind benyúl 
Igyekszünk egymást tulkiáltni, 
S nagyobbat ütni, mint a másik, 
Könnyen feledjük önsebünket. 
Ha látjuk mások vérfolyásit. 
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Két lélek él itt egy hüvelyben : 
Az egyik hajt előre, fel! 
A másik biztat: fordulj vissza 
És rejtezzél a völgyben el! 
Hajh, engem elragadt az első, 
S ha megfordulnék, hogy kacagna ! 
Futok tehát tovább, előre, 
Mig el nem hullok majd e harcba. 

Hanem te, édes jő cselédem, 
Maradj a rejteken tovább; 
Ne hagyd el a szegény kis házat 
És szilvafáink sátorát! 
Hogy megsiratnád azt a fészket : 
Soha, soha ne hagyd el lelkem, 
És jó apánkat, jó anyánkat 
Csókold, öleld, ó/voő/ helyettem! 

Móra István. 
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A kegyelmes urnái. 
(Tizenkilenc esztendős riport.) 

Bálával és szeretettel gondolok 

vissza arra a régen, régen múlt 

időre, mikor a S z e g e d i N a p l ó 

öreg, füstös redakciójában tanultam az 

újságírást nagyrabecsült barátomtól és 

mesteremtől, Békefi Antaltól. 

Most, hogy a lapnak negyedszá-

zados ünnepi ruháját varrogatják, az 

epizódok egész légiója ujul meg sze-

meim előtt. Mennyi kedves, édes emlék 

füz engem ahhoz az Iskola-utcai rozoga, 

hosszú sárga házhoz, hol a mi izgal-

mas, hálátlan, de mégis imádott mes-

terségünkben tettem meg az első lépéseket! 

Egy éjjel, éjfélen valamivel tul, ott ültünk Pósa bátyámmal a Hun-

gária törzsasztalánál. A lap készen volt. A korrekturát vártuk, no mert 

abban az időben — tizenkilenc évvel ezelőtt — minden ember saját-

kezüleg revideálta nyomtatásban a maga Írásait. A szerkesztő is, a 

riporter is. Nem is volt akkor annyi sajtóhiba, mint ma. 

Egyszer csak benyit Békefi. A szénfekete hajú, érdekes arcú, 

mindig lázas izgatottságban élő Békefi. Odajön hozzám, félrehív és 

idegesen suttogja: 

— Kis Vass, rögtön el kell menni a törvényszéki elnökhöz. 

— Most? Éjjel? — kérdem hüledezve. 

— Igen, most. Az imént megjött az igazságügyi miniszter s az 

elnökhöz szállott. Keresse föl és interjuvolja meg, hátha valami nagyon 

fontos ügy hozta Szegedre. 
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— Hiszen már ott alszanak . . . 

— Nem baj. Fel kell költeni a minisztert. 

Kelletlenül bár, de szedelőzködtem, tudva jól, hogy Békefi mester 

riport-dologban nem ismeri az ellentmondást. Menni kell — punktum ! 

Sötétben való hosszú, gyötrelmes bandukolás után megérkezem 

az elnök lakásához. A házmesterrel negyedóráig vesződöm. Végre 

beereszt és eligazít, hová, melyik ajtóhoz kell mennem s hol, melyik 

ablakon kell bezörgetni. 

Tizenöt-husz perc elmúlik folyton ismétlődő, türelmetlen kopog-

tatás közt. Kinos várakozás után kiszól egy álmaiból felriasztott cseléd : 

— Ki a z ? Mit akar? 

— A Napló munkatársa. Itthon van-e a nagyságos ur? 

— Persze hogy itthon. Alszik. 

— Nem baj. Érkezett hozzá az éjjel egy idegen ur? 

— Tudom is én ? . . . Nem ! 

— Dehogy nem . . . Legyen szives, költse fel a nagyságos urat és 

mondja meg, hogy azonnal beszélni szeretnék vele. 

— De kérem . . . most ? Majd reggel! 

— Érti is azt maga! Tegye csak azt, amit mondtam. 

Szivdobogva, szorongva várakozom tovább. Hogy jobban teljen 
az idő, magamban formulázgatom a kérdéseket, melyeket a nagy úrhoz, 

a miniszterhez fogok intézni. A miniszterhez, én, az alig egy hetes 

újságíró . . . 

A cseléd visszajött. 

— A nagyságos ur mélyen aludt. Alig birtam felkölteni. Legyen 

szives bejönni a szalonba s várakozni, mig felöltözik. Rögtön kész lesz. 

Éjjeli pongyolában, kissé mogorván lépett be az elnök. Szelid 

lelkű, rendkívül kellemes úriember volt, de tudvalevő, hogy a legszelí-

debb ember is fanyarrá lesz, ha éjjeli nyugalmában megzavarják. Ö is 

"'yen lett. A gyertyavilágnál kíváncsian nézett rám s kurtán kérdezte : 

— Szolgálhatok ? 

— Bocsássa meg, nagyságos uram, hogy ily szokatlan időben 

merészkedem ide, azonban az ügy fontossága parancsolta, — kezdem 
a ki magyarázást. 

— Történt valami ? Tessék, gyújtson rá . . . 

— Igen történt. Az igazságügyminiszter ur ő kegyelmességével 

kell rögtön beszélnem. 

— Tessék? 

— A miniszter úrral. Nagyon lekötelezne bennünket az elnök ur, 
, a volna oly kegyes ö excellenciáját felkölteni s egy rövidke audienciát 

kieszközölni nála. 

— De öcsém — szól csodálkozva az elnök — hol vegyem én 
niust önnek a minisztert? 

, — Kérem, nagyságos ur — felelek bizalmasan — ne méltóztas-
S e k tréfával elütni a dolgot. Hiszen mi jól tudjuk, hogy ő excellenciája 
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itt alszik a szomszéd szobában. Békefi ur mondta, ő pedig jobban tudja, 

mint én. Ő küldött ide. Beláthatja nagyságod, hogy interjú nélkül nem 

mehetek vissza. 

Az elnök minden boszusága dacára is nevetett. 

— Menjen csak haza egész nyugodtan, kedves öcsém. Ha én 

mondom magának, elhiheti, hogy nálam nincs a miniszter. Ezt az egyet 

— már engedjen meg — még is csak jobban tudom, mint Békefi ur, 

akinek egyébként szives üdvözletemet küldöm, j ó éjt! 

Nem emlékszem rá, hogy értem le az utcára. Dühös, ingerült 

voltam. Drukkoltam is, mert hátha az elnök becsapott és mi holnap 

lemaradunk . . . 

Lehangolva nyitottam be a Hungáriába. Akkorra már megnőtt az 

asztal: húszan is ültek az emlékezetes sarokban. 

— No, kis Vass, mit csinál a miniszter? — kérdi kaján mosoly-

lyal Békefi. 

— A miniszter? Kérem, abból a miniszterből egy szó sem igaz. 

Felzavartam az elnököt, most jövök tőle. Szép kis mulatság volt, mond-

hatom ! 

— Persze hogy nem igaz. Tudtam én azt nagyon jól. 

— Hát akkor miért méltóztatott? . . . — kérdém ingerülten. 

— Mert próbára akartam tenni magát . . . No nem baj. Most 

pedig üljön le szépen és mesélje el a részleteket erről a kis — éjjeli 

gyakorlatról. 

így neveltek bennünket akkor, régen . . . 

VASS GÉZA. 
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Lepkeszárnyon szálló órák, 

boldog percek voltanak, 

miket együtt átálmodtunk 

a virágzó hárs alatt. 

Fenn az égen holdvilág volt, 

lenn a földön némaság; 

az almafán a csalogány 

dalolta édes bánatát. 

Hozzám simult és átölelt, 

mint fát a folyóvirág, 

és csókoktól ittasultan 

álmodtuk az éjet át 

Alom volt mindez valóban: 

elrepült a csalogány! 

Azóta nincs szép holdas éj, 

és nincs szerelmes szép leány. 

J ^ d j ö t t c l * rr>ár . . . 

Feljöttek már a csillagok: 

nyisd ki, rózsám, az ablakot. 

Nyisd ki, rózsám, az ablakot: 

Nézzük együtt a csillagot. 

Oh de szép is nyári éjen 

a sok csillag fenn az égen. 

Hajtsd vállamra a fejedet: 

igy nézzük a fényes eget. 

A faluban csöndesség van. 

Fénybogár ég a bokorban 

Oly édesen sóhajtottál, — 

kis galambom, mit gondoltál? 



(1882. aug. 13.) 

Isten veled! szép Vilmám Isten áldjon! 

Isten veled! kis harmatos virágom 

Szivemre hajtsd le mégegyszer fejed: 

Nem lesz többé sziv, amely igy szeret! 

Isten veled! S amig én messze járok, 

Isten veled! feledj el, mint egy álmot! 

Én — mint a rózsát látod a tavon, — 

a könnyeimben arcod ringatom. 

Isten veled! örökre! Isten áldjon! 

Isten veled! kis harmatos virágom! 

Két gerlét szétvert a vihar kegyetlen: 

Boldogtalan nincs más, csupán mi ketten 

GÁRDONYI GÉZA 



Kedves Szerkesztő Uraml 

0z lett belőlem. A kép megmagyarázza, hogy : mi. 

Az egyéniségnek vége. Ezek a kicsi urak és csöpp 

kisasszonykák diktálnak nekem biztató meleget, fagyos 

aggodalmat, jókedvet, gondot. Bennük élek. Más képem 

nincsen. S talán ez inkább is érdekli azokat a szegedieket, 

akik még emlékeznek reám s akik között talán akadt 

olyan is, aki szomorúan nézett utánam, hogy: — nini, 

itt is egyedül, céltalanul kullog a világban valaki. 
Szerkesztő urnák régi tisztelője 

Budapesten, 1904. március 10-én. 

THURY ZOLTÁN. 
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Gondolatok. 

H huszonöt év történetét tár-

gyaló könyvben bizonyára 

alkalmas dolog a régi idő-

ket is emlegetni. A régi jókat. Jók 

voltak-e, azaz hogy jobbak voltak-e, 

ki tudná megmondani. Az emléke-

zés a multakra mindig kedves: em-

beri szokás, hogy a rossz napok 

hamarabb felejtődnek, mint a jók. . . 

Két évtized elfolyta nem oly 

régi időkre vet vissza s ma mégis 

derűs mosolygással lehet megemlé-

kezni arról, hogy mennyivel egy-

szerűbb és kedélyesebb volt akkor 

az ujságcsinálás. A szerkesztőségekben nem ültek nyolcan-tizen, rend-

szerint három emberből telt ki egy szerkesztőség, de a lapot meg bírta 

csinálni kettő. Éjjeli szolgálat nem igen volt, aki éjjelezett, be-betekin-

tett ugyan a nyomdába, vagy az Íróasztalához éjfél-tájon is, de nem 

kötelezett ez senkit. Inspekciónak nyoma sem volt, egy pesti sürgöny 

a ritka madarak közé tartozott. Ahelyett járt a Nemzetnek, meg Pesti 

Naplónak az esti lapja, külön a vasúti állomási trafikos nevére címezve, 

azokért éjfélkor elment egy erre fogadott asszony, behozta, fölzörgetvén 

vele valamely alvó munkatársat. Az aztán kék plajbászszal belepipált 
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nagy álmosan a friss nyomdaszagu papirosokba: ezt, meg emezt, meg 

még emezt „át kell venni" — ez volt az éjjeli szerkesztőség, azután 

nyugodtan aludt megint tovább. 

Helyben egyedüli hírforrás a városháza, meg a törvényszék volt, amik 

elég kedélyes módon voltak szivattyúzhatok. Bizonyos kollegiális vonás, 

amely ma csak részben tapasztalható, állt fennt a két lap közt a hirek 

átadása tekintetében. Az ám, ha sok volt az anyag, némely részét 

közös megegyezéssel elraktároztuk s csak harmadnap irtuk meg, böl-

csen takarékoskodva a fölösleggel. 

Ez időben történt, hogy az öreg Szmetán, a metrompás a kis-

teleki kettős gyilkosságot „Vonatkésés" cimen szerkesztette ki a lapba, 

mondván pár velős sorban, hogy „Kisteleken két embert megöltek s a 

vonat elé tették, mi miatt a vonat két órai késést szenvedett". Ekkor 

történt egy másik tollból a komoly jelentés, hogy az „ismeretlen tettes 

elfogatott", valamint a tápéi tüz riportja a városházi torony erkélyéről 

készül t . . . 

A szerkesztőség tintafoltos rozoga asztalai ehiintek az öreg kerék-

hajtókkal egyetemben, — az öreg János van még közülök, — akik a 

kézi gépek kerekeit forgatták, komolyan és szótlanul pipázván. Azóta 

niegszakállasodtak már a gyerekek is, akik az újságot árulták és zseb-

kendőszámra számoltak be a susztertallérokkal. Hol van a tartójából kivett 

s puritán egyszerűséggel az asztalra állított petróleum-lámpa s hol van 

ma az ujságiró, aki nyári alkonyatkor félhétkor mehet a Kioszkba 

Steinmannhoz az obligát vizbeolvasztott fagylaltja után ? Hát a téli 

bizalmas esték a vén Hungáriában, ahol Pósa a márványasztalra irta 

a verset, Dankó pedig azon melegében lemuzsikálta ? Biz más világ 

volt. Kisebb, szelídebb, otthonosabb élet. Lám a harcias Sebők egy 

ócska buzogányból alakított tintatartóból irt, mégis mindig szelid volt, 

a jó reggelét. Gárdonyi hosszúszárú pipáival bajlódott s gyenge tejes-

kávét ozsonnázott, Thury a Provence dalterhes mezőin járt, a költő 

berukkolt katonáékhoz gyakorlatra s komolyan előadta, hogy ő a világi 

életben suszter, minélfogva igen csak hordták elébe a szakadt kölyök-

csizmákat, hogy foldozza meg. 

Igen, akikről tudjuk, hogy hol vannak, mint vannak, hogy élnek, 

mire haladtak. Hát amazok, akikre már csak alig emlékszünk, néme-

lyiknek csak az alakját látjuk, midőn nevetését hallani véljük, de a 

nevét elfeledtük. Azon időtől máig — már mind a két lapnál — meg-

fordult vagy hatvan ember, egyik ment, a másik jött, ez is csak ment: 
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hova, merre Hajójuk révbe jutott-e, vagy fokba ütközött, ki tudná 

azt is megmondani. A sors utjai beláthatatlanok, mondta Schmiedt 

Keresztély János, bár hiszen ép azzal az erővel elmondhatta volna 

Vecsernyés Gombkötő Illés is. Annyi bizonyos, hogy a régi újságírás-

ból maivá való alakulás valahová elveté őket, szele a leveleket szerte-

sodorta. Nem maradt meg utánuk más, csak őszi alkonyatok szelid 

barátja, az emlékezet. 

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN. 
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Az én szinházi kritikám. 

112 

0 
ki szinész valaha megfordult 

Szegeden, sohase felejtette el 

Békefi Antalt. Ő volt a szín-

ház legfélelmesebb kritikusa, a szí-

nészek legszeretettebb barátja, a 

direktorok tanácsadója és a t. kö-

zönség szinházi orákuluma. 

Finom érzékkel tudta meg-

érezni, mi kell a szegedi közönség-

nek, mit gondol a publikum, mi 

esik jól, miért fog megharagudni. 

Abban az időben, mikor én a Sze-

gedi Napló munkatársa voltam, 

minden kritikája szenzációszámba ment. 

Én — a közigazgatási riporter — a maty-éri hid sorsával, meg a 

járványos betegségek statisztikájával voltam elfoglalva, vagy épen az 

Obláth Lipót közgyűlési beszédét igyekeztem hiven megörökíteni a törté-

nelem számára, mikor nagy ribillió hangja veri fel csendes merengésemet. 

Békefi feleselt a másik szobában Kulinyi Zsigmonddal, hogy ő 

bizony nem megy már el mindennap a színházba, hogy elég ha tiz 

esztendő óta mindennap ir a színészekről, hogy méltányos volna már, 

ha más valaki is eljárna néha, olyankor, mikor ő pihenni, vagy szóra-

kozni szeretne. 



Most meg épen olyan nap volt. Sebők Zsigmond ellátogatott 

hozzánk, illő volna vele tölteni az estét, de ő meg színházba menni 

nem akart, mivelhogy Lear királyt játszotta valamelyik vidéki vendég-

szereplő művész és erre Sebők nem volt kíváncsi. 

— No jó, — szólt végül Kulinyi — hát menjen el Tömörkény. 

— Már hogy én ? Én nem megyek. Ha épen el kell valakinek 

menni, hát menjen Palócz. 

Megvallom őszintén, a szivem remegett, megdöbbentem, bár tud-

tam, hogy Békefi ezt soha megengedni nem fogja, mégis h á t ha . . . és 

beleszédült a fejem abba a gondolatba, hogy ezt a nehéz kötelességet 

nekem kell teljesíteni. 

Kulinyi szólt közbe: — Nem Pista, az nem lehet. Palóc sohasem 

irt még színházról, nem kenyere neki az a mesterség, menjen csak maga, 

Palócz nem ért a színházhoz. 

Tömörkény azonban nem hagyta magát kapacitálni. Kell is ahoz 

érteni. Nem nagy mesterség az. Palócz is meg tudja irni, hogy ki hogyan 

domborított, csak menjen el Palócz. 

— De kérlek, Pista, — vélekedtem én szepegve — Shakespeare-

darab megy, vendégművész játszik, hát hogy legyek én egy pillanat 

alatt közigazgatási riporterből színházi kritikus? 

— Az nagyon könnyű, majd én megtanítalak. 

Mindnyájan Tömörkényre néztünk. 

— Nagyon könnyű a dolog. Nézd itt van ez az okuláré, mikor 

bemégy a színházba, tedd az orrodra és fogadom, olyan kritikus lesz 

Belőled, hogy más se különb. 

A ribilliónak egyszerre vége lett. Mindnyájan nevettük a Tömör-

kény ötletét és én színházi kritikus lettem. 

Lear király nagyszerűen csinálta a maga dolgát, az én szemem 

meg csillagokat szórt egész este. Mi az ördögöt irjak róla? De azért 

csak vége lett az előadásnak és nekem bizony irni kellett, hát irtam. 

Hogy mit, azt nem tudtam, csak irtam. 

Reggel elolvastam a lapot. Az okuláré-teoria fényesen bevált. 

A kritika olyan kerek, olyan tökéletes, hogy szinte nem is akartam 

hinni a szemeimnek. Találkoztam a színészekkel. Az egyik gratulált, a 

másik irigykedett, mert Lear király nagyon meg volt dicsérve, holott 

n em ő játszotta, szóval beszéltek a kritikáról. A kritikában azonban egy 

sajtóhiba is volt és ez nagyon bosszantott engem. 

Szmetán urat, a korrektort megkértem, hogy másszor jobban 
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vigyázzon, mert az ilyesmiből még baj is lehet; de Szmetán ur nagyon 

érzékenyen vette a dolgot, hogy de igy, de ugy, ő nem hibás, mert a 

kéziratban is igy van és ő a kéziratot nem változtathatja és azzal 

már le is ment a nyomdába és hozta fel a kritika kéziratát. 

Jaj, bárcsak ne hozta volna. 

Egy pillanat alatt összetörte minden önbecsérzetemet. 

Meg voltam semmisülve. 

A föld alá akartam sülyedni szégyenletemben. 

A kritikát nem én irtam. 

A kézirat a Békefi irása volt. 

PALÓCZ LÁSZLÓ. 



Feleselő újságok. 

^ szegedi újságokat tegnap is, 

/ T I ahogy mindig szoktam, este, az 

ágyban olvastam el. Tiz óra 

tájban elálmosodtam és eloltottam a 

lámpát. 

Hát egyszer csak hallom ám, 
l l ogy a Szegedi Napló és a Szegedi 

Híradó az éjjeli szekrényen elkezdenek 

egymással feleselni. A vitát a Napló 

kezdte: 

— Nos, látod öreg, szerencsésen 

megértem a 25 esztendőt és te nem is 

gratulálsz hozzá! 

A Híradó durcásan felelt: 

— Nem biz' én, mert neheztelek rád! Nagyon megboszantottál a 

minap a kutlorásáv notusav-val. Hallod, ilyen tisztes öreg kollegát még 
Sem illett olyan csunyául felültetni! 

— Engem is becsapott az istentelen! — sipított közbe a legfia-

talabb szegedi ujságcsemete, a Szeged és Vidéke. 

A Napló jóizüen elnevette magát: 
— Ej, ej öreg! Az ilyesmiért is lehet neheztelni? Hiszen ez 

CSí*k ártatlan pajkoskodás volt. 

— Akármi volt, engem mégis nevetségessé tettél vele. Különben 

komolyabb okból is neheztelek rád: azért, hogy minek jöttél te a 

V'iágra. Tudod-e, hogy milyen jó dolgom volt nekem a te születésed előtt ? 

Patriarkális kényelemmel szerkesztődtem s hetenként csak háromszor 

Mentem meg. Nem kellett magamat törnöm azzal, hogy azon melegiben 

115 



hozzam a híreket, jó volt napok, hetek múlva is. Á nagy politikával 

sem sokat kellett bíbelődnöm. Közöltem szépen az Istenben boldogult 

Tityi Tátyi* vezércikkeit, amikben tanácsokat osztogatott Bismarcknak, 

se sürgöny, se külön tudósító nem kellett — és mégis jó volt minden. 

A közönség is meg volt elégedve, meg én is. Ebbe a sok jóba aztán 

egyszerre beleütött a menykő, mikor te megszülettél, egyszerre napi-

lapnak, eredeti sürgönyökkel és saját kiilönökkel. Eleinte azt hittem, 

hogy majd be adod hamarosan a kulcsot, de bizony csak nem adtad 

és igy az lett belőle, hogy nekem is napilappá kellett lennem sürgö-

nyökkel, saját különökkel. És hej! ettől kezdve vége szakadt az én 

nyugodalmas, boldog életsorsomnak! 

Az öreg Hiradó egészen elérzékenyedett és akkorát sóhajtott, 

mint egy öreg fujtató. 

A Napló kérlelő hangon vigasztalta: 

— Nincs igazad öreg cimbora! hiszen nélkülem is előbb-utóbb 

napilappá kellett volna lenned. A sürgöny, telefon, külön tudósító pedig, 

amikért szintén neheztelsz, ma már elkerülhetetlenül szükséges minden 

valamirevaló napilapnál. Csak ezekkel érhettük el mi is, hogy a buda-

pesti nagyságos és méltóságos újság urak ollóznak belőlünk és „jelesen 

szerkesztett előkelő vidéki lapoknak" tartanak bennünket. 

Emlékezzél csak rá, hogy régi maradi állapotodban milyen bolond 

dolgot követtél el akkor is, mikor a szomszédos Tápé falu égett. Még 

oda sem küldtél külön tudósítót, hanem az akkori riporterednek, T ö r ö s 

Tivadarnak a kezébe nyomtál egy gukkert és fölküldted a városháza 

tornyába, hogy onnan ókumlálja ki a tápéi tüzet — gukerrel. De azért 

másnap igy kezdted te is a riportot: „Tápéra kiküldött saját külön 

tudósítónk . . ." Ilyenfajta jól értés iiltséggel akkoriban sokszor közöltél 

te riportot. 

Az öreg Hiradó erre már mérgesen vágott vissza: 

— A jól értesültségről pedig jó lesz, ha hallgatsz! Nem emlékszel 

arra, hogy egy délutáni külön kiadásodban Sándor szerb királyt már 

ezelőtt 8 évvel legyilkoltattad! 

— Ej, ej! Hiszen ez volt a legszebb remeklésem: a szerb király-

gyilkosságot 8 évvel előbb közöltem, mint a többi lap. Mit gondolsz, 

egy világra szóló esemény közlésével az összes lapokat megelőzni 

nyo l c e s z t e n d ő v e l ? . . . Csinálja ezt utánam, aki tudja! 

— Jó, jó, csak ne hencegj olyan nagyon! Füllentgetni is szoktál, 

ott van például a „Filippovits csizmája". 

— Hát te, mikor a Pallavicini uradalomban véres munkáslázadást 

csináltál és agyon veretted P a c h e r jószágigazgatót is, aki másnap a mi 

szerkesztőségünkben személyesen cáfolta meg a te „kiküldött saját 

különöd" rémmeséit. 

• T ó v ö l g y i Titusz, félhivatalos vezércikkíró. 
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— A „F i 1 i p p o v i t s c s i z m á j a " igaz, hogy költött dolog 

volt; de azért elhitte mindenki, mert ügyesen volt megirva és érdekes 

volt, még az öreg világlap, a Times is átvette Mikszáth Kálmánnak ezt 

a zseniális ötletét;ate „ l e b u n k ó z o t t v á r o s i á l l a t o r v o s a i d " 

pedig igaz volt, még sem hitte el senki és nem is vette át egy lap sem. 

Melyikünk hát az ügyesebb újság? 

A Hiradó büszkén válaszolt: 

— Ilyenfajta ügyeskedésre nincs szükségem, mert én higgadt 

komoly lap vagyok. 

— Ha ugy érted a higgadt komolyságot, hogy Tityi Tátyi-féle 

„higgadt, komoly" cikkekben még most is kioktatgatod néha a magas 

diplomáciát — akkor igazad van. De erről a komolyságról is le fogsz 

niég szokhatni, ha élsz vagy száz esztendeig. 

— Napló öcsém, ne csúfolódjál, mert komolyan megneheztelek rád ! 

— A neheztelésre nekem több okom lenne, mint neked; mert, 

kivált fiatalabb koromban, bizony nagy irigyem voltál. Hiszen egyszer 

csupa irigységből még az égről is letagadtál egy meteor-csillagot azért, 

niivel én irtam róla. Ráfogtad, hogy nem meteor volt, hanem egy papi-

ros sárkány a farkára akasztott égő lámpával. Persze a csillagvizsgáló 

intézetek, amelyek a meteort megfigyelték, szintén csak a te kivilágított 

farkú sárkányodat látták, ugy-e? 

Hanem hát hagyjuk abba a feleselést; eleget zsörtölődtünk 

mi már egymással és zsörtölődni fogunk ezután is, mert hiszen 

egy kis veszekedés nélkül nem ér az élet semmit. Most azonban, 

25 éves jubileumomkor, béke legyen köztünk! Szervusztok kollegák, 

öreg Hiradó, fürge Szegedi Friss Újság és te fiók-világlap, Szeged és 

Vidéke! 

— Szervusz, szervusz! Ugy van! Ez a helyes! Éljen a 25 éves 

Szegedi Napló! . . . É l jen ! . . . — kiáltott föl egyszerre a vén Hiradó és 

a másik két fiatal ujságcsemete, az első mély basszus hangon, a másik 

héttő pedig visitva, mint az inasgyerekek tüntetéskor. 

Erre a nagy éljenzésre aztán — föl is ébredtem; mert, természe-

tesen, csak álmodtam az imént elmondott dolgokat. 

* 

Föntebb két újdonságra történt hivatkozás; meg kell magyaráz-

nom, hogy mik voltak azok. 

„A F i l i p p o v i t s c s i z m á j á t " Mikszáth irta a Naplóba 1878. 

őszén. Az volt mondva benne, hogy egy szegedi csizmadia Filippovits 

tábornoknak, aki a boszniai megszállás vezére volt, egy aranyszegekkel 

kivert remek csizmát küldött ajándékba azzal a kéréssel, hogy a 46-os 

ezreddel odalent volt baka fiát ne állítsa olyan helyre, ahol golyó 
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érhetné. Ezt az érdekesen megirt újdonságot még a külföldi lapok is 

átvették. 

„A l e b u n k ó z o t t v á r o s i á l l a t o r v o s o k " a Híradóban 

jelent meg. Arról szólott, hogy G. J. városi állatorvos a földmivelés-

ügyi miniszterhez küldött egy hivatalos heti jelentésében (ami ma is meg 

van a levéltárban) szórói-szóra ezt irta: 

„Két darab városi állatorvos, antrax-kórban szenvedő, lebun-

kóztatván." 

LÉVAY BÉLA. 
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A vidéki sajtó jövője. 

H Szeged i N a p l ó szép jubileuma 

engem is, mint minden kartár-

samat, akinek nemcsak múltja, 

de egész jövője a magyar zsurnalisztika 

fejlődéséhez van kötve, némi elmélke-

désre birt. De hiába, az újságíró min-

dig szivesebben ábrándozik a jövőről, 

mint gondolkodik a múltról, s igy az 

én gondolataim sem a Szegedi Napló 

múltja körül keringtek, — hadd írjanak 

arról az öregebbek — hanem inkább 

a vidéki sajtó jövőjéről ötlött egy és 

más az eszembe. 

Bármekkorát haladt is Magyarországon huszonöt esztendő óta a 

vidéki hírlapirodalom : még mindig messze vagyunk attól az állapottól, 

amikor a vidéken lesz majd nyolc-tiz olyan napilap, amely tekintélyben, 

tartalomban és vagyonban egyenlő lesz a budapesti lapokkal. De ha 

ezt az állapotot nem is érjük el egyhamar: szerintem bizonyos, hogy 

már a belátható jövőben meg fogjuk közelíteni. 

Általános az a nézet, hogy Magyarországon a tulságig vitt centra-

hzáció akadálya a vidéki városok fejlődésének és igy a vidéki sajtó 

fejlődésének is. Ennek azonban csak az első fele igaz. Lipcse, Magde-
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burg, München, Frankfurt épen ugy eltörpül Berlin mellett, mint Szeged, 

Arad vagy Debrecen Budapest mellett s a lapjaik nemcsak a német 

birodalomban, de általában az egész világon épen olyan ismertek és 

tekintélyesek, vagyoni tekintetben pedig még kiválóbbak, mint a berlini 

lapok. Ugyanezt tapasztaljuk Angliában is. Birmingham, Manchester 

vagy Edinburg lapjain a londoni lapok közül csak egy-kettő szárnyal 

tul. A franciáknál is sok vidéki lap (Lyon, Marseille, Bordeaux, Gre-

nőble) jobban jövedelmez és tekintélyesebb is, mint a párisi lapok átlaga. 

Az olaszok legjobb lapjai pedig nem Rómában jelennek meg, hanem 

Milanóban, Firenzeben, Bolognában és Turinban. 

Mi ennek a magyarázata ? Az, hogy a külföldön a vidéki empo-

riutnok lapjai a vicinalizmuson felülemelkedtek s a községi keretből 

kilépve arra az álláspontra helyezkedtek, hogy országos ügyekkel fog-

lalkozni épen annyi kötelességük és épen annyi joguk, mint a fővárosi 

lapoknak. Ily módon a v i d é k i l a pok t e r r i t ó r i um a a v á ros f a l a i n 

tu l is megnövekedett, a fővárosi lapoké pedig összébb zsugorodott. 

Ugyanez be fog következni Magyarországon is. Azt mondják, hogy 

ennek akadálya a tőke-hiány. Laikus beszéd. A budapesti lapok nagy 

része hasonlíthatatlanul rosszabb anyagi viszonyok között van, mint 

egy jó vidéki napilap. Finánciális értéke semmi, adóssága óriási. Hogy 

mégis egyáltalán exisztálnak, ennek a politikai és közgazdasági morál 

nagyfokú züllöttsége a magyarázata. A tőke-hiány különben sem komoly 

akadály, mert hiszen tudjuk mindnyájan, hogy minden jó vállalatra, 

amely igazán jó, van pénz bőven. Ha meg van egy vállalatnak a szük-

ségessége , akkor meg van ahhoz a tőke is. Ez a gazdasági élet elemi 

törvénye. 

Ezt még meg kell toldanom azzal, hogy a vidéki sajtónak még 

nagyon sokkal tartozik az állam, amely ezt az adósságát kétségkívül 

be fogja váltani. A vidéki hírlapirodalom ennek az országnak egyik 

legjelentékenyebb i p a r ága , amely igen jelentékeny tőkét képvisel. 

Gyertyamártók, kalapbőrkészitők kaptak már állami kedvezményeket, 

(nyilt szubvenció, adómentesség stb.) de nem tudok rá esetet, hogy 

hasonló módon megkönnyítették volna egy véletlenül válságba jutott, 

vagy exponált helyen nehéz körülmények között a kezdet nehézségeivel 

küzdő lapvállalat helyzetét. Ezt csak megemlítem, anélkül, hogy a rész-

letekre kiterjeszkedném. Ennél különben is sokkal fontosabb, hogy az 

állam jobban becsülje meg a vidéki sajtót, mint eddig. A fővárosi saj-

tónak egyik legjobb kliense az állam, mint hirdető; de mint előfizető 
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is. A vidéki sajtónak pedig igen rossz kliense. Ez az állapot természet-

szerűleg meg fog változni, ha a szervezkedés útjára lépett vidéki lap-

kiadók agilitása néhány fokkal még növekedni fog. De szellemi és 

morális téren is sokkal tartozik az állam a vidéki sajtónak, mely koránt-

sem részesül annyi morális támogatásban, mint a fővárosi sajtó. Mi 

magyarok már-már ott tartunk, hogy a közhatalom kezelői ismerik és 

megbecsülik a publicitás fontosságát, — de csak Budapesten. Egyre több 

és több jóakaratra, támogatásra, sőt itt-ott tiszteletre is találunk — de 

csak a fővárosban. De amint teljesen fölismerik a publicitás nagy jelen-

tőségét, amint ez köztudattá válik: természetszerűleg kijut majd az 

eredményből a vidéki sajtónak is. 

E tekintetben az olaszoknál már ideális állapotok vannak. Náluk 

törvény van arról, hogy a közügyek publicitása az állam elsőrangú 

érdeke; náluk törvény rendeli, hogy például a parlament tárgyalásairól 

a kormány óránkint és i ngyen küldjön kimerítő és hű távirati tudó-

sítást minden vidéki napilapnak; náluk a törvény rendeli, hogy minden 

napilap szerkesztőségének a helyiségébe külön táviróhivatal szervezését 

kérheti, teljesen ingyen ; csak a küldött vagy kapott táviratokért fizet-

nek valami csekély dijat, alig felét a mi kedvezményes taksánknak. 

Nem mondom, hogy ez az állapot nálunk hamar bekövetkezik, 

de hiszem, hogy bekövetkezik, sőt hiszem azt is, nem ez lesz majd az 

utolsó állomás a haladás utján. 

SZABÓ LÁSZLÓ. 
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Kivül hangos lárma, 

Kurjongás, dal, röhej követi őket. 

Az egyikök csomóban kulcsot zörget, 

S hangjára, mint ütemre énekelne, 

Ha csuklástól meg nem botolnék nyelve. 

Az utcákon sötét már minden ablak, 

S amint a vízművek előtt haladnak, 

A szálas óriás «Megállj»-t vezényle, 

S a társaság legdélcegebb legénye, 

Ki pénzzel s hangos szóval ur közöttük, 

Kiá l t : a kis zsidót, azt megfürösztjük, 
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Az óra elhaladt az éj felén tul, 

Már jóval elhaladt az éj felén tul, 

S mely a nyirkos hidegben lomhán szárnyal 

A bor-gőzös levegő áramával, 

Becsapódott megettük kulcsra zárva 

A korcsmaajtó. 



A félszeg, kajla lábu ugy is józan, 

Igyék vizet, ha része nem volt borban, 

S karjába felölelve meghintálja, 

S veti a vizzel megtelt kő-karámba, 

Amely a kut alatt húzódik körben, 

A hahota ajkáról élcbe zökken: 

— No mostan megkeresztelünk, te jordán . 

Amaz kiugrik és foga vacogván, 

Elimbolyog haza, bambán, sietve. 

A «Herkules» vezényel, nó' a kedve 

A tréfa sikerültén, s mennek zajjal, 

A vaslemezü boltajtókra vagdal. 

A bot viszhangoz sok csapást kezökben. 

Folyó partján a ködtó'l elfödötten 

Kó'épület áll lépcsó's oszlopokkal. 

Kupolás átrium, aranyozott fal, 

Sok kincs benne a tudománynak szánva, 

Szoborművek, — az állatok királya, 

Elnyúlva fekszik ott két him oroszlán 

A fó'bejárat emelvénye ormán. 

S az oszlopok között az ó-kor bölcse: 

Sokrates ül, redó's palásttal födve, 

S a másik oldalon Homér a lanttal. 

Előttük felsüvölt a rémes kar-dal, 

Íme a dőzsölök köszöntik őket. 

Vak lantos, mért ülsz ilyen görnyedt 

Testtel, lantodra némán ráhajolva? 

Szaval a Herkules s lezuhan botja 

S kiüti vén Homér kezéből lantját, 

Aztán lihegve Sokrateshez tart át, 

Látván a kő-botot a bölcs kezében, 

Meghajlik s egy pár «tusra» hivja szépen. 

S hogy hallgat az, a bölcscsel is leszámol 

Ketté törik a kő-bot bunkósától. 
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Vizén visszhangja kél a vad kacajnak 

S a megcsonkított szobrok elmaradnak 

A sárga lomb már hullni kezd a fákról, 

S amint a sétányon keresztül lábol 

A vandal kis csapat, kasul keresztül, 

Egy-két virágbokrot kitép tövestül, 

És Herkules az óriási «csokrot» 

Viszi magával. 

Most egy kó'be botlott, 

De a követ felrúgja lenge lábbal, 

Hogy az egy ablak tükrén át beszárnyal 

A földszintes szobába, hol ledobban, 

Kicsiny kis bölcsó' mellé. 

S mennek mostan 

A nagy piacon átal hahotázva, 

S előttük feltűnik az Isten háza : 

A zsinagóga, keskeny utca-közben. 

Es Herkules botját emelve könnyen, 

Nagyot suhint, s a tölgyfaajtót éri: 

Gyere ki Jehova, mi várunk, Jéhi ! 

A csúfolódó szóra vár és mormog, 

Ottan belül visszhangzanak a boltok. 

S hogy szárnyakat ereszt a bátorsága, 

A tölgyfa ajtót egyre vágja, vágja, 

Csapkodja s hivja Jehovát, a vénet. 

S ime, belül valami mozdul, ébred, 

És hirtelen az ajtó ketté tárul, 

Az öreg Mózes imazsámolyárul 

Leszáll megnézni, hogy ki zörget s jött el, 

Hogy ott a hosszú napra várjon böjttel, 

Amelynek éjszakáját már előtte 

Virrasztja ho fohász közt készülődve. 

Megáll a küszöbön fehér ruhában, 

Melyen imalepel, halotti gyász van, — 
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S feddő szemekkel néz az idegenre. 

És Herkules ott áll verejtékezve, 

A szeme tűz, a Jehovát im látja, 

Fején a dicskör, hófehér szakálla, 

S hogy hátra imbolyog s mindegyre reszket, 

Veti maga elé a sok keresztet, 

Lerogy szélütötten, két térdre esve, 

Könyörgne is, de megkövült a nyelve. 

Azóta kezeit kulcsolja hó' fohászra, 

S maga előtt Jehovát egyre látja. 

KISTELEKI EDE. 



A Gárdonyi fekete nadrágja. 

(Riporter-história a Szegedi Napló szer-

kesztőségéből.) 

Elbeszéli Ú j l a k i A n t a l , 
öreg riporter. 

bizonyára senkisem sejti, hogy 

a nadrág, igen a nadrág, és kivált a 

fekete nadrág, olykor egy-egy tragédia 

utolsó felvonása. 

E poétikus történetben a fekete 

nadrág felvonásától függött két egy-

aránt lángoló riporter-sziv üdvössége. Mert arról volt szó, ki vonja fel, 

vagyis ki húzza fel a nadrágot. 

Igenis, a nadrágot. 

. . . Vala pedig az időben a Szegedi Naplónak egy facér fekete 

nadrágja, amelyet a redakció akkor fiatal tagjai (ma már idült meste-

rek) bizonyos megható kegyelettel vettek körül. 

Nevezték pedig egyszerűen, ugy hogy: a Gárdonyi-nadrág. Mivel 

Gárdonyi Géza hagyta örökségül a szerkesztőségnek. Tetszik tudni, ő 

egy kicsit kinőtt belőle. Hiszen hogyne tetszenék tudni ? 

Valamiként azt mondjuk, hogy a Nap, a Szerelem, a Fény, a 

Gyönyör, azonképen a Gárdonyi-nadrág. 

Nem őrzik féltőbb gonddal Buda várában szent István király 
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palástját, mint a hogy őrizték vala azt a nadrágot, amelynek az a kel-

lőleg nem is méltányolható tulajdonsága volt, hogy vala az ő szine 

fekete. És ebben különbözött minden egyéb nadrágoktól, amelyek ama 

legendás korban Bohémia rendelkezésére állottak. 

Viselte délelőtt a matinék riportere ; délután a korzó irodalmi kép-

viselője, este a színházi kritikus, éjjel pedig a báli tudósitó. Eltékozol-

hattuk a pénzünket, a szivünket, összes anyagi és egyéb kincseinket, 

de erre a nadrágra vigyáztunk, mert hiszen ez a Gárdonyi tisztelt nad-

rágja volt. A redakció ifjú tagjai testvériesen osztozkodtak ennek áldá-

saiban, — mignem a kaján végzet a rut visszavonás üszkét dobta a 

nadrág árnyékában békén megférő jóbarátok közé. 

Megtörtént az a szerencsétlenség, hogy a redakció két lánglelkü 

és bámulatosan gyorslábú riportere: a tehetséges irótárs és a hullámos 

ftirtözetü költőtárs egy és ugyanazon hölgybe bátorkodtak belebolon-

dulni. Alig várták a dicsőséges alkalmat, hogy személyesen megismer-

kedjenek a szépséges kisasszonnyal. Végre felmosolygott az alkalom 

a kaszinó-bál képében. 

Hát, ami a frakkot illetné, az volna mind a kettőjüknek. Hanem 

nadrág? ! A frakkhoz való fekete nadrágot már rég eladták a Valéria-

téri Samunak, abban az édes tudatban, hogy hiszen van a szerkesz-

tőségnek nadrágja. 

Kit illet meg tehát a nadrág ? Ez volt most a lét, vagy a nem-lét 

kérdése. Békefi mester oda nyilatkozott egy körmönfont körmondatban, 

hogy a nadrág — valamiként az Arany János fülemiléje — se Péternek, 

se Pálnak nem fütyül, hanem a tulajdonosának, aki itt felejtette. A kér-

desben tehát egyedül ő a kompetens. 

A tehetséges riporter-irótárs, a riporter-költőnél sokkal hamarább 

felfogta a helyzet súlyát és — eddig kiderítetlen módon szerzett pár 

hatosa révén — táviratot menesztett Egerbe, ahol a nadrág hírneves 

hagyományozója, a Szegedi Naplónak volt érdemes munkatársa, mind-

nyájunk büszkesége, Gárdonyi Géza él nagy visszavonultságban. 

„É le tem á l t a l a d i t t h a g y o t t n a d r á g t ó l függ. A ján-

déko zd nekem, k ü l ö n b e n t ö b b s z ö r f e j b e l ö v ö m magama t . 

Férf in ." 

A válasz pár óra múlva megjött: 

„Nad r ágo t rád t es t á l om . V ise ld f é r f i ú i önérze t te l . " 

A „rip" büszkén lobogtatta a táviratot; felhúzta a nadrágot, mire 

a másik „rip", a méla költő, sirvafakadt. 
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Az egész redakció megilletődött. Maga a győztes „rip" is érezte 

az ő bohémszivében, hogy öröme közé a boldogtalan kolléga könnyei-

nek ürömcseppjei potyognak. 

— Te, cimbora . . . Igaz ugyan, hogy a nadrág az enyém örökre 

és visszavonhatatlanul, de van egy jó eszmém. Az egyik t á n cn á l te 

v iseled, a más i kn á l meg én. 

A két „rip" erre megölelte egymást és e kibékülés után karöltve 

balla-gott a kaszinó-bálba. 

Amig a költő lent táncolt a sima parketten a közös ideállal, az 

iró-rip addig a szerkesztőség páholyából figyelte a táncoló párokat. 

Mikor aztán a keringőnek vége volt és a polka következett, a költő 

felment a páholyba és ott kicserélte az iróval a nadrágot — és amig 

a polka tartott, ő nézte búskomor arccal a páholyból, miként udvarol 

az iró-rip a közös ideálnak — egy és ugyanazon nadrágban . . . 

Mesébe való a két bohém-kollégának ez az önfeláldozó barát-

sága . . . és a kacér kisasszony sohase jött annak a nyitjára, mért nem 

kurizálnak neki egyszerre a bozontoshaju lovagok. 

Jó csomó éve ennek. A közös ideál férjhez ment régóta, valami 

prózai alak vette el. Mindig ugy van az, hogy az ideál másnak a fele-

sége lesz. 

A legendás nadrág pedig . . . tudja az ég, vagy a Valéria-téri 

Samu, hova lett. Csak a hagyományban él ; az öreg mesélget róla a 

szerkesztőség legfiatalabb sakálának: 

. . . Volt egyszer egy fekete nadrág . . . Volt egyszer egy szőke 

leány . . . Ugyanakkor két bolond riporter-fiu rótta a betűket a Szegedi 

Napló szerkesztőségében . . . Sakál! Ne cigarettáz olyan erősen, még 

megríkatsz! . . . 
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Kritikus és színész. 

H közönségben általános az a 

meggyőződés, hogy a színé-

szetben legjobb dolga van a 

kritikusnak. Színházba mindennap 

mehet, néha napjában kétszer is és 

ráadásul — ingyen. Aztán meg a 

primadonnától kezdve az utolsó kar-

hölgyecskéig minden mosoly a kri-

tikus számára nyilik. A kedvét kere-

sik, becézik, s mig a gazdag bankár, 

vagy a hétágú koronás urak kisebb-

nagyobb áldozatok árán juthatnak 

a színésznői kegyekhez, addig a kritikusnak minden áldozat, vagy 

utánjárás nélkül, egyszerűen az ölébe hull a — szerencse. 

Hát ez nem egészen igy van. Igaz, hogy a tehetségtelenek — sőt 

gyakran a tehetségesek — csoportja is keresi a kritikus jóindulatát, 

kedvező bírálatát, mert hát fődolog a dicsérő kritika, amiből sohsem 

lehet sok, vagy elegendő. Azonban nem olyan rózsás a kritikus hely-

zete, amilyennek a közönség hiszi. A színésznői mosolyok sem olyan 

boldogítók, a kegyek sem oly kegyesek, mint aminőkről az „azt mond-

ják" regél. És igy van ez jól, igy van ez rendjén. Nem szabad, hogy 

a „da ut des" elve a színészet és kritikusok között érvényesüljön. 

Nagyjában nem is érvényesül. Ahol ez az elv még divatban van, ott 
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BALLA JENŐ. 

ugy sincs semmi értéke sem a kritikának, sem a mondvacsinált, töm-

jénezett művésznagyságoknak. Mert a közönséget lehet ugyan irányítani, 

de félrevezetni, megtéveszteni soha. 

Tagadhatatlan, a színészeknek szükségük van a kritikusokra, mint 

tengernek a partra. A kritika szárnyán repülnek magasba a szín-

művészet tagjai, akik azonban a megengedett határon belül nem igen 

honorálják a kritikusok fáradságos munkáját. Tisztességes kritikus nem 

kiván és vár hálát, köszönetet, mosolyt és semmiféle kegyeket. Ilyenek-

nek nem is volna semmi értékük. Hanem azt megkívánhatják a kritiku-

sok, hogy igazságos Írásaikat megszívleljék a színművészet tagjai, 

akik ne lássanak ellenséget a kritikusban, ha az történetesen és a 

tényeknek megfelelően nem épen hizelgő bírálatot ir domborításaikról. 

Maguk között a színészek között napirenden vannak a gyanúsítások és 

a kritikusokhoz intézett gorombáskodó levelek sem ritka példányok. A 

színészek túlságosan érzékeny nép. A jót nem igen méltányolják, ám 

a kevésbbé jót, azt már ugyancsak honorálják, sokszor durva módon. 

Örök igazság a nietzschei mondás: „Színészt a dicséret hiánya, 

igazi embert a szeretet hiánya kergeti a sirba." 



A Szabó Áron uram császárkörtefája. 

Hmaga idejében nevezetes, jeles 

körtefa volt a Szabó Áron uram 

császárkörtefája. A székely vité-

zek szívós földjében gyarapodott ha-

talmas koronájú fává. Maga az anya-

természet is szerelmes volt ebbe a fába. 

A körtefa hajlékony ágait gazdag kincs-

ként aggatta tele aranysárga, piros kör-

tével. A virágfakasztó tavasz minden 

évben reszketeg, mézesajku bimbókat 

csókolt a levelek tövére. A gyümölcs-

édesitő nyár tüzével érésre hevítette a csokányon himbálódzó gyümöl-

csöket, melyeknek szattyános bőrét hamvas lehével aranypirosra festette 

az ősz, amidőn gyümölcs, levél érésre hajlott és vörösödni kezdett 

a lomb. 

Szabó Áron uram kosarakba szedte az illatos gyümölcsöt és még 
3 hegy túlsó oldaláról is jövének kóstolására a császárkörtefa aranypiros 

gyümölcsének. Hire és neve kelt, hogy a világlátott, marcona székely-

huszár obsitos strázsamester bibarcfalvi Szabó Áron uram, az Óperen-

ciás tengerentúlról, nagy tündérország aranyalmafás kertjéből hozta 

ennek a fának az oltógallyát. Másként nem is képzelhető ilyen feje-

delmi gyümölcs. . . 

Szabó Áron uram — ámde — becsülte is ezt a császárkörtefát. 
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Négy bivalyért sem adta volna oda. Az árnyékában többször pipázgatott 

és a kóválygó füstfelhőkből derűs képek mosolyogtak felé . . . Az unokák 

pirospozsgás arcú, vig csapata felől álmodozott édesen a marcona szé-

kely, akik majd idővel támadnak a faragott székely-nyoszolyákból és 

a szájban olvadó édes gyümölcsön osztozkodván, áldják a nagyapót, 

aki a császárkörtefát ültette. 

Azonban más sorsa következett a Szabó Áron uram császárkörte-

fájának. 

A szabadságharc, a Kossuthvilág erdőket tördelő viharai még 

megkímélték a bibarcfalvi kúria előtt ékeskedő császárkörtefát, amelyhez 

a Bem apó táborából, mint számos csatában vitézkedett huszártiszt tért 

meg a hajdani obsitos Szabó Áron uram, akire népével egyetemben 

bánatos, nehéz idő következett. Az éhes, a gyűlölködő idegenek, az 

osztrák sintér seregének jutott martalékul az ország. A szabad székely-

nek még a háza küszöbén belől sem volt nyugta. Mindenhol leskődött, 

mindenhová tolakodott szuronyával, rabláncával az osztrák zsandár. 

A gyermeke bölcsője mellett dalt dúdoló édesanyát tömlöcbe hurcolták 

a nóta miatt, mert az az altatódal hazafias, magyar nóta vo l t . . . Hát 

bibarcfalvi Szabó Áron uramat is börtönbe hurcolták, messze idegenbe, 

osztrák sáncfogságba, melynek tömlöcszobája halálszagu volt . . . 

Ugyanis a népszabadsággyilkos osztrák császári zsarnokság ellen táma-

dást koholt számos vitéz székelytársával bibarcfalvi Szabó Áron uram; 

mert a keseredett, ábrándos lelkű magyarok ugy gondolták, hogy a 

rejtegetett ősi fegyvert kézbe ragadva, rongy hazájába verhetik a sok 

nyüves, éhes, telhetetlen bendőjü osztrák németet, de melynek a spionjai 

időelőtt kiszimatolták a támadás tervét; nosza katonákat, zsandárokat 

uszítottak a székelyekre és a hatalmat bitorló osztrák császár nevében 

lőn hóhéri Ítélkezés. A marosvásárhelyi gyepen több hazafit húztak 

akasztófára . . .* Mások — „kegyelemből" — börtönbüntetéssel mene-

kültek az akasztófától. Bibarcfalvi Szabó Áron uram is ezen császári 

kegyelem folytán szenvedett az osztrákföldi bástyatömlöcben hosszú hat 

esztendőt. . . És bár a halálszagu levegő hervasztotta is a testét, kemény 

magyar lelkét nem törte meg a rabság. Otthon virágzott, gyümölcsöt 

érlelt, majd leveleit váltogatta a hires császárkörtefa, de bent a börtönben 

is teltek-multak az esztendők és rabságából szabadult a fogoly. 

Egészen a faluházáig kisérték a zsandárok. Most már a pecsétes 

* A Mack-Várady-féle szomoruvégü összeesküvés volt ez. 
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Írásával mehetett haza. Ekkor már befagyott a kertvégében a patak. 

Szabó Áron egyenest a pataknak tartott. Ruháját a fűzfára akasztotta 

és mint gyermekkorától — nyáron, mint télen — szokta, a patak jeges-

vizébe meritette kérges testét; csak ezután indult a kúriához. Már sötét 

este volt, midőn az ablakot megzörgette Szabó Áron. 

— Hejh! Any juk . . . Ne féljetek! Én jöttem m e g . . . Hamar 

hozzátok ki a nagy fejszét. 

A házi nép meglepődve hozta a nagyfejszét. És a keserű székely 

addig karjukba sem borult, a szobába sem lépett be, amig baltájával 

földre nem döntötte udvarának hajdani kedves, hires büszkeségét, az 

aranypiros gyümölcsöt termő császárkörtefát... És mintha csak Ítéletet 

teljesített volna, Ítéletet hirdetett volna, midőn földre zuhant a fa, keserű 

zordonsággal és megbocsátást nem ösmerő szilajsággal igy szólt: 

— Kivágtam ezt a császárkörtefát! Mert ugy jóltartottak a töm-

löcben a császár kenyerével, örökre a szájamat keseríti az ize és attól 

méreggé változnék a torkomon még a császárkörte i s . . . 

A havasföldön kisérteti nagy holttestként sötétlett a kidöntött 

császárkörtefa . . . 

IFJABB MÓRICZ PÁL. 

m 
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Tizennyolc évvel, tengersok reménynyel 

Egy csupasz képű, ábrándos gyerek 

Kocogtatott a „Nap ló " ajtaján. 

Öt éve . . . Félig álom már talán, 

De rózsaszínű bűbájban rezeg. 

Tizennyolc évvel, tengersok reménynyel 

Világos, hogy a fiu poéta volt, 

Csak pelyhedző, ki félénken da lo l t ; 

S ezért a szerkesztő ur ugy találta, 

Hogy a „törvényszék" ékes rovatába 

Ömleszsze minden csöpp talentumát. 

És a fiu irt roppant szenvedélylyel, 

Tizennyolc évvel, tengersok reménynyel. 
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És lett belőle „ügyes" zsurnaliszta, 

Stilusa könnyed, fölfogása tiszta. 

Boldog szerelme igy munkára vedlett, 

A szinek tűntek és a nagy szerelmet 

Követte az ujságiró-robot, — 

Szegény poéta kissé megkopott 

Husz esztendővel, „csinos" jövendővel . . . 

De közben, egy varázsos éjjelen 

Megejtette a bohém-szerelem. 

Mohón a lantot kezébe ragadta, 

S játszott szilajul, mámorosan rajta . . . 

A „bünügyekből" rossz garmond-ot irt 

És rímekért rontotta a papirt. 

Azóta, hej, de sok megváltozott! . . . 

Uj esztendő uj bimbózást hozott, 

Uj szerelemben sorvadóan égett; 

Oh, de az elsőt, azt a csudaszépet: 

A Toll-lal kötött hűséges frigyet 

El nem fe le j té . . . S bár az irigyek 

Ide meg oda fordítják figyelmét, 

Mindig imádja legelső szerelmét. 

MOLNÁR JLNŐ. 
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Huszonöt év bohémiádája. 

Euszonötesztendő bohémségéről szeretnék 

valamit regélni. Azt hiszem, szívesen 

elengedi mindenki annak a ténynek 

a konstaiálását, hogy huszonöt év még az 

emberi életben is sok, hát még egy újság 

életében ! Mi lett azokból, akik látták a Napló 

születését, gyermek létére is biztos járását, 

majd azt a gyors és önálló futást, amit 

azután vitt véghez, hogy tul járt a kezdet 

nehézségein ? 

Hány embernek járult hozzá a karrier-

jéhez ? Mennyi szeretetet terjesztett azokra, 

akik teljes tudatában a sajtó erejének, igye-

keztek ezt az erőt kihasználni látszólag szent célok, magasztos közügyek 

számára, voltaképen azonban a saját javukra! 

És mégis, bármily primitív volt huszonöt év előtt az újság, jó 

volt azért ez a különböző célokra is. Abban a korban nem tűnhetett 

föl a kezdetlegessége, hiszen a publikum nem ismert jobbat. Sok idő 

kellett hozzá, hogy kifejlődjék a zsurnalizmus a mai színvonalára s ha 

huszonöt év előtt azt merte volna valaki állítani, hogy lesz idő, amikor 

a Londonban éjfél után történő eseményekről reggel hat órakor már 

hasábokat közöl a Napló, — az illetőt bizonyára bevitték volna a meg-

figyelő intézetbe. 

Hát biz volt idő, ha ezután is és nem épen a Naplónál, hogy 

este hat órakor, mikor bezárták a boltokat, bezárták a szerkesztőség 

ajtaját is, azután másnapig senki sem vett tudomást a nagyvilágról. 

Egy sor kézirat nem mehetett le aznap a nyomdába s ha talán rabló-
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gyilkosság háborgatta volna a kedélyeket, vagy királyok légberöpitése 

kivánta volna mulattatni a jó népet, — az a jó nép várhatott a követ-

kező napig. 

De különbek voltak az idők is, az újságírók felosztották a hírei-

ket egész hétre, mert hát mire való lett volna egy nap elherdálni 

mindent? Az egészben csak az a szomorú, hogy a régi jókedv, paj-

zánság, amibe önkéntelenül fonódik bele a megragadó könnyelműség, 

— nincs többé eredeti formájában. Megváltozott volna a levegő ? Vagy 

a lapok szaporodtak el? — ki tudja azt. 

MIKSZÁTH KÁLMÁNRÓL. 

Itt rótta apró, szálkás betűit a nagy palóc, Mikszáth Kálmán, 

akinek szegedi dolgai fejezeteket foglalnának el. A lap alapítása után 

nemsokára belépett ő is a szerkesztőségbe, hogy innen induljon ki a 

karriérje, egész jövője. 

Természetes, hogy jó újságírót sohasem lehet ugy foglalkoztatni, 

hogy te például csak rendőri hireket irsz, te meg törvényszéki dolgokat, 

amennyiben kell az ember mindenre. Mikszáth is ép ugy megállta a 

helyét a vezércikk-irás terén, mintha Kákay Aranyos Nro III., vagy ha 

az elbeszélésiró szólalt meg benne. 

Azok a rajzok, amelyek hiressé tették nevét a „Jó palócok" kötet-

tel, a Szegedi Naplóban jelentek meg legelőbb, apróbetüs törénetekként, 

itt, szegedi levegőben szedte hozzájuk a hangulatot, mint azt a sze-

mély- és helynevek is bizonyitják. 

Teljes tudatában volt már akkor is erejének s talán ez segítette 

mindenkor előre. 

Egyszer például belátogatott a szerkesztőségbe a lap egyik elő-

kelő barátja, aki gyakran irt vezércikket is. Nagyot nyújtózkodott és 

odaszólt a palócnak. 

— írjon kérem holnapra maga vezércikket. 

— Jó, csak adjon témát! — mormogta vergóniája mögül Mikszáth. 

— Hja, — felelte ez, — ha témám volna, magam irnék ! 

Mire Mikszáth fölényes kézlegyintéssel válaszolta: 

— Tud is mágá irni! 

Annál jobban tudott ő. Mindent, amit csak kellett. Közbül hada-

kozásba került Endrényi Lajossal, a legjobb és leggavallérosabb 

kiadóval is. 

Késő este rohantak hozzá a hirrel a szedők. 

— Mikszáth ur kijelentette, hogy nem folytatja a vezércikket tiz 

forint előleg és három szivar nélkül. 

Ugy kellett az ajtónyilásán bedugni a kivánt dolgokat, mire aztán 

rendben volt minden a következő alkalomra, amikor megint a legvál-

ságosabb időben, a késő éjjeli órákban jutott eszébe Mikszáthnak az 

archimedesi csavar. 
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MIKSZÁTH MINT ÚJDONDÁSZ. 

Az újdonságokat sosem szerette Mikszáth, már akkor sem, amikor 

még egészen fiatal hírlapíró volt Szegeden. Szerinte az ujdonságirás 

egészen alantos újságírói munkálkodás, amire kár az időt pazarolni. Ha 

aztán neki is szánta néha magát egy napihir megírásának, biztosan 

novella lett belőle, vagy legalább is apróbetüs történet. A közönség 

azonban mégis a napihíreket kívánta leginkább, ugy hogy ő sem huza-

kodhatott sokáig, kénytelen volt engedni. 

— írok, persze, hogy irok! 

— Nem is tudsz te hirt írni, Kálmán, — ingerkedett vele a fő-uj-

dondász, L é v a y Béla. 

— Azért is. Nem kötelezem ugyan magam harmincra, nem utaz-

tatom vidéki körútra a nikaraguai rendőrkapitányt, ám olyat irok, hogy 

a hazai lapokon kívül átveszi a „Figaró", a „Kölnische Zeitung", no 

meg a „Times" is. 

— Kálmán, ne mondj olyat, mert az képtelenség, — erősködött 

Lévay. 

— Fogadjunk! 

Talán három liter borba megtörtént a fogadás, másnapra pedig 

Mikszáth előrukkolt az újdonsággal. 

Az volt benne elmondva, hogy Mihalik János alsóvárosi csizmadia-

mester egy pár remekbe készült csizmát küldött Filippovits tábornok-

nak, a boszniai hadsereg vezérének. Ez magában véve még semmi, de 

a jámbor varga a csizma talpára aranyszögekkel kiverte Bosznia-Her-

cegovina térképét, sőt azt is odaírta aranyszögekkel, hogy viselje gondját 

a lenn szolgáló katona-fiának, ne állítsa olyan helyre, ahol golyó éri. 

Nagyon szépen meg volt irva, valóságos novella, újdonság for-

májában. Harmadnapra elsőnek a „Pester Lloyd" esti kiadása emlékezett 

meg róla, majd kapott az alkalmon a „Pesti Napló" és utána a többi 

újság, hogy megdicsérje Mihalikot. 

Két nappal később a bécsi lapok zengtek dicséretet az alsóvárosi 

csizmadiának, egyidejűleg a „Frankfurter Zeitung" sietett távirati értesülés 

alapján (Bécsen keresztül), megtoldani az irást a csizmaszár oldalán 

is Közép-Európa térképével. Mire Párisba és Londonba jutott a hír, 

ezzel együtt vándorolt a csizmára Ázsia Dél-Amerikával egyetemben. 

— Lássátok, — mondta Mikszáth, — hogy igazam volt. Egyszer 

irok életemben újdonságot, azon is kapkodnak a világlapok. Hanem az 

a vicc a dologban, hogy a bolonddal bolondul kell beszélni. 

PÓSA LAJOS. 

Pósa Lajos, mint a Szegedi Napló munkatársa barátkozott össze 

Dankó Pistával s innen indult ki az a nemes társasszövetség, amely 

sok száz dalban fogja örök időkön át melengetni nevüket, emléküket. 
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A régi Hungária-szálloda éttermében szövődött nap-nap után az 

élet krónikája, ott gyülekeztek össze esténkint a Napló emberei, hiszen 

ez a hely esett legközelebb az Iskola-utcai redakcióhoz, ahova közben 

át lehetett nézni is a lap irányában. Itt irta legszebb verseit Pósa 

Lajos is. 

Pósa betűi már ellentétjei voltak Mikszáthénak. Gömbölyű, veréb-

fejformájuak, talán hogy jobban magukba öleljék a szivet, a melegséget, 

ami kiáradt belőlük. És nőttek, csodamódra növekedtek egyre. Reggel 

például nekiült Pósa a vezércikknek és mire délután felballagott a kész 

írással a redakcióba, valósággal beleizzadt, akkora csomaggá alakult. 

Pedig csak egy cikk volt az egész. Az első kutyanyelvre alig jött 10—15 

sor, a másodikra már 7—8, a harmadikra 4—5 és igy, növekedtével a 

betűknek volt olyan kutyanyelv is, amelyik csak három szót fogadott be. 

Újságírók között még mindig emlegetik egy rendőri hirét, amely-

lyel azt bizonyította be, hogy ilyen csekélységekkel egyáltalában nem 

tud megbirkózni ő, aki óriási feladatoktól nem riadt vissza. Ilyenféle 

volt a hir: 

Vakmerő tolvajlás történt alsóvároson az éjjel. Tóth Gergely 

kamráját feszitették fel s elloptak onnan két pár tyúkot. Az ismeretlen 

tettest a rendőrség még a délelőtt folyamán elfogta Sebestyén János 

csavargó személyében. 

Ebben a legelső korszakban irta egyébként az „Apró történe-

t e k e t , legbájosabb alkotásait, amit azóta is százan utánoznak. 
* 

A honhaza nem tekinti az embereket foglalkozásuk szerint és 

csakis igy eshetik meg, hogy a költő is kénytelen katonai szolgálatot 

teljesíteni. Hogy aztán a költők miképen végzik idejüket az angyal-

bőrben ? az nem egyforma. Petőfi óta poéta még nem lett őrnagy, leg-

följebb Palotás Füsti kapja meg nemsokára a pléhgallért, ő is inkább 

azért, mert katonának is jó. 

A költők szolgálati tevékenysége igy aztán inkább a humoros 

történetek számát szaporítja, jóllehet sok viz elfolyik a Tiszán, mig olyan 

stratéga születik, mint amilyen Pósa Lajos volt. 

Megkapta már a káplári csillagot, mikor rábízták a gyakorlótéren 

néhány ember vezérletét. A kapitány bevezette a tudományba azzal a 

szándékkal, hogy aztán magára hagyja. 

— Látolsz öngéntes, Ludwig Pósza, direkción aszt a csógát a fán! 

Egy kopott tollazatú varjú károgott arra felé, Pósa tehát vezette 

nyolc emberét. Az ócska madár ezenközben elunta a hasztalan vára-

kozást és odébb röpült. Káplár uram Pósa azonban ragaszkodva a 

parancshoz, haladt utána hol jobbra, hol balra, árkon át meg vissza, 

mig a kapitány — kikiabálva a tüdejének felét — megállította. 

— Öngéntes, maga elmennék ity Amerikánba is csógát után. 
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MELIUS JUHÁSZ PÉTER BIBLIÁJA. 

Újlaki Antalról, a férfiúról, van egynémely történet. Még a régi 

szegedi életből származik az, amikor jelenleg országos nevü irók sza-

ladgáltak a napi események után s Gárdonyi Gézát rendkívül mód 

érdekelte, hogy a tekintetes királyi törvényszék mely elvetemült ifjakat 

itélt el könnyű testisértés címén ? 

Volt akkor Újlakinak egy Melius Juhász Péter-féle bibliája, igen 

értékes és becses könyv mindenkinek, hát még Gárdonyinak, aki szen-

vedélyesen bújta ezeket a régiségeket és a gyűjtő szenvedélyével sze-

rette volna birtokába keríteni. 

Mondta is sokszor: 

— Mit adjak érte, Tóni ? 

De a Tóni-szerü férfiú nem akart attól megválni egy vagyon árán sem. 

— Fiam, emlékül kaptam, nagyon becses nekem is. 

Gárdonyi azonban nem hagyta abba. 

— Mégis . . . akármit kérsz érte, megadom. 

— Nem lehet, Géza, nem lehet 

Közbül aztán megtörtént, hogy Újlaki és Gárdonyi összegabalyod-

tak valami csekélységen. Formaság volt inkább az egész, a világ száját 

kellett betömni a komédiával, szóval párbajra került a sor. 

Nem vették maguk sem komolyan a dolgot, hiszen együtt éjsza-

káztak azalatt is, amig a segédek komolykodva tárgyaltak, együtt mentek 

riportra, sőt közvetlenül a párbaj előtt cserélték ki összeszedett hír-

anyagjukat. 

Mikor kezükbe adták a kardot, a mese szerint Gárdonyi még azt 

kiáltotta előbb oda Újlakinak : 

— Aztán három hasábnál többet ne írj a rablógyilkosságról, mert 

nálunk is ennyi lesz. 

— Légy nyugodt, Gézácskám! 

A következő pillanatban már felharsant a vezető-segéd: Rajta! 

kiáltása, Újlaki pedig megcsúszott és elesett. De Gárdonyi karja 

úgyannyira benne volt már a lendületben, hogy szinte elvakultan súj-

tott egyet a férfiú — hátára. 

A férfiú ágyba került, leghívebb ápolója természetesen Gárdonyi 

Géza lett. Ott töltötte mellette minden szabad idejét és beszélgettek a 

világ eseményeiről. Leégett egy sor ház . . . Kirabolták a tanyai kapi-

tányt . . . Vizbe fulladt egy lakodalmas menet. . . Husz nazarénus kato-

nát bezártak . . . 

— Ne tovább! sikoltott fel panaszosan Újlaki. 

Az elmulasztott riportokat még nem vette volna a lelkére, de a 

nazarénusok már fájtak. Nagyon fájtak. 

Az egyik látogatásnál aztán valami csomagot nyújtott Gárdonyi felé. 

— A tiéd, Géza. Szeretettel adom. 

. . . Melius Juhász Péter bibliája volt. 
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LÁZADÁS A SZEGEDI ÁLLAMFOGHÁZBAN. 

Akkor történt, mikor Hurbán Szvetozár és Andreánszky Jenő 

együtt barátkoztak a szegedi államfogházban. Hurbán valamelyik 

nagyobbszabásu izgatási pőrének eredménye gyanánt került oda, 

Andreánszky párbaj miatt. De azért az egymásra való utaltság meg-

barátkoztatta őket. 

Az államfogházbeli kedélyes állapotok Hatzinger igazgató alatt 

kezdtek veszíteni barátságos mivoltukból, ugy, hogy már nem is volt 

élvezet benn lenni. 

A létszám körülbelől hat volt akkoriban, de nagy volt az elkese-

redés is, mert Hatzinger ragaszkodott a rendhez és kijelentette a depu-

tációnak (amely megfordítva, őt hivta magához) hogy a két órai sétából 

sohsem lesz négy órai séta. Egy napra ez is elég. 

Igen ám, de mikor olyan gyönyörű tavaszi volt az idő! A szom-

szédban orgona nyilt, annak az illata fölébresztette a szabadság vágyát 

az uri rabokban is. 

Összeesküdtek tehát egy délutánon, hogy amikor letelik a két 

óra, nem mennek vissza a szobáikba, hanem tovább is künn maradnak. 

Hadd lássuk, mi történik? 

Az öreg fogházőr eleintén tréfára vette a dolgot. 

— Ugyan ne bolondozzanak a nagyságos urak, hisz jól tudják, 

hogy Hatzinger igazgató ur szigorú ember. 

— Jelentse neki azonnal, hogy nem mozdulunk. Most már estig 

maradunk az udvaron. 

Hamarosan ott termett Hatzinger. 

— Mi baja az uraknak? 

— Jól tudja. Követeljük a négy órai sétát. 

— Abból semmi sem lesz. Tessék visszavonulni a termekbe. 

— Már pedig mi nem megyünk. 

Vérmes ember volt az igazgató, (Most már, hogy nem nyomja a 

hivatalos kötelesség a vállait, barátságos, szelid ur, aki nyugodtan 

gibicei a kaszinóban,) parancsolgatott még egy darabig, majd átüzent 

tizenkét börtönőrért a Csillagba. 

Szörnyű patália kerekedett a dologból. A börtönőrök szuronyt 

szegeztek, kiabálás, szitkolódzás támadt, Hatzinger ideges volt végte-

lenül, végre azonban az államfoglyok engedtek az erőszaknak, jóllehet 

a humánus őrök azt sugdosták feléjük: 

— Ne tessék komolyan venni, mi nem szurunk, hanem azért 

tessenek mégis visszamenni. 

Ugy emlékszem, később beleavatkozott ebbe a dologba az igaz-

ságügyminiszter is. Hanem a történet java része csak most következik. 

Sokkal jobb ujságiró volt Andreánszky Jenő, semhogy magába tudjon 

fojtani egy ilyen igazi szenzációt, mikor az államfoglyokat egy sorba 

helyezi intelligens ember a betörőkkel. 
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Ráirta röptében egy kovertára, hogy: 

„Aki megtalálja ezt a levelet, vigye el a Szegedi Napló szerkesz-

tőségébe." 

Belül felkérte a redakeiót, hogy küldjön este pontban nyolckor 

valakit munkatársai közül az államfogház elé, az illető fütyülje a Cse-

rebogár, sárga cserebogár nótát, aztán pedig figyeljen. 

Most már kavicsra kötötte a levelet és biztos lökéssel a szoba 

vasrácsán, az udvaron és a kőfalon át kihajította az utcára. 

Egy takaros menyecske (szemközt lakott, sokat kacsintgatott az 

urak felé) ott leselkedett most is. Fölkapta az irást és vitte nyomban 

rendeltetési helyére. Nyolckor ott fütyült már Tömörkény István, mig 

Békefi Antal meleg baritonján dúdolgatott hozzá. Az urakra ilyenkor régen 

ráfordították kívülről a szoba kulcsát, az emeleten lakó Andreánszky 

következőleg megrugdosta sarkával a padlót. Alatta szőtte nagy pánszláv 

álmait Hurbán, aki megértette ebből, hogy neki most az ablakhoz 

kell menni beszélgetni. 

Az üvegtáblák kinyíltak, Andreánszky kezdte a közös nyelven, 

németül: 

— Alszol már Hurbán? 

— Képtelen vagyok, annyira felizgatott ez a mai nap. 

— Én akkor lettem rá a legdühösebb, mikor fenyegetődzni kez-

dett, hogy közénk lövet. 

— Nem is miatta engedtem, inkább a szegény börtönőröket szán-

tam. Az képes lett volna őket valami ostobaságba kergetni. 

— Én olyan izgatott voltam, hogy már nem tudok teljes tisztán 

visszaemlékezni az egészre. Hogy is kezdődött a dolog ? 

— Elmondom kezdettől fogva, figyeld . . . 

És elmondta a maga szokásos részletességével. Részletezve az 

elégületlenséget, az összeesküvést, a lázadást, annak fegyveres vissza-

verését. Nagyhangú kiabálására előjöttek az őrök, de vissza is vonultak 

hamarost. 

— Csak a nagyságos szerkesztő, meg a nagyságos izgató ur 

beszélgetnek! 

Hanem Andreánszky elérte célját, mert ezzel az ötletes interjúval 

tudomására hozta a künn hallgatózó újságíróknak a nap eseményét. 

Hatzinger másnap majd elszédült, mikor a Szegedi Naplóban négy 

hasábon keresztül olvasta az eseményeket. Szörnyű inquiziciót indított, 

de talán ma sem tudja a hir forrását. 

SZ. SZIGETHY VILMOS. 
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Részlet az „V. István" cimű drámából. 

III. fölvonás 12-ik jelenet. 

H A R C M E Z Ő . 

(Örzsébet királyné jön Joákimmal.) 

Örzsébet: Jó Istenem, most ment el az uram, 

O szánj meg ég, meg sem csókolhatám. 

Hű keble helyett csatatér fogad 

S viszontlátáskor halott lesz talán (zokog) 

Mi jó , hogy elhagytam galambjaim. 

Joákim 

(előlép) Okos tanács volt, nyiig a gyermek, 

Hát még ha több van; mit keresne itt? 

Örzsébet: Oh hallgass szép erény, te csalfa jóság, 

Vágyad csak a magány volt, untatott 

Pajkos csicsergésök, — mint élveztem én 

Es mily rossz volt a csönd. 

Joákim : Én tündérutat jártam a nyomodban. 

Az édes óra sebben tova illan. 

Örzsébet: Igen, te vakmerő, még meg se róttalak, 

Lovad nem egyszer mellém szöktetéd. 

Hát járja ez? 
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Joakim: Bocsáss meg, — én orcád nemláthatását 

Egy pillanatra sem tudtam kiállni. 

Ha bűn a hű sziv: szivem bűne nagy. 

Örzsébet: Én — megbocsátok; ámde a király, 

Tudod, nem tür ő tréfát ily dologban. 

Nem ám, te különös fekete bán. 

Joákim: Igen, fekete bánnak hivnak engemet, 

Mily tévedés, hisz szivem telve van 

Mosolygó orcád hajnalfényivel 

S titkon egy édes vágyat rejteget: 

Imádni nyíltan, bátran tégedet. 

Örzsébet: Nő hivatása fényt deritni ott, 

Hol a sötétség üt sivár tanyát, 

S ha lelked csak ezért fohászkodott: 

Tisztán imádva ám kövess tehát. 

Királyné vagyok, hódolás megillet. 

Joák im: Szivem nem ilyen hidegen szeret. 

Mást érzek én. A vágy tündérecsetje 

Gyötrött szivemnek nem ily képet ir. 

Nem szólhatok. Rangod lezárja ajkam, 

De szánj meg engem, eltaposva rajtam. 

Örzsébet: Én, egy magam . . . hát nem haragszom én, 

De az uram . . . nem tűrheti 

Az illem megszegését. 

Joák im: Mint látom, i t t eléggé megszegik. 

Örzsébet: S te nem sietsz, hogy védelmezd karoddal V 

Joák im: Hálásb lesz, hallván, hogy ficánkoló 

Kardom erővel arra kényszerítem, 

Hogy drága kincse védve jól legyen. 

Csatába küldesz; ládd ez ugy sebez, 

Bizony reméltem, szánsz, ha nem szeretsz, 

Ajkid, reméltem, j ó szót mégis adnak 

S ennél fájóbb sebet seholse osztogatnak. 

E zord kebel lágy búban pusztul el, 

De hódol hived és kézcsók ünnepel. 

(Megcsókolja a királyné kezét.) 

SZAKÁCS ANDOR. 
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1 iz éve keresem Írással a kenyeremet, 
de tulajdonképen csak azóta 

érzem magam újságírónak, mióta a 
Szegedi Napló iskoláját kijártam. A 
lapok kész ujságirót alkalmaznak, a 
Szegedi Napló maga nevel maga szá-
mára munkatársat. Ennek a huszonöt-
esztendős lapnak a szerkesztősége ki-
tűnő iskola, tanítómestere pedig — 
Békefi Antal. 

GALLOVICH JENŐ. 
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Suhan az esztendő szélnél sebesebben, 

Még észre se vettük: a nyár oda van ; 

Harmadik, mióta igaz szerelemmel 

Megöleltük egymást, édes madaram. 

Hulladozó szirmát leandereinknek 

Hűs alkonyi szellő sirva kergeti — 

Ha most velük együtt leperegne éltem, 

El tudnál-e engem még felejteni ? 

Ó, ne mondd, hogy istent káromló beszéd ez! 

Hisz te vagy a hivő, én vagyok a pogány : 

Te tőled tanultam, hogy meg kell nyugodnunk 

Az Ur bármit végez, szent akaratán. 

Aki összetette, akármelyik percben 

Ajkunkat, kezünket szét is veheti — 

Hogyha én elmúlnék ifian mellőled, 

El tudnál-e engem még felejteni? 

Mostanába sokszor keresztül borongva 

Lelkemnek virágos, dalos mezejét 

Ez a gonosz felhő, melynek komor árnyát 
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Mosolygásod napja se űzheti szét. 

Mostanában, hallod, éjjeleink csendjét 

Fojtott sóhajtásom hányszor felveri — 

Kusza álmomban is fojtogat a kérdés ; 

El tudnál-e engem még felejteni ? 

Mit tudom én, merrül, mit tudom én, honnan, 

Rám szakadhat egyszer gyilkos fuvalom, 

Irigyen kioltva tüzit életemnek, 

Mely lobogott eddig vigan, szabadon. 

De szemeim ámbár siket éjszakának 

Sohase hajnalló sötété fedi, 

Ott se hagy alunnom e sivár önösség: 

El tudnál-e engem még felejteni ? 

Fiatal vagy, szép vagy. Alkatod csodáit 

Tudod, versbe szedni én nem is merem — 

Hiszen a vers olcsó piaci portéka 

S rejti kincseit a fösvény szerelem. 

Fiatal vagy, szép vagy. Előtted az élet, 

Csupa ösmeretlen örömmel teli, 

Amiket nem adhat a szegény poéta — 

El tudnál-e engem még felejteni ? 

Es mit is adhattam? Se vagyont, se cimet. 

Olcsó zsellérportán kicsi tűzhelyet, 

Hol különös kegykép vacsora főzéshez 

Magam hasogattam apró-fát neked. 

Nászajándékul se volt egyéb, mit adjak : 

Pár bolondos ének könnyű rimei 

Szegény ujságiró kis menyasszonyárul — 

El tudnál-e engem még felejteni ? 

Szerelmes szived, mely most enyimen reszket, 

Az a mesebéli varázstükör-e, 

Mely csupa egy arcot mutat mindörökkön 

S megreped, ha egyszer más tekint bele? 

Vagy mint a viz szine, akárki belénéz, 

Mindenki mosolyát visszaneveti, 

Mindenkinek képit elringatja fodrán — 

El tudnál-e engem még felejteni ? 

»-^S 147 10* 



Osmer-e más gazdát, hol annyit viraszték, 

Fenyűfábul ácsolt Íróasztalom ? 

Lesz-e, ki kiverje a te hűségedrül 

Félbehagyott nótám néma lantomon ? 

Lelkem tavaszának megfakult virágit 

Lesz-e, ki csokornak megkötözgeti ? — 

Vagy szemétre dobja a sok ócskaságot: 

El tudnál-e engem még felejteni? 

Küszöbünkre ülve holdas nyári éjen 

Válladra borulva ki lesi veled, 

Hogy gyul ki a Véga szüzfehér világa 

A te álomtalan szép fejed felett? 

Lesz-e kéz, mely ágyad hófehér párnáját 

Puhára szelíden megveregeti? 

Lesz-e, aki jázmin ágával legyezzen? 

El tudnál-e engem még felejteni? 

S ha kékszemű Pankám hajnalszőkülésin 

Nyöszörgő sírással keresi apát, 

Hogy csicsisgatod el, mivel csillapítod 

Tudatlan szivének éber panaszát? 

Halovány orcámat, deresedő főmet 

Üres nyoszolyámon ha meg nem leli, 

Mivel némítod el ártatlan kis ajkát? 

El tudnál-e engem még felejteni? 

S meddő életemnek ez egy szál virága 

Deli hajadonná ha felserdüle, 

Szivedhez szoritva, az Isten kertjébe 

Sirom megkeresni ki jössz-e vele? 

Lessz-e rajta sirko, leander-virágos, 

Vagy homok behordja, szél eltemeti 

S nevem a fejfárul lemossa az eső — 

El tudnál-e engem még felejteni? 

Azt mondod-e néki: hogy édes apjára 

Haló poraiban is büszke lehet? 

Ritka kincset hagyott örökül reája : 

Becsületes szivet és tiszta nevet! 

Vagy pedig vállat vonsz? Megsiratni nincs mért 
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Sorsát az bizonynyal megérdemeli, 

Aki egyebet se tudott, csak szeretni — 

El tudnál-e engem még felejteni? 

Vagy mért gyalogolna tövises barázdán 

Könyezve a költő ifjú özvegye, 

Ha akad hintó is, mely puha ölébe 

Urasszonyaképen gyorsan fölvegye? 

Orcája rózsáit fekete fátyolban 

Miért hordaná ki sirjára n e k i , 

Ha aranypohárban van, aki ápolja — 

El tudnál-e engem még felejteni? 

O de minek kérdem! Hiszen olyan mindegy, 

A jövendő méhe bármit rejteget: 

Mit a végzet ujja megira felőlünk, 

Közülünk egyik se másíthatja meg. 

Mindegy: ha emlékem, mint tört hajó roncsát 

A haragos tenger, szived kiveti, 

Yagy szelíden, lágyan fenekére rejti — 

Én sohase tudlak elfelejteni! 

Veled leszek minden búdban, örömedben, 

Meg-meglátogatlak holdas éjjelen, 

En takargatlak be, én vigyázok rád, hogy 

Aluvásod csendes, álmod szép legyen. 

Uj szerelem csókján megpirult orcáid 

Ha hűvös fuvallat szárnya legyezi, 

Az is bizonyosan poraimrul támad, 

Mert én sohse tudlak elfelejteni! 

És hogyha majd egyszer selyem-szempilláid 

Végkép lecsukódnak jégujjak nyomán: 

Én jövök el érted, én viszlek magammal 

Az első szerelem örökös jogán. 

Én viszlek el oda, ahol fejem alját 

Az itélő Isten keze megveti: 

Együtt üdvözülünk, együtt kárhozunk el, 

Én sohase tudlak elfelejteni! 
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z ö g é n f e l e y ni, 

f j j moruságára vadtok, esmerjétek meg 

amint hozzájuk érintettem a hom-

lokom, lehűtötték a lázasan lobogó vért agyamban. Mintha a halál 

simított volna végig csontos kezével . . . 

Édes teremtőm, hol is vagyok? 

Nem szabad elveszítenem az eszméletemet. Velencében vagyok, 

a Frari-templom kolostorában, ebben a csodálatos, nagy börtönben, 

mely holtig rejti a szegény halandót, aki egyszer beletévedt. Szent 

életű férfiú vagyok, — legalább azt mondják a hivek, akik ide járnak. 

És én, szegény, együgyű ember, nagyon jól tudom, hogy nem vagyok 

szent életű, sőt többet is tudok . . . A gvardián sem az, a testvérek 

sem azok, sőt maga a provinciális sem az ! Gyakorta láttam böjt éjsza-

káján mint ültek tort a nagy teremben, mig hosszú pipáik füstjét moso-

lyogva fújták a levegőbe és csak azért nem koccinták össze poharaikat, 

mert e profán világi szokás nem illik istenes férfiakhoz. 

És én magam ! Azt hiszem, hogy a pátriárka hathetes karcért 

rendelne a számomra, koplalással és ostorozással, ha bele tudna látni 

a szivembe . . . Mikor urfelmutatáskor lehajtjuk előtte a fejünket, minis-



tránsok, mindig reszketni kezd a térdem és szinte percről-percre várom, 

hogy tiszteletreméltó lábával nagyot rúgjon rajtam . . . Óh, érzem, akkor 

egyenesen a pokolba esném ! 

Tegnap is, a vecsernyén . . . Huh ! Még most is borzadok 

A templom tele volt néppel és az orgona búgott, búgott nagyon szo-

morúan. De én nem hallottam belőle semmit, csak az oratoriumot vár-

tam, hogy utána körülhordozhassam a perselyt. Mindig szívesen teszem 

ezt. Körüljártam a padokat és észre se vettem, hogy az emberek között 

mindig csak az asszonyokat kerestem . . . . A Mária-oltár előtt majd 

gyökeret vert a lábam. Ott állt egy asszony; magas, szőke, szép. Finom 

ruhája volt, fehér arca és gyöngyös olvasója. Olyan volt, mint egy 

szent. Csak egy kicsinyt fordította felém az arcát, mig a pénzdarabo-

kat perselyembe tette, de óh, éreztem, hogy a szememet nem tudom 

előtte a földre sütni . . • Vétkeztem . . . 

— Heribald, Heribald ! A hiu ábrándozás nem kedves az Ur előtt! 

Szent Isten! Ki szólit a nevemen ? Mintha a lelkiismeret hivó 

szavát hallanám . . . Ah ! Páter Lorenzo az, a jó öreg. Gyakorta fedd 

engem és mikor elmegyen a sekrestye nyitott ajtaja előtt, soha se res-

teli ujját fenyegetően emelni reám, hogy eszemre térítsen. Szegény 

páter Lorenzo! Vájjon ő sohase volt husz éves és sohase tépegette 

lelkét a kételkedés gyáva kísértete ? 

Bemegyek a templomba. Hajdan, mikor novicius koromban először 

léptem ebbe a fölséges palotába, isteni tisztasággal zokogott bennem 

az áhítat. 

A magas, szines ablakokon tompa fénysugár szűrődött be; a 

márványfalakat komor csönd ölelte s az oszlopok homályos tükrén 

elmosódó fényfolt gyanánt ragyogott az örök mécs miriád reflexe. Akkor 

még hittem . . . 

Most — hiába nézem Maria Assuntát az oltár fölött. Lelkem künn 

kalandozik a Márkus-tér piacán és a prokuráciák oszlopos árkádjai 

alatt, hol vásári nép nyüzsög és az olajárusok lármája egybevegyül a 

galambkufárok zsivajával. E profán lármában az életet látom és lelkem 

ugy óhajtja azt! Már kürtölhetnek nékem eleget azok a homokkő-an-

gyalok, kik az oltár körül vannak; nem látok rajtuk egyebet, mint 

hogy az arcocskájuk tulon-tul fel van puffadva a nagy igyekezettől és 

egyiknek a nyaka, másiknak a karja tökéletesen ki van ficamodva. Ugy 

látszik, el fogok kárhozni. 

Végigjárkálok csöndben a falak mentén. A jobb hajóban, a fal 

mellett, van egy csodálatos síremlék, azt mindig szerettem nézni. Messze 

földről, a világ túlsó feléről búcsúra járnak ide az emberek. De 

mikor ide érnek, nem hoznak ajándékot a sirra, nem borulnak le áhí-

tatosan és még csak a kezüket se teszik össze. Előtte nem imádkoznak. 

Csak megállanak néma bámulattal és csodálják mindenek. Az álmában 

teremtő ember örök poézisét, az isteni lángban lobogó lélek nagy 

művészetét csodálják. 
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A Canova sirja az. 

Képfaragó volt, ugy mondják. Mig élt, a büszke márvány enge-

delmes viaszszá szelidült a keze alatt és ő az emberi formák harmó-

niáját csodálatos művészettel véste bele a hideg kőbe. Teremtett, mint 

egy isten. De pusztuló élete millió sejtéssel rajzotta körül szivét és a 

szegény nagy embert ismeretlen vágy sorvasztó tüze gyötörte : nagyon 

szenvedett. Ébrenlétében pihenni vágyott, álmában fölriadt; ha mun-

kájában megállott, emésztő, lázas sietség fogta el, ha dolgozott, ked-

vetlenül ejté ki a vésőt kezéből. Valamit akart, nagyot, szédítőt, hatal-

masat, — és nem tudta, hogy mi t ? 

Vergődő élete igy lassan a sir felé hanyatlott. Haja megfehére-

dett, szivében fáradtan lüktetett a vér. Álmában immár gyakorta látta 

a csontos kezű kaszást, aki kajánul vigyorogva intett fejével és hivta 

őt. És akkor, egy éjjel, miközben irtózva takarta el a szemeit és sirva, 

reszketve tépte galambfehér szakálát, hirtelen fénysugár futott végig az 

agyán és lángra lobbantotta csontjaiban a velőt. Egyszerre tudta, hogy 

mit akart? . . . 

A halált akarta megteremteni! 

És titáni erővel esett neki ismét a márványnak. Faragta, verte, 

kopácsolta Carrara hótiszta kövét és teremtő ujjai alatt csikorogva por-

zott a nemes anyag simuló teste. Ugy dolgozott, mint Hephaistos az 

alvilágban : isteni vágygyal, boldogan, fáradhatatlanul. Akkoron elké-

szült a csodálatos mű és a művész vére odafröcscsent a márvány 

havára: ott halt meg utolsó nagy alkotása előtt, a halál országa bejá-

ratánál . . . 

így pecsételte meg álma igazságát az élete vesztével. És az 

emberek, ime, a nagyszerű művet koporsója fölé állították, örök inté-

sül a messze jövendőnek. 

Hej, be szép is ez a szobor, Istenem, be szép! Mélységes, nagy 

kapunyilás van a közepén. Két oldalt emberek állanak, tolulnak, néz-

nek feléje; arcukon irtózat ül és szemükben gyáva reszketés fénye 

lobog. A halálra készülők ezek. Egy ifjú jegyes pár, görnyedő öreg 

asszony, férfi, gyerek, hajadon, agg, nyomorék: mind lökdösik egymást 

előre és aki elől van, borzadva szorítja vissza az utána jövőket. A kapu 

fölött pedig elmosódó, öreg betűkkel áll a rejtélyes felírás: AETER-

NITAS. 

Aeternitas! . . . 

Óh, erről álmodom én is tenger-idő óta . . . Ezt keresem titkon, 

epedő imában, hangos jajszóval, reszkető örömmel és boldog kétség-

beeséssel ! Miért, hogy onnan nem jött még vissza senki ? ! Miért, hogy 

halála órájában nem a menyország napsugaras képe ejti rabul a halandó 

szivét, hanem a pokol förtelmes borzalma? „Föltámadunk, föltáma-

dunk !" —• hirdetik a papok a vigasztaló igét, „elveszünk, elveszünk!" 

— zokogja vissza a sirba roskadó test fáradt szelleme. Senki se mondja 

meg az igazat; egy nagy hazugság az egész élet és a legnagyobb 
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hazugság benne az, ami szent és örök: a halál . . . Az emberek szive 

harang, melynek hangja tiszta és egyszerű, csak e harang nyelve hazug, 

mely a hamis szót hiu mesék özönébe veszt i . . . Hát hadd lássak be 

egyszer a halál kapuján ! 

Heribald, Heribald, térj magadhoz! 

Könyörületes Isten ! . . . Mintha páter Lorenzo szavát hallanám ! 

Nem, nem, senki sincs a templomban. Szemeim megüvegesednek, arcom 

forró tüz futja el. Még körülnézek egyszer, lelapulok a fö ldre . . . Hiába 

már! Érzem : ellenállhatatlan vágy von közelebb, mind közelebb . . . 

Oh, igy esett, hogy akkor, hives őszi reggelen, lopva besurrantam 

az örökkévalóság kapuján . . . 

Sötét volt. Dögieletes levegő csapott felém és szédülten kaptam 

a fejemhez. Megbotlottam valami súlyos, puha tárgyban. Csöndesen, 

vigyázva hajoltam feléje; hideg volt és merev, mint valami dög. Valami 

holttest lehetett, melyből nem rég szállt el az élet. Iszonyodva fordul-

tam vissza, de hajh, a kapuban emberek tolongtak és azok mind 

beljebb toltak maguk előtt. Megismertem : az ifjú jegyespár jött utánam. 

Tehát előre! Mint villámostorral korbácsolt viharfelhő, rohantam, 

szálltam, törtem előre. Lelkem tükörében lerajzolódva láttam Dante föl-

séges álmát, vágytam a nyomorultak jajgatását hallani és sóvárogtam 

a tisztítótűz kísérteties lobogása után. Hol van a pokol, hol van a 

kárhozat ? 

Amit kerestem, az nem volt sehol. 

Odább a vak sötétséget fekete szürkület váltotta föl. Minduntalan 

megbotlottam egy-egy holttest utálatos koloncában és olyankor rémülve 

futottam tovább. Már jobban láttam és a sivár mezőn hanyatt fekvő 

testek egész özönét pillantottam meg. Ünneplő ruhában voltak mind és 

kezüket szépen összetették a mellükön, ép ugy, amint eltemették őket. A 

rothadás szaga mind elviselhetetlenebb lett. Itt-ott undok ragadozók 

rebbentek föl a földről és féltékenyen kóvályogtak megkezdett zsákmá-

nyuk fölött. 

Lábamban halálos fáradtságot érzék és szerettem volna a töb-

biek mellé a földre feküdni. Ezek a holttestek már föloszlóban voltak 

és homlokukon előfehérlett a koponyacsontjuk. Szemüregeik ki voltak 

vájva és vigyorgó fogaik között ki-bejárt a poszogó bogarak, hangyák, 

százlábúak, élősdiek milliónyi tömege. Némelyik hulláról lerothadt a 

ruha, az viaszszerüen összezsugorodva, meztelenül feküdt a földön ; 

a másikból kiszáradt a hus, minélfogva ruhái összeestek és rátapadtak 

a szögletes csontokra. 

El, el az irtózatnak ebből a rémes birodalmából! — Meg-

őrülök ! . . . 

Odább tűrhetőbbé vált a levegő és tisztább lőn a világosság. 

Már nem láttam fekete vérben összeaszott hustömegeket; az izomszálak 

porrá mállottak és leváltak a fehér csontokról. A temetőbogarak is 

régen elmaradtak. De ameddig gyönge tekintetem átsuhant a belátha-
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tallan térségen, iszonyú mennyiségben hevertek ott a csontok rakáson, 

mint egy nagy hómezőn, mely fölött egyetlen sötét fölleggé olvadt a 

világ szomorúsága és az enyészet rettenetes bübá j a . . . 

Futottam, futottam a csontok halmaza felett. 

És egyszerre ritkulni kezdtek a borzalmat keltő relikviák. Nagy 

fekete foltok támadtak a halál mezején; a hómezőből kibukkant a 

porhanyós, göröngyös föld. Itt-ott csenevész fü és silány bokor nőtt az 

enyésző csontok porából. Amott buján csapott föl a gyöp és szinte 

elveszett benne az a magános koponya, fél mellkas, ami valamely 

pusztuló emberi romból még megmaradt. A sötét felhő foszlányokká 

szakadt és fölöttem kibukkant a mosolygó, kék ég, melyet enyelegve 

ölelt körül a csalfa napsugár. Sudár fenyőbe szökkent köröttem a törpe 

boróka; araszos fü zsongott lépésem súlya alatt és olykor kettétörött 

egy-egy s z í v ó s lábszárcsont, amint odább rúgtam magam előtt. De 

csakhamar eltűnt az utolsó csontmaradvány is és helyette lomha testű 

hüllők, békák, futó gyikok népesiték be a világot. Távolabb vakítóan, 

tisztán ragyogott a nap, recésszárnyu rovarok zümmögtek a levegőben, 

tarka pillangók röpködtek körül és egyszerre sietve iramodott el előlem 

az első emlős: egy földrelapuló róka. 

Csodálatos melegség futott át a szivemen. Látó szememmel beié-

meredtem a messzeségbe és ujjongva, repesve üdvözöltem a nagy tit-

kot, az örökkévalóság édes tudatát, mely ime, lelkembe hullott. A bol-

dogság zuhogó folyamként áradt ki belőlem és láttam, tisztán láttam 

eme csodálatos tartomány mélyén az első gyermeket, amint a földön 

játszadozott. . . 

Ez hát a föltámadás! 

És nekem épen itt kell most meghalnom ! Lábaim már nem bír-

nak tovább. Földre roskadok . . . A veríték csak ugy szakad rólam, 

mikor szomjasan, vágyban égve, zokogva lehajtom a fejemet és keser-

vesen görgetem a földön, földanyám puha, meleg keblén . . . 

— Heribald ! . . . 

Valaki nevemen szólított. 

— Heribald, testvérem az Úrban . . . 

Páter Lorenzo állott mellettem. A templom kövén feküdtem, arccal 

a földre borulva, Canova szüzfehér síremléke előtt. Mélységes homály 

volt a templomban, mintha este lenne. Az oltáron a gyertyákat gyúj-

togatták. 

— Szegény testvérem . . . Egész nap kerestünk . . . Jer, pihenj le 

celládban, beteg vagy . . . 

Körülnéztem. Emberek állottak ottan és csodálkozva sereglettek 

felém. Az egész templom tele volt emberrel. 

Tekintetem fájdalmasan esett rá az örökkévalóság kapujára. 

A márványemberek ott tolongtak előtte és az ifjú jegyes pár szomorúan, 

lecsüggesztett fővel indult a többiek után. 

— Jer, testvérem . . . 
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Agyamon átvillant a valóság. Boldog öröm langyos folyama csör-

gedezett végig tagjaimon és csodálatos erőt érzék a lelkembe szállani. 

Az igazság tudatának szent meggyőződése volt az. Fölállottam. És biztos 

lépésekkel, nyugodtan, csöndesen a szószékre léptem. Hiszen ez a föld 

az élet földje. Aki rajta él, az igazság szavának értésére teremtetett és 

tudnia kell, hogy az igaz élet kedvesebb a hiúságok hazug meséjénél. 

Éreztem, hogy arcomon kigyulladt a lelkesedés szent tüze. És 

egyszerűen, de meggyőzően, nyugodtan, de édes hevüléssel elmondtam 

az én nagy titkomat. Hogy ezen a földön ki miféle életet él, azonképen 

lészen jutalma és megnyugvása az ő szivében. És valamikoron testének 

porát ismét átadja az anyaföldnek, virágzó, uj, szűzi élet fakad abból, 

uj örömöknek és uj életnek forrása. Elmondtam vala mindent, valamit 

csak láttam; elmondtam, hogy az emberek szomorú vakságukban nagy 

temetőkertet formálnak a földből és csontok halmazával borítják a 

mezőket; csontokkal, melyek élettelenebbek és haszontalanabbak, mint 

a kő . . . Óh, tisztán látom a nagy igazságot, értem a föltámadás isteni 

titkát, hogy tökéletesebbé tevén az enyészetet, tökéletesebbé tegyük föl-

támadásunkat is! El kell égetnünk halottainkat, hogy hamvaikat elszórja 

a szél és belevésse az újjászületés szent műhelyébe . . . Ez a föltámadás, 

emberek, és nem az, amelyet ti reméltek!. . . Higyjetek nekem, a 

mindenható Isten nevére kérlek, higyjetek! . . . 

Nem tudom, meddig beszéltem ottan. Ugy emlékezem, a testvérek 

vittek le a szószékről és a nép dühében darabokra tépte köntösöm. 

Rég, rég v o l t . . . A provinciális, szegény, nagyon megsajnált és 

azt mondta, hogy nem kell engem megkötözni Megkötözni ? Miért ? 

Nem tettem semmi rosszat! És azt sem értettem : miért csuktak be ? 

Föld alá rejtettek, börtönbe zártak, hol patkányok és férgek voltak a 

játszótársaim. Szakálam megnőtt, megfehéredett. Agyamból mintha kiesett 

volna egy darab. Valami nagy tévedésnek kellett velem történnie; ugy 

látszik, egy gonosztevő helyett engem csuktak be. 

S im, még mindig nincs vége a tévedésnek. A klastrom udvarán 

hatalmas farakás emelkedik, melyet tengernyi nép vesz körül. Miért 

visznek engem oda? Én nem vagyok kíváncsi semmire. Hogy menjek 

föl a máglyára? Jó, jó; ugy is hiába, én nem fogom az utolsó kenetet 

a gonosztevőnek feladni. Nem hiszek e féle badarságokban. 

No, s hol a gonosztevő? Dio Cassius jut eszembe . . . Testvéreim, 

páter Lorenzo! Mi dolog ez ? Engem kötöztök a máglya tetejére ? 

Füstöt látok felszállani.. . Teremtő Istenem . . . Félrefordulnak mind és 

iszonyodva suttogják: 

— Szegény Her iba ld . . . 

Jó, jó, én mindebben nem hiszek. . . Bocsássatok!.. . S ha szá-

nalom van szivetekben és szerettek engem, ne forduljatok el, mikor 

meghalok, hanem ujjongjatok és mondjátok édes örömmel: 

— Boldog Heribald! 

DOMOKOS LÁSZLÓ. 
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A tarjáni csősz fia 

A tarjáni szőlőkbe nőtt fel 

S derék legénynyé lett idővel. 

Nótára a rigó kapatta, 

Pacsirta tanította meg, 

A muzsikát maga faragta 

A pendelyes kis csősz-gyerek. 

Most is, kamasz legény-korában 

A nóta volt az Istene. 

Verte oly istenigazában, 

Hogy a hur ugy szakadt bele. 

A hur után a szive jött és 

Nem használt semmiféle költés: 

Elhagyatott, nem muzsikál 

Ifjú Katona Méti Mihály. 



Tarjáni szoiőcsősz fiának 

Fenyőfa koporsót csinálnak . . . 

Elő, elő tambura-banda, 

Mit Hendók mestere alkotanda. 

A nagy bőgő gazdátlanul van: 

A Miska elpihent az Úrban 

A vén csősz siratván fiát, 

Miatyánkot, istennyilát 

Összekever, imádkozik, 

Ha megunja, káromkodik. 

Butykosábul füt-fát kinál. 

Sajnálja az egyetlenegyet, 

Akit az Ur hatalma elvett, 

Öreg Katona Méti Mihály. 

Pocok cigány a felsővároson 

Lakik valahol a cigánysoron. 

Haragszik ám a tamburára: 

Azóta ment le a hegedű ára. 

Hajós-, kőműves-, ácslegények, 

Kik télviz idején henyélnek, 

Kocsmázni járnak tamburával, 

Ujjat húznak szegény cigánynyal. 

Fülébe jut a gyászeset : 

Egy tamburással kevesebb, 

Es neki több kárt nem csinál 

Ifjú Katona Méti Mihály. 

Kilenc fiát felöltözteti mind, 

Kinek kabát nem jut, kinek meg ing, 

Kinek füléig ér le a kalap. 

Kinek a feje födetlen marad. 

A frakk lecsüng a meztelen bokáig, 

A félcipővel öreg csizma párzik. 

Szerszámjaikat a kezükbe adja, 

Aztán megindul a fióka-banda 
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Egy zöldpapiros koszorúval, 

Rikító gyászszal, néma búval 

A tarjáni szőló'k felé . . . 

Ott gyász van, nem szól a zene. 

(Hallgat a tamburás, ha gyászol, 

Tartózkodik a muzsikától.) 

Jöttükre a kunyhó elé kiáll, 

Vörös szemekkel, megtörött alakkal 

Öreg Katona Méti Mihály. 

A Pocok-banda szól . . . A hur zokog . . . 

«Ismersz-e Miska? — szól a vén Pocok 

Sokat húztam én egyedül magadnak, 

Most huzatok a bandámmal fiadnak» . . . 

Kezet fognak, sir, jajgat a zene. 

Hull a tarjáni szőló'k levele. 

A tamburások szeme nedvesül 

(Tán porszemet csapott a szél bele.) 

S a vén csősz lelke felderül 

Bütykös után néz a kemence torkán 

(Kerül még ital a Katona-portán) 

A Pocok-fiuk húzzák keserűn, 

Hogy eltörött a hegedűm . . . 

A vén Pocoknak kiperdül könye, 

Hogy végignéz kilenc élő fián : 

Mikor lesznek ily boldogok, miként most 

Ifjú Katona Méti Mihály ! . . . 

FARKAS ANTAL. 
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r % A politika. 

H csizmadia sohsem fog kabátot foltozni, 

a szabómester sohsem fog cipó'fejelésre 

vállalkozni. Manapság azonban alig 

akadna csizmadia vagy szabóinas, ki hivatva 

nem érezné magát a korhadt világ kireperá-

lására, politikacsinálásra. Pedig hát a politika 

is mesterség ám, amihez megkívántatik a 

rendszeres szaktudomány, meg a gyakorlati 

tapasztalat. 

(Bécs) KURCZAPARTHY MÁTÉ. 
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Justh Gyula a Szegedi Naplóról. 

H napokban, mint a Szegedi 
Napló fővárosi munkatársa 

megszólitom a Ház folyosóján 
J u s t h Gyulát, a függetlenségi 
párt e kitűnő tagját és megkérem, 
hogy irjon egy pár sort a Szegedi 
Napló ünnepi számába. Erre Justh 
igy felel: 

— A S z e g e d i N a p l ó t nagyon 
szeretem, mert egyike a legjobb 

vidéki lapjainknak, amely mindig bámulatosan eltalálja 
a párt igazi intencióit. Szívesen irnék is valamit, de 

nem lehetne inkább neki valamit mondani, mint irni, 
mert tudja, irni, most, amikor az embernek ezer meg 
ezer dolga van, egy kissé b a j o s . . . 

— Kérem, mondom én, ha nem akar irni, csak 
tessék megengedni, hogy én képviselő ur helyett oda-
írhassam a nevét. 

— Tudja, ez se járja. Hamis bort is csak akkor 
szabad forgalomba hozni, ha ráirják a vignettára, hogy 
a bor meg van keresztelve. Hát ha ráirja, hogy Justh 



Gyula helyett Mandowsky Richárd irta, nem bánom . . . 
teljesítse kötelességét. 

így jött, hogy e sorokat, melyeket tulajdonképen 
Justh Gyulának kellett irni, az én vignettámmal küldöm 
meg. 

így kerülök én ide, és igy méltóztassék e sorokat 
jó szivvel fogadni. 

Egyébként igaz lelkiismerettel írhatom alá Justh Gyula 
azon kijelentését, hogy a „Szegedi Naplót" főleg azért 
szeretem, mert oly becsületesen szolgálja az igazi függet-
lenségi eszmét. 

MANDOWSKY RICHÁRD. 
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Pünkösdi királyság. 
(Hogy let tem én e l ő s z ö r s ze rkesz t ő ? ) 

Kát Amerikában megtörtént (s talán még ezután is megtörténhet) 

az a bolond eset, hogy valaki szabómesterségre készült és mint 

a köztársaság elnöke végezte be a pályafutását. Hanem az a 

mottóbeli „égi végzemény" csakis ott, abban a csodálatos uj világban 

határozhat igy valaki fölött. 

A mi ezeréves szép hazánkban még idáig tudtommal nem fordult 

elő hasonló eset. Lehet azonban, hogy valahol a jövő méhében rejtőz-

ködik ilyesféle és meglesz, ami eddig még nem volt. Ez attól függ, 

hogy a Budapesten párttá tömörült n a g y s á g o s demokrata urak milyen 

akciót fognak az eszméik érdekében kifejteni. Hanem én már lemon-

dok arról, hogy azt megérjem. (A hétéves Pista gyerek dédunokája is 

meg fog addig kopaszodni.) 

Nálunk más a világ rendje. Nem azért vagyunk itt a vén Európa 

közepén ezeresztendős ország, hogy holmi Amerikácskához hasonlít-

sunk. Nálunk is viheti a közpályán valamire, néha bizony jó magasra 

is, az olyan ember, aki jól választotta meg az apját, anyját. Egyébként 

pedig, aki tizenkét iskolát végzett, haladhat addig-ameddig a bürokra-

tikus szamárlétrán fölfelé, avagy kezdheti az életpályát, mint diurnista 

s szerencsés körülmények közt fölviheti valami kezelőtisztségig, miköz-

ben halálos-holtig törheti a fejét azon, hogy az Ég, amely ruházza a 

mezők liliomát és táplálja az erdők madarait, hogyan feledkezhetett 

meg épen csak a szegény emberről. 

Ámde vannak ám szerencsés kivételek. Ilyen például az én ifjú-

kori karriérem. Ügyvédnek készültem s a mottóbeli „végzemény" sze-

szélyes határozata folytán újságíró lettem . . . Hohó ! Mit beszélek én ? 

Előbb szerkesztő, valóságos szerkesztő és csak azután ujságiró. Tehát 
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„filius ante patrem". Ezt a csudálatos esetet' nem jegyezték ugyan 

föl a hazai krónikák, de azért így történt. A nyájas olvasó mérget 

vehet rá. 

Hanem ehez persze a rendkívüli körülményeknek végzetes össze-

játszása kellett. Kellett hozzá egy Bach-szisztéma, aztán egy ezzel hadi-

lábon álló vidéki lapocska, meg ennek egy vakmerő szerkesztője, 

akit illoyális viselkedéseért börtönre vessenek, minek következtében 

árván maradjon a szerkesztőség és az én nyakamba hulljon, mint a 

pusztaságban vándorló zsidókra az égi manna. (Sántit biz ez a hason-

lat is, mint minden hasonlat, de hát hirtelenében nem tudtam okosabbat 

mondani.) 

A régebbi szegedi dolgokban járatos olvasónak nem kell monda-

nom, hogy az az újságlap, amelyről itt szó van, Szeged legrégibb lapja, 

az öreg Hiradó. (Az éveinek száma után mondom csak öregnek. Hogy 

lélekben is öreg-e vagy fiatal, azt nem tudom; mert anno dacumal 

ugy elváltunk egymástól, hogy azóta csak ugy ismerem, mint katona a 

kávét, — hirből.) 

A dolog pedig ugy történt, hogy 1859-ben irtam én egy hazafias 

verset, amit beküldtem volt bold. Tóth Kálmánnak, a lapjában (Hölgy-

futár) való közlés végett. Nem adták biz azt ki, hanem a szerkesztői 

üzenetet irt rá, hogy a vers jó, de a „közlésétől ó v a k o d n u n k kell." 

Ebből legalább hivatalosan megtudtam annyit, hogy a vers megéri 

a nyomdafestéket. Nemsokára azután megszületett a Sz. Hiradó Burger 

Zsigmond apasága és Kempelen Győző (a szerkesztő) keresztkomasága 

mellett. Nagy gyönyörűséggel olvastuk itt Pesten az első számait. Mert 

láttuk, hogy ez a gyermekcipőben járó lapocska legénykedvvel csápo-

lódik az osztrák cenzúra vaskorlátai között. Elő is vettem hamarosan 

azt az asztalfiókban pihenő versemet és beküldtem ennek a lapnak. 

Nos, a legközelebbi számban ott diszlett az én hazafias versem. Kem-

pelen nemcsak kiadta, hanem *) alatt szörnyen meg is dicsérte a ver-

set, engem pedig, az iróját, melegen meginvitált, hogy ha hazamegyek, 

hát látogassak el hozzá. 

Ez nemsokára meg is történt és én azután bejáratos lettem a 

redakcióba. Irkáltam verset, prózát, apró-cseprő dolgokat. De csak mint 

benevolus irócska. Ami annyit tesz, hogy beléptem az ujságirás elő-

szobájába. 

Eközben ránk köszöntött az 1860-iki mozgalmas esztendőt 

A hazafias tüntetések korszaka, amikből Szeged is bőségesen kivette a 

maga részét. A mozgalmat szitó tüzet pedig ott élesztgettük a redak-

cióban. Az áldozatnak is onnan kellett kikerülnie. Mikor már a hullá-

mok jó magasra csapkodtak, egy szép napon az osztrák rendőrhatóság 

szbirrjei megjelentek a redakcióban s Kempelennek tudtára adták, 

hogy a szerkesztés gondjaitól egyelőre föl van mentve. Bevitték a várba, 

másnap pedig már elszállították a Holubárék országába, jozsefstadtba. 

Ott töltött szegény hét hetet cs. kir. kazamata-koszton. 
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Ez ugyan mit sem ártott az osztrák-ellenes mozgalomnak, sőt 

csak szította a tüzet. Hanem a lap olyan árvaságra jutott, ami súlyos 

válságot jelentett. Mert tudnivaló, (ami most elképzelhetetlen), hogy a 

szerkesztősége egyetlenegy személyből állott: a szerkesztőből, akit 

Jozsefstadtba hurcoltak. Voltak külső munkatársai, de belső egy fikarcnyi 

sem. Én is csak olyan „bejáró" voltam. Világos volt, hogy az osztrák 

rendőrhatalom halálos csapást akart mérni a lapra. 

A gonosz hirt én vittem meg a lap kiadótulajdonosának, Burger 

Zsigmondnak. Az öreg belesápadt, a fejéhez kapkodott, azután ide-oda 

topogott az Iskola-utcai könyvesboltban, mint a kacsafiókás tyúk a tó 

partján. Ezekhez járult néhány súlyos aj-hajhaj! 

— Mi lesz most? Hogy lábalunk ki ebből a hínárból? 

Részvéttel néztem a jó ember vergődését; de bizony tanácsot 

ép ugy nem tudtam neki adni, mint nem tudtam volna pénzt adni, ha 

erre lett volna szüksége. Egyszer csak hirtelen megállt, rám nézett erős 

nézéssel, azután mint valami biró, aki súlyos Ítéletet mond a vádlott 

fejére, igy szólt: 

— Fiatal ember, ön fogja tovább szerkeszteni a lapot! 

Éreztem, hogy most meg én sápadok el. 

— É-én? De hát hogy fogjak én olyanba, amihez nem értek? 

— Majd belejön. Kempelen sem volt azelőtt szerkesztő. Aztán 

én már értek hozzá valamit, — majd támogatni fogom! Hiszen az 

egész nem fog sokáig tartani, csak amig Kempelen visszajön. Addig 

én leszek a felelős szerkesztő, ön pedig csinálni fogja a lapot. Majd 

meglássa, minden jól fog menni. Kérem, ne ellenkezzék. Nincs veszte-

getni való idő, ha azt akarjuk, hogy a lap ne pauzáljon. Lássa, ebben 

a nagy ménkű városban nincsen egy teremtett lélek, aki csak konyítana 

is ehez a mesterséghez. Ön legalább eddig annyit mutatott már, hogy 

kedve van az újságíráshoz. 

(A sok „ön"-re megjegyzem, hogy a kaputos társadalomban a 

„maga" akkor még nem volt divatban.) 

Száz szónak is egy a vége : a kapacitálás fogott rajtam és én, a pely-

hedző állu jogászgyerek, egy kemény parolával fölcsaptam szerkesztőnek. 

Az öregúr aztán még csak arra kért, hogy vigyázzak a tollamra, nehogy 

ő is a Kempelen sorsára jusson, mert akkor csakugyan vége lesz a lapnak. 

Nos, beállottam a műhelybe, s a lap a maga idejére pontosan 

megjelent azután is, mint azelőtt, — a laptulajdonos felelős szerkesz-

tősége s az én felelőtlen szerkesztésem mellett. Én vigyáztam magamra, 

a szerkesztésért felelős kiadó vigyázott én reám, és ment minden, mint 

a karikacsapás. Hogy hogyan, magam sem tudom, de bizonyos, hogy 

hamar beletanultam az ujságcsináló mesterségbe. Az akkori szükséghez 

képest megtanultam azt is, amit a mostani ujságirók nem tudnak, mert 

nincs is szükségük rá: hogy kell a betűsorokat ugy irni, hogy a sorok 

közt is olvasni lehessen; biztatni a magyart és szidni a németet, hogy 

az megértse, ez pedig meg ne értse. 
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És megtanultain sok egyebet, a többi közt azt is, hogy azt a kis 

szellemi tőkét, ami az embernek a fejében van, hogy kell aprópénzre 

fölváltani a fogyasztóközönség számára. A kénytelen vállalkozás tisz-

tességes sikere pedig bebizonyította én rajtam is a született magyar 

közmondás igazságát: Akinek hivatalt ád az Isten, észt is ad hozzá. 

* 

Hét hétig tartott a szerkesztő fogsága. Ennyi ideig tartott az én 

első szerkesztői pályám is. Hát bizon csak olyan pünkösdi királyság 

volt. Liliputi pálya. Csakhogy ez a rövid ut is csupa rózsák közt futott, 

amiknek nem voltak tövisei. És ez a rövid pálya, ez a pünkösdi király-

ság döntötte el a sorsomat, amely később egy annál hosszabb és tövi-

sessebb szerkesztői pályát nyitott meg előttem. Ugy voltam vele, mint 

Thália növendékpapjai a színészettel: aki ott egypár cipőt elkoptatott, 

nem bir tőle szabadulni többé. 

Negyvennégy éve már ennek az én pünkösdi királyságomnak; 

de ma is jól esik reá visszaemlékezni. S az emlékezés hatása alatt 

érzem, hogy az öreg sziv frissen, fiatalon dobog, mint akkor — negy-

vennégy év előtt. 

NAGY SÁNDOR. 



Legényavatás. 

I. BÚCSÚZTATÓ. 

Jó napot kivárok. Hazajöttem ismét 
Magamba szívandó egy kis „városismét". 
Tele van a világ szegedi hírekkel: 
Az ember szomjasan feküszik le este, 
Szomjasan kél reggel. 

Bántja az irigység, nem maradhat veszteg, 
Hogy ti itthon olyan vigan veszekesztek. 
Uj-párt, szobor, szinház — no ennyit nem bir el, 
Be kell oltania magát idehaza 
Egy csipesz-nyi hirrel. 

Sok jó fia vagyon mi édes anyánknak, 
Országnépesitő Szeged városának. 
Van közöttük tudós, van püspök és báró, 
Nekem is van cimern, én vagyok közöttük 
Az a „hazajáró". 

Az igaz, hogy ide jöhettem én bátran, 
A helyemet mindig teritve találtam. 
Hej, pedig ugy hallom, a családi asztal 
Egy-egy teritésre be nem éri most már 
Százezer karajjal. 

Nem is egyebért jó elszakadni messze, 
Mint hogy az embert a hazavágy epessze. 
Erről az érzésről ki itthon van mit tud ? — 
Persze még mi azt a valódi „Kétszer-szürt" 
Tiszavizet ittuk-
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Mikor elszakadtam, most 25 éve, 
Belefogadkozott lelkem jobbfelébe, 
Hogy ami esemény csak megesik vélem, 
Be nem álló szájjal azt én idehaza 
Mind, mind elregélem. 

Szerző embernek is gondolatfolyása, 
Hogy amit szerezget, ne csak maga lássa. 
Akkor tud csak rajta végignézni büszkén, 
Ha kisded öröme megsokszorozódik 
Mások szeme-tükrén. 

Én is, a szerencse szárnyaira kelve, 
Hogy ezüst zsebórát vehettem hitelbe, 
Nem annak örültem, hogy nézhettem titkon, 
Hanem, hogy mit szólnak, ha ugy véletlenül 
Méglátják majd itthon. 

Nem is volt akkortájt égőbb, nagyobb vágyam, 
Minthogy az órámmal hazakocsikázzam. 
Ám a kivitelnél kis nehézség támadt: 
Hogy hazajöhessek, el kellett vón adni 
Az ezüst órámat. 

Hát még mikor azt a félhold szőlőt vettem, 
Melylyel a vagyonos osztály tagja lettem ! 
Be főtt is a fejem, mig végre belátám, 
Hogy egy nagybirtokot nem cipelhet haza 
Az ember a hátán. 

Csak legalább tehát — gondoltam ezerszer — 
Ez a Szeged város erre járna egyszer. 
Valami küldöttség, — hisz ez mindig járkál: 
De biz arra nem járt más futó felhőnél 
És bíbic-madárnál. 

Egymagamban kellett meginnom a termést! 
No abba is hagytam az eféle szerzést. 
Verseket szereztem, ezt könnyen tehettem : 
S ezeket legalább haza is hozhattam, 
Vissza is vihettem. 

Még valami történt ezenközbe vélem ; 
S ha már itthon vagyok, ezt is elbeszélem. 
Ezer az én dolgom, ezt mindenki tudja, 
Ide-oda kapkod engem az életnek 
Girbe-görbe utja. 

Az történt, hogy minap ahogy haza megyek, 
Ott a szobámban egy legényke őgyeleg. 
Gondoltam magamban, tán az asszonyt várja, 
Talán mintát hordoz, talán a nőegylet 
Fiatal titkárja. 

168 



Be akartam néki mutatkozni épen, 
Akkor látom, hogy a fiam voltaképen, 
S orra alatt holmi bajusznak a hamva! 
Fogalmam sincs mikor, mikép és mi célból 
Nőtt igy a nyakamra. 

Megint az az érzés bizsergett fel bennem, 
Mint mikor az órát megsikerült vennem, 
Nem hagyott nyugodni a csiklandozása: — 
„Fiu, mondom, készülj le az ősvárosba 
Legényavatásra!" 

Felavattam én már sok célteljes házat, 
Utat, kutat, hidat s lobogót vagy százat, 
Hát végre — gondoltam — igy alkalomadtán 
A legényfiamat a legényi sorba 
Miért ne avatnám ? 

Igy valahogy történt, hogy eljöttem ismét, 
Állítólag szedni egy kis városismét. 
De minek is üzöm-füzöm a szót nektek: 
Elég az hozzá, hogy amerre csak jöttünk, 
Még a szélmalmok is „szervuszt" integettek. 

* 
* * 

Jössz te hát fiu és szemeket meresztve 
Álmélkodj el mélyen minden mondaton, 
Mert az örök várost, mint áhitád, végre 
Ugy nagyvonalakban ma bemutatom. 

Tengerszin felett hogy mily magasan fekszik, 
Erre adatot a tudomány sem ád, 
Mert a niagistrátus óráról órára 
Magasbra emeli a színvonalát. 

Nézd a Tiszát. Erről a régi Kis-földrajz 
írja, hogy vizénél több az ő hala; 
Az uj kiadásba beszúrták azonban, 
Javitva-bővitve, hogy ez csak „vala". 

Okát is kutatták, könyv is akad róla, 
Könyv nélkül megmondom én egyszerre lásd : 
Elfogyott, mert ahány nagy vendégség csak volt, 
Egyebet se főztek, mint halpaprikást. 

Így bizony el lehet pazarolni mindent 
Es ha igy folytatják a vigalmakat: 
Megjövendölöm, hogy folytatásul még majd 
A túrós lepénynek is magva szakad. 
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lm itt a mi híres régi csatasikunk. 
Budai országút, rá se ismerek! 
Szép nyitott árkát is betömték ! hát most már 
Mit ugrálnak át a mai gyerekek? 

S te, rókusi templom ! Rómában és Kölnben 
Nem mondom, láttam pár szép testvéredet, 
De azért azokat — tudja isten — véled 
Egy sorba helyezni tán mégse lehet! 

A te nagyharangod oly meghatóan szólt, 
Kivált ha én húztam, lendületesen! 
S tömjénes ibriked ugy körbe csóválni 
Nem tudta palánk egy ministránsa sem. 

Emitt meg a „nagydomb". Itt járta a labda; 
„Teligumi" volt és kézzel kaptuk el; 
Nem mint ti, hogy lábbal kapkodtok utána. 
Vagy vászon kalitkán álltok rendbe fel. 

Végül, hol most a nagy igazságot mérik, 
Ott jártuk hajdanta mi a főreált; 
Az öreg Dugonits az ajtóban állott, 
De hogy mi elmentünk, ő is félre állt. 

Volt és van ezenkívül kultúrintézmény és 
Adóhivatal, meg minden itt elég, 
De a mi érzelmi látcsövünkön nézve 
A többi mindenség már csak függelék. 

S most, miután mindent jól elmagyaráztam 
S megmutattam, hol a mult kincseit ásd: 
Kezdjük el barátom, érzelmeket bontva, 
Itt nyilvánosan a nagy bucsuzkodást. 

Vedd az örökséged s menj vele világgá! — 
Hogy engem ne zavarj s utamba ne áll j : 
Felosztom ezennel egész birodalmam 
S kiadom a részed, mint egy Lear király. 

(Nekem ugyan nincs oly szép hosszú szakállam, 
Sem annyi grófságom mint őneki volt, 
De nem is irnak ám tragédiát rólam, 
S nem lát őrjöngeni éjfélkor a hold.) 

Ezt a várost persze megtartom magamnak 
Mivel hogy a lelkem szerelmes bele, 
Tisza-Duna köze s az egész Tiszántúl, 
Mint tanyai részlet együtt jár vele. 

A kies Dunántul — uj családi birtok — 

S az én hóditásom, ezt hát nem adom, 
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A bérces Erdélyt meg azért foglalom le, 
Mert csak teher volna iíju nyakadon. 

De tied félkörben az északi hegység, 
Hol sok zab terem és nem ritka a tót, — 
S kukorica-termő dus temesi bánság 
Tenéked fizessen szintén majd adót. 

„A jogilag hozzánk tartozó országok" 
Bírását is neked szántam vala rég, — 
Legyenek tiéid még a „kapcsolt részek" 
S a „polgárosított határőrvidék." 

És ha ezenkívül valami csekélység, 
Kunhalas, Módos vagy más eféle kell: 
Csak szólj bizalommal minden alkalommal, 
Szivtelenül dehogy utasitlak el. 

Légy szabad egészen. Munkára s egyébre 
Körülmények szerint használd a karod, 
Ha elfogy a pénzed, se ragaszkodj hozzám, 
Szerezd meg ahogy akarod. 

De határainkat kölcsönösen védjük: 
Lész földednek szabad fejedelme te, — 
Én meg azon a kis fentartott darabkán 
Egy nem háborgatott csendes remete. 

Ami virágot hoz utaid szegésén 
A mosolygó május, jusson mind neked, — 
Én majd csak szeptember gyümölcsösét járom, 
És fölveszem búsan az „idősb" nevet. 

Fogj ki magadnak egy harmadfű csikót a 
Pegázi ménesből, és repülj vele, 
Pattanjon az ostor s csak egyenest arra, 
Hol a borostyánnak hajt a levele! 

Pattanjon az ostor, csattanjon a rim és 
Nem bánom, kimondom, csattanjon a csók: 
Fellegek az égen, gyöngyök a tengerben 
Virágok a földön — mind utmutatók. 

S ha közbe megállit „Ö" az a kegyetlen, 
Ki előtt megáll az ész s megdől a hit: 
Hát csak hullasd, hullasd, busán furulyázva, 
Az édes szamárság forró könyeit . . . 

Vége beszédemnek, én apai részről 
Kezemet ezennel rólad leveszem, 
És egy legutolsó, bus hátba ütéssel 
Legénynyé avatlak ünnepélyesen. 
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II. BEKÖSZÖNTŐ. 

Kedves Apám-uram, megengedni tessék, 
Nem is tudom, hogy ér ez a nagy tisztesség. — 
S bár felszólításod nem lelt egész készen, 
Azért mégis volna szavaidra néhány 
Szerény megjegyzésem. 

Könnyű volt avatnod zászlót, kutat, házat, 
Bölcs tanácsid ellen fel még egysem lázadt. 
Én sem lázadok fel, de azért van nyelvem, 
Hogy az avatóra, avatatlanul bár, 
Egy-két szót feleljen. 

Ezt az osztozkodást bölcsen elintézted, 
De van néhány pontja, mely zokszóra késztet, 
Mert mig a szúnyog is mind éhen hal nálam, 
Kis osztályrészedbe addig beleférne 
Kilenc Balkán-állam. 

A szentek könyvéből nagyon jól kinézted, 
Hogy kell eltöltened bús remete-élted ! 
S mig te duslakodol, engem addig bezzeg 
Krumplitermő, kies Tótországba küldesz, 
Hogy zabot hegyezzek. 

Ez osztozkodásért nem bántalak még sem, 
Sőt nagyon köszönöm gazdag örökrészem, 
Különösen azt, hogy miért szivem égett, 
Id'adod többek közt a „polgárosított 
Határőrvidéket j " 

Cordélía vagyok, fiu-kiadásban, 
Nem birom én el, hogy szegénységed lássam, 
De ha már érzésid ily messze ragadnak, 
Kedves Apámuram, Kunhalast és Módost 
Tartsd meg csak magadnak! 
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S most fiu előre! lássuk mivel győzöd, 
Nyitva im a pálya és üres a hely, — 
Apait-anyait ki a tarisznyából, 
A magas céh előtt ha tudsz remekelj! 

SZÁVAY GYULA . 

Nemes, nemzetes céh ! ti magasban ülő 
Komoly szemöldökű atyamesterek, 
Vizsgáljátok jól meg, hogy az inas-sorban 
Eleget tanult-e e jámbor gyerek. 



Megbocsájtom azt a nagy tévedésedet, 
Hogy a szabadságot pénz nélkül képzeled, 
De azt már igazán nem tettem fel rólad, 
Hogy oly kicsinylően az én kétségtelen 
Bajuszom leszóljad. 

Mert e bajusz az én saját szerzeményem, 
A mit megmutatni én is vágytam régen. 
S adnák a világot árnak, ráadásnak, 
Ezt a becses dolgot, a nótával szólva, 
Én sem adnám másnak. 

A harmadfű csikót kikerestem bátran, 
De e nemes állat szörnyen rakoncátlan. 
Hiába fogom a sörényét markomban, 
Mindig azon veszem észre magamat, hogy 
Kiszalad alólam. 

Bizonyosan érzi a zabtermő jussom, 
Csak legalább mostan szelídebben fusson, 
Hogy a városnézést nyugton megtehessem, 
S a nemes nemzetes céhnek szine előtt 
Róla le ne essem. 

Sok ékes beszédet raktam a nyeregbe, 
Fényes szavak voltak csengő rimbe szedve, 
S most, hogy megérkeztem, most, ahogy itt állok, 
Remekelnem kéne, — s az érzelmeimre 
Egy szót sem találok. 

Azért a nemes céht szépen megkövetem, 
Mint kezdő legénynyel ugy bánjanak velem, 
Ne vegyék ez első munkám remeklésnek, 
Örülök annak is, hogyha nem tekintik 
Istenkisértésnek! 

SZÁVAY ZOLTÁN . 
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A hű olvasó. 

Száz esztendővel ezelőtt halt meg a németek irodalmának első-

rangú kitűnősége, H e r d e r. A humanizmusnak nemcsak apos-

tola volt, de a német szellemi életben egyenesen első nagy kép-

viselője a humanizmus univerzális felfogásának. Mint ilyennek hódolok 

emlékének azzal, hogy emlékbeszédet mondtam róla a zsinagógában. 

Más úgyse háborgatja mifelénk nyugalmát! Lapozgatok munkáiban — az 

élelmes bécsieknek utánnyomása a mult század tizes éveiből — s a 

történet-filozófiai értekezések egyikében a következő sorok ötlenek 

szemembe : „A Finn népcsaládnak egyetlen ága, amely a hóditó népek 

közé furakodott, a magyar. Most szlávok, németek, oláhok és egyéb 

népek közt az ország lakóinak kisebbségét képezik és e gyp á r száz 

év m ú l v a n ye l v ük már t a l á n a l i g lesz fe l l e l he tő . (Zur Philo-

sophie u. Geschichte VI. 19.) 

így látta egy széles látkörii, roppant irodalmi ismeretekkel biró, 

nagy történelmi tudásu ember Weimarból akkor a magyar nemzet jövő-

jét. Egyrészt a politikai viszonyok, másrészt az irodalmi működés sze-

génysége s azonfölül a finn-ugor fajnak történeti rendeltetéséről Herder 

lelkében alakult felfogás okozta, hogy a magyar nyelvet a kiveszni 

indultak közé sorozta. 

Mikor Herder meghalt, Vörösmarty 4, Kossuth 2 éves volt, Deák 

pláne csak két hónapos ! De az a negyedszázad hozta meg Eötvöst, 

Aranyt, Tompát és Petőfit. Soha ilyen termékeny a magyar nemzet 

geniekben nem volt. A Szegedi Napló 25 éve alatt sem. De azért a 

Naplót a magyar irodalom történetében tanulni fogják a jövőnek deákjai; 

hogy csak a szerkesztők s munkatársak büszkeségéről szóljak, nem 

lehet sem Mikszáthról, sem Tömörkényről essayt irni annak, aki a 

Szegedi Naplót agyon akarná hallgatni. 
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Micsoda oroszlánkörmü-legényül mutatkozott be redukált külseje 

dacára Mikszáth minálunk, mikor egymásután jöttek rövid cikkecskéi: 

„A Szegedi Hiradó azt gondolja, hogy neki erős oldala a polémia." Abban 

már benne volt az egész Mikszáth, enyelgő és gyilkoló humorával. 

A lap ősidejében ezek a Mikszáth-dolgok óriási hatással voltak. 

Akkor kezdtem hinni, hogy a napilap megél Szegeden. 1870-ben még 

ifj. Felmayer Antal német napilapot akart itt indítani — a kiszemelt 

szerkesztő még él köztünk. — Akkor boldogult atyámnál sürü értekez-

letek voltak, hogy magyar napilappal előzzük meg. Pénz talán lett 

volna, de a hirlapirói technikában jártas ember nem volt s azt hitték, 

hogy közönség sincs. A Napló megmutatta, hogy mindakettő van, 

meg különösen mindjárt, hogy hirlapiró van. A Napló legelső zsurna-

lisztikái érdeme az, hogy szellemes tárcákat hozott, de a napi hirekből 

kiirtotta a falusi szellemeskedést, amely azelőtt járta. Sajnos, ujabban 

megint szellemeskednek a napi hirek: meg is látjuk a tárcákon sürün! 

Impertinencia, ezt igy, itt megirni. De hát az én viszonyom olyan 

a Naplóhoz, hogy kötelességem is, szabad is. Miért? 

Tudják Önök mi az, a hű olvasó ? 

A hű olvasó az, aki mindennap elolvassa az újságot. 

Nem igaz. 

A hű asszony az, aki az urát mindig szereti és mást n e m szeret. 

A hü olvasó az, aki az újságot mindig elolvassa és más újságot 

nem olvas. 

Még én olyan régi fajta könyvolvasó ember vagyok, azért sok 

idő nem telik újságra. De a Naplót azért 25 év óta mindig elolvastam, 

igaz, hogy rajta kivül nem olvastam hazai újságot egyet sem. Egy-két 

szórványos ballépést megbocsátanak, ugye? 

Én vagyok az egyetlen hü olvasó. 

Én vagyok a leghivebb olvasó, a többi csak olyan polygamikus 

inyenc. 

Ezért szabad nekem gorombáskodni. Tehát: 

Tárgyilagos napi hir, szellemes tárca, mikor nem Tömörkény ir. 

Neki hiába mondanám; ő úgyse tud máskép. 

A vezércikkbe nem szólok bele. Oda akár mindennap beleszed-

hetik az abct: compress borgisból három hasábot. Azért nem olvasnék 

k eve sebbe t a lapból. 

LÖW IMMÁNUEL. 
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f ^ ö l t ö j c s k o r . 

Gr) l$t<2r)eiT), újra c$ah gor)d! 

HF)it éltür)h át e papor) : 

F e S á ^ d u l ó , csalfa t üpdér 

Cjé^ett be a^ abla^or). 

G g y r e rpopdta, rr)or)dogatta 

— P)<zrv) put)a a fés^ete l^ I 

gárt )ogyar) ¡5 typárpaáta 

Üirággal a szeretet. 

^^iuetek ¡5 forrór) dobog , 

IT)égis b ideg a fala: 

P)err) batja át fagyos koűét 

FF)eler)getö sugara , 

P)er0 r)öb<2t a l e l ^ e t e ^ b ^ 

$r)r)yi árpyat rejteget , , . 

I^eressete^ rpásbol tapyát, 

é>apsugarast , rpeleget1-

-- CJjra kergetsz csalfa tüpdér , 

Fés^ehdu ló , bú t bo^ó ! 

P)err) t udod te, b ° g y 1*0 it ére^ 

$ ba^átlar) bu jdosó , 

»-43 176 



fpápy erplél^et Ipagyupl^ oisszä 

pö lcseré lue a tárgyát ! 

FF)egl(2lj(j^-e a rerpépység 

Giueszitett fopa lá t ? 

FF)eppyi idő száll el, rpig a 

R é g i fés^el^ fc^ödbe 

IT)ig az ú jbó l terpplorr) épü l 

5 csil lagszerbe é g b e péz> 

D e j ó appal^, d e bo ldog ¡5, 

az Ister) ú g y szeret, 

fpogy á d pet^i öröl^ ottlpopt, 

j7ecs^efész^<25 födelet ! 

£ 3 éi3 e l e t . . 

€ z az élet appy i sebbel 

Ü a p tele : 

P)etT) födi b e az ősz b^Hó, 

Fju l ladozó leuele, 

P)erT) gyógyítja be a taüasz 

Ny i l a dozó u i rága . . . 

F jápyszor rpeg a 53<zgépy 53 i u 

IT)ig leroskad sir jába ! 

PÓSA LAJOSNÉ. 

Szegedi Napló Huszonöt Éve : 
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I 

A török császár követei Szegeden. 

H város leveles tárában Mária Terézia idejéből fönnmaradt a királyi 

kancelláriának két érdekes leirata. Az elsárgult, piros foliánsok azt 

tartalmazzák, hogy a felséges török császár követe Bécsből, ekkor 

és ekkor fog útra kelni, ekkor ér Pozsonyba, Budára, ekkor Kecske-

métre, Szegedre stb., minélfogva az illető városok nemes magisztrátusa 

előre is figyelmezzenek és az érkezendő magas vendéget fogadják 

illendő becsülettel és magyar vendégszeretettel. 

A másik leirat pedig, mely a reá vezetett dátum szerint jóval 

később érkezett meg az előbbi után, arról szól: hogy a felséges török 

császár követe utazása közben magát meggondolván és másra hatá-

rozván, útját akkép változtatta meg, hogy Budáról hajón fog a Dunán 

egyenesen Belgrádig utazni, igy tehát .Kecskemét, Szeged stb. városok 

az ujabban választott ut irányából kiesnek, azért tehát semmiféle készü-

leteket ne tegyenek a felséges török császár követének fogadására. 

Persze, hogy amikorra ez az utóbbi leirat Szegedre érkezett, 

akkorára az első levélben közölt uti terv szerint a fölséges császár 

követének már réges-régen meg kellett volna érkeznie s igy nagyon 

természetes, hogy az utóbbi levélnek az a tájékoztatása, hogy a foga-

dási készülődésekkel fel kell hagyni, már eső után való köpönyeg volt. 

Az iratok nem adnak semmiféle felvilágosítást arra nézve, hogy 

a nemes tanács miféle előkészületeket tett a ritka vendég illendő foga-

dására. Nem jegyezték azt föl a protokollumba sem, de a ritka vendég-

látásra tett készülődések emléke azért fönmaradt maig. Föntartotta azt 

a hagyomány. A magisztrátus öreg tagjai el-elmondogatták azt a fiata-

labbaknak. Ezek, mikorra megöregedtek, ismét elbeszélték a maga ere-

* A néhai nagyérdemű szegedi történetíró hagyatékából . 
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deti tisztaságában a nyomukba lépőknek. így őrizték meg ezt a kedélyes 

történetet s nehogy véletlenül feledésbe menjen s a késő utódok hasztalan 

kutassanak a poros iratok közt, följegyzem itt, hogy mikép készülődött 

a nemes tanács a felséges török császár követének illendő fogadására? 

Nemzetes főbiró uram, amint értesült a kancellár leiratából a 

török követ megérkezési napja felől, tüstént intézkedett, hogy a magas 

vendég a nemes város kuriális házában elszállásolható legyen és illen-

dően megvendégeltessék, nehogy a város rossz hirét Zimonyba, Belgrádba 

és más helyekre is, ahol akkoriban a szegedi polgárok sűrűbben meg-

fordultak, — elvigye. 

A kuriális ház homlokzata akkor nem a mai Széchenyi-tér felé, 

hanem északnak volt fordulva s a homlokzat előtt, ott, hol most a 

Zsótér-ház áll, a tér puszta volt. Ez a pusztaság azután a budapesti-

sugáruton tul terjedő mai városrészre is messze kihatott. 

A széképület ezen homlokzata, valamint a Feketesas-utcára szol-

gáló szárny is emeletes volt, mig ellenben a Széchenyi-térre néző, 

valamint a mai bérházzal szembeeső szárny alacsony földszintes épü-

letből állt. E földszintes helyiségekben boltok, siminzsiák stb. voltak. 

Főbiró uram tehát az emeleten több szobát kitakaríttatott, kényel-

mesen berendeztetett, s ezen helyiségek voltak szánva a követ ur 

pihenőjeül. A nagy tanácsterem pedig épen alkalmasnak látszott arra, 

hogy a traktára ott terítsenek föl. S minthogy az illendőség ugy hozta 

magával, hogy a vendég ne egyedül maga üljön az asztalhoz, azért a 

házigazda szerepét teljesítő egész magisztrátus, vagyis a főbiró és tizen-

két tanácsbéli uraimék szintén helyet kaptak az asztalnál. 

Estére várták a követ érkezését. A kisteleki postaállomáshoz futár 

volt rendelve, hogy amint észreveszi a vendég hintaját a láthatáron, 

rögtön sebesvágtatva forduljon vissza, hogy itthon is a fogadáshoz 

készülődhessenek, no meg tájékozhassák magukat, hogy mikorra tegyék 

föl a tűzre a halat, s mikor vessék be a kemencébe, a tepszikben már 

szépen elnyújtóztatok pecsenyének való szopós malaczot, hogy az jó 

ropogósra kisüljön. 

Minden a legjobb rendben készen állt már, csak a futár nem 

érkezett meg a jelentéssel. 

Nemzetes főbiró uram el is veszítette a türelmét. Bizonyosan meg-

sántult a lova a futárnak, s lehet, hogy a török követ hintaja hamarább 

is berobog. S nehogy szégyenkezzenek a váratlan érkezés okából, kiadta 

a rendeletet, hogy föl kell tenni mindent. Amire megfő a hal, itt lesz a 

vendég. Oly nagy ur csak nem batramoskodik sötét éjszaka. 

Hanem ugy látszik, hogy főbiró uram mégis elsiette a dolgot. 

A vendég még mindig nem érkezett. A halász már dörmögött, hogy 

mind szétfő az a gyönyörű sok hal, s az ő becsülete azután oda. 

A szakácsné meg egyre tördelte a kezét, hogy mind oda lesz, amit 

készített. Az idő is már a kilencet haladta. 

Még váratott egy ideig főbiró uram s azután elgondolva azt, 
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hogy hátha a hintó tengelye valahol az uton Félegyháza körül eltörött 

s igy szó sincs' arról, hogy a vendég niég ma megérkezzék, nehogy 

azért a sok szép eleség kárba vesszen, elrendelte a tálalást és a hal, 

ropogósra sült malac, száz levelű béles, meg a lepény asztalra került. 

Elfogyasztották biz azt szépen vendég nélkül. Mit is tehettek 

volna egyebet? Ugy sajnálták a szegény utast, hogy mindabból a sok 

jóból neki semmi sem maradt. 

Na de majd itt lesz holnap. 

Másnap tehát újra kezdettek mindenhez és ép ugy folyt a készü-

lődés, mint előző napon. Már esteledett és vendég, futár még nem 

érkezett. 

Hiszen majd mindjárt itt lesz, addig is készülni kell. Föltették 

ismét a halat, sült a malac s elkészült kilenc óra után ismét minden, 

csak a vendég nem érkezett. 

Főbiró uram boszankodott, de hát mit tehetett egyebet: megint 

tálaltatott s a jó vacsorát a nemes magisztrátus ismét csak vendég nél-

kül fogyasztotta el. 

A vacsora alatt a jó tanácsurak nem győztek sopánkodni a fel-

séges török császár követének balsorsa fölött. Ugyan mi lelhette, ugyan 

mi történhetett, hogy most sem érkezett meg? 

— M i ? — pattant föl nemzetes főbiró uram, —megmondom én 

kegyelmeteknek. Hát az történt, hogy a kecskemétiek nagyon szívesen 

fogadták a követ urat, ott marasztalták még egy napra, talán elvitték és 

megmutatták neki a „gatyás fát" is; hát azért nem jött, de szentül 

tudom, hogy holnap már itt lesz. 

Mindenki helyeselte ezt a kitalálást. Holnap itt lesz a követ. 

Harmadnap ismét ugy készülődtek, mint az előtt. Sütöttek, főztek. 

De a követ ismét nem érkezett. A jó vacsorát és áldomást tehát ismét 

vendég nélkül költötte el a nemes tanács. 

— Az már mégis csúnyaság, — mondogatták most, — igy lefog-

lalni a mi vendégünket. Harmadik nap nem eresztik már a kecskemé-

tiek. Hátha rosszul is lett azóta? 

Három a magyar. Három napig Kecskeméten volt a szerencse. 

Holnap bizonyosan útra kel a követ, estére hozzánk érkezik és Kecske-

mét példáján okulva mi sem eresztjük három napnál előbb a mi 

vendégünket. 

Negyednapon ismét minden ugy történt, mint azelőtt, de a vendég 

még ekkor sem érkezett meg. 

A sok enni-inni valót csak nem hagyhatták kárba veszni, tehát 

most is jókedvűen költötték el azt. Hanem főbiró uramnak most már 

szeget ütött a dolog a fejébe s intézkedett, hogy hajnalban a magisz-

trátus legifjabb két tagja útra keljen. Menjen el Kecskemétre s kérjék 

ki a vendéget. Ha szép szerével nem megy, hát fenyegetéssel is élhetnek. 

Mig a küldöttek odajártak, azalatt ismét csak ugy folyt idehaza a 

készülődés a vendéglátásra, mint az előbbi napokon. 



Időközben a kiküldöttek is visszatértek már Kecskemétről, de csak 

vendég nélkül. Jelentették is főbiró uramnak, hogy a kecskemétiek is 

már egy hete, hogy hiába várják a felséges török császár követét, akit 

illendően megvendégelni mindennap hozzákészültek. De Kecskemét 

ismét Kőrösre gyanakodott, hogy az fogta el és a körösiek tartóztatják 

útjában a magas vendéget. És hogy a dologban egész bizonyosak legye-

nek a kecskemétiek, tegnap mentek át Kőrösre. Hogy mire végeztek, 

nem tudják, mert visszatértüket be nem várhatták. Azonban a kecske-

méti főbiró megígérte, hogy híradással lészen. 

Na, ez aztán egészen zavarba hozta a nemes magisztrátust. Hátha 

nem is Kecskemét felől fog érkezni a követ, hanem hogy a nagy homo-

kot elkerülje, Csongrád felé vette útját s egyszerre csak itt terem. 

Azért készen kell lenni minden alkalomra, miért is a vendéget 

ebéddel, vacsorával készen várták mindennap; s mivel a vendég soha-

sem érkezett meg, maguknak kelle ismét a dus terítékű nagy asztalhoz 

leülni. 

így ment ez tizenkét napon keresztül, amikorra megérkezett a 

kancellária utóbbi tudósítása, hogy a felséges török császár követe útirá-

nyát megváltoztatta és Budáról hajón indult Belgrád felé. 

Egy kő esett le a szorongó főbiró szivéről s annak örömére, hogy 

a vendéglátási készülődések most már abbamaradnak, a nemes magisz-

trátus még egy vig áldomást csapott, éltetvén a fölséges török császár 

követét, akinek útjában semmi szerencsétlenség elő nem fordult s aki 

akkor már valahol Drinápoly körül járhatott. 

A hagyomány szerint igy várta, igy készülődött a nemes tanács 

a török császári követ fogadására s nem a magisztrátus az oka, hogy 

törököt nem foghatott. 

A török császár követe azonban később, II. Lipót uralkodása alatt, 

1791. évi január hó 2-án mégis megfordult Szegeden. 

A város épen ezen a napon a királykoronázás ünnepét ülte. Nagy 

örömnap volt ez akkor mindenütt, de különösen Szegeden. Volt ökör-

sütés, hordók csapraverése s egész nap szólt a zene. Bankett is volt, 

este pedig „szabad-bál" tartatott. 

Ily alkalmatosságra érkezett a török követ Szegedre, akinek itteni 

időzéséről egyazon korból való magyar újság, melyet Bécsben szerkesz-

tettek „Hadi és más nevezetes történetek" cim alatt a 74-ik lapon a 

következőkép emlékezik meg: „Annyival nevezetesebb pedig ez az 

ünnepnap, hogy a Berlinbe utazó török követ, Achmed Musz effendi 

épen akkorra érkezett hozzánk, ki nemcsak a lovas ifjúságnak gyakor-

lásán volt jelen, hanem még az egész tzerimóniát is végig szemlélte 

Klempai tanácsbéli urnák a szentegyház előtt lévő házából. Ebédre is 

megjelent negyed magával, tudniillik a két tolmácsával és titoknokjá-

val; de különösen főzetett magának juh-hust tulajdon szakácsával. A 

bálban különös örömét mutatta és gyakran mondotta: sohase hittem, 

hogy annyira szeressék a magyarok a maguk királyukat. Emlékezetnek 
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okáért sok török pénzeket elosztogatott, s elmenetelével egy stoikusnak 

képét hagyta emlékezetünkben. Két szolga jár vele minduntalan, kiknek 

hosszú ezüstgombos magas pálca vagyon kezükben ; utazás közben 

pedig paripákra ülnek ezek s távol egymástól a követ kocsija előtt 

nyargalnak jó messzire." 

De ezenkívül a mult században is megfordult egy izben a török 

császár követe Szegeden, még pedig az 1835-ik évi október hó 1-én. 

Az érdekes vendégnek szegedi időzéséről a „Jelenkor" ciniü újság a 

következő tudósítást tartalmazza: 

„Achmed Ferik basát Szegeden keresztül tett útjában e város 

lakói kitűnő fénynyel fogadták. Felsőbb helyről előre jött értesítés követ-

keztében, részint, hogy az ily jeles küldetésü s oly messze utat tett 

férfiú illően tiszteltessék meg, részint, hogy megmutassák a szegediek, 

mennyire vonzódik a magyar békés szomszédjához. Kiss József főbiró 

ur vezérlete alatt nagyobb küldöttség rendeltetett Szatymazon ő excel-

lenciáját elfogadandó s üdvözlendő. Ide megérkeztekor előbb is hazai 

nyelven köszöntetett; s mivel a nyelvet se maga, se tolmácsa nem 

értették, német nyelven adatik elő a köszöntés tartalma, melyre ő excel-

lenciája égre emelt kezekkel áldást kért a magyar nemzetre, egyszer-

smind kijelenté: mennyire fájlalja, hogy a küldöttség érette oly nagy 

alkalmatlanságot szerze magának az elibe tett utazással; de még inkább 

sajnálta, hogy e rokon nyelvet nem ismervén, érzéseit ki nem jelent-

heti, s ez neki annyival sajnosabb, mert tudja, hogy a magyar egy 

származatu a törökkel. Szatymazról mintegy 24 szegedi polgárnak (kik 

búzavirág szinü nadrágot, dolmányt s mentét, ezüst gombokkal s lán-

cokkal, fejeken pedig kucsmát viseltek) előlovagolta mellett léptetett be 

a menet Szegedre. Az utcák pezsgének a sokaságtól, melyet a ritka 

vendég láthatása csődite leginkább ki. Öt óra volt épen (október 1-sőjén) 

délután, midőn a követ a „Feketesas"-fogadóba belépett. A küldöttség 

még egyszer tevén üdvözletét, a követ ur által nyájas kifejezésekkel 

bocsáttatott el. Később a hangászatpártoló egyesület 18 tagra menő 

formaruhás hangász-karát a követ szállása elibe állíttatván, kellemes 

darabokkal mulattatá ő excellenciáját, kire nézve, különösen meglepő 

vala, hogy a hangászok Tirnauer György által fuvó hangszerekre is 

alkalmazva egész török muzsikával játszották a szultán kedvenc nótáját, 

melyben ő excellenciája a nemzetiséget megismervén, azt nemcsak ismé-

telteié, hanem meg is dicséré előadóit. Másnap reggeli 7 órakor tovább 

folytatta útját." 

így fogadták a szegediek két izben is a török császár követét. 
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Mindenesetre érdekes az utóbbi tudósításnak az a része, hogy 

Achmed Ferik basa a magyar nyelvet a törökkel rokonnak s a magyar 

nemzetet a törökkel egy eredetűnek nyilvánította. 

Igazán meglepő, hogy amint a magyar nép már ősidőktől fogva 

testvérének ismerte föl a törököt, ugy ez is az első találkozás óta saját 

véréből való vérnek ismerte a magyart, amint hogy a faji jelleget, lel-

kületet tekintve a magyar a törökkel közös származásúnak is látszik. 

Nem a tudósok világosították föl erről a két testvér nemzetet, 

mely annyi ideig küzdött egymás ellen, hanem a két nemzet tradí-

ciója ápolta a hit és sejtelem érzéseit, melyet annyi nyelvészeti, faji és 

sok más adat igaznak bizonyit. 

RFIZNER JÁNOS. 



Az irás és kereskedés 

Bármekkora az ember s az emlős állatok között a testi szervezet 

hasonlósága, sokkal mélyrehatóbb s lényegesebb azon különbség, 

mely a szellemi téren őket elválasztja. Ezen sorokban a sok 

közül csak kettőre kivánom fölhívni az olvasó figyelmét: az Írástudásra 

s a kereskedésre. Mindakettő kizárólagos emberi tulajdon; az egyéni-

ségnek önálló, független megnyilvánulása. Az Írásban az által, hogy a 

szellem rejtett gondolatait külső jelekbe öltözteti olyképen, hogy arról 

más is biztos tudomást szerezzen; a kereskedelemben az által, hogy az 

ember, mint a világ ura lép fel; annak egy részét tulajdonául birja 

s azt más tulajdonába átbocsátja. Az állat sem nem ir, sem nem 

kereskedik. 

Irt-e az ősember? Ugyan lehet-e erre nézve a ködös őskor homá-

lyából kézzelfogható bizonyítékokat remélni ? De van számos adat, 

melyből következést vonhatunk. Az ősember Európának akkor igen 

zordon klímájában együtt élt, immár régen kihalt állatokkal. Élettársai 

voltak a gyapjas mammut, a barlangi oroszlán, a bölény, a rénszarvas. 

Ezen állatoknak képeit köre, csontra karcolta az ősember oly élethűen, 

hogy első szempillantásra fölismerhetők. Vájjon mi a kép, ha nem a 

valóban vagy gondolatban látott tárgynak olyatén megjelenítése, hogy 

azt mások is m e g é r t s é k ! S mi az irás, ha nem a gondolatnak 

hasonló módon s hasonló célból való megrajzolása ? Aki rajzolni tud, 

az gondolatait is képes mások által megérthető jelekbe önteni. Azonkívül 

az ősember csonteszközein sokszor láthatók bevágások, melyek a rová-



sokhoz feltűnően hasonlítanak. Ki merné tagadni, hogy ezek is nem az 

írásbeli közlés jelei voltak? A tudós francia F. Garrigou megvan győ-

ződve, hogy az ősember az Írástudásban jártas volt. 

Kereskedelme meg egészen nyilvánvaló. Az ősembernek fegyvere 

kőből készült. Nem volt ez kisebb jelentőségű a Manlichernél; mert a 

világ felett való uraságát a kőszekercével s kőnyilhegygyel bizonyította 

be. A franciaországi barlangokban p. a Dordogneban helyenkint annyi 

ily kőeszköz-törmeléket találunk, hogy azt kell mondanunk, miszerint 

az eszközöket g y á r i l a g csinálták. A fontos az, hogy az ezen esz-

közökhöz szükséges kovát sokszor hihetetlen messziről szerezték be. 

A belgiumi Lesse-völgy lakói a Champagne, de sőt a Loire vidékére, 

tehát 400—500 kilóméternyire jártak kovakőért; amiként az asszonyok 

cicomájára szolgáló kagylókat, csigákat szintén Champagneból és 

Versailles vidékéről szerezték be. A kőeszközök között a zöldes-sárga 

nefritkő is szerepel. Ez Európában sehol sem található; egyedüli hazája 

Középázsia; tehát csak kereskedés utján juthatott onnan Európa nyugati 

vidékeire. Tehát az ősember már sok ezer év előtt irt és kereskedett. 

Mindezt megerősíti az, mit a jelenkor vadnépeiről tudunk, melyek 

a kulturának ugyanazon fokán állnak, mint az ősember. Nyugati Ausz-

trália benszülötteinek kétféle rovóirásos botjai vannak. Rövid botokra 

sokféle rovást, görbülő vonalakat és hosszú metszéseket vágnak ; hosszú 

botokra széles, karcolásokkal és vonalakkal ellátott fekete szalagokat 

metszenek. S e jeleket általában tudják olvasni. Queenslandban egy 

ausztráliai többszörös vétség miatt szigorú fogságban volt. Társai ilyen 

beirt bottal értesítették, hogy mikor s miként szabadítják ki őt s hogy 

addig miként viselkedjék. Kereskedelmük épen olyan, mint az ősemberé. 

Száz kilóméterekre mennek el dioritért, mely kő kiválóan alkalmas 

kőeszközeik készítésére; s ellenértékül vörös okkert adnak érette, mely 

a testnek befestésére szolgál. 

Az Írásnak, a gondolat irott vagy rajzolt jelek által való közlé-

sének valamely módját sok vadnépnél megtaláljuk. A nyugatafrikai Vei 

négereknek saját találmányú valóságos betűik vannak. Ázsia északi 

részében a Jakugirek, a Maiakkai félszigeten a Negritók, képírással 

birnak. A maláji szigettengeren a virágnyelv divatos; s a Batták Szu-

matrában a virágnyelvet valóságos ábécévé képezték ki. Északameri-

kában, a Mississippi völgyben levő óriási halmok ismeretlen épitői 

valóságos Írásjelekkel írtak, amiként ezt Beebe őrnagy a Jáva államban 

talált irásos táblákkal bebizonyította. Az Egyesült Államok indiánjai 
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között a képesirás még ma is annyira használatos, hogy nem régen 

panaszaikat az Egyesült Államok elnökének ilyen képesirásu beadvány-

ban adták elő. 

Az egyszerű rovás s a rajzolásból eredő képesirás aztán idővel 

fejlődött. A rovást az Eufrát és Tigris völgyében az uralaltáji eredetű 

s velünk rokon Akkádok és Szumirek ékirássá képezték ki, melyet 

aztán a szemita eredetű Babilonok és Asszirek állami s magánirataik-

ban állandóan alkalmaztak. Ó-Egyiptomban a képírás ismeretlen ősidők-

ben képződött ki s az ezredek folyamán, névszerint a Krisztus előtti 

utolsó ezredben valóságos kurzív Írássá változott át és szülőanyjává 

vált a föniciai, a héber, a görög s a latin betűvetésnek. Kinában a 

képes irást csomozó irás előzte meg, mely irási mód Ó-Peruban, az 

Inkák birodalmában érte el fejlődésének legmagasabb fokát. Különböző 

szinü, számú és hosszúságú gyapjuszálaknak sokféle összevetéséből, 

csomózásából állt ez irás, ahol a csomók számának is megvolt a maga 

jelentősége. Ily módon irták az állami leltárakat, anyakönyveket, a tör-

ténelmet, szóval mindent, amit irásba kellett foglalni. Mexikóban a 

gondolat közvetítésére szintén képesirás szolgált. Középamerika egykori 

kulturnépei között az irás szempontjából legmagasabb fokon állottak a 

Máják Jukatánban, akik huszonhét betűből álló valóságos ábécével irtak. 

Azok után, miket az ősember Ausztrália benszülötteinek kereske-

delméről mondottam, még csak néhány jellemző adatot említek föl. 

Ahol ember volt és van, a szükségletekből kifolyólag a kereskedelmi 

viszonylat mindenütt megvolt és megvan. A svájci Tavilakások telepesei, 

kiknek kora erősen felnyúlik a Kr. előtti századokba, nagyon messze 

vidékekkel kereskedtek. Kőeszközeik anyagát Franciaországból, a boros-

tyánkövet a Keleti tengerről szerezték meg. Kultúrnövényeik, a hatsoros 

árpa, az egyiptomi buza, a len, egyenesen a Földközi tengerrel és 

Egyiptommal való összeköttetésre utalnak. A Wauwylnél talált üveg-

tárgyak szintén keletről, Egyiptomból vagy Föníciából származnak. 

A későbbi idők bronz fegyverei Etruriából valók. Szóval a tavilakók 

messze földekkel kereskedtek. 

Érdekesen irja le Ó-Mexikó meghódítója, Fernando Cortez, ez 

állam fővárosának, Tenochtitlánnak, piacát. „E városnak sok tere van, 

ahol állandó vásár folyik. Egy nagy teret oszlopcsarnokos sikátor vesz 

körül; ebben adnak-vesznek élelmi szereket, arany s ezüst tárgyakat; 

rezet, csontot, kagylókat, tollat, téglát s épületfát. Árulnak fát, mézet, 

viaszkot, tengerit, tyúk- és récetojást. S mindent szám és mérték szerint. 
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Vásárfelügyelők is vannak, akik állandóan a nép között járnak s vigyáz-

nak az eladott tárgyakra s a mértékre." 

Érdekesek Boasnak tudósitásai a Baffinlandi eszkimókról. Külö-

nösen két szükségleti tárgy beszerzése kényszeríti őket néha évekig 

tartó utazásokra, a fa s a zsirkő. A Baffinland vidékén egyik sem talál-

ható. A tenger hullámai nem hajtanak oda fát. Azért messze délre kell 

lehajózniok fáért, melyet azonnal feldolgoznak csónakrészekké és íjakká. 

A fakereskedés a Nugumint-törzs kezében van. Ép igy járnak messze-

vidékekről a zsirkőért, melyből lámpákat s főzőedényeket készítenek. 

Ezt a követ vagy a sziklából ássák, vagy kereskedés utján szerzik, 

megfelelő értéket juttatván érette. 

írás és kereskedelem az emberi szellemnek önálló, független meg-

nyilvánulása. Tökéletlen, avagy tökéletesebb alakban, fejletlen s kez-

detleges, avagy fejlett fokon kizárólagos, de mindenkor s mindenütt 

meglevő emberi tulajdonság. Az állat nem rajzol s nem ir, mert nincs 

mit irnia; az állat nem kereskedik, mert nincs mivel kereskednie. 

Mindkettő az emberi kulturának nyilvánulása, mely lehet igen alacsony 

és igen fejlett, — de mégis emberi kultura. 

* 

Ennek előbbre vitelén fáradozik a Szegedi Napló immár huszonöt 

év óta. 

PLATZ BONIFÁC dr. 

>-43 187 8 « 



Bét levelet kaptam a mult hetekben Amerikából, 
beszélte el a napokban egy vidéki öreg bátyám. 

Az egyiket anyai unokaöcsém irta, Pócsmegyery 
Kázmér, volt huszárfőhadnagy, kamarás, aranykulcsos etc. 
etc., a másikat Rosta Péter, aki becsülettel kocsiskodott 
nálam öt esztendeig. 

Pócsmegyery Kázmér öcsém csak a mult esztendőben 
nősült. Hamarosan azonban valami bajba keveredett, 
s asszonyt, hazát, mindent szó nélkül faképnél hagyva, 
útlevél nélkül kötött ki az Uj-Világ partjain. 

Öcsém azt irja, hogy biz ott is nehéz a megélhetés. 
Neki kétszeresen, miután a nyelvet nem beszéli. De tanul 
szorgalmasan, mert ha már kinn van, — nem akar gono-
szul elveszni. Levele végén kér, ha akadna kint New-
Yorkban valami ismerősöm, ajánl jam, hogy legyen kihez 
fordulnia. 

Rosta Peti, az én hajdani kocsisom kackiás, vállal-
kozó legény volt már idehaza is. Levele meglepett. írása 
oly szép, hogy igy faluhelyen taníthatná akár a szépírást. 
Ortográfiája is jobb, mint Kázmér öcsémé, ami nem is 
csoda, mert ez a gyerek csak huszárfőhadnagy volt. 
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Denique, Rosta Peti nagyon emberségesen kezdi 
levelét e szavakkal: Tekintetes Ur! Megköszöni, hogy 
mikor nálam szolgált, olyan emberségesen bántam vele, 
azután elmondja, hogy megy Amerikában a sora? Először 
kocsimosó volt, majd pékzsemlyéket hordott százszámra 
a hajókra. Végre megtudta, hogy valahol magyar lapot 
alapítanak. Már akkor jól tudott angolul beszélni, irni és 
olvasni. Beállt tehát ahoz a laphoz, utazó ügynöknek. 
És hogy milyen eredménynyel működtem, tekintetes uram, 
irja Péter, azt tetszik láthatni a mellékelt újságból, amely-
nek jelenleg én vagyok az igazgatója, amint azt a rajta 
levő nevem bizonyítja. 

Nem kellett sokat gondolkodnom, kihez ajánljam az 
én Kázmér öcsémet? Adtam neki ajánlatot Péter kocsi-
somhoz. 

HENTALLER LAJOS. 



Idyll : tavasz, virágil lat és madárdana nélkül. E lhagyásával a holdvi lágnak, 

a faleveleket csóko ló szelló'nek s a csolnaknak, amely szelíden r ing a 

hul lámok fölött. 

Semmi cafrang, semmi poétikus dekorác ió . 

Csak négy fal, amely egy közönséges szobát j e l k épez ; egy ablakkal 

és nem szárnyas ajtóval. A falon nincs nagy tükör, a főlepről csillár nem 

csüng alá s a kanda l ló t szegényes vaskályha képezi. Olajfestésü kép disze az 

egyszerű szobának s ez az ola jnyomat nem regényes tárgyú. 

Az utca kövezetét nehéz köd fekszi meg, amely nem bocsátja keresztül 

a napsugarat és nem engedi látni a kék eget. És mert kivül eró's a köd : a 

kis szoba majdnem sötét, első tekintetre pedig r idegséget mutat vissza ; rideg-

séget, amely talán nyomasztóbb mint a köd. 

Hanem aztán a szoba r idegsége nagyban enged az üde, balzsamos 

kacajtól, amely benne támad ; az arcok ragyogásátó l , amely derűt hint szét, 

a szemek fényétől, amely kék eget képvisel és a csók cuppanásátó l , amely 

gyönyörű tavaszt beszél. 

A szobában két gyerek az ur. Az egyik, akinek arca édes piros, már 

a s s zony ; a másik meg, akinek bajusza alig fakad, már férj. Olyan gyerek 

mindakettő, hogy családi életük méltó csodálatot kelthet. Az asszonykának 

még iskolába kellene járni és szülei felügyelet alatt lenni a férjnek. Vigyázni 

arra, hogy a szerelem be ne lopózzék sziveikbe és sziveikkel vissza ne éljen 

az. És ők már férj és feleség. — Gyerek feleség és gyerek férj. 

A fiu az asztal mellett ül s amint a kezében levő tollszárat rágja, 

merően néz az asztalon fekvő papírra. Az asszonyka a fiu vállára hajtja karját 

és szintén nézi a papirt, meg közbe-közbe a másik gyereket . 

És amint nagy komolyan nézik az üres papirt, amint elfoglalva vannak 

gondolata ikkal és adják a komoly gyerekeke t : hirtelen megvá l toz ik a helyzet. 

Az asszony elkacagja magát , a gyerek férj v i sszhangozza a kacajt és oly 

boldogan, oly igazán nevetnek egymás szemébe, hogy szemeikből kicsordul 

a köny. Hosszasan, dal lamosan hangz ik fel a kacaj s amint terjed és mind-

«—43 190 EH® 



egyre nyer zengzetességében, ugy aranyozódik meg a szoba a napfénytől, 

noha kivül oly nagy és sürü a köd. 

Az asszonyka egészen ráborul a gyerek-férj vállára, ugy, hogy könyei 

kabátjára hullanak s arról mint gyöngyszemek peregnek alá. A gyerek-férj 

pedig, aki kellemesen érzi magát , elkapja az asszonyka kezét és annak havá-

val törli meg, könytó'l nedves szemét. 

Mennyire elvész a szoba r idegsége egyszerre. Mily gyorsan támadt ott 

bent a tavasz, minden bubájával együtt. 

Hanem azután megint beáll a csönd. 

A férj újra rágni kezdi a tollszárat s az asszonyka újra nézi a fehér, 

üres papirt. Kíváncsi rá, hogy milyen is lesz az a vers. Az a vers, amely az 

ö szépségét , az ó' üdeségét, az ő szerelmét zengi . Az a szerelmes vers, amely 

ő hozzá lesz intézve s amelyet egy szerelmes férj akar irni. 

Mert ugy történt, hogy a gyermek-asszony, amint az imént férje ölébe 

ült és annak parányi bajuszát akarta mindenáron kipödreni , hirtelen csak 

igy s z ó l t : 

— Irj hozzám verset, édes. 

A férj, akinek karja az asszony derekát övezte körül és akinek szive 

ujjongott a boldogságtó l , meglepetve, határozottan elámulva kérdezte. 

— Milyen verset? 

A kis, a parányi menyecske nagyra nyitotta szemeit s férjéhez hasonló 

álmélkodással kérdezett a válaszadás helyett. 

— Milyen verset? H o z z á m ? Hát te, édes, milyen verset lehet én hozzám 

irni — neked ? 

És amint elhallgatott, majdnem mindjárt utána ismételte : 

— Hozzám, neked ? 

A gyerek-férj persze nem tudott válaszolni . Tettetett bátortalansággal 

húzta meg magá t , szemeit lesütötte s mint egy tudatlan, bűnös iskolás gyerek 

mondotta : 

— Nem tudom. 

— Hát szerelmes verset. Szerelmes verset, édes. Kedves, csengő-bongó, 

szerelmes verset, amelyben lefestesz engem, amelyben megdicséred a hajam, 

a szemem, a szám. A csókos számat. Csengó'-bongó, szerelmes verset hozzám, 

megírva benne, hogyha én nem szeretlek, te elbujdosol és meghalsz egy vad. 

elhagyott helyen. Meghalsz az én nevemmel a jkadon. Imádsággal az a jkadon. 

És amint ezt a rettenetes dolgot vigan, moso lygó arccal, j á t ékhangon 

mondja, mind a két karjával átöleli férje nyakát és belenéz annak fénylő' sze-

meibe, amelyek kedves, üde arcot mutatnak vissza. 

— Jól van — szól a gyerek-férj — irok hozzád egy szerelmes verset. 

Xaps támad az igéret folytán és va lóságos kutatás folyik a tinta, a toll, 

a papir után. A tintát, mely a tartóban kiszáradt, feleresztik vizzel, a gyűrő-

dött papirt kisimítja az asszonyka hamvas keze és a tol lszárba uj, egészen uj 

pennát helyez, megérintve ajka édes nedvességével . 

A férj pedig leül az asztal mellé és rág ja a tollszárat. 

Az asszonyka vállára támaszkodva nézi, nézi, de eredménytelenül , mert 

hiába kacag, hiába sürget és biztat, a papir üres marad. Vers nem támad a 

toll nyomán, rim nem kerül ö s s ze ; halá lgondolat pedig messze elkerüli a helyet. 

I r j ; i r j _ hangz ik olykor-olykor a biztatás, néha parancsoló módban. 

Ám mindig csak eredménytelenül . 
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Á gyerek-férj ugyan következetesen rágja a tollszárat, néha meg is 

mártja a tollat, a papir fölé is helyezi, de vers, szerelmes vers nem kerül eló'. 

A töprengés után a férj végre igy szól : 

— Nem, nem megy sehogy. 

— Én akarom ! — szól a másik. 

— Akarod? Hát jó . Fölveszem a kalapom és k imegyek a szabadba. És 

amint járok-kelek, majd támad gondolat , amely itt elkerül. Igen, a gondolatok 

a szabadban jönnek , ahol magunk vagyunk és ahol csak gondo lunk kedve-

sünkre Rád fogok gondoln i , arra, hogy elvesztettelek és — meglásd — milyen 

bánatos hangú szerelmes verssel j ö vök haza. 

A gyerek-menyecske hirtelen e lszomorodik s amint a férj feláll, a keb-

lére borul és ott érezve a férj szive dobbanását , kérő, esdő hangon szólal meg. 

— Maradj, ne menj. És . . . és ne irj szerelmes verset. 

A férj elég gyönge arra, hogy fö lkacagjon s a gyönyö rű asszonyka 

szintén nem elég komoly arra, hogy ezért megharagud jék Az ő kacaja is 

belevegyül a másik gyerekébe s bájos kettes üde világa mutatja az idylit. 
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Történeti apróságok. 

(Szeged históriájából.) 

I. A HAL. 

Mintegy hétszáz éve lesz, hogy Magyarország egén óriási üstökös 
jelent meg, vérvörös sugarával általános borzalmat és rémületet keltve 
a babonás szivekben. 

Vészt, véres veszedelmet jósoltak a tudálékosok s mint a követ-
kezmény megmutatta, nem alaptalanul. 

Jöttek a tatárok. 
A még előbb népes és virágzó ország a gyászos mohi csata 

után csakhamar néptelenné, pusztává lőn s a fehér-fekete tatár zászlók 
lengtek mindenfelé. 

Elpusztultak a legmagyarabb nép lakta áldott földü Tisza-Duna 
között fekvő falvak és városok. 

így Szeged is. Ellentálló és harcoló lakói leölettek, csak keve-
sen menekültek meg a tápéi Kemes, meg a Tisza—Maros-szög ingo-
ványainak hatalmas nádasaiban bujdokolva, ahol böngyölével és hallal 
táplálkoztak. 

A hajló, ingadozó nádas zöreje pillanatról-pillanatra gyötörte 
vérző sziveik dobbanását, mig egy napon nádszálról-nádszálra járt az 
örömet gerjesztő susogás, hogy'Bathu szi Akdur Khán és rettenetes 
hordája elhagyták Szeged — el az egész ország vérrel borított földjét. 

Visszatért a szerencsétlen bujdosó király IV-ik Béla is és hogy 
az elpusztított Szeged visszaszállingozó gyér számú népével uj életet 
kezdhessen, fallal vonatta körül a várost s neki adta a Kemes náda-
saivaival együtt Tápé falut, meg a tatárok által kiölt Chupur nem-
zetség birtokát képező W a r t o w i h a l a s t a v a t , mely a Tisza— 
Maros szögében feküdt. 

Ez képezte Szeged és népének vagyonosodása első és legha-
talmasabb eszközét; mert a vártói hires halastó (piscina) elannyira 
ontotta a halat, hogy a következő században itt járt francia utazó már 
igy ir naplójában: „Sehol az országban nem lehet látni oly hosszú és 
vastag halakat, mint Szegeden, ahol 1000 darab rőfös hosszúságú har-
csát, vegyesen potykával lehet venni egy arany forinton." 

Hát igen, fölszaporodott itt a hal, alig tudott vele mit csinálni a 
lakosság, mig aztán a bölcs- és körültekintő magisztrátus egy jó gon-
dolattal segített a bajon : a vele mindig jó egyetértésben élő és a 
város népének boldogulását is szivén viselő, tisztelendő Páter atyám-
uraimékkal az összes templomokban — akkor volt vagy 16 — kihir-
dettette, hogy az év negyvennapi nagy- és egyéb kisbőjti napjain, 
aki a hivők közül nem halát eszik, az mind a gyehennára kerül. 

Hogy mily foganatja volt a hirdető szózatnak, arról Szegednek 
minden századon át, egész vallástalan napjainkig tartó virágzó és hires 
halkereskedése a legigazabb tanu. 
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Az nagy részegségben rútalmasan élenec." 

III. A PAPRIKA. 

A hal már nagy keresleti cikket képezett Szegeden, mert a 
legkatholikusabb város bőven ellátta az országot a legkeresztényibb 
eledellel s pár száz év után az erős helyi fogyasztás mellett, mint Sze-
ged gazdasági története igazolja, borral is élénk kereskedést űzött 
országszerte Szeged lakossága, midőn néhány száz év után a részeg-
ségnek egy korlátozó orvossága — a paprika — jelent meg Szeged piacán. 

Korlátozó orvossága mondom, mert hiszen tudjuk, lépten-nyomon 
látjuk, hogy bizon, bizon nemcsak négy-ötszázad előtt, de hát manapság 
is vannak még számosan, kik 

„Az nagy részegségben rútalmasan élenec." 

A paprika azonban, amint egyrészt hatásos kiegészítő fűszer a 
halhoz, melyet az alföldi magyar gastronomia tündöklő csillagává 
avatott; addig másrészt Szeged hírességének, népe vagyonosodásának 
egyik érdekes eszköze. 

A paprika ismerése, tenyésztése előtt csak vizben forrázott, tel-
fejes pozsárok, kecsegék meg nyárson sült keszegek és csukák járták, 
olykor a besózott viza, tok és söreg képezték a deliciát, mely ételek 
ugyancsak kívánták a harmadik levet: a bor t . 

De jött a paprika, — még pedig ugylátszik Szegedre is nyugaton 
át Spanyolország felől, azért lön a neve: „spanyol-bors" — s nyomá-
ban Szegednek híressége a „halpaprikás" fakadt. 

Szinte különös, hogy a jelen év folyamán milyen fölháborodást 
keltett nálunk az a pár száz mázsa spanyol-paprika, melynek ősanyja 
a mi földünkben naturalizálódva unokáiban már oly erős bensziilötté, 
oly igazi szegedi ősszülötté vált, hogy ősét meg sem ismerve, a beto-
lakodó idegennek haraggal mutattunk ajtót. 
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Amiként halban, ép ugy borban is bővelkedék Szeged már 
mintegy, ötszázad előtt is. 

És miként a város vagyonosodását egyrészt a hal mozdította elő; 
ugy másrészt kiegészítette azt a bor. 

Mert tudnunk kell, hogy a várost sok század előtt már, keletről, 
nvugatról és észak felől bortermő szőllős-kertek övezték körül. 

Kupeckodó élelmes népe pedig Szirmiából, Kamenicáról, Somogy-
ból, Baranyából, Szt.-Endréről és Budáról, meg számos főpapi szőllős-
hegyekről országszerte hordta-vitte szét a bort s nagy forgalmi piacán 
is óriási mennyiségben adta-mérte az idesereglő idegenek között. 

De kellett is ide a bor, mert az egyház szózatára hallgató hivők 
nagy mérvben fogyasztották a böjti eledelt, a halat, melyre pedig tisz-
telendő Páter atyám-uraimék hirdetése szerint csakis bor dukált, mivel 
„maledictus piscis in tertia aqua" vagyis: „átkozott a hal a harmadik 
vizben," igy hát a vizben élt, vizben-sóban főtt halra már minden 
igazhivő keresztyén ennélfogva bort ivott, még pedig, hogy mily 
arányban, arról eléggé tájékoztat minket Sebestyén diák négy század 
előtt irt krónikájának szava: 

„Nagy vigan isziac Baranya Somogyij borát 
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Es csodálatos, de igaz, hogy a paprika, melynek használati 
becsét a török néptől ismertük meg és csak lassan, nehezen ment át 
a gazdasági hasznot hajtó növényeink közé — szintén a papoknak 
köszöni Szegeden — vagy talán országszerte való elterjedését, még 
pedig tisztelendő Páter Piarista atyám uraiméknak. 

Az egész világon elterjedt „ i n d i a i b o r s", ahogy a paprikát 
általánosan nevezték a botanikusok, Európába az arabok, a mórok 
révén került, nálunk a törökök által lön ismertté s a XVIlI-ik század 
magyar botanikusai „török-bors" név alatt is emiitik a „piper his-
panicum"-ot. 

Szegeden a piarista atyák számadás-könyvében 1748-ban már 
paprika néven szerepel s ugylátszik kertjeikben már tenyésztették is; 
mert Tapolcsányi Gergely piarista rektor számadás-könyve szerint 
1758-ban paprika-palántáért 6 krt. fizetett. 

Az ország különböző városaiban levő piarista házak Szegedről 
vitettek paprika-palántát s tenyésztették mindenfelé s Csapó József 
hires botanikus 1775-ben szintén azt irja róla: ezt (törökbors-paprikát) 
kertekben termesztik és piros, hosszú gyümölcsét a paraszt emberek 
porrá törik és eledeleiket avval borsozzák. Hasznára nézve egyebet 
nem irhatok felőle, hanem hogy igen erős eszköz ez és ember vérét 
igen megheviti. 

Szegeden ekkor már használati, élvezeti cikk a paprika s általa 
és vele a „paprikás" ételek is. 

A hal, bor és paprika fénykora ez az idő, bőven van mind a 
három, élvezheti és élvezi is mindenki a mi városunkban. 

A halnak fontja 2—3 krajcár, a bornak itzéje — még pedig 
milyen bornak — ugyanannyi, paprikát meg jó szóért kaphat itt is, 
ott is, akinek szüksége van rá. 

Ámde az ügyes kereskedő szegedi nép, amint halát, borát, 
vitte országszerte, csakhamar a paprikával is élénk piacot csinált s 
Vedres István szerint mintegy 100 év előtt ugy 1803— 1805-ik év 
körül a „vörös paprika" már, mely egynéhány esztendőkkel — ugy 
mond — szembe se tünt arra a végre, hogy valaha a kereskedésnek 
valamelly tzikkelyét csinálja, most pedig már hellybe a piartzon száz 
talléra rreá megyen az ára mázsájának. 

És manap Szegedről évente 16000 mázsa paprika kerül a keres-
kedésbe, mázsája pedig 200, 240 korona; sőt néha magasabb összegre 
is emelkedik. 

KOVÁCS JÁNOS. 

195 EH» 13" 



Milyennek kell lenni egy politikai 

napilapnak ? 

Hz egyes embereknél már az első érintkezés alkalmával arról 
iparkodunk meggyőződni, hogy a szavahihetőség és önállóság 
tekintetében milyenek? 

Ennélfogva az illetőnek jellemét és becsületességét akarjuk 
ismerni. — Ha erre nézve tisztába jöttünk, ehhez mérten ajánljuk fel annak 
barátságunkat, vagy szakítjuk meg az illetővel érintkezésünket. Alig tud 
kellemetlenebb helyzetbe hozni bennünket valami, mint az, ha barát-
ságunkat biró embernek emiitett tulajdonságai tekintetében csalódunk. 
— Ilyen csalódásnak vannak kitéve azok igen gyakran, kik vagy könnyen 
barátkoznak, vagy pedig szaladnak mások után. — Ritkábban történik 
ez a csalódás azokkal, kik nem keresik hiúságból a másokkal való 
gyakori érintkezést, hanem a hasznosat egyesítve a kellemessel, barátai 
megválasztásában körültekintők. 

Hasonlóképen van az ember a sajtó és hírlapirodalom tekintetében 
is. — Miként az állam életében a kormányzati alakulások változata: 
ugy jön elő egyes lapoknál a politikai színváltozás. — Igen kevés hosszabb 
életű politikai lapunk van olyan, mely a megindult irányban évtize-
deken át minden politikai bukfenc nélkül egy eszme szolgálatában 
maradt volna. — Ezen kevesek közé tartozik a „Szegedi Napló" poli-
tikai napilap, mely mint a függetlenségi és 48-as eszmék kész harcosa 
több mint negyedszázadon keresztül állandóan ennek az eszmének 
szolgálatában maradt. 

Ebben az elvhüségben, ebben a megbízhatóságban jutott kifeje-
zésre az a jellemszilárdság, melynél fogva kedvelt barátaim között az 
elsők sorában üdvözlöm mindig ezen lapot. — Jó és balsorsban a tisz-
tességes és becsületes sajtó követelményeinek minden alkatelemeivel 
felruházva ott látjuk az önzetlen küzdelemben a Szegedi Naplót. 

Ezért régi jó barátom nekem a Szegedi Napló. 

Dr. KÓSZÓ ISTVÁN. 
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Az első vallomás. 

z író olyan, mint a szerelmes fiu. 

Mikor először kapja meg lelkét az irásvágy, a szive tele 
van érzésekkel, ragyogó álmokkal és első „szerelmét" rendszerint 
a romantika csillogó zománcával vonja be. Az igazi életet nem 

látja. Nem is akarja látni. Az élet szürke; a szinek fakók és a dal is 
oly sokszor szomorú... 

Valamikor réges-régen, mikor még nem volt annyira elgyötörve a 
lelkem és a napsugár is többször ragyogott , börtönömbe, én is álmod-
tam, én is szerelmes lettem a múzsába . . . És halkan, félve kopogtattam 
a templomajtón; bebocsáttatást kérve az ösmeretlen világba, hol irók 
virrasztanak az éjszakában és meglopják a szivüket, lelküket, hogy 
mentől több kincset rakhassanak az oltár elé . . . 

Emlékszem, kanászemberekről szólt az első ének. Nagycsizmás, 
báránybőr sapkás, esetlen pusztai emberekről, kik az uradalmi aklok 
mellett faggyúgyertyát égetnek az alacsony cselédépületekben. Tél volt... 
Fehér hómező fölött varjak károgtak. Éjszaka pedig ijesztő feketeség 
nehezedett a hangtalan, üres tájra . . . 

Egyszer csak zörgés támad . . . Hang az aklok felől. A jószágok 
ijedten röffennek, nyögnek és kavarognak az „udvar"-ban. 

— Valaki jár a süldőknél. 
Hallgatódznak az emberek. 
— Ki lehet ? . . . Lopó ! . . . 
Botra kapnak. Kimennek . . . 
Puffogás közben hirtelen világosság támad. Azután dörrenés . . . 

És jajszó . . . 

A cselédházból kirohan egy asszony. Valami rettenetes sejtelem 
nyillalik keresztül a szivén. Szalad; összecsapja a két kezét és lerogy 
a hóra. 

— János! . . . 
Nem tud többet szólni. Hallgat Jánossal együtt, aki szive vérével 

pirosra fösti fehér takaróját a földnek . . . A parasztok pedig néznek 
bambán, tehetetlenül. Egy hang sincs, csönd van . . . 

. . . Ez volt az első vallomás. 
itt mondtam el, ezelőtt tizenkét esztendővel, az öreg S z e g e d i 

N a p i ó-ban. Azután vitt erre is, arra is a múzsa. Itt is, ott is egy-egy 
gyöngyöt tépett ki a szivemből . . . És oly sok göröngy, oly sok tövis 
volt az uton mindenfelé . . . 

Ma, amidőn fáradtan, verejtékezve megállok a messzeségben és 
látom átragyogni a távol ködén a régi templomot, hallom az ide csen-
dülő hivő szót az évforduló-ünnepre: oly jó esik a szivemnek, hogy az 
ajtót még nem csukták be előttem . . . 

Állok a televény földön, ott, ahol a fehér h o m o k kezdődik és 
megemelem kalapom az öreg templom e lő t t . . . 

CSERZY MIHÁLY. 
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Füstv . . füst. 

e jó idők is jártak régen ! 
I A mai kor gyermeke sirva gondolhat a letűnt szép napokra, 

¿ A ^ / amikor még hirből sem ismerték ezt a vasalkotmányt, mely csak 
fütyül s azzal hipp! hopp! ott terem az emberrel, ahol lenni 

akart. Mintha csak a mesebeli kopott tündér-köpeny ragadta volna 
magával. 

De sokat kellett törődnie, nélkülöznie, éhséget, szomjúságot tűrnie 
hajdanán, amig valaki megtette ezt az utat a saját alkalmatosságán!... 
Csiga-biga mászás volt ez csupán a sólyommadár röptéhez. 

Hanem azért ennek a csiga-mászásnak annyi kellemessége, annyi 
pátriárkális édessége volt, amennyit a sólyom-repülés sohasem kárpótol. 
Egy ilyen útban a pátriárkális élet összes jelenségei szem elé tárultak, 
meg-megszakítva egy-egy darab betyáros romantikával, amely rendesen 
szelid jámborsággal folyt le s mely ugy odatartozott az utazás posz-
tulátumai közé, mint most a vonatkisiklás, az érzékies izgalmak, meg 
a sürii, bűzös füst. 

Ez a füttyös vastömeg, a gőz, a füst a régi kedves szokásokat 
kitörülte az élők közül, a romantika tündérfényes világával együtt. Még 
a szivek melegségét, a vendéglátás testvéries erényét is kiölte s hideg-
séget vagy számító komolyságot lopott helyébe. Most az utazók mind 
ismeretlenek egymásra nézve. A gőz, a füst, a széditő gyorsaság nem 
engedi meg a szivek közeledését. 

Régen ismerős vidéken, ismerős emberek, jó barátok között veze-
tett az ut. Akárki hajtott végig rajta, ismerősöket talált mindenütt. Még 
az is, aki először járt azon az uton. Volt ideje megismerkedni minden-
kivel ; volt ideje megszerettetni magát; volt ideje megszeretni ember-
társait. A vékony vontatott fütty, a kavargó füst, a lázas élet gyorsasága 
nem kergette el szivünkről a bizalom tündérlányát. 

Megszokott, édes, ismerős alakok jártak szanaszét. Egy-egy 
ingven-munkás drótos, hosszú, kampós botjával, rengeteg drót-göngyö-
legével, zsiros bőszáju ingével; egy-egy miszli-sapkás vándorlegény, 
hátára kötött pintlivel; egy-egy szuplikáns diák, arcán friss egészséggel, 
szivében rózsapiros kedvvel, ajakán örökös füttyszóval: ezek voltak az 
országutak legszokottabb alakjai. Ismeretlenek s mégis ismerősök min-
denki előtt, akik betérhettek mindenhova : a gazda nem kérdezte meg, 
mi járatban van? hol a passzus? hanem leültette, elébe rakta, amije 
volt s ugy örült a lelke, ha üresen maradt a tál s ha nagyot húzott 
utána a kulacsból. 

Néha-néha egy-egy villámló szemű, délceg legény keresztezte az 
utat kesely paripáján. Lova meghökkent egy kissé, amint rádobbantott 
a kemény országútra . . . nagyot ágaskodott . . . s azzal mintha villám 
lett volna: vo l t . . . n i ncs . . . villogott s elveszett a nagy távol leboruló 
kékes árnyában. 

A vándor pillanatra megfordult s büszke, sóvárgó tekintettel nézte 
a száguldó lovast, akit nem látott soha s mégis ismert; akiről álmo-
dozott sokat, nagyon sokat, amig gyermek volt s édes anyja, vagy a 
fonóbeli vénasszonyok meséltek róla. 

Gazdagok fenyegető réme, szegények istápolója volt: futó betyár... 
Lassanként leszállt az este. A rengő délibáb már régen felszakadt 

a bárányfellegek közé, puszta, sivár tengerfeneket hagyva hátra, melyen 
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itt-ott kigyúlt a pásztortűz, mig füstje felcsavargott az eltűnt délibáb 
után. Távolról méla kolompszót kapkodott szerte a szél, melyet meg-
megszakitott a kutgém nyikorgása, az ostorpattogás. 

Valahol tanya volt, a messzi ég alatt. Ide terelték a nyájat friss 
alomra, csendes kérődzésre. Ide igyekezett a vándor is. 

Meleg barátsággal fogadták a tanyán. A tanyás gazda mégcsak 
végig sem villogtatta rajta komor, fürkésző tekintetét: úgyis tudta, hogy 
jójáratban van. A bográcsban süstörgött a bőiébe fullasztott ürühús. 
Melléje ültették, kezébe nyomtak egy cifra nyelű bicskát s azt mondták 
kínálásul: Aki látja, nem vak! 

Ennél bővebben, melegebben az egyszerű tanyai ember nem szo-
kott beszélni. 

A vándor nem volt sem vak, sem szégyenlős, hozzálátott a párolgó 
jóhoz, mintha csak otthon lett volna. Vacsora után megindult a beszéd 
és folyt, folyt, mint a sziklából csörgedező patak. A vándor vitte a szót, 
mint országlátott ember, a gazda csak olykor bólintott egyet-egyet. Ez 
volt az észrevétele, a felelete. Aztán elpihentek az Úrban. 

Éjféltájon megzörgették az ablakot. A sövény alatt idegenül hor-
kantott egy ló, mintha megijedt volna attól a futócsillagtól, mely épen 
most szelte keresztül a mozdulatlan égi világot. 

Pár pillanat múlva daliás, nyalka legény lépett be, árvalányhajas 
kalapját kitolva homlokából. A vándor legott megismerte: a futó betyár volt. 

— Egyedül van, bátyám ? 

— Ugy tetszik, megszaporodtunk egygyel, válaszolt a gazda min-
den különös nyomaték nélkül. 

— Talán almarázó? 
-- Olyasféle, ha nem kolduló diák. 
— Akkor jó helyen vagyunk. Az is olyan árva, mint m i . . . Mondja 

csak, tud-e szállást adni ? Dij van kitűzve a kopogó fejemre. 

A gazda összeharizsálta a lobogó üszköket, hogy kevesebb legyen 
a világosság. Pillanatig gondolkozott, aztán gyöngéd szeretettel megszólalt: 

— Ülj le! 
Leeröltette a lócára s elébe rakta a gulyás maradékot. 
— Tudom, éhes vagy. 

Olyan nyugodt lassúsággal hajtott végre mindent, mintha nem is 
egy üldözött ember életéről, hanem csak a másnapi kukoricatörésről 
lett volna szó. Még csak ügyet sem vetett a sarokban szundikáló ván-
dorra. Nem félt az árulástól. 

A pátriárkális kor gyermekei nem ismerték ezt a szót. 
Az üldözött is nyugodtan hajthatta le a fe jé t . . . a vendégbarát-

ság, a,kor erkölcse megvédelmezte minden hajaszálát . . . 

És most . . ? 
Eh, hagy juk . . ! Füst, füst, gőz mindenütt, füst és civi l izáció. . . 

A régi kedves" pátriálkális élet oda. A vágtató masina kiragadta belőle 
az emberiséget s romjait belepte, befeketítette, mint tűzhányó az össze-
döntött Herkulánumot. 

Oda a durva, de őszinte, igaz érzés. Oda minden a romantikával 
együtt. A mai kor gyermekeinek nincs ideje a lovagi erények, lovagi 
vadságok gyakorlására. A szegényeket istápoló futó betyárokból nagy-
világi gazembereket alkotott a füst, akiket keztyüben, szalonkabátban 
fogad a gazda s akik aztán elrabolják mindenét, a becsületével együtt... 

A meleg nap lealkonyodott... És a füst száll, száll és egyre több 
régi dolgot takar el a finnyás újkori ember tekintete e l ő l . . . 



Üzenet. 

^ „Szegedi Napló" már huszonötesztendős? Hihetetlen! Mintha 

I csak tegnap vagy tegnapelőtt alapították volna, mintha csak a 

^ múlt héten láttam és hallottam volna beszélni az akkor még fiatal 

Eisenstádter Lukácsot s a még most is ifjú Gelléri Mórt a lapnak jövő-

jéről ! Nos, a lapnak j övő je , ez a fényes j e l en itt van s a „Szegedi 

Napló" ötvenéves harc után (mert hiszen az esztendők a sajtóháboruban 

is duplán számítanak) jó egészségben és fiatalon ünnepli huszonötéves 

fenállását. Ebből az alkalomból szívesen gratulálom meg én is a jubi-

láló lapot s gondolom, hogy ez alkalom kedvességével örülni fog nem-

csak a Szegedi Naplónak, de a magyar újságírásnak is minden igaz 

barátja, s szivből fog szerencsét kívánni ugy az alapitóknak, mint a 

mostani szerkesztőknek, akik mindannyian bőségesen kivették részüket 

abból a küzdelemből, amelyet a m i l i t á n s s a j t ó folytat Magyarorszá-

gon. Óh, nagy háborúság az, amelyben él és amelyet folytat minálunk 

különösen a vidéki sajtó, ez a nem kellően megbecsült organuina a 

józan közvéleménynek! Mennyi előítélet, mennyi félreértés, mekkora 

közömbösség s mily sok rosszindulat ellen kell harcolnia! Becsüljük 

meg az irótollnak ama katonáit, kik ez idegrontó és agysorvasztó küz-

delemben fogyasztják erejüket, s örüljünk, ha akad egy újság, amely 

negyedszázados fenállás után olyan múltra tekinthet vissza és olyan 

jövő elé nézhet, mint a Szegedi Napló! Egy elégedetlen, de elmés 

francia újságíró igy kiáltott föl egyszer: „Eh, borzasztó ez a mi mes-

terségünk ! Semmire se tehetünk szert általa, csak szabadjegyre, meg 

párbajokra !" Ez igazság lehetett akkor, mikor a Szegedi Naplót alapí-

tották. Most, amikor a jubileumát ünneplik, máskép van, hála Istennek! 

Most már tekintélyre és pozícióra is tehet szert a komoly újságíró, — 

még a vidéki is. S ebben nem kevés érdeme lévén a Szegedi Napló-

nak, hiszem, hogy még a kollégái is szivből köszöntik s lelkesen gra-

tulálják e jubiláris ünnepségen ! 

M1LKÓ IZIDOR. 
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A Szegedi Naplóról. 

z árviz alkalmával legtöbb iskolánk vagy elpusztult, vagy hasz-
navehetőn lett s bennünket, fiatalabb tanítókat, ideiglenesen beosz-
tottak a városházán irodai munkákhoz. S ha Balogh Antal tanácsi 
kiadó élne, bizonyíthatná, hogy ott ez idő alatt soha egy elin-

tézetlen darab nem maradt másnapra. 

Ez időben történt, hogy a Szegedi Napló egyik közleménye fel-
buzditott benrünket s magunk között megfogadtuk, hogy az irodai 
munkán kivüli időben összejárjuk a város különböző részeit, amit látunk 
vagy hallunk, azt a közönség érdekében megírjuk vagy a szerkesztő-
ségben elmondjuk. AAásnap azután előadtuk szándékunkat Enyedi Lukács 
szerkesztőnek, ki önzetlen vállalkozásunkat jó szivvel fogadta. A négy 
városrészt négyen jártuk össze, megfigyeltünk mindent, sok dolgot 
megirtunk vagy elmondtuk, aminek1 hasznát vehették a szerkesztő-
ségben. 

Sokan mások is igy tettek s igy lett a lap igazán a nagyközön-
ség lapja. 

Bizony nagy esemény az egy vidéki lap életében, huszonöt évet 
tölteni el a közönség közbecsülésében. 

Kik az árviz alkalmával a kétségbeesett küzdelemben az utolsó 
órákig helytállottak, kiket csak a betört hullámok szorítottak ki a sze-
retett házitüzhelytől, kik azután — midőn minden elveszett s csak a 
hit maradt meg — tovább küzdöttek, terveztek, építettek, e mellett buz-
dították, lelkesítették a népet, hogy ez a felépítendő város ne csak 
szebb legyen, hanem népe közgazdasági és kulturális tekintetben kiemel-
kedő, hazafias szellemben pedig vezető legyen a nagy magyar városok 
sorában: azok tudják csak igazán, mi a kiváló érdeme a Szegedi 
Naplónak? 

Más lap is épen igy megtette kötelességét a maga körében, de 
ez a kör nem terjedt ki a nép tömegére, mely állhatatosan ellenzéki 
volt s a Szegedi Naplót olvasta. 

Én abban találom a lap legnagyobb érdemét, hogy ama nehéz 
válságos időben, azután az újraépítés korszakában egész napjainkig, a 
nagyközönségre való befolyását a legnemesebb irányban érvényesitette. 
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Az intézőköröknek, ha azok nem a mi viszonyainknak megfele-
lően terveztek sorsunk felől, igazán megmondta a mondanivalókat, 
anélkül, hogy valakit méltatlanul durván sértett volna. így azután sok 
ügyben meghallgatásra is talált. 

Másrészről ha a város fejlődésére irányuló némelyik intézkedés a 
nép körében félreértésre vagy indokolatlan háborgásra adott okot, a lap 
erkölcsi súlyának minden felhasználásával, még népszerűségének koc-
káztatásával is iparkodott a népet az általános közérdeknek megnyerni. 
Bizonyára ezzel szerezte meg a közönség általános bizalmát és támo-
gatását, melynek biztos talapzatán még az ujságalapitás mai túltengő 
állapotában is szilárdan áll. 

Örömmel gondolok most is ama negyedszázad előtti időre, mikor 
néhány lelkes kortársammal üres óráinkban a várost összejártuk a sajtó 
szolgálatában. 

Ma már az általunk nevelt ifjabb nemzedék végzi ezt a munkát 
s ez a nemzedék szintén önzetlenül és hazafias lelkesedéssel dolgozik 
azon, hogy a Szegedi Napló a jövő negyedszázadban is szeretett váro-
sunk és messze kiterjedő vidékének legyen igazi szószólója, egyik leg-
kiválóbb lapja. 

tt, az ország határán, a magyarság mentsvárának legvégső pont-

jain, ahol a nemzetiségi hullámverések a legnagyobbak, méltá-

nyolható főképen, mily magasztos hivatást teljesített a „Szegedi 

Napló" a magyarság érdekében huszonötéves fennállása óta. És ha eljön 

az idő, — amely nem is lehet már oly távol — hogy Szeged igazi 

metropolisává válik egy nagy területnek, melybe beleesik itt a Száva 

torkolata is, minden magyar hálával fog a dicső küzdelemre visszate-

kinteni, melynek előharcosai a jubiláló negyedszázados szellemi vezetők. 

(Zimony.) 

TÓTH GYULA. 

A tudósító. 

MANDEL I. 
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Gondolatok. 
( I s ten , v i l á g , ember . ) 

Egy birónak nincs annyi dolga, mint a le lki ismeretnek. 

• 

Aki a szegény nép előtt val lástalanságról beszél, olyat tesz, mint aki a 

koldustól a botot veszi el. 
* 

A vi lág egy óriási nagy fa. S rajta egy-egy emberi élet annyi, mint egy 

picike levélnek nesztelen lehullása. 
* 

A humor napsugár , még a koporsón is csi l log. 

* 

Igazat csak az mondhat, akit semmiféle érdek nem vezet. 

* 

Az égen az Isten, a földön az anya az, aki mindet meg tud bocsátani 

* 

Ha a „ dok to r " szót nem a hibás „ tudor , " hanem a helyes „ t u dó s " szóval 

je lö lnék, 50 százalékkal kevesebben haszná lnák. 

* 

Az idő ugy elsimitja a lelki sebeket, mint téli szél frissen esett hóban a 

lábnyomokat . 
* 

Még mindig nincs igazság, hiába haltak meg annyian érte. Még mind ig 

többet ér a haj longás, a leplezés, a pávatollas csi l logás, mint a fölemelt fővel 

j á ró érdem. 
* 

Az élet rébusz. Aki folyton megfejtésén tcri a fejét, épp ugy nem tud 

semmit , mint aki mit sem törődik vele. 

* 

A hitvány alkotást az idő megőrl i , a becsest bezománcozza , mint érc-

szobrot a patina (nemes rozsda.) 
* 

A történelemnek s az igazságnak egyetlen p róbaköve : az idő. 

* 

A történelem : lelki orvosság. Ha bánatod van, olvasgasd a történelem 

lapjait s megnyugszo l . Nyomor, szenvedés, erőszak, intrika, gazság , hálát lanság 

mind semmi ahhoz, amit ez a könyv tud s irtózatos nyuga lommal elbeszél. 

( SZERELEM . ) 

Az első szerelem fehér tiszta lap. A ráirt képet letörölhetik róla, de 

nyoma örökre ott marad. 
* 

Ezer kaland sem ér fel azzal a gyönyörűségge l , amelyet a tiszta sze-

relem egyetlen kézszorí tása nyújt. 
* 

Az igaz szerelem ritka, mint a lángész. Ezer meg ezer ember hal meg 

anélkül, hogy csak egyszer is szeretett volna igazán . 

* 

Nincs szebb a szerelmes párnál , még ha rut is. Mert nem a nő, nem a 

férfi a szép, hanem a tiszta, igaz érzés : maga a s z e r e l e m . 

SASS I NAGY LAJOS. 
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Bét esztendővel az árviz után kerültem Szegedre. Első dolgom az 
volt, hogy a doktoroknál viziteltem, többek között a megboldo-
gult Kotányinál is. Hogy ez az utóbbi látogatás hogyan folyt le, 

a többiekkel együtt hogy tarolta ő le a jövőbe vetett reményeimet, arról 
sokan tudnak, hát nem 'mondom el. A vizitelések bevégeztével azután 
beültem a rendelő szobámba és mint a pók a legyet, ugy lestem a — 
beteget. Bizony nem látogatott meg más, csak a doktorok. Mikor aztán 
elfogytak kolduson és házalón kivül hosszú ideig nem jött hozzám 
senki. Egyszer egy hideg, ólmos délutánon, — én már azon töprengtem 
hogy: istenem, hát nincs már beteg a világon ? — csöngetnek az ajtó-
mon. Kissé vézna, sápadt arcú fiatal ember lépett a szobámba. Kikér-
deztem, megvizsgáltam, rendeltem és fizettettem vele egy forintot, és 
ahogy az eladók a vásáron teszik az első bevétellel, gyengéden meg-
köpködtem, mondva, apád, anyád jöjjön ide, minden nemzetséged! 
Azután elővettem a protokolumot és kérdeztem a nevét. 

— Dankó Pista. 

— Foglalkozása? 
— Zenész. 
Ennél a szónál kissé meghökkentem. Talán mégsem kellene tőle 

elfogadni ezt a forintot, ki tudja milyen nehezen tányérozta össze. — 
Kezembe vettem a forintot és áhítattal néztem azt az első keresményt. 
Szép, tiszta forint volt, — nem igen melegedhetett még meg nála, 
elegáns nyomatú, halványzöldhasu forint. Elkezdtem meditálni: az első 
keresmény és még hozzá cigánytól! Bizony nem adtam vissza. A hátára 
ráírtam, hogy ez az első keresményem, adta Dankó Pista 1881. február-
ban. Üveg alá tettem, és szeretettel őriztem máig is. És amilyen mér-
tékben nőtt a Dankó Pista alakja, ugy nőtt előttem ennek a forintnak 
az értéke. És még csak most örülök igazán, hogy akkor felülkerekedett 
bennem a babona. Ma már sokat ér, olyan sokat, hogy az értékéből 
kikerülne egy jókora darab — a Dankó-szoborból. 

Dr. KŐHEGYI LAJOS. 
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A sajtó fegyverei. 

48 -as idők szabad szelleme leoldotta a cenzúra átkos bilincseit 

a sajtó vonagló testéről. 

^ Feltámadt halottaiból! 

A bálványok oszlopa ledült, a butaság gőgje nem pózol többé, 

a jogosulatlan erőszak nem tombol romboló táncot, a gaz önkény tehe-

tetlenül fetreng béna tagjaival, mert megtörte azt a sajtó igazságos 

fegyvere. 

Székesegyháza van a szabad eszmének s a sajtó hatalmas tem-

ploma felett fényességet áraszt a s z a b a d s á g tündöklő napja, mely, 

mint a napkeleti bölcsek vezércsillaga — az ismeretek, a tudomány 

szövétnekével tüntetve el a titkolódzás, az ármány rejtekhelyeit — fényé-

vel vezérel bennünket az üdv, a felvilágosodás utján. 

Ezen fényes templomban állította fel magasztos oltárát a „Szegedi 

Napló" ezelőtt 25 évvel. Oltárképéről a Szabadság, Egyenlőség és 

Testvériség szimbolikus arcai hintik jóságos mosolyukat. 

Ezen oltárnál áldoznak papjai, melyen a haza-, a szabadság-, az 

emberszeretet tüze szolgál illatos áldozatul. 

A becsületes, az ernyedetlen munka e negyedszázados jubileumán 

büszkén járulunk ez oltár elé. 

Nem! Nem oltár ez többé, de trón, hódolni jövünk ide, hol a 

szabad eszmék önérzetesen lengetett lobogója szolgál a trónus dicső-

séges, fenséges kárpitjául. 

A hódoló, ragaszkodó szeretetnek melege hatja át szivünket a 

mai napon, midőn születésünk szent ünnepét üljük és lerakjuk elisme-

résünk örökzöld babérját a „Szegedi Napló" trónusának zsámolyánál. 

Maradjon meg a szellem a szent tüz ápoló szolgái között s ha 

ez igy lesz, az áldozati lángok füstje továbbra is dicsfényes glóriával 

övezendi a „Szegedi Napló"-t időtlen-időkig. 

Dr. BALATON GYULA. 
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A tót nép humora. 
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Qint a Szegedi Napló „tót munka tá rsa" már csak ugy dukál, hogy tót 

históriát mondjak el. 

A gömör-zó lyomi havasok aljáról kerültem ide az alföld sik rónasá-

gára, a fejjel-mézzel átitatott, r ingó-bingó buzakalászos Kánaánba . Jaj de keserves 

érzés fogott el, midó'n tizenkét évvel ezeló'tt sorsom rúdja Szögedébe ledirigált. 

Uramfia, teljesen laposra csapott föld, sehol egy kis fiahegy sem, de még 

domb sem. Szent Kleofás, hát itt kell nekem ezentúl élnem ? Persze hogy itt, 

biztattak barátaim s megtoldták azzal, hogy aki a Tisza vizét issza, mindig 

vágyik ide v i ssza ! S o h a ! Hát a mi szépen mo rmogó Garamunk s e m m i ? Tessék 

annak kristálytiszta vizéből egyszer inni, b izonyára nem kivánja többé a Tisza 

vizét. No de még se, — ime mégis csak megszerettem én a szöszke habu 

Tiszát, s csak vakácionál is idó'ben ruccanok fel „tót z o r s z ágba " egy kis 

fenyves levegó're. 

Régen volt. A Kra lováhola (Kirá lyhegy) alatt, közel a Garam eredete 

mellett fekszik T. falu tiszta tót lakosaival. Igazi hegyi nép, edzett, eró's, 

egészséges, — ha patkószeget nyelne, tán az sem ártana neki. Nagyon szegény, 

a krumpl i meg a zabkenyér képezi j ó fo rmán egyedüli eledelét. Javarészt erdei 

munkával fog la lkoznak, mely roppant eró't és kitartást kiván Óriási fenyvesek, 

vadregényes völgyek, merészen égnek ál ló sziklás hegyhátak dicsérik a ter-

mészet nagy alkotóját. A mérhetetlen nagy kiterjedésű erdó'kben hemzseg a 

vad, ó'z, szarvas, medve, vadd isznó . Nem csoda hát, ha a szegény tót nép 

között is akad vadorzó , aki nem annyira az ó'zpecsenyére, mint inkább annak 

értékére vadászik. 

Történt egyszer, hogy egy erdészbarátommal kint csatangoltam a feny-

vesek sűrűjében. A messze távolban két lövés esett, zugva-bugva visszhang-

zottak a magas bérceken. 

— Ez vadorzó , — mondá barátom, — csipjük el. 

— Helyes, fogjuk el. — Rög t ö n megbeszél tük a haditervet, s mindegyi-

künk más-más irányban igyekeztünk a lövések helye felé. Megval lom, hogy 

amilyen hirtelen és hősiesen elhatároztam magam a zsandár szerepre, oly 



annyira kezdtem szorulni , amint a lövések helye felé közeledtem. Vadorzóval 

az erdő' vadrengetegében találkozni végre is nem tréfa dolog, — lepuffant az 

istenadta és ég veled vi lág. Barátom előtt azonban mégis csak rösteltem gyá-

vának lenni, — hát drukkolva bár, de keresve-kutatva eló'renyomultam. Eló'ttem 

sürü, pásztás fenyves, itt valahol történtek a lövések. Csak eló're. A francia 

gárda meghal , de magát meg nem adja, — hol csúszva, hol kúszva haladtam 

eló're s már észrevettem valami zaj félét egy farakásokkal telt t isztáson. Töltött 

Hintám a kezemben, egy hatalmas fenyó' törzse mellett felemelkedvén, al ig 

puskalövésnyire egy ölfarakás mögöt t ott látom a tót zatyafit, amint bicskával 

a kezében épen a leló'tt ó'zbak kizsigereléséhez akar fogni. L)e mi lesz mos t ? 

Hol a mordálya, — azt kémleltem ki legelőbb, nehogy hirtelen kézbe kapván, 

reám süthesse. Nem láttam sehol, b izonyára eldugta a gézengúz . Hirtelen kiug-

rottam s archoz emelt fegyveremmel megadásra felszólitottam. Nem réméit 

hatás és jelenet következett erre. Tótom feltekint, illedelmesen leszedi fejéről 

nagy karimás kalapját s mond ja : 

- Pán urodzeni , ta esi jich práve terász muszev tu csórt dovlácsit ? ! 

(Tekintetes ur, hát épen most hozta ide az ö r d ög ? ) 

F I R B Á S NÁNDOR . 

V v ^br V * w Cr 
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H közgazdasági jólét az államban talpköve a népek boldogságának. 

Ennek fejlesztésében közreműködni nemes feladata, magasztos 

kötelesssége a haza minden polgárának. 

Huszonötéves munkásságot mutat fel a „Szegedi Napló" ezen a 

téren, amely munkásságot támogatni apró tehetségemtől telhetőleg 

csekélységem is szerencsés volt. 

Megnyugvással tekintek vissza arra az időre, amikor ezt a fel-

adatot teljesíteni megkezdettem, s reménylem is, hogy a „Szegedi 

Napló"- nak következő huszonötéves jubileumára megtermi a nemzeti 

munka a maga várva-várt érett gyümölcsét, amelynek megérésével a 

magyar haza minden polgára egyenkint és népe összességében erőssé, 

nagygyá és hatalmassá fejlődik. 

BERNÁTSKY JÁNOS. 
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Huszonöt évvel ezelőtt.. 

uszonöt évvel ezelőtt a „Szegedi Napló", mint úttörő kibontotta 

a ma már magasan lengő lobogóját, amelyen ragyogó betűkkel 

vannak ráirva azon elvek és eszmék, amelyek megtartása, illetve 

érvényre juttatása igazolja e lap létjogosultságát, nagy és biztos jövőjét. 

Az a helyes irány, amelyet e lap megszakítás nélkül követ és 

szolgál, az a páratlan ügybuzgóság és igazságszeretet, amelylyel a zászló-

jára irt hazafias és nemes célokat — önzetlenül — mindig csak előbbre 

vinni törekszik, szerezte meg e lapnak az elismerés virágaiból font koszo-

rút azzal, hogy ma nélkülözhetetlen. 

A huszonöt évvel ezelőtt fakadó friss forrás ma már hatalmas 

folyammá növekedett. Az útjába eső nagy akadályokat, óriási sziklákat 

ledöntötte s amerre haladt termékeny talajt, virágos és üde oázisokat 

teremtett. E forrás, illetve folyam éltető erejét legjobban érzi a mi sze-

retett városunk, amelynek legújabb története elválaszthatatlanul össze 

van kötve vele. Lankadatlan és fáradságot nem ismerő munkásságának 

köszönhető, hogy városunk a magyarság gócpontja, az alföld metro-

polisa. 

Számolva a rendelkezésünkre álló hely csekélységével, soraimat 

egy olyan jellemző eset elmondásával végzem, amelyből mindenki meg-

győződhetik, hogy mily erősek e lapnál azok a szerkesztőségi elvek, 

amelyeken nyugszik e lap huszonötéves szép és dicső múltja. 

Évekkel ezelőtt e lap hasábjain egy olyan tanügyi cikk jelent 

meg, amely alkalmas volt a közvélemény megtévesztésére. Erre én egy 

cikksorozatot irtani, amelyben megcáfolhatatlanul bebizonyítottam a cikk 

valótlanságát s a kéziratot felvittem e lap érdemes szerkesztőjének, aki 

azt átolvasva azt mondotta: holnap közlöm. E kijelentésre nem titkol-
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hattam el, hogy én azt hittem : nem fogja közölni, mert a lecáfolt cikk 

irója helyi népoktatásunk vezetőségének egyik tagja. 

A szerkesztő ur erre — sohasem feledem — azt válaszolta: Mi 

nem tizünk személyi kultuszt; mi nem tekintjük a cikkek iróját, csak 

azok tartalmát és i g a z s á g á t ! 

. . . Ha e nagy multu lap továbbra is féltékeny gonddal őrzi a 

zászlójára irt igazság elvet, akkor élni és virágozni fog mindaddig, mig 

az olvasóközönség lelkében az igazságérzetnek, az igazság szeretetének 

a lángja ég ! 

LANTOS BÉLA. 



A Páva-parlamentből. 

ez a furcsa név a szegedi negyvennyolcasoknak a gyűléseit illeti. 

A városháza háta mögött egy barátságos kurta korcsma cégére 

gyanánt hivogatólag terjeszti szárnyait egy cifra pávamadár. Ettől 

kapta nevét a Páva-vendéglő, ahol a nagy szegedi függetlenségi párt 

sora-dolga régidőktől intéződik. 

Nem tudok hamarjában bensőségesebb, lelkesebb s egyszersmint 

kedélyesebb tanácskozást elképzelni, mint aminők az itt tartott párt-

értekezletek. A lelkeket felvillanyozó közös nagy eszme bizalmas 

barátkozást varázsol a társadalom különböző osztályainak jelenlévő 

képviselői között s mindenki szive szerint panaszkodhatik a haza 

sorsáról s a hatvanhetetes kormányok bűneiről. Itt ugyan nem mond 

ellen neki senki. 

S amikor egyik lelkesítő beszéd után nyomon következik a másik, 

szinte egy külön világba vezet a képzelem, amelyben láthatatlan, apró 

pontokká törpülnek az egyéni kenyértörekvések a haza boldogságának 

tündöklő lálványossága mellett. 

A pártnak nem egy jó szónoka van, aki a Páva-parlamenten 

kívül is méltón képviseli az ügyet, amelyet szolgál. De mintha ennek 

a parlamentnek a szük négy fala volna tehetségüknek ősforrása, beszé-

deikben talán soha és sehol annyi erő, annyi hév és szépség meg nem 

nyilvánul, mint amikor itt a hívőknek hirdetik az igét. 

Időnként, amint megnyílik az ajtó, hatalmas éljenzés hangzik föl. 

Jönnek a nép vezetői, kedvencei. Milyen hálás is a magyar nép 
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annak, akinek van egy biztató szava hozzá, aki nem átallja kezét a 

pulzusára tenni, megtudni, hogy mitől ver az olyan sebesen, lázasan. 

Egyszerre mintha elvágták volna az emberek szavát, csönd lesz. 

Az egyik asztalnál fölemelkedik egy tiszteletet parancsoló, ősz alak és 

a 30—40-es évek nagy szónokaira emlékeztető meggyőző páthoszszal, 

folyton emelkedő hangon ékes szóvirágokkal diszitett beszédet tart. 

S aki hallgatja, lassanként természetesnek találja ódivatú nyakkendőt-

lenségét, mert rájön, hogy ennek az egyenesut ösvényét a túlzásig 

fürkésző politikusnak nyakkendővel feldiszitése bizonyos disharmóniát 

idézne elő az ő patriárkális egyszerűségében. 

Mint pártelnök, többnyire ő terjeszti elő az indítványokat. Ezeknek 

a megindokolása egy rokonszenves kis férfiúnak a dolga. Beszéde éppen 

az ellentéte az előbbiének. Nincsenek abban szines rakéták, de minden 

szava tetőtől-talpig föl van vértezve a politikai előrelátásnak és nagy 

tudásnak fegyvereivel. Nem hallottam Kulinyi Zsigmondtól egyetlen 

beszédet sem, amelynek eredményeként meg nem állapítottam volna 

magamban, hogy az nagyon okos beszéd volt. 

De be sem fejezte még szavait, mikor fölpattan a parlamentnek 

egy tüzesvérü fiatal óriása s indítványainak áradatát zúdítja türelmes 

elvtársaira. Indítványozza, hogy bizottság küldessék ki a Klauzál-tér 

akusztikájának szónoklati hatás szempontjából való megállapítására, 

indítványozza, hogy alakítsanak ünnepi alkalmakra állandó éljenző-bizott-

ságot, indítványozza, hogy a pártba belépők hűségi esküt tegyenek s ki 

tudja, mi mindent nem indítványozna még, ha ebben az e célra szánt 

kitartó éljenzés meg nem akasztaná. 

Ezek az indítványok, Békefi Antal jóizü közbeszólásaival tarkítva, 

megteszik hatásukat, amelynek ellensúlyozására a pártnak, az egész 

városnak Kószó Pistája vállalkozik. Egy-egy zamatos kiszólása hangos 

derültséget kelt és sokáig közszájon forog. Majd komolyabb hang-

nembe csap át és ebből intézi ostromát hallgatóinak szive ellen s 

bizony be is veszi azokat. 

Kószó Pistáról irván, rögtön Becsey Károlyra kell sort keríteni, 

mint akik együtt képviselik nemcsak a párt múltjának egy darabját, 

hanem egyszersmind jövőjének legszebb reményeit. Ő a párt radikális 

tagjainak vezére. Önálló gondolkozása erélylyel párosul, ami vezető 

szerepre teszi őt hivatottá. 

Sokáig folytathatnám még a Páva-parlament érdekes alakjainak 

sorozatát, de mint afféle szerény klilmunkatárs e könyv hasábjain 
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térbeli korlátoknak érzem magamat alávetve. Eltérhetnek ők egymástól 

képesség dolgában, de valamennyien megegyeznek a negyvennyolcas 

eszmék, a függetlenségi törekvések iránti rajongásban. 

Miként nőtt és fejlődött ez ki a szegedi talajban oly nagygyá 

és leküzdhetetlenné, annak a története szorosan összefügg a Szegedi 

Napló huszonötévének történetével. Ahova a szó ereje már nem 

hatott, ott a Napló végezte az elvek küzdelmének, a hitfentartásnak mun-

káját. Végezze továbbra is, mindaddig, amig elveinek diadalában az 

ő dicsőségét is ünnepelhetjük. 

PAP RÓBERT dr. 
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Mese a különvonatról. 

H kegyelmes ur, a méltóságos ur, meg a nagyságos ur elmentek 

vadászni a kegyelmes ur erdeibe, ahol sok a vad, tömérdek a 

sokácz és igen mély sarak vannak, — őszutóban. Ez azért az 

uraságoknak nem csinált galibát. Hintón jártak, pástétonion éltek és 

mikorra a zöldhajtókás vadászlegények lelőttek egy szekérderék nyul-

fiat, az uraságok meg megelégelték a mulatozást, előállott a külön 

vonat, hogy már ők mennek haza. 

A gőzbika ott pöfögött a gyujtóskatulya forma vasútállomás előtt, 

körülötte pedig ott vesztegelt a vasutas nép, várván az elindulás idejét, 

mikor egyszerre, hivatlan-váratlan, akár a föld alól jött volna elő, ott 

terem egy paraszt menyecske. Ünneplőbe, a fején arany kaptárfőkötő, 

10—15 darab körmöci arany a nyakán, csupa fehér himzéses patyolat 

vászon, meg selyem az egész fiatal sudár teremtés. Kezében egy 

szőttes tarisznyát cipel és kérezkedik föl a vonatra erősen. 

— Nem lehet az, — mondja neki a tekintélyes, potrohos kalauz. 

— Itt nincs biléta, itt nincs megállás a prekájon. Itten csak az utazik, 

aki hivatalos ide. 

— Én hivatalos vagyok, erősködik az asszony. Nekem éppen az 

uraságokkal kell mennem — s hozzá mosolyog hamisan. 

A kalauz gondolkozik egyet, reszelvén kezével a borotás tokáját. 

— Azután ki hívására jönnél velünk? — kérdezi tovább bizal-

maskodva. 

De a menyecske csak mosolyog újra. 
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— Jaj, nem illik olyan kíváncsinak lenni. 

A kalauz nem is kíváncsiskodik. Mivel itt az indulás, még föl 

is segiti a fehércselédet és rejtőzteti el az öltöző-fülkébe. Hadd legyen 

kényelembe. 

A menyecske letelepszik a piros bársony puffra, a mosdó-asztal 

mellé, lábához rakja a tele tarisznyát és belebámul a tükörbe, ahonnan 

nickelkupakos flaskák közül, saját képmása nevet rá. A vonat édesen 

ringat, szinte altatóra. Oda át meg a teremkocsiba kergeti a három 

uraság a pagátot. Néha hallani, mint ütögetik az asztalt, máskor csö-

römpöl üveg, pohár. Azután jő egy kicsi szünet. A fülke ajtaja hirtelen, 

kitárul. Egy hórihorgas urrendü ember áll ottan. A nagyságos ur 

Rábámul a menyecskére. Az csak mosolyog, ingatva a fejét, a kidol-

gozott barna mutatóujját pedig a vérpiros szájába illeszti. 

— Mit akarsz te itt ? — kérdezi halkal a nagyságos ur, aki leg-

ifjabb a három uraság közül. 

— Nem illik kíváncsinak lenni, —suttogja vissza a menyecske s hogy 

a nagyságos ur közeledik, odasáncolja magát a fényes kupakos palackok 

közé; lába előtt a rengeteg nagy tarisznya, mint egy bástya. 

A nagyságos ur odébb megy tűnődve, hogy ki vendége ez vájjon? 

De hát nem illik kíváncsinak lenni. 

Jön csekély vártatva a méltóságos ur. A bajuszát kellett-e volna 

a tükör előtt pödörni, vagy valami homályos sejtelem hozza ide, 

nem tudni. 

A menyecske rá is mosolyog, elsáncolja magát még inkább a 

törékeny üvegek közé és ő is csak azt kapja válaszul, amit az imént 

a nagyságos ur: 

„Nem illik kíváncsinak lenni." 

— Lám, — véli a méltóságos ur bajuszát megsodorva, — hát 

mégis a kegyelmes ur a vendéglátó. Lám, lám, ki hitte volna róla. 

Végezetül előkerül a kegyelmes ur is, aki vén, a legvénebb hármuk 

között, kopaszos is jócskán, a foga sincs meg az igazi, csupán a 

hamisak. 

Ő előle is a tükör felé menekül a hívatlan vendég és egyre azt 

hangoztatja: 

„Nem illik kíváncsinak lenni." 

A kegyelmes vendéglátó gazda megy tovább. Keveset boszus, 

keveset izgatott és a tarokk sem meg ezentúl rendjében már. 

— Meghűltem a vadászaton — mondja a nagyságos ur. 
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— Fejfájós vagyok, — mondja a méltóságos ur. 

— Nekem valóságos migrénem van, — véli a kegyelmes ur. 

Jó szerencse, hogy immár elérik a várost. 

Hogy a vonat haladása lassul, talpra pattan a sokác menyecske. 

Feldöntögeti sorra a fiaskókat, elcsen egy fehér csont fésűt, azzal 

szaporán, mint egy gida leszökik a vonatról és tarisznyástul útnak 

indul a kaszárnyák felé, a város végen. 

A három uraság, amint a folyosóról látja sárga cipellőben lép-

kedni a töltés mellett, lopvást egymásra néz. Azután csak bámulnak 

utána bambán, némán, szinte nyitva felejtődik a szájuk. 

A kalauz is áll szótalanul és elgondolkozva dörzsöli a borotás állát. 

HANKONY1 EMMA. 

(Gil Blas.) 
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Amerikai apró elbeszélés. 

AZ E L S Ő S IKER . 

zedőgyerekből egy vidéki lap szerkesztőségében a helyi ügyek rovat-

vezetőjévé küzdötte föl m a g á t ; minthogy pedig stréber volt, elfogta a 

vágy, hogy a vidékről nagy városba jusson, ahol az eszét jobban 

kipal lérozza, vagy, hogy j obb módra tegyen szert. E célból minden nagy lap 

szerkesztőségének irt, de mindegyik tagadó választ adott. Igen valószínű, hogy 

ily válaszokat se kapott volna, ha bélyeges és saját címével ellátott borítékot 

nem mellékelt volna. 

Némely embert ez levert volna, de a mi emberünk véletlenül nem ebből 

a fajtából való volt. 

Egy szép napon a legjobb ruhájába ö l tözködöt t és bement a városba 

körülnézni . Három helyen ajtót mutattak neki, udvariasan ugyan, de azért mégis 

csak elutasították. Gondo lkodn i kezdett. Erezni kezdte a nagy város mindent 

megőr lő malomkövét . Egy órával később egy másik szerkesztőségben a szer-

kesztő előtt állt. De nem kért a lkalmazást a lapnál. 

— Bocsánatot kérek, — mondá. A nevem Jackson (pedig nem igy hitták) 

és lapom számára , mely az irodalmi főáramlat helyén jelenik meg, az o rszág 

nagy szerkesztőiről c ikksorozatot irok. 

A szerkesztő elpirult és meghajtotta magát . Maga is irt va lamikor egy 

cikket egy folyóiratba. 

— Tehetek valamit önért ? — kérdé kezét föltétlen megadást jelentően 

összetéve. 

— Igen, — mondá a fiatalember riporteri sietséggel . Néhány kérdésre 

szeretnék feleletet, mivel leírásomat természetessé és élethüvé szeretném tenni. 

C ikkem inkább hírlapi, mint folyóiratszerü lesz. Lapom hetenkint jelenik meg, 

az előfizetési dija egy dollár és most kezdődik az uj évfolyama. Hogy hij ják, 

mikor és hol született és mi a neve a s zü l e i nek? 

A szerkesztő megadta a kért fölvi lágositásokat. 

— Köszönöm , — feleié az interviewoló, mialatt j egyzőkönyvébe jegy-

zeteket irt. Nős vagy nőtlen, hogy hijják a nejét, vannak-e gyermekei , ha 

igen, hány, fiuk vagy leányok, vagy mindkettő, vannak ikrek köztük, ha 

igen, hány ? 

A szerkesztő kissé elképedt, de azért felelt. 

— Jól van, — és az interviewoló megint jegyezett . M i n ő politikai 

párthoz tartozik ? Milyen a va l l ása? Melyik klubnak a tag ja? Tagja-e valami-

lyen titkos tá rsu la tnak? Van-e yachtja, automobil ja, lova, vagy kerékpár j a? 
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Ekkor már a szerkesztő hátrálni kezdett, de azért csak felelt. 

— Nem akarok nagyon kíváncsi lenni, — mondá a fiatal ember tovább 

jegyezgetve. — Most pedig legyen szives, mondja meg, mennyi a fizetése, ki 

a szabója, földszintes vagy emeletes házban lakik, ki a borbélya, honnan 

hozatja a borait, ha maga fizet értük, minő szivarokat szi, játszik-e golzot, 

tenniszt, pokert, vannak-e fájdalmai, fogai aranynyal vagy keverékkel vannak-e 

kitömve, ki a kedvenc irója, mit szeret reggel izni , szokott-e fogadni lóverse-

nyeken, ha igen, hogyan megy haza, reméli-e, hogy valamikor mil l iomos lesz, 

összeköttetésben áll-e a truszt-mágnásokkal , selyem kalapban megy-e a 

templomba, elgázolta-e már kocsi vagy automobi l , volt é már elfogva, bizik-e a 

reformokban, ha igen, ki fogja megvalósítani őket, ki az elnökjelöltje, van-e ? . . . 

A szerkesztő meg akarta állitani az interviewolót, de csak emberfölött i 

erő lködés után sikerült. 

— Az ég szerelmére, megá l l j on ! — kiáltá. — Mi az ördögö t akar 

még tudni? 

— Hogy mit akarok tudni ? — kérdé az interviewoló ártatlan képet 

vágva és meglepetést mutatva. 

— Ilyeneket kérdez tőlem, — hebegte a szerkesztő lélekzethez jutva. 

— Ez csak nem valami sok, — jegyzé meg az interviewoló. Még a 

felével se vagyok készen. Csak nem gondol ja , hogy egy egész életpályát fél-

tucat kérdéssel kimeríthetek ? Most pedig ha megengedi , folytathatjuk. Szo-

kott ön ? . . 

A szerkesz lő fenyegetően emelte föl a kezét. 

— Állandó fogla lkozása van a lapjánál a vidéken ? — kérdé a szerkesztő 

— Nincs, de lesz, ha ezt az interview-sorozatot közzéteszem. Eredetiek 

és pontosak lesznek. 

— Ez kétségtelen, — szólt a szerkesztő mosolyogva. Mennyit kérne a 

lapomnál ? 

A fiatal ember szive ugy dobogott , mint ahogy az óra ketyeg. 

— Nem tudom, — feleié zavarodottan. 

— Elég volna husz dol lár hetenkint, két hónap múlva emelkedéssel, ha 

beválik ? 

— Nem emelhetné huszonöt dollára ? Hisz tudja, hogy New-Yorkban 

drága az élet. (Egész hirlapirói pályáján soha se volt többje kilenc dol lárnál 

hetenkint.) 

— Ha bevállik, két hónap múlva fölemelem huszonötre. 

— Mikor kezdjem meg a munkát ? 

— Azonnal . 

Az uj riporter fölállt. 

— Kös zönöm , — mondá. — Átmehetek az utca túlsó oldalára, hogy egy 

barátomat, aki rám vár, agyonüssem ? 

— Micsoda ? Mit gondol ? 

— Amit mondtam. Barátom azt mondta, hogy üssem agyon, ha alkal-

mazást kapok. 

Erre eltűnt. M ikor pedig moso lyogva visszajött, a szerkesztő meg-

könnyebbül ten munkához ültette és két hónap múlva heti huszonöt dollárra 

emelte a fizetését. 

H E G E D Ű S PÁL. 
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A legnemesebb munka. 

Hcsipős köd jelentkezésével; az éles szél beköszöntével, a fehér 

hópibék szállingózásával megindul a legnemesebb munka, amely-

lyel az áldott lelkű nők a nyomor üldözöttjeit veszik oltalmukba. 

Hideg, fűtetlen kamrában, durva szalmán kínlódik a lázban égő 

apa, a nyomorral szemben tehetetlenül siró családjától körülvéve, 

mikor megjelenik a fényes palota kegyes szivii úrnője e szokatlan helyen 

és meleggel, derűvel tölti be a kunyhót. . . 

Vézna, betegségtől vagy inkább éhségtől roskadozó anya könyező 

szemmel csitítja kenyérért siránkozó gyermekeit, amikor angyalként jelen 

meg egy bájos leány, sietve rakja meg a rozoga asztalt és a hálálko-

dástól futva, ugy tün el a nyomor-tanyáról, mint egy jóságos tündér... 

Hatalmas karácsonyfák fényárban úszva, görnyedésig megrakva 

fogadják a gyermeksereget, kiknek arcáról a túláradó öröm pirja, sze-

meikből a kimondhatatlan boldogság szikrája lövel azok felé a nők felé, 

akiknek nemes szive kereste ki őket a nélkülözés hajlékából, akiknek 

meleg és jótékony keze, önzetlen munkája és áldozatkészsége szerezte 

nekik a melengető ruhát, a mai nap feledhetetlen emlékét. . . 

íme ez a fáradtság, a könyörület sugalta tevékenység a legne-

mesebb munkája az embernek és az erre ösztönző isteni szikra a női 

szívben gyúlt ki. 

Mikor? Erről a rege igy beszél: 

A földi Paradicsomban történt, hogy az egyedül levő Ádámot 

elhagyatottságában megsajnálta az Ur és elhatározta, hogy társat ád 

neki. Mély álmot bocsát vala az emberre és kivévén egyik oldalcsont-

ját, abból alkotá Évát, az asszonyt, hogy segitő társa lenne Ádámnak. 

Mikor jó ideje aluvának, az Ur elküldi az ő kedves angyalát: 

Gábort az első emberpárhoz, mondván: 
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— Menj fiam, költsd föl az asszonyt és angyali jóságodat lehel-

vén rá, mutasd meg neki az embert. 

A bölcs angyal elröpült . . . Kézen fogá Évát és felköltvén őt, 

mondá: 

— Asszony ébredj! Inie az ember, e puha kezeddel ápold, melen-

gesd ; sziveddel pedig szeresd őt. 

És eltűnt. Az asszony pedig végtelen melegséget érzett és kereste, 

hogy kivel ossza meg könyörületességtől égő szivét. . . 

. . . Azóta boldog az ember, ha a női sziv szeretete, az ő puha, 

gyöngéd kezének meleg ápolása teszi könnyűvé és édessé az életet. 

A szent atyák és tudósok állítása szerint a világ elmúlása a föld 

kihűlésével fog végződni, ámde nem jő el az az idő addig, mig egy 

utolsó a s s z o n y él, akinek melengető kezét, könyörületességet gya-

korló munkáját érzi az ember. 

(Óbecse.) 
FARBAS JÓZSEF. 
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A léghullám. 

Hmi van és létezik, az mind csak hullámrezgés utján létesül. Az 

élet maga is nem más, mint egy hullámrezgés, tartama azon 

hullámhossztól függ, amely annak létalapját is képezi. 

A tiszavirág életének hullámtávja oly rövid az emberéhez képest, 

hogy ha amaz emezét ösmerné, egy örökkévalóságnak tetszenék neki 

egy-egy ember élete. Hullámhossza pedig maga a végtelenség. 

A teremtmények létének tartamát tehát erőparányrezgéseinek hul-

lámtávja, minemüségüket pedig e hullámok iránya adhatja meg. 

Az emberi érzéket előbb azonban e hullámoknak ugy távja, mint 

iránya nagyobbrészt eddig még rejtett titkok s a fejlettség felette magas-

fokán kell az emberiségnek állania akkor, amidőn e titkokat illetőleg 

már nem lesz több felfedezni valója. 

E titkok felfedezéséből azonban korunk is kivette már a maga 

részét és pedig oly mértékben, hogy épen nem mondható reánk az, 

hogy e téren még csak a kezdet kezdeténél lennénk. 

A fluidumok kora lejárt s ha nem is léptünk még tisztán a 

mechanikai erő terére, ha még egy közbevetett valami, egy megjege-

cesedett fluidum, az anyag fogalma vissza is tart, hogy véglegesen az 

erőhatások terére lépjünk, azért mégis már több oly találmányunk van, 

amelyeknél tisztán láthatjuk az erőhatások hullámrezgési munkáját és 

azoknak egymástól különböző jelenségekbe való átmenetét. 

Vegyük pl. a telefont, korunknak ezen épen oly egyszerű, mint 

zseniális találmányát. Itt tisztán érzékeink elé állithatjuk a hullámrezgés 

egymásba átmenő változatait és az azokból keletkező jelenségek azonos 

vagy egymástól elütő változatát. 

Egy hullámszerű megrezdülése az emberi torok hangszálainak, 

hullámszerű rezgésbe hozza a levegőt s ezzel a hang jelensége áll elő. 

A levegő-rezdület hasonló rezgésbe hoz egy kifeszített hártyát, e hártya 
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hasonló hullámrezgéseket végez, mint a levegő s e rezgését átviszi egy 

másik erőhatásra, egy elektrikus áramra és annak zárása és nyitása 

folytán rezgéseit átteszi a tőle különféle távolokban kifeszített, az előbbi-

hez hasonló hártyára. Ez a rezgések átvétele után ismét átadja a 

levegőnek s ebben megujul az előbbi jelenség, az az megcsendül a 

hang, amelytől az ember hallószerve szintén rezgésbe jő s ezután észre-

veszi azt. 

Csupa hullámzás, csupa rezgés, amely annyiféle jelenséget szül, 

ahány különféle maga ezen erőhatás. 

A telefon felvevő részétől annak leadó készülékéhez nem a hang, 

e csengő jelenség röpül, hanem annak úgyszólván csak egy rezgése, 

egy hulláma szalad végig a vezető dróton s ezen az előbbitől egészen 

elütő erőhatás, ugyanazon hullámrezgéssel ugyanazon jelenséget szüli: 

a hangot a leadó állomáson, bár e jelenség a vezető dróton nem 

repült oda. 

Mily különös, e jelenség a mi fogalmaink szerint mégis olyan, 

mintha ebben benne volna a teremtés titka és az oly emberileg fel-

foghatatlannak látszó teremtés nem lenne más, mint egy egymásból 

folyó hullámrezgés és a teremtmények ugy tűnnek fel, mintha ezek a 

hullámrezgés láncolatát képeznék. 

Ha mi most e láncot tovább füzzük és a hangról átmegyünk a 

hőre s fényre, ezeknél is azt kell tapasztalnunk, hogy nem lehetnek 

mások, mint egy ily hullámrezgés szüleményei. 

Ha most a Nap és a Föld közötti fény és hőkicserélődéseket 

vesszük figyelembe, ugy tekinthetjük e két helyet, mint két telefon-

állomást. A Nap izzó felületének fény- és hőhulláma megrezditi a Nap 

légkörét, ez továbbítja e hullámot s vele megrezditi az aethert, amely-

nek végtelen ritkaságában fénytelen lesz a fény s hideggé válik a 

hősugár. Ez az utóbbi fejünk felett 6000 méternyire oly fagyasztó, hogy 

csontkeménynyé fagyhat benne a legmelegebb nyárban is az ember és 

mégis midőn hozzánk ér a földfelületére e két sugár, vakitó fényes lesz 

az egyik és éltetőleg melegítővé válik a másik. 

Hogyan lehetséges ez? Épen ugy, mint a telefon utján a hangnál, 

itt sem a fény, a hő jelensége jő hozzánk, hanem csak annak hullám-

rezgése, amely azonos állapotba kerülvén földünk felületén, mint volt, 

mikor a Nap felületéről elindult, azonos jelenséget is szült. Tehát a 

fényt és hőt, bár a 148 millió kilóméternyi aethert a Nap és Föld lég-

körmagasságát kivéve, fénytelenül és sötéten futották át, mégis fényesen 

és melegen kapjuk mi itten, földlakók. 

Ha a fénynek és hőnek, mint ilyennek, kellene hozzánk jönnie, 

ugy emberileg felfoghatatlan volna, hogy az aetheren át jőve elvesztvén 

világító és melegítő hatását földünkre érve, újra visszanyerje azt mindkettő. 

Mi uton és mi módon? Mert ha lenne egy mód ennek visszaszerzésére, 

ugy akkor mi szükségünk lenne a napra ? Ez az ut, ez a mód enélkül 

is megadná nekünk a világító fényt és az éltető hősugarakat. 
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A kiinduló hullámrezgés, az aether vezetésén tova halad és ha 

azonos állapotba kerül, mint amilyenben volt kiindulásakor, azonos 

jelenségeket is szül, amely jelenségek csak gyengébbek, fáradtabbak 

lesznek. A leadó, mint a feladó állomáson gyengébbé, fáradtabbá teszi 

őket azon ellenállása a keresztező erőhatásokra, amelyekkel útjában 

kellett megküzdenie, amiért is gyengül a fény, a hang és minden más 

jelenség a távolság növekedésével szemben. 

A jelenségeket tehát mi közvetlenül a léghullámtól kapjuk. Azon 

léghullámtól, melyet mi érzékelni sem tudunk. Amit érzékeink felfog-

nak, azok ennek rezgéséből származó jelenségek csupán. De e jelen-

ségeknek is, mily nagy része marad titok előttünk, mit gyarló érzékeink 

átvenni e hű postástól képtelenek. 

Ha azt akarjuk tehát, hogy tarsolyából mentül több kerüljön ki 

számunkra, ugy egy oly láncolatát állítsuk elő az egymásba átmenő 

hullámrezgéseknek, amelynek egyik vége a léghullám által vezetett, de 

általunk észre nem vehető rezgésekkel jöjjön csatlásba, mig másik vége 

a mi érzékeinkkel záródjék. így létrejővén a kontaktus, e vezeték segé-

lyével oly jelenségek is tudomásunkra kerülhetnek, amelyeknek közvet-

len átvételére érzékeink képtelenek. 

így a hangot mi észre vehetjük. A hang szülő oka, a légrezgés-

nek egy bizonyos nagyságú és sebességű hulláma, e hullám már sok 

oly léghullám rezgéssel jöhet összeköttetésbe, amelyeknek felfogására 

érzékeink képtelenek, de a hangrezgés mértékével ezek is mint hullám-

rezgések tudomásunkra kerülhetnek, vagyis általunk felfoghatókká válnak. 

Példákkal is lehet ezt illusztrálni. Állítsunk fel például egy hang-

villát, lássuk el ezt egy oly szerkezettel, amelynek erőhatásával mindig 

ugyanazon erősségű hangot adja a hangvilla, vagy pedig egy állandó 

elektrikus áram segélyével eszközöljük ezt. Hasonlóan hangolt hang-

villát állítunk fel aztán ettől bizonyos távolságra. 

A hang tehát mértéke lesz a levegőben végbemenő hullámrezgé-

seknek. Egy uj barométernek is használható az ily készülék, de hasz-

nálható épen ugy termometernek vagy higrometernek is. Csak tudnunk 

kell, mily gyors és mily távú hullámrezgések felelnek meg a légnyomás, 

a léghő és pára tartalmának. 

E készülék a léghullámot, vagyis annak rezgésváltozatait már 

érzékeink előállítja és sok oly jelenségnek az embrióit vesszük általa 

tudomásul, amelyekről különben sejtelmünk sincsen. 

E készülékkel való kísérleteket most kezdtem csak és rövid időn 

belül meglepő eredményeket várok ezen érzékeny, de igen egyszerű 

készüléktől, amely légkörünknek állapotát egész más oldalról van hivatva 

feltüntetni, mint amely oldalról ismerjük most, e minket annyira körül-

ölelő jelenséget. 

VOZÁRY PÁL. 
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A Szegedi Napló, mint az iparosok 

barátja. 

Öiákkoromban tanultam egy német verset a tűzről, melynek első 

két sora körülbelül azt tartalmazza, hogy: jótékony a tiiz 

hatalma, ha az ember őrzi, ápolja. Átvitt értelemben ilyennek 

képzelem a sajtó hatalmát is. Jótékony, ha annak tüzét nemes közérdek 

éleszti és a közönség érdeklődése őrzi, ápolja. 

Ilyen jótékony hatásúnak ítélem a szegedi sajtót, mely a közérde-

ket sokkal messzebbmenő módon szolgálja, mint ahogy azt másutt szol-

gálni szokták. Nekem különösen az ipari és általán a közgazdasági 

vonatkozású mozgalmak önzetlen fölkarolásáról vannak közvetlen tapasz-

talásaim és örömmel ragadom meg a S zeged i N a p l ó huszonötéves 

múltját ünneplő ezen alkalmat arra, hogy kiemeljem e lapnak ezt a 

megbecsülni való érdemét. 

Hivatásom is, kedvem is sokszor hoz abba a helyzetbe, hogy egy-

egy közérdekű ipari mozgalomban résztvegyek és ilyenkor nagyon kelle-

mes érezni a szegedi lapok önzetlen és sokszor tetemes áldozatot igénylő 

támogatását abban, hogy hasábokat szentelnek a napirenden levő jó 

irányú mozgalmak ismertetésére, az érdekeltek biztatására és lelkesitésére. 

Gyakorlottabb újságolvasók és a nagyvárosi sajtóviszonyokkal 

ismerős emberek tudják leginkább megbecsülni ennek a jelentőségét, 

akik előtt ismeretes, hogy egy-egy kiállításról szóló tudósítás, egy-egy 

szövetkezet, vagy részvénytársaság alakulása, vagy egy kis hir a „Cunard 

line" hajóján kiütött koleráról, mennyit hoz Budapesten, Bécsben stb. 

némely „önzetlen" lapkiadónak. 

Nálunk erről nem lehet szó, mert a sa j t ó t i sz tessége megbe-

csü l t f o g a l om és épen ezért őszinte nagyrabecsüléssel köszöntöm az 

ebben születése óta példát adó S z e g e d i Nap l ó t , mely a közérdek 

tiszteletreméltó, puritán becsületességgel való szolgálatában előljár. 

SZABÓ GYULA. 



A Szegedi Napló bölcsőjéről. 

hetvenes években érezte a közön-

ség és szinte a levegőben volt, 

hogy egy egészséges alapon álló, 

tisztességes hangú ellenzéki lapra Szege-

den szükség van. 

A Hiradó mellett jelent ugyan meg 

időközönkint egy-egy ellenzéki lap, de 

mindmegannyi rövid életű volt. Polémiába 

keveredett a Híradóval, melyet eleinte a 

közönség szívesen vett, sőt meg is kivánta 

a lap szerkesztőjétől, de rövid idő alatt 

megunta és ha a személyeskedésből kifogy-

tak, az uj lap előfizetői is elpárologtak. 

Végre 1878. julius 28-án Enyedi Lukács, aki európai műveltsé-

get hozott magával külföldi útjáról, megindította a Szegedi Naplót, 

mely hangjának nemességével, tárgyilagosságával, a személyeskedés és 

magánérdek kizárásával, a szerkesztői állás puritán tisztességével a 

szegedi sajtót egy csapásra oly magas fokra emelte, aminőn a buda-

pesti ma sincs. 

Hogy Szeged közönsége érett volt a Szegedi Napló nemes irá-

nyára, megmutatta azzal, hogy rövid idő alatt kedvenc lapjává tette és 

anélkül, hogy bárki segítette volna anyagilag, csupán a közönség támo-

gatásából felküzdötte magát, megerősödött. 

Nagy szó ez Magyarországon. 

Egy lap a vidéken, minden hatalmi támogatás nélkül, az általa 

irányított és megtisztított közszellem erejével elterjed a közönség min-

den rétegében és nélkülözhetetlen barátja lesz minden szegedi család-
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hak. A Napló szerkesztőségének szerencséje volt, hogy az értelmes 

Szegeden megtalálhatta a talajt egy nagy és előkelő vidéki magyar lap 

számára. Szegednek pedig szerencséje volt, hogy a Napló szerkesztő-

ségében megtalálta európai hangú irányitóját, közszellemének nemes 

kifejezőjét. 

A Szegedi Napló megalapításával a sajtó Szegeden uj érába 

lépett. Határkő volt Szeged társadalmi és kulturális életében. 

Ettől az időtől lehet számítani, hogy Szeged belépett a kultúr-

népek családjába. A nézetek tisztultak, az izlés finomult. A régi pol-

gárok ósdi felfogásaikkal ugy a városi közgyűlésen, mint a társadalmi 

téren mindinkább háttérbe szorultak és modernebb gondolkozású férfiak 

kerültek a társadalom élére; a Masa sógorok, penecilus Börcsökök 

örökre letűntek. 

Ha a nemzetek életében mindenha nagy szerepet játszott a sajtó, 

ugy ez különösen áll a szegedi sajtóra, melynek fölszabadulását ünne-

peljük a Szegedi Napló születésével. 

A lap egyébként hírszolgálat tekintetéből is megérdemelje a támo-

gatást, a Szegedi Napló kezdte meg a táviratok közlését és az ország-

gyűlés előző napi üléséről a vidéken ő hozott legelőször másnap reg-

gel, tehát a főváros lapjaival egyidejűleg kimerítő tudósítást. 

Ily körülmények között a kiadónak könnyű dolga volt. 

De egészen eltérek akaratlanul is feladatomtól. Szerkesztő ur 

engem a megalapításkor felmerült kiadói események megírására kért 

fel. És én arról még nem is irtam. De nincs is mit. Akkoriban még 

oly szerény eszközökkel dolgoztak a kiadók, hogy arról nem is lehet 

irni. Rotációs-gép, szedőgép Budapesten se volt. A kereskedés és ipar 

a hirdetést igen csekély mérvben vette igénybe, azt tartván, hogy a 

jó bornak nem kell cégér. Inkább hazafiságból hirdetett. 

Nálunk még ma is azt hiszik, hogy egy uj lap kiadásához három 

tényező szükséges: a kiadóhivatal, szerkesztőség és nyomda; aki e 

három tényezővel rendelkezik, az neki mehet az ujságalapitásnak. És 

épen ebben csalatkoznak legtöbben. Mert az ujságalapitásnál legelső 

sorban a kiadónak azt kell a legalaposabban mérlegelnie: van-e szük-

ség uj lapra ? Mert az feltétlenül bizonyos, hogy az az újság, melyet 

tisztán konkurrenciából alapítanak, minden magasabb szempont tekin-

tetbevétele nélkül, sohasem erősödik meg. 

A közönség azt az újságot szereti olvasni, amelynél az ő finom 

érzékével megérzi, hogy a szerkesztősége jól van adminisztrálva. Amelyik 

szerkesztő nem jó adminisztrátor, nem boldogul. De nem boldogul az 

az adminisztrátor se, aki nem tudna szükség esetén szerkesztő is lenni. 

Ez a paradox-állitás volt talpköve a Szegedi Naplónak is, mert nem-

csak szerkesztése, de kiadása is Enyedi vállain nyugodott, csak később, 

mikor a lap megerősödött, adta át a kiadói teendőket Endrényi Lajos 

és Társa cégnek. 

ENDRÉNYI LAJOS. 
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A kiadó. 

Irói körökben valóságos 

életelszántság, vakmerő 

merénylet ezt a szót 

csak kiejteni. Az irónak, a 

szerzőnek valóságos réme a 

kiadó. A szegény kiadót 

mindig csak szidják, háta 

mögött is, szemben is. Fs ez 

már elharapódzott nemcsak 

az irók, szerzők és azok 

barátainál, de az előfizetők-

nél, a nagyközönségnél is. A 

kiadónak j ó széles hátának, 

j ó gyomrának kell lenni — 

(aminthogy nekem van is), 

hogy az ütlegeket kiállja, a 

sok keserűséget bevegye és 

megemészsze. Minden bajért, minden kellemetlenségért a kiadót 

teszi az ujságiró felelőssé és akármi olyan fordul elő az újságnál, 

ahol a bűnbakot azonnal nem találják, nem is keresik másutt csak 

a kiadóhivatalban. A kiadóhivatal mindig, mindenkinek rendelkezé-

sére áll, oda fordul legelőbb mindenki, ha sérelme vagy panasza 

van, ergo a kiadót szidják legelőbb. 

A szerkesztőség, ha sok a kézirata és nem fér bele a lapba, 
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szidja a kapzsi kiadót, hogy az egész lapot hirdetéssel szeretné 

megtölteni; ha kevés a kézirata, akkor hanyag a kiadó, mért nem 

szerez annyi hirdetést, hogy ne kelljen annyit irni. A kiadó, az a 

zsarnok, már a délutáni órákban, mikor még édes álmát aluszsza 

a munkatárs, kéziratért küldi hozzá a nyomdászfiut, hogy előre is 

szedessen, mert éjjel megszaporodván a munka, nincs elég munka-

erő' a kiszedéshez, a lap könnyen elkéshetik. 

A zsarnok kiadó tiszta, j ó kéziratot kiván az újságírótól, hogy 

könnyebben tudja a szedő azt olvasni, a munka gyorsabban, seré-

nyebben folyjon. Az ujságiró pedig, százfelé állván a gondolata, sok 

az irnivalója, nem kaligrafirozhat, hanem a szokott gyors és slend-

rián módon veti a millió betűt a papírra. Az irigy kiadó haragszik, 

ha nincs minden nap szenzáció a lapban, hogy jobban fogyjon a 

lap, pedig az ujságiró nem minden nap oly szerencsés, hogy szen-

zációra tegyen szert. Végül pedig, ha még sokat elhagyok abból, 

hogy miért haragszik az iró meg a hírlapíró a kiadóra, azt még 

sem hagyom el, hogy az boszantja őket legjobban, hogy nem ad, 

mert nem is adhat a szegény kiadó oly fényes fizetést a szer-

kesztőségnek, hogy az könnyelmű, bohém-élet módjában gondta-

lanul megélhetne. Természetes dolog tehát, hogy az elfogadott 

jelszó az, amit a Szegedi Naplónak nagyhumoru munkatársa, 

Tömörkény István, minden kedélyes együttlét alkalmával proklamál, 

hogy » l á m p a k a r ó r a a k i a d ó v a l « . írói körökben ez a prok-

lamáció mindig élénk helyeslésre talál. A szeretkezésnek eme tanú-

jelét újságírók és kiadó között szimbolikus kifejezésre juttatta a 

szerkesztőség, mikor néhány évvel ezelőtt Lajos napjára, névnapi 

ajándékul egy valóságos nagy lámpakarót lámpával együtt vett 

a kiadónak s a lámpa alá egy nagy aranyozott vashorgot veretett 

rajta jó , erős nemzeti színekből font kötéllel és a jókívánságok 

között átnyújtotta ezt a nyugvóhelyül szánt szerszámot nekem — 

a kiadónak, a jelenlévő vendégek óriási gaudiumára. 

A sok keserűség között az ilyen szellemes kedélyeskedés 

csak fölviditja a kiadói lelket. 

Kiváltképen azért nem veszi a kiadó, a vele különben is 

örömben és bánatban nem egészen testvériesen osztozó szerkesz-

tőség tréfáit szivére, mert hiszen voltaképen mégis szeretik egy 

kicsit azt a kiadót, csak addig nem akarják ezt a szeretetet doku-

mentálni, amig együtt működnek, nehogy a kiadó abból a szere-

tetből magának a szerkesztőség rovására tőkét kovácsoljon. Ha 

egyszer a sors őket egymástól elválasztja, akkor bizon még meg-

szólal az őszinte szeretet hangja is. Tapasztalatból beszélek, mert 
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például hozhatom föl azt a kis újdonságot, amelyet egy volt szer-

kesztőm rólam irt, mikor a Szegedi Naplót átvettem. 

- P é c s i N a p l ó — S z e g e d i N a p l ó . Most négy éve, hogy 

Engel Lajos akkori pécsi könyvkereskedő' és könyvnyomdász a Szegedi Napló 

mintájára megindította a Pécsi Naplót, mely, hogy hiányt pótolt, beigazolta 

azon elterjedés, melyet e lap aránylag rövid fönnál lása alatt elért és mely oly 

gyorsan hóditott tért, hogy arra al ig fordul elő hasonló siker a vidéki zsur-

nal iszt ikában. Időközben Engel Lajos megvált a Pécsi Napló kiadó jogá tó l 

és a véletlen éppen akkor vezette Szegedre, mikor a Szeged i Napló, mely 

mintegy szülőanyja volt a Pécsi Naplónak, rövid ideig tartó krízisen esett át. 

Ezen lap kiadója épp most kénytelen volt túladni lapján és minden egyéb 

vállalatain és Engel Lajosban fölébredt a régi szerelem a Szegedi Napló iránt. 

Röv id 24 óra e legendő volt arra, hogy Szegeden szerződést kössön , 

mely tulajdonosává tette őt a Szegedi Naplónak és az azzal kapcsolatban 

lévő vál lalatoknak. Gyorsabban házasság nem jött létre, mint Engel Lajos és 

a mi lapunk édesanyja, a Szegedi Napló közöt t és azon viszony, mely 

közöt tünk és Engel Lajos között létezett, jogosí t föl bennünket arra a 

k ivánságra, hogy ez a házasság boldog legyen, ami az ilyen szerelmi házas-

ságokná l , ahol a szív és ész működnek közre azok létrehozásán, el sem 

maradhat. 

Hát igy irt a volt szerkesztőm, sárosi Várady Ferenc, mikor 

már távol voltam tőle. Ilyen szeretettől sugárzó szavakat nem mert 

volna rólam megkockáztatni, amig kiadója voltam. Valamiként most 

sem irna, de ne is irjon rólam hasonlóképen a jelenlegi szer-

kesztőség. 

Hogy aztán az előfizetők miért szidják a kiadót, annak is 

meg van a maga lélektani oka. A szerkesztőséget szeretik, mert 

naponta megkapják az újságból a sok-sok érdekes hirt tőlük. De 

van annak az újságolvasás mulatságának egy szomorúbb része, 

mikor az a gaz kiadó küldi az előfizetési nyugtát, és azt fizetni 

kell. Hát nem joggal mondják akkor, hogy az újságnak a leggyü-

löltebb alakja a k iadó? A gazember — a pénzét kéri! No hát ez 

kapzsiság! 

No de mindegy! Kiadónak születni, dicső egy gondolat! 

A sok bu és bánat között kerül néha kellemes dolog is. És mivel 

én szerencsés természetemnél fogva az életet mindig kedélyes 

álláspontról szemlélem, még a kellemetlen napokat is kedé-

lyesekké varázsolom. Ugy vagyok azzal, mint az az anekdótabeli 

házaló-zsidó, akire egy vad antiszemita rá akart ijeszteni és eré-

lyesen rákiáltott: 

— Ugye maga zsidó! 

— Igenis kérem alássan, de nem szívesen! — felelte a szegény 
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zsidó és elütötte az antiszemita Haragját. Kiadó vagyok! de nem 

szivesen ! Ne haragudjék tehát reám nagyon sem az előfizető, sem 

az újságíró, mert ilyennek is kell lenni. Es hogy szükség van a 

kiadóra is, azt legjobban bizonyítja az, hogy Noé atyánk nem 

vett be bárkájába kiadót, s ime olyant az ujabb kornak kellett 

teremteni. 

Manapság már a kiadói üzlet rosszabb a favágó üzleténél. 

Az óriási verseny, amely a lapkiadás terén kifejlődött, már-már 

tarthatatlan ; vakon mennek bele az ó'rületes költekezésbe a lap-

kiadók, hogy egymást lepipálják. Az úgynevezett papirosverseny, 

melyben a fővárosi lapok után most már a vidéki lapok is 16—20—32, 

sőt ünnepnapokon 40—60 oldalas lapokkal produkálnak, valóban 

olykor terhére is van az olvasóközönségnek, és mégis olyanok a 

viszonyok, hogy olykor elkerülhetlen az ilyen vak költekezés, mert 

a huszadik századot jel lemző elkeseredett versenyben egyik lap 

sem akar még papirosban sem szegényesebbnek tetszeni, mikor 

az elviselhető sorsát megirigyelő holmi ujabb vetélytárs nagy ter-

jedelmű lapokkal akarná a régibb lapot a nyeregből kiemelni. 

Éppen Szegeden tapasztalhatjuk ezt a visszás helyzetet leg-

jobban. A viszonyok alapos tanulmányozása és az évek hosszú 

során szerzett tapasztalatok alapján megelégedéssel konstatálhatjuk, 

hogy a Szegedi Napló előfizetői közé számithatja Szeged városának 

s a távoli környéknek mindamaz elemeit, amelyeknek életszükséglete 

egy élénken szerkesztett j ó napilap. 

De ezzel aztán ki is van merítve az előfizetők száma. Ezt 

a körülményt igazolja az előfizetők számának hullámzása, amelyet 

visszamenőleg huszonöt évre megfigyeltem. Csak a város intelligens 

lakosságának a természetes növekedése arányában növekedett igen 

lassú léptekkel az előfizetők száma is. Ujabb, tömeges számú elő-

fizetőket szerezni lehetetlen volt, pedig oly sok kísérlet tétetett e 

téren. Kedveskedtünk előfizetőinknek nagy áldozatokba kerülő 

karácsonyi könyvekkel, újévre naptárakkal, tavaszszal menetrendek-

kel. De az uj előfizetők tömeges csődületét — sajnos — nem 

tapasztalhattuk. 

Innen van aztán, hogy az elmúlt huszonöt éven át számtalan 

kísérlet tétetett uj lapokkal, amelyekkel a régi meglevő lapok 

egzisztenciáját akarták aláásni, de még eddig mind keserves tapasz-

talatokkal, nagyobb anyagi veszteséggel vagy kimúlt, vagy meg-

siratta vállalkozási merészségét, mert hiába, uj előfizetők nem 

születnek, a régi megszokott kedvenc lapját nem hagyja el az 

előfizető. 
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Hogy ebben a nagy kenyérharcban a Szegedi Napló fényesen 

megállta a sarat, abban nem csak a valóban szorgalmas, derék, 

hivatásának mindenkor magaslatán álló szerkesztó'ségnek van 

érdeme, hanem a kiadóhivatal körültekintő' munkás és figyelmes 

személyzetének is, amely mindig szem előtt tartotta, hogy az elő-

fizető közönség minden kívánságát pontosan és figyelmesen telje-

sítse, s igy a régi előfizetőket megtartva, azok dicső gárdáját 

ujabbakkal szaporítsa. 

Pedig hogy milyen nehéz az előfizetőknek minden téren meg-

felelni, azt csak a kiadó tudja, aki kénytelen a sok panaszt meg-

hallgatni és azokon segiteni. 

Ha például egy reggelen, valami nagyritkán előforduló tech-

nikai akadály folytán a lap egy negyed órával megkésik, akkor 

nem győzik a folyton csilingelő telefonon a választ, illetőleg a 

késedelem okát megadni. De nem is csoda, mert az előfizető, aki 

megszokta, hogy a reggeli kávéjánál olvassa az ő kedvenc újságát, 

rögtön ideges lesz, ha nem kaphatja azt meg és kíváncsiságát 

még fokozza a késés, aminek okát még nem tudja, de sejti, hogy 

valami nagy dolog történhetett. Ilyen esetben nem mondja a jámbor 

előfizető, hogy «az egyszer» késett meg az újság, hanem igenis 

azt állítja, hogy mindig ilyen későn kapja, s bepanaszolja a kihordó 

asszonyt, akit a kiadóhivatal rendesen szigorú vallatás alá vesz s 

utasítja a gyorsabb kihordásra. 

Végtelen megnehezíti a lapkihordást a városnak óriási területe, 

a szétszórt utcák, s ennek súlyát kivált télen, havazás alkalmával, 

vagy őszkor sáros, esős időben érzi a lapkihordónők serege köz-

vetlenül, de a kiadóhivatal is közvetve. 

Tizenhat lapkihordó asszony megy nyáron már öt órakor, 

télen pedig hat órakor útra a lapokkal. De a lehető legpraktiku-

sabb beosztás mellett sem lehet mindenkor minden előfizető kíván-

ságának a lapkihordást illetőleg eleget tenni. Például a Szilléri-

sugárut végén, a körtöltéshez közel lakik egy előfizető, aki már 

hat órakor szeretné a lapot olvasni. Hogy ennek a szegény kihordó 

asszony megfelelhessen, ugy kell a kihordást intéznie, hogy az 

egész csomó lappal a kezében kimegy a Szilléri-sugárut végére s 

ott kezdi a lapkiosztást, s amig befelé haladva kiosztotta a lapot, 

már 7 óra lesz. Ámde a Szilléri-sugárut kezdetén is lehet egy elő-

fizető, aki véletlenül szintén hat órakor kivánná a lapot. De mivel 

a kapukat csak hatkor nyitják ki, az arra elhaladó asszony zárt 

kapuban nem állhat meg becsengetni, hanem inkább visszafelé adja 

be a lapot; ha meg ez már későn van, akkor más fortélyt használ. 
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Kifelé haladva bedugja az újságot a kapu alatt a nyíláson. S ilyen-

kor, ha nem jól vigyázva, nem elég mélyen löki be az asszony a 

lapot, megesik, hogy sarkába jön egy rikkancs, aki egy drótdarab-

bal kipiszkálja a lapot és eladja másnak 10 fillérért. No akkor 

meg az előfizető reklamál, hogy nem kapott lapot és a kiadó-

hivatalon a sor vizsgálatot tartani, vájjon tényleg leadta-e az asszony 

a lapot, avagy ő maga adta el; mert bár megbízhatók a lap-

kihordónők, mégis volt már olyan is, akit ilyen visszaélésért kellett 

elbocsájtani. Természetes, hogy az ilyen boszantja az előfizetőt 

s panaszt tesz a kiadóhivatalban s ilyenkor már azt szokta mon-

dani, hogy minden harmadik nap nem kap lapot. 

Vannak aztán a kompanista előfizetők, ahol két, esetleg három 

család fizeti elő a lapot és egymásután kiolvasva adják át egy-

másnak. Ezekkel a legbajosabb az állapot. Például a hivatalnok, 

aki földszinten lakik, kapja reggel a bótos szomszédtól a lapot 

s ő kiolvassa 8 óra előtt, azután adja át az emeleti lakónak, aki 

délben olvassa, mert napközben nem ér rá. három családnál több 

kézen fordul meg a lap, hol a melléklet kallódik el, hol a Hüvelyk 

Matyit cseni el a kis iskolás Dundika. Vagy a fodrászné rárakja a 

fésűket, mikor a nagyságát fésüli. És ezekért a hiányokért mindig 

a kiadóhivatalt reklamálják. S a kiadóhivatalban gondoskodva van 

arról, hogy minden ilyen hiányt a legnagyobb előzékenységgel 

pótoljanak, egyszersmind az ilyen hiányok ismétlődésének eleje 

vétessék. Ha ezeket a kiadói gondokat veszik figyelembe, bizonyára 

nem irigyelik a kiadó helyzetét, akinek nagyobbszabásu teendői 

között hasonló apró és mégis a lap föntartása érdekében fontos 

ügyek elintézésére kell ügyelnie. 

A lapnak technikai előállitása a kiadónak legfontosabb tény-

kedése. Erre pedig nagyon nehéz megbízható és alkalmas személy-

zetet kapni, olyant, akire rá lehetne bizni éjjel a munkát, hogy a 

lázas, gyors egymásutánban következő változó munkákat lelkiisme-

retesen és kifogástalanul végezze. 

Roppant gyakorlat is kell hozzá, hogy a Metteur en page 

(magyarul m e t r o m p á s — laptördelő) ki tudja számítani, mennyi 

szöveg fér még bele a lapba. Mikor ugy éjfél után egy 

órakor jön fontos telefonjelentés Budapestről vagy Bécsből, hogy 

ki ne maradjon a lapból egy fontos hir sem, ellenben hogy hijába 

való munkát sem végezzenek olyan szövegnek a kiszedésével, 

amely ugy sem férne bele, de kevésbé fontos és érdekes lévén, 

bátran ki is maradhat a lapból, sok évi gyakorlat kell ahoz, hogy 

a lap keretéhez mérten az ilyen ügyeket annak rendjén és módján 
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elintézzék, hogy a szedők a Szegeden gyakrabban előforduló neve-

ket jól is szedjék és a korrektor ki is tudja korrigálni, ha hibásan 

van szedve. Mert az éjjeli lázas, gyors munkában nem nézhet a 

korrektor sem minden nevet meg a gyakran pongyolán irt kéz-

iratból. De a kü lönböző kéziratok folyékony olvasását is csak 

nagyon hosszú időn át tartó gyakorlat után sajátítja el a szedő. 

Mert ne tessék ám hinni, hogy a mi igen tisztelt szerkesztőségünk 

tagjainak szép irásuk is van. Egy-kettő kivételével oly irtóztató 

nehezen olvasható irásuk van, hogy száz ember közül kilencven-

kilenc nem tudja elolvasni, a századik pedig csak sillabizálja. 

Ehez mérten volt a Szegedi Napló szedőszemélyzete éveken 

át összeállítva 

Csak egy szedő volt, aki Kulinyi főszerkesztő urnák apró, 

egymásba folyó irását el tudta folyékonyan olvasni. Ennek a sze-

dőnek is, ha meghal, a holttestét unikumként lehetne a városi 

muzeumban mutogatni, mert ahoz, hogy azokat a hangyasorokat 

folyékonyan tudja olvasni, nagy tudomány, művészet és gondolat-

olvasó tehetség kell. Már Békefi szerkesztő ur irását más gyakor-

lott szedő tudta csak elolvasni. Ennek azonban nem csak j ó gon-

dolatolvasónak kell lenni, hanem kitűnő sakkozónak is. Mert a 

lóugrásokat, a beszúrt mondatokkal, különösen kell értenie, s a 

jeleket, amelyeket az Egyptomban talált papyrusokon láthatott, itt 

is láthatja és sakkhuzási szabályok alkalmazásával értheti meg, ha 

van nagy találékonysága és a költészetben jár tassága .— Bár vannak 

tiszta, rendesen irott kéziratok is nagy ritkán, de többnyire mind-

egyik munkatárs Írásához egy-egy speciálista szedő kellett, aki 

olvasni tudta. 

Így ment ez rendben mindaddig, amig ki nem ütött az az 

áldatlan sztrájk a szegedi nyomdászok között, amely oly sok nyo-

mort és boldogtalanságot eredményezett számos nyomdásznak 

családi életében, s amelynek következtében csakis az ártatlan család 

sínylődött a lelketlen csábítók és izgatók bűnei folytán. 

Páratlanul áll a szegedi nyomdász-sztrájk a sztrájkok törté-

netében. Ez nem bérharc volt. Mert a hatalmas nyomdász munkás-

szervezet összetartó volt s amikor béremelést, munkaidő csökken-

tést kértek, nyomban megadták nekik a szegedi nyomdatulajdnosok. 

Voltak aztán oly méltánytalan követeléseik, amelyek egyenest a 

nyomdatulajdonosok létföntartását veszélyeztették, de azonkivül is 

a gazdát szabad rendelkezési jogaitól fosztották meg. Például, 

hány tanoncot szabad tartani, hány gépmestert, hány leányt k e l l 

tartani. Mit szabad a leánynak dolgozni, mit nem. Szóval a gazda 
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már nem is parancsolt otthon, hanem a munkása. De kénytelen 

volt ezt is eltűrni, mert ha például olyan segédet állítottam mun-

kába, aki nem volt tagja a sztrájk-szervezők egyesületének, azt ha 

akármennyi előlege volt, ki kellett fizetnem és elbocsájtanom, mert 

máskép cserben hagy az egész személyzet. Már pedig a S z e g e d i 

N a p l ó n a k meg kell jelenni minden nap, akármilyen áldozatok 

árán is és ezért a nyomdaszemélyzet előtt akármilyen megalázta-

tást el kellett tűrnöm. 

Háromszor hagytak cserben hálátlanul azok a munkásaim, 

akik 15—20—30 és negyven éve is állottak ebben a nyomdában 

és fényes keresetük volt. Akiknek sorsáról másként ugy gondos-

kodtam, mint apa a gyermeke sorsáról. Nem olyan volt a viszony 

köztünk, mint főnök és munkás között, hanem szoros baráti viszony 

volt köztünk és mégis hallgattak a fővárosból jött lelketlen izgató 

„vezérek" szavára, akik abból élnek, hogy hangzatos szavakkal 

szédítik meg a becsületes munkások fejét és arra csábitják őket, 

hogy rakják le keservesen keresett filléreiket sztrájkcélokra, amely 

összegyűlt pénzt nagyobbrészt az izgatók zsebelik be. 

Fanatizálva voltak a máskép jóravaló munkások és a gyilok-

szerszámot szegezték mellemnek. Kétszer sikerült nekik, hogy 

mindenben engedtem s magamat a sárga földig megaláztam előttük 

csak azért, hogy a S z e g e d i N a p l ó megjelenése egy napig 

se szüneteljen. De vérszemet kaptak eme nagy sikerek után és a 

terrorizmusnak olyan magas fokát alkalmazták velem szemben, amit 

már lehetetlen volt eltűrnöm. És mikor a jogaim megfosztására 

kiküldött bizottságnak kijelentettem, hogy semmi közük nincs az én 

nyomdámban tett jogos intézkedéseimhez, akkor 72 gyakorlott régi 

munkásom kimaradt s nem dolgozott többé. 

Azért hagytak cserben, mert én száz névjegyet készítettem 

a helybeli Traub cégnek, amely cég főnökeivel sógorságban ál lok; 

de mert náluk sztrájk folytán szünetelt a munka, hát nálam készít-

tették el ezt az apróságot. No hát az a munkás, aki az én kenye-

remet eszi, aki nem kérdezi azt, hogy én szombaton este a neki 

járó fizetést honnan veszem, az ne diktáljon aztán nekem, hogy 

milyen munkát s z a b a d elvállalnom és milyent nem szabad. Es 

bár másnak talán nem is készítettem volna a munkát, mert ezért 

nem volt érdemes a békét megzavarni, de sógoromnak segítségére 

siettem, hogy ezzel azt a nagy elvi jelentőségű kérdést intézzem el, 

hogy a munkásnak nem szabad ilyenmódon a gazdát szabad 

rendelkezési jogában terrorizálni. 

Persze később, már mikor csábitóik is cserben hagyták őket, 
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szívesen jöttek volna hozzám vissza, de már most nekem nem 

kellettek ezek a hálátlan emberek. És mivel a munkaadók között 

is meg volt az az egyezmény, hogy a sztrájk miatt munkanélküli 

embert nem foglalkoztatják, kénytelen volt számos család Szegedről 

elköltözni, ami annál fájdalmasabban esett nekik, mert ide őket a 

rokoni köteléken kívül sok-sok magánérdek is fűzte. 

Ez a sztrájk-korszak 1903. októberben kezdődött és 1904. 

márciusban tetőpontját érte el, de ennek utóbajai még mai napig 

sincsenek kiheverve, ez a korszak volt a legsúlyosabb a S z e g e d i 

N a p l ó életében. Csodaszámba megy, hogy keresztülvihető volt ez 

az ellennyomás, amit a munkásszervezetre gyakoroltam anélkül, 

hogy szünet állott volna be a lap megjelenésében. 

Bár a gyakorlatlan s más konyhához, más műhelyhez, de más 

Íráshoz is szokott szedők működése nagyon is meglátszott a Sze-

gedi Naplón, mert nem egyszer szedték Pillich Kálmán nevét 

P i 11 r e i c h-nak és követtek el hasonló baklövéseket, a velünk érző 

előfizetőink elnézők voltak és osztatlanul pártunkon maradtak, 

mikor az élet-halál küzdelmet vivtuk azok ellen az elemek ellen, 

akik mindenben zavarták és lebeszélték, elfogták azokat a szedő-

ket, akiket más városokból toboroztunk nagy áldozatokkal össze, 

csak hogy a Szegedi Napló megjelenjen. 

Pártunkon állott a közönség, kivált mikor hallotta, hogy mily 

kihívóan viselkedtek a szedők még a közönség érdekeivel szemben is. 

Megtörtént az a hallatlan eset is, hogy mikor a szerkesztő 

leadott egy kis rövidke hirt egy temesvári újságból, amely arról 

szólott, hogy ott elitélték a sztrájkolok csábitóit, a szedők kijelen-

tették az én határozott utasításommal szemben, h o g y ő k a z t 

n e m s z e d i k k i . 

íme a s a j t ó s z a b a d s á g a , amelyért annyi nagy magyar 

ember vére folyt. A szabad sajtó nem a szerkesztőnek a kezében 

van, nem Írhatja már azt a lapba, amit ő akar, hanem azt, amit 

a munkástól kicsalt filléreken élősködő sztrájkvezér megenged. 

Az volt hát még a szomorú ebben a helyzetben, hogy nem 

is volt módunkban előfizetőinknek és a nagyközönségnek tudtára 

adni a rajtunk és a közönség érdekein esett sérelmeket. Nem 

szedték volna ki a szedők. De mikor a visszatorlást megkezdettük 

és bár nagyon nehéz körülmények között, mégis a sztrájkolok 

nélkül adtuk ki a Szegedi Naplót, az elnéző közönség rokon-

szenvével találkoztunk és számos oldalról buzdítást kaptunk, hogy 

ilyen szemérmetlenséget ne engedjünk többet még akkor sem, ha 

a Szegedi Napló több héten át meg sem jelenhetnék. 
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Hát igen tisztelt előfizetőink most ebből a kis halvány képből 

láthatják, hogy nem valami irigylésre méltó a helyzete egy lap-

kiadónak. De a sok keserűséget olykor fölváltja egy kis kedélyes 

dolog is, ami aztán örömet szerez az elkeseredett kiadónak. 

Ilyen örömben volt részem az elmúlt 1902. év végén, amikor 

a « K u t l o r á s á v N o t u s a v » históriája oly fényesen sikerült. 

Előre tervezett tréfa nagy ritkán szokott ily kitűnően elsülni, 

de kacagott is velünk az egész város közönsége, laptársaink pedig, 

akik a tréfának áldozatul estek, ahelyett, hogy velünk nevettek 

volna, — boszankodtak, és igy még nevetségesebbé váltak a 

közönség előtt. 

A Kutlorásáv -Notusav története sokkal érdekesebb, mintsem 

azt itt röviden el nem mondanám. Aki még nem ismeri, nevetni 

fog rajta, aki meg már ismeri, abban újra kitör a nevetés, amiben 

akkoriban oly sok része volt. 

1902. év vége felé a Szegedi Napló megjelenésében egy 

ujabb rendet kezdettem, főleg a vidéki előfizetők érdekében, 

amennyiben ugy rendeztem be a lapnál az éjjeli szolgálatot, hogy 

a lap éjfélig teljesen készen legyen és az éjfélkor induló vonatok 

a kész Szegedi Naplót elvigyék. 

Ez nagy és kivételes költségbe került, és nagy munka is 

volt. Az éjjeli híreket, Budapestről, Bécsből és Berlinből telefonon 

kaptuk, ami j ó drága mulatság is, de annál érdekesebb. Mert például 

megtörtént a kolozsvári Mátyás-szobor leleplezése napján, hogy 

tudósítónk éjféli 12 órakor telefonozta meg, hogy az ifjúság tüntetni 

megy, Széli Kálmán miniszterelnök ablakait be akarja verni. Ne 

zárjuk hát le a lapot, mert érdekes hir lesz. Mi tehát vártunk. Öt 

perc múlva megszólal a telefon, hogy nagy záporeső megzavarta 

a tüntetők pokoli tervét. 

A vihar verte szét az utcai tüntetők seregeit, mindenki haza-

ment és csönd van. A Szegedi Napló e hir vétele után megjelent 

és már egy negyed egy órakor vitték a kész lapot a vasúthoz. 

A vasútnál egy miniszter átutaztában megvette a Szegedi Naplót, 

kételkedve rázta fejét, mikor a telefon-tudósitást olvasta, mintha 

nem hinne a hir valóságában. 

Másnap, mikor a budapesti lapokból is olvasta ugyanazt, egy 

szegedi előkelő urnák gratulált, hogy Szegeden ilyen fényes hír-

szolgálat van, hogy ami Kolozsváron éjfél után 5 perccel történt, 

azt a Szegedi Naplóban már negyed 1 órakor olvashatják. 

Ennek a fényes hírszolgálatnak volt azonban egy árnyas 

oldala is és pedig tapasztaltam, hogy a többi szegedi lap azon 
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idő óta, amióta a Szegedi Napló éjjel jelenik meg, olyan egyforma 

távirati híreket hoz a reggel megjelenő lapjaiban, mintha csak a 

Szegedi Naplóból ollóznák ki. Kezdtem a dolgot megfigyelni és 

rájöttem, hogy bizony ők azóta alig költenek valamit telefonra és 

táviratra. Minek is? hiszen ha a Napló hozza, akkor autentikus és 

ők már éjfélkor a vasúton vásároltattak egy Szegedi Naplót s 

kinyírták az érdekes híreket is, ami nekik nem volt meg. 

Ez az állapot engem őszintén megvallva azért boszantott 

nagyon, mert a versenytárs lapoknak igy oly könnyű és olcsó volta 

lap szerkesztése s az éjjeli rovat, ami nekem oly drága volt, nekik 

nem is került pénzükbe. Ez bántotta az én irigy, konkurrens lel-

kemet. 

Ne legyen hát nekik oly könnyű a föld, gondoltam és ezt az 

állapotot megszüntettem. Nem küldök többé a vasúthoz ki lapot. 

Mielőtt azonban beszüntettem a vasútra küldést, megtréfálni óhaj-

tottam a t. laptársakat, akik ezt az ollózást most már igen nagyon 

megszokták. Este fölmentem a szerkesztőségbe, ezen tréfának 

pokoli tervét előre megbeszélni, megállapítani. 

Itt sok, mindenféle más tanácsot adtak, ne tegyem, mert fel-

sülök vele s kinevetnek. De én nem engedtem a kapacitálásnak, 

megmaradtam amellett, hogy egy olyan valótlan, hasból irt táviratot 

nyomtatunk be néhány lapba, amit aztán a laptársak kiollóz-

nak s mi róluk aztán lerántjuk az álarcot, hogy honnan veszik ők 

az ő távirati tudósításaikat. 

Sok vita után aztán mégis csak megmaradt ez a terv. Én 

magam vittem le nagy titkolódzva az alábbi táviratot kiszedetni, 

figyeltem, nehogy ez nyomás után még más olvasó kezébe is 

jö j jön. 

A távirat ez volt: 

EGY CSEH LAP SZENZÁCIÓJA. 

BÉCS, nov. 21. A Kutlorásáv Notusav 

ifju-cseh újság szenzációs leleplezéseket 

közöl mai hirei között. Egész tömeg meg-

vesztegetési vádat emel különféle párt-

állásu személyek ellen, mi fölött nagy az 

izgalom. Az ügynek elöreláthatóg a Reichs-

ratbban folytatása lesz s nagy botrányok 

kitörésétől tartanak. 
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A Kutlorásáv Notusav balról jobbra olvasva, v a s ú t o n vá-

s á r o l t u k , azért volt igy megcsinálva, nehogy valami kifogással 

kibújhassanak tisztelt laptársaink a körmeink közül, ha kiollózzák 

a táviratot. Mert ha nincs benne ilyen, az ollózást jel lemző szó, 

könnyen azt mondhatnák, hogy tudósitójuktól kapták a hirt. 

Öt lappéldány készült ezzel a » v a k « távirattal, mire a gépet 

megállítottam és ezt a hasból irt táviratot kidobattam a formából, 

abba a rendes tudósítást helyeztettem el. 

No de most jön a nehezebb része. Nehogy rajta kapjanak 

laptársaink, nagy titokban ment az egész és csak a lapnak rendel-

tetési helyére juttatásánál kell még a nagy elővigyázat. Erre a 

célra pedig kiszemeltem egy nyomdász tanoncot, kinek neve Gansl 

Ferenc s akit már neve hangzásánál fogva is elég raffináltnak és 

ilyen megbízatásokra elég alkalmasnak találtam és nem tévedtem, 

mert Gansl Ferenc olyanforma nyomdászinas, amilyent a »Suhanc« 

operettben ismerünk. 

— Gansl ! •— szólottam hozzá nyájasan. — Szedd össze a 

tudományodat! Nagyon fontos megbízatást kapsz! Ha jól elsül, 

kapsz egy korona jutalmat, de ha elrontod a tréfát ostobaságoddal, 

akkor pofon verlek. Értetted? 

— Igen is kérem! —szó l o t t Gansl. 

Elmagyaráztam aztán neki, hogy menjen ki a vasútra a lapok-

kal, ugy tegyen, mintha semmi különös sem történt volna, de 

ebből a *-al megjelölt lapból el ne adjon senkinek, mint csak a 

másik lap tanoncának. 

Gansl nem annyira a pofonveréstől félt, mint inkábba korona 

jutalom után vágyódott. 

— Tessék csak rám bizni! — mondá s nemes hévvel indult 

a pályaudvar felé. 

Én meg izgatottan jártam a hideg, esős, ködös éjszakában 

a Dugonics-téren föl és alá, lesve, hogyan sül el a dolog. Mert 

az ördög tud ilyenkor aludni ! 

Negyedóra múlva lihegve fut be Gansl és jelenti: 

— Főnök ur kérem, sikerült. 

No már ekkor nyugodtan mentem aludni. Előre is örültem, 

hogy miféle óriási gaudium lesz, ha ezek ezt a táviratot hozzák 

lapjukban és ha holnapután mi ezt a jól elsült tréfát megírjuk. 

Reggel már fél hétkor csengettem a szolgának, hogy hozzon 

nekem szegedi lapokat, melyekből meggyőződtem, hogy min-

denikben meg van a távirat, a saját külön tudósítótól, még pedig 

olyantól, aki nem is kér pénzt az ilyen szenzációs tudósításért. 
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Az egész országban, ahol csak újságolvasó volt, mindenki 

olvasta és nevetett a fényesen sikerült fölültetésen. 

A K u t l o r á s á v N o t u s a v még mai nap is ismeretes jelszó 

Szegeden, sokan ugy köszöntik egymást, kivált mert a Hüvelyk 

Matyi átkaiba hetenkint beleviszi és valahányszor ezt az átkot 

hallom, fölvidulok és a kiadói keserűségeket pár pillanatra feledem. 

Vannak ugyan kiadók, akik elég boldogok, és mit sem törőd-

nek a lappal, megy az magától, de talán mégsem ugy, mint kellene. 

Én ugy tartom helyesnek, ha a kiadó a szerkesztőséggel egyet-

értve, egymás munkáját elősegíti, könnyíti, a lap minden mozza-

natát figyelemmel kiséri s talán emez elvben és tettben gyakorolt 

módszernek köszönhetem, hogy a nagy viharos verseny dacára, 

melyet az utolsó években, ugy újonnan keletkezett, részben már 

megszűnt, részben még megjelenő napilapokkal szemben megállott 

a Szegedi Napló, anyagi tekintetekben sem maradt el az előbbi 

évekhez képest. Előfizetői, igaz, hogy csak kis arányokban, de 

mégis szaporodtak 

Azonban tetemes kárt okoztak a Szegedi Napló egyenkinti 

elárusitásának a gombamódra szaporodó krajcáros újságok. Mert 

amig azelőtt egy vasárnapi napon 1500—2000 pld. Szegedi Napló 

fogyott el, ma ennek csak egy része fogy, mert a köznépnek, a kofák-

nak és munkásoknak elég a krajcáros újság is, már az olcsósá-

gánál fogva is azt veszi. 

A Szegedi Napló mégis oly megszokott, megbízható újsága 

Szeged egész közönségének, hogy ha három-négy más lapot is 

olvasnak, csak akkor tartják a hireket autentikusoknak, ha a Napló-

ból olvassák. 

Azért volna az nagy baj, ha akár technikai akadályok vagy 

sztrájk miatt egynéhány napig nem jelennék meg a Szegedi Napló. 

Bár azt kizártnak tartjuk, mert Tömörkény István szerint a lap meg 

szokott jelenni még akkor is, ha senki se ir bele, és ha senki sem 

nyomtatja azt k i ! 

Ennek a mondásnak is meg van a maga kedélyes története. 

Ugyanis egyszer egy nyári nap estefelé hét óra volt már, mikor még 

egy lélek sem volt a redakcióban. 

Mi az ? gondol tam; valami baj lehet! Igaz, hogy Kulinyi 

főszerkesztő nincs a városban, de a többi? azok csak már idebent 

lehetnének! Telefonice kezdtem kérdezősködni s hallottam, hogy 

Békefi szerkesztő beteg, de megbízta Móricz Pált, hogy intézze 

a dolgokat estig, amikor a kéziratokat majd bemutathatja. De 

Móricz Pál kiment a tanyára, ahonnan ugy éjfél után jött be. A 
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többi munkatárs közül pedig egyik sem tudta, hogy ma a másik 

maradt ki, egyik sem jelent meg rendes időben. Tömörkény István 

azonban a Somogyi-könyvtárból jött be este és elpanaszoltam neki 

a helyzetet, hogy nincs egyetlen ember sem idebenn, már szedni 

kellene, nincs egy sor kézirat sem. Nem lesz lap holnapra ! De 

Tömörkény nagyon megnyugtatott az ő humorával. 

— Né félj sömmi t ! Nézd csak, ojan régön jelenik má mög 

ez a „S z ö g e d i N a p i ó", hogy mán annyira mögszokta, hogy 

möglátod, akkor is mögjelenik, ha nem Írja mög sönki, ha nem 

szödi sönki, ha nem is nyomtatja és nem is hordja ki sönki. Csak 

mögkapják az előfizetők Ami olyan régön szokása, attul nem tér 

el ma sé. 

Nos hát én elmentem, de nem ám nyugodtan, mert egy óra 

múlva ismét betértem a redakcióba s láttam, hogy szokásból ugyan 

lehel, hogy meg fog jelenni a Napló, csak az a kérdés, hogy mi 

lesz benne. És ezt óhajtottam tudni. Ami azonban a Szegedi 

Naplónak régi j ó szokását illeti, hogy az minden közreműködés 

nélkül is meg szokott jelenni, ha eddig is ugy volt, ezután is legyen 

ugy, örömére olvasóinak és előfizetőinek, akiknek azt kivánom, 

hogy Isten segítségével az öreg Napló ötven esztendős jubileumára 

még erőben, egészségben olvassák a Naplónak másik 25 esztendei 

történetét is. 

ENGEL LAJOS. 
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j|zép palotás Szeged városában, ha a korzó 

északi szélén megállunk a Szeged-Csongrádi 

Takarékpénztár háza sarkánál, oly gyönyörű 

látvány tárul szemeink elé, amilyent csak kevés európai 

városban láthatunk. 

A majdnem átláthatlan nagy négyszögalakú 

Széchenyi-tér körül van véve a legszebb kétemeletes 

palotákkal, amelyek mindegyikében a modern épí-

tészet egy-egy ékes alkotását csodálhatjuk. 

Jobbfelől, a tér közepén emelkedik ki a vá-

ros egyik b ü s z k e s é g é t képező gyönyörű épület, 

a 100 éves régi alapon, az 1883-ban újra épült 



Byzant-stilü városháza, amelynek hatalmas, erkélyes, 

karcsú tornya méltóságteljesen uralja a kertészeti 

remekművekben gazdag, parkírozott és lombos fákkal 

övezett hatalmas teret. 

Miután tekintetünk ezen meglepő látványon átha-

lad, a téren végighúzódó két gazdag, lombos platánfasor 

közötti hosszú aszfaltozott út, a korzó vonja magára 

figyelmünket. A korzón végigtekintve, panoráma-

szerüen tűnik föl a láthatárt keresztben elzáró szép 

és hatalmas épület, amelynek széles toronyszerű 

középrésze impozánsan kiemelkedik a melléképületek 

közül. A nagyvárosi 

vállalatok mintájára, 

a háztető fölött al-

kalmazott hatalmas 

aranybetűs föl i rat , 

„SZEGEDI NAPLÓ" 

és az épület hom-

lokzatán szembetűnő 
Az intézet háza. 

" „KONYVNYOMDA" 

felirata már messziről hirdeti Szeged eme kultúrintéz-

ményének, a „SZEGEDI 

NAPLÓ" politikai napilap-

nak és az azzal kapcsolatos nagyobbszabású könyv-

nyomdai és litográfiái vállalatnak fönnállását. 

A vállalatról, annak működéséről, nagyszabású 

és az ország vidéki városaiban páratlanul állo, min-

den modern segédeszközökkel és gépekkel gazdagon 

fölszerelt berendezéséről van szó e kis munkában, 

mely egyszersmint számot ad a vállalat kulturmisszió-

járól, valamint annak az ipari fejlődés szempontjából 

való fontosságáról. 



KÖNYVNYOMDA. 

Tágas, tiszta soutterain-helyiségbe lépünk be a palota 

Dugonics-téri oldalán. Az innét kiinduló termeket számos ablak 

világítja meg. A termek szellősek, padlózatuk beton-czementtel 

vannak kirakva, úgy, hogy vetekednek egészségügyi szempont-

ból is bármely emeleti lakással. 

A szedő-terem balfelőli része. 

Betűszedő-osztály. 

Az első terem 52 méter hosszú, amelynek balfelőli részén 

a betűszedők osztálya van. 

Itt állanak azok a szedők, akik rendesen vagy könyvek, 

vagy folyóiratok szövegét szedik. 

Maga a szedés oly érdekes látvánvt • r J F W s S - ' 

., 7 . , ,.. . , . „ . , „ . . gkktttSvJKÉiMWBfflBU 
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ben elhelyezett ezernyi ólombetűket ide-oda kapkodva, szédítő 

gyorsasággal szedi ki a szorgalmas munkás és rakja azt egymás 

mellé a balkezében tartott sorzóba. 
Kissé távolabb látjuk a díszbetűk szekrényeinél dolgozni a 

munkásokat. Itt már lassabban megy a munka, mert ezerféle 

beosztást és számítást igényel és itt hozza napvilágra a jól 

kiképzett és tehetséges szedő a jó Ízlését, ha a rendelkezésére 

álló betűkből szép és Ízléses nyomtatványt tud produkálni. 

Ebben a két osztályban egész vagyon hever. Több mint 

450 betűszekrény van elrejtve az állványokban, amelyeknek súlya 

körül-belül 30,000 kilogramm. A betűk nagyobbrészt ujabb beszer-

zések, melyeknek értéke kilogrammonkint 2 korona és 16 korona 

között váltakozik. 

A szedő-terein jobbfelőli része. 
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Hogy a nyomda a kor színvonalán maradjon: majdnem 

minden uj betűfajt megszerez, amit a külföldi és amerikai betű-

öntői műiparosok fantaziája produkál és ezek egy nagy részét a 

magyar betűöntődékben önteti le. 

Csak így lehetséges, hogy a nyomda a fővárosi és külföldi 

graficai ipar lázas versenyében megállja helyét és a szakkörökben 

is elismert, hogy azokkal úgy produkczió, mint szép kiállítás 

tekintetében egy színvonalon áll. 

Gépterem. 

Gépterem és nyomtatás. 

A két szedőosztály boltíves termein áthaladva, a Gépterembe 
érünk. 

A nyomdagépek mai teknikája valóban csodálatra méltó. 

Az a haladás, amely ezen a téren évről-évre észlelhető, a fürkésző 

észnek legszebb vívmánya. Ma már annyi mindent végeznek a 



Transmissio. 

gépek, hogy már csak az ész és gondolkozás választja 

őket el attól, hogy az élő emberek közé sorozhassuk. 

A szüntelen zakatoló gyorssajtók nagy kerekei forognak. 

A gép fölött egy tisztán öltözött leányka rakja föl a papirosokat, 

ívet ív után ; a gép vaskörmei az ívet elfogják a leányka kezéből, 

átviszik a sok apró nagy keréken forduló hengerek segélyével a 

gép belső részébe, rászorítják a már megfestékezett betűkre, s 

már a gép túlsó oldalán rakják ki a gép karcsú fakarjai a kész 

nyomtatványt oly szép rendben és egyenesen, hogy azt emberi 

kéz nem képes szebben összerakni. Mindez egy-két másodpercz 

alatt történt meg, oly gyorsan, hogy a szem se éri sorrendben 

utol a gép működését. 

Ilyen okos vaskolosszus, ilyen 

gyorssajtó óránkint 1200-1600nyom-

tatást képes szállítani. Mivel pedig 7 

darab, különböző alakú gyorssajtó 

van a nyomdában, így a nyomda 

csak 10 órai napi munkaidő számí-

tásnál 40 millió ív nyomását képes 

évenkint előállítani. 

A gépek között van két kisebb, 

úgynevezett amerikai gyorssajtó is, 

amelynek komplikált a szerkezete és 

merikai sajtó. 

•flu " 

mégis egy gyenge leányka 

elhajtja lábbal, akár egy 

varrógépet; migajobb kezé-

vel az ívet nyomtatásra be-

igazítja, a gép egy 

fordulattal az ívet kiadja, s 

a leány a balkezével a kész 

nyomtatványt ismét leteszi. 

Órahosszákat lehet a gépek 

nézésével eltölteni anélkül, 

hogy az ember megunná 

a látványosságot. 

A gépek hajtóereje. 

A nagyobb gépeket egy 

az épület túlsó oldalán fel-

Gáz-motor. 



állított hat lóerejű légszeszmotor hajtja, amely az erőátviteli 

(Transmissio) vasrudakat folyton mozgásban tartja és így a nagy 

szíjjak segélyével a hajtóerő a gépekre átmegy. 

fí Szegedi Napló kettős gyorssajtója. 

Különösen érdekes az újságnyomó dupla-gyorssajtó. Ezen 

a villámgyorsaságú gépen állítják elő a Szegedi Naplót. A 

gép, hasonlít a többi gyorssajtók külső alakjához, csakhogy 

A Szegedi Napló kettős gyorssajtója. 

valamivel hosszabb. De ugyanannyi időben mégegyszer annyi 

lapot nyomtat, mint a közönséges gyorssajtó. 

A gépnél két papirost berakó leánynak kell dolgozni, mert 

az egyik a gép baloldalára, a másik a jobb oldalára igazítja a 

papirost, s így a gép egy fordulattal két újságot nyomtat. 

Ez a gép többnyire a hajnali órákban jár. Mikor a lapot 

lezárta a szerkesztőség éjjeli inspekeziósa és a lapszedők, akik a 
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nyomdának az udvar felőli részén egy elkülönített osztályban 

vannak, ahol még a lap zárta előtt érkezett távirati és express-

híreket lázas gyorsasággal kiszedik, ekkor már az éjjel működő 

gépmester készen várja a gép mellett a lap kiszedett hasáb-

jait és oldalait. 

fl lap nyomása. 

Ez rendesen reggeli 2—3 óra között történik. 

Ilyenkor a hírlapszedők befejezték működésüket és aludni 

mennek. Azonban megkezdődik a gépmester munkája. Ez beiga-

A Szegedi Napló hajtogatása. 

zítja a szedést a gépbe, a hasáboldalakat egymáshoz erősíti, s 

mikor már sok próbálgatás után tiszta, szép nyomást kap, akkor 

odavezényli a két berakó leányt a dupla gyorssajtóhoz és megindul 

a pokolgép. 

R Szegedi Napló hajtogatása. 

Csak úgy garmadaszámra hordják el a gépről az ilyenkor 

már megjelent lapkihordónők az újságot, viszik át a terem mellett 

végighúzódó keskenyebb folyosóra, ahol asztalokon ügyes, gya-

korolt kézmozdulatokkal hajtogatják össze az újságot. 
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A Szegedi Napló helyi szétküldése. 

Innen a lapkiosztó felügyelő kiosztja a lapokat, s viszik 

azokat az asszonyok a város különböző részeibe. Kinek rossz, 

kinek jó hírt hozván. 

Ilyen lapkihordó asszony tizenhat van. Mikor ezek már mind 

elmentek, nagy csomó lapjaikat a hónuk alatt hordva, akkor kez-

dődik a lapok postai expedícziója. 

A Szegedi Napló postai expedícziója. 

A Szegedi Naplónak nagyszámú előfizetője van a vidéken 

is, valamint Budapesten. Ezeknek czimszalagjait már este elő-

készíti és fölbélyegzi egy ezen czélra alkalmazott leány, ugy, hogy 

hajnalban már csak a kész czímszalagot kell a lapra 

illeszteni, ami gyorsan történik és az így minden 

postairányra való csomag külön összekötve kerül 

a már künn az utczán várakozó kis postakocsikra, 

amelyen a lapokat a vasúthoz és a postára viszik. 

A kézisajtó. 

Mielőtt még a géptermet elvá-

lasztó boltíven átlépünk, szembetűnik 

lég egy kézisajtó. Ennek az alakja 

flyan, mint amilyennek Guttenberg, a 

könyvnyomtatás föltalálója tervezte, 

csakhogy most már komplikáltabb vas-

szerkezettel, könnyebb nyomásra van 

berendezve. Ezeken csak egyes pél-

dányokban megrendelt nyomtatványo-

kat állítanak elő, amelyek miatt kár volna a nagy gyorssajtókon 

az időtrabló beigazításokat eszközölni. 

Ugyancsak ott áll a levonógép egy asztalon, egy finom 

gyapjúlemezzel átvont, nehéz vashengerrel ellátott kézi levonógép. 

Ezen készülnek az első levonatok, amelyek a sajtóhibák kijaví-

tására szolgálnak. 

Számos esetben az ilyen első levonatokat 

egy nagy, kemény kefe segélyével eszközlik, 

azért hívják ezeket kefelevonatoknak. 

Lehuzó-gép. 

zm 



Kőnyomdai kézisajtó. 

LITOQRflFIfl. 

A gépteremből 

a boltíven át érünk 

a litográfiába. A 

grafikának ez az 

"ága sokkal ritkább, mint 

a könyvnyomtatás. Csak 

kevés város van hazánk-

ban, ahol jól berende-

zett litografía van, mert nem-

csak hogy a berendezés na-

gyon költséges, de annak fön-

tartása is nehéz. Egy jól berendezett litográfiában okvetlen kell 

— hogy a kor igényeinek megfeleljen — legalább is egy akadé-

miailag képzett rajzolót alkalmazni. 

Már pedig nem nagyon érdemes jól fizetett, képzett embe-

reket tartani oly városokban, ahol ilyen munka csak ritkán fordul 

elő. Lényegében a litografía nem más, mint egy ága a rajzmű-

vészetnek. Azok a szép színes képek, a képes levelező-lapok, a 

szép kereskedelmi levélpapirosok és számlák, a névjegyek, az 

árjegyzékek rajzai, mind a litográfiában veszik eredetüket. 

Bámulatra méltó szépet produkál ma már a sokszorosító 

művészet, amelyben a litográfiának főszerep jut. A litográfiái 

eljárás oly komplikált, hogy 

azt itt leirni nem lehet. Ezt a 

thémát csak röviden érintjük: 

A litográfiái rajzolás. 

A rajzoló művész, egy tü-

körsimára csiszolt sajátszerű 

kőlapon egy czeruza alakú, b 

fanyelű tokot tart kezében, a 

melynek hegyén gombostű-

hegyhez hasonló apró gyémánt 

van megerősítve. Ezzel a gyé-

mánttal karczolja a tükörsima 

kőre a legszebb rajzokat, ala-

kokat és térképeket. 

Kőrajzolók. 



Ilyen rajzoló művészeket Engel Lajos többnyire külföldről 

szerződtet, mert hazánk fiai csak kevesen adják rá fejüket az 

ilyen művészet elsajátítására. 

A mostani vezető Laufer Mór, egy magyar fiatal ember, 

aki külföldön tanulta a litográfiái rajzművészetet. 

Litográfiái kőnyomás. 

Mikor e rajz elkészül, kikerül a litográfiái sajtó alá. Itt 

különféle kémiai átalakuláson megy keresztül, nagyon időtrabló, 

figyelmet és művészetet igénylő munkával, míg végre a nyomás 

Litográfiái gyorssajlö.' 

alá kerülhet. Minden színt külön kell rajzolni, nyomtatni és 

sok próbanyomást kell tenni, míg az igazi színt eltalálják. Azért 

is költségesebb a litográfiái nyomás, mint a könyvnyomtatás. De 

ha több ezer példányban kell az ilyen színes nyomásokat eszkö-

zölni, akkor már a nagy litográfiái gyorssajtót kell alkalmazni. 
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A litográfiái gyorssajtó. 

Ez a gép a legérdekesebb az egész nyomdában, de egy-

szersmint a legdrágább is. Hatalmas dimenziója, óriási súlya, 

nagy hajtóerőt és négy személy által való kezelést igényel. A 

gépbe a papirbeillesztést végtelen pontos figyelemmel kell eszkö-

zölni, mert csak egy hajszálnyi eltérés, már elrontja az ívet. Ezért 

a gép lassabban jár és kevesebbet is produkál. Kezelése föltétlen 

figyelmet és pontosságot, tisztaságot kiván, miért is kiváló szakértő 

dolgozhat csak rajta. 

Elismerés szép munkákért . 

Megemlítésre méltó, hogy Engel Lajos litográfiái műinté-

zetében mindenkor a szakmájukban kiképzett elsőrangú művészek 
vannak alkalmazva és annak köszönhető, hogy valóban miivészi 
kivitelű munkáival, mint kalligrafiai diplomákkal, szép levélfejek-

kel, színes falragaszokkal, amelyek műintézetéből kerültek ki, 

már nem egy ízben aratott általános elismerést. 

Szárító terem. 

litográfiái gyorssajtó mellett elhaladva, érünk a szárító-

terembe, ahová a kész nyomtatványokat száradni rakják be 

keskeny beosztású állványokba és onnan kerülnek ismét a simító 

présbe, ahol a nyomtatvány tetszetős, szép sírna külsőt nyer, s 

a hátlapon nem üt át az erős sajtolás. Ezt az eljárást is csak 

kevés nyomda méltatja figyelemre. Legtöbbnyire 

csak slendrián módon, ahogy a nyomtatvány elké-

szül, összecsomagoltatják és hazaküldik a nyom-

dászok (elég rosszul teszik), nem fordítanak kellő 

figyelmet arra, hogy a friss festéktől a tiszta 

papirrészek be ne piszkolódjanak és hogy a papir 

hátlapja ne legyen reszelő módjára göröngyös. 

Engel Lajos nyomdájában azonban még a 
legcsekélyebb nyomtatványra is a legszigorúbb 
gondot fordítják, jártas szakértők felügyelete alatt 

kezelik a nyomtatványokat, szárítják, újra simítják 

és kipréselik, hogy tetszetősebbek legyenek. 

Ezért van az, hogy gyakran egy és ugyanazon 

betűkkel más nyomdában készült nyomtatvány 

\kkal primitívebb, mint az, amelyik az Engel-
jjnyomdából került ki. 
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A könyvkötészet terme. 

működik, amelyek mindegyike zseniális találmány és a gép mű-

ködése leköti az ember figyelmét. 

Sodronyfőző-gép. 

Itt van mindenekelőtt egy szép kis sodronyfűző gép, ame-

lyen 20—30 íves füzeteket egy lábnyomás folytán fehér sodrony-

nyal átfűzik, úgy, hogy a tetszetős fűzés után azonnal használatba 

vehető a füzet. 
13 

KÖNYVKÖTÉSZET. 

A szárító termet elhagyva, a prüszkölő légszeszmotor mellett 

elhaladva érünk ki egy tágas, felső világítású nagy terembe, a 

könyvkötészetbe. 

Itt azután már igazán alig tudunk hova nézni, mert minden 

kéz mást dolgozik, minden ember más kisebb kézi gép mellett 



Könyveket, amelyek több összehajtott ívekből Felvarrt ivek. 

állanak, ha czérnával akarjuk varrni, akkor az ívek 

egymásra rakva a varróállványra rakatnak s azokat ott fűzik 

egymáshoz a gyakorlott könyvkötők tű és czérna segélyével. 

Sodrony könyvfűző gép. 

Ott áll egy ujabb talál-

mányú könyvfűző gép. Töme-

ges munkánál, ha 2—300 da-

rab egyforma könyvet akarunk 

bekötni, akkor ezt a 

boszorkánygépet fog-

juk be. 

Itt a gép előtt ülő 

leánynak, akinek nagy 

ügyessége és gyakor-

lata van, nincs más 

dolga, csak az össze-

hajtott íveket minden gépfor-

dulatnál egymáshoz szorítani s 

már a következő pillanatban a vékony 
Sodrony könyvfűző gép. , , , . ,.„ . , 

sodronyszál odafuzte az ivet a pár-

jához és a vászon háthoz. 

így végez az ilyen boszorkánygép egy nap alatt annyi munkát, 

amennyit kézzel, czérnával fűzve hat munkásnak kellene végezni. 

Kártyavágó gép. 

Ott a középasztalon áll az úgynevezett kártyaolló. Egy 

kézmozdulattal finoman és tökéletes szabályosan, egyenesen metszi 

ez el a nagy ív kártyapapírt, amelyek hosszú csíkokban esnek 

le egymásra és később a ke-

resztbevágás után a névjegy-

kártyák lesznek belőle. 

Kártyavágó gép. 



Nagy papírvágó gép. 

Ha egy nagyobb alakú pa 

pirost kisebbre akarunk vágni, 

akkor nem szükséges azt íven-

kint vágni, hanem az egész 

rizsmát beleteszszük a papír-

vágó gépbe, megjelöljük hol 

kell elvágni, beigazítjuk, s a 

gép fölötti vaskerék segélyével 

erősen lepréseljük. Ekkor a 

hajtószíjat átváltjuk a forgó-

kerékről és leszalad a nagy 

aczélkés, ugy, mint a guillotine és egy~pilláhaN 

alatt szépen, simán el van metszve a rizsma papiros. 

Az ilyen gépnél már sok szerencsétlenség is történt. Figyel-

metlen munkások, kik abban a pillanatban, mikor az aczélkés 

legördül, a kezeiket ott tartották a vaslapon és így 

néhány ujjahegyét, sőt kezefejét is vesztette el 

már a munkásember. 

Nagy papirvágó gép. 

Kis papirvágó gép 

Könyvtáblákhoz való vastag lemezpapirokat már 

Lemezvágó gép. egy a kártyaollóhoz hasonló szerkezetű, azonban 

300—400 kilogramm súlyú vasszerkezetű gépezeten vágnak el. 

A gép oldalán egy hatalmas erős kés jár föl és le, s mikor 

a vastag ív lemezpapírost a kimért helyre beigazítják és a jobb 

lábbal egy nyomást adnak a kiálló vastalpra, akkor a lemez 

feszesen leszorul a vaslapra s a kézzel a kést lerántják, ugy, 

hogy abban a pillanatban a legvastagabb lemezpapír el van 
metszve. 

Ennek a gépnek kisebb kiadása is van, a kis 

papirvágó gép.Ez, ha könyveket kell körülvágni, 

vagy ilyen kisebb czédulákat kell vágni, nagyon 

alkalmas, mert kézzel, kis erő al-

kalmazásával egy pillanat alatt 

fölvághatunk egy könyvet, amit 

kézzel és késsel vágva 10—15 

perez alatt sem végezhetnénk. 



Perforáló (lyukasztó) gép. 

Jó szolgálatot tesz még a perforáló (lyukasztó) 

gép, amely egész ívet egy nyomással végig lyukaszt, 

hogy azt azután ugy, mint a levélbélyegek vannak ke-

resztüllyukasztva, egymástól könnyen elszakíthatjuk, 

zelvények és hasonló nyomtatványokhoz, amelyek-

nél leszakítható lapok kellenek, jó hasznát veszi a gépnek a 

könyvkötő. 

Az aranyozó gép. 

Meglepő szép látvány, ha az aranyozó gép van munkában. 

A gép felső vaslapja fölött vascsatornák van-

nak keresztül-kasul, amelyekben véges-végig 

apró légszeszlángok égnek és így izzóvá teszik 

a gép vaslapját. 

Ha például, sírkoszorúk szalagjaira arany 

vagy ezüst föliratot akarnak nyomni, akkor az 

izzó vaslap és az izzó rézbetük alá egyenesítjük 

a selyemszalagot, arra ráteszszük lapokban az 

aranyat, az úgynevezett aranyfüstöt, s a géppe l^ 

egy nyomást adva, a másik pillanatban ott van ( 

a vékonyan megolvadt arany, betű alakjában' 

a szalagon. Ugyanígy készül az aranynyomás-

könyvtáblákra is. Működésben igen szép látványt 

nyújt ez a lángbaborult fekete vasállvány, amelynek vaslapjai 

azonban tükörfényesek és tiszták. 

Vaksajtoló balance-gép. 

Ott áll még az asztalon a vaksajtoló dombornyomó gép 

is, amelynek segélyével, vakpecséteket részvényekre vagy hasonló 

dombornyomatokat, pld. Monogrammokat, névjegyeket, pecsét-

márkákat lehet készíteni. 

H De még számos itt fel nem sorolt lyukasztó, karikázó, 

^rokkerekítő, márványozó, sajtoló, számozó, stbbi gépek 

vannak itt, amelyek helylyel-közzel mind használatban 

vannak. 
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Vaksajtoló balancze-gép. 
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TÖMÖNTŐDE. 

Még megemlitésre méltó a tömöntőde is/ 

ahol egyes szedések, amelyek időközönk in t ^^ 

gyakran vannak használatban, nehogy azokat 

minden alkalommal újra kelljen kiszedni, azok 

ólomlapokba leöntetnek. 

Tömöntő gép. 

t1 PdPIROS-RflKTdRflK. 

Ezekután még a tágas udvaron áthaladva, 

a papirosraktárakba jutunk, ahol a különböző 

fajú és minőségű papirosok nagy mennyiségben, 

szép katonás rendben vannak felrakva és mint 

a fal, oly egyenesen állanak. Minden faj egy 

felirattal van ellátva, amelyen a papiros súlya, 

inősége, származása és ára látható. 

Aranyozó gép. 

Sodronyfűző-gép. 



IROM, PÉNZTÁR ÉS 
A „SZEGEDI NAPLÓ" 

KIADÓHIVATALA. 

Iroda, pénztár és a „Szegedi Napló" kiadóhivatala. 

Végre a kapubejárat mellett érünk az irodába és a „Szegedi 

Napló" kiadóhivatalába. Ez is egy 10 méter magas, nagy, utczára 

nyiló helyiség, köröskörül nagy karzattal és állványokkal, amelyeken 

az egész országba szétküldendő községi, közigazgatási és csend-

őri nyomtatványok, valamint papirosok és irodaszerek is el van-

nak helyezve. 

Az üvegfal mögött van a pénztár; a helyiség jobb felén 

pedig vaslépcső vezet le a nyomdába, föl az irodába és az eme-

leti, valamint a padlás-raktárakba. 
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Házi telefon. 

Házi telefon. 

A helyiségek egymással házi telefonnal vannak össze-

kötve, úgy, hogy a beszélő önmaga kapcsolja át a telefont 

oda, ahova szólani akar. Nem szükséges előbb a központba 

szólani. így a közlekedés az egyik osztályból a másikba 

nagyon könnyű. 

A berendezés. 

Mindezekből kitűnik, hogy az intézet berendezése 

nagyszabású és meg van minden eszköz arra, hogy szép, 

jó és tömeges mennyiségű munkát produkáljon. 

Nincs Magyarország vidéki városaiban ily berende-

zésű műintézet egy sem, sőt a fővárosban is csak néhány van, 

amelynek a felszerelése nagyobb és gazdagabb. 

SZÉP MUNKA. 

A munkák kivitelére nézve pedig bátran lehet állítani, hogy 

az országban egyik nyomda sem dolgozik szebben, mint az Engel 

Lajosé. Legfőbb, ha azt mondjuk, hogy némelyik fővárosi nagy 

részvénytársaság produkál csak hasonló szép és szolid munkát. 

A czég intézetében már számos nagyobbszabású munka 

készült. Legutóbb is az 5 nagy vaskos kötetű Szeged város tör-

ténete. Ez utóbbinak kiállítását is az egész magyar sajtó elisme-

résre és dicséretre méltatta. A könyvek nyomtatása, a színezett 

térképek és mellékletek kivitele művészi. 

Szóval az intézet hivatásának magaslatán áll és mint kultur-

historiai adat szolgálhat arra nézve, hogy már a 20-ik század 

elején, Magyarország legnagyobb vidéki városában Szegeden, 

egy ilyen nagyobbszabású könyvnyomtató intézet megállhat és 

van közönsége, amely produkczióját a nagy fővárosi és külföldi 

verseny daczára igénybe veszi. 

Ezen műintézetet ajánljuk az olvasó becses figyelmébe 

és kérjük, alkalomadtán tisztelje meg szíves megbízásaival 

Engel Lajos műintézetét. 

Az intézet számos nagyobb közhivatalnak és közlekedési 
vállalatnak szerződéses szállítója. Ezen hivatalok nagyobb meg-
rendelései is igénylik a nagyobb berendezést. Mindazon hiva-
talok, amelyekhez az intézet eddig szállított, szóban és írásban 
nem egyszer adtak elismerést, a nyomdának gyors szállítóképes-
sége és pontos, jó munkájáért. 

i 
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AZ INTÉZET RÖVID TÖRTÉNETE. 

Az üzlet alapítója. 

Bába Iinre fiatal könyvkötő, 1843-ban jött Budáról , ahol a mesterségét tanulta és 

Szegeden telepedett meg. Imádságos könyveket hozatott Budáról ívekben, azokat hajto-

gatta, szép aranybetűs táblába kötötte be és a piaczon elárusította. Rendezett könyv-

kereskedés akkor még nem volt és így elég jó keletök volt az imádságos könyveknek, 

amihez később még más könyveket és ponyvairodalmat is szerzett be. A szabadságharcz 

lezajlása után a Bach-korszak beálltával az ilyen könyvelárusítókat éber figyelemmel ki-

sérték az akkoriban itt dú ló zsandárok, mert attól tartottak, hogy hazafias szellemben 

irott könyveket is terjesztenek. így történt az is, hogy Bábának egy versenytársától, 

valami Schatteles Adolf szegedi könyvkötőtől a Bach-huszárok elkoboztak egy nagy ládá-

val teli értékes imádságos könyvet, mert magyar hazafias verseket tartalmazó, Budán 

nyomtatott ponyvafüzeteket is merészelt árulni. Schatteles Adolftól megvonták a könyv-

elárusitási engedélyt és az egész láda könyvet szigorú czenzura után potom áron adták 

el Bába Imrének. 

Bába Imre szorgos munkájával és ezen szerencsés vétel folytán úgyszólván meg-

vagyonosodott, s a hatóság jóvoltából versenytárs nélkül maradt, úgy hogy az iskola-

utczában a régi g imnáz iummal szemben egy kis könyvesboltot nyithatott, ahol könyvkötő-

műhelye is volt. 

Most már csak országos vásárok, meg búcsú alkalmával rakta ki könyveit a 

piaczra. 

A könyvnyomda alapítása. 

Az idő mult és Bába Imre vagyonilag annyira haladt, hogy már 1863-ik évben 

egy könyvnyomtató gépet szerzett be és Prágából nyoindabetúket hozatott, hogy köny-

veket már most ő maga nyomtathasson. 

Gyopssajtó beszerzése. 

Már 1865-ben gyorssajtója is volt és számos könyv és nyomtatvány került ki 

készen műhelyéből. A munkában kidőlt Bába Imre 1872-ben meghalt. Fiai, Bába Imre 

és Bába Sándor vezették tovább a folyton gyarapodó nyomdát. 

Az üzlet sok viszontagságon ment keresztül, de egyre szaporodott a betúanyag 

és modernebb gépekkel való felszerelése, ami évek hosszú során szép vagyoni befekte-

tést igényel. 

A Szegedi Napló megalapítása. 

Majd 1878-ban nagy kulturális jelentőségű haladásnak indult a nyomda. Megindult 

az első szegedi napilap, a S z e g e d i N a p l ó . A mostani miniszteri tanácsos és ország-

gyűlési képviselő, Enyedy Lukács, külföldön szerzett bő tapasztalatai után hazajött és 

szükségét látta annak, hogy Magyarország legnagyobb vidéki városának, Szegednek, kell 

egy olyan független orgánum, amely minden reggel adja hírül a város közönségének 

mindazon a politikai és társadalmi újdonságot, ami nemcsak az akkor 70 ezer lakójú Sze-
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geden, hanem az egész országban és a nagyvilágban történt. Enyedi Lukácsnak haladá-

sért rajongó szelleme nem tudta elviselni sem azt, hogy a fontos balkáni háborús hírek-

ről a szegedi közönség csak a délután megérkező budapesti lapok útján vegyen tudomást, 

sem azt, hogy a Szegeden csak hetenkint 2-szer, s z e r d á n és s z o m b a t o n meg-

jelenő lapokból tudják meg a Szegeden történteket. 

Tapasztalta, hogy a közönség hiányát érzi egy jól szerkesztett, naponta megje-

lenő lapnak, amelynek éjjel érkező távirati és express tudósításai már reggelre ugyanazt 

tartalmazzák, mint amit a budapesti lapokból csak délután olvashattak, miért is a társa-

dalom néhány előkelőségének segélyével megalapította a Szegedi Naplót. 

A Szegedi Napló megjelenését az egész város, valamint az egész alföld közön-

sége örömmel üdvözölte, s bár a nagy költségeket, amelyet egy ilyen nagyobbszabású 

napilap kiadása követel, még évek multával is nyögték megalapítói, mégis nagy áldoza-

tok árán fenntartották a lapot. A közönség pártolása, az előfizetők szaporodása és a 

lapnak nagy elterjedése mellett még mindig nagy deficzit mutatkozott és csak évek 

multával érte el a bevétel a kiadások nagyságát. 

A nyomda felv irágzása. 

Ekkor már a nyomda nagy virágzásnak indult. A haladó kor követelményeinek 

megfelelt, a legmodernebb, legszebb betűket szerezte be, gazdag anyaghalmaza volt és 

el volt látva mindenféle ujabb segédgéppel, ami a modern könyvnyomdászathoz és könyv-

kötészethez szükséges, hogy szép, Ízléses munkákat szállítson, amilyeneket azelőtt csak 

a fővárosban vagy a külföldön készítettek. 

Már akkoriban is föltűnést kelteitek nemcsak a közönségnél, hanem 
szakkörökben is a nyomdának Ízléses, szép produkcziói, amiért a kiállí-
tásokon elsőrangú díjakat nyert. 

A nyomdának nagyobbítása és ujabb beszerzései már nem fértek az akkori iskola-

utczai nagy helyiségekben, miért is az üzlet akkori tulajdonosa, Bába Sándor, kibérelte 

a Schlauch-féle ház földszinti és soutterrain helyiségeit, amelyeknek 18 ajtaja a Híd-utcza, 

Deák Ferencz-utcza és Aradi-utczákra nyílott, míg a Szegedi Napló szerkesztősége az 

emeleten volt elhelyezve. A l a k b é r é v i 6000 k o r o n a v o l t . 

A litografía föláll ítása. 

Ezen szép, nagy és világos helyiségekben már sokkal czélszerúbben lehetett a 

drága gépeket, a sok betúanyagot elhelyezni és itt már volt hely arra is, hogy a válla-

latot annak egyik fontos ágával, a litográfiával bővítse ki a tulajdonos. 

A litográfiának .teljes berendezése, valamint u jabb felszerelések beszerzése nagy 

anyagi á ldozatokba került, amelyek az amúgy is betegeskedő tulajdonost anyagilag ki-

merítették és főképen ezen indokból a teljes virágzásban levő, gazdag berendezésű 

nyomdát , litográfiát, diszkönyvkötészetet és hirdetéskiragasztási vállalatot a S z e g e d i 

N a p l ó kiadói tulajdonjogával együtt 1896. évi november hóban áruba bocsájtotta. 

Az uj tulajdonos. 

A vállalat elismert jó volt és tudva volt, hogy az igen szép hasznot is hajt, mert 

maga a berendezés is, tekintettel a vidéki nyomdászati viszonyokra, nagy értéket kép-

viselt, ebez járult még a Szegedi Napló tulajdonjoga, amely szintén szép évi biztos jöve-

delmet hozott. 
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pÉÉPiá 

Mégis némi nehézségbe ütközik az ilyen vállalat eladása. 

Mert ha nem kipróbált szakember veszi meg, köny-

nyen pórul járhat vele; szakember pedig nem sok van, aki 

a vállalatnak minden ágában jártas és anyagilag is képes az 

átvétel kötelezettségének megfelelni. 

A véletlen úgy hozta magával, hogy találkozott Engel 

Lajos személyében egy ilyen einber, ki mindeme követelmé-

nyeknek megfelelt. 

Engel Lajosnak 1886. évtől 1894-ig volt Pécsett hasonló 

vállalata. Ő alapította meg a dunántú l i kerület legelső napilap-

ját, a P é c s i N a p l ó t is. 

Családi körülményei miatt ezt a vállalatot eladta az ak-

kor megalakult P é c s i i r o d a l m i és k ö n y v n y o m d a i 

részvénytársaságnak, mely vállalat most is a legjobb virág-

Engel Lajos. z á s b a n v a n -

Ugyanazon időben alakult meg Budapesten a „ M A G Y A R O R S Z Á G " hírlapkiadó 

részvénytársaság, politikai napilappal, amelynek Engel Lajos mint szakember és részvé-

nyes, igazgatója volt. Azonban a kinálkozó alkalom, hogy szülővárosában egy ily szép 

vállalatot, mint a S z e g e d i N a p l ó és nyomdája önál lóan bírjon, arra késztette, 

hogy állásáról lemondjon és megvette ezt az egész vállalatot 196 e z e r k o r o n á é r t , 

előnyös feltételek mellett. 

A vétel rövid néhány órai tanácskozás után közjegyző előtt megtörtént, de csak-

hamar fölmerült egy nagy, életbevágó kérdés. És ped ig : 

Kilakósítás a Híd-utczából. 

A ház tulajdonosa, ahol a nyomda állott, a ház többi lakóitól nagy szemrehányá-

sokat kapott, hogy a nyomda zakatolását miért tűri meg házában. 

Több lakó, aki a Szegedi Naplónak éjjeli nyomtatása okozta zaj miatt az álmat-

lan éjszakákat nem tudta elviselni, felmondotta a bérletet. Ez a körülmény késztette a 

házigazdát — aki maga sem tudott a zajtól aludni — arra, hogy daczára a régi tulajdo-

nossal kötött 10 éves szerződésnek, a tulajdonosváltozás alkalmával jogával éljen és az 

uj tulajdonost nem ismerte el bérlőnek, annak törvényes kilakósítása iránt tett intézke-

dést. Csak nagy kérésre és a bérösszeg felemelésével adott hat havi határidőt az elköl-

tözésre, így lakóit némileg megnyugtatta. 

Már most elképzelhető, milyen nagy baj egy ily nagy apparátussal költöz-

ködni , mikor alig pár hónapja, hogy több ezer forintnyi költséggel idehurczolkodtak. 

De a költség még nem volt oly nagy baj, mint az a kérdés, hogy : H o v á 

k ö l t ö z k ö d j ü n k ? 

A belvárosban alkalmas helyiség, ahol mindez a sok minden kényelmesen elhe-

lyezhető volna, nein volt. Erre a czélra más házában építkezni sem czélszerű, mert 

ki volna szolgáltatva ismét egyik-másik háziúr önkényének. 

A bérösszeg is 8—10,000 korona közt váltakozott volna. A külvárosban pedig 

nem keresték volna oly gyakran föl a czéget megrendelői. 

A véletlen azonban itt is szerencsésen játszott közre. Egyik szegedi pénz-

intézetnél egy szép nagy ház a Dugonics-téren, el volt zálogosítva s a ház eladásra került. 

Ebben a házban kellő átalakítással már mindent el lehetett helyezni, sőt oly alkalmasán, 

mintha az Isten is erre a czélra teremtette volna a házat. 
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Ezt a házat kényszerűségből is meg kellett tehát venni és itt az átalakításokat 

eszközölni, amelyekkel együtt a másként is jól jövedelmező bérház 240 ezer koronába 

került. Azonban jó vétel volt, mert meghozza a ház a kellő jövedelmet, mindamellett, 

hogy a nagy műintézet közel száz főre menő munkással és alkalmazottal szépen el van 

helyezve és a belváros kellő közepén, úgyszólván a legszebb helyen van. 

Ebben a házban van jelenleg is az egész műintézet, a Szegedi Napló szerkesztő-

ségével és kiadóhivatalával, papirraktárakkal együtt, amelynek szép berendezéséről és 

nagyszbású voltáról más helyen szólottunk. 

fl műintézet működése. 

Elképzelhető, hogy ezen vállalat, mint az ország vidéki városaiban leggazdagabban 

berendezett könyvnyomdai és litográfiái műintézet és díszkönyvkötészet az évek során át 

mennyi mindenféle nyomtatványt készített. Számtalanok a kulturális értékű tudományos, 

politikai és szépirodalmi munkák , amelyek eme műintézetből kerültek ki és amelyek typo-

grafiailag is oly tökéletesen vannak kiállítva, hogy a megrendelők számos esetben önkényt 

adtak megelégedésüknek kifejezést. 

Az intézet kitüntetéseket nyert a következő kiállításokon : Szeged 1876., Eger 

1877., Bács-Bodrogh 1877., Páris 1878., Sz.-Fehérvár 1879., Budapest 1885., Pécs 1888., 

Budapest 1896., Szeged 1899., Makó 1901. 

Akik egyszer az Engel-féle nyomdában dolgoztattak, azok 

ismét fölkeresik, ha valami szükségletük van; mert itt az elv nem 

az, mint sajnos a legtöbb vidéki nyomdában manapság már meg-

gyökeresedett, hogy a munkát csak gyorsan összetákolják, sem 

kellő gondot erre nem fordítanak, sem izlést a munkába nem 

tesznek, olykor szégyenítő sajtóhibákkal telve, haszonlesésből 

silány papirosra, úgy nyomtatnak alpári festékkel, mintha subiczk-

kal volna nyomtatva. Ez mind az izlés rovására, az olyan nyom-

dákban történik, ahol úgy a vezetőségben, valamint a munkásokban 

meg van az a megszokott slendrián Jiogy jó lesz így is." 
Hiányzik náluk a szép és jó iránti érzék. így aztán a megrendelő 

közönséget is hozzászoktatják a közönséges alpári munkához. 

Csak akkor tűnik ki a silány kiszolgálás, ha egyszer szebb és 

Ízlésesebb nyomtatvány kerül egyik-másik megrendelő kezébe. 

Másként van ez az Engel-féle nyomdában. Itt a munkások-

nak úgyszólván csak az ..Elité"-jét alkalmazzák. A rossz munkás 

itt nem talál állandó foglalkozást. Az akkor is kitűnik, ha egy 

más intézetből kerül ide a munkás. Mennyit kell annak itt tanulni ? 

Pótolni azt, amit nem tanult meg másutt. Pontosan, rendesen, 

szépen és jól kell dolgoznia, hogy állandóan munkát kapjon. 

Rossz munkást meg már éppen nem is alkalmaznak. 

A műintézet közel száz alkalmazottja a legszigorúbb felügye-

let alatt van, mégis szivesen vannak itt, sőt büszkén mondják el, 

23 



I 

in Soma 

ha innen elkerülnek, hogy ők a Szegedi 

Napló nyomdájában állottak, ami szakkö-

rökben tényleg kvalifikácziószámba megy. 

Munkásokat különben nem igen vál-

toztat az intézet. Évtizedeken át vannak 

itt meg békében és jól tartják el csa-

ládjukat a jóravaló munkások. 

A nyomda művezetője, az úgynevezett „f a c t o r" 

Frics Jakab, ebben a nyomdában őszült meg, ő ügyel fel 

arra, hogy minden legkisebb nyomtatvány is kellő gonddal, tisztán és ízlésesen készül-

jön, hogy a munka a nyomdának régen megszerzett jó hírnevéhez méltó is legyen. A 

munkások ezrei ismerik őt országszerte olyan embernek, aki bár megköveteli a mun-

kásoktól a szép, pontos, jó munkát , de másként jószívű ember, aki alárendeltjeinek 

sorsát szivén hordja, akár az édes apjuk. Onnan is van a veterán factornak a „ T á t i " 

neve, amely melléknév a munkások szeretejét és az iránta való tiszteletet egyaránt 

kifejezi. 

A vállalat egyes teknikai ágai mind csoportokra vannak osztva, amely csoportok 

mindegyikének megvan a maga vezetője, aki a csoportjában lévő munkásokat dirigálja, 

így külön a hirlapszedőknél m e 11 e u r, a gépeknél a gépmester, a kőnyomdában külön 

gépmester, a rajzolóknál, a könyvkötészetben stb. 

Az egész szervezetre azonban a már egy évtizednél régebben itt működő 

Friedmann Soma üzletvezető ügyel fel, aki ügy a munkabeosztás, valamint annak el-

készítése, továbbá a h e l y e s , p o n t o s e x p e d í c z i ó körül fejt ki kiváló gondot 

és szorgalmat. Az üzlettel kapcsolatos, minden ügyben ő intézkedik a tulajdonos inten-

cziói szerint, kellő szakképzettséggel és értelemmel adja ki az utasításokat, olykor fontos 

műveleteknél a csoportvezetőnek. A munka egész menetét figyelemmel kíséri. 

Az ilyen jó szervezet, a kellő összműködés eredményezi aztán azt 
a közönség körében már elterjedt véleményt, hogy ha szép és ízléses 
könyvnyomdái munkát akarsz kapni, akkor csakis Engel Lajos nyomdá-
jában rendeld meg. 

Frics Jakab. 
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