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PÉTER LÁSZLÓ 
 

A Szegedi figurák utószava 
 
 Gárdonyi Géza 1888 elejétıl lett a kormánypárti 
Szegedi Híradó munkatársa. De tollát — mint fia 
írta (Gárdonyi József Az élı Gárdonyi, 1934.) Szege-
den betoppanásakor már ismerték. Elsı írása már 
1887. január 23-án megjelent a Híradóban, s azóta 
Bába Sándor, a Szegedi Napló kiadótulajdonosa 
többször hívogatta a Gyıri Hírlap szerkesztıségétıl. 
Gárdonyi, miután  kérette magát, s kellıen fölsrófol-
ta fizetését, meg is jelent Szegeden. De nem a Napló, 
hanem a vetélytárs, a Híradó szerkesztıségében. 
 Mint slapaj, újságíróújonc, mindent kellett írnia: 
apró hírtıl, tudósítástól kezdve városházi, rendırbí-
rói, törvényszéki riporton, hírfejen, tárcán át vezér-
cikkig. Akár Békefi Antalnak vagy késıbb Tömör-
kény Istvánnak, neki is sok élményt, megírnivaló 
tárgyat kínált a bíróság: mind a Koczor-bíróság, a 
rendırkapitányi egyesbíró, más néven kihágási bíró, 
Koczor János anekdotákat szülı ítélkezése, mind a a 
bőnügyekben és súlyosabb magánvádas pörökben 
ítélkezı esküdtbíróság. 
 Bı két év után, 1890. május 1-jén Gárdonyi átlé-
pett az ellenzéki, függetlenségi Szegedi Naplóhoz.  
Innen 1891. július 30-án az Arad és Vidéke szerkesz-
tıségébe távozott. A Szegedi Naplónál helyébe a ka-
tonaságtól éppen leszerelı Tömörkény István lépett. 
 Gárdonyi késıbb is tartotta a kapcsolatot Sze-
geddel, szegedi barátaival. A Dugonics Társaság 
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1895-ben tagjává választotta. 1900-ig évente szere-
pelt a városháza dísztermének fölolvasó asztalánál.  
 Már Gyırött kísérletezett szatirikus hetilappal: 
1882-ben Szávay Gyula indította meg a Garabonciás 
Diákot, és szerkesztését 1887 karácsonyán Gárdo-
nyira testálta. A lap azonban Gárdonyi kezén hama-
rosan kimúlt. De gyakorlata, néhány típusa, figurája 
mutatis mutandis újjáéledt Szegeden. Sıt Gárdonyi 
egynémely állandósult nyomdai klisét is magával 
hozott.  
 1888 karácsonyára mutatványszámot jelentett 
meg Szögedi Paprika címmel tervezett szatirikus 
hetilapjából, majd 1889. január 6-ától december 22-
éig vasárnaponként rendszeresen meg is jelentette 
lapját. "Felelıs szerkesztı: Paprika János." Kiadója 
a Híradó kiadója, Burger Gusztáv volt. De Gárdo-
nyi m,ár az elsı szám szerkesztıi üzenetében kijelen-
tette, hogy a Szögedi Paprika  — a látszat ellenére 
— semmiféle viszonyban nincs a Híradóval. Mint-
hogy azonban ı éppen ekkor adta el nyomdáját 
Engel Adolfnak, a lapot május 5-éig Várnai Lipót, 
12-étıl pedig Engel Adolf (azelıtt Burger) nyomdá-
jában állították elı. A lapban Gárdonyi elvétve veze-
téknevén, többnyire azonban  név nélkül vagy kü-
lönféle álneveken (Don Vigole, Don V., Galiba 
Ádány stb.). Don Vigole nevét a Naplóban is hasz-
nálta. Móra Ferenc idézte Gárdonyi magabiztos nyi-
latkozatát: "Meg vagyok róla gyızıdve, hogy egy-
kor az utókor szobrot emel Don Vigolénak, és elı-
kaparja minden sor írását..." (Don Vigole, 1924, 
1928). Móra jött rá ennek az álnévnek forrására is: 
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a ponyvára került Artus-mondakörbıl, Kerekes 
Vigolais alakja ihlette. 
 A Szögedi Paprika munkatársai közt olykor saját 
nevével szerepelt Erdélyi Zoltán, Fehér Sándor, 
Szávay Gyula, Tóth Dezsı s a szegedi főzfapoéta, 
Kósa Lajos. A szerkesztıség a Somogyi u. 23. sz. ház 
elsı emeletén volt. A Szögedi Paprika megérdemelné 
az alaposabb bemutatást mind sajtótörténeti, mind 
általában várostörténeti szempontból.  
 Gárdonyi január 13-án kezdte el szatirikus arc-
képsorozatát, és heti rendszerességgel lapjának 
megszőnéséig folytatta. Minden cikkhez karikatúra 
is tartozott; ezeket sajnos nem tuduk reprodukálni. 
Rajzolóik szintén többnyire névtelenek, ahol van is 
valami szignó, olvashatatlan.  Néhányon a Hevessy 
J. és a  Perlmutter vezetéknév egyértelmően kivehe-
tı, de Perlmutter Izsákra (1866–1932) aligha gon-
dolhatunk. Technikailag sem lett volna lehetséges, 
hiszen a rajzolónak ismernie kellett áldozatát. Tehet-
séges mőkedvelı nyomdászok lehettek a grafikusok. 
 Gárdonyi e gunyoros portréi számomra azzal 
okoztak meglepetést, hogy a szők esztendı alatt az 
ifjú újdondász milyen alaposan megismerte a szege-
di életet, társadalmi viszonyokat, jellegzetes közéleti 
figurákat. Ez annál különösebb, mert mint Móra 
már idézett tárcájában megírta, és másik írásában 
(Gárdonyi ismeretlen munkái, 1924) megismételte: ez 
25–28 éves, keszeg és savanyú fiatalember mindig 
hallgatagon ült a Hungária-kávéház 
kapakaszakerülı-asztalánál. "Azt a hírt hagyta ma-
ga után, hogy rideg és zárkózott ember volt, befelé 
nézı lelki fronttal. Az ilyen mifelénk magának való 
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embernek mondják."    Ha mi utóbb itt-ott igazta-
lannak érezzük is ítéleteit, tévedését nyugodtan ír-
hatjuk annak a rovására, hogy nem ismerhette alak-
jainak késıbbi pályafutását, fejlıdését, képességeik 
kibontakozását, a sorsukat formáló történelmi vi-
szonyokat, amelyeket mi már ismerünk.a jellemzett. 
Így pl. ha 1889-ben még kétségbe vonhatta Löw 
Immánuel tudományos értékeit, s inkább csak apjá-
nak, Löw Lipótnak nimbuszából sarjadzottnak vélte 
a fiú reputációját, nagyon nem csodálkozhatunk, 
hiszen Löw Immánuel tudós pályája csak azután 
bontakozott ki. 
 Két megállapítását fontosnak tartom kiemelni. 
Sorozatának, de általában a lapjának hivatásáról 
vall, amikor ezt írja: "Egy kis paprika nem árt az 
egészségnek. Legföllebb jóíző tüsszögést idéz elı." 
Másik szellemes mondása mögött társadalomtörté-
neti fölismerés rejlik: "A város társadalmi fejl ıdé-
sének egyik alapföltétele, hogy a vándorló intelligens 
elem otthonát találja benne." 
 Sorozatának visszhangjáról nem tudunk, de arról 
igen, hogy más írásai miatt meggyőlt a baja, s még 
párbajra is kényszerült. Ennek részleteit Hofbauer 
László nyomozta ki, és írta meg a Debreceni Szem-
lében (1932).  A Szögedi Paprika június 9-i számá-
ban Álom címmel May R.[ichárd] Miksa aláírásával 
megjelent vers annyira fölbıszítette az ismert ban-
kárt, hogy ı becsmérelte íróját, amiért viszont Gár-
donyi pörölte be becsületsértésért. S csodák csodája: 
elsı fokon, a járásbíróságon ı nyerte meg a pört. 
Másodfokon a törvényszék, harmadfokon az ítélı-
tábla fölmentette a bankárt. Ám védıjét, Kókay Ist-
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vánt, mivel a tárgyaláson a Szögedi Paprikát becs-
mérelte,  Gárdonyi a Híradóban kigúnyolta, mire az 
ifjú ügyvéd párbajra hívta a szerkesztıt. 1890. ja-
nuár 18-án a sörházkaszárnya vívótermében csap-
tak össze a felek. Mindketten könnyebben megsérül-
tek. Gárdonyinak vér folyt a szemé-
be,harcképtelennek nyilvánították. E párbaj miatt a 
törvényszék mindkettıjüket 14–14 napi államfog-
házra ítélte. Augusztus 2-án vonultak be a Vasas 
Szent Péter utcai intézménybe. Gárdonyi itteni él-
ményeirıl a Naplóban cikksorozatban számolt be. 
 Már nem a Szegedi Paprikával függött össze a 
galamblelkő újságíró másik párbaja. Kevéssel az 
államfogházba való bevonulása elıtt, július 19-én, a 
Szegedi Friss Újság szerkesztıjével, Újlaki Antallal 
vívott meg, ezúttal a Hungária Szálló (a mai akadé-
miai székház) udvarán. Gárdonyi ekkor annyira 
fölhevült, hogy a párbajsegédek állj! kiáltása után is 
tovább vagdalkozott, és megsebesítette nem csak 
ellenfelét, de még a közbelépı segédeket is. Újlakit 
kórházba kellett szállítani. 
 E párbajért 1891. március 12-én Újlakit három-
napi, a visszaesı Gárdonyit 1 hónapi államfogházra 
ítélték. A felek április 10-én vonultak be a Vasas 
Szent Péter utcába. Gárdonyi csak május 10-én sza-
badult, s mint már tudjuk, nemsokára itthagyta 
Szegedet. 
  A Híradóban és a Naplóban megjelent cikkei, 
sıt folytatásos regényei, önálló füzetekben álnéven 
(Dr. Yang, dr. William Black) kiadott ponyvaregé-
nyei, a hétszeres gyilkos betyárról, Gyömbér Paliról 
írott verses históriája mellett a Szögedi Paprika s 
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benne fıként ez a helyi közéleti arcképsorozat ırzi 
itteni mőködésének maradandó emlékét. Szegedi 
tartózkodása alatt megjelent egyetlen könyvének 
nincs semmi helyi színe, íze, hangulata. Korábbi 
írásait győjtötte egybe az 1890-ben budapesti imp-
resszummal, Singer és Wolfner kiadásában, az End-
rényi testvérek nyomdájában Figurák címmel, Fur-
csa emberekrıl, furcsa históriák alcímmel készült 
kötetébe. A benne közölt elbeszélésfélék meglehetı-
sen öncélú, belterjes zsurnalizmust tükröznek, a mai 
olvasó számára alig mondanak valamit.  
 A Szegedi Híradó szerkesztıjének, Mócs Zsig-
mondnak (1853–1892) kérésére Mikszáth Kálmán 
elvállalta az írójának rangot adó elıszót: Mócs an-
nak idején a szegény újságírót lekötelezte egy pár 
cipıvel. No meg Mikszáth emlékezhetett arra is, 
hogy pályakezdıként ırá is Jókai neve hívta föl az 
olvasók figyelmét. Elıszavában méltatta is a vidéki 
író nehéz érvényesülését a fıvárosiakkal szemben; 
dicsérte Szegedet, ahol évente tíz-tizenöt figyelemre 
méltó könyv jelenik meg... Ám óvatos volt az elisme-
réssel: "Tiszta kék ég alatt derült napsugár moso-
lyog — úgymond —, a frisseség harmatja reszket az 
alakjain. Sok szín, sok szellem s még több elmésség. 
Csak még az ízlésének kell egy kicsit tisztulnia." 
 Móra szerint Mikszáth vagy el sem olvasta a 
könyvet, vagy nem ismerte föl Gárdonyi oroszlán-
körmeit. Attól tartok, Móra sem olvasta el a Figurá-
kat. Ebben ugyanis nem lehet fölismerni a késıbbi 
nagy író oroszlénkörmeit. 
 Azt hiszem, az igazi, jól elkapott figurákat ez a 
mostani könyvecske örökíti meg. Ezért adtam e kö-
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tetben meg nem jelent írásoknak a Szegedi figurák  
címet. 

 
Péter László 


