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Nagyatádi Szabó István halála
Agyszélhüdés ölte meg, mikor vadászni indult. — A nap
számos munkától a miniszteri robotig. — A z utolsó 

beszélgetés: visszavágyás a falusi csöndbe
Budapest. (Az Ellenzék tudósítójá

tól.) Szombaton egy somogyi kis fa
luban egyszerű földmivelőember lé
pett ki puskával a vállán a hűvös 
őszi reggelbe. Semmi sem mutatta 
rajta, hogy különbözne a nehézszavu, 
nehézjárásu, paraszti sorsú emberek
től. Belekémlelt a finom kék levegőbe, 
pipára gyújtott és ballagva elindult 
az erdő felé. A sárga lombok s köd- 
mönének barnasága csöndes harmó
niába olvadtak a szántók háttere elől.

Egyszerre azonban a korai vadász 
megtántorodotL Kérges tenyerével a 
feje felé kapott és elesett. Nem is 
kelt fel többé, családjának tagjai s 
az elősiető falusiak szedték fel és 
vitték be szobájába. Itt vergődött déli 
egy óráig eszméletlenül, mikor is az 
irgalmas halál megkönyörült rajta. S 
a faluban szárnyra kelt a hir s a 
táviró röpítette nagy városok felé: 
meghalt Nagyatádi Szabó István.

S a nagy városok fölfigyeltek az 
egyszerű paraszt halála hírére. Hatal
mas nagyurak, a kormány tagjai, 
azonnal tanácskozásra gyűltek össze 
s elhatározták, hogy a csokonyai ha
lottat a nemzet halottjának tekintik. 
A kormányzó párt is értekezett s ha
tározatba ment, hogy a magyar föld
művelésügyi minisztérium fog a te
metéséről gondoskodni. A miniszterek 
teljes számban leutaznak temetésére s 
hétfő reggelre a kis faluba gyülekez
nek a nemzetgyűlés tagjai, az ország 
gazdáinak képviselői, a gazdaszerve
zetek küldöttségei. A sírnál minisz
terek, pártvezérek s nagy egyesületek 
vezetői fognak szónokolni s a gyász, 
amely egy kis falut s egy kis paraszt
házat beborított, az egész nemzetre 
fogja kiteriteni hollószárnyait.

Aratólegényből miniszter
Kicsoda volt Nagyatádi Szabó ? 

Alig van magyar ember, ki előtt a 
neve ismeretes ne volna. Az életét 
azonban kevesen ismerik, pedig ez 
az élet egyike a legérdekesebb mo
dern regényeknek. A magyar rónák 
napfényes tarlótengerén kezdődött ez 
a pálya, mely országok sorsáról döntő 
kormánypolcig iveit. Volt benne nyo
mor, politika, forradalom, miniszteri 
állás, de mindig átszőtte a magyar 
tájak verőfénye, mint a tanácskozó 
szobák dohányfüstjébe átszürődő nap
sugár.

1863-ban születeti Nagyatádi Erdő- 
csokonyán. Szülei egyszerű földmű
velők, kik gyermeküket parasztnak 
nevelik. A fiú mint arató könnyíti 
szülei életterhét, majd lesz részes
cséplő, erdei famunkás, napszámos, 
dolgozik feles földeken, uradalmi cse
lédekkel egysorban. Esze azonban 
több van, mint a többi legényeknek 
és szeme messzebb lát, amint végig
néz a csöndes dunántúli vidékeken. 
Mig a legények korcsmákba és lá
nyok után járnak, az egyszerű fiú el
gondolkodik a nép problémáin s a 
napi ügyes-bajos dolgoknál nagyobb 
dolgok iránt érdeklődik. Kitűnik tár
sai közül, megválasztják tűzoltópa
rancsnoknak, olvasóköri pénztárosnak, 
községi bírónak. Feladatát olyan
talpraesetten végzi, hogy gazdatársai 
méltónak tartják még nagyobb fel
adatra: a törvényhatósági bizottság
tagjává választják. Ekkor már kiemel

kedett a szülőfalu köréből, beleszól
hat a megye ügyeibe is. Hogy gon
dolkozik Szabó István uj méltóságá
ról ? „Gazdatársaim — Írja egyszerű 
szavakkal — azzal a feladattal bíz
tak meg, hogy nézzem meg, ml az a 
törvényhatósági bizottság",

Azóta megnézte azt is, hogy mi a 
parlament, mi a kormány, látta közel
ről a régi Magyarország politikai küz
delmeit, volt forradalmi és ellenforra
dalmi kormányok tagja, ünnepelt párt
vezér, akinek szava kormányokat emel 
és buktat, aki, ha néhány napra haza
megy Erdőcsokonyára, ez olyan ese
mény, amiről az összes budapeti la
pok írnak. A képviselőházban 1908- 
ban jelenik meg először, mint első
súlyos képviselője a magyar kisgazda
társadalomnak, amely a jobbágyság 
felszabadítása óta egy mély, dé szinte 
észrevétlen átalakulás eredményeként 
az ország legsúlyosabb tényezője lett.
Akkor, valamint a következő, munka
párti országgyűlésen Nagyatádi jófor
mán egyedül volt. 1919-ben az ellen- 
forradalom után azonban mar többségi 
pártként ült mögötte a kisgazdapárt. 
Már a Hadik-kormánynak is kiszemelt 
föidmivelésügyi minisztere volt, ez a 
kormány azonban nem alakulhatott meg.

A Károlyi-forradalom alatt a Berin- 
key-kormány népgazdasági minisztere,;
a proletárdiktatúra kikiáltása napján 
azonban hazamegy Erdőcsokonyára. 
Amikor visszajön, miniszter leszFried- 
rich István első kormányában, lemond, 
de nemsokára újra miniszter a kon
centrációs kormányban, majd Simonyi- 
Semadam Sándor kormányában. A 
Teleki-kormányban föidmivelésügyi 
miniszter és nevéhez fűződik a föld
reform-törvény megalkotása. Tárcáját 
megtartja a Bet. len-kormányban is, 
amikor az Eskütt-ügy miatt viharos 
vádak érik s az alakja körül tomboló 
viharok már-már az egész helyzetet 
felbontják.

Támadják úgy a legitimisták, mint
a baloldali ellenzék a választójog kér
désében, bár a titkosság mellett expo
nálta magát. Az egységes pártban az
ő fellépése állítja meg az úgynevezett 
tájvédelmi koncentráció szervezkedé
sét. Az utóbbi hetekben a felujult 
Eskütt-ügy miatt lemondott, a kor
mányt azonban továbbra is támogatta. 
Erdőcsokonyára a lemondás után pi
henni ment és pihenését szakította 
félbe a halál.

A z utolsó intervju
Pihenése közben kereste fel Szo- 

maházy István, mint Az Est riportere. 
A csöndes beszélgetés, mely a muskát
lis ablakok mögött lefoly.t a záróak
kordja ennek a gazdag életnek. Eb
ben a beszélgetésben már nem sze
repel más, mint Pista bácsi, kaszáló, 
csöndes, öreges munka a szőlőben, 
mintha tudták volna a beszélgetők, 
hogy ez az élet már végleg megtért a 
muskátlis, galambducos kis házak 
közé, honnan az útja már csak a 
falusi temető árkai alá vezet.

Kis cselédleány vezet az „irodába" 
— számol be a beszélgetésről Szo- 
maházy — mert a kegyelmes urnái 
vendégek vannak, várni kell. Az
„iroda" : három parasztszék, két öreg 
almárium, egy rozzant íróasztal és 
egy bádogmbsdó. Egy szál .villamos

körte ég, de régen lehet használatban, 
mert nagyon homályos. A világ háta 
mögött fekvő, legutolsó falusi nótá
rius irodája királyi fogadóterem ehez 
képest.

Távoznak a vendégek s a kegyel
mes ur elébem siet. Mindjárt be
vallom neki, hogy nem olyan, amilyennek 
képzeltem. Megjelenése inkáira egy 
derűs, vidéki kasznáré, aki már szem
üvege mögül olvassa az újságot.

— És kegyelmes uram szereti a 
politikát ? — kérdeztem tőle.

Nagyon okos, kicsit lenéző mosoly
gás mutatkozik az arcán.

— A politikát nem is lehel szeretni, 
— mondja meggyőződéssel. — Talán 
annak, akiben nagy hatalmi viszketeg 
dominál, de nekem ? Én ezen rég tia 
vagyok. Kötelességtudásból tettem csak 
azt, amit tettem és sohsem voltak 
előre kieszelt terveim. Nem is vágyód
tam soha a rangra vagy a címekre, 
mindez csak úgy magától jött. Elein- 
tén, mikor a bársonyszékbe kerültem, 
ki is adtam a rendeletet, hogy engem 
csak miniszter ur-nak hívjanak, de 
hiába mondtam, addig kegyelmes 
uram-oztak, mig végre megszokta va
lahogy a fülem. De ez csak átmenet, 
nem leszek én örökre kegyelmes ur. 
Mit gondol, ha egyszer öregségemre, 
végkép hazatérek a falusi házamba, 
akkor talán megengedem, hogy igy 
tituláljanak ?

— Nem leszek én otthon a falu
csúfja. Pista bácsi vagyok én otthon 
a fiataloknak és kedves komám a régi 
pajtásaimnak. Ott az ilyen cifraságot 
meg sem értenék. Még mindig remé
lem, hogy utolsó éveimet a szőlőmben 
baörálgatva fogom eltölteni, mert a 
nehezebb munkához, a koromnál fogva, 
már nem sokat értenék.

— Pedig híres, jó  kaszáló voltam 
én fiatalkoromban. Mindig nélkülözé
sek közt éltem, ha az időm engedte, 
erdőirtásban és egyéb napszámban 
dolgoztam másoknak s igy szereztem 
össze azt a vagyonkát,ami most együtt 
van. 45 katasztrális földem van, de 
csak most, mióta a feleségem 15 hol
dat örökölt. Nem sok, de tehermentes. 
Ezenkívül sem az égben, sem a pad
láson semmim.

— A miniszterségein ? Nem gondo
lok rá vissza szívesen. Egyik titkár 
jobbról hozta a refeiáló tisztviselőket, 
a másik balról a sok látogatót, sok
szor azt sem tudtam már, fiú  vagyok-e 
vagy leány. Aztán tudja, nekem ko
molyan át kellett vizsgálnom minden 
aktát, mert ha a mágnás-miniszter 
egyszerűen aláírja a nevét valamire, 
nem gondol róla senki rosszat, de ha én 
csak úgy látatlanban aláírom, mindenki 
azt mondja, hogy ehez ugyan nem 
kell sok tudomány. Én bizony alapo
san foglalkoztam minden üggyel, de 
most meg is érzi minden csontom.

— Gyermekkorunkban azt mondtuk, 
hogy az idegesség úri nvavalya, de 
most már bizony gyakran eltűnődöm 
rajta, hogy nem estem-e én is ebbe 
az úri nyavalyába. Aztán a tüdőm se 
valami jó. Nagyon kifárasztott a sok 
munka.

— Színház? Nem nagyon érdekel. 
Könyv ? Hol vegyem az időt, hogy 
elolvassam ? Csak az újság, amit el
olvashatok, de azt aztán naponként 
valamennyit végigolvasom.

— Az arcomról azt látja, hogy op
timista vagyok ? Nem, 'inkább buson- 
gásra hajlandó. Nem keresek semmi 
szórakozást, sohasem mulattam talán 
cigány inellett, de a jó társaság ne
kem is kedves, mint mindenkinek. 
Nagynéha elborozgatni és elkoccint- 
gatni: ezt én is szeretem, mint min
den magyar ember.

- A vége az lesz, hogy egysze 
újra visszatérek a kis tanyámra s újra
olt kezdeni, ahol elhagytam. Nem szü
lettem én nagvurnak, csak a viszo
nyok kényszerltettek ti. A famíliám 
unos-untig, mindenkor azt hajtogatta: 
„Gyere haza!* Most már majd szót 
fogadok nekik és hazamegyek.

Hazamenni már nem volt Nagyatádi
nak ideje. Mikor ez , az intervju a 
szombati Az Estrben megjelent, Nagy
atádi már a halállal vívódva feküdi 
csokonyai kis házában.

Önkén tjelentkezett 
f rablógyilkos
Székelyudvarhelyi tudósítónk jelenti: Né

hány kéttel ezelőtt megírta az Ellenzék 
hogy a Kiskede udvarheiymegyei község 
határában lévő kutban egy meggyilkolt 
ember hulláját találták meg. A nyomozás 
megállapította, hogy a halott Péter Lajos 
60 éves cigánynapszámossal azonos., A 
csendőrség nagy eréllyel megindította a 
nyomozást, de nem tudott eredményt el
érni. Most azonban váratlan fordulat tör
tént ebben az ügyben. Raduly Dénes 24 
éves cigánylegény ugyanis a napokban 
jelentkezett a siménfaívl csendőrparancs
nokságon és töredelmesen bevallotta, hogy 
Péter Lajost ő gyilkolta meg. Vallomása 
során eröadta, hogy a szörnyű bűnt Bokor 
jánosné szül. Rupa Juliánná nevű 29 éves 
rugonfalvi cigányasszony biztatására kö
vette el. A csendőrség énnek alapján 
Bokornét is letartóztatta. Ráduly Dénes 
elöadasa szerint Bokor Jánósné lakásán 
összetalálkozott a Kiskedébe igyekvő Pé
ter Lajossal. Úgy az asszony, mint ő is, 
tudták az öregről, hogy meglehetős ösz- 
szegü pénz van nála. Péter Lajos meg
hívta mindkettőjüket a korcsmába. A ru- 
gonialvi csárdában, ahol már két vendég 
iddogált, az öreggel ő egy külön asztal
hoz telepedett, mig Bokorné a két vendég 
mellé ült. Pálinkázás közben Ráduly ki- 
meht az udvarra, ahová az asszony is 
követte. Itt rá akarta beszélni a legényt, 
hogy gyilkolja meg az öreget, a pénzét 
adja át neki, az uj csizmáját és a kalap
ját pedig tartsa meg magának. Ekkor 
azonban a legény vonakodott a gyilkos
ságtól. Visszatérték az ivóba. Péter Lajos 
még egy félliter pálinkát rendelt, lddogá- 
lás közben Ráduly újra kiment az udvarra

• és az asszony is követte és most már 
megegyeztek abban, hogy Bokorné előre
megy a kiskedei határkuthoz és .megvárja 
Rádulyt és az öreget s ekkor majd cl-

. bánnák Péter Lajossal. A megegyezés 
után az asszony nem is tért vissza a 
korcsmába. Péter és a legény, miután el
fogyasztották a félliter pálinkát, hazafelé
indultak. A kutnál már várta őket az
asszony. Megpihentek é s  beszélgetni kezd
tek. Körülbelül félóra múlva az asszony

* intett neki a szemével, mire Ráduly egy
nagy követ felragadva, teljes erejével úgy 
fejbevágta az öreget, hogy az nyomban
összeesett. Bokorné ekkor rárohant az
áldozatára s bár az még élt, elrabolta a 
pénzét, majd mindketten megragadták a 
szerencsétlen embert és a földszinéig érő
vízbe belehajitották. Péter Lajos a kút
szélébe meg akart kapaszkodni, de az
asszony egy nagy bottal addig ütötte a 
fejét és a két kezét, mig elengedte a kút 
peremét és elmerült. A gyilkosság után 
Ráduly hazament Léményfalvara, ahol
tisztát váltva visszament Rugonfalvára és
az asszonynál hált. Másnap eltűnt a falu
ból. Brassóba ment, ahol egy darabig
kőműves munkán dolgozott. De nciti volt
maradása, mert a lelkiismerete állandóan
gyötörte. A csendőrség e vallomás alap
ján Rádulyt és Bokornét. bekísérte a szé- 
kelyudvarhelyi ügyészség- fogházába.

j* Fogadja meg a jó tanácsot és 
használjon fog- és szájápoláshoz ki
zárólag csak C h I o r  o d o n t-fogkt'é- 
met, fogport és szájvizet.

Az ELLENZÉK nagyváradi szerkesz
tősége és kiadóhivatal Szent János- 
utca 19. szám alatt vari.

Lloyd 2858

B é i-A m e r ik á b a u tazik : m o s t a z e g é s z v ilá g

C O S U L 1C H L I N E
BUCURE^TI, Calea Gpivi$ei 181. tpiesti haj6stársiaság hajóin.
F I Ó K O K :  Timi;oara Strada I. C. 

Bratianu 18.
Strada Emi- 

fll ilU nescu 40/a. Oradea-Mars Ladislau 1 Gernauti S22WK:

El
le

nz
ék

, 1
92

4.
 2

50
. s

zá
m

. 2
. o

.




