
FÖLDVÁRI LÁSZLÓ

FEKETE GÉZA,
AKI NEM LŐTTE AGYON MAGÁT PÁRIZSBAN

Az 1920-as években Fekete Géza, a Fiatal, elegáns, karcsú gyógysze
rész volt a hódmezővásárhelyi társaságok kedvence, a szórakozóhe
lyek törzsvendége. A sármos ifjú tüneményes gyorsasággal haladt 
előre a társadalmi ranglétrán, melynek köszönhetően ,jó  partit csi
nált", s rövid idő elteltével tekintélyes gyógy szertár-tulajdonos lett. 
Rangjához illően -  különösen a sport területén -  bőkezű mecénásként 
szerepelt. Ő volt a megtestesült ideál, befolyása, tekintélye gondnélkü
li életet biztosított számára.

Fekete Géza Békéscsabán született, innen került Vásárhelyre. 
1914. június 13-án lépett be gyógyszerészsegédnek az Andrássy utca 
13. szám alatti Szentháromság gyógyszertárba. Gyakran volt vendége 
a Tisza Szállodának és Vendéglőnek. Kiss Lajos vendéglőtulajdonos 
leánya és Fekete Géza között barátság szövődött, amely az évek alatt 
egyre szorosabbá vált. A házasságot a leány szülei ellenezték, mert 
„nem tetszett” nekik Fekete Géza hirtelen, de könnyen békülő termé
szete, valamint az, hogy ingerlékeny, majd sími kezd, mindjárt két
ségbe esik, de hamarosan újra bizalmat lehet benne ébreszteni. Mivel 
a szerelem mindent legyőz, 1917. január 20-án Fekete Géza feleségül 
vette Kiss Lajos leányát, Milikét.

1917-ben az akkori tulajdonos, Ispán Jenő eladta a gyógyszertárat a 
Közgazdasági Banknak. Az új tulajdonos Fekete Gézát bízta meg a 
gyógyszertár vezetésével.1 Mindenki úgy látta, hogy az ifjú pár szereti 
egymást, boldogan él. Nem  voltak anyagi gondjaik, hiszen 1921-ben 
Fekete Géza megvásárolta a gyógyszertárat a Közgazdasági Banktól.

1 Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára, polgármesteri 
elnöki ir. Kimutatás a gyógyszerészekről és gyógyszertárakról, 1917.
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Az Engelthaller Kálmánnal2 kialakult barátságának őszinteségét 
többen kétségbe vonták: Fekete Géza csupán azért barátkozott vele, 
hogy a sport révén kiemelkedhessen. A jól értesültek tudni vélték, 
hogy Fekete Gézát cselédjükhöz, Szabó Margithoz, Engelthaller Kál
mánt pedig Fekete Gézáné Kiss Emíliához fűzték gyengéd szálak. 
Fekete Géza sejtette, hogy Engelthaller érzése -  ki mindennapos ven
dég volt a háznál -  a családi jó viszony révén több a barátságnál. 
Hogy bizonyságot szerezzen, regénybe illő módszerhez folyamodott. 
1923. január 9-én este közölte feleségével, hogy a 9 órás gyorsvonattal 
Békéscsabára utazik édesanyjához.

Apja, Fekete Géza Lajos Békéscsabán volt gépkereskedő, aki 1922 
februárjában Vásárhelyen, fia Andrássy utcai lakásán hunyt el. A re
volvert, amit utazásainál mindig magával vitt, a felesége adta oda 
neki. Fekete Géza elköszönt, de nem utazott el, hanem a ház udvarán 
üldögélt. Nem sok idő elteltével nyílt a kapu: Engelthaller Kálmán 
surrant be rajta.3 Nem rendeztek drámát, a házastársak megegyeztek 
abban, hogy elválnak. írásban fektették le, hogy Feketéné lemond a 
fiukról, neveltetéséről apja fog gondoskodni. Hogy a válóperben a kis 
Fekete Géza anyagilag meg ne rövidüljön, kérte bizonyítékul a 
Feketéné által Engelthaller Kálmánnak írott levelet, amit Feketéné 
azért nem tudott átadni, mert az Engelthaller Kálmánnál volt. „Akkor 
hívd át Kálmánt, beszélni akarok vele” -  mondta Fekete Géza. így is 
történt. A hálószobában találkozott a férj és a vendég. Fekete Géza 
követelte a levelet, Engelthaller azonban annak átadását megtagadta. 
Szó szót követett, a kisportolt testű Engelthaller Kálmánt Fekete Géza 
arcul ütötte. Erre Engelthaller teljes erejével visszaütött. Fekete Géza 
megtántorodott, kirántotta revolverét a zsebéből és rálőtt 
Engelthallerre, de nem találta el. Ugyancsak rálőtt a berohanó felesé
gére is, a rá leadott két lövés közül az első az asszony álla alatt, a nya
kán hatolt be és a nyaki ütőerén jött ki, a másik a szíve felső részét 
ütötte át. Mindkettő halálos volt.

2 Egri (Engelthaller) Kálmán (1902-1968) vásárhelyi születésű diszkoszvető. 
Diszkoszvetésben kétszer, helyből magasugrásban egyszer javított országos 
csúcsot. Az 1928-as amszterdami olimpián a Magyar Atlétikai Club verseny- 
zőjeként a megnyitón a magyar csapat zászlóját vitte.
3 Vásárhelyi Reggeli Újság, 1923. jan. 22.
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A lövések után Engelthaller Kálmán a gyógyszertáron át kiszaladt 
az utcára, Fekete Géza felvette kabátját a laboratóriumában, elment 
Engelthaller Béla ékszerész üzletéhez, az üzlet ajtajában megállt. Ki
hívta Engelthallert az utcára, és ruháját igazgatva szenvtelen hangon 
közölte vele: „agyonlőttem a feleségem, nem láttok többé”. Innen 
Ajkay Miklós rendőrtanácsos irodájába ment, s elmondva a történte
ket, átadta neki a revolvert.4

A szegedi ügyészségi fogházba vitték, majd magas óvadék ellené
ben szabadlábra helyezték. A királyi ügyészség szándékos emberölés 
bűntette miatt emelt vádat ellene. A főtárgyalásra 1924. február 13-án 
a szegedi királyi törvényszéken került sor. A tárgyalás iránt a szegedi 
hölgyek körében óriási érdeklődés nyilvánult meg, valósággal megost
romolták jegyekért az igazgatói hivatalt.

A védői asztalnál Wilheim Lajos és Czukor Bálint ügyvédek ültek. 
A sértett család képviseletében Wannie Rezső ügyvéd, volt törvény- 
széki bíró jelent meg. A vádat Floránszky Miklós királyi ügyész kép
viselte. Az orvosszakértők Demeter György egyetemi tanár, Szabó 
József egyetemi tanár, elmeszakértő, Fári Béla főorvos és Ács Sándor 
orvos voltak. Jámbori Lajos és Frankó Andor szegedi lakosok fegy
verszakértőként voltak jelen.5

Juhász Andor kúriai bíró, az ítélőtanács elnöke nyitotta meg a tár
gyalást. Floránszky Miklós vádbeszédében kitért arra, hogy „a lélektan 
tudománya szerint az emberi élet megnyilvánulása három tényezőből 
áll, az értelemből, érzelemből és az akaratból. Ezeket az érzelem irá
nyítja. A gondolkodó, intelligens embernél az értelem, haragosnál az 
érzelem, a cselekvő embernél pedig az akarat nyilvánul meg legin
kább. Fekete Géza gyógyszerész esetében nem lehet szó erős indulat
ban elkövetett bűncselekményről. Lehet azonban szó arról, hogy az 
erősebb érzelem akkor válik erős felindulássá, ha azt valami váratlan 
esemény robbantja ki. A felesége hűtlensége olyan inger volt, oly 
nagyra fokozódott, hogy ott már az öntudat elveszett. Azonban azt 
nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy felesége hűtlensége nem érte 
váratlanul, hiszen ő erről már régebben meggyőződött. A törvény védi

4 Uo. 1923. febr. 13.
5 Uo. 1924. febr. 18.
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az életet, de büntet is. Fekete Géza emberéletet oltott ki, tehát bűn
hődnie kell.”

Wilheim Lajos szerint Fekete Géza öntudatlan állapotában követte 
el tettét. Orvosi vélemény szerint az ilyen állapotban lévő ember cse
lekszik és mozog ugyan, de minderről semmit sem tud, mert szabad 
akarata teljesítésében korlátozva van.

Fekete Gézát egy rendbeli szándékos emberölés bűntette miatt egy 
év nyolc hónap börtönbüntetés mellett 3 évi hivatalvesztésre ítélték. 
Ügyvédei kegyelmi kérvényt nyújtottak be az igazságügyi minisztéri
um útján a konnányzóhoz. A kérvényt, amelyet Polgár Péter szegedi 
ügyvéd fogalmazott meg, több mint 1500-an írták alá a városban, köz
tük a város legelőkelőbb polgárai. A kormányzó kivételes kegyelmet 
gyakorolva elengedte a már letöltött hét hónapon felüli börtönbüntetés 
hátralévő részét, s így Fekete Géza 1924. november 2-án elhagyhatta a 
börtönt.

A börtönből hazatért Fekete Géza már nem az az ember volt, akit 
mindenki csodált és irigyelt. A gyógyszertár tulajdonjogának 75%-át 
eladta özv. Csia Károlyné Hatala Gizellának (1930-ban a megmaradt 
25%-ot is, amikor Kristó Nagy István megvásárolta a gyógyszertárat 
özv. Csia Károlynétól). Üzleti vállalkozásba fogott, kutyatenyésztéssel 
kezdett foglalkozni. Tenyészete népszerűsítése céljából aktív kiállítója 
volt minden lényegesebb kutyakiállításnak. Azt, hogy értett a kutyate
nyésztéshez, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1927-ben a buda
pesti kuvaszkiállításon Kati nevű kutyájával nagy ezüstérmet nyert, 
Pagat nevű foxterrierjével pedig a Foxterrier Tenyésztők Egyesületé
nek plakettjét nyerte el.6

Nyughatatlan természete azonban nem engedte „lecövekelni” a ku
tyák mellett, 1928-ban új lehetőséget talált. A városi tanács hozzájáru
lásával január 5-én a Kossuth és a János téren automata személymér
legeket helyezett üzembe.7 Ezt követően cukorkagyártással és szeren- 
csecsomag-árusítással kezdett foglalkozni, de a balszerencse már nem 
engedte el többé.

6 Uo. 1927. jún. 22.
7 Uo. 1928. jan. 5.

84



Üzleti ügyben Budapestre utazott, a Royal Szállóban szállt meg. 
Szórta a borravalót, gálánsán fizetett mindenkinek. Pár nap elteltével 
azzal állt elő a főpincérnél, hogy Gödöllőre kell utaznia, de vasárnap 
lévén nem tudja 600 pengős utalványát beváltani. A főpincér készsé
gesen kisegítette Fekete Gézát 400 pengővel. Másnap meglepetten 
vette tudomásul, hogy Fekete számláján csupán 60 fillér volt. A főpin
cér természetesen feljelentette csekkcsalás miatt. Erre adósai is szo
rongatni kezdték, pletykák áradata indult el váltóhamisításairól.8

Fekete Géza gondolt egyet, gyermekét rokonaira bízta, és felült a 
párizsi vonatra. Pár nap múlva Párizsból jött a hír, hogy Fekete Géza 
egy párizsi zugszállóban főbe lőtte magát, mert a rendőrség alkalmat
lan idegenként ki akarta toloncoltatni. A Vásárhelyi Friss Újság 1928 
júliusában egy levelet kapott Marseille-ből, melyet egy magát Jean 
Ohiónak nevező „vásárhelyi” légionista írt, aki intelligens emberre 
jellemző stílusban mesélte el az idegenlégióba belépésének történetét. 
A szerkesztőség gyorsan kiderítette, hogy a hírhedt légionárius nem 
más, mint maga Fekete Géza. Leveleiből megtudjuk, hogyan élt, mit 
csinált Afrikában egy vásárhelyi.

„Most, hogy itt ülök a Gare de Lyon várótermében és szarvasi 
szenvedő bajtársammal várjuk a Lyon -  Marseille -  Nizza-i 3-ik gyors 
indulását, elég időm van ahhoz, hogy leírjak én is néhány olyan sort, 
amit már előttem is megírtak néhányan, és valószínűleg még ezután is 
meg fognak írni. De nem vágok elébe leírásomnak, melyet minden 
szín nélkül írok le. Nem akarok senkit biztatni, sem lebeszélni senkit, 
de annyit már most is mondhatok, hogy Isten őrizzen meg minden 
embert az idejutástól. A Rue St. Dominique 71. szám alatt van a pári
zsi katonai parancsnokság újoncozó osztálya, melynek keretébe tarto
zik a Legion Détrénger, az idegen légió is. Itt jelentkeztem elkesere
désből, vagy talán életuntságból, sőt az sem lehetetlen, hogy a kíván
csiság hozott ide, ahol aznap 1 7-ed magammal orvosi vizsgálat alá 
állottunk. Előzőleg azonban aláírtunk egy ideiglenes nyilatkozatot. Itt 
a vegyes nemzetiségű és esetleg még vegyesebb múlttal rendelkező 
társaságban találtam egy magyart is, szarvasi fiú, kereskedő volt 15 
hónapig Párizsban, azonban kiutasították, mert nem volt tartózkodási

8 Uo. 1928. júl. 10.
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engedélye, és anélkül dolgozott. Szigorú orvosi vizsgálat után, mely
ben mindössze 4-en lettünk alkalmasak, én, a szarvasi fiú, és két mün
cheni testvér, mindkettő jókötésű fiú. Ezután elbocsátottak azzal, hogy 
délután 2 óráig van gondolkodási időnk, akkor kell jelentkezni. De ha 
valaki meggondolja, bejelentheti délután is, hogy visszalép. Együtt 
mentünk el négyen, és rövid gondolkodás után áruba bocsátottuk fölös 
civil ruháinkat, melyért átszámítva pengőre nevetségesen keveset kap
tunk (egy jó öltönyért 80 frankot, azaz 7 pengő 60 fillért). Párizs,
1928. június 17.”

Ezután Jean Ohio, alias Fekete Géza részletesen leírta a légióba va
ló belépés feltételeit, a fizetést és az ellátást. Először Sidi Bel 
Abbesbe, a légionisták gyűjtőállomására került, ahonnan elvezényel
ték őket Algírba, Marokkóba és Indokínába.

A következő levelet Marseille-ben adták fel 1928. július 19-én. „Itt 
jelentkeztünk a parancsnokságnál, ahol irataink átvizsgálása után le
küldték az udvarra azzal, hogy a szombaton délután 5 órakor induló 
hajóval megyünk Oránba, innen vonaton Sidi Bel Abbes-ba. Azóta 
szaporodunk. Szinte óránként érkeznek a különböző állomásokról a 
legionáristák, de naponta jönnek különböző gyarmati állomásokról a 
kiszolgáltak vagy kiszuperáltak, és itt ismét van magyar: egy 
somogyvári órás, egy bácstopolyai medikus, egy békéscsabai pincér, 
aki kiszolgálta öt évét, itthon volt 2 hónapig és most 3 évre szerződött 
Indo-Chinába. A koszt kielégítő. Reggel fekete kávé, délben leves, 
főzelék, hús, este, ugyanúgy mint délben, fejenként napi 60 deka fehér 
kenyérrel. Este fél 10-kor lefekvés, de tekintve, hogy a szoba átvonuló 
szállás, aludni lehetetlen a sok élőlénytől, ezért jó  példát követve ki
vonultunk poggyászainkkal a szép gyepes várkertbe, ahol legalább az 
élőlényektől meg vagyunk kímélve. Reggel 5 órakor ébresztő, 6-kor 
reggeli, negyed 7-kor parancskiadás és egyelőre naplopás...”

„Sidi Bel Abbes, 1928. július 29. 21-kén 43 társammal együtt egy 
Szergent (a mi őrmesterünknek felel meg) vezetése mellett 3 altiszt 
kíséretében szálltunk hajóra és 28 órai hajózás után értünk Oránba. 
Utunk kellemes tengeri út volt, melyet csak egy társunk távozása za
vart meg. Ugyanis megunva a légionisták fehér, de keserű kenyerét, 
még az elindulás estéjén tengerbe vetette magát és elmerült a hullá
mokban, úgyhogy a Földközi-tenger halai jutottak váratlan csemegé
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hez. 23-án reggel 7 órakor érkeztünk Oránba. Itt a poros, forró város
on keresztül vezettek bennünket az óriási légionista kaszárnyába, ahol 
azzal fogadtak, hogy lenyiratkozni. A kaszárnya légionista borbélya, 
aki valamikor a régi világban Oroszországban űzte a mesterséget, 
azonnal lenyírt valamennyiünket, majd megfürödtünk és letörzsköny
veztek egy szállítmányi naplóba. Mindenkit leigazoltak, majd a legna
gyobb tilalom dacára az ugyancsak itt tartózkodó szabaduló légionis
ták pár frankért vették meg még maradó és felesleges fehérneműinket.

Ebéd és vacsora után 4 órakor szállítottak ki bennünket a vasúthoz, 
ahol a 42 emberből álló transzportot egy 111-ik osztályú vasúti kocsi
ban helyezték el. Indulás előtt bejött egy arab bennszülött kereskedő, 
és igyekezett a még megmaradt jó holmikat, különösen a kabátot és 
mellényt megvenni, amiért minőség szerint 6-8-10 frankot adott. 
Vonatunk afrikai tájak között robogott. Az útszélen kaktusz és agave, 
a földek 90%-a szőlővel beültetve. Minden állomáson másfél frankért 
adták a szőlő kilóját a bennszülött arabok.

Este 7 órakor érkeztünk meg a légió igazi központjába Sidi Bel 
Abbesbe. Ez a város Orántól 120 kilométerre fekszik Afrika belseje 
felé. Maga a város két részből áll. Egy belső város, melyet magas erő
dítményszerű kőfal vesz körül. Itt vannak a légionisták kaszárnyáin 
kívül a többi kaszárnyák is, valamint az európai lakosok. Ide bennszü
lött arab nem jöhet be lakni. Ezek a kőfal körüli külső városrészben 
laknak. A belváros teljesen európai színezetű. Az utcán autó autó há
tán, s bennük vegyesen, hol turbános bennszülött arabok, hol európai
ak ülnek. Abban az egyben azonban nagyon különbözik Sidi Bel 
Abbes az európai városoktól, hogy az utcán datolyapálmák alatt udva
rol az európai csendőr a bennszülött arab lánynak. Viszont az algíri 
szpáhikáplár ugyanott csapja a szelet a messze idegenből ide került 
európai szobacicának.

De nagyon eltértem a megérkezés pillanatától, mely pedig talán 
legfelejthetetlenebb minden ide került szerencsétlen embernek. Az 
ideérkezés után a városon kívül kísértek fel a kaszárnyába, ahol meg
kezdődött keserű életünk igazi első fázisa. A kaszárnya hatalmas épü
letekből áll, és létszáma jelenleg 800-1000 ember, köztük állandóan 
400-500 újonc. A többi iroda, raktár stb., személyzet.
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Sötét, alig világított folyosón levetkőztettek, a még megmaradt ci
vil ruhákat csomóba kötöttük. Olyan rossz és lehetetlen állapotban 
lévő fehérneműt, ruhát és cipőt kaptunk, hogy otthon az utcai koldus 
különbet hord. Az összekötözött ruhacsomókat leadtuk a raktárba, s 
felvonultunk a C.J. II kaszámyaépület lakássá átalakított padlására, 
ahol ágyak elé állítva átszámoltak, és ágyba parancsoltak bennünket. 
Az ágyunk afrikkal töltött madrac, vattaszerü anyaggal töltött derékalj, 
pokróc, két lepedő és fejpárna. Azonban kénytelenek voltunk megosz
tani ágyunkat a már előzőleg odatelepedett alkalmatlan élősdiek ki
mondhatatlan tömegével. Az újonc osztály közvetlen parancsnoka egy 
erdélyi magyar fiú volt, aki 5-ik éve szolgált már. Ez felvilágosított, 
hogy egyelőre a különböző törzskönyvezéseken és oltásokon kell ke
resztül mennünk, és egyelőre főfoglalkozásunk a krumpli pucolás. 
Néhány nap múlva ezen is túl estünk, és 27-én felöltöztettek a legio- 
nisták közismert, és Sidi Bel Abbesban közmegvetésnek örvendő ru
hájába.”

„Ain El Hadjar. Algerie, 1928. augusztus 13. Költöztetés után a 
szemlék sorozatát kellett kiállani, míg végre ötnapos folytonos dél
előtti és délutáni sorakozók után eljutottunk oda, hogy július 31-én 
délelőtt bemutattak berniünket az ezredesnek, akinek mindenki be
mondta származását, nemzetiségét, volt civil foglalkozását és előző 
(esetleges) katonai szolgálatát. Az újabban érkezőkkel együtt 4-en 
vagyunk ebben a csoportban magyarok (a mostani Csonka Magyaror
szágot értve ezalatt), mert van egy temesvári fiú, aki már román alatt
valónak vallotta magát. Az ezredes meg volt elégedve, mindegyikünk 
előtt azt mondta: »Bon-bon«.

Délután elég idő volt Sidi Bel Abbes megtekintésére. Egy másik 
vásárhelyi fiúval keltem útra, ki jól beszélt franciául. Itt van az ezred 
szabómühelyében, és Pánitsnál szerzett alapismereteit bővíti az ide
genlégióban. Elvezetett egy utcába az arab részben, ahol egy cégtáblát 
mutatott Sentier et Zsarkó felírással. Betérve a műhelybe »adjon Isten 
földi« szóval köszöntöttük Zsarkót, aki vásárhelyi ember, 7 évet szol
gált a légióban, fegyvermester volt. Ma már francia állampolgár, társa 
is francia. Igen jól menő lakatos műhelye van. Elbeszélgettünk a hazai 
viszonyokról. Bizony furcsa volt itt az arabok közt Vásárhelyről vá
sárhelyinek beszélni.
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Otöle tudtam meg, hogy a légió jelenlegi létszáma felül van 50.000 
emberen, akiknek 65-70%-a német, 15%-a orosz és a fennmaradó 
15%-a oszlik meg a többi nemzetiségek között. A szergentek legna
gyobb része volt orosz tiszt. Jelenleg 680 magyar van az idegen légió
ban, ahol a magyart megbízható, jó  katonának tartják, bármilyen múlt
tal érkezett is, de főleg jó lövőnek. Az öregebbek, akik 3 -4 -8 -10  éves 
szolgálattal rendelkeznek, mind megfelelő helyen vannak, hogy ne 
említsek mást, mint azt, hogy egy másik vásárhelyi fiú két és fél éve 
szolgál, szabó, de a többi Bel Abbes-i magyar is majdnem mind fog
lalkozik valamivel. Külön meg kell említeni a magyar csoport elnökét, 
a szeged-alsótanyai Fehér Nácit, aki 12 éve szolgál, eleitől fogva ker
tészkedik. mint otthon. Most egy kapitány kertészetét intézi teljhatal- 
múlag már 3-ik éve, és még 3 évig akar ott lenni, hogy 15 évi szolgá
lat után nyugdíjjal térhessen haza.

Augusztus 1-én reggel ébredőnél tudomásunkra adták, hogy a le
pedőbe mindenki kösse bele holmiját, csak alsónadrág és fűző nélküli 
bakancs legyen rajta, mert átszerelünk, és másnap megyünk az I-es 
ezred egy kiképző városába, Saidába. Jómagam is megörültem, mert 
előzőleg megtudtam, hogy ott a kiképző csoportnál több magyar 
kaporai (káplár) és sergent van és a kiképző csoport rangidős sergentje 
Faragó nevű vásárhelyi fiú. Leszereltünk mindent leadva, kezdtük 
elölről az öltözködést. Vadonatúj sárga vászonruha, kenyérzsák és 
kétliteres kulacs, meg sapka helyett khask [parafakalap]. Ilyeneket 
Klein bőrös árul otthon.

Délután szokásos vizit volt, majd augusztus 2-án reggel 7-kor a 
vasútállomáshoz mentünk katonazenekar vezetésével, és a 120 új lé
gionista elindult a kiképzési helyére Saidába. Harmadik osztályú kis 
alacsony vasúti kocsikban helyeztek el bennünket, ahol mindegyik 
kocsiban egy-egy káplár parancsolt. A mi káplárunk egy alacsony, 
cigányképü, nagybajuszú ember volt. Meglepedve hallom, a névsor 
olvasásnál, hogy kaporai Szabó Iván. Magyarul szólítottam meg, s 
rossz németséggel elmondotta, hogy nem tud magyarul, bár Magyar- 
országon született Brádon, Hunyad megyében, de ő oláh és nem ma
gyar. 13 és fél éve szolgál már a légióban, van még hátra 1 és fél éve.

Fél 9-kor elindult a vonat, a mártélyi expresst megszégyenítő las
súsággal haladt az afrikai hegyek között Bel Abbesből a 94 km-re lévő
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Saida felé, ahová délután 5 órakor érkeztünk meg. Végre Saida. Itt ért 
azonban mindenekfolött a legnagyobb meglepetés. Azonnal hármasá
val sorakozó lett elrendelve. Kis ládáját mindenki kocsira tette, kísérő 
hadnagyunk kiadta a jelszót, hogy indulj, direction Aid el Hadjar. A 
forró afrikai levegőben egyszerre megdennedt minden tagunk a soha 
nem hallott név hallatára. Megindultunk az úton, mely valami szurok
szerű anyagba van lerakva. A 8.-ik kilométernél pihenőt tartottunk, a 
köves árok kristálytiszta vizéből frissítve az átizzadt és a szokatlan út 
és melegtől kimerült tagjainkat. Egy órás pihenő után sorakozó és 
indulás tovább.

A nehéz levegő, a szokatlan gyaloglás miatt fáradt a csapat. Hogy 
könnyebb legyen, a németek nótába kezdtek. Végre arab gyerekek 
szaladtak elénk, majd egy 12 tagú zenekar tűnt fel az egyik kanyaro
dónál, zenével vonultunk be a hatalmas kőkerítéssel körbevett erődbe. 
A romok közül felszálló füst láthatóan aggasztotta a kis szőke csehet, 
Szedlacseket, aki hátrabújt a sorban és remegő szájjal ismételgette: 
Vazmi masingeveru. A gépfegyvert ajánlgatta valódi cseh nyelven. 
Persze a sok tüzet kiállott öregebbek jót nevettek rajta. A gyáva cseh 
már a füstre is gépfegyverrel akar lövetni.

Rövid tanakodás után a parancsnok négyünket: egy magyart, egy 
olaszt, egy angolt és egy bulgárt választott ki, hogy nyomuljunk előre 
a várhoz és kémleljük ki, mi és kik vannak benne. Félórai óvatos kú
szás után az omladozó bástya résein kukucskáltunk befelé. Az udvar 
üres volt. Az embennagasságú paréjban riadtan iramodott tova valami 
megzavart ragadozó állat. Embernek semmi nyoma. Behatoltunk az 
erődbe és kutatni kezdtünk a füst eredete után. Az egyik omladozó 
fülke mélyén csakhamar egy öreg muzulmánra bukkantunk, aki ron
gyaiba burkolózva egykedvűen rakosgatta a tűzre a száraz gallyat. 
Berozsdált bádogedényben valami lehetetlen illatú ételt kotyvasztott. 
Csakhamar megtudtuk, hogy az öreg afféle »marabu«, a muzulmánok 
által tisztelt jós, akihez messze vidékről elzarándokolnak tanácsért, 
gyógyírért és különböző varázsszerekért. Az öreg itt ütötte fel állandó 
tanyáját. Mielőtt kifaggattuk volna -  igaz nem értett sokat egyikünk 
sem a nyelvén -  visszamentünk az expedícióhoz és megtettük a jelen
tést.
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Egy óra múlva már az egész szakasz bent volt az erődben. Az em
berek »kényelembe helyezték magukat«, miután úgy lett, hogy az 
éjszakát a bagolyvárban töltjük. Beosztották a szolgálatot és a társaság 
vacsorafőzéshez kezdett. Az este lassanként ráborult a sivatagra, csak 
a csillagok ragyogtak odafönn meleg fénnyel, izzóan s az omladozó 
bástyák, mint kísérteties óriási denevérszámyak, sötétlettek előttünk. 
Az expedíció aludni tért. Jól benne voltunk az éjszakában, mikor 
mélységes álmomból harsány kiáltás vert fel. A nyurga bolgár fiú, 
Jureff, izgatottan szaladt le a bástya fokáról és izgatottan jelentette, 
hogy riffek a vár alatt vannak. A lovak dobogásából ítélve lehettek 
vagy nyolcvanan. Pillanat alatt talpon voltunk s puskát ragadva sora
koztunk az erőd udvarán. A helyzet félreismerhetetlen volt. A riffek 
megtudták, hogy az éjszakát itt töltjük és váratlanul rajtunk ütöttek. 
Pár perc múlva puskaropogás rémítő robaja verte fel a Szahara csönd
jét, s a felvillanó tüzeknél tisztán kivehettük a rajvonalban előnyomult 
riffeket. Mintegy félóráig ment a céltalan lövöldözés, amely inkább 
csak arra irányult, hogy kikémleljük egymás erejét. Innen lógnunk 
kell, jelentette ki az őrmester. Ezek a kutyák túlerőben vannak. Ha 
nem sikerül ellógni, bizony mind itt hagyjuk a fogunkat. A tűz egyre 
erősbödött és már köröskörül fogták a várat. Nyilvánvaló lett, hogy a 
riffek rohamra készülnek. Itt cselekedni kell!!! Szuronyt fel. Az északi 
oldalra tömörülve, a gyönge lejtőn, mint bősz zivatar rohantunk alá az 
ellenségre, amely nem számított rá, hogy megelőzzük a támadásban.

Német, francia, olasz, magyar és ki tudná, miféle káromkodások 
zagyva gomolya töltötte be a levegőt. Jajgatás és hörgés idegborzon
gató zenéje versenyt sikoltott a riffek óbégatásával. A sötétség leple 
alatt sikerült áttörnünk a gyűrűt és alaktalan csoportokba tömörülve 
most már arra törekedtünk, hogy elmenekülhessünk a Szahara éjsza
kájába.”

Hogy az élénk képzelőerővel megáldott Fekete Géza a fenti törté
neteket nem egy előkelő párizsi cukrászda teraszán, az Eiffel-torony 
tövében találta ki, azt bizonyította Jakó Károly Kiserdő sor 4. szám 
alatti lakos fia -  Sidi Bel Abbes-i légionista helyőrségbe szolgált - ,  
aki apjához írott leveleiben részletesen beszámolt az idegenlégió leg
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újabb tagjáról, Fekete Géza volt vásárhelyi gyógyszerészről.9 Mind
ezek ellenére vásárhelyi ismerősei közül sokan állították, az egész 
légiós történetet Fekete Géza azért találta ki, hogy elterelje a figyelmet 
magáról. Szerintük nem volt benne annyi bátorság, hogy légionista
ként szembe merjen szállni az afrikai vadakkal.10 11

A kétkedőket az 1929-ben megjelent hír sem nyugtatta meg, amely 
hírül adta, hogy Fekete Géza Marokkóban a bennszülöttek elleni har
cokban megsebesült.11

Egy év múlva hamis hír kelt szárnyra. Az altiszti rangban szolgáló, 
orvos mellé beosztott katonai gyógyszerészt kokaincsempészés miatt 
kényszermunkára ítélték. Frissen érettségizett fia -  a hír ellenére -  
meglátogatta Marokkóban élő édesapját, aki kényszermunka helyett az 
ottani jól menő gyógyszertárát vezette.12

Egy évtizednek kellett eltelnie, hogy Fekete Géza neve újra feltűn
jön. Mivel kevesen emlékeztek már 1947-ben a 20 évvel ezelőtti ese
ményekre, a hír megmaradt a szokásos napi hírek szürke eseményei 
között. A hír azt adta tudtul, hogy a marokkói kormány hivatalos 
megbízottjaként Magyarországra érkezett Fekete Géza, a casablancai 
állami gyógyszerész szövetkezet szakembere, a két ország közötti 
gazdasági kapcsolatok elmélyítése és kiépítése céljából, és 20 évi tá
volléte ellenére is meglehetős szépen beszélt magyarul.13

9 Uo. 1928. aug. 26.
10 Uo. 1928. júl. 26.
11 Uo. 1928. jún. 20.
12 Uo. 1937. júl. 17.
13 Alföldi Újság, 1947. júl. 17.
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