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Pick György rohama a 
Kovács-kávéház ellen

A  H A R C I A S  T O R O N Y I  K É N Y Ú R  H E T V E N  

F E G Y V E R E S  C S Ô S Z E  –  V E R E K E D É S  A  K O V Á C S

K Á V É H Á Z B A N  –  N O R M Á L I S  V A G Y  N E M  

N O R M Á L I S ?

SZOMBATHELY, AUGUSZTUS 30.
Pick Györgyöt fölösleges Szombathely közönsége előtt ismertetni. Viselt dolgaiért
már régebben gondnokság alá helyezték, de csak most néhány hete szabadult meg
alóla. Pick György azóta ezen a vidéken tartózkodik, és állandó botrányokkal igyek-
szik nevét még hírhedtebbé tenni. Még haza sem érkezett, már jó előre egy úrnak
távirati provokálásával jelezte, hogy nemsokára ismét szerencsélteti Szombathelyt.

Újabb időben, ha a Kovács-kávéházban egy hangosan zsidózó, hadonászó és or-
dítozó emberről hallottunk valamit, mindjárt tudtuk, hogy ez csak Pick György le-
hetett. Azok, akik már régebbről ismerték elmebeli állapotát, a lehetőség szerint
kitértek előle s csak ennek köszönhető, hogy ezek az apróbb botrányok szélesebbre
nem dagadtak. Súlyosabb botrány csak akkor fenyegetett, amikor közbe-közbe olyan
emberekkel került szembe, akik nem ismerték régebbi időkből és bizonyos mértékben
komolyan vették zagyva beszédét.

Mióta a bíróság hivatalosan felszabadította a gondnokság alól, azóta Pick György
fellépése mindig agresszívebb lett. Ha bement valahová, felzavarta a helyiség békéjét
és nyugalmát. Ilyen állapotban hozta össze a sors Babay hírlapíróval, aki nem ismerte
Pick György előéletét s nem tűrte a hivatalosan nemrég normálisnak nyilvánított
ember folyton ismétlődő goromba sértéseit. Az affér fejlődött tovább. Pick György
úton útfélen állandóan sértegette Babay hírlapírót és általában az egész újságírói kart.
Babay hírlapíró értesült Pick György sértő nyilatkozatairól, és mint tart. hadnagy
azonnal provokáltatta. Pick György a provokáció elől kitért közismert gyávasága
miatt. Babay Józsefet pedig közben igen sokan felvilágosították, hogy Pick György,
ha hivatalosan beszámítható is, a közvélemény előtt teljességgel beszámíthatatlan és
hogy Pick György szavait Szombathelyen mindenki egy megzavarodott agy rőt szü-
leményeinek tekinti. Babay József erre a provokációt visszavonta és ezt nyilatkozatban
tette közzé.

Az affért ezzel Babay József a maga részéről befejezettnek tekintette. Pick György
azonban nem maradt nyugton. Tegnap fél három óra tájban ebéd után, amikor Babay
József még néhány úrral a Kovács-kávéházban ült, egyszer csak Pick György felin-
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dulva tajtékzó szájjal, ordítozva, felemelt bottal rohant oda ahhoz az asztalhoz, amely-
nél Babay József ült. Pick György rá akart ütni Babay Józsefre, azonban az asztalnál
ülő egyik őr felfogta az ütést. Mikor Babay József látta, hogy Pick György botot emelt
rá, ő is megragadta a botját. Asztaltársai azonban visszatartották. Pick György közben
kifele hátrált a kávéházból. Az ajtóból reprodukálhatatlanul sértő kifejezéseket or-
dított vissza. Babay József erre kitört a csillapítók gyűrűjéből, a kijárathoz szaladt és
három üvegpoharat dobott a menekülő Pick György után. A poharak közül kettő
eltalálta Pick Györgyöt, a harmadik célt tévesztett és egy szilánk egy másik úrnak a
fejét érte.

Pick György ezután orvoshoz ment, bekötöztette megsérült kezét, azután pedig
Dániel ügyvéddel a rendőrségre szaladt, hol sírva könyörgött védelemért, mert őt
egy ember agyon akarja lőni. Innen újra visszatért a kávéházhoz, de mikor kívülről
látta, hogy Babay József még mindig ott van, eltávozott. Elment a Vasvármegye szer-
kesztőségébe és többek között kijelentette, hogy neki van 70 erdőőre, majd ellátják
ezek a Babay baját. Hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, és kellőképpen fé-
lelmetessé tegye magát, nem sokkal később újból visszatért a Kovács-kávéház elé a
háta mögött egy fegyveres vadásszal. Néhány percig tüntető felvonulást csinált, a va-
dásznak megmutatta Babay Józsefet, azután eltűnt. A vadász azonban hét óra tájban
is ott cirkált a kávéház körül. A rendőrség közben leigazoltatta és kiderült, hogy jám-
bor mezőpásztor az illető, aki mordályának kijavítása végett jött be Szombathelyre.
Véteni sem akart senkinek, még patronjai sem voltak. 12 gyerekes családapa, akinek
éppen családjára való tekintettel alkalmazkodnia kell zavarteszű kenyéradójának sze-
szélyeihez.

Pick György a Duna-biztosító irodájában ütötte fel 6 óra tájt szállását és onnan
a sötétség beálltáig nem is mert eltávozni. A vendégek a kávéházban sokáig izgatottan
tárgyalták az eseményeket. Szombathely nyugalomra vágyó közönségének egyértel-
műleg az a véleménye, hogy vagy normális ez az ember s akkor a rendőrségnek kell
erélyes kézzel megakadályozni azt, hogy a jövőben is fölzavarja a közönség nyugalmát,
vagy pedig nem normális, s akkor haladéktalanul el kell szállítani. Mert sok száz millió
koronára és 70 vadászukra támaszkodó és a rendőrséget semmibe sem vevő pökhendi
kényurak és félbolondok vagy egész bolondok nem járhatnak szabadon az utcán.

dy –
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Vasvármegye, 1922. október 21., p. 3.

Pick György rohama a Kovács-kávéház ellen. Ez alatt a cím alatt a múlt év au-
gusztus 22-én egy riport jelent meg a »Hír«-ben, amely a Pick–Babay ismeretes Ko-
vács-kávéházi botránnyal foglalkozott és különféle sértő kifejezésekkel illette az affér
egyik szereplőjét, Pick György toronyi földbirtokost. Pick György a riport miatt saj-
tópört indított s a nyomozás adatai alapján Szendi János egyetemi hallgató ellen nyúj-
tott be vádiratot. A sajtópört tegnap tárgyalta a szombathelyi törvényszék büntető
tanácsa, Mályusz táblabíró elnöklete alatt. A vádlott azzal védekezett, hogy a cikket
nem ő, hanem Babay József hírlapíró írta s ő csak a felelős szerkesztő utasítására le-
másolta és megfésülte a rosszul olvasható kéziratot. A törvényszék a bizonyítás ki-
egészítése céljából visszaadta az iratokat a vizsgálóbírónak.

Vasvármegye, 1923. június 19., p. 4.

Éjjeli csata a Kovács-szállóban
Szombat este röpcédulákkal árasztották el Szombathely utcáit és nyilvános helyisé-
geit. A röpcédulák a Vasmegyei Általános Takarékpénztár részvényeseit vasárnap dél-
előttre gyűlésre hívták, hogy ott megbeszéljenek egyet-mást tekintettel a takarékban
történt személycserére. A röpcédulák nagy feltűnést keltettek, de később kitudódott,
hogy Pick György földbirtokos műve az egész s így az érdekeltek kedélye lecsillapod-
tak. – Este a Millecker-féle étteremben megjelent Pick György, a röpcédulák gyártója
és megelégedetten tapasztalta, hogy a röpcédulák minden asztalon el vannak he-
lyezve. Később hangosan is kifejezést adott megelégedésének, sőt mint mondják –
sértő szavakat is intézett egy ott időző társasághoz. A sértegetés vége az lett, hogy a
röpcédulák gyártóját alaposan helybenhagyták és csak a rendőrség közbelépése tudta
megmenteni attól, hogy jobban el ne verjék.
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Nyugati Újság, 1925. június 15., p. 2.

Ügyvéd és bankigazgató súlyos
afférja a Kovács-kávéházban

Sajnálatos és kínos incidens színhelye volt szombaton délután a szombathelyi Ko-
vács-kávéház. A társadalmi életben is élénk szerepet vivő urak szólalkoztak össze és
pedig olyan hevesen, hogy a súlyosabb tettlegességet csak a közbelépő kávéházi ven-
dégek, illetve a két fél barátjai háríthatták el.

Egy tekintélyes bank igazgatója és egy közismert, jó nevű ügyvéd között történt
az incidens. Naponként együtt szoktak megjelenni a kávéházban, egy közös törzs-
asztalnál foglaltak mindig helyet s egymással szívélyes baráti viszonyban voltak.

Szombaton az ügyvéd és a bankigazgató ugyancsak együtt ült a közös asztalnál,
amelyet az úgynevezett Sanilas egyesület foglalt le magának. Ennek az egyesületnek
ők is mindketten tagjai. Miután a megjelentek megitták feketéjüket, elbeszélgettek
és elolvasták újságjaikat, felkelt a bankigazgató, eltávozott az asztaltól és hogyan, ho-
gyan sem – elfelejtett köszönni.

Az ügyvéd ezt úgy magyarázta, hogy barátja neheztel rá s ezért megbízta egyik
ügyvéd-kollégáját, kérdezze meg a bankdirektort, mi baja van vele. A kolléga eleget
is tett a megbízatásnak, mire a bankigazgató kijelentette, hogy neki abszolúte semmi
kifogása sincs barátja ellen s csak feledékenységből nem köszönt.

Később ő maga is odament az ügyvédhez és neki is kijelentette, hogy semmiféle
sértődöttséget nem érez az irányában.

– Engedje meg – mondta erre az ügyvéd – mégis csak furcsa az, hogy itt hagyod
az asztalt és azt sem mondod: befelhősült!

– Hát kinek az asztala ez tulajdonképpen?  – replikázott a bankigazgató, az asz-
talra ülve.

– Ez az én asztalom is! – kiáltotta most már ugyancsak ingerült hangon az
ügyvéd. Ha pedig valaki az én asztalomnál ezután köszönés nélkül jönni-menni fog,
azt én pofon ütöm!

A végsőkig feszült hangulatban most már csak kemény hangok foszlányai hallat-
szottak s azt lehetett látni, hogy a felek összecsapnak. A bankigazgató kezében eser-
nyő volt, az ügyvédében pedig a Világ újság rámája, az összetépett lappal. Sokan
közbevetették magukat s a barátoknak sikerült megakadályozniok azt, hogy súlyo-
sabb tettlegességre sor kerüljön.

Az afférnak természetesen folytatása lesz. E pillanatban a segédek tárgyalnak s
valószínűnek látszik, hogy egy súlyosabb feltételű párbaj fogja egyelőre befejezni az
izgalmas kávéházi incidenst.
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