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Szociális irodalmunk 
kiemelkedő egyénisége 
a jelenleg Kaposváron 
élő Somogyi Pál. A Ta
nácsköztársaság buká
sa után szökött át Ju
goszláviába, s itt élt 
egészen 1933 tavaszáig, 
amíg el nem kellett 
hagynia az országot. Ez 
alatt a tizenhárom év 
alatt a vajdasági ma
gyar mozgalmi költé
szet és drámairodalom 
egyik vezető alakja lett. 
Agitativ versei évpúgy. 
mint ugyanilyen jellegű 
életképei, mozgósító ere
jűek voltak, akárcsak 
valamivel később Laták 
István művei. Miután a 
hatóságok mint kommu
nistagyanús idegent ki
utasították, Bécsen és 
Prágán át — a Vörös Se
gély révén — a Szovjet- 
" nióba ment, s ott 
ugyancsak tizenhárom 
évet töltött emigráció
ban.

A Kiderült az és, éle
tének erről a szakaszá
ról szól. Visszaemléke
zésében csupán legma
radandóbb élményeit 
eleveníti fel. mert ilyen 
kis terjedelmű írásban
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ELÖSZÓFÉLE

Anyám mesélte többször is, hogy 
vézna, beteges csecsemő voltam, 
már megvették részemre a kis fe
hér koporsót is . . .

Iskolába szívesen jártam, de hat 
eleminél többet nem végezhettem 
sem én, sem a testvéreim. Szegé
nyek voltunk, inasnak adtak. Inas- 
éveim nehezek voltak. Több pofont 
Kaptam, mint kenyeret.

1914 őszén háborúba vittek. Ta
vasszal a Kárpátokban hadifogság
ba estem. A jeiszki lágerből paraszti 
munkára vittek ki. Fél évig törte a 
vas villanyéi a tenyeremet, majd visz- 
szaszöktem a városba.

Egy kisebb bútorgyárban dolgoz
tam, díványokat, matracokat csinál
tam. Itt ismerkedtem meg az orosz 
munkásokkal, a bolsevikokkal, a 
bolsevik eszmével. . .

1918 nyarán, mikor a fellázadt 
fehérkozákok megtámadták a vá
rost, a munkáshatalom védelmében 
részt vettem a harcokban. A kozá
kok elfogtak, de megszöktem át 
Rosztovba és onnan haza.



A Vajdaságban eltöltött tíz évem
ről a Máglya című könyvem számol 
be.

Ezek a napló jegyzetek a Szovjet
unióban töltött emigrációs éveimről 
adnak képet.

Itthon 1919-ben vöröskatona és 
munkástanácstag voltam és a cseh 
fronton mint zászlóalj komisszáros 
harcoltam.

Mikor megdőlt a forradalom, 
Horthyék letartóztattak, megvertek 
és elítéltek. . .

Gyermekkoromról, inaséveimről 
mindössze néhány novellát írtam. 
Hadifogoly- és polgárháborús élmé
nyeimről a Nagy iskola című regé
nyemben szólok. A 19-es időket Tűz 
a Kapós mentén című kisregényem 
tartalmazza
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A BÉCSI BÖRTÖNBEN

A szürke épületszörnyeteg föld
szinti zárkájában túl nehéz volt a 
levegő. A sapadt, nedves falon pe
nészcsíkok kígyóztak. A hosszú sü
ket folyosóról hangok szűrődtek be: 
a börtönőr lépéseinek egyhangú kop- 
panása, egy-egy gyorsan elnémuló 
kiáltás, utána a mélységes némaság.

Némi változást, levegőt, világos
ságot a napi tízperces rabséta nyúj
tott, ha az is el nem maradt. Ha 
elmaradt az udvari séta, az egyes 
zárka még nagyobb súllyal neheze
dett rám. Ilyenkor ötlépésnyi cellá
mat idegesen elkeseredve végigmér
tem ötször, tízszer, ötvenszer, amíg 
kimerültén le nem rogytam a ho
kedlire. Könyveket, olvasnivalót, író
szert, ami nálam volt, amikor letar
tóztattak, elvették. Nem tudtam mit 
kezdeni sok-sok időmmel, össze
gyűrt, összerágott papírdarabokból 
kis labdát préseltem, azzal játszot
tam, hogy valamivel foglalkozzam. 
Labdáztam, amíg szét nem mállott 
a labda. A cella jobb sarkában a 
falon, a plafon alatt egy pók jelent 
meg, hálót font, hosszú csápjával



légyre vadászott. Ezt néztem, figyel
tem, amíg be nem sötétedett. . .

Rozsdás volt az ágyam, és csi- 
korgott minden mozdulatnál, a szal
mazsák izzadságtól és könnyektől 
volt szennyes. De fiatal voltam, 
egészséges, álmaim mindig szépek 
voltak. A kegyetlen zord valóságból 
napfényes álmaimba menekültem. 
Az ébredés szomorú, siralmas volt.

Két héttel ezelőtt a jugoszláv 
rendőrség átdobott az osztrák ha
táron. Még mielőtt érintkezésbe lép
tem volna az itteni párttal, letartóz
tattak. Bent ültem a bécsi börtön
ben, senki nem tudott rólam, én 
sem tudtam senkiről. Mi lesz velem? 
Elképzelni sem tudtam. Sok min
den eszembe jutott. Gondolataim 
még leginkább ott jártak Újvidéken. 
Képzeletemben gyakran feltűnt An
na kedves arca.

A börtönben reggel, minden reg
gel, mikor a világosság elűzte az ál
mokat, felébredt szívemben a szaba
dulás reménysége. Messze vitt ilyen
kor a gondolat, messze, oda, ahon
nét vártam a segítséget, a szabadu
lást.

A folyosóról lépések zaja és kon- 
dércsörömpölés hallatszott. Megáll
tak az ajtóm előtt. Csörrent a zár.

— Reggeli!
Félcsajka borsólevest adtak be. A 

színtelen ételnek dohos szaga volt. 
Éhes voltam. Felfaltam. Délben 
ugyanaz a borsó főzeléknek készítve. 
És így ment ez napról napra, undo



rodtam, valósággal a hideg rázott, 
amikor ránéztem a zöldessárga pép
re. Belekóstoltam és otthagytam. 
Jobb volt éhezni.

Egy nap, délelőtt tíz óra tájt, ki
nyitották cellám ajtaját, egy idősebb 
úriemberféle jött be hozzám. Magya
rul köszönt és barátságosan kezet 
nyújtott, bemutatkozott:

— Pálffy Zoltán.
Hosszas kerülgetés után rátért 

mondókájára, hogy jobb lenne, ha 
visszatérnék Magyarországra. Igen 
jól ismerte ügyemet.

— Ez az egész ügy már úgyis el
évült — mondta —, és különben is 
amnesztiát kapna, majd mi segít
ségére leszünk. — A „mi”-n a bécsi 
magyar konzulátust értette. — Ma
gyarok vagyunk — hangsúlyozta —, 
otthon a helyünk.

Mikor végre szóhoz jutottam, azt 
mondtam neki:

— Majd eljön az az idő is, ami
kor hazatérek emelt fővel.

E szavak hallatára az „úriember" 
nyájas arca ellenséges, vércseábrá- 
zattá vált. Szó nélkül otthagyott.

Éhes voltam, zúgott a fezem. Tán
torogva jártam fel-alá a cellámban.

Később ismét kitárult a vasajtó. 
Nevemet mondták és a börtönőr egy 
csomagot nyújtott be hozzám. Cso
maggal kezemben, meglepődve áll
tam cellám közepén. Ez tévedés le
het — gondoltam. Csomag? Kitől? 
Ki ismer itt engem? A vastag barna



papíron német betűkkel az én ne
vem volt felírva és a zárkám szá
ma: 478.

Felbontottam a csomagot. A lá
zas izgalomtól, vagy talán az éhség
től reszketett a kezem. A csomagban 
egy fél fehér kenyér, három citrom, 
fél rúd szalámi, egy mandulaillatú 
mosdószappan és egy jókora tábla 
csokoládé volt. A csokoládészelete
ken orosz betűs felírás: „MIR” — 
Béke. A kezem már nem reszketett. 
Üjra és újra elolvastam a felírást 
és hamarosan kimondtam oroszul: 
Mir. Mintha valamelyik orosz mun
kástársamnak a kezét fogtam volna, 
olyan forrón, boldogan szorítottam 
a tábla csokoládét. Már sejtettem, 
tudtam, honnan van a csokoládé, 
citrom, mandulaszagú szappan, sza
lámi, kenyér. . .

Nagyon jólesett a falat, de még 
jobban az a tudat, hogy nem va
gyok már egyedül, ők megtaláltak. 
Egy erős kéz benyúlt ide, a börtön 
vasrácsain keresztül, benyúlt hoz
zám a zárkába, kezet fogott velem, 
enni adott, testben, lélekben meg
erősített. Ez a Vörös Segély volt.

Ezután minden héten kaptam 
csomagot. Szépen egyenlően beosz
tottam magamnak az élelmet. Éle
tem jobbra fordult, nem éheztem, 
mégis lassan múlt az idő.

*

Csikorgott a zár, a fogház borbé
lyát bocsátották be hozzám, két hó
nap óta először. A félszemű bécsi va



gány, miközben megnyírt, megbo- 
rotvált, azt is megjósolta, hogy vagy 
tárgyalásra visznek, vagy szabadu
lok. A vacsorámat is benyújtották, 
pedig még nem volt itt az ideje. 
Alig kezdtem el az evést, civil lé
pett be. Ugyanaz a tömpe orrú, bo
gyó szemű detektív, aki két hónap
pal ezelőtt letartóztatott.

— Megyünk, készüljön az útra, 
szabadul! — mondta közömbösen.

Meglepődve bámultam a detek
tív mogorva képébe, majd félre tol
tam a csajkát, izgatottan készülőd
tem.

A börtönkapun kilérrve önkénte
lenül megálltam a lépcsőn, körül
néztem. A hirtelen világosság, a 
nappali fény arcul ütött. A szemem
hez kaptam, kezem nedves lett. De 
már homályosan láttam az utcát, 
éreztem a tiszta levegőt, melynek 
édes íze volt. Átáramlott rajtam a 
szabadulás felemelő, nagyszerű ér
zése. Felejthetetlen pillanatok ezek. 
Szemem előtt az utcán a gyümöl
csöskofa körül iskolás lányok ugrál
tak, csiviteltek, fényes fekete fiáker 
döcögött a kocsiúton, álmosan trap- 
poló szürke lóval, gyermekkocsit 
tolt előttem egy fiatal mama. Odább 
emberek, zaj: Élet. Hangosan sóhaj
tottam.

— Megyünk! — mordult rám a 
detektív. Hangja, mint durva kéz a 
könnyű selymen, eltépte a boldog 
pillanatok hangulatát. Ütálattal vé
gigmértem és indultunk tovább.



Villamosra, majd vonatra száll
tunk. A tömpe orrú kikísért a hatá
rig. Künn a csehszlovák határon ud
variasan kioktatott, hogy hol és ho
gyan tudok baj nélkül átszökni. De 
még mielőtt eltávozott volna, tud
tomra adta, hogy mint a „bolseviki 
eszme veszélyes agitátorát" örök 
időre kitiltottak Bécsből. Vissza ne 
menjek, mert kétévi börtön vár rám.

Amikor az erdőszélen magamra 
maradtam, leheveredtem a puha 
gyepre. A rég nem érzett füillat, a 
lebukó nap arany porával behintett 
rét, a rám bámuló kis fehér pipité
rek gyönyörűséggel töltöttek el. 
Gyönyörködésemből emberi hangok 
riasztottak fel. Körülnéztem: sehol 
senki. Előttem tengernyi friss zöld 
fű, mögöttem a fel-felsóhajtó er
dő. Az erdősáv volt a határ. Mit te
gyek? Cselekedni kell! Hova, merre 
tartsak? Visszamenni veszélyes, nem 
szeretnék ismét lakat alá kerülni, 
írásaim nincsenek. Egy árva fillér 
sem nyomja a zsebemet. Hogyan 
menjek át Csehszlovákiába minden 
irányítás, a párt tudta és utasítása 
nélkül? Meg kell találnom az elv tár
sakkal az összeköttetést, a „drótot", 
ahogy mi annak idején neveztük.

Nekivágtam az útnak, vissza 
Bécsnek. Éjszaka volt már, mire 
gyalogszerrel elértem a várost. Az 
utcákon még hullámzott a nép. Egy 
kivilágított üzlet széles kirakata előtt 
megálltam, és figyelni kezdtem az 
arcokat. Mohón szemléltem minden 
arcot, ösztönösen ismerőst keres



tem a milliós idegen városban, a 
soha nem látott ember-rengetegben. 
Rám sem nézett senki. Az emberek 
igyekeztek dolgaik után, haza a la
kásra. Én is szívesen lehajtottam 
volna valahol a fejemet. Jó iett vol
na eltűnni a forgatagból, nehogy iga
zoltassanak, nehogy véletlenül talál
kozzam a tömpe orrú detektívvel.

De hová menjek? Mar belefárad
tam az arcok szemlélésébe, amikor 
eszembe jutott, hogy él Bécsben egy 
Sáfrány Ödön nevű magyar szaktár
sam. Két évvel ezelőtt jött ki Jugo
szláviából. Itt nősült és csak úgy 
tréfából engem is meghívott a lako
dalmába. Innét tudtam a címét. 
Felkerestem tehát a Marki Gasse 47. 
számú házat. Emeletes, sárga épü
let volt ez, sok apró ablakkal. Be
csöngettem. öreg, lompos, álmos 
házmester csoszogott elém. Dörmög- 
ve kérdezte, mit akarok.

— Sáfrány ödönt keresem, itt 
lakik-e?

— Van olyan — motyogta az 
öreg. — Harmadik emelet, kettes aj
tó. De már alszanak. Fél tizenkettő
re jár az idő.

— Mindegy, beszélnem kell vele!
— montam, és félretolva az öreget, 
felsiettem a lépcsőkön. Becsönget
tem. Kisvártatva a cigányos képű 
Sáfrány nyitott ajtót. Rám bámult, 
végigmért.

— Hát te hogy kerülsz ide?
— Szervusz, ugye, nem vártál? — 

hadartam. — De nagyon fontos ügy
ről van szó, gyerünk beljebb.



Bementünk. A zajra felesége, kis 
kerek arcú, őzikeszemű asszony is 
kijött.

Bemutatkoztam.
Sáfránnyal félreültünk az egyik 

sarokba és elmondtam neki esete
met. Ahogy kezdett világosodni előt
te a helyzet, cigányos barna képe las
san viaszsárgára vált az ijedtségtől.

— Írásod van-e? — dadogta.
— A börtönben nem adtak.
— Akkor sajnállak, de itt nem 

maradhatsz, belátod, nemde? És kü
lönben is a te érdekedről van szó, 
mert tudod, ezek a ravasz bécsi ház
mesterek mind spiclik, besúgók, a 
rendőrség emberei. Kérlek tehát, 
jobb ha időben . . .

Az asszonyka, ki mit sem értett 
a mi magyar beszédünkből, moso
lyogva feketekávét készített és meg
kínált. Kávészürcsölgetés közben 
Sáfrány Ödön elmondta a feleségé
nek, miről van szó. Az asszonyka ke
rek arca megnyúlt, szeme kitágult.

— Ó, istenem, hisz ez borzasztó, 
még minket is bajba sodor.

— Igaza van a feleségemnek — 
erősködött Sáfrány, és már hozta is 
a kabátomat, kalapomat. — Ezt be
láthatod te is, nemde?

— Hát igen, én mindent belátok
— válaszoltam kissé gúnyosan. — És 
éppen ezért reggelig itt maradok. Te 
vagy az egyetlen bécsi ismerősöm.



Nagy kínnal megtaláltalak, födél alá 
jutottam, és most éjnek idején ki 
akartok dobni az utcára?

Az asszonyka sírva fakadt, köny- 
nyeket hullatva rebegte:

— Ó kérem szépen, az isten sze
relmére, legyen tekintettel legalább 
rám, gyenge nőre, menjen e l . . .

S hogy nem mozdultam, a férj 
felpattant.

— Ez sok, úgy látom, neked 
nincs szíved, téged a könnyek, a női 
könnyek sem hatnak meg. Hát én 
majd más eszközökhöz folyamodok, 
majd én segítek rajtad! Lemegyek 
és felhívom a rendőrt!

Keményen néztem Sáfrány hu
nyorgó szemébe, és vállat vonva vá
laszoltam:

— Tégy, amit akarsz, én innét ki 
nem megyek! Értsd meg: semmiféle 
írásom nincs, reggelig tízszer letar
tóztatnak.

Ezt valahogy olyan eltökélten 
mondtam, hogy Sáfrányék szó nél
kül magamra hagytak, behúzódtak 
a másik szobába.

Kis idő múlva az asszonyka a 
régi, könnytelen őzikeszemmel ki
jött és közölte velem, hogy a háló
szobában meg van vetve részemre 
az ágy.

Reggel Sáfrány nyájas mosollyal 
ébresztett fel. Kedélyesen, mintha 
mi sfcm történt volna, megreggeliz
tünk, azután Sáfrány elkísért a nem



messze levő Vörös Segély Irodába. 
Ott az elvtársaknak nagy hangon az
zal dicsekedett, hogy megmentette 
az életemet, ö  adott szállást éjsza
kára . . .

De jól ismerték Sáfrány ödönt.

AT A HATÁRON

Még aznap megkaptam az utasí
tásokat, a segélyt, új ruhát, egy ak
kor divatos zöld vadászkalapot. Kí
sérőnek adtak mellém egy Hanzl ne
vű himlőhelyes képű, zömök legényt, 
és ismét kiutaztunk a csehszlovák 
határra.

Kisebb faluban kötöttünk ki. A 
falut csöndesen csobogó folyó szel
te ketté, ez volt a határ. Egyik fele 
Ausztria, másik Csehszlovákia. Ala
csony parasztházban Hanzl átadott 
egy szikár, barna fiatalembernek, 
aki már várt, tudta, hogy jövök. De 
úgy látszott, a család többi tagjá
nak sem voltam idegen. Mint hozzá
juk tartozót fogadtak. Bizonyára 
nem én voltam az első és utolsó 
„vendég” a háznál.

Estefelé a fiatalasszony egy ko
moly tekintetű, csinos szőke lányt is 
bemutatott nekem:

— Emma elvtársnő!
Emmával megbeszéltük, hogy 

majd ha besötétedik, karonfogva át
sétálunk a falun, le a folyópartra a 
hídhoz, és ügyesen át a hídon, at a



határon. Titokban kissé drukkol
tam ettől a romantikusnak látszó ha
tárátlépéstől, de a lány higgadtsága 
engem is megnyugtatott. Hiszen ő 
sem keveset kockáztatott: idegen 
kommunistát csempész át a határon.

Nemsokára besötétedett, feltűnt 
a hold, a csillagok. Szép este volt. 
Az udvarból láttuk, amint a falu fia
taljai sétálni kezdtek a folyóparton, 
egyesek át a hídon is. A határőrök 
jól ismerték a helyi lakosságot, el
nézték, ha az udvar ló ilegény átjár 
a lányhoz a határfolyó túlsó felére.

Emma hallotta, hogy én akadoz
va, furcsán beszélek németül, ezért 
megállapodtunk abban, hogy az 
úton majd csak ő beszél, én pedig 
odaadással hallgatok. Elindultunk. 
Előttünk ment a házaspár, mögöt
tünk fiatalok jöttek valami német 
dalt dúdolgatva. Odaértünk a híd
hoz. Emma a csillagokról mondott 
nekem meleg szavakat. Az osztrák 
határőr kemény tekintetét rám sze
gezte. Nem néztem rá, de úgy érez
tem, át szúr a szemével, és már-már 
megszólít. De nem szólt, hallgatott. 
Néhány lépést tettünk még, s már 
a híd túlsó felén a cseh őrbódé előtt 
voltunk. Itt a határőr nagy mozdu
latokkal, hangosan vitatkozott vala
kivel, ránk sem nézett. Hátunk mö
gött a fiatalok már csehül énekel
ték a kis német dalocskát.

Az állomáson, mely nem messze 
volt a határtól, egy idősebb férfi 
várt ránk. ö  váltotta meg a jegyet és



beszállt velünk egy csaknem üres 
kupéba. Bent Emma mosolyogva 
szólt hozzám:

— Fölösleges volt izgulnia. Nyu
godtan sétálhatott volna mellettem, 
mert majdnem biztos úton jár
tunk . . .

Később Prágában az elvtársaktól 
azt is megtudtam, hogy a kemény 
tekintetű osztrák határőr a mi em
berünk, az utánunk jövő fiatalok 
szintén, és az a férfi, aki beszéddel 
föltartotta a cseh határőrt, az is 
elv társ volt.

Ilyen, majdnem biztos úton, már 
jobb papírokkal a zsebemben utaz
tam Németországba, majd Berlinen 
át tovább, a szovjet határ felé.

Vonatunk sebesen száguldott, a 
napsugarak áttörtek a vasúti kocsi 
ablakán. Szótlanul ültünk egymás 
mellett. Voltak velünk magyarok, 
németek, bolgárok.

Egy kisebb állomásra érve át
szálltunk a szovjet vonatra. Az ar
cok most egyszerre felderültek. A 
feszültség feloldódott. Lassan, óva
tosan elkezdtünk beszélgetni. Az 
unalmas úton kifáradva a hosszú 
hallgatásban, most már nem tud
tunk nyugodtan ülni a helyünkön. 
Izgatottan jártunk föl-alá, és mind 
sűrűbben tekintettünk ki az abla
kon.

— Szovjet határ! — kiáltott az 
ablaknál álló.



Mind odatódultunk. Magas, fé
ny őgallyakból készült díszkapun len
gett a vörös zászló, rajta az Ötágú 
csillag, melyben barátságosan ölel
kezett a sarló és kalapács.

A fülkében, velem szemben egy 
50 év körüli vak ember ült. Nagy 
Péter, magyar politikai menekült, 
aki a sopronkőhidai fegyházban 
vesztette el szeme világát. Amint 
meghallotta a kiáltást: „Szovjet ha
tár!” , ez a hallgatag vak felpattant 
a helyéről és az ablak felé tapoga
tózva, remegő kezekkel tört magá
nak utat. Kinézett. Vak szemével 
a távolba meredt. Vajon mit látott. 
Ki tudja?. . .  Majd halvány arcát 
felénk fordította és ekkor láttuk, 
csillogó könyekkel volt tele a két 
vak szeme. Karjait széttárta és lel
kesedve felkiáltott: „Szovjetország!” 
Merev tekintetét a messzeségbe sze
gezve, ünnepélyes hangon énekelni 
kezdte: „Fel, fel, ti rabjai a föld
nek. . .  ”

Ez mindnyájunkat megkapott, 
vele énekeltünk mi is. Mindenki a 
saját nyelvén. Zengett, terjedt az 
ének. Hangunk már túlharsogta a 
vonatkerekek zakatolását, kihatolt 
a kupéból, ki a végtelen orosz róna- 
ságba. A parasztok, akik meghallot
ták az éneket, abbahagyták a mun
kát és integetni kezdtek felénk. Mi
kor befejeztük a dalt, úgy éreztük, 
hogy minden megváltozott körülöt
tünk, egyszerre barátokká lettünk 
valamennyien.



És most már e közös érzés által 
egymáshoz fűzve, boldogan utaztunk 
tovább.

KIDERÜLT AZ ÉG
Moszkvába érkezve mintha vala

mi gigantikus építkezés színhelyére 
jutottam volna: itt házakat bontot
tak, ott falakat raktak, villamossí
neket szedtek fel. Nem messze ber
regett, zúgott a gép. Hatemeletes 
házat mozdítottak, vontattak hát
rább. Kék munkásruhában legények 
meg lányok éneklő csapata vonult 
be egy deszkával elkerített helyre, 
ahol a kapun ez állt: „Metró-építke
zés!"

Az utcán az emberek szinte nem 
fértek el a széles járdákon. A kocsi- 
úton autó autó hátán, villamos, tro
libusz, autóbusz . . .  Lovat kívánva 
sem látott a szem. Az emberek egy
szerűen voltak öltözve, céltudatos 
ábrázattal igyekeztek valahova. Mun
kába mentek, munkában voltak, 
munkából jöttek. Utcasarkon ácsor
gó, lézengő, kétségbeesett munkanél
külieket nem láttam sehol.

Reggel kilenc óra volt. A Nagy 
Színház előtt a Szverdlov téren sor
fal állt.

— Mit adnak itt ingyen? — kér
deztem az egyik sorbanállótól.

— Megjelent az újság, a Pravda 
és az Izvesztyija.

Vagy száz ember állt az újságo
kért.



Mint a Duna Budapestet, úgy 
szeli ketté a Moszkva-folyó a várost. 
Lent a folyóparton messze kígyózó 
embersor látszott. Valami bódé előtt 
képződött szinte pillanatok alatt. 
Odaférkőztem, megtudtam, miről 
van szó. Hajó érkezett, mely igen 
kellemes illatú, egzotikus virágot, 
mimózát hozott. Illata betöltötte a 
teret. Ezért a virágért állt sorba 
sok fiatal és idősebb nő, gyermek, 
szakállas öregek. Majd örömtől ra
gyogó arccal, csillogó szemekkel tá
voztak a bódétól, kezükben lobog
tatva a színpompás mimózát.

E képek láttára az én akkori ha
zám jutott eszembe, a munkanélkü
liek sorfala reggelenként a gyárka
puk előtt, vagy délben a kiéhezett, 
sápadt emberek az ingyenleves osz
tásánál . . .

Amint haladtam felfelé az Arbá- 
ton, a nap már a város fölé emel
kedett, s a csarnok homlokzatára 
tűzött. A sugarak szikrázva megtör
tek az ércszobrokon. A homlokzat 
joí>b felén a szobor munkást ábrá
zolt munka közben, az üllő és fogas
kerék mellett. Bal felén kolhozpa
rasztot az ekeszarvánál. Az utca za
ját áttörte a zene. A mikrofon öblös 
torka a szovjet pilóták indulóját 
énekelte:
„ . . .  feljebb, csak feljebb és feljebb, 
fel a magasba, gépmadár!
A légcsavar zengése zúgja, 
hogy megvédünk, szovjet határ!”



A csarnok előtt harmonikaszó. 
Üj, arannyal hímzett nagy fekete 
harmonikát nyektetett egy legény. 
Most vette, nem bírta ki, hogy meg 
ne próbálja. Tarka embercsoport 
vette körül. Kolhozlányok és legé
nyek. Hímzett és színes selyemin
gekben, -blúzokban. A harmonikás 
a Vidám szellőt játszotta. A csoport 
közepén egy fényes sapkaellenzőjű 
zömök Legény kissé huncutkodva 
táncolni kezdett. A körülállók a te
nyerükkel kezdték csapkodni a tánc 
ritmusát.

*

Moszkvában nekem, ipari mun
kásnak, az elhelyezkedés könnyeb
ben ment, mint a szellemi dolgozó 
emigráns társaimnak, akik foglalko
zásuknál fogva a magyar nyelvhez 
voltak kötve. A kalapács nemzetközi.

A Metropol Szálloda kárpitosmű
helyében, a szakmában kaptam mun
kát. A Szverdlov tér Moszkva szívé
ben fekszik, a téren ez a négyeme
letes hatalmas és tekintélyes épület 
annak idején a város legnagyobb és 
legszebb szállodája volt. Messze föl
dön híres, történelmi múltú ház, az 
októberi forradalom alatt itt lakott 
Szverdlov, és a finom művű fehér 
márványlépcsők őrzik még Lenin 
lába nyomát.

Az ízlésesen berendezett, a tágas 
szállodai részen kívül van az épü
letben étterem, mozi és hangverseny- 
terem, a szállodának saját asztalos-, 
kárpitos- és szabóműhelye.



Első reggel, amikor beléptem az 
aránylag világos tégla alakú mű
helybe, a többiek már dolgoztak, ru
gót kötöztek, szegeztek, varrtak. Az 
afrik, a lószőr, a vatta nehéz szaga 
mellbe ütött. A kellemetlen érzés 
pár percig tartott, mert csakhamar 
megbarátkoztam szaggal, porral, zaj
jal, hisz régi ismerőseim voltak ezek. 
A kárpitosműhely levegője inaskoro* 
mát idézte fel, azokat a napokat, 
éveket, amikor napi 11—12 órát töl
töttem ebben a légkörben.

Széles vállú, okos tekintetű, bar
na férfi, a munkavezető fogadott.

— Trifunov Vaszilij Ivánovics — 
mutatkozott be. Én is mondtam a 
nevemet. — . Tudsz-e, tovaris, oro
szul?

— Töröm az oroszt — válaszol
tam.

— Azt ne tedd — mosolygott Tri
funov —, mert rosszul járhatsz, mi 
többen vagyunk.

Nevettünk. Bemutatott a többi 
szaktársnak is. A vörösszőke Orlov- 
nak, Kuzminnak, a nagy, parasztte
nyerű, szakállas embernek, a haj
tott hátú, hajlott orrú Zalmannak, 
Sztyepanovnak, a pelyhes állú, szal
maszőke, mosolygó legénynek és vé
gül a varrógépnél dolgozó Tyitovnak.

A munkavezető kijelölte helye
met, munkát adott, egy eléggé komp
likált angol fotelt. Szerszámot tett 
elém, kalapácsot, ollót, fogót, arasz
nyi duplahegyű s más tűket. Elein



te a szerszám nem találta helyét 
kezemben. De csakhamar beillesz
kedett.

Szokásom szerint fütyürészve, jó  
kedvvel dolgoztam. Szaktársaim egy 
ideig nem néztek felém, nehogy ter- 
hemre legyenek, de ahogy meghallot
ták a füttyszót, lassan felém fordul
tak a fejek. Elsőnek Orlov somfor- 
dált hozzám.

— Jól forgatod, öcsém, a kalapá
csot, azt látom. No de egyébként 
hogy élsz? Nős vagy, vagy legény? 
Asszonyod van-e? — kérdezte ravasz 
kíváncsisággal.

— Nincs — válaszoltam. Mert 
jobbnak véltem Annáról nem beszél
ni. Nehéz, hosszadalmas lett volna 
mindent megmagyarázni.

— Akkor jó, akkor neked itt szü
ret. Az ilyen legényeknek itt hajaj!

Néztem rá. Mit akar ezzel mon
dani.

— Szüret, biz' isten mondom. Azt 
ügyel tudod, hogy minálunk szabad 
szerelem van divatban? — A többiek 
is odapislogtak.

— Hallottam valamit, de . . .  — 
mondtam félszegen.

— Semmi de. Valódi szabad sze
relem és kész . . .  Hiszen te is hallot
tad ott nálatok külföldön.

— Ott hallottam, de én . . .
— No látod, így is van. Nő az van 

itt bőven, oda se neki, amelyik jól
esik. Akarom mondani, oda neki, az
tán kész. . .



A kalapács megállt a kezemben. 
Rökönyödve néztem Orlov ravasz- 
kás, keskeny szemébe. A többiek ar
cán is rosszul titkolt mosoly rejtő
zött. Orlov feléjük hunyorított.

A munkavezető lépett közénk.
— Erigy te! — lökte oldalba Or- 

lovot. — Ne higgy ennek a vén ró
kának. Ez csak ugrat téged.

— De Vaszilij Ivánovics — top
pant Orlov a munkavezető elé ko
molyra fintorított ábrázattal. — Hát 
talán nincs igazam? Nálunk talán 
nem szabad a szerelem?

Trifunov arca, hangja megválto
zott.

— De igen. Igazad van, nálunk 
szabad a szerelem. A legszentebb 
emberi érzés, amely elkísér bennün
ket gyermekkorunktól halálunkig: a 
szerelem valóban fel van szabadítva 
súlyos bilincsétől, az anyagi érdek
től. A szerelmi élet nálunk ma nem 
olyan, mint a cárizmus alatt volt, 
vagy amilyen a kapitalista világban, 
ahol köztudomású, hogy a házasság 
adásvételi ügylet, melyet a szerelem 
frázisával álcáznak. Nálunk más a 
helyzet, vegyünk csak egy közeli pél
dát — magyarázott lendületesen Tri
funov. — Itt vagyok én. Moszkvában 
nősültem. Feleségem tanítónő. So
ha eszembe se jutott megkérdezni, 
van-e hozománya. Tudtam, hogy 
szorgalmas, csinos és jó  elvtárs, sze
rettük és szeretjük egymást. Mi kell 
még? Még azt sem kérdeztem meg 
tőle annak idején, hogy mennyi a



fizetése. Sok mindenről esett köz
tünk szó, de anyagiakról soha. Meg
nősültem mindenféle gondok és lel
ki tusák nélkül. Gondtalan életünk 
becsületes munkánkért biztosítva 
van. Tiszta érdektelen vonzódás és 
egyetértés köt össze minket. Mi ez?
— Senki sem válaszolt, ő maga fe
lelt: — Igen, ez szabad szerelem.

Hallgattunk. Tyitov, a díszítő 
megszólalt:

— Igen ám, de nem úgy, ahogy 
Orlov csűrte-csavarta . . .

— De nem ám! De erről majd ma
gad is meggyőződhetsz — fordult 
felém Trifunov és odább állt.

Míg a munkavezető szavait hall
gattuk, megállt a munka, de most 
ismét zörögtek a kalapácsok, ollók, 
csillant a tü, dolgoztunk tovább.

*

Annának az útról megírtam né
hány levélben mindent, ami velem 
történt és érdeklődtem sorsa felől. 
De választ nem kaptam.

Talán a jugoszláv rendőrség el
fogta leveleimet, vagy az ő leveleit 
nem engedték ki? Vagy tán őt is 
kiutasították a városból, mielőtt tő
lem levelet kapott volna? Ki tudja?

Nagyon hiányzott. Vártam, ösz
tönösen kerestem az utcán . . .  Min
den hozzá hasonló nő láttára össze
szorult a szívem.

Moszkvából is több ízben írtam 
neki. Egy elvtárssal, aki illegálisan



otthon járt Újvidéken, üzenetet 
küldtem, de a városban nem találta, 
nyoma veszett. . .

Már-már rosszra gondoltam: ta
lán súlyos beteg? Vagy utánam jött 
és az úton történt vele valami? ír
tam a bécsi, prágai és berlini Vörös 
Segély Irodának, tudnak-e róla. Nem 
tudnak semmit — azt válaszolták.

Mit tegyek? Anna elszakadt, el
szakították tőlem.

Rossz így egyedül élni. . .
*

Negyedik emeleti kis szobám ab
laka a Szverdlov térre nyílott. A 
régi világban ezt a teret Színház tér
nek hívták, mert itt van a Nagy Szín
ház, a híres Moszkvai Opera és Ba
lett Színház, a Kis Színház, az ugyan
csak nagynevű Drámai Színház és a 
Gyermekszínház. A szépen parkíro
zott, friss zöld fáktól és virágoktól 
hímes térről zsongás és kellemes, jó  
levegő hatolt a szobámba.

Naponta hét órát dolgoztunk. 
Szórakozásra és tanulásra jutott 
időm bőven. Legtöbb időmet a Leon- 
tyevszkij közben levő Magyar Klub
ban töltöttem. Ez a klub tulajdon
képpen nemcsak Magyar Klub volt, 
mint ahogy mi magyar emigránsok 
neveztük, hanem a Moszkvában élő 
külföldi munkások klubja. Voltak 
itt olaszok, jugoszlávok, csehek, kí
naiak. Valóságos szervezett klubéle
tet éltünk, ünnepélyeket rendeztünk, 
politikai, irodalmi és tudományos



előadásokat tartottunk. Itt hallot
tam Kun Béla, Rudas László, Mün- 
nich Ferenc és mások előadásait, a 
Moszkvában élő magyar írók és köl
tők felolvasásait. Magam is szere
peltem néha. Ide jártam esti politi
kai tanfolyamra, melyet a „Vörös 
professzor”, Sziklai Sándor vezetett. 
Ez a hely a magyar beszélgetések
nek, ismerkedéseknek, szórakozás
nak is színhelye volt, parányi mar 
gyár sziget a nagy orosz tengerben. 
Itt ismerkedtem meg egy pesti lány
nyal, Gruber Klárával.

Szerény külsejű és szerény visel
kedésű, kreolbarna leány volt, érett
ségizett gépírónő. Emigráns fivéré
hez jött látogatóba. Amikor megis
merkedtünk, már készült visszautaz
ni Budapestre.

Alacsony, de formás alakja, szén
fekete szép nagy szeme, japános fri
zurája volt. Az egyszerű, szinte je
lentéktelen külső mögött nagyon je
lentékeny, vonzó lélek lakott. Tízheti 
barátság után eljegyeztük egymást, 
két hónap múlva megesküdtünk. Mi
kor a Központi Városi Tanácsházba 
esküdni mentünk, tél volt, hideg, 
rossz idő, hordta a szél a havat. 
Talán egy órát töltöttünk bent az 
épületben, s mire kijöttünk az ut
cára, kiderült az ég, kisütött a nap. 
örültünk, elhittük, hogy ez jelkép a 
mi életünkben, hogy ez a ragyogás 
soha nem tűnik el életünk egéről.

Múlt az idő.



Egy este, amikor a munkából ha
zamentem, Klára mélyen elgondol
kodva ült a díványon. Arcán halvány 
pír égett, szemében örömös csillo
gás. Kissé bátortalanul hozzám jött 
és a mellemre simult.

— Már napok óta készülök rá — 
szólt halkan —, hogy megmondjam. 
Talán te is sejted. . .  Én úgy gon
doltam, úgy is érzem, hogy állapotos 
vagyok. . .

— Gyermek! — Átöleltem Klárát 
és ebben a pillanatban Annát láttam 
magam előtt. Klára most ugyanaz 
volt, mint akkor Anna: félénk:, bol
dog, leendő anya.

Aztán jöttek a várakozással, re
ménnyel teli nehéz hónapok. Sokat 
álmodoztunk, beszélgettünk a kicsi
ről, aki majd egy napon megjelenik 
életünkben. Szőke lesz, vagy barna, 
fiú-e, vagy lány?

Klára kisfiút várt, izmos, erős 
legényt, barnát, fekete szeműt. Én 
inkább kislányt sejtettem . . .

Amikor eljött az ideje, Klárával 
kiutaztunk a Lenin kerületi szülő
otthonba. Csendes hely volt, rend, 
ragyogó tisztaság mindenütt.

Ágyba fektették Klárát. Nem 
mondta, de arcáról le lehetett olvas
ni, hogy fél. Talán egy óra sem telt 
el, támadni kezdték a fájdalmak, 
egyre sűrűbben és hevesebben.

Künn várakoztam a folyosón és 
a vendégszobában. Izgalmas, végte
lennek tetsző órák voltak ezek, soha



nem felejtem el. Végre kijött és mo
solyogva hozzám sietett az orvosnő:

— Kislány! — mondta hangosan, 
és megszorította a kezem. — Gratu
lálok az új apának.

Apa . . .  Ezt most mondták nekem 
először. Pillanatokig úgy éreztem, 
mintha nem is nekem szólt volna, 
majd lassan valami ismeretlen bol
dogság ébredt fel a szívemben, mely 
elárasztotta egész valómat.

— Most nem mehet be hozzájuk, 
csak egy óra múlva — folytatta az 
orvosnő. — Különben minden rend
ben ment le, semmi baj.

Az izgalomtól és örömtől túlfű
tötten mentem ki az utcára. Délelőtt 
lehetett. Derűs, szép márciusi nap. 
Betértem egy közeli kávéházba. Teát 
ittam, de nem volt türelmem leülni, 
siettem ki. Mentem az emberek kö
zé, könnyű, boldog szívvel. Senkit, 
semmit nem látva. Szemem előtt 
ők voltak, a feleségem és kislányom, 
kit még nem láttam. Amikor eltelt 
egy óra, vagy tán több is, igyekez
tem vissza a szülőotthonba. Been
gedtek a feleségemhez. Aludt. Sá- 
padtfehéren alig pihegve, mélyen 
aludt. Arcán halvány mosoly ült.

— Hagyjuk most.
Átmentünk egy másik terembe.
Behozták a fehérbe bagyulált

csöppséget és letették elém az asz
talra. A nővér kitakarta az arcát.

— Hát ő az? — Parányi, behunyt 
szemű arcocska. — Az én lányom. 
A mienk. Furcsa. De igaz . . .



Szerettem volna látni a szemét 
de aludt, vagy tán nem aludt, a sze
mét nem nyitotta ki. A szemét csak 
hetek múltán, otthon láttam meg. 
Színe barna volt, a szemfehérje ké
kes és tiszta, mint a most fakadt 
rügy.

Hazafelé felemelt fővel, büszkén 
mentem végig az utcákon. Ember
voltomban meggazdagított a gyer
mek.

BIZONYTALANSÁG

Feleségem az Idegen Nyelvek Fő
iskoláján tanult tovább, német nyelv- 
és irodalomszakos tanárnak készült. 
Én a munkám mellett marxista fi
lozófiát tanultam. A magyar rádió 
egyre gyakrabban sugározta írásai
mat. Nyugodtan, derűsen teltek a 
napok. Kislányunk, Erzsiké, a rózsás 
arcú, sírós, hangos csöppség, mint 
minden gyermek, sok örömet és sok 
gondot okozott nekünk.

Ebben az időben rendes szoká
som szerint egy este elindultam a 
Magyar Klubba. A Leontyevszkij köz 
sarkán találkoztam Kiss Lajos író
val.

— Hová mész? — állt elém.
Az alacsony termetű, mindig mo

solygó arcú ember almakerek képe 
feltűnően sápadt volt.

— A klubba megyek — mondtam 
nyugodtan. — Miért kérded?



Nem válaszolt, körülnézett és ka
romnál fogva behúzott egy kapu
aljba.

— A klub be van zárva, a kapu 
előtt rendőr á ll. . .  Te nem tudsz 
semmit? Kun Bélát letartóztatták
— suttogta a fülemhez hajolva. Tor
komon akadt a szó.

— Kun Bélát. . .  Nem értem.
— Én sem értem, és mások sem 

értik. A Nyugati Egyetemet is, ahol 
az elvtársak tanultak, bezárták.

A feszült csendben Kiss Lajos el
szürkült szemét figyeltem, melyben 
rejtett félelem bujkált.

— Hogy lehet ez? Mi ez? — kér
deztem kis szünet után.

— Ki tudja? Talán m ajd . . .  Na 
de most szedd a sátorfádat, öcsém, 
és óvatosan haza. Haza, most ez a 
legbiztosabb.

Elgondolkodva, nehéz szívvel 
ballagtam hazafelé. Otthon Klárának 
nem szóltam egy szót sem az eset
ről. Minek őt is felzaklatni, rövide
sen úgyis tisztázódik az egész.

Pár nap múlva a véletlen Róth 
Imrével, földimmel hozott össze. A 
Nagy Színház háta mögött, az egyik 
szűk utcában találkoztunk.

— Gondoltam rád és itt vagy.
— Mi újság?
— Van sok, sajnos. — Az izga

lomtól remegett a hangja.
— Holnap utazom, azaz visznek. 

El kell hagynom Moszkvát.



— Neked? Miért?
— Távol-Keletre megyek, egy is

meretlen kisvárosba. A neve a tér
képen nem is szerepel. Gyárban fo
gok dolgozni mint írnok, vagy mun
kás, vagy ki tudja?

— Te? De hiszen te tanár vagy, 
professzor! Mi ez?

— Politikai száműzetés.
— De miért? . . .
— Nem tudom . . .  Engem jófor

mán ki sem hallgattak. — Szünetet 
tartott, száraz torkát köszörülte. — 
Talán mert együtt dolgoztam Kun 
Bélával. . .

— És a családod, Imre? A felesé
geddel és kislányoddal mi lesz?

— ők  egyelőre itt maradnak 
Moszkvában, aztán a jó  ég tudja . . .

— De hiszen ez . . .
— Ez most így van. Úgy látszik, 

nekünk ezen is át kell esnünk. — 
Mélyet sóhajtott. — Megyek.

Megöleltük egymást.
— Talán még találkozunk az élet

ben.
Elment.
Róth Imrét, az olajbarna arcú, 

nyurga diákot, a sokgyermekes Ka
nizsai utcai fűszeres fiát gyermekko
rom óta ismertem, a szomszédunk
ban laktak.

A Tanácsköztársaság ideje alatt a 
forradalmi ifjúság egyik vezetője, a 
Latinca-század katonája volt.



Amikor ránk tört az ellenség, s 
hazánk védelme úgy kívánta, hogy 
a Latinca-század nagyobb része a 
frontra menjen, Róth Imrét szándé
kosan azok közé osztottuk, akik itt
hon maradtak. Hiszen a fiatal fiú 
katona nem volt soha és szükség 
volt rá itthon is. Neki azonban ez az 
intézkedés nem tetszett, sértette ön
érzetét. Három nap múlva utánunk 
jött a frontra és ott is derekasan 
megállta a helyét. A forradalom bu
kása után a fehér bíróság ötévi fegy- 
házra ítélte. 1921-ben a börtönből a 
szovjet kormány csereakciója men
tette ki. 1936-ban Moszkvában a Sar
ló és Kalapács című magyar folyó
irat főszerkesztője volt, előadó az 
egyetemen és Kun Béla közvetlen 
munkatársa.

Elvitték, soha nem jött vissza . . .
Napról napra jöttek a hírek. A 

Vörös Hadsereg néhány zseniális, le
gendás hírű vezérét, neves bolsevik 
vezetőket, külföldi kommunista 
emigránsokat tartóztattak le. De kis
embereket is elhurcoltak.

Matusán Béla pesti vasmunkást, 
jó  barátomat, kiért tűzbe tettem vol
na a kezem, elvitték éjnek idején, 
mint a gonosztevőt, összetört be
teg asszonya és két kis gyermeke 
maradt otthon.

Feleségem minden eshetőségre 
elkészülve, egy este csillogó, ned
ves szemmel, remegő kézzel össze
csomagolt részemre két inget, két



alsónadrágot, egy darab szalonnát 
és kenyeret. Ha jönnek értem, ké
szen legyen a csomag, mit magam
mal vihetek.

Mindenhova éjszaka 12 órakor 
állítottak be. Éjjel 1 óráig sohasem 
feküdtünk le. Vártunk. A félelem, 
mint jeges tenyér markolta a szí
vünket. Testet, lelket ölő sötét bi
zonytalanságban teltek óráink, nap
jaink.

Klára az utóbbi időben minden 
kis zajra összerezzent. Hallottuk, 
hogy a börtönben a letartóztatotta
kat verik, vallatják és elszállítják 
őket, senki sem tudja, hová. Két
ségbeesésemben többször megkér
deztem magamtól: Mi történik itt? 
Lehetséges az, hogy Sztálin tudta 
nélkül történik mindez?

Az ellenség börtönében tudtuk, 
miért szenvedünk, de most?

Hónapok óta senki nem jött hoz
zánk, kerültük egymást, kerültek 
bennünket, mint a bélpoklost.

Egy este, tíz óra tájt behallat
szott, amint a folyosón csizmás lá
bak koppanása közeledik a mi aj
tónk felé. Megdöbbentünk. Klára ar
ca fehérre vált, s halkan súgta:

— ök.
Kopogás az ajtón.
— Tessék.
Trifunov, a munkavezető lépett 

be, ki most az üzem párttitkára volt. 
A megszokott, nyugodt, derűs ar



con titkolt izgalom látszott. Mindig 
nyílt szeme gyanakvóan keskeny 
volt.

— Jó estét!
— Jó estét!
— Persze nem vártak engem.
— Nem. De a jó  vendéget szíve

sen látja az ember bármikor — 
mondtam kissé megkönnyebbülve. 
Örültem, hogy ő jött és nem azok, 
akiket vártunk.

Trifunov leült, szokása szerint 
széttette a lábát, megtörölte a ba
juszát, teát kért, mondván: csájáz- 
gatva jobban esik a beszélgetés. És 
nemsokára csendesen, udvariasan, 
ahogy ő szokott, megindult a tár
salgás.

— Pavlusa! — fordult felém. — 
Mi jó  ideje dolgozunk együtt, jól 
ismerjük egymást. Igaz-e?

— Igaz.
— Nahát, akkor szépen, sorban 

és őszintén mondd el nekem, hogy 
milyen szálak fűznek téged Kun Bé
lához. Vagyis honnan ismered, hogy 
ismered őt és így tovább. Érted?

— Értem. — Tudtam, azaz sej
tettem, Trifunov nem magától jött 
mihozzánk. . .  Azt is tudtam, hogy 
párttitkárunk egyenes, becsületes 
ember. Tehát őszintén elmondok ne
ki mindent. És némileg megnyugod
va, szinte örülve annak, hogy vele 
beszélhetek erről a kényes ügyről, 
elkezdtem mondókámat. — Kun Bé
lát először két évvel ezelőtt, a Ma



gyár Klubban láttam. Előadást tar
tott az emigránsoknak. Jó előadó 
volt, szívesen hallgattuk. Három 
ilyen előadásra emlékszem. Egyik 
szünetben, a klub folyosóján Matu
sán barátom bemutatott engem Kun 
Béla feleségének, ki ahogy megtud
ta, hogy kárpitos vagyok, nyomban 
megkért, csináljam meg Kun elv
társ matracát, mert a rugók felsza
kadtak, törik az oldalát. Természe
tesen megcsináltam. Ez alkalommal 
ott ebédeltem náluk, egy asztalnál a 
családdal. Kun Béla ebéd közben 
érdeklődött a családom iránt, majd 
Kaposvárra terelődött a szó, főként 
a mártírhalált halt Latinca Sándor
ról beszéltünk. Később szó esett ar
ról is, hogy én hol és mit dolgozom, 
hol tanulok. Elmondtam neki. Azt 
felelte: „örülök, hogy az emigrán
sok példásan dolgoznak és példásan 
tanulnak.” Ezt mondta. Aztán tele
fonhoz hívták, nem is jött vissza 
az asztalhoz.

— Semmi több? — kérdezte Tri- 
funov nyomatékkal.

— De igen. Egy másik alkalom
mal, mikor találkoztunk, Kun Béla 
megdicsérte a Duro Dakovicról szó
ló versemet, mely a Sarló és Kala
pácsban jelent meg. És azt tanácsol
ta, írjam meg a hadifogoly- és pol
gárháborús élményeimet.

—  És?
— Elkezdtem írni.
— Tovább!



— Nincs tovább.
— Ennyi az egész?
— Ennyi.
Másra fordult a beszéd és nem

sokára Trifunov régi, megszokott 
nyugodt, derűs ábrázattal eltávozott.

Trifunov látogatása után köny- 
nyebb lett a szívünk, a lélegzetünk, 
úgy éreztük, mintha nagy tehertől 
szabadultunk volna meg.

Igyekeztünk erről az ügyről nem 
beszélni. Belemélyedtünk minden
napi munkánkba. Kissé elszigetel
ve a külvilágtól, a szűkös családi 
élet négy fala közé zárkóztunk. Fej
lődő kislányunk egyre több gondot, 
örömet és vesződséget okozott, ami 
most nagyon jól jött nekünk, lekö
tött bennünket.

Később is hallottunk néha, lát
tunk is megdöbbentő eseteket, bör
tönből kiszabadult és visszatért, tes
tileg, lelkileg összetört, sápadt, 
aszott, mély hallgatásba burkoló
zott embereket. De minket soha sen
ki sem zaklatott.

Eddigi bizonytalanságunkat azon
ban most még nagyobb, általáno
sabb, mindent és mindenkit átfogó 
baj, veszedelem, a közelgő háború 
rémsége váltotta fel. Egyik baj el 
sem múlt, jött a másik. Ez a sötét 
fergeteg, ez a kertek alatt ólálko
dó ordas mindenütt jelen volt. Ott 
lapult gondolatunk mélyén, a leg
intimebb hangulatunkat is megmér
gezte. Nem volt nap, hogy a hábo



rús veszélyről ne beszéltünk volna 
a műhelyben. A sajtó, a rádió a né
metekkel kötött egyezmény miatt 
hallgatott ró la . . .  A katonák az ut
cán menetelve háborús dalokat éne
keltek:

„Ha jön a háború,
Ha masírozni kell,
A sötét felhők 
Ha ránk zúdulnak . . . ”

Európa egyes területein már folyt 
a vér, a Hitler-fasizmus egyre ter
jeszkedett.

SÖTÉT FELHŐK

1941 nyarán feleségem sikeresen 
befejezte tanulmányait, megkapta a 
tanári diplomát. Ennek örömére ün
nepi ebédet készített. Az asztalnál ül
tünk, szépen alakuló jövőnkre gon
doltunk, amikor az utcán, a téren és 
a folyosókon egyszerre megszólal
tak a hangszórók, Molotov, a szov
jet kormány külügyminisztere be
szélt. Bejelentette, hogy a fasiszta 
német csapatok gálád, hitszegő mó
don betörtek az országba, már több 
helyen átlépték a határt. Kitört a 
háború. . .

A hír lesújtott bennünket. Álta
lános megdöbbenést keltett, majd 
keserű harag öntötte el szívünket. A 
városban a munka megállt és meg
állt a forgalom is, mindenki az utcán 
volt. Felbolygatott darázsfészekhez



hasonlított a város. Lázasan tárgyal
tuk az eseményeket, vártuk a híre
ket a határról, a frontról.

Moszkva dolgozói, férfiak és nők, 
fiatalok és idősebbek, akik elbírták 
a fegyvert, ott áltak a toborzó bizott
ságok előtt, jelentkeztek katonának. 
Még aznap jelentkeztem én is.

A mi műhelyünkből Trifunov, 
Sztyepanov, Orlov és Tyitov a front
ra kérték magukat, Zálman és az 
öreg Kuzmin a munkásosztagba irat
koztak fel. Bevonultam a kijelölt 
laktanyába és beöltöztem katona
ruhába.

A kaszárnyaudvai, a termek, min
den megtelt önkéntesekkel. Magva
rokkal is találkoztam. Ott volt Bá
lint János barátom, a csepeli vasas. 
Vidáman, teli torokkal és teli -re
ménységgel köszöntöttük egymást.

— Most megyünk, Pestig meg 
sem állunk! — kiáltotta felém Bá
lint, jobbjában levő fegyverét ma
gasra emelve. (Bálint János pár hó
nap múlva a volokolamszki fronton 
életét vesztette.) A kaszámyaudva- 
ron találkoztam a már akkor hír
neves zeneszerzővel, Szabó Ferenc
cel is.

Engem mint volt frontkatonát 
rögtön beosztottak a menetszázad
ba. Kora reggel, teljes felszerelés
sel kivonultunk gyakorlatozni a vá
rostól öt-hat kilométerre fekvő er
dős, rétes területre. Harcászati moz
dulatok közben, a nagy melegben 
dőlt rólunk a veríték. De nem a



tűző nap vagy nehéz gyakorlat 
nyugtalanított, inkább sebesült lá
bam, mely egyre élesebben szúrt, 
fájt.

Hazafelé menetelve már nem tud
tam titkolni, sántítva marsoltam. 
Parancsnokunk, egy Bugyonnij-baju- 
szos tovaris, kinek széles mellén pol
gárháborús kitüntetések csillogtak, 
észrevette, hogy bicegek, odalovagolt 
mellém:

— Mi baj, tovaris? Mi van a lá
bával? — kérdezte.

— Semmi az egész! — válaszol
tam erőltetett könnyedséggel. — Még 
15-ben, a Kárpátokban szétzúzta a 
gránát a jobb lábam fejét, de azóta 
összeforrt, oda se neki. . .

A parancsnok orvosi vizitre ren
delt. Az orvos alkalmatlannak talált. 
A további intézkedésig hazaküldtek.

— Van itt egészséges is elég — 
búcsúzott tőlem a parancsnok. — 
Otthon is kell az ember.

*

Egy éjszaka bántó, éles hang 
riasztotta fel a város lakóit: légi
riadó.

— Német repülők! Le az óvó
helyre! — hangzott a vészes kiáltás 
többfelől.

Az óvóhelynek előkészített pin
cék gyorsan megteltek riadt, sápadt 
emberekkel, álmukból felzaklatott, 
síró gyermekekkel, kisdedekkel. Tá



voli heves tüzelés hallatszott. A szov
jet pilóták a városon túl felvették a 
harcot. Félórás légiütközet után visz- 
szavetették a németeket.

A következő napon plakátok je
lentek meg az utcán, melyekben el
rendelték az evakuálást, gyermekes 
anyák, öregek és gyermekek elszál
lítását a veszélyessé vált városból. 
Még aznap megteltek a várótermek, 
vagonok, vonatok a távolba induló, 
szomorú és kétségbeesett, elszánt 
anyákkal, aggastyánokkal.

Feleségem és kislányom is köz
tük volt. A hatóságok veszélytelen 
helyet, jó  elhelyezést ígértek. Mi bíz
tunk jó  szándékukban, de ki tudott 
akkor biztosat, ki tudta, mi lesz 
holnap, egy hét múlva? A vonatnál 
Klára alig szólt valamit, hangot nem 
adott, de folytak a könnyei. Akkor 
váltunk el először egymástól. Vitték 
őket valahová, oda, ahol nem hallat
szik az ágyúdörgés, nem lesznek 
berepülések, de mi lesz? Ki tudja?

— Veszélyben maradsz itt — ag
gódott miattam a feleségem. — Vi
gyázz magadra!

— Te is nagyon vigyázz magad
ra és a gyermekre — válaszoltam 
halk, bizonytalan hangon.

Mint leküzdhetetlen, súlyos be
tegség, eluralkodott rajtunk a bi
zonytalanság, pedig hittünk veze
tőinknek, hittünk magunkban, saját 
erőnkben, a nép erejében, a győze
lemben. Nem is tudtuk másképp el



képzelni, mégis a bizonytalanság 
alattomos érzése, a tudatalatti féle
lem mélyen befészkelte magát lel
kűnkbe. Klára vigasztaló és vigaszt 
váró, szomorú tekintetét nem bírta 
levenni rólam. Félt, féltette gyer
mekét, engem, önmagát, de erről 
nem szólt egy szót sem. Másról be
szélgettünk, lényegtelen dolgokról. . .

Induláskor kislányom nem akart 
elválni tőlem, ölembe bújt oly erő
sen, hogy amikor mozdult már a vo
nat, az utolsó pillanatban az anyja 
valósággal kiragadta a kezemből. Sí
rás, vigasztaló szavak, integetések 
közepette, nagy terhével elindult a 
vonat.

Elmentek.
Az állomásról hazafelé ballagva, 

a szürke, borús ég alatt úgy érez
tem, nem ismeretlen nekem ez az 
érzés, az aggodalom sebző fájdalma. 
Nem ismeretlen a szívbe markoló 
mélységes szó, ez a reménytelen in
telem: „Vigyázz magadra!” Anyám
tól hallottam először 1914-ben, ami
kor búcsúztunk a frontra induló 
apánktól. Cserepes ajka reszketett, 
amint mondta:

. — Vigyázz magadra!
— Majd vigyázok — válaszolta 

apám bizonytalan hangon, minket 
és önmagát vigasztalva.

De nem tudta beváltani az ígé
retét: nem tért vissza soha . . .



Mint vak ember szemét a fekete 
szemüveg, úgy takarták el a fekete 
roletták a Metropol hatalmas abla
kait esti szürkülettől hajnali vilá
gosságig, hogy árulkodó fény ne szű
rődjön ki a házból, ahol folyt a mun
ka éjjel-nappal. A roppant város 
minden ablakszeme be volt sötétít
ve, nehogy célpontot adjunk az el
lenséges repülőknek, melyek most 
már szinte naponta, leginkább haj
naltájt megjelentek a város felett. 
A szovjet elhárítok hősies küzde
lemben sok német repülőt lelőttek, 
de egy részének mégis sikerült be
hatolnia és bombáznia a várost. A 
40—60 méter mély földalatti villa
moshálózat, a metró hatalmas állo
másai biztos búvóhelyet jelentettek 
az anyák, gyermekek, öregek és be
tegek részére. A sok ezer ember mat
raccal, ágyneművel a kezében este 
leszált a metróba és reggel jött fel 
anélkül, hogy bármit is hallott volna 
a város felett lezajló légicsatából, 
a bombák robbanásaiból.

Az egészséges nők és férfiak az 
épületek körül és tetején őrködtek 
egész éjszaka, hogy a gyújtóbombá
kat időben elhárítsák és a robbanás 
okozta helyeken segítséget nyújtsa
nak.

Mi, a Metropol dolgozói is min
den légiriadó alkalmával felrohan
tunk a szálloda tetejére. Kezünkbe 
vettük az elhárító szerszámot, a 
másfél méter hosszú nyelű vasfogót, 
és a házra hullott kukoricacső nagy



ságú sistergő gyúj tóbombát a te
tőn elhelyezett vizeshordóba, homo
kos ládába vagy homokrakásba ha
jítottuk. Ahol már kigyulladt a te
tő, ott tűzoltófecskendővel eloltot
tuk a tüzet. Így ment ez napról nap
ra, alig aludtunk egy-két órát, már
is riadó, fel a tetőre.

Pihenőnap nélkül, szakadatlanul 
dolgoztunk, azt mondtuk: ha kato
náink a fronton halálos veszede
lemben bírják, nekünk is itthon bír
nunk kell. őrt álltunk a háztetőn, 
„Isten szabad ege alatt", vártuk a 
lehulló bombákat, néztük a légi üt
közetet a fejünk felett. Szemünkben 
a félelem és a csodálkozás jeges fé
nyeivel, láttuk a szétlőtt, lángoló, 
füstölgő és süvítve, ugatva lezuha
nó repülőgépet, vagy a találat által 
szétrobbant gép szálló szilánkjait, 
szárnyait.

Az éjszakai bombázások nemegy
szer házakat szeltek ketté vagy sú
lyosan megrongáltak, ezeket a kato
nai és civil munkásosztagok reggel
re felépítették. Mintha mi sem tör
tént volna. Ez nagyon fontos dolog 
volt, mert így biztosították Moszkva 
zavartalan életét, ezért nem tört ki 
pánik a fővárosban soha, egy pil
lanatra sem.

Nehéz napok és még nehezebb 
éjszakák voltak ezek. A szakadat
lan munka, az álmatlanság, az örö
kös készenlét, izgalom teljesen ki
merített engem is. A fizikai fáradtsá
got fokozta a még súlyosabb lelki



gyötrelem, a bizonytalanság érzése, 
a messzi ismeretlenbe küldött gyer
mek és asszony miatt, akiről csak 
zavaros hírek keringtek, biztos je
lentés vagy levél nem jött. Voltak 
órák, amikor pattanásig feszített 
idegeim hisztérikus kirobbanásokra 
sarkalltak. Minden semmiségért fel
lobbantam, kiabáltam, öklömmel az 
asztalt vertem, vagy öklöztem szo
bám süket falát. Aztán elszégyell
tem magam önmagam előtt, gyenge
ségem miatt. Máskor levertség, fá
sultság, minden mindegy hangulat 
vett erőt rajtam átmenetileg egy-két 
órára.

Nálunk a Metropolban is történ
tek idegösszeroppanások. Én min
den erőmet megfeszítve, ingadozva 
bár, de álltam a sarat, öntudatom 
segített, erőt adott a fasisztákkal 
szemben érzett mélységes gyűlöle
tem. Erőt adott szovjet hazám és 
magyar hazám szeretete, mely lel
kemben eggyé forrott.

*

Már leesett a hó és hirtelen, mint 
ellenséges támadás, ránk tört a ke
mény orosz tél, amikor egy napon 
postás lépett be a lakásba. Levéllel 
a kezében. A gyűrt-mart sárga bo
rítékot remegő kézzel bontottam fel:

„Kedves Férjem! Drága Édes
apám!



Nagyon örülök, hogy végre négy
hónapi hányódás, vergődés után 
olyan helyzetbe jutottam, hogy tol
lat foghatok.

Pavlovkán vagyunk. Ez a község 
járási székhely, Cskálovtól (régi 
Orenburg) 18 km-re. Ázsia határán! 
Itt tanítok német nyelvet az álta
lános iskolában.

Erzsiké egészséges és most már 
én is nyugodtabb és egészségesebb 
vagyok, de hogy jutottunk el ide, 
azt szeretném neked elmondani.

Mikor a moszkvai állomáson el
váltunk Tőled, a vagonban elég jó 
helyet kaptunk. Nemsokára az egyik 
állomáson meleg reggelivel és dél
ben ebéddel fogadtak bennünket. 
Amilyen jólesett az ebéd és a gon
doskodás, éppoly visszatetszők vol
tak az állomás körüli rommá lőtt 
házak, a német repülők bombázásá
nak nyomai. Vonatunk innen már 
fokozottabb iramban száguldott to
vább. Este meg sem álltunk. Haj
naltájban riasztottak fel bennünket. 
Nemsokára nyílt pályán megállt a 
vonatunk. Mi lörtént? Miért álltunk 
meg? — röpködtek a kérdések. — 
Nem mehetünk tovább — mondták 
kísérőink —, az előttünk levő állo
mást szétbombázták. Vezetőink in
tézkedésére a közeli falvakból pa
rasztkocsikkal jöttek ki, azokba 
szálltunk át. Sötét volt, szitált az 
eső. A végtelen sztyeppén sehol egy 
szikrányi fény. Elindultunk a mély
séges és félelmes éjszakába. Batyu



inkon ültünk az oldal nélküli pa
rasztkocsiban, ölünkben a riadt 
gyermekekkel. A sűrű, apró esőben, 
a gödrös, sáros úton nyargalva dö
cögött velünk a kocsi. A gyerme
kek minden nagyobb döccenés- 
nél felsírtak, Erzsiké is. Képzelhe
ted, hogy féltem, majd kiugrott a 
szívem. . .  Egy fordulónál a mi ko
csink félrebillent, én, hogy mentsem 
a gyermeket, ölemből kihajítottam 
a sárba, magam pedig a kocsi alá 
estem. Hogy mit éreztem ebben a 
pillanatban, nem tudom leírni. Üti- 
társaim mondták el később, hogy 
eszméletlenül szedtek fel a földről, 
a sárból.

Egy kórteremben tértem magam
hoz. Erzsikének az ijedtségen kívül 
nem történt baja.

Az ivanovói kórházban három hé
tig nyomtam az ágyat. Ez alatt az 
idő alatt kislányunkat gyermekott
honban helyezték el.

Többször hozzáfogtam, hogy meg
írjam neked ezt az esetet, de nem 
volt hozzá erőm. Ivanovóból vittek 
tovább Cskálovba. Ez a város Moszk
vától 1500 km-re van. Itt a tanár kol
legáim igen szépen fogadtak. Ápol
tak, etettek, talpra állítottak. Pedig 
az élelem itt is egyre kevesebb lett. 
Már rég bevezették a fejadagot, a 
jegyrendszert. Mikor munkaképessé 
váltam, a tanfelügyelőség Pavlovká- 
ra helyezett. Itt most egy jóindula
tú parasztcsaládnál lakunk, egy kis 
külön szobában.



Első feleségével, Kovács Annával 
(Üjvidék, 1921)
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Második felesége, Gruber Klára 
(Moszkva, 1936)



Családi körben lányával, vejével és 
unokájával 

(Kaposvár, 1962)
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Kedvesem! Amint látod, most 
már minden rendben lenne, csak 
Te hiányzol! Az újság azt írja, 
hogy Moszkvát gyakran bombáz
zák. Mi van veled? Nem történt va
lami bajod? Mi itt minden rosszra 
gondolunk. Veled álmodunk, örök
ké emlegetünk, nagyon egyedül va
gyunk. Itt van két olyan menekült 
család, kivel a frontszolgálatra nem 
alkalmas férj is eljött. Itt dolgoznak 
és együtt élnek a családjukkal. Ha 
teheted, jö jj utánunk Te is, ki tud
ja, mit hoz a holnap. Beszélj a veze
tőiddel. Gyere utánunk!

Sokszor csókol Klári és Erzsi.”

EGY ÜVEG LEKVÁR

Feleségem levele megnyugtatott, 
végre tudtam, mi történt velük, hol 
vannak, de fel is zaklatott, nem 
volt maradásom. Ügy éreztem, utá
nuk kell mennem, nem hagyhatom 
őket egyedül.

Amikor Koloszov elvtársnak, a 
Metropol igazgatójának lefordítot
tam a levelet, azt javasolta, hogy a- 
zonnal utazzak a családom után. Fel 
is készültem az útra. Beszereztem 
kenyeret, kekszet, teát, száraz halat, 
szappant, mindent, amit jegyre ad
tak. Otthon volt még egy üveg ba
racklekvárunk, azt is becsomagol
tam és elhelyeztem hátizsákomban.



Napokig vártam egy menekülte
ket szállító vonatra, mely Moszkvá
tól Cskálovig visz.

A vagon, melybe beszálltam, tele 
volt asszonyokkal, gyerekekkel, öre
gekkel, német kommunista menekül
tekkel, sőt a legnagyobb meglepeté
semre és örömömre, Steinmetz Mik
lóst is itt találtam. Feleségével és 
két nővérével az „öregek" után 
Orszkba igyekeztek. Orszk túl van 
Cskálovon, így együtt utaztunk. Én 
a feleségemről és kislányomról me
séltem nekik, ők az öregekről, akik 
már hónapok óta távol éltek.

Miklós kurta bőrkabátot, kato
nanadrágot, hosszú szárú bakancsot 
viselt. Igyekezett kedélyesen felfog
ni a helyzetet:

— Hát szép kis összkomfortosba 
jutottunk, mi? — mutatott nevetve 
a vagon belsejére.

— No, de sebaj, lesz még rosz- 
szabb is. Fő, hogy nem esik a hó 
a nyakunkba. Haj, a háború nem 
lakodalom, a győzelem nem sült ga
lamb.

Ezek a szavak inkább feleségének 
szóltak, aki túlságosan nekibúsulva 
nagyokat hallgatott. Ügy látszott, 
bántotta a helyzet.

Piri elmerengve bámult ki a va
gon ablakán:

Szép tavaszi álmok, 
Emlékek, virágok,
Zokogó lélekkel 
gondolok reátok. . .

— énekelte messze merengve.



A szemüveges Hajnalka állandó
an foglalatoskodott. Ennivalót ké
szített, kötött, varrt, kabátomról le
szakadt egy gomb, ő varrta fel.

Bizakodóan nézett a jövőbe.
— Tudod, bátyám, nekem egy 

régi, gyermekkori vágyam teljesül 
most. Végre meglátom Ázsiát, a pú
pos tevéket, a turbános embereket. 
Érdekes lesz. Majd mesélünk otthon 
sokat, ha hazakerülünk.

A vagonajtó mellett ült a bőrönd
jén egy fekete szemüveges, félvak fia
tal moszkvai férfi, gitárja húrjait 
pengette. Ennek az embernek a la
kását német repülőgépről dobott 
bomba szelte ketté, ő t  félholtan 
szedték ki a romok alól. Arcát, fe
jét a törmelék betörte. Hetekig vak 
volt. Mióta kijött a kórházból, vörö
ses ködben látja a világot. A vagon
ban botorkálva meg-megbotlott, i- 
lyénkor dühösen levette szemüvegét, 
véreres, barna szemei tárgra nyíl
tak, öklét a levegőbe emelte és szid
ta az életet, a világot, a háborút, 
mindenkit. . .  Egyébként kevés be
szédű, jóravaló embernek látszott. A 
fényes fekete gitár volt mindene, azt 
pengette, ha örült, ha szomorkodott, 
ha elmélázott.

Nem ismertem a dalt, amelyet 
játszani szokott, de a melankolikus 
melódia visszhangra talált a szívem
ben.

Fiatalasszony csitítgatta kicsi
nyét:



— Sírj, csak sírj, sírj, csak sírj. 
Jaj, nem tudok mit kezdeni vele! 
Nem tud aludni ebben az átkozott 
zsivajban, és ez a vastag rossz le
vegő . . .

Kebléből levelet vett elő, ki tudja 
hányadszor. Kórházból jött a le
vél, ahol sebesülten fekszik a férje, 
a Kosztya. Jobb karján érte a go
lyó. A levelet a bal kezével írta, mint
ha nem is az ő keze vonása volna, 
olyan furcsák a betűk.

Ezt sokszor elmondta már, a va
gonlakók mind tudták kívülről.

Könnyeit szárítgatta terebélyes 
tarka zsebkendőjével egy reszkető 
kezű, deres hajú ember. Valami kis
városi hivatalnokféle lehetett. Az ál
lomáson ellopták egyik kofferjét a 
subával, szőrcsizmával, téli holmi
val.

— Az egyiken rajta ültem, úgy 
bóbiskoltam, így megmaradt, a má
sik spárgáját fogtam, a spárga a ke
zemben maradt, a koffert elvitték . . .  
Ó, az átkozottak! Üjra előbújtak és 
lopnak a gazemberek, a hiénák, ó  
Istenem, mi lesz én velem, ha ki kell 
szállni a vonatból, ha jön a nagy hi
deg? . . .

Hansnak nevezte a férjét, Sophi- 
nak a feleségét a német emigráns há
zaspár, akik a vagonban sarkot ok- 
kupáltak maguknak. Idegen szavai
kat fesztelenül hallatták egész ú- 
ton. Új házasok lehettek, mert igen 
sok mondanivalójuk volt egymás
nak.



Lassan haladtunk előre, csak alig 
döcögött a vonat velünk. Néha órá
kig, sőt napokig állt. Mellettünk, el
lenkező irányba, nyugat felé kato
nákkal megrakott szerelvények ro
bogtak, vagy egy-egy, túl hosszú te
hervonat nyargalt, mely a frontra á- 
gyút, lőszert, lovakat szállított. Eze
ket kellett bevárni. De volt úgy is, 
hogy álltunk, vártunk, csak vártunk, 
nem tudtuk, hogy miért.

Az élelem már fogytán volt, az 
állomásokon egyre ritkábban kap
tunk meleg ételt. Vagy nem volt, 
vagy a vonat meg sem állt. Az enni
való, melyet Moszkvából hoztam, két 
hétig tartott. Napok óta csáján él
tem. Steinmetzékkel ha beszélget
tem, már nem volt más témánk, 
mint az evés. Éheztünk.

Ha felálltam, gyakran megszédül
tem. Sokat ültem a vagonban, him
bálózó szürke hátizsákomra bámul
va. Abban volt valami ennivaló. A 
fenekén lapult az üveg baracklek
vár, melyet ajándéknak szántam kis
lányom részére, aki éppúgy szerette 
a zamatos, édes, sárga gyümölcsízt, 
mint én. Elő is vettem gyakran, néz
tem, nézegettem az üveget, de vissza
tettem. Tantaluszi kínok voltak e- 
zek . . .

Volt úgy, hogy napokig nem néz
tem a hátizsákomra. Kívánatos do
loggal nem jó  szemezni, kísértésbe 
ejti az embert. Képzeletemben még
is láttam, nevetett rám, vonzott az 
aranyszínű üveg. Eszembe jutott az



a jelenet, amikor otthon lekvárfőzés 
idején Erzsikével nyalogattuk a lá
bast, feleségem olyankor csak neve
tett a két „torkos gyermeken” .

Huszonhárom napi utazás után 
végre feltűnt a láthatáron Cskálov, 
ez a szélesen kiterjedt ősrégi város. 
Búcsút vettem Steinmetzéktől és a 
többiektől, és leszálltam a vonatról.

Elgémberedett tagjaimat, fájó 
csontjaimat megropogtattam, és el
indultam a váróterem felé, hogy meg
várjam azt a vicinálist, amely elvisz 
Pavlovkába. Jegyváltáskor megtud
tam, hogy a faluban vasútállomás 
nincs, három kilométerre van a leg
közelebbi leszállóhely.

Este volt már, amikor odaértem. 
Fáztam, a vagonban megszoktam a 
meleget: a rossz táplálkozástól le
romlott szervezetem nehezen bírta a 
közel-szibériai decembert. Bekopog
tam egy házba. Kis felmelegedésnyi 
félórát és egy bögre teát kértem. 
Amikor megtudták, ki vagyok és mi 
a célom, az asszony szánakozva né
zett rám, és azt mondta:

— Jobb lenne, ha nálunk töltené 
az éjszakát, mert úgy látszik, vihar 
készül. Az erdő mögött alkonyatkor 
fekete volt az ég álja, és itt mife
lénk nem jó  tréfálni az időjárással. 
Jobb lenne, ha reggel menne át Pav- 
lovkára.

— Igen ám — válaszoltam —, de 
engem nagyon várnak. És három ki
lométer nem a világ.



Nekivágtam. Sietve tapostam a 
havas kocsiutat. Nemsokára hulla
ni kezdett a hó és a felzúgó távoli 
szél jelezte a közelgő vihart. Vissza
néztem, semmit sem láttam. A met
sző szél söpört, kavargott, arcomba 
havat csapott. Mentem. Valamibe 
belesüppedtem. Feltápászkodtam. A 
havas hátizsák húzott vissza. Süvít
ve, vijjogva most már teljesen elért 
a vihar. Minden erőmet megfeszítve 
mentem tovább. A szél taszított ide- 
oda, a hátizsákomat majd letépte ró
lam. Levetni, úgy könnyebben boldo
gulok, már rántottam egyet a válla
mon, de eszembe villant a lekváros 
üveg . . .  Hagytam, cipeltem ólomsú
lyú terhemet.

Alig vánszorogva értem el a fa
lut. Egy ház falához húzódva meg
pihentem, kissé kifújtam magam, 
mialatt mintha a vihar is alábbha
gyott volna. Bekopogtam a házba, 
megkérdeztem, tudják-e, hol lakik a 
tanárnő, aki Moszkvából jött és né
met nyelvet tanít az iskolában.

— Nálunk nincs iskola — volt a 
válasz —, nem tudjuk, nem ismer
jük. De a szomszéd házban ott van 
gyerek, a Vologya, ötödikes, az biz
tosan tudja.

Átmentem. Megkérdeztem. A fiú 
tudta, hol lakik a feleségem, velem 
jött és megmutatta a házat. A kis 
fatákolmány két apró ablaka sötét 
volt. Bekopogtam.

— Ki az? — a feleségem hangja 
volt.



— Én! — remegett ki belőlem a 
szó. Világosság gyúlt odabenn. Klára 
az ajtóhoz rohant, mezítláb, hálóing
ben, ahogy kibújt az ágyból. Boldo
gan, sírva, nevetve csókoltuk egy
mást. A kislány is felébredt. Álmos, 
idegen szemmel nézett rám, nem is
mert meg. Havas gönceimet lehány
tam magamról, letettem a bundás 
nagy sapkát.

— Apukám! — kiáltott a gyerek, 
és forró karjaival átölelte a nyaka
mat, fejemet.

Nemsokára előkerült a hátizsák.
— Ezt hoztam neked, kislányom

— tettem ölébe a levárt.
Erzsiké boldogan nézegette, tapo

gatta az üveget. Kinyitottam neki. 
A kis ujjak máris bent voltak az il
latos, édes lekvárban. Mohón ette, 
nyalogatta és arcomra, mely a bol
dogságtól kiderült, egy lekváros csó
kot cuppantott.

ÉHSÉG

Derűs reggelre ébredtünk. Elin
dultam körülnézni a községben, mely 
jóformán egy túl hosszú utcából, 
földszintes, apró, itt-ott emeletes, fá
ból ácsolt házakból állott. A temp
lom vöröshagymához hasonló kupo
lája, ahonnét a szél lesöpörte a ha
vat, aranylott a napfényben. Szemben 
vele tágas udvar középen új iskola. 
A téren bazárépület. Mögötte erdő
ség, ezen túl a messzeségben hegyek.



A falu jobb felén befagyott folyó kes
keny csíkja kígyózott, azon túl sík
ság terpeszkedett a végtelenbe. Az e- 
gész táj szemet kápráztató, kékes
fehér, puha hóbundát viselt.

Bármerre mentem a faluban, 
krumpliszag kísért, mint nálunk nyá
ron az akácillat. Ugyanis ezekben a 
napokban a parasztok krumplit há
moztak, szeltek vékony gerezdekre, 
szinte minden házban, és szárítgat- 
ták a kemencékben, konzerválták a 
front, a katonaság részére.

Ezen a vidéken ebben az évben a 
szárazság miatt rossz volt a burgo
nyatermés, mégis igen sok helyen az 
utolsót is odaadták, mondván: „Mi 
majd csak megleszünk valahogyan, 
most a front az első.”

Két üzlete is volt a falunak, ahol 
jegyre adták a fejadagot: kenyeret, 
lisztet, kását, burgonyát, a gyerme
keknek néha cukrot is. Zsiradékot, 
húst, vajat csak nagyon ritkán. Be 
teges, gyenge feleségemnek és kislá
nyomnak hiányzott a zsiradék. Pén
zem volt, betértem a bazárba vajat 
venni. A hólepte hodály körül a vi
dékről bejött parasztok lovai, tevéi 
a szánkók előtt ropogtatták a takar
mányt. Benn a barakkban az áru
sító padok mögött nagy fekete sap
kás oroszok, fehér turbános kirgi
zek árulták áruikat: aszalt gyümöl
csöt, napraforgómagot, tejet, túrót, 
itt-ott vajat is. Többnyire idősebb 
szegény parasztok voltak ezek, de



akadt köztük kulákféle is, és sok 
asszony.

Tejet vettem az egyik rőt szakál
las turbánostól, aki még vajat és va
lami émelyítő palacsintafélét is á- 
rult. A tenyérnyi vajra mutattam, 
azt kérdezve, mennyibe kerül. A gaz
da éles tekintetével végigmért, fél 
bajusza megmozdult és azt mondta:

— Pénzért nem adom . . .  De lá
tom, jó  ing van rajtad. Jó meleg, 
azért odaadom a vajat, ha kell. . .

Boldogan siettem haza, kezem
ben a darab vajjal.

A viszontlátás örömét, az együtt
élés boldog napjait megzavarta a 
nélkülözés és a rossz idő.

A beborult ólomszürke égből el
eredt a hó, feltámadt a szél. Az é- 
szaki szél, a csontig ható 40—50 fo
kos hideg, a közeli Ural-hegység szo
rosain át, Szibériából jött és rásza
kadt a vidékre, átfújta a falut, az 
utcákat, a házakat, embert, mintha 
egy csepp vérünk sem lett volna, 
úgy fáztunk. Szakadatlanul, sűrűn 
hullott a hó. Ilyen sok havat még 
soha nem láttam. Pár nap alatt eláll
ta az utakat, elszigetelte a községet 
a külvilágtól. A vonat se közlekedett. 
Pavlovka gyér élelemtartaléka csak
hamar elfogyott. Kiürültek az üz
letek. Az üres bazárban már csak a 
szél fütyült, hordta a havat, recseg
tette a rozoga épületet. Az üzletajtó
kon cédula fehérlett: „Minden elfo
gyott. Zárva.”



Feleségem tanítványai, a paraszt- 
gyerekek pár szem sült krumplit, ka
raj kenyeret, darab sült tököt hoz
tak az éhségtől meg-megtántorodó 
tanár néninek.

Én a bazári vaj vásárláskor meg
hűltem. Köhögtem, a hátam szúrt, 
belázasodtam. Az orvos írt valami 
orvosságot, de nem sokat ért, éhes 
voltam. Korgó gyomorral nyomtam 
az ágyat.

Egy reggel feleségem az iskolába 
magával vitte Erzsikét is. Én is fel
keltem. Már nem voltam lázas, csak 
gyenge és éhes. Gyomromban tom
pa fájdalmat, majd éles nyilallást é- 
reztem. Nem volt maradásom. Jár
tam fel-alá a szobában. Mit tegyek, 
mihez kezdjek? Mi lesz, ha még so
káig tart ez az idő? Kinéztem az ab* 
lakon. Házunk előtt az országúton 
egy egész sor trénkocsi állt. A kato
nák behúzódtak a házakba. A lovak 
abrakoltak. Jóízűen, nyálazva rág
ták a zabot. Felöltöztem. Kimentem 
az utcára. Mart a hideg. Az utca ü- 
res volt. A lovak ettek. . .  Zab . . .  Az 
is élelem — gondoltam. Abban is van 
liszt, táplálék. Lopni kellene belőle. 
Körülnéztem. Embert nem láttam se
hol. Odalopóztam az egyik lóhoz. 
Nagy csontú, sovány sárga ló volt. 
Belenyúltam a fején levő ab rákos 
tarisznyába és egy jó  marék zabot 
kivettem. Sietve, boldogan félrehú
zódtam a fal mögé és rágni kezdtem 
a zabot. Kemény volt, mint a tű, úgy 
szúrt. Rágtam kitartóan, míg végre



émelyítő nedvet éreztem a számban, 
de lenyelni nem mertem, mert a zab 
megfojtott volna. Ki kellett köpni. . .  
Kiábrándulva, kijózanodva, emberi 
mivoltomban megalázva visszasom
polyogtam a lakásba. Lefeküdtem. 
Gyötört az éhség. Újra éreztem az 
éles nyilallást.

Fel kellett kelnem. Kutattam va
lami ennivaló után. Kenyeret rég 
nem láttunk. Semmit sem találtam 
a házban. Eszembe jutott, hogy elő
ző nap este néhány szem krumpli
ból levest készített a feleségem és 
a héját az egyik fazékba tette. Meg
találtam a fazekat a nyers krumpli
héjjal. Megmostam, tűzre tettem, pu
hára főztem, összetörtem és meget
tem, felfaltam . . .  Keserű volt, sava
nyú, rossz, de volt valami a gyom
romban . . .

Hetekig tartott az ítéletidő. Majd 
lassan a vihar, ez a felbőszült zsar
nok kidühöngte magát, elcsitult, el
pihent. Az élet, mint lázas nagy be
tegség után a gyermek, lábadozni 
kezdett. A napsugarak először a fel
legeket törték át, majd a nap lan
gyos ölelésétől megenyhült a levegő, 
meglágyult a hó, a jég, éledezni kezd
tek az emberek. Én is munkát kap
tam a kolhoz asztalosműhelyében. 
Munkámat liszttel, kenyérrel, krump
lival díjazták.

A tavaszi napfény a kegyetlen fe
nevadat, az éhséget is elűzte.



A FEHÉR KÓRTEREM

Klárát a menekülésnél ért sérü
lés, az éhség, a túlfeszített munka 
nagyon megviselte, napról napra 
gyengült. A tanítás, melyet eddig 
örömmel végzett, egyre nehezebbé 
vált számára. Év végén bizonyít
ványosztáskor elszédült. Rosszul 
lett. A községi orvos beutalta a 
cskálovi kórházba. Vele együtt mi 
is beköltöztünk a városba.

A fehér kórterem csendje, me
lyet alig zavartak meg az ápolónők 
cicaléptei, a tisztaság, a rendesebb 
étkezés Klárát némileg megnyugtat
ta. Az orvosi véleményt azonban 
csak velem közölték.

— Nagy baj van — mondta hoz
zám közelhajolva a szemüveges or
vos. — Súlyos eset. . .  A szív, a 
szív. . .  De hosszú, gondos kezelés
sel talán elérünk némi javulást.

Megdöbbentem, azt hittem, csak 
kimerültségről van szó. De magam
ba fojtottam ijedtségemet, nehogy 
Klára észrevegye.

A kórházi szobában a többi 
beteg bágyadt kíváncsisággal nézett 
ránk.

— Kik ezek, mifélék? — mondták 
a néma tekintetek.

Magyaros, kemény kiejtéssel be
széltük az orosz nyelvet. Ez volt 
nekik a fucsa, idegen, de azért mi
kor megismertek bennünket, saját
jukként fogadták be Klárát a kór
házi szoba közösségébe.



A kórteremben még hárman fe
küdtek: Násztya, a fiatal szeplős or
rú, mindenkinek szolgálatkész vas
esztergályos leány, Nyura, a hall
gatag kolhozparaszt-asszony, és az 
ablak alatti ágyon a mindig kissé 
lázas-piros, tej fehér arcú óvónő. Az 
óvónő szenvedélyes vers- és mese
mondó volt, hacsak tehette, felol
vasott egy-egy verset vagy mesét 
Puskin műveiből.

— A szíveseknek na**von kell a 
szép szó, ez félorvosság nekik — 
szokta mondani.

Klára állapota nem javult, arca 
sápadt, soványabb lett, állandóan 
bágyadt volt, szomorú és ideges. Na
gyon unta már a kórházat. A szür
ke falakra emelve tekintetét, több
ször megjegyezte:

— Siralomház ez . . .  Ó, csak már 
szabadulhatnék!

Szóltam kezelőorvosának és a fő
orvosnak is, de nem írták ki.

— Ki ápolja otthon, magánál
— válaszolta a főorvos erélyesen.
— örüljön, hogy itt van.

Nem örültem. Szomorkodtam.
Inkább magam viseltem volna el 

a betegséget. Fájt nézni őt, amint 
fonnyad, sápad napról napra.

*

Cskálovban a Vörös Hadsereg há
zában kaptam munkát mint kárpi
tos. A parancsnok, Vukov százados,



egy harminc év körüli, halk szavú 
ember, nemrég jött ki a kórházból, 
műlábbal, mert a bal lábát az uk
rajnai fronton térdben letépte a 
lövedék.

Munkába lépésem napján a pa
rancsnok behívatott az irodájába és
— ahogy most neveznénk — leká- 
derezett. Megkért, hogy mondjam 
el, hol dolgoztam eddig, beszéljek 
magamról, családom helyzetéről. 
Mindent elmondtam neki. Élgondol
kodva válaszolt:

— Nehéz időket élünk . . .  Ma
guknak is nagyon nehéz. Maguk 
messze, igen messze elsodródtak 
szülőhazájuktól, itt élnek velünk. 
Felesége kórházban, maga a kisgye
rekkel anya nélkül. Ez mésj békében 
is nehéz. De van-e olyan ház, olyan 
család ma minálunk, amelynek 
könnyű az élete? Az ellenség kira
bolta, tönkretette országunk nagy 
részét. Mi itt az Uraiban túl va
gyunk terhelve. Sok a menekült, a 
sebesült, a beteg és a tömérdek ha
difogoly, a katona, az idetelepített 
hadiüzem. Ezt mind mi látjuk el. 
Ez a terület nem tartozott soha a 
szovjet állam éléskamrái közé. Sok 
itt a megmunkálatlan szűzföld, s az 
éghajlat, az időjárás sem a legked
vezőbb. Rövid a nyár, hosszú a tél, 
és kegyetlen.

Nekibúsulva, fejemet mellemre 
ejtve hallgattam a százados szavait, 
ö  hozzám lépett, vállamra tette a 
kezét és mosolyogva mondta:



— Nem hagyjuk el magunkat. 
Birkózunk és leteperjük az ellen
séget. Látja, a szovjet földet már 
megtisztítottuk és csapásra csapást 
mérünk rájuk — sújtott öklével a 
levegőbe. — Magyarországot is fel
szabadítjuk. Ezt mondom én magá
nak, és ezt üzenem a kórházba a fe
leségének is.

Kezet fogtunk.
— Várjon egy kicsit! Mit küld

jék a kislánynak? — Körülnézett, 
íróasztalán egy papírszeleten feküdt 
néhány szem kockacukor és egy ma
roknyi kétszersült. — Itt van, ez az 
én fejadagom, vigye haza és adja 
oda a gyermeknek . . .

A túlzsúfolt szűkölködő várost 
nagy baj, nagy veszedelem érte: fel
ütötte fejét a tífusz. A városon túli 
régi járvány kórházat ismét megnyi
tották. A háromemeletes komor 
szürke épületet, mely rozsdás, ot
romba vaskapuival, apró, vasrácsos 
ablakaival inkább fegyházhoz volt 
hasonló, a múlt század végén, 
a nagy járvány idején, még a cár 
építtette. A nép ezt az irtózatos he
lyet „Ád”-nak, pokolnak nevezte el. 
Az volt róla a közhit, hogy ide 
„csak bemenni lehet, de kijönni so
ha”.

Erzsiké egy nap feltűnően lehan- 
goltan jött haza az iskolából és azt 
újságolta, hogy bezárták az iskolát 
a tífusz miatt. Megdöbbentem. Kis
lányom rosszkedvű és sápadt volt. 
Elvittem az orvoshoz. A fehér sza



kállas, idős orvos alig vizsgálta két- 
három percig, félrehívott és azt 
mondta: sajnos a kislány tífuszgya
nús. E szavaktól homlokomon ki
gyöngyözött a hideg veríték. Egy 
ideig némán bámultam az orvosra.

— Vigye haza.
Hazavittem, tejjel kínáltam, nem 

evett. Cukros kása is volt otthon, 
ezt nagyon szerette, most hozzá sem 
nyúlt. Arca, füle, mint a pipacs, úgy 
lángolt.

Megmértem a lázát, 39,5°. Lefek
tettem, sírt a kis vesszőfonatú ágyá
ban, majd lassan elnyomta az álom.

Aggódva, kétségbeesetten ültem 
ágya mellett, figyeltem a pulzusát, 
szívverését, lélegzetét. Szerettem 
volna magammal elhitetni, hogy té
ved az orvos: nem tífusz . . .  Tépelő- 
désemből autótülkölés riasztott fel. 
Házunk előtt a furcsa, elnyújtott 
tülkölés megismétlődött. Az autó a 
mi ajtónk előtt állt meg. Kopogás, 
két fehér köpenyes betegápoló lé
pett a szobába. A nevemet mond
ták és azt kérdezték, itt van-e a tí
fuszgyanús gyermek. Megdöbben
tem. Ezek a tífuszkórház emberei. 
Mit csináljak? Nem adhatom nekik 
a gyermeket, ha elviszik. . .  Agyam 
most is, mint mindig a veszély pil
lanatában, világosan és nyugodtan 
működött. Tífuszgyanúst mondott 
az ápoló. A gyanús szóba kapasz
kodtam és hidegen válaszoltam.



— Tévedés, itt tífuszgyanús gyer
mek nincs. Kislányom gyengélke
dik, de nem tífuszgyanús. Különben 
tífuszgyanús lehet ma itt minden 
ember, én is, maga is, mindenki, az 
egész város.

— Beteg-e a kislány? — kérdezte 
az ápoló nyomatékkal.

— Nem beteg, kitűnően alszik. Kü
lönben voltam vele az orvosnál, ő 
sem tudott semmit megállapítani. 
Azt mondta, vigyem haza.

A két ember gyanakodva össze
nézett.

— Itt a parancs, be kell szállíta
ni a ragályosba.

Mint a kés, villant szemembe a 
fehér papiros. Nem vettem át. De 
nem mutattam ijedtségemet, minden 
erőmet összeszedve nyugodtan vá
laszoltam.

— Tévedés! Nekem az orvos 
mást mondott.

Az idősebb ápoló titkolt részvét
tel az alvó gyermek felé tekintett 
és egy másik papírt tett elém.

— írja ezt alá. Maga felel érte.
Aláírtam, mindent aláírtam vol

na, csak távozzanak.
Elmentek.
Erzsiké mélyen aludt. Mellette 

virrasztottam egész éjszaka. Ha autó 
robogott el a ház előtt, megijedtem, 
attól féltem, hogy visszajött a tífu- 
szos kocsi. De nem jött vissza. Alig 
virradt, ölembe vettem a kislányt és



siettem vele a gyermekkórházba, 
mely tőlünk jó  két kilométerre volt. 
Az úton Erzsiké, talán a friss leve
gőtől, kissé felvidult. A gyermekkór
ház fehérre festett, barátságos szép 
épület volt. Az előzetes vizsgálatnál 
elmondtam a tegnapi mesét, a tí
fuszról egy szót sem szóltam. Ennek 
eredményeképpen kislányomat a 
kivizsgálandók közé, külön szobá
ban helyezték el.

Talán itt más betegséget állapí
tanak meg, valami könnyebbet, és 
itt tartják — ébredt fel bennem a 
remény. Kissé megnyugodva men
tem haza.

A műhelyből délfelé telefonhoz 
hívtak. Rossz sejtelem nyilallt szí
vembe. Mi van?

A gyermekkórházból telefonáltak, 
hogy azonnali vigyem be a kislány 
ruháját, mert megállapították, hogy 
hastífusza van és át akarják szállí
tani a ragályosok kórházába. Mit 
tegyek? A veszély, mint a vipera, 
egyre közeledett. Hogy mentsem meg 
a gyermekemet? Rohantam ki a 
gyermekkórházba. Felkerestem a fő
orvost. Talán megérti a helyzetemet, 
talán megszán, és vállalja a koc
kázatot, talán megengedi, hogy a kis
lány ott maradjon és elkülönítve a 
többiektől ott gyógyítsák ki. Tud
tam, ez nem csekélység, túl sokat 
kérek, de mit tehettem mást. Meg
próbáltam a majdnem lehetetlent.

Idősebb, törékeny nő volt a fő
orvos. Halvány arcát deresedő haj



övezte, meleg szürkéskék szeme szá
nakozva nézett rám és a gyermekre. 
A dolgozószobájába vezetett, őszin
tén elmondtam neki mindent, azt is, 
hogy hazudtam eddig, mert nagyon 
féltem a gyermekemet. Igen rossz 
híre van a ragályos kórháznak. Azt 
is, hogy a feleségem súlyos betegen 
a másik kórházban fekszik. És 
hogy külföldi vagyok.

— Ha a kislányom elpusztul, nem 
tudom, mi lesz. . .  — mondtam el- 
csukló hangon, mert akaratom el
lenére sírva fakadtam.

Az orvos szótlanul, elgondolkoz
va lépdelt szobája szőnyegén.

— Nehéz helyzet — mondta —, ne
héz így is, nehéz úgy is. Baj is 
lehet ebből. . .  Kint a ragályosban 
igaz . . .  Szigorúan elkülönítve?. . .
— tördelte a mondatokat. Gondolko
dott, járt a vastag szőnyegen fel- 
alá, majd hirtelen hozzám fordult.
— Csoda, hogy maga bírja még! 
No, majd teszünk valamit.

Erzsikét egy szigorúan elkülöní
tett szobában maga a főorvosnő ke
zelte és egy ápolónő gondozta, aki 
önként vállalkozott rá.

*

Lakásomon levél várt.
Ki írt? Honnan? Feladó: Stein* 

metz Miklós kapitány. A Miki!



„Kedves Pali Bátyám! Már rég
óta akarok írni neked, de a szaka
datlan ütközetek, előnyomulás, na 
meg a pontos címedet sem tudtam. 
Ezt a levelet is a városi pártbizott
ságra címeztem, úgy gondoltam, tud
nak rólad és átadják.

Ahogy elváltunk egymástól, én 
a családdal három nap múlva meg
érkeztem Orszkba, az öregekhez. 
Onnan nemsokára Alma-Atába ke
rültem, itt ért a behívó. Csapatom
mal végigverekedtem a fél országot. 
Ukrajnát, Galíciát. Nem volt köny- 
nyü, azt te is jól tudod. Minden talp
alatnyi földnek vér az ára, sok vér. 
Fontos, hogy győzzünk. Nyomulunk 
előre, szűköl a náci, mint a megvert 
kutya.

Tegnap hajnalban léptük át a 
magyar határt. Képzelheted, hogy 
örültünk, és különösen én. A hatá
ron, ahogy bukdácsoltam a bozótok 
közt, rád gondoltam, Pali bátyám, 
a szökésed jutott eszembe. Tele van 
a szívem örömmel, magyar földön 
járunk, erőltetett iramban, de nem 
érzem a fáradtságot. Oly szép itt a 
táj, az erdők, hegy-völgy minden. 
Csakhogy idáig jutottunk. Zsúpfö- 
deles, gerendás parasztházban va
gyunk néhányan elszállásolva, itt 
írom a levelemet. Ba j társaim jóízű
en horkolnak már körülöttem. Tu
dod, nagyon kell a pihenő. Erős az 
iram, kemény a harc és kell a tisz
ta fej . . .  Zárom is levelemet, hisz 
amit akartam, megírtam.



Feleségedet, kislányodat és té
ged erősen ölel

Miki

Ui: Pestről majd többet írok.”
Miklós levele éppen jókor jött. 

Jólesett, megnyugtatott. Munka 
után, estefelé siettem vele ki a kór
házba, feleségemhez, ő  is örült a 
levélnek. Bár nagyon nyugtalanítot
ta már, hogy két napja nem voltam 
nála.

— Erzsiké miért nem jött be 
veled? Mi van a gyerekkel? Már egy 
hete nem láttam.

Mit válaszoljak? Az igazat nem 
mondhatom meg neki, csak súlyo
sabbá tenné a helyzetét. Szívbeteg 
embert nem szabad felzaklatni.

— Máskor ő egyedül is bejött 
hozzám — folytatta a feleségem. — 
Hipp-hopp, mint egy kis cica, beug
rott az ablakon és itt volt.

— Igen, igazad van — mondtam 
erőltetett nyugalommal —, de baj 
van a gyerekkel. Tudod, még a múlt 
héten történt. A tilalom ellenére ak
kor is látogatási idő után akart be
szökni hozzád. Már fel is mászott 
az ablakpárkányra, amikor rajta
kapták. Büntetésből eltiltották egy 
időre a látogatástól. Sajnos, még a 
kórház tájára sem jöhet — hazud
tam folyékonyan.

— Ez baj, ez rossz — válaszolt 
Klára. — Igaz, az jó, ha a gyerek 
élénk, a baj az, hogy a kórháziak



ezt nem akarják megérteni. Na 
mindegy, jobb ha így van, mintha 
beteg lenne. . .

A felnőttek kórházából siettem a 
gyermekkórházba. Erzsikének azt 
meséltem, hogy az édesanyja job
ban van, nemsokára meggyógyul, jó  
lesz, szép lesz újra az életünk. Tes
tet, lelket ölő súlyos napok, hóna
pok voltak ezek.

A gyermek állapota javult. A fe
leségemé rosszabbodott. Már fá
rasztotta a beszéd is. A bal karja el
halt, alig bírta felemelni.

Amikor Erzsiké egészségesen ki
jött a kórházból, első utunk az any
jához vezetett. Nagy volt az öröm.

1944. december 3-át írtuk. Azon 
a napon lekötött a munkám, újság- 
olvasáshoz is csak este jutottam. 
Akkori szokásom szerint először a 
hadi jelentéseket kezdtem böngészni. 
Rögtön szemembe tűnt a hír: „Csa
pataink december 2-án felszabadí
tották a Balatontól nem messze fek
vő Kaposvár városát, Somogy me
gye székhelyét." A Pravda csak eny- 
nyit írt. De ez a pár szó elég volt 
ahhoz, hogy engem testben, lélek
ben felzaklasson, hogy örömömben 
magamhoz szorítsam az újságot és 
boldog, könnyes szemmel fel-alá ro
hanjak a szobában. Elég volt ahhoz, 
hogy fél éjszaka ne aludjak.

Kislányom nem tudta, mi történt 
velem, minek örülök olyan szokat
lan, túláradó örömmel.



— Mi az, édesapám, mi van az 
újságban? — kérdezte.

Odasiettem kis ágyához, magam
hoz öleltem a gyermeket és ujjong
va válaszoltam:

— Kislányom! Örülj te is, haza
mehetünk, most már hazamehetünk!

A gyermeknek, aki Moszkvában 
született, Szovjetország volt a hazá
ja, nemigen értette meg a lelkesedé
semet, bár sokszor beszélgettünk ve
le Magyarországról. Hogy is érthette 
volna meg gyermekésszel, hogy mit 
is jelent ez a hír egy hazájából szám
űzött embernek? Mit jelent az, 
hogy végre eljött a rég várt óra, és 
sok küzdelem és szenvedés után 
visszatérhetünk szülőhazánkba?

A gyermek örült annak, hogy az 
apja örül és mosolygó arccal el
aludt.

Künn elcsendesedett az idő, nem 
rázta a szél az ablakomat. Kinéz
tem: halkan, nagy pelyhekben hullt 
a hó. Hátradőltem a széken, elmé
lyedtem gondolataimban. Gondolata
im otthon jártak.

Gazda Jenő barátom szava jutott 
eszembe, melyet 1919-ben mondott 
és azóta sem felejtettem el. így tör
tént:

A bukás után minket, harminc 
elítéltet láncra verve kísértek a ka
posvári állomásra, hogy elszállítsa
nak a sopronkőhidai fegyházba. A 
város visszatért urai ott csúfondá- 
roskodtak körülöttünk, vihogtak, rö



högtek, élvezték szenvedésünket. 
Csukly úr, a potrohos városi főjegy
ző odaszólt az őrség parancsnoká
hoz:

— Hadnagy úr, úgy vigyék ám el 
ezeket, hogy soha többé vissza ne ta
láljanak! . . .

Gazda Jenő, a délceg, barna le
gény, a Latinca-század egyik parancs
noka, nem bírta ki, hogy ne vála
szoljon Csukly úrnak.

— Visszajövünk! — vágta oda ha
tározottan, bátran, olyan hangon, 
hogy a közelebb álló urak elsápad
tak.

Aztán jött a fegyház . . .  szökés, 
emigráció. A börtönben, de különö
sen a nehéz földalatti harcok idején, 
amikor minden lépésünk életveszél
lyel járt, sokszor eszembe jutott 
Gazda Jenő szava:

— Visszajövünk!
önbizalom, hit, erő parázslóit eb

ben a szóban.
Másnap reggel sietve mentem be 

a kórházba feleségemhez. A fehér 
paplanon már ott feküdt előtte a 
Pravda tegnapi száma. Derült arc
cal fogadott.

— Felszabadították a mieink Ka
posvárt! Visszamegyünk!

E szavakat olyan hangosan mond
tam magyarul, hogy a szobában fek
vő többi beteg is felfigyelt. Kérdő- 
leg néztek rám, mi történt. Megma
gyaráztam nekik. A beteg arcokra 
mosoly ült a hír hallatára.



Aznap délután nem mentem be 
dolgozni. Levelet írtam Moszkvába 
Szántó Rezső elvtársnak, a Kommu
nisták Magyarországi Pártja megbí
zottjának. Arra kértem, hogy szerez
zenek nekünk útlevelet, hadd mehes
sünk haza. „Repülni szeretnénk — 
írtam —, nincs maradásom. Hív a 
szülőföld, hívnak a meghitt régi ut
cák, házak, melyekre olyan sokat 
gondoltam. A csendesen csobogó, 
csillanó zöldes vizű Kapós folyó, a 
Tüskevári rét, ahol annyit játszot
tam gyermekkoromban. Hívnak a 
régi fiúk, az elvtársak, Édesanyám 
sírhalma . . .  Hívnak az új élet, a sza
badság, az új küzdelmek."

Aztán vártuk a választ.
Ahogy Klára betegsége súlyosbo

dott, úgy nőtt lelkében a hazavápvó- 
dás édes fájdalma és valami csodá
val határos reménykedés: hátha ott
hon? . . .

— Vonaton megyünk-e, vagy re
pülőgépen? — kérdezte nem egyszer.
— Vajon engem, nehéz beteget 
felvesznek-e, elvisznek-e? Én otthon 
talán meg is gyógyulnék . . .  Tudod, 
a levegő, a hazai táj, a Duna és 
minden.. .

Ilyenkor örömkönnyek mosták 
fonnyadó, halvány arcát.

Egy este sürgősen hívtak a kór
házba. Mire odaértem, Klára már 
haldokolt. Szép fekete szeme üve
ges volt, parányi szája szederjes, ar
ca viaszsárga. Nem ismert meg . . .  
Ültem ágya mellett, figyeltem a szív*



verését, száját, szemét, néha hangta
lanul mozogtak ajkai. Egyszer kinyi
totta a szemét, rám meredt és alig 
hallhatóan megszólalt:

— Te vagy? — Elhallgatott. 
Erőt gyűjtött, s így folytatta: — Ti 
hazamentek — hangja tiszta volt és 
döbbenetesen nyugodt.

Több szót, több hangot nem ej
tett. Keze hidegre válva kihullott a 
kezemből. . .

*

Újévkor, január 1-én az újságban 
a Tájékoztató Hivatal jelentésében 
ismerős név tűnt szembe. A jelentés
ben ez állt: „Steinmetz Miklós kapi- 
tánytj szovjet parlamentert, 1944. de
cember 29-én Budapest alatt, Vecsés- 
nél a fasiszták meggyilkolták.”

— A Mikit?! — szakadt ki belő
lem a kérdés.

Igen. Steinmetz Miklóst, aki ön
ként jelentkezett, hogy szülőhazája 
fővárosát megmentse. A fegyverte
len, fehér zászlós parlamenterre a 
fasiszták tüzet nyitottak és agyon
lőtték . . .

Sokáig gyászoltam Miklóst. Sze
rettem ezt a fiút, szerettem és tisz
teltem. Most még mélyebbre ivódott 
a lelkemben, és mélyebbre ivódott a 
gyűlölet is.



Múlt az idő, múltak a napok, 
hosszú hetek, nehéz hónapok. Szo
rongva vártam Moszkvából a vá
laszt. De nem jö t t . . .  Már-már kezd
tem beletörődni a változtathatatlan- 
ba. Valami akadálya lehet hazaté
résemnek, gondoltam, amikor meg
jött a válasz, a kedvező válasz Moszk
vából.

Kislányommal összecsomagoltunk 
és vonatra ültünk. Cskálovból há
rom éjjel, három napig tartó uta
zás után megérkeztünk Moszkvába. 
Második szülővárosomnak éreztem 
Moszkvát, az is volt, hisz ott ismer
kedtem meg Klárával, ott született 
a kislányunk, ott éltem át sok széo, 
nehéz és tanulságos évet. . .

Három nap múlva megkaptam 
útlevelünket és az értesítést arról, 
hogy másnap reggel repülőgépen uta
zunk haza, Budapestre. Tavasz volt, 
a nap a tej színű felhőnyalábok kö
zül fiatalos tűzzel nézett le ránk.

Erzsikével elindultunk a nagy út
ra, a nehéz útra, elbúcsúzni Moszk
vától. Gyalog mentünk búcsúzkodó 
szemmel, örömös-fájó lélekkel néz
tünk meg minden utcát, teret, a ked
velt épületeket, mint aki a lakásától, 
otthonától búcsúzik. Megnéztük még 
egyszer, s talán utoljára a Szverdlov 
téren kedvelt színházunkat, a Kis 
Színházat, mélyen a szívünkbe vés
tük a Metropol-szálló negyedik eme
letén a szobát, volt lakásunkat. Vé
gigmentünk a Gorkij utcán.

HAZATÉRÉS



A Vörös téren, a Lenin-mauzóle- 
um előtt emberfalba ütköztünk. Mi 
is beálltunk, a sorba. Lelki szük
ségét éreztem annak, hogy még utol
jára megtekintsem, és elbúcsúzr 
zam Lenintől. Az örökké friss virág
gal övezett ravatalon üvegkoporsó
ban fekszik, sötétkék dolgozóruhá
jában, melyben a legtöbbet látták 
az emberek. Mintha tegnap halt vol
na meg, a balzsamozás olyan tökéle
tesen megőrizte. Bölcs, finom mo
solyát a halál sem tudta letörölni 
arcáról.

Kifáradva tértünk vissza szállo
dai lakásunkra.

♦

Másnap reggel 8 órakor felszáll
tunk a repülőgépre. Miután elhelvez- 
tük poggyászainkat, belesünpedtünk 
az egyik kényelmes fotelbe.

A repülő csakhamar megtelt uta
sokkal. Tizennégyen voltunk. Hazaté
rő emigránsok, szovjet tisztek fe
leségei, akik férjeikhez utaztak Bu
dapestre.

Nagy berregéssel, lármával meg
indult a gép. Soha nem repültem 
még. Amint éreztem, hogy gét>ünk 
lassan elhagyja a földet, a félelem 
furcsa érzése járta át egész való
mat.

Kislányom sírva fakadt, átkarol
ta a nyakamat, és keservesen zoko
gott. Alig tudtam elcsitítani.



— Mi bajod, galambocskám? Ne' 
félj, semmi baj nem lesz.

De ő csak sírt.
— Az orrom, apukám, nem vér

zik? — szepegte az orrát tapogat
va. Elmondta, a váróteremben eey 
asszony azt mesélte, hogy ha magas
ba emelkedik a gép, elered az em
ber orra vére is.

— Butaság az egés^— vigasztal
tam. De ő félve a keblemre bújt, 
verejtékcsöppek gyöngyöztek a hom
lokán. Majd lassan megnyugodott 
és elaludt. Én visszanézni szeret
tem volna, még egyszer búcsút in- 
teni Moszkvának, a szovjet földnek, 
hol fiatalságom egy részét, életem 
egy darabját hagytam. Soha nem fe
lejthető, forró, nehéz időket. Majd 
gondolatom messze szállt, messze 
az Ural menti városba, ahol a csen
des folyó közelében, a temető egyik 
sarkában egy felejthetetlen sírhalom 
domborodik: feleségem sírhalma.
Visszanézni szerettem volna, elbú
csúzni tőle. Ó, hogy miért nincs ő 
is itt velünk?! Mennyire szeretett vol
na hazajönni. Miért nem érhette meg 
ezt a minden örömnél nagyobb örö
met, a hazatérés boldogságát?!

Oroszországból ezúttal másod
szor utaztam vissza Magyarországra. 
Ismerős volt már nekem ez a rit
ka édes-keserű és fájó érzés, a meg
szokott, megszeretett helytől való el
válás érzése. 1919-ben a hadifogság 
és a polgárháborúban való részvétel 
után, amikor elutaztam, akkor is



fájt a búcsúzkodás. . .  De most úgy 
éreztem, mélyebb a fájdalom és mé
lyebb az öröm is. Akkor tél volt mi- 
nálunk, amikor hazatértem. Az „őszi
rózsás” polgári forradalom ideje 
járta. Huszonhat napig utaztunk, 
nyitott vagonokban, éhezve, agyon
fázva, rongyosan, tetvesen, betegen, 
a kutya se törődött velünk. Szegény 
Édesanyám mosott ki a férgektől, 
ápolt ki a betegségből. Most már 
nem vár. Míg én távol voltam, ő el
költözött örökre.

Vajon kit találok otthon? Kik 
maradtak életben a rettenetes hábo
rú és minden háborúnál szörnyűbb 
fasizmus után?

Margit húgom és családja?. . .  A 
bátyám és családja?. . .  A régi elv
társak, barátaim?. . .

És Anna is eszembe jutott. Él-e 
még? . . .  Mi történt vele? . . .  Ha lesz 
rá lehetőség, átutazom Jugoszláviá
ba és felkutatom Annát.

Gépünk nagyon magasan szállha
tott, mert gondolataimból az egv- 
re lehűlő levegő zaklatott fel, fázni 
kezdtem. A Kárpátok felett repül
tünk.

Amikor kinéztem a gép tenyér
nyi ablakán, sűrű szürke párát lát
tam. A felhőkkel birkózott a pro
peller. Többen kinéztek az ablakon. 
Pár pillanat alatt eltűnt a szürke 
pára, a felhők fölé emelkedtünk. Va
lahogy most gyermekkorom, a gyer
mekkor meséi jutottak eszembe, ar



ról a trónusról, amely a felhők fe
lett van, amelyen a jó  isten trónol. 
(Nem hittem volna, hogy ide jutok.) 
Kerestem a mesebeli bíborfelhőket, 
a trónust, a fehér szakállas bácsi
val, az angyalsereggel, akik ott, mint 
ahogy mondták, bűbájos éneket éne
kelnek . . .  De csak a gép zakatolását 
hallottam és felettünk a kristálytisz
ta eget láttam, alattunk a lengő-moz- 
gó szürke párán át a földet, mely 
mint valami óriási zöldes-barnás és 
ezüstös vonalakkal, sávokkal teleraj
zolt térkép, száguldott tova.

Órák óta repültünk. Éhes vol
tam, de félve a légibetegségtől, nem 
ettem, csak a velem hozott meggyli- 
kőrt kortyolgattam szorgalmasan. A 
gyerek jóízűen aludt az ölemben. 
Nemsokára engem is elnyomott az 
álom.

Zökkenés ébresztett fel. Megér
keztünk Budapestre, a mátyásföldi 
repülőtérre.

*

A repülőtéren a párt autója várt 
bennünket, és berobogott velünk a 
városba. Mikor ismét viszontláttam 
fővárosunkat, meglepődtem. Az én 
képzeletemben Budapest nagy volt, 
hatalmas, és most Moszkva után 
kicsinek, néptelennek látszott. Ez 
volt az első benyomásom. Ezután 
jöttek a szomorú és szörnyű képek, 
a rommá lőtt házak, utcarészek, fel
robbantott hidak, melyeknek roncsai 
mint kísérteties óriások meredtek 
felém.



A Csengeri utcai pártházban he
lyeztek el bennünket. Másnap felke
restem régi emigráns társamat, Hu- 
nya Istvánt, aki a Dózsa Népének 
volt a főszerkesztője. Megörültünk 
egymásnak.

A szerkesztőség asztalán a friss 
kéziratok és kefelenyomatok között 
egy fél paraszttök foglalta el a fő
helyet. Megkérdeztem Hunya bará
tomat, minek itt ez a tök.

— Ez öcsém — válaszolta keser
nyés mosollyal kajla bajusza alatt 
—, persze, te még nem tudod. Hát 
ez a kalóriaadag. Ennyi jár egy nap
ra egy főszerkesztőnek . . .

Budapestről hazafelé vonaton 
utaztunk. A vonat kínosan döcögött. 
A kupé ablakai ki voltak törve, a hu
zattól megfájdult a fogam. A vonat
ban egy hirtelenszőke ember ült mel
lettem. Megkérdezte, hova utazom. 
Mondtam neki: Kaposvárra. Nagyot 
nézett.

— Csak nem ment el a jó  dolga
— mondta. — Hát nem fél odamen
ni? Ott Vidovicsék agyonverik a ma
gafajta em bert. . .

Este volt, amikor megérkeztünk. 
Felkerestük bátyám Petőfi utcai la
kását. Bezörögtem. Három riadt női 
fej fogadott. Bátyám két lánya és fe
lesége. A lányokat sohasem láttam 
még, az asszonyt leánykorában. Alig 
ismert meg.

Vacsorázás közben elmondták, 
hogy bizony sok még a baj az éle



lemmel, és a pénz körül is, de azért 
boldogok, mondták, mert vége a há
borúnak, vége a fasizmusnak, nem 
kell többé rettegni. . .

Kislányom orosz beszéde furcsá
nak és érdekesnek tűnt a családban. 
Alig tudták magukkal elhitetni, hogy 
ez a soha nem látott kis idegen nyel
vű ember az ő rokonuk.

Reggel korán keltem, hajtott a 
kíváncsiság be a városba. Hosszan 
elnéztem a Zárda utca régi, jól is
mert házait, úgy rémlett, mintha a 
vén házfalak is rám bámultak volna. 
Amíg a házak jó  ismerősként, szíve
sen üdvözöltek, az emberek ridegen, 
idegenül haladtak el mellettem, jó
formán senkit sem ismertem közü
lük. A gyerekek azóta felnőttek, a 
felnőttek megöregedtek. Hej, hiába 
25 év nagy idő. A Kossuth Lajos ut
cai pártház elé érve meglepett, hogy 
az emeletes csinos épület néhány 
földszinti ablaka be van törve. Bent 
a folyosón egyik régi gyerekkori ba
rátomba, Vétek Ferencbe ütköztem.

— Nézd csak, a rosseb! — üdvö
zöltük egymást. Aztán összeölelkez
tünk. Barátom hosszan bámult rám, 
én is őrá. Az ő képzeletében is, az 
enyémben is a 25 év előtti ifjú élt. 
Néztem gondszántotta barázdás ar
cát, a vénülő szürke szemeket, a kis
sé megbillent jobb vállát.

A rózsás kedvű Vétek Ferenc bi
zony kissé megfakult. Úgy festett, 
mint ősszel a fa, amelyen átvonult 
egy rövid napsugaras szép tavasz 
és sok-sok hosszú, kínos tél.



A forradalom bukása után a bör
tönben, amikor a legveszélyesebb na
pokat éltük át, Ferkó barátom volt 
az, aki jó  kedélyével, százszor hal
lott rossz vicceivel, kupiéival mo
solyt varázsolt a rabarcokra, megne
vettetett bennünket. Az akkor min
den kincsnél többet ért.

Ej, hol van a mi viharos, veszé
lyes, de mégis igen szép fiatalsá
gunk?!

— Ahogy így nézlek, komám — 
szólt Vétek —, rajtad veszem észre, 
hogy az én időm is éli árt. Ez a pók
háló itt a szemed körül, meg ezek az 
ezüst szálak a hajadban. Hol a gesz
tenyés, hullámos haj? Olyan gyér a 
tarkód, komám, mint a keceli domb
tető, amikor már lekaszálták róla a 
sárjút is.

— Mi újság idehaza? — vágtam 
közbe. — örülök, hoerv végre talál
koztam valakivel. Erről beszélj!

— Üjság, komám? Üjság, az min
dig akad mostanában. De te hogy 
élsz? Hol jártál, honnét jöttél?

Elmondtam neki mindent. Erre 
megeredt az ő nyelve is.

— Megfojtottuk ugye a na^v fe
nevadat, de az apraja még itt ma
radt. Láttad, komám, amint bejöt
tél a házunkba, a bezúzott ablako
kat? Hát ezeket a kölyökfasiszták 
törték be. Vidovicsék diákjai. És 
más népség. Kisgazdák, szocdemek. 
Jókor vetődtél haza.



Délután elvezettem Erzsikét a Pe
tőfi iskolába, beíratni a III. osztály
ba, melyet a Szovjetunióban abba 
kellett hagynia. Az igazgató, egy szá
raz, mogorva ember, miután érte- 
sült arról, hogy kik vagyunk, látta, 
hogy a gyerek alig pötyög néhány 
szót magyarul, kijelentette: nem tud
ja felvenni rendes tanulónak.

Már kezdtem elszontyolodni 
gyermekem sorsa miatt, de ekkor 
belépett egy fiatal, kellemes, kerek 
arcú nő, a harmadik osztály tanító
nője. Szóba elegyedett a gyerekkel 
és csakhamar előállt javaslatával:

— Szerintem fel lehet és fel is 
kell venni a kislányt rendes tanu
lónak, hiszen elég értelmes, majd a 
többi gyerek között gyorsabban meg
tanulja a magyart.

Neki lett igaza.
Ezek után Erzsikével kisétáltunk 

a Szabadság parkba. A park kanyar
gós, homokos útjai, virágágyai, sze
líd és vadzöld, kékesbordó és ezüs
tös levelű fái gondozatlanok, elha
nyagoltak voltak. Csak középtájt 
szorgalmaskodott néhány kertész.

A főútra érve szemünkbe tűnt a 
megkapóan szép, csontfehér szovjet 
hősi emlékmű, tetején a győzelem 
zászlaját tartó katonával. A szürkés
kék somogyi ég, mely a fák csipkéi 
között a végtelenbe tárult, méltó hát
teret nyújtott a szobornak.

Közelebb húzódtunk. Kislányom 
betűzni kezdte a talpazatba vésett 
orosz szavakat:



„Szláva gerojam . . . ” — „Dicsőség 
a hősöknek, akik életüket adták a 
szabadságért.”

HARMINC ÉV UTÁN

1959 tavaszán a Vöröskereszt Me
gyei Titkárságára hívattak.

— Ismer-e ön egy Miličie nevű 
nőt Jugoszláviában? A leányneve Ko
vács Anna.

Meglepődve álltam egy ideig. — 
Ez az Anna lehet — gondoltam.

— Hozzánk intézett levelében azt 
írja, hogy az ön felesége volt 1923- 
tól 1931-ig.

— Igazat ír. Hol van? Mi van ve
le?

— Keresi magát.
— Én is már régóta keresem őt.
Megadták a címet: Váljevő, Sin- 

đelić utca 43.
Levelet írtam Annának, hosszú 

levelet.
Megírtam, hogyan éltünk a Szov

jetunióban. Megírtam, hogy sokáig 
vártam, kerestem. Hogy 1935-ben 
megnősültem. 1945-ben özvegy let
tem, és most, mióta itthon vagyok, 
egyedül élek a lányommal, Erzsiké
vel. Az utóbbi tizenhat év alatt 
sok minden történt velem: dolgoz
tam mint kollégiumi igazgató, maid 
mint a Megyei Tanács Népművelési 
Osztályának vezetője. A lányom fel
nőtt, gimnáziumi tanár lett. Közben



megjelent négy könyvem. 1956-ban 
súlyosan megbetegedtem, utána 
nyugdíjaztak.

Amiért harcoltunk, nem volt hiá
ba: az eszme, a szocializmus, a kom
munizmus rohamosan tör előre, már 
átöleli a fél világot. . .  Csak gyere, 
nagyon várlak.

Két hét múlva megkaptam Anna 
levelét:

„Kedvesem!
Nem is tudom leírni, mennyire 

örülök, hogy 30 év után ismét meg
találtalak. Amikor a postás átadta 
a levelet, és megláttam a kezed vo
nását, majdnem összeestem, mint
ha valami áram futott volna végig 
rajtam. Sírtam is, nevettem is . . .

Csakhogy élsz, csakhogy élsz! Itt 
annak idején rémhíreket keltettek 
rólad. Elmondok sorjába mindent:

Mikor kiutasítottak, még egy évig 
éltem Újvidéken, mindennap vártam 
a leveledet, de nem jött.

Biztosan a rendőrség elfogta. De
tektív többször járt a lakásunkon, 
utánad szaglászott, nem jöttél-e visz- 
sza. . .  Munkát nem kaptam . . .  Fel
éltem mindenünket, amink volt.

Megelégelve a zaklatást, Belgrád- 
ba mentem dolgozni. Múlt az idő, 
múltak az évek, egyedül, szomorúan 
várakozva reád.

1936 nyarán Székely elvtárstól és 
más megbízható emberektől azt hal
lottam, hogy meghaltál. . .



Nem hittem el a szomorú hírt, 
mégis meggyászoltalak.

Egy év múlva, 1937-ben akadt egy 
rendes ember: Dragomir Miličić sza
bómester, mit tehettem mást, férj
hez mentem hozzá. Húsz évig éltünk 
együtt. 1957-ben meghalt. Három év 
óta vagyok özvegy. En itt most pénz
zé teszem minden kis holmimat és 
megyek hozzád, haza . . .

Most megírom még, hogy találta
lak meg:

Ez év március 21-én a magvar rá
diót hallgattam, ki tudja, hányad
szor, századszor talán. Mert egyszer, 
már régen, 1933 újév éjszakáján Ja
kab Mátyás barátunk titokban fog
ta a moszkvai magyar adást, akkor 
hallotta a nevedet, hangodat. Azt 
mondta, először Bokányi Dezső be
szélt, utána te felolvastad két verse
det.

Azóta hallgattam, figyeltem a rá
diót, hátha, ki tudja? . . .

Szóval most, ahogy ott ültem és 
hallgattam a 19-esekről szóló visz- 
szaemlékezéseket, egyszerre ismerős 
hangra lettem figyelmes . . .  Igen, a 
Te hangod volt, még most is cseng 
a fülemben. Hisz olyan jól ismerem 
a hangod minden rezzenését.

Figyeltem, miről beszélsz . . .
A kaposvári forradalmi dolgokra 

emlékeztél.
Akkor hangosan felkiáltottam:
— ő  az! Mégis él!



Anyám bejött.
— Mi van?
— Él a férjem, a Pali, édesanyám!
Most már biztosan él, magam hal

lottam a hangját. . .
A szívem majd kiugrott, szinte 

a torkomban kalapált.
Most mit csináljak? Hová fordul

jak, kinek írjak? Pestre? Kaposvár
ra?

— A háború alatt a Vöröskereszt 
szokott segíteni ilyen esetekben — 
jegyezte meg anyám halkan, bizony
talanul.

A Vöröskereszt. Ez jó. Oda írok. 
Pestre.

Így írtam a Vöröskeresztnek, így 
találtalak meg.

Ezzel zárom soraimat, mielőbbi 
válaszodat várva, a te hűséges párod

Anna”

1962. június 12-én, kétévi kínos 
várakozás és huzavona után, végre 
Anna megérkezett. Hogy örültünk 
egymásnak, minek mondjam. Bár 
sejtettük, tudtuk, mégis meglepett 
bennünket külsőnk nagy változása: 
képzeletünkben a régi fiatal élt, és 
íme: itt áll szemtől szembe két meg
tört ősz ember.

És 32 év után testileg öregen, de 
lélekben fiatalon és gazdagon ismét 
új életet kezdtünk.
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nemigen jut hely a tör
ténelmi háttér részlete
sebb felvázolására, de 
így is megdöbbentő ese
mények elevenednek 
meg előttünk: Kun Béla 
és társai letartóztatásá
nak és elhurcolásának 
napjai, a világháború 
borzalmai, az éhezés, 
szenvedés, megpróbál
tatás és helytállás évei, 
a szeretett feleség és 
harcostárs elvesztése . . .

Nemcsak izgalmas ol
vasmány tehát Somogyi 
Pál életrajzának ez a fe
jezete — amely az Élet
jel Miniatűrök 14. köte
teként megjelent Máglya 
szerves folytatása —, ha
nem ugyanakkor kordo
kumentum is. Egy olyan 
író munkája, akinek 
mély gyökerei vannak 
irodalmunkban és mun
kásmozgalmunk húszas 
évekbeli időszakában, s 
akit — éppen ezért — 
szoros szálak fűznek 
hozzánk. Ezért is adta 
ki az Életjel ezt a meg
különböztetett érdeklő
désre számot tartó köny
vét születésének nyolc
vanötödik évfordulója 
alkalmából.




