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Az Életjel Miniatűrök 
sorozatban ez a könyv 
Somogyi Pál önéletrajza. 
Vallomás önmagáról, 
emberekről, irodalmunk 
kezdetéről, évekről, 
mindarról, amiről —  volt 
idő, amikor az igények
hez mérten  —  keveset 
tudtunk.
Azokról az évekről van 
szó, amikor eszmélni 
kezdtünk, a bizonyítás 
és a tagadás mezsgyéjé
ről indulva vallottuk  —  

ellentétben azokkal, a- 
kik kétségbe vonták —■ 
a jugoszláviai magyar 
irodalom létezését. Meg
kapaszkodtunk minden 
cserjében, ami a két há
ború közötti időszakból 
átnőtt hozzánk. Hosszú 
évek kitartó, kutató 
munkálkodásával párhu
zamosan jelen volt m in
den tagadása, a  tőlünk 
való kezdet önimádata, 
mely késleltette a szá
montartást, az értékmé
rést, az irodalomtörténe
ti tanulmányok megje
lentetését. Ma már túl 
vagyunk ezen, és nincs 
szükség irodalmunk ön
igazolására. Ugyanakkor
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Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült az író alkotói mun
kásságának ötvenedik évfordulójára a 
szerző aláírásával.

. . . .  1 .8 .0 .. .  szám.

A Szabadkai Munkásegyetem kiadása 
Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — 
Szabadka



»Felhők, napsugarak« című ké
szülő önéletrajzi regényemből a 
»Vajdasági évek« című részt, a mé
lyen emlékezetembe vésődött élmé
nyeket közlöm itt. Ifjúságom, küz
delmeim színterén, a Vajdaságban 
tíz évig élteim. Nehéz, harcos, szép 
tíz esztendő volt. írásaim zöme itt 
született és itt jelent meg. Az el
múlt negyven év alatt az idő ros
táján emlékezetemből sok minden 
kihullott. Ami megmaradt, azt sze
retném elmondani.

SZÖKÉS

A rideg, sápadt kriptaóriás csupa 
egyes zárkából állott. Cellám sötét volt. 
Arasznyi vasrácsos ablakom előtt az 
ágaskodó magas fal sötétségbe vonta. 
Napfényt itt csak képzeletben láttam. 
Az emlékezések, a remény voltak leg
hűbb társaim. Gondolataim gyakran 
hazarepültek fehér hajú édesanyám
hoz, testvéreimhez és a lányhoz, Ilon
kához. Testemre bilincsként nehezedett 
az egyes zárka nyirkos fala, de a lel-



kemet bilincsbe verni nem tudták itt 
sem. Mint a madár, elszállt messze. 
Ilyenkor képzeletem előtt lepergett éle
tem filmje: sivár, mezítlábas gyermek
korom, a keserves inasévek, a sok 
kényszerű dologtalansáj*, háború, hadi
fogság, forradalom...

Forradalmi munkám miatt Horthy 
bírái négyévi fegyházra ítéltek. ítélet 
után a kaposvári fogházból ide, a sop
ronkőhidai fegyházba dobtak át, har
minc elvtárssal együtt.

Reggel, amint megcsendült a csengő, 
kinyitották a zárkákat, a fegyházud- 
var négy fala közt megkezdődött a 
mindennapos rabséta. Mi, testileg-lel- 
kileg meggyötört emberek, fáradtak vol
tunk, rogytak inaink, amint kört ké
pezve körbe-körbe tapostuk az udvar 
köveit. Felettünk a végtelen, egy arasz
nyi szürke ég volt. öt lépés a távolság, 
mindig ennyi, soha sem több, sem ke
vesebb. Szólni egymáshoz nem volt 
szabad. Csak arcunk rándult, szemünk 
villant, ezt nem tilthatta meg senkii, de 
így is megértettük, megéreztük a szót- 
lan szavú testvéri szót.

Már nyolcadik hónapja raboskod
tunk itt, amikor egy nap híre ter
jedt, hogy a politikai foglyokat elszál
lítják. Ez a hír örömmel töltött el ben
nünket, örültünk, hogy megszabadu
lunk az őrjítő egyes zárkától, de egy
szersmind kétséget is ébresztett ben
nünk.

— Mi lesz? Hova visznek?
Az orgoványi és siófoki tömeggyil

kosságok jutottak eszembe... Valóság
gal megkönnyebbültünk, amikor meg



tudtuk, hogy a isopronkőhidjai fegyház- 
ból a hajmáskéri fegyencbarakkba he-* 
lyeznek át bennünket.

Hajmáskéren mindössze pár hétig 
tartózkodtunk, aztán vagonba kerül
tünk, hogy átszállítsanak bennünket 
Szegedre a Csillagbörtönbe.

Forró nyár volt. A vagonban ingre 
vetkőzve is nehezen bírtuk a hőséget. 
Utazás közben örökké az járt eszem
ben, hogy megszökök. Tizenegy hónap 
óta — mióta a börtönben ültem — 
szinte mindennap gondoltam a szö
késre. Fájt, testemet, lelkemet ette a 
rabság. Úgy gondoltam, úgy is érez
tem, hogy forradalmárnak nem szabad 
négy fal között sorvadnia. Kockáztatni 
kell, inkább szökés közben a puskago
lyó, mint a börtön penésze emésszen 
el. Hallottam, hogy <az orosz elvtársak 
életük kockáztatásával megszöktek a 
börtönből, vagy száműzetésből, hogy 
dolgozhassanak tovább az ügy érdeké
ben. Nem bírtam a rabságot, szinte 
felesküdtem önmagamnak arra, hogy 
bármi lesz, megszököm. Egész úton a 
szökés gondolata motoszkált a fejem
ben. Ezt az alkalmat, a szállítás lehe
tőségét nem szabad elszalasztani. Ha 
most nem sikerül valahol egérutat ven
ni, a Csillagból reménytelen lesz a szö
kés ... Közben arra is gondoltam, hogy 
adódhat olyan helyzet szökés közben, 
amikor egyedül nem tudok megbirkóz
ni a nehézségekkel, ezért jó lesz vala
kit felszólítani, valakivel együtt szökni. 
Vargát, a kaposvári vasast szemeltem 
ki és suttogva, hogy senki meg ne hall
ja, elmondtam neki tervemet.



— Repülnék — mondta Varga —, 
de most igen rossz bőrben vagyok. Hi
szen tudod te is, súlyos beteg voltam. 
Nem merek vállalkozni. Csak terhedre 
lennék. De te menj. Ha egy kis alka
lom, egy kis rés kínálkozik, használd 
ki, szökj!

Már másfél napja utaztunk és még 
semmiféle alkalom nem kínálkozott. 
Jóformán ki sem nyitották a vagon 
ajtaját. Enni sem igen adtak. Tikkasz
tó volt a hőség. Sokan ingüket is le
vetették, de így is dőlt rólunk a ve
rejték.

Gálosi József, a volt vörös főhad
nagy, ez a magas, barna, keményköté
sű férfi, egész úton szótlan volt. Úgy 
láttam, valamiben töri a fejét, tervet 
sző. Melléje kuporodtam és elmondtam 
neki tervemet. Gálosinak felcsillant a 
szeme, mélyen a szemembe nézett és 
keményen megszorította a kezemet. Ez 
több volt a beszédnél. Megértettük egy
mást.

♦

A ceglédi állomásra érkezve a kül
területen, ahol a tehervonatok és a 
félretolt vagonok álltak, ott álltunk 
meg mi is.

Nagy robajjal félrelökték a vagon 
ajtaját. Az őrség parancsnoka, egy fi
nom leányképű hadnagy és néhány ka
tona jelent meg a vagon előtt. A tiszt 
beszólt:

—Menázsi lesz! De kijelentem, ha 
valaki megkísérli a szökést, azt rostává 
lőjük!



A vagon mellett négy-öt lépés tá
volságra az őrség láncolatot képezett. 
Feltűzött szuronnyal, lövésre kész fegy
verek vették körül a vonatot. A gőzöl
gő kondérhoz tizenkettesével, kettős 
sorban mentünk. Krumplifőzelékkel 
teli csajkákkal tértek vissza, és már út
közben falni kezdték az ételt. Gálosi és 
én a negyedik sorba, hogy feltűnést 
ne keltsünk, mezítláb, kabát és sapka 
nélkül álltunk be. Utánunk Varga. 
Amint megkezdték az étel kiosztását, 
a személykocsi ablakából kiszólt a tiszt:

— őrség, figyelem! — Az őrök mind 
odanéztek.

— Most! — súgtam Gálosinak. Le
guggoltunk. Varga utánunk rögtön fel
zárkózott. Így a többiek lábai között a 
mellettünk álló vagon alá másztunk. 
Csend volt. A tiszt parancsszavai pat
togtak. A vagon másik felén kilestem. 
Vagy öt lépésre tőlünk fegyverére tá
masztva állát, őr állott. Ahogy kidug
tam a fejemet, tekintetünk találkozott. 
Pár pillanatig farkasszemet néztünk. 
Aztán a vörös baj szú őr (valami pa- 
rasztemberféle lőhetett) észrevétlenül 
hátat fordított nekünk, összenéztünk. 
A szemünk azt mondta: ez velünk érez.

— Gyerünk!
Átmásztunk a síneken. A másik 

bent álló üres vagon alá rejtőztünk. A 
tiszt hangja még mindig hallatszott. 
Hét-nyolc méterre volt tőlünk a töltés 
széle és lent a füves árok. Az idegeink 
pattanásig feszültek. Ha kilépünk a 
nyílt pályára, bárhonnét megláthat
nának.

— Most már mindegy...



— Gyerünk — ütöttem oldalba Gá
losát.

Négykézláb másztunk a nyílt pá
lyán. Minden pillanatban vártuk a dör
renést, a golyót. Tekintetem Gálosi ar
cára esett. Gálosi arca a félelemtől el
torzult, de valahogy én is furcsán néz
hettem ki, mert ő szintén megriadt, 
amikor rám nézett.

Csönd. Lövés nem volt. Elértük a 
töltést. Le az árokba. Mélyen megha
jolva futottunk, rohantunk a gazos, 
gyepes árok fenekén. Csodálatosan jó 
futó az ember, ha az életét lopja. K i
értünk az árokból. Mély szántáson buk
dácsoltunk keresztül. Kukoricásba ér
tünk, majd szántásba ismét. Elbotlot- 
tam, Gálosi mellém hasalt.

— Mi az?
— Semmi.
— Nézz föl, nem jönnek-e utánunk

— lihegte. — Különben ne állj fel, mert 
kilátszol. Feküdj, majd én hallgatózok, 
úgy is megtudjuk, úgy is ki lehet 
venni.

Gálosii a földre nyomva fülét hall
gatózott. Majd hirtelen felugrott.

— Lódobogást hallok. Jönnek!
— Feküdj — húztam vissza a földre 

a magas legényt, anélkül, hogy a sze
memet levettem volna arról a helyről, 
ahol ő fülelt, és most láttam, hogy ott 
a földön kis hantocskák lökődnek fel.

— Te, hiszen itt vakond túr!
— Tényleg. Nézd csak — mosoly

gott Gálosi. Nevettünk. Jóízűen, szív
ből nevettünk, ártatlan üldözőnk meg
nevettetett minket. A nevetéstől szinte 
új erőre kapva továbbmentünk.



— Erdő! — tört ki belőlünk az 
öröm. Fák, bozótok között bujkáltunk 
beljebb, beljebb. A gallyak, ágak ar
cunkba csapódtak. Tüskék hasogatták 
rólunk az inget, itt-ott a bőrt is. Mind
egy ...

Az erdőben lövések dörrentek. Egy 
fa mögé húzódtunk, s a tisztás felé 
kémleltünk. Ott felkapta fejét egy őz
borjú és riadt, bárgyú szemmel kö
rülnézett, majd él tűnt a fák között. 
Gallyak ropogtak lábai alatt. A rigó 
füttyét, kakukkszót és a saját lihegé- 
sünket hallottuk. A napsugarak csil
logva törtek át a falevelek csipkéi kö
zött. Méhek zümmögtek felettünk. 
Mentünk...

Estefelé igen éhesek és szomjasak 
voltunk, de fáradtak is. Mikor bealko- 
nyodott, megközelítettünk egy házat, 
hogy valami élelmet szerezzünk. De 
ahogy végignéztünk egymáson, való
sággal megijedtünk. Szakállasak, poro
sak, piszkosak voltunk. Mezítláb, rab
nadrág, bozontos haj, tépett ing. Ho
gyan álljunk így emberek elé? ... De 
hajtott bennünket az éhség. Megköze
lítettünk egy házat.

Kutya nem volt az udvaron. Lesz, 
ami lesz! Bekopogtunk.

öreg ember nyitott ajtót. Beléptünk. 
A bentlevők: leány, asszony, fiatal férfi 
az asztalnál ültek és vacsoráztak. Cso
dálkozó tekintettel meredtek ránk.

— Pénzünkért adjanak valami élel
met — szóltam nagy hangon, hogy iz
galmamat leplezzem, nehogy azt higy- 
gyék rólunk, hogy koldusok vagyunk, 
bár egy fillérünk sem volt.



— Honnan jönnek? Kik maguk? —
— állt fel a férfi az asztaltól és felénk 
közeledett.

»Mit mondjunk?« — gondoltam.
— Magyarok vagyunk — vágta ki 

Gálosi.
— Orosz fogságból jövünk — tettem 

hozzá sietve.
— Orosz fogságból? — kérdezte két

kedve a gazda.
A két nő az asztalnál szinte sóbál

vánnyá meredt. Elakadt a kanál a ke
zükben, némán, félelemmel bámultak 
bennünket.

— Üljenek csak le — mutatott a 
padkára a férfi. — Majd mindjárt meg
tudunk mindent! — mondta, azzal vet
te a kalapját és sietve távozott.

Leültünk, összenéztünk. Mi lesz itt? 
Miért sietett ez el? Hová ment? Talán 
a csendőrökért? Vagy... Mit tegyünk? 
Ilyesmit gondoltunk mindketten, de 
nem szóltunk, csak a szemeink beszél
tek. Az öreg az ajtóban állt és a 48-as 
időkről kezdett mesélni. A két nő foly
tatta az evést. Alig telt el 5—6 perc, a 
férfi egy másikkal sietve belépett a 
szobába. Gyanakodva végigmértek min
ket. A másik vállas, szálas, 35 év kö
rüli ember megszólalt:

— Ponyemájes poruszki? — kérdez
te oroszul, jó magyaros hangsúllyal.

— Ponyemáju — válaszoltam köny- 
nyedén, örömmel. Erre a két férfi te
kintete meglágyult és a másik füst
marta, nagy kovácstenyerét barátságo
san felém nyújtotta. Kezeltünk és már 
magyarul folytatta:



— Honnan gyünnek? Melyik rész- 
rül?

— A rosztovi láger volt az utolsó 
állomás. Hazafelé tartunk Somogyba.

— Én meg szerétül meg voltam győ
ződve — szólt köbe a házigazda —, 
hogy maguk onnan gyünnek... Pest 
felől.

Ki-derült, hogy a barna ember nem
rég tért haza orosz fogságból, éppen 
ilyen rongyosan, éhesen, mint mi. Ko
vács a mestersége. Odakint részt vett a 
polgárháborúban ... Megtudtuk azt ás, 
hogy Kecskemét környékén vagyunk 
Igen veszélyes helyen, a hírhedt Héjjas 
Iván főfészkében ...

A galambősz bácsika 48-ról beszélt 
kitartóan, jó szívvel:

— Hej, sokat mesélte ám az apám, 
hogy akkor is így szökdöstek, bujkál
tak a magyarok. Mindig csak megláto
gat minket az isten. Hát elég baj ez ...

De a többiek nem sokat törődtek az 
öreggel, rá se hederítettek.

Meleg vacsorát, kenyeret és szalon
nát kaptunk. Mindezt megköszönve el
hagytuk a házat.

A kovács rögtön utánunk jött.
— Nem akartam beszélni ott bent 

az asszonyok előtt — mondta suttogva 
—, de tudom, ti elvtársak vagytok. A 
határ felé tartatok, ugye? ...

— Igen — válaszoltam minden gon
dolkodás nélkül.

— Akkor csak erre tartsatok — mu
togatott a sötétben. — Erre végig a 
vasúti töltés mellett, egyre csak a vasút 
mellett, be az erdősávba. Azon túl el
értek egy falut, gazdag község. Azt ke



rüljétek k i... Még igen-igen messze 
vagytok ám, azt tudjátok?

— Tudjuk!
— No, de sebaj — mondotta bizta

tóan. — Hanem te, elvtársam — fordult 
hozzám —, te igen rosszul állsz azzal a 
csupa cafat ingeddel. Tudod mit? Itt a 
kabátom. — Levetette a kabátját. — 
Ezt vedd rád, ez jól jön neked. — És 
rám adta a kabátját. Kalapját Gálosi 
fejébe nyomta. — Nesze, ez pedig jó 
lesz neked...

Veszett messze van még a határ és 
nem lesz könnyű az út, sok a bitang 
mostanában mindenfelé. No de azért 
mi sem vagyunk egyedül...

Újra kezet fogtunk. Meg is öleltük 
egymást.

— Óvatosak legyetek! — szólt utá
nunk a kovács féltő, meleg hangon, 
majd eltűnt a sötétben.

♦

Az élelem, a jó szó, a kabát, mind
ez nagyon jólesett nekünk. Erőt, ön
bizalmat öntött belénk, azt, amire a 
legnagyobb szükségünk volt.

Elértük az erdőt. Behúzódtunk a 
sűrűbe a fák oltalma alá. A kenyeret 
és szalonnat, ami megmaradt, zsebken
dőbe kötve magunk mellé tettük. Fá
radtak voltunk; ’ amint lefeküdtünk, 
mélyen elaludtunk. Elsőnek én ébred
tem fel, a nap arcomba sütött. Körül
néztem. Valami hiányzott. A kenyér.

— Hol a kenyér? — Felkeltettem 
Gálosit.

— Csak nem veszett el?



Kerestük mindenütt. Nem találtuk.
— Ki vihette el? Ki járhatott bent 

az erdőben? Ki? Ember? Vagy állat?
— Az ember volt részünkre most a 
legveszélyesebb.

Elhatároztuk, hogy olyan helyen 
többé nem éjszakázunk, ahol ember 
járhat. Megállapodtunk abban, hogy 
ezután éjszaka megyünk és nappal al
szunk. Az éjszaka jó lepel a menekü
lőknek, főként, ha valaki olyan kihí
vóan rútul néz ki, mint mi.

Este szereztünk ismét élelmet és éj
szaka folytattuk utunkat. Gálosi mint 
iskolázott ember értette a csillagok 
állását. így térképünk a csillagos ég 
volt.

— Az ott az északi sarkcsillag — 
magyarázta. Tehát észak. Ott a Délke
reszt, és odébb a Fiastyúk. Itt Kecske
mét, ott Szeged. Egyenesen neki a Fias- 
tyúknak, Szeged felé. — A jugoszláv 
határ felé tartottunk.

Amint virradni kezdett, kiszemel
tük magunknak a legmagasabb rozs
táblát, s a harmatos rozsszálakat fél
rehajtogatva, óvatosan belépdeltünk a 
tábla közepébe. Utánunk, ahogy kelt a 
nap, szépen felhajtogatta a rozsszála
kat. A nap segített eltüntetn^jninden 
nyomot. Mintha valaki az égből ejtett 
volna minket a rozstábla közepébe. 
Teljesen biztonságban éreztük magun
kat. Elfogyasztottuk a kis elemózsiát, 
majd a harmatos, friss rozsban hanyatt 
vágódtunk. Felettünk a kék ég, mada
rak és állítólag a jó isten.

Valami neszt hallottunk. Feltérdel
tem és kikémleltem a rozsból.



— Te, itt lent a völgyben lovak le
gelnek — suttogtam Gálosi felé. — Ej
nye, erről jut eszembe egy történet.

— Mesélj — nyújtózkodott nagyot
ásítva Gálosi. — Mesélj, te sok jót 
tudsz. *

Viszafeküdtem, belebámultam az 
azúrkék messzeségbe.

— Még a háború előtt történt. Egy 
hozzánk közel eső majorban. Az ura
dalom mögötti tarlón, lent a völgyben 
legeltek az igáslovak. Fent a dombon 
a nagy kazal zabos bükköny az uraság 
parádés lovai részére volt fenntartva. 
Az igáslovak gyakran ráéheztek erre 
az ízes eledelre és fájó kívánság izzott 
a szemükben, amint fel-felnéztek a 
dús kazalra. De nem mertek közeledni 
a takarmány felé, mert ott állt az em
ber ostorral, kutyával.

— Egy alkalommal, mikor a kopár 
tarlón sínylődő lovakat nézegettem, az 
egyik nagycsontú pej'ló felvetette <a fe
jét, a kazal felé bámult és lassan, ha
tározott léptekkel, majd egyre szapo
rábban szedve lábait elindult a széna 
felé. Az ember kiabált, ostorával fe
nyegette a lovat, a kutyát uszított rá. 
A bundás nekiugrott, a ló szügyébe 
harapott. Már az ember is ott volt, 
ütötte a lovat. De a nagycsontú pej ló 
szinte nem érezte a harapást, sem az 
ütések záporát, mint a rühet lerázta 
magáról a kutyát, elhagyta az embert 
és vágtatott a kazal felé. Az alkonyodó 
nap bíborfénye ott ragyogott lobogó 
sörényén, mint felkelő parasztok ka
száján a vér. A kutya letiporva szű
költ. Az ember meghökkenve bámult



az állat után, mely már elérte a ka
zalt. Az ütésektől fel vérzett szájával 
nagyot harapott a szénába és fejét fel
szegte, büszkén, szinte győztesen rágta 
a takarmányt. Rágta, ette, az ízes za
bosbükkönyt, s mintha ezt mondta 
volna: »Én szántottam, én vetettem, az 
én verejtékemből termett, jussom van 
hozzá. . .«

— A völgyből az igáslovak irigy
kedve, félénken néztek fel rá. A domb 
másik oldaláról a tehénosorda keserű, 
kopár tarlót rágva, gyáván bődülve 
bámulta a lovat...

— De ejnye, te már alszol? Húzod 
a szamárbőrt? Ejnye ...

Nemsokára én is elnyújtózkodtam 
és csakhamar elnyomott az álom.

Délfelé ébredtem fel. Tüzelt a nap. 
Gálosi már ébren volt. Ingével töröl- 
gette magáról a verejtéket.

— Süt ám! örült meleg van.
— És semmi árnyék. A hátam tisz

ta pecsenye már.
— Feküdj a hasadra.
— Te, Pali, nagy baj van — mond

ta kínosra torzult ábrázattal.
— Micsoda baj? — kérdeztem meg

lepődve.
— A v íz ... Vizünk nincs. Erről 

megfeledkeztünk. Szörnyen szomjazom.
Én is szomjas voltam. De eddig nem 

éreztem. Most engem is egyre jobban 
gyötört a szomjúság. De azért azt 
mondtam Gálosinak:

— Oda se neki, kibírjuk estig. Ne 
gondolj rá, ennyi az egész.

Lángoló hévvel tűzött a nap. Ár
nyék nem volt. Forgolódtunk, levetet-



tűk az inget, a fejünkre tettük, majd 
ismét felhúztuk. Izzadtunk, égtünk. 
Aludni tovább nem bírtunk. Kétféle 
kín: a szomjúság és a hőség gyötört 
bennünket. Gálosd kínjában már a 
zöldfüvet rágta. Már-már majdnem 
sírt. Soha nem hittem volna, hogy egy 
ilyen erős fiatalembert a szomjúság és 
a forróság így le tud venni a lábáról.

— Nem bírom. Lesz, ami lesz. Vi
zet! — kiáltotta magából kikelve és 
felugrott, hogy elrohanjon. Én is fel
ugrottam, átfogtam és visszahúztam a 
földre.

— Hol az eszed, te, te ...
A rozstáblától jobbra vasút, balra 

dűlőút. Nappal mindenütt emberek 
jártak. Mozdulni, mutatkozni nem le
hetett. Nagy volt a veszély. Felismer
nek és végünk. A Horthy-katonák és 
csendőrök ebben az időben örökké por- 
tyáztak. Az életünkkel játszottunk.

Háromszor vesztem össze és békül- 
tem ki Gálosival, míg végre megnyu
godott.

Mire ismét feljött a nap, eljutot
tunk a Szeged alatti mocsarakhoz, a 
rég áhított határhoz. A zöld békanyá
las vizen innét a börtönök, a gyaláza
tok, a halálos veszedelmek földje: Hor
thy Magyarország terült el, a vízen 
túl a vonzó és számunkra még isme
retlen föld: Jugoszlávia.

A párás szürkületben nézegettük, 
kémleltük a tájat. Álmélkodásunkból 
nótaszó riasztott fel: »Horthy baka a 
legelső a világon«.

A dal mindössze pár száz lépésnyi
re hallatszott.



— Hallod?
— Hallom.
— Gyerünk más irányba, mert ha 

tovább erre tartunk, belefutunk a ka
tonák ölelő karjaiba.

— Ej, de megörülnének — mosoly
gott fanyarul Gálosi.

A homokos puha parton lassan, 
óvatosan elindultunk visszafelé.

Többször hátranéztünk, de semmi 
gyanúsat nem láttunk, nem hallottunk, 
csak a hajladozó füzek, a sudár nyár
fák susogtak. A katonanóta jó darabig 
elkísért bennünket. Amikor már nem 
hallatszott a dal, nekivágtunk a mo
csárnak. A felriasztott békák valósá
gos csatazajt csaptak, a vadkacsák 
ijedt káricálással reppentek fel. A víz 
nem volt hideg, csak friss. A fenék 
süppedt alattunk, néhol ágyékig me
rültünk. Ilyenkor nagy üggyel-bajjal 
cipeltük magunkat tovább. Az előttünk 
ágáló zöld folyondárt, sást félrekotor
tuk, és halkan, csobogva igyekeztünk 
a túlsó part felé. Valahonnét kocsizör
gés hallatszott. Az égen könnyű vatta
fehér felhők úsztak. Madár is megszó
lalt a túlsó parton, az egyik jegenyén, 
mintha minket biztatott volna. Elér
tük a partot. Gálosi örömében föld
höz vágta kajla kalapját.

— Sikerült! — sóhajtott boldogan.
— Most már nem vagyunk rabok, ha
nem emigránsok.

De én nem láttam ilyen derűsnek 
a helyzetet. Azt mondtam:

— Csak csendesen, fiú, ez még nem 
a szabadság földje. — Eszembe jutot
tak azok az esetek, amikor a jugoszláv



határőrök a politikai menekülteket 
visszadobták...

Eszünk azt parancsolta: tovább. De 
inaink rogytak, meg kellett pihennünk. 
Az egyik nyárfa tövében, melyet dús 
fű és nád övezett, leheveredtünk. Bol
dogan néztünk egymásra. Az alig 25 
éves Gálosit valósággal megvénítette 
az egyévi börtön, a szökés, az út. Üde 
barna arca beesett, borostás, sápadt 
volt. Az álmosság és a fáradtság sötét 
árkot vájt a szeme alá. Szénfekete sze
me véreres, gesztenyeszínű haja csap- 
zottan, porosán az arcába hullt. Én is 
hasonlóképpen nézhettem ki, mert Gá- 
losi sajnálkozva megjegyezte:

— Pajtikám, ez a szörnyű esztendő 
tíz évet elvett az életedből.

De most nem sokat törődtünk ez
zel, örültünk, boldogok voltunk.

Elhagytuk hazánk földjét, ahol ül
dözött, megvetett rabok voltunk... 
Mély sóhajokat fújtunk a szürkületi 
ég alá, melyeket a feltámadott pajkos 
szellő összehangolt a nádak zizzenésé- 
vel. De ezt a szép reggeli hangversenyt 
nem élvezhettük sokáig. Ahogy kissé 
megszáradt rajtunk a ruha, feltápász- 
kodtunk és mentünk tovább.

Felérve a kapaszkodóra, széles or
szágú tra jutottunk, s ahogy körülnéz
tünk, egy jó kőhajításnyira az ország
út melletti dombosabb részen két ter
metes szerb határőrt pillantottunk 
meg. Az őrök szuronyos fegyverén já
tékosan vibrált a napfény. Én, hogy 
leplezzem ijedtségemet, az út menti sze
derfa lehajló ágát megmarkoltam és ráz 
ni kezdtem. A szép, nagyszemű, ham



vas szeder bőven hullott a gyepre. Gá
losi néhányat a szájába hajított. Én 
is ezt tettem. Közben félszemmel a 
határőröket figyeltük, nem közeled
nek-e. Nem szerettünk volna velük ta
lálkozni, mert ki tudja ...

De úgy látszott az őrök is kedvet 
kaptak a szedrezésre. Amíg a két ka
tona nagy buzgalommal rázta a fát, 
szedegette a szedret, mi beiszkoltunk 
a nem messze levő rozsba és onnét 
le a dűlőútra. Most már nem látszot
tak a katonák, nem éreztük hátunkban 
szúró tekintetüket, fáradtságot sem 
éreztünk, gyorsan szedtük a lábunkat. 
Az odalátszó fakóvörös templomto
rony irányába igyekeztünk, hogy mi
nél messzebb kerüljünk a határtól.

A SEGÉLY

Másnap reggel minden baj nélkül 
elértük Szabadka határál:. A széles ki
terjedésű város fehér, sárga házai, har
mattól ezüstös háztetői csillogva tűn
tek fel előttünk. Mielőtt bementünk 
volna a városba, alaposan megszem
léltük egymást, vajon mehetünk-e em
berek elé ilyen ruházatban, a rozsda
vörös darócnadrágban, rongyos ingben, 
borostás, elvadult fegyencábrázattal. 
Az első rendőr letartóztat bennünket
— állapítottuk meg. Ezért a vasúti sí
nek mellett felgyülemlett olajos, kor
mos piszokkal bekentük egymás ruhá
ját, kezünket, arcunkat, így afféle sze
rencsétlen vasúti napszámosoknak lát
szottunk, és nyugodt abban indultunk a 
város felé.



Egyetlen ismerősöm volt Szabad
kán, annak sem tudtam a címét. Mind
össze annyit, hogy Cseszkó Jánosnak 
hívják, asztalos a mestersége. Együtt 
voltam vele orosz fogságban és még 
azt sem felejtettem el, amiről több
ször beszélt nekem, hogy az apja a 
vasúti javítóműhelyben -dolgozott va
lamikor a háború előtt.

Az utcákon végighaladva ügyet sem 
vetett ránk senki. Kit érdekelt volna 
két fáradt, maszatos munkás?

Megtaláltuk a javítóműhelyt. Sze
rencsénk volt: ott dolgozott még az 
öreg Cseszkó. Kicsiny, munkába tört, 
hatvan év körüli emberke volt.

— Maguk keresnek engem? — kér
dezte kissé meglepődve.

— A fiát keressük — válaszoltam.
— Fogságbeli barátom volt.

— Hogy hívják magát? — lépett 
közelebb hozzám. Megmondtam a ne
vemet. Az öreg ráncos arca mosolyra 
derült. — Miért nem így kezdte, édes 
fiam? Jól ismerem én magát. Ügy 
hallásból. Eleget beszélt magáról a fi
am, a Jancsi. Maga az a Pali gyerek, 
ugye, aki őt a hajóra segítette, ami
kor hazaszökött?

— Én vagyok az.
— No és most honnét jönnek ma

guk?
— Orosz fogságból — vágott közbe 

Gálosi. — Haza igyekszünk, Somogyba.
Az öreg nem kételkedett, megadta 

a fia címét. De lelkünkre kötötte, hogy 
messze kerüljük el a város központ
ját, mert ott mindenkit igazoltatnak a



rendőrök. »Amiatt a puccs, vagy mi a 
fene zavargás miatt. . .«

Cseszkó Jánost a kis asztalosmű
helyében találtuk. A zömök, kefebaju- 
szú ember rögtön megismert.

— Nézd csak! A Pali gyerek! — így 
üdvözölt és átölelt. — Hát titeket mi
lyen szél hozott erre?

— Neked nem tagadom — mondtam 
halkan Cseszkó füléhez hajolva —, 
odaátról jövünk — billentettem fejem
mel Magyarország felé.

— Tudod, részt vettünk a forrada
lomban, egyszóval becsülettel helyt áll
tunk ott, ahol dörgött az ég, de hát 
egyelőre győzött a burzsuj. Én három 
évet hagytam ott nekik, ő egyet. Majd 
kitöltik az urak ...

Szörnyen fáradt voltam, ahol áll
tam, leroskadtam a gyaluforgácsra. 
Gálosi rögtön mellém telepedett.

— Mi az? Talán rosszul érzitek ma
gatokat? — kérdezte meglepődve 
Cseszkó.

— Nem, csak a sok izgalom, a nagy 
fáradtság... Tíz nap óta nincs nyug
vásunk.

Cseszkó gyorsan letette kezéből a 
gyalut és szánakozó arccal mondta:

— Biztosan éhesek vagytok. Eh, 
hogy ez nem jutott nekem eszembe, 
pedig én ás így álltam, mikor megér
keztem. No, majd mindjárt hozom az 
ételt — mondotta és elsietett.

Harminc év körüli, sápadt, szomor
kás arcú asszonnyal, a feleségével tért 
vissza, ki a kezében két csupor kávét 
és két pirosra sült terebélyes lángost 
hozott.



— Most sült ki, még meleg, egyék.
Miután megreggeliztünk, Cseszkó

barátunk óvatosságból a padlásra ve
zényelt fel bennünket, s a friss gya- 
luforgácsban csinált nekünk helyet. 
Még kérdeztek egyet-mást, de mi el- 
heveredtünk és szinte rögtön elnyo
mott bennünket az álom. A jó puha 
fekhelyen talán két napig is aludtunk 
volna, ha Cseszkó másnap reggel fel 
nem ébreszt. Megmosakodtunk, az asz- 
szony tiszta fehérneműt adott férje 
holmijából. Jól éreztük magunkat, 
mintha újraszülettünk volna. Regge
lizés közben Cseszkó elmondta, hogy a 
helyi kommunista pártot egy héttel ez
előtt feloszlatták, a vezetőket letartóz
tatták, azt fogták rájuk, hogy puccs- 
ra készültek a hatalom ellen. És ezen 
a címen a szakszervezeteket és a mun
kásotthont is bezárták. Rendőr áll a 
ház előtt.

— Hát mi jókor jöttünk — sóhaj
tott Gálosi. — Most hogy találunk 
összeköttetést az elvtársakkal, hogy tu
dunk valami segélyhez jutni?

Cseszkóné később a városból azt a 
hírt hozta, hogy van egy hely, ahol 
segítik a menekülteket, ez pedig a zsi
dó hitközség. De nagy titokban teszik 
és csak a zsidó vallásúakat segítik. 
Gálosi Jóskának felcsillant a szeme.

— Nagyszerű, tudok én a nyelvü
kön. Bemegyek hozzájuk, megpróbá
lom. — Nagyot néztünk rá, ő hamis
kásan kacsintott, majd kissé kiagyusz- 
tálta magát, felvette Cseszkó kabátját, 
mely valamivel jobb volt az övénél és 
vidáman, fütyörészve eltávozott.



— Jaj, de furcsán néz ki ez a szép 
szál, derék ember a férjem kabátjá
ban. Csak a rendőr meg ne szólítsa
— aggodalmaskodott az asszony.

Cseszkó barátom csorba borotvájá
val leborotválta kéthetes szakállamat. 
Keservesen megszenvedtem én is, meg 
a borotva is. Telt az idő, kíváncsian 
vártuk Gálosit. Cseszkóné elkészült az 
ebéddel. A marhapörkölt kellemes illa
ta betöltötte a házat. De Gálosi még 
nem jött. Türelmetlenül vártuk. Órák 
múltak, az asszony már önmagát okoz
ta, hogy miért is hozta fel az egészet, 
ö  az oka mindennek. Ekkor belépett 
Gálosi. Mosolyogva, hóna alatt jókora 
csomagot szorongatott.

— Mi van?! — kiáltottuk feléje kó
rusban.

— Sikerült! — zihálta boldogan és 
tág mozdulatokkal előadta a történ
teket.

»Sok keresés után valahogy meg
találtam a hitközséget. Benyitottam az 
irodába, ahol egy idősebb, kopasz bá
csi pipázott.

— Mit óhajt, kérem? — kérdezte 
tőlem álmosan.

— A főrabbi úrral szeretnék be
szélni — mondtam neki. Az öreg vé
gignézett rajtam, ajkát félrebiggyesz
tette és azt mondta:

— Miért éppen a főrabbi úrral, ma
gának én nem vagyok elég?

— Elégnek elég — mondtam —, de 
én a főrabbi urat keresem.

— No, ha olyan nagyon óhajtja — 
morgott az öreg —, hát szólok neki. 
önt keresik, főtisztelendő úr — szólt



be az egyik ajtón. Vörösesszőke, kecs
keszakállas, negyven év körüli ember 
lépett ki.

— Ki óhajt engem? — kérdezte 
nyájas mosollyal.

— Menekült zsidó diák vagyok — 
léptem a rabbinus elé —, kérem a párt
fogását.

A rabbi gyanakodva végigmért, 
majd megfordult, levett a polcról egy 
jókora könyvet, és a kezembe adta.

— Olvasson ebből kérem, öt sort.
Belenéztem, héber dmakönyv volt.

öt sort — gondoltam —, miért éppen 
öt sort? Talán valami ősi babona le
het ez náluk? De mindegy, öt sort, s 
már olvastam is. Megelégedve végig-* 
simogatta kecskeszakállát s kivette a 
könyvet a kezemből, letette az asztal
ra, azután kezet nyújtott.

Mellém ült és barátságosan beszél
getni kezdtünk.

— Na most ki vele, fiatal barátom, 
ki maga, mi maga, honnét jön, mi a 
célja?

Elmondtam neki mindent. Azt is, 
hogy ketten vagyunk, hogy a barátom 
egy ismerősünknél betegen fekszik. El
mondtam, hogy Bécsbe szeretnénk el
jutni, folytatni akarom tanulmányai
mat. Türelmesen végighallgatott, aztán 
felkelt, megsimogatta kecskeszakállát 
és visszament abba a szobába, ahonnét 
kijött. Az öregúr pedig nagyon udva
riasan kávéval és két szelet kaláccsal 
kínált meg.

— Hát igen, ilyen az élet. A kis hal 
szökdös a nagy hal elől, hogy fel ne 
falja — motyogta.



Kis idő múlva a pap ezzel a oso- 
maggal és két ropogós tízessel tért 
vissza.

— Élelem és fehérnemű van benne, 
osztozzanak el rajta.

Megköszöntem és rohantam vissza. 
Hát itt vagyok, így volt.«

— Szép, szép — mondta Cseszkó 
gyanakvó mosollyal —, csak azt nem 
értem, hogy honnét tud maga héberül? 
Hisz a barátom azt mondta, hogy ma
ga Somogy megyei parasztszülők gyer
meke.

— Igazat mondott — nevetett Gá- 
losi —, csak azt nem tette hozzá, hogy 
két évig papnövendék voltam, és 
ott a fejünkbe verték a héber nyelvet 
is. Akkor dühös voltam érte, mert azt 
hittem, soha nem lesz rá szükségem, 
és tessék, most kihúzott a csávából.

♦

— Pajtikám! — szólt másnap reggel 
Gálosi — Egész éjszaka azon gondol
kodtam, mit tegyünk. Merre tartsunk? 
Nekünk legjobb lenne, ha átutaznánk 
Pécsre. Itt Szabadkán a mozgalom 
nyakára ültek. Pécsett a jugoszláv had
sereg tartja megszállva, de a szocia
listák vezetik. Ott akadna tennivaló 
nekünk <is bőven ...

— Gondolod?
— Biztosan tudom, ott mi is bele

szólunk a kártyába. Pécs ma, pajtikám, 
sokat jelent, reménység, egyetlen kis 
szocialista sziget Európa közepén. Ott 
még nem hűlt ki a forradalom tüze.



Ha ott sikerül megvetnünk a lábun
kat ...

Ügy véltem, hogy Gálosi kissé túl
zott optimizmussal ítéli meg a pécsi 
helyzetet, de nem vitatkoztam vele, 
hiábavaló lett volna minden beszéd, 
nyakas fiú volt. Csak azt kérdeztem 
tőle:

— Hogy tudsz te eljutni odáig, min
den írás nélkül?

— Ahogy ide jöttünk, úgy oda is 
eljutunk. Nézd, ha jössz, jó, ha nem, 
én nekivágok. Pécs nincs messze, pén
zem van, vonatra ülök és agyő!

így is tett. Gálosii József elutazott.
Én Szabadkán maradtam. Gondol

tam, dolgozom néhány hetet, esetleg 
hónapot. Veszek egy öltöny rendes ru
hát és majd meglátom, mit teszek.

Munkát kaptam a Hoffmann-féle bú
torüzlet kárpitosműhelyében. Nyugod
tan dolgoztam, sőt jólesett a munka, 
új volt, pihentető. Ehhez járult még 
Cseszkóéknál a hazai koszt és a csa
ládias légkör. De sajnos ez a normá
lis, kellemes állapot csak egy hétig 
tartott. Bár munkámmal meg voltak 
elégedve, mégis első szombat este a 
fizetésnél a főnök a munkakönyvét 
kérte. De nem volt semmiféle írásom. 
Azt mondtam neki, hogy utazás köz
ben valahogy elkeveredett, de jövő 
szombatra megszerzem.

— Tudja én nem izélnék — mond
ta a főnök —, de a törvény az tör
vény ...

Múltak a hetek, egyik szombat 
a másik után, persze zaklattak, állan
dóan kérték a könyvemet, de a mun



kakönyv nem volt. Édesanyám szek
rényében maradt Kaposváron.

A pécsi Munkás című újságot 
mindennap megvettem. Ez időben tör
tént, hogy a lap egyik feltűnő cikké
ben a város újjáválasztott vezetőségé
ről számolt be, és többek közt azt is 
megírta, hogy »rendőrkapitánynak pe
dig Gálosi József elvtársat választot
ták«. Nos, több sem kellett nekem, pa
koltam, búcsúztam és elutaztam Pécs
re.

PÉCSETT, 1921-BEN

Megérkezve a pécsi állomásra, első 
utam a városházára vezetett, ahol a 
rendőrkapitány székelt. Az iroda előtt 
egy fiatalember — valami detektívfé- 
le — vállon ragadott:

— HOVÁ?!
— Gálosi elvtársat keresem.
Gyanakodva végigmért, jól megnéz

te kopott ruhámat és beengedett.
— Pajtikám! — tárta ki karjait Gá

losi. — Tudtam én, hogy egy szép na
pon befutsz te is. De miért nem írtál? 
Igaz, én is adós maradtam a levéllel, 
de látod, ez a sok munka, az új hiva
tal, a mozgalom. Rengeteg a dolgom. 
Fontos, hogy megjöttél!

A jól szabott új fekete ruhában, fe
hér ingben, új cipőben, a tágas, ele
gáns irodában valódi kapitánynak né
zett ki Gálosi József.

— Ülj le már, mit bámulsz — dör- 
rent rám és tréfásan belelökött az 
egyik bőrfotelba. — Ez most minden 
itt a mienk — magyarázta, majd kis



sé elgondolkodva hozzátette: — Ki tud
ja meddig? Majd együtt ebédelünk és 
mesélek neked egyet-mást, fontos tud
nivalókat az itteni helyzetről.

Mielőtt elhagytuk a helyiséget, a 
szekrény aljából elővette régebbi cipő
jét:

— Na, húzd fel ezt a csukát. A tied 
már lemállik a lábadról.

Egy félreeső utcában, kisebb ven
déglőbe vezetett. Mialatt ebédeltünk, 
beszélt:

— Hát, pajtikám, fel kell ám itt 
kötni a gatyát. Nagy a civódás, Pécs- 
Baranyáért hárman is viaskodnak: a 
megszállók, Horthyék — s mi, a párt, 
a munkásság. A szerb urak itt van
nak ugyan, de nem az övék ez a hely, 
a franciák, vagy Clemenceau Horthy- 
éknak ígérte, mert vérbe fojtották a 
magyar forradalmat, de még nem kap
ták meg. A szerb burzsoázia erősen 
ragaszkodik a gazdag szénmedencék
hez. Horthyék is itt állnak a hátunk 
megett ugrásra készen, mint éhes tig
risek. És itt vagyunk mi; teljes erőbe
vetéssel harcolunk egyrészt a királyi 
hódítók, másrészt a magyar ellenfor
radalom ellen. Mi azt követeljük, hogy 
csak akkor csatolják vissza a pécsi 
bányavidéket Magyarországhoz, ha ott 
megszűnik a fehérterror és demokra
tikus rendszer lesz. A harc éles és 
komplikált... A helyzetünk bizonyta
lan. Ma itt mindenkit az foglalkoztat: 
lesz-e kiürítés? bevonulnak-e Horthy
ék? mi lesz velünk, az itteni nép
pel? ... Ez a helyzet. Most már itt



vagy, bekapcsolódsz a mozgalomba, 
és tapasztalsz még majd sok mindent.

Ebéd után bementünk a pártszer
vezetbe, ahol az emigránsok ügyeit in
tézték. Matusán Béla, a kommunista 
párttitkár már valamit hallott rólam.

— Te vagy az? Csak hogy átevez
tél! — üdvözölt.

Rögtön, első látásra szimpatikusnak 
tűnt nekem ez a középtermetű, mo
solygós ember. Pesti vasas volt, on
nan emigrált Pécsre. Itt csakhamar a 
mozgalom egyik oszlopa lett. Szerény, 
de kemény legény volt, minden sal
lang nélküli, vérbeli szónok.

Az emigránsügyeket egy idősebb 
pesti elvtárs, Tóth József intézte. Rö
viden elmondtam élettörténetemet. Gá
losi igazolta, amit mondtam.

— Ki ismer még itt téged Gálosin 
kívül? — kérdezte Tóth.

Steinmetz István városi főmérnök
re hivatkoztam. Ez elég volt, leigazol
tak. Rögtön intézkedtek, kaptam lakást, 
az emigráns konyhán állandó ebéd- 
kosztot, egy kisebb összegű rögtöni se
gélyt és állandó munkanélküli segélyt. 
Csináltak nekem egy személyazonossá
gi igazolványt, miszerint .pécsi szüle
tésű, pécsi lakos lettem.

Másnap felkerestem egyetlen roko
nomat, Steinmetzéket. Emlékszem, a 
kapujuk előtt megálltam, rendbe hoz
tam kopott ruhámat és becsöngettem. 
Nagy barna szemű, sötétszőke fiúcska 
nyitott ajtót. Csodálkozva végigmért és 
azt pöntyögte:

—Márna nincs krajcárom, bácsi, hol
nap jöjjön...



— Hogy hívnak, fiam?
— Steinmetz Miki.
— Úgy? Te vagy a Miki?
Közeledő, könnyű léptek zaja hal

latszott.
— Hol vagy, kisfiam? — az anyja 

hangja volt, aki valószínűleg megiso- 
kallta a gyermek távollétét.

Alacsony, kellemes arcú, fiatal asz- 
szony, az unokanővérem állt előttem. 
Meglepődve nézett rám, majd össze
csapta kezét:

— Pali, te vagy? Megszöktél, sike
rült? Jól van, csakhogy itt vagy!

Bent a szobában álmélkodó tekinte
tek vettek körül. A nagydarab férfi, 
az apa, a kerekded arcú Piriké, a kis 
szemüveges, komolykodó Hajnalka, a 
mama, a Miki, az egész család. Néztek, 
bámultak engem kissé sajnálkozva, el
akadt szemük az én rossz, kopottas 
szürke ruhámon. Uzsonnával kínáltak: 
sajt, szalámi, kompót. Amíg ettem, kö
rülültek, megbámulták minden mozdu
latomat. Éreztem: a szökött fegyencet 
bámulják rajtam.

— Hanem öcskös — szólalt meg 
végül Steinmetz —, te mint politikai 
emigráns ilyen gyűrt, mart ócskasá
gokban itt nem járhatsz ám! Egy emig
ránsnak rendes ruha kell. Van nekem 
egy kék öltönyöm — a szekrényhez 
lépett és egy alig viselt ruhát vett ki 
—, ezt vedd fel. A nadrág kissé hosszú 
lesz, felvarrod. És itt van ez az ing. 
A megjelenés sokat jelent.

Mielőtt távoztam, Miki elém állt.



— Mesélj, Pali bácsi, mondd el a 
szökést. Hogy jöttél át a határon, ahol 
katonák vannak puskával...

A lakásommal meg voltam eléged
ve. Jó kis bútorozott szoba volt fönn a 
hegyoldalon. Volt benne ágy ágyne
művel, dívány, asztal, teljes bútorzat. 
Állítólag valami aktív horthysta tiszt 
hagyta ott. Nagyon siethetett az illető, 
mert katonaruha, éles töltény és szerel
mes levelek maradtak utána a szek
rényben.

Az emigránskonyhán húszan-hu- 
szonöten étkeztünk, a koszt kissé sze
rény volt: savanyú káposzta, bab, néha 
marhahúsból gulyás és gyakran mákos 
tészta. Jó nagy adagot adtak. Minden
nap jóllaktunk.

A szakszervezetbe is bejelentkeztem. 
Minden értekezleten, előadáson ott vol
tam. Beiratkoztam az esti pártoktatás
ra, melyet dr. Gyetvai János vezetett. 
Eljártam minden politikai, tudományos, 
irodalmi és más szabad előadásra. Az 
előadók a legképzettebb kommunisták 
voltak: Komor Imre, Doktor Sándor. 
Haraszti Sándor, Steinmetz István, Gá
losi József és mások. Tanultam. Sokat 
tanultam. Szomjasan, mint szikkadt 
föld az esőt, szívtam magamba min
dent, amit hallottam. Kijártam a bá
nyatelepre. Magam is tartottam elő
adást, felszólaltam, vitatkoztam. Részt 
vettem a tüntetésekben. Színházba is 
jártam, bár igaz, csak a »kakasülőre« 
jutott, azt is gyakran megkoplaltam, de 
jó volt, szép volt...



Pécsett ebben az időben sok helyen 
szavaltak verseket. Előadások előtt 
kultúrestéken, sőt a szakszervezeti ösz- 
szejöveteleket is színezték a költészet 
gyöngyeivel. A munkáselőadók főként 
Ady, Petőfi, Kiss József, Gyagyovszky 
verseit szavalták. Mindig szerettem a 
verseket. Gyermekkoromban jó szavaló 
voltam. Az iskolában egyszer számtan
ból azért nem buktattak meg, mert az 
ünnepélyeken és a vizsgán szépen sza
valtam.

AZ ELSŐ VERSEM

Egy éjszaka rosszul aludtam, fel
ébredtem. A sötét szobában börtöni 
emlékeim jutottak eszembe. Végiggon
doltam őket többször is. Végre lámpát 
gyújtottam és elkezdtem írni. Valami 
furcsa közlési vágy fogott el. Úgy érez
tem magam, mint amikor az embernek 
fontos mondanivalója van és nem tud
ja magába fojtani, közölni kell, világra 
kell hozni. Nehezen formálódtak vers
sé a szavak, de ment. Ekkor írtam első 
versemet.

Reggel ismét elolvastam a verset és 
úgy éreztem, hogy valami baj van a 
formával. De hogy mi a baj, nem tud
tam ...

Mindegy — gondoltam —, ha a ruha 
foltos is, csak a test, amit takar, legyen 
erős, egészséges és akkor szép is lesz. 
Hiszen láttam én már jól vasalt nyesz
lett ficsurat, akit hasonlítani sem lehe
tett egy rongyos, izmos munkáshoz.



Igaz, ünneplőben még szebb, tökélete
sebb lenne. Tehát tökéletességre kell 
törekedni. Tanulni kell...

Először a verset Matusán Bélának 
mutattam meg, kiről hallottam, hogy 
titokban verseket ír. Elolvasta.

— Ez jó, ez világos — mosolygott 
Matusán és bevitte a verset a Mun
kás szerkesztőségébe, amely abban az 
épületben volt. Izgatottan vártam, 
mit szólnak hozzá az újságírók. Nem
sokára jött Matusán:

— Odaadtam Magyar Jóskának, azt 
mondta, majd elolvassák, és ha meg
felel, a vasárnapi számban lehozzák.

Csütörtök volt. Nehezen múltak a 
napok. Vasárnap reggel siettem az ut
cára, le az újságosbódéhoz. Izgalom
tól remegő kézzel lapoztam fel az új
ságot. A harmadik oldalon benn volt 
a versem. Megindultan meredtem a 
nyomtatott betűkre. Mintha nyomtatás
ban egészen más lett volna. Újjászü
letett, kissé idegen volt:

ÉJ A TÖMLÖCBEN

Mint a halál, oly néma rideg,
Mint a halál, kegyetlen hideg,
Mint a sír, síri sötét,
S oly szörnyű benne a lét.
Éhség űzte el álmom,
Reszketek, fázom, fázom.
Ajtóm előtt porkoláb jár,
Kopp, kopp, kopp, porkoláb jár.

A tömlöcnek vasajtaját 
Az én öklöm töri át,
Kezemre verve súlyos bilincs,



De lélekre bilincs itt nincs 
S mint vándormadár 
Száll, száll messze száll.
Napfényes Keleten jár,
Honnét jő a napsugár,
Hová irányul a jaj, sóhaj, panasz, 
Honnét jön a szabadulás, a Tavasz.

Hazareppen,
Hol a tűzhelynél dideregnek mind, 
Sikongó vad vihar dúl odakint, 
Könnye csillan ezüsthajú anyámnak, 
A bánat, a keserű, fájó bánat.

Vágyak szűz-fehér szárnyán sóhaj
[száll,

Ragyogva reppen tova a madár,
S mint a múltban, holdas éjben 
összeforrunk csókban, kéjben.

De ah, a folyosón rémes lárma, 
Valakit visznek s jajgattása,
A korbácsok csattogása 
Látomásom szétzilálta.

A tömlöclakó egy sem alszik már, 
Mindig vár, vár,
Míg a csend beáll.
Ajtóm előtt valaki jár,
Kopp, kopp, kopp, valaki jár.

Aztán jött a többi vers: Rab
séta, Prikard. Hogy meggyőződjem 
róla, milyen hatást váltanak ki ver
seim, legelső alkalommal ezt a hármat 
felolvastam a famunkásoknál és künn 
a bányászoknak is. Tetszettek. Megér
tették. Mindegyiket megtapsolták. Fia
tal voltam és lendületesen, lelkesen



szavaltam. Szívem hangosan dobogott 
örültem a sikernek. Utána mégis so
kat gondolkodtam, gyötrődtem, vajon 
lehet-e, szabad-e nekem, egyszerű, hat 
elemit végzett munkásnak, ki még ren
desen helyesírást sem tud, verset írni? 
Hisz azt mondták: a költészet az egy 
magas, szinte elérhetetlen, szent vala
mi. Töprengtem, és írtam tovább. Most 
már nyugtalanított, hajtott az eddig 
soha nem (ismert érzés, valami jóleső, 
fájdalommal telített láz. Valószínűleg az 
ihlet... írás közben nem éreztem ál
matlanságot, fáradtságot, inkább ittas
sághoz hasonló gyönyörűséget. Ha ki
írtam magam, jólesően megnyugodtam. 
Mire kitavaszodott, ott feküdt az asz
talomon huszonöt-harminc vers, és há
rom rövidebb novella. Gálosi azt 
mondta:

— Pajtikám, ez a kézirat így egy
bevetve már kitesz egy szép kis füze
tet. Ki kellene adni, hadd olvassák a 
prolik.

— Hiszen ha pénzem lenne.
— Mit a pénz, itt van a Smolka 

könyvkiadó és hírlapterjesztő vállalat. 
Beviszed nekik, ö  is, meg Ladányi, a 
titkára is jó elv társak és jó üzletem
berek. Ha látnak benne üzletet, kiad
ják.

Elvittem Smolkához. Beleolvastak a 
kéziratba mind a ketten.

— Mond valamit — szólt Smolka.
— Kezdő ember, segíteni kell — így 

Ladányi.
Megegyeztünk. Haszonrészesedésre 

vállalták a kiadást.



1921. május elsejére jelent meg a 
könyvem Terjed a tűz rímmel. 64 ol
dalon, 1500 példányt nyomtak belőle. A 
helyi lapok röviden méltatták: A Hír
lapban László Ferenc szerkesztő biz
tatott, jövőt jósolt »Nagy ígéret« — 
írta rólam a Munkásban Haraszti.

A május elsejei ünnep alkalmával 
sok elfogyott a versekből. A rikkancsok 
is árulták. Telekiabálták a várost: Ter
jed a tűz — Somogyi Pál új proletár
költő versed. Égett az arcom, restelltem 
magamat az utcán, az ismerősök előtt, 
de azért jólesett a nevemet hallani.

Ki a bányatelepre, Siklósra, Mohács
ra, mindenhova szétküldték. Gyorsan 
elfogytak a füzetek. Hat hét múlva el
számoltunk. A haszonrészesedésből vet
tem egy öltöny nyári ruhát.

*

Nagy kő esett le a szívemről. Végre 
levelet küldtem édesanyámnak. Egy 
Péter János nevű elvtárs, kit a szak- 
egyletben ismertem meg, a húga eskü
vőjére Kaposvárra utazott, ő vállalta, 
hogy elviszi levelemet és meghozza rá 
a választ. Megírtam a levelet:

»Drága Édesanyám és Kedves
Testvéreim!
Kedves Ilonka!
Tudatom veletek, hogy Pécsen va

gyok. Az történt velünk, hogy a sop
ronkőhidai fegyházból a szegedi Csil
lagbörtönbe való átszállításunk alkal
mával Gálosi Józseffel megszöktünk, át 
Jugoszláviába, Szabadkára. Rövid ott- 
tartózkodásunk után most Pécsen élünk



éspedig rendesen, jól. Persze visszük a 
munkát, küzdünk az ügyért itt is to
vább. Ezt a hírt minél előbb mondjá
tok el Gálosi anyjának is. Most már 
elmondhatom, hogy újra rendbe jött a 
szénám. Köszönöm nektek mindazt, 
amit tettetek értem. Nagyon jó anyám 
van nekem, derék lány vagy Ilonka. 
Ne szomorkodjatok afelett, ami történt. 
Jó iskola volt az nekünk. No de sebaj, 
ha újra csináljuk, jobban csináljuk. 
Édesanyám, legyen most már nyugodt, 
hamarosan viszont látjuk egymást, 
mert visszamegyünk mi nemsokára.

Sokszor csókolom Édesanyámat, 
testvéreimet, Ilonkát, édes mindnyája
tokat.
Ui: Levelemet olvasás után égessétek 
el. A választ pedig rögtön írjátok meg, 
mert pár nap múlva Péter elvtárs jön 
vissza, és elhozza.«

Péter János négy nap múlva vissza
érkezett és meghozta a választ:

»Kedves Fiam és Testvérünk!
Rég várt leveledet megkaptuk, 

melynek nagyon megörültünk, mert itt 
már a legrosszabb híreket terjesztették 
rólatok. Azt beszélték, hogy megszök
tetek a vonatról és a határon, amin* 
\áboltátok át a mocsarat, a katonák 
rátok tüzeltek és ti arcra bukva a mo
csárban leltétek halálotokat. Mások vi
szont úgy tudják, hogy Te, Fiam, éjsza
ka egy husánggal leütötted a l^tárőrt, 
aztán elvetted a fegyverét, az őrszobá
ba lopóztál be, onnan fegyvert és ka
tonaruhát hoztál ki, majd magyar ba



kának öltözve, útnak indultatok haza
felé. Most itt bujkáltok a város alatt, 
valahol a Nádasdi erdőben. Gyűjtitek 
titokban a vörösöket. Azt suttogják, 
hogy már sokan vagytok, sok a fegy
veretek és csak várjátok az alkalmat, 
egy szép napon, vagy éjszaka rajtuk 
üttök és visszafoglaljátok a várost.

Mi hittük is a mesét, meg nem is. 
Vártunk is benneteket, meg szomor- 
kodtunk is.

De most már hál’ Istennek, hogy ott 
vagytok Pécsen. A múlt hónapban is 
járt nálunk Gálosi édesanyja, a töpö
rödött öregasszonyon fekete ruha volt. 
Gyászolta a fiát. Igen-igen sírt. No de 
most majd megvigasztalódik, ö  is úgy, 
mint ahogyan mi megvigasztalódtunk. 
Mi értesítjük őt az igazságról. Nagy 
lesz az öröme biztosan, mint ahogyan 
a mienk is nagy.

Sokszor csókol 
a Te édesanyád és testvéreid és Ilon
ka.«

*

Pécsett ez alatt az idő alatt a nyug
talanság és izgalom egyre fokozódott: 
Bevonulnak-e Horthyék. Igen, vagy 
nem?

1921. augusztus 15-én a szakszerve
zeti kongresszus napján nagy tömeg
gyűlést szervezett a párt Horthyék be
vonulása ellen. Mintegy 14—15 ezer em
ber szorongott a Széchenyi téren. Az 
első szónok Bognár Zsigmond kommu
nista tanár volt. Utána Jandó György 
vasöntő. Izzott a hangulat. A tömeg a
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gyűlölet, a félelem és lelkesedés hang
ját hallatta:

— Vesszenek Horthyék!
— Éljen a párt!
— Fegyvert! Fegyvert!
A gyűlés közepette nagy meglepe

tést keltve a szónoki emelvényen meg
jelent egy jól öltözött férfi, Petar Dob- 
rović festőművész, a szerb értelmiség 
humanista egyénisége. Kitűnő magyar
sággal beszélt. Ígérte, hogy a szerb 
megszállók majd megvédik Pécs lakos
ságát. Ígért fegyvert és igazi demokrá
ciát. Végül előállt javaslatával: kiáltsa 
ki a nagygyűlés a Baranyai Magyar- 
Szerb Köztársaságot. A meglepett tö
meg ösztönösen éljenezni kezdett. Én 
úgy gondoltam: időnyerésnek ez is jó 
lesz. Gálosi azt mondta: a bevonulás 
ellen jó eszköz lesz ez is. Dobrović ki
használva a hangulatot gyorsan meg
szavaztatta a javaslatot. A párt veze
tői látták a cselt, a provokációt, de a 
helyzet olyan volt, hogy nem lehetett 
ellene fellépni...

Három napig tartott a zűrzavar, a 
felfokozott bizonytalanság: A Baranyai 
Magyar-Szerb Köztársaság. A negye
dik napon az ANTANT Horthyék előtt 
megnyitotta a kapukat. A Horthy-hor- 
dák elől több ezernyi ember — velük 
mi, emigránsok — menekültünk vona
ton, autón, ‘kocsikon és gyalog, ki min 
tudott Jugoszlávia fe lé ...

Majd szétszóródtunk a világ min
den táján. Én pár száz pécsi munkás
sal Belgrádban vetettem meg a lába
mat. Gálosi József Bécsbe került.



BELGRÁDBAN

A baranyai menekültek — így hív
tak bennünket hivatalosan — legtöbb
je ipari munkás volt, gyorsan elhelyez
kedett a városban. Megalakítottuk az 
emigránsok csoportját. A szerb ható
ság nyomására elnöknek a haladó pol
gári politikust, LÁnder Bélát választot
tuk. A csoport helyisége a külváros
ban levő, szociáldemokraták által ve
zetett munkásotthonban volt, ahol 
értekezleteket, néha tudományos elő
adásokat, de főként tánccal egybekö
tött műkedvelő előadásokat rendeztünk.

Én a Zmaj Jovan utcában egy öreg 
házaspárnál találtam egy kisebb búto
rozott szobát. Munkát a Kralj Alek- 
sandrován a Delió-féle kárpdtosmű- 
helyben kaptam, öten dolgoztunk itt 
a pinceszerű, levegőtlen, szűk műhely
ben, nappal is villanyfény mellett. A 
belgrádi kárpitosok legtöbbje jól kép
zett szakember volt, többsége szerve
zett munkás. Mikor megtudták, hogy 
emigráns vagyok, részt vettem a ma
gyar forradalomban, éreztették velem 
rokonszenvüket. Elvittek a független 
szakszervezetbe. Együtt jártunk ká
vézni, ebédelni.

A főnök, egy pöffedt kövér ember, 
többet volt kocsmában, mint a műhely
ben, mindig ivott, de soha nem volt 
részeg. A műhelyt inkább 20 éves fia 
vezette.

Oroszul beszéltem egy kicsit. így a 
szerb nyelvvel könnyebben megbirkóz
tam, mint többi emigráns társam.



1922 nyarán — amikor már elké
szült a királyi palota új szárnya, és 
a kárpitozásra, díszítésre került a sor 
— a mi műhelyünkből hármunkat át
küldték a palotába dolgozni. Sztárokat, 
drapériákat raktunk fel az ablakra, 
több szoba falát selyemmel vontuk be. 
Létrán hajladozó munka volt ez. Egy 
alkalommal javában dolgoztunk, ami
kor két ismeretlen civil izgatottan 
szemlélődve végigsietett a szobákon.

— Kik ezek, Dragi? — kérdeztem 
egyik szaktársamat.

— Detektívek. — Egy tiszt jött be 
utánuk a szobába. Gyorsan átnézett 
mindent és tovább állt. Drági leszállt 
a létráról, átkémlelt a másik szobába 
és ijedt ábrázattal visszasietett.

— Jön a király — suttogta. — Meg
tekinteni a munkálatokat. Már bent 
vannak a másik szobában.

— Tyű, az istenfáját neki — vakar
tam a fejem. — Én pedig így állok 
it t ...

— Hogyan?
— Az előbb, amint lehajoltam, ki

hasadt a fenekemen a nadrág.
— No és? Annyi baj legyen.
— De a legrosszabb helyen, ér

ted? ...
— Mutasd... Semmi, csak a gatyád 

látszik. Neki is van gatyája.
De már jöttek. Én, mintha mit sem 

tudnék, nagy buzgalommal szegeztem a 
selymet tovább és félszemmel figyel
tem, mi történik mögöttem. A király 
képekről már ismert alakja megjelent 
a szobában. Utána két tiszt, meg két



hölgy. A király megszemlélte a szobát, 
szeme elakadt rajtam. Mosolygott, ment 
tovább. A hercegnők is körülnéztek. 
Ugyancsak megakadt tekintetük a nad
rágomon, illetve a hasadáson. Fél
szemmel összesandítottak és szájuk 
szögletében bujkáló mosollyal elhagy
ták a szobát. Fellélegeztünk.

— Na ezek legalább láttak valamit
— jegyezte meg Dragi.

Éjjel-nappal dolgoztunk. Sürgették 
a munkát, mert közeledett a király la
kodalma. Minden időben el is készült. 
Az esküvő előtti napon zászlókkal, dra
périákkal, virágokkal díszítettük ki a 
termeket, kapukat, a palota minden 
zegét-zugát. Másnap is berendel
tek bennünket szolgálatra, ha vala
mi előfordulna, ott legyünk kéznél. 
Reggel hat órakor indultam el hazul
ról. De a palotához vezető útvonalon 
már lépni alig lehetett, annyi volt a 
nép. A Kalemegdanhoz közel eső Szent 
Márkus templomból, az esküvő színhe
lyétől a Knez Mihajlován át a királyi 
palotáig jobbról-balról óriási tömeg 
szorongott, a lampionokkal, zászlókkal, 
virágokkal, a király és királyné képé
vel díszített utcán. Az ünneplőbe és 
ünnepi tarka viseletbe öltözött embe
rek arcán a várakozás, kíváncsiság iz
galma pirongott. A tömegtől a kocsi- 
utat — ahol megy majd a királyi pár 
autója és a násznép az esküvőre — 
három fegyveres sorfal választotta el. 
Közvetlen a civilek orra előtt csen
dőrök és rendőrök feltűzött szurony
nyal, kivont karddal, utánuk kato



nák áliig fegyverben, majd a matrózok 
sorfala és legelöl a szokolisták (szerb 
nacionalista ifjúság) kezükben apró 
nemzetiszínű zászlóval. De a belváros 
többi utca ja, háza is ki volt díszítve. 
Az erkélyeken drága tyilimek (tarka 
szőnyegek), a házakon zászlók erdeje, 
ablakokban, kapukon virágok. Csak a 
külváros utcái, házai voltak most is 
dísztelenek, szürkék, szomorúak, olya
nok, mint máskor. Itt azok az embe
rek laktak, akik jól tudták, hogy ha 
esküszik a király, vagy ha nem eskü
szik, nekik egyre megy, az ő sorsukon 
nem változtat egy morzsányit sem...

Szép nyári nap volt. Mi kárpitosok 
a régi palota elsó helyiségéből, az ud
vari csendőrök szálláshelyéről a vas
rácsos ablakokon át lestünk ki az ud
varra, vártuk a menetet a többiekkel 
együtt, egész délelőtt. Végre — úgy 
fél 12 felé — méltóságteljes lassúsággal 
befordult az új párt hozó, első, fehér 
virággal díszített, nagy fekete autó. 
Ebben a pillanatban dörrent az ég, vil
lámlás, és hirtelen nagy cseppekben 
sűrűn esni kezdett az eső. A király 
kiszállt a kocsiból, utána sietve az ifjú 
királyné lépett ki az autóból, és amint 
lébbent a szoknyája, a lábszára térdig 
kivillant. Nagyot néztünk. Én soha nem 
láttam még királynői vádlit. Szép for
más láb volt, azt meg kell hagyni...

Nemsokára megkezdődött fönt a pa
lotában az ebéd. És künn a sétatere
ken, piactereken, templomudvarokban 
sisteregve sütötték, forgatták az ök



röket, birkákat, malacokat. Az embe
rek ettek-ittak rogyásig.

Hogy az urak fönt hogy mulattak, 
azt mi csak sejtettük, mert a pincehe
lyiségből ki nem mozdulhattunk. A lár
mából, zenéből, zajból arra lehetett 
következtetni, hogy fönt igen nagy cir
kusz lehet.

Borfélét mi a pincehelyiségben csak 
estefelé kaptunk, a csendőrök és egyéb 
lakájok loptak néhány üveget, majd 
később sűrűbben érkeztek az italok 
mihozzánk is.

— Ezt kóstold meg, kárpitos - nyúj
tott felém egy csendőr egy vastag, bar
na nehéz üveget. Nem szoktam inni 
szeszt, de elfogadtam. Esküszik a ki
rály, miért ne igyák. Felhajtottam az 
üveget. Csodás ize volt a bornak. Soha 
nem ittam még ilyet. A felséges italt 
nem tudtam a számról levenni, egysze
rűen nem volt szívem levenni a szám
ról, az utolsó cseppig kihajtottam. Tíz 
perc múlva, vagy tán annyi sem kel
lett, tökrészegen feküdtem az asztal 
alatt. Órák múlva, amikor kijózanodva 
felébredtem, a belső zsebemből hiány
zott a pénztárcám. Körülnéztem. A sár
ga pénztárca mellettem feküdt. A pénz, 
a levelek, iratok, minden meg volt 
benne, csak a két női fénykép: Margit 
húgom és Ilonka fényképei hiányoztak. 
Valamelyik csendőrlegény kivette, hogy 
majd dicsekedjen vele: milyen szép 
magyar lányoktól kapott fényképet.

Éjszaka nem engedtek ki a kapun. 
Haza nem mehettem. Ott kellett alud
nom a vaságyon, a lakájok lakosztá
lyán.



Másnap reggel — még kicsit kótya- 
gos fejjel —, amikor kiléptem az utcá
ra, a friss levegőben sült ökör, sült 
birka, malac, meg a lampionok, gyer
tyák füstös szaga keringett összeve
gyülve a hervadó virágok kellemes il
latával.

*

Ahogy a palotában befejeződött a 
munka, egy hét múlva elbocsátottak. 
Pedig volt még tennivaló bőven és lett 
volna nálam gyengébb ember is, s 
mégis engem bocsátottak el. Dragitól 
megtudtam, hogy az egyik szokolista 
szaktársam — a cigányosképű Pero ás
kálódott ellenem, azt suttogta a mes
ternek, hogy én magyar vagyok és ve
szélyes kommunista. A mester hitt neki 
és elbocsátott.

Mikor munkakönyvvel a kezemben, 
szerszámos ládával a hónom alatt tá
voztam a műhelyből, szaktársaim őszin
tén sajnáltak. Pero kajánul vigyorgott.

Hetekig sétáltam munka nélkül. Ez 
alatt az idő alatt befejeztem A díj cí
mű háromfelvonásos drámámat, melyet 
az azonos című versemből írtam.

A munkásnő erkölcsi és anyagi ki
zsákmányolásáról szól a darab. Emig
ráns színjátszókkal a belgrádi munkás- 
otthon színpadán adtuk elő. Jobb hí
ján magam rendeztem a darabot. A  fő
szerepet: a gyáros fiát, én játszottam. 
Ez az előadás emlékezetes maradt szá
momra. Szerepemben elegánsnak kel
lett lenni, de nekem ehhez nem volt 
ruhám. Kölcsönkértem egy új öltönyt



egy hasonló termetű magyar mérnök
től. Szép kávébarna ruha volt. Jól állt 
rajtam. A színpadon kitűnően éreztem 
magam benne. Annál kellemetlenebb 
volt, amikor a darab végeztével le kel
lett vetni a szép ruhát és át kellett öl
töznöm az én szegényes holmimba. Éle
temben akkor különösen súlyosnak 
éreztem a szegénységet. Lehangolt, fájt 
a szegénységem. De csak egy röpke 
ideig, mert jöttek hozzám a barátaim, 
gratuláltak a darabhoz, a sikerhez, ész
re sem véve a kopott ancúgomat. És 
most már én is — feledve mindent, 
szép ruhát, szegénységet — visszazök
kentem régi hangulatomba és mulat
tam reggelig.

Soha nem tanultam dramaturgiát. A 
színpadi technikával sem voltam tisz
tában. Írtam, rendeztem, ahogy eszem, 
szívem diktálta, ahogy példát adott rá 
az élet. Drámáimat szívesen játszották 
és hallgatták a munkások.

Később írtam három egyfelvonásost. 
A Kenyér alapgondolatát két verssor 
adta:

»Fehér tenyér, kérges tenyér
Kezet fog az, ha nincs kenyér.«

A Játszani szeretnéket is az élet
ből vettem. Ez a kis darab a proletár 
gyermek tragédája: Rideg bérháztömb
ben laknak. Se kert, se udvar, ahol 
négy-ötéves kisgyermek játszhatna. Az 
egyszobás lakásban a szülőknek — ha 
otthon vannak — ezer gondjuk-bajuk 
közepette sem kedvük, sem idejük ját
szani a gyermekkel; ha munkába mén



nek, rázárják az ajtót. Játékai: egy 
rongylabda és egy — már széteső — 
rongycsacsi. Unja ezeket a »játékokat«, 
rájuk sem néz. Sír, rimánkodik, fellá
zad: játszani szeretne!...

A Terrorista egyfelvonásos komédia 
a kispolgár félénkségét, gyávaságát te
szi nevetségessé.

Egyfelvonásos darabjaim a Szerve
zett Munkás évről évre kiadott Mun
kásnaptárában láttak napvilágot. így 
jutottak el a Vajdaság összes munkás 
színpadaira. A Díj könyvalakban is 
megjelent. Mindezekből egyetlen pél
dány sincs a birtokomban. A fasizmus 
pokoltüze elégette valamennyit, örül
nék, ha valahol, valamelyik munkám 
nyomára akadnék.

Ugyanis az történt, hogy amikor ki
utasítottak, semmilyen írásomat nem 
vihettem magammal. Ott maradtak fe
leségemnél. Később a fasiszták köze
ledtével — félelmükben — feleségem 
és anyósom minden írásomat elégették.

MÁGLYA

Egy belvárosi bútorüzletben kaptam 
munkát. Napi tíz órát dolgoztunk. Mun
ka után, amikor más dolgom nem 
akadt, a városban bolyongtam. Nyár 
volt. Mikor kijöttünk a műhelyből, még 
messze fönt járt a nap. Egy szomba
ton, ahogy megkaptam a fizetésemet, 
besétáltam a Terazájára. A főtéren fű
szeres pecsenyeszag ütötte meg az or
romat. A vendéglő ajtajában szabad 
tűznél forgatta, sütötte a húsdarabokat 
egy fehérkötényes ember. A vaspálci



kákra fűzött rázsnyicsából vettem egy 
pálcikával. Kicsit odább marcona ma
cedón cukrász széles tepsiben baklávát 
sütött. A  dióval töltött, sziruppal nya
kon öntött omlós tészta jó volt.

A Knez Mihajlován át kisétáltam a 
Kalemegdanra. A tágas sétatérnek 
egyik végét a Duna szegélyezi, másikat 
a török időből maradt romantikus vár. 
A tarka virágokkal, fákkal gondosan 
beültetett liget sétányain sok volt a 
csinos nőf akaratlanul is megfordultam 
utánuk. A Száva-partra érve elnéztem 
a hömpölygő vizet, a folyó hátán a csó
nakokat, hajókat. A mély part alján 
idelátszott a hajóállomás. Jó lenne 
egyet hajókázni — gondoltam — s már 
indultam is az állomás felé. Csak úgy 
vaktából jegyet váltottam a legelső 
hajóra. A kis fehér gőzös Zimonyba 
ment. Csattogva, zúgva szelte a hajó a 
habokat. Már régen nem ültem hajón. 
Egyszer — mint hadifogoly a Volgán, 
másszor az Azovi-tengeren utaztam. 
Folyók, tengerek, víz, v íz ... Alkonyo- 
dott. A lebukó nap, az aranybíbor tűz- 
korong rászórta parazsát a hullámzó 
vízre. Szép volt az alkonyat a Száván. 
Az alkonyat mindenhol szép, a Dunán, 
Száván, a Balatonon, a Kapós folyó 
partján...

Gyönyörködésemben megzavart a 
hajókürt. Megérkeztünk. Zimony. Ki
szálltunk. A hajóállomás körül az ide
gen kis város már sötétedő girbe-görbe 
utcáin bolyongva, talán ösztöneim által 
vezetve a »vöröslámpás« utcában talál
tam magam. Bizonyára a már leküzd
hetetlen, egyre növekvő nőéhség haj



tott ide. Az életnek e mély gödrében, 
a társadalom e sötét pontján nem elő
ször jártam, de sohasem jókedvemből, 
mindig a kényszer űzött... Ebben a 
városban most jártam itt először.

A félreeső utcában feltűnt nekem, 
hogy egyetlen vörös lámpát sem lát
tam. Egyszerű, halványfényű villany
lámpák égtek a homályba burkolt, 
zárt ablakú házak előtt. Bentről zon
goraszó és rekedtes énekhang csapott 
ki a tiszta, augusztusi estébe.

Kissé viszolyogva, húzódozva betér
tem az egyik házba. Végiglépdeltem a 
rossz szagú, tompán kongó üres folyo
són, bementem abba a helyiségbe, 
ahonnan a zongoraszó hallatszott.

A rőt fényű teremben a vörös plüss 
díványokon kettesével, hármasával fér
fiakkal, vagy azok nélkül ültek a »lá
nyok«. Leültem az egyik márványasz
talka mellé, öreg pincér erőltetett mo
sollyal kérdezte tőlem:

— Mit tetszik kérem?
Feketekávét rendeltem. A sarokban

a zongora elhallgatott. A zongorista, egy 
termetes fiatal, fekete szemüveges, elég 
jól öltözött férfi, felállt a hangszer 
mellől, megropogtatta derekát, és ismét 
visszaereszkedett a helyére. Mellém te
lepedett egy elnyűtt arcú lány.

— Beba a nevem — nyújtotta vörös 
körmű jobbját és felajánlkozó tekin
tettel mellém ült.

Terebélyes nő jelent meg az ajtó
ban és bekiáltott:

— Beba, gyere itt a pasid!
A lány egyetlen szó nélkül kiper

dült mellőlem és kiszaladt.



— Ejnye, hát így megy ez itt? — 
kérdeztem önmagámtól. De máris hoz
zám szegődött cicadörzsöléssel egy má
sik.

— Szervusz! Szonya vagyok. — A 
macskaarcú, lompos test szorosan ölem
be simult. Bronzszínre festett szemöl
döke idegesen felrándult. Nagy vizes- 
szürke szeme cédán kacsintott rám. 
Engem ez nem lepett meg, inkább a 
leány oroszos kiejtése ütötte meg a fü
lemet. Soha nem láttam ezt a nőt, még
is valahogy ismerősnek tűnt. Szonya 
valamit ebből észrevett, mert oroszul 
kérdezte:

— Te orosz vagy?
— Nem.
— De tudsz oroszul?
— Igen. Voltam ott.
Szonya a következő szavakat már 

magyarul törte.
— Én egy orosz emigránsnő, tudod 

vrangelista ... Egy úrilány Ogyesszá- 
ból. Apa ezredes volt. Én bárisnya. Ér
tem? — Majd hirtelen fordulattal is
mét orosz nyelven folytatta.

Beszélt a múltjáról, jelenéről, sor
sáról, mely ide vetette. Amint néztem, 
és hallgattam a leányt, eszembe ju
tott, hogy az orosz polgárháborúban 
találkoztam hasonló bárisnyákkal, Szo- 
nyákkal, Maruszjákkal. Azok fiatalab
bak voltak. Nem ilyen elkínzottak. A 
szemük nem volt ilyen kialvó lámpás, 
mint Szonyáé. Szemükben sötét gyű
lölet, vérengző szenvedély lobogott... 
Revolver csüngött az oldalukon, kan
csuka a kezükben és halálfej a sap
kájukon ... Lám, a történelem kimé-



letlen az eseményekkel; tereli őket az 
életben, tereli — ide terelte ezt is, ide 
le ...

Szonya bambán belebámult a zajos, 
füstös, pokolvörös fénybe. Én is körül
néztem: körülöttünk a szeszgőzös te
remben rút férfiindulatok vonaglottak 
és a nők erőltetett nevetése sírásnak 
tűnt. Amiért idejöttem, azt már elfe
lejtettem. Keserű útálattal volt tele a 
szám és szánalommal a szívem. Igen. 
Börtön ez is — gondoltam —, egy má
sik börtön. Tűz, máglya, a Rend mág
lyája ...

ANNA

Anna apját — Kovács Jánost, a 
pancsovai táglagyár munkását — Fe
renc József 1915 tavaszán háborúba 
vitte. A bajuszos, zömök magyar a 
Kárpátokban harcolt a hazáért. Csa
ládja már három hónap óta nem ka
pott tőle levelet, hírt sem hozott senki 
felőle. A beteges asszonnyal három 
gyermek maradt itthon. Rózsi, Mariska 
és a legidősebb, a 13 éves Anna. Az 
alacsony termetű, halvány, vézna lányt, 
hogy mesterséget tanuljon, menekül
jön a cselédsorstól, varrodába adta az 
anyja. A varrodában a tanulólányok 
sem fizetést, sem kosztot nem kaptak. 
Munkát bőven. Fejtették a régi ruhát, 
férceitek, varrtak, sötéttől sötétig. An
na sokszor szédülve hajolt a gépre, 
mert otthon kenyérből sem jutott ele
gendő. Így ment ez hónapokon át. Na
gyon leromlott a gyermeklány, mire 
végre édesanyja belátta, hogy ezt nem



lehet bírni sokáig. Szeretett volna An
na szakmát tanulni, de kénytelen volt 
otthagyni a műhelyt, hogy cselédnek 
álljon, ahol mégis kap kosztot és va
lamicske fizetést is. Ezzel az otthoni 
helyzeten is könnyít valamit: »egy éhes 
szájjal kevesebb lesz a háznál«.

A Rónai fényképész vette fel Annát 
hétéves fia mellé nevelőnőfélének. Bé
kés jó emberek voltak Rónaiék. Jó 
helye lett volna itt Annának, de hét 
nap múlva a »nagysága« hazaküldte.

— Nem tudunk használni téged. 
Kicsi vagy és sovány. Kisebb, mint a 
Pityu. Téged is még nevelni kell.

Húsz fillért nyomott Anna markába, 
egyheti munkadíj fejében.

— Mehetsz!
Pátyeregve, félve ment haza a kis

lány. Jaj, mit szól majd a mama? ...
A mama nem szólt semmi rosszat. 

Csak összecsapta két száraz tenyerét 
és így sóhajtott:

— Istenem, hát mit is kezdjek én 
veled!? — De nem sokáig sopánkodott. 
Megértette gyermeke helyzetét.

— Jól van, ne sírj, kislányom. Te 
nem tehetsz róla. Majd csak lesz vala
hogy. — Lassan megvigasztalódtak. Sőt 
örült is a mama a húsz fillérnek, mert 
pénz volt az is. Háború volt, nyomo
rúság, szűkölködés. Minden fillér sokat 
jelentett.

Hetek múlva megtudták, hogy a Fő 
utcában a Máyer postáskisasszony 
cselédet keres. Elmentek Máyer kis
asszonyhoz. Szigorú tekintetű, magas,



szikár vénlány volt. Aggastyán mamá
ja és a két sovány farkaskutya finto
rogva fogadta őket.

— Erősebb lányra lenne szükségünk
— mondta a kisasszony, de mert erő
sebbet nem talált, felvette Annát.

A »lánynak« elsősorban ápolni, öl- 
töztetmi, kiszolgálni kellett a tehetet
len öregasszonyt. Ezenkívül takarítani, 
súrolni, mosogatni. A munka kora reg
geltől késő estig tartott. Otthon nem 
főztek, nem volt, aki főzzön. Vendég
lőből hozta Anna mindennap az ebé
det. A postás kisasszony fizetéséből 
csak két adagra tellett. Hárman osz
toztak a két adagon, de kellett hogy 
maradjon az ételből a két kutyának is.

A kis cseléd majdnem mindig éhe
sen távozott az asztaltól. De nagyobb 
baj is akadt a háznál. Hideg tél volt 
és a kutyák a kisasszony jóvoltából 
a cselédszobában aludtak. Éjszaka a 
vaságyon Anna lábához, derekához hú
zódtak. A kislány álmából fel-felijed- 
ve sokat verekedett a testes dögökkel 
és az ebektől származó bolhákkal, me
lyek eltöltötték az ágyat. Reggel ál
mosabban, fáradtabban ébredt, mint 
amikor lefeküdt. Sokat sírt emiatt. Pa
naszkodott a kisasszonynak. Nincs más 
helyem — válaszolta az öreglány kur
tán.

Mit tegyen? Anyjának nem akarta 
elmondani a baját, nem akart neki ke
serűséget szerezni. Végre mégis rákény
szerült, és elsírta bánatát. Bár nagyon 
kellett a családnak a pár forint, amiit 
keresett, anyja mégis azt mondta:



— Szedd össze, kislányom, a holmidat 
és gyere haza. Hadd ott azt az állat
kertet. Majd megélünk. Majd csak va
lamit ád az Isten. — De sem az Isten, 
sem az emberek nem segítettek. A véz
na kislányt cselédnek a nagyságák 
nem vették fel. Csak a téglagyár vett 
fel munkásokat — férfiak hiányában 
asszonyokat és gyermekeket is. An
na az édesanyjával a téglagyárba ment 
dolgozni. Nehéz volt a munka, mert 
nehéz a föld, a sár, a vályog, a tégla. 
A sár és a téglapor már első héten 
lemarta kezükről a bőrt. De tűrtek. 
Megkeresték a mindennapi kenyeret. 
És este hazamentek övéikhez. Együtt 
lehetett a kis család. És ez olyan jó 
volt...

Sokáig dolgoztak itt. KÖ2±>en véget 
ért a háború. Béke lett. Várták apju
kat. Nagyon várták, de Kovács János 
nem tért haza többé.

1921-et írtunk. Anna 19 éves volt. 
Közben a nehéz munkában megerősö
dött. Nagyot nőtt. Csinos lány lett be
lőle. Fájó szívvel, kevés reménnyel 
anyjával most ■elindult munkát keresni 
Belgrádba. Nagyvárosba mentek, hogy 
Anna beálljon valahová cselédnek. 
Féltek az idegen nagyvárostól. Sok 
rosszat hallottak róla, de mit tehettek, 
vitte őket a hajó, a sors a ködös bi
zonytalanság felé.

Járták a várost, a nagy házakat, 
üzletekbe is bementek kínálkozni. El
fáradtak, elkeseredtek, már estefelé 
indultak vissza, amikor egy kereske
dő felvette Annát cselédnek. Tajtaca-



ković Izidornak hívták az urat, ugri- 
bugri emberke volt. Nagydarab kövér 
nő a felesége. És a kisasszony rövid
látó, vézna lány volt.

Anna a házi teendők mellett a főzés
nél is segédkezett. Munka itt is volt 
elég. De az élelem bőséges és jó volt, 
és ami a fő, emberségesen bántak vele. 
Karácsonykor új ruhát kapott aján
dékba. Fürgeséget, jókedvet, életet vitt 
Anna a házba. Fizetéséből tudott kül
deni özvegy édesanyjának is. A kis
asszony megszerette Annát. A kereske
dő lánya unalmában női kalapkészítés
re adta a fejét. A házhoz járt egy mes
ter, aki tanította. Annának tetszett ez 
a munka és szabad idejében szívesen 
segédkezett a kisasszonynak. Régi ál
ma, vágya volt szakmát tanulni, hogy 
otthagyhassa a lealázó és gyűlölt cse
lédéletet. így a kalapkészítés mester
ségét előbb megtanulta, mint a kisasz- 
szony. Anna lassan kiismerte magát 
Belgrádban. Vasárnaponként nagynén
iével, Vera nénivel cirkuszba, színház
ba, sőt télen táncestére ds eljárt. Sze
retett énekelni, nagyon szeretett tán
colni. Egy ilyen táncestélyen ismerke
dett meg velem.

így történt: mi, a baranyai mene
kültek műsoros estélyeinket már bent 
tartottuk a belvárosban, a Kontinentál 
szálló nagytermében, hová szívesen el
jártak az emigránsokon kívül a Belg
rádban élő magyarok is. Ezen az es
tén a terem zsúfolásig megtelt. Csató 
Sándor, az érces hangú tagbaszakadt 
pesti vasas volt a konferánsz:



— Tisztelt vendégkoszorú! — üdvö
zölte a közönséget és bejelentette az 
első számot: Lányi Ernő Régi nóta cí
mű kórusdalát, melyet az emigránsok 
vegyes kara adott elő. Ugyanis a más
fél év alatt megszerveztünk egy ének
kart. A  Régi nóta után egy szerb sze
renád, majd a Bánk bán bordala kö
vetkezett. Aztán kupiék, jelenetek, 
táncduett és végül én olvastam fel Hol
nap eljön a mi országunk és Proletár 
a déli korzón című versemet. A műsor 
után megkezdődött a tánc.

Az asztalnál négyen ültünk. Csató 
Sándor, én, egy középkorú nő és egy 
csinos fiatal lány. Bemutatkoztunk. 
Kovács Anna — mondta nevét a lány, 
Vera néná — így a másik. A kislány 
kipirult arccal, szinte túlzott buzga
lommal végigtapsolta az egész elő
adást. Ez tetszett nekem. De a lány is 
tetszett. Szép sötétszőke haja, gyerme- 
kies tiszta szeme volt. Csató ás, mások 
is sokat táncoltak vele. Sikkesen, szé
pen táncolt. Karcsú alakjához, fiatal
ságához jól illett a tánc. Én soha nem 
voltam jó táncos. Csak csárdást tud
tam táncolni világéletemben. Annát 
felkértem egy csárdásra. Tánc után 
visszaültünk az asztalhoz. Koccintot
tunk, énekeltünk. Beszélgettünk. Sokat 
beszélgettünk. Elbeszéltem neki sorso
mat. ö  is elmondta élete történetét. 
Meghatódva hallgattam anyáméhoz ha
sonló, siralmas sivár cselédsorsát. Kö
zelebb jutott a szívemhez. Mikor vilá
gosodni kezdett az ég alja, hazakísér
tem őket.



Aztán gyakran találkoztunk. Alig 
vártuk a vasárnapot, hogy együtt le
hessünk. Szép és egyre mélyülő ba
rátságunk lassan szerelemmé fejlődött. 
Pár hónap elteltével — nem gondolva, 
nem is törődve törvényes formaságok
kal — egybékeltünk. Ekkor írtam:

ASSZONYOMHOZ

Te vagy, akit kerestem, vártam,
Asszonyom, nővérem, sorstársam.

Szenvedő drága magadban
Napsugaras szép tavasz van.

Erősebb vagy, mint sok férfi,
Mert tüskének sem térsz ki.

Te büszke, szép magasztos dac,
Nagy küzdelemben erőt adsz.

E fagyos lét melege, fény,
Te vagy nekem a legszebb lény.

Bútorozott szobát béreltünk. A szo
ba kiesd volt, de nagy volt benn a bol
dogság. Egy keresetből éltünk. Szegé
nyesen, nagyon szegényesen. Nemso
kára még kisebb szobába költöztünk. 
Rideg, nedves, földpadlós szobánkat 
Anna jelenléte tette meleggé, ottho
nossá. Ügy élt mellettem, mintha min
denünk meg lett volna, ami egy ház
tartáshoz szükséges. Hátrakötötte a fe
jét — nagyon jól állt neki a menyecs- 
kés babos kendő —, tett-vett, takarí
tott, varrt, főzött. Gyakori volt nálunk 
akkoriban a rántott leves és a krump



lipaprikás. De oda se neki. Anna nem 
vette észre a szegénységet, minden 
mozdulatán látszott, hogy kielégült, lé
lekben gazdag. Mellette én is elégedett, 
nyugodt és boldog voltam.

Egy este vacsorázás után Anna 
kipirult arccal, kissé bátortalanul, szí
vében bizsergő jóérzéssel állt elém.

— Mondani szeretnék valamit.
— Tessék beszélj.
— Tudod, azt hiszem, úgy is érzem, 

hogy teherbe estem.
Átöleltem.
— Gyermek? — szakadt ki belőlem 

az öröm.
Anna csendesen sírva fakadt. Édes

keserű könnyek voltak ezek, az áldott, 
tiszta örömnek és a ködös jövőtől való 
félelemnek könnyei. El voltam készül
ve erre az esetre, és mégis most meg
lepődtem. Fejemet tenyerembe hajtot
tam, elgondolkodtam. Mi lesz? Mit te
gyünk. A gyermek nagy öröm és nagy 
gond. Felelősség. Ha világra jön, itt az 
emigrációban, ebben az idegen világ
ban, az egyágyas, egyszobás kis föl
des lakásban, mi lesz? A gyermek 
nyugtalan, sír, néha beteg is. Nem tud
ja azt, hogy csak kvártélyosok a szü
lei. Mi lesz, ha ismét kiesek a mun
kából? Törtem a fejemet. így is baj, 
úgy is baj. Mit tegyünk? Szerettünk 
volna gyermeket, boldogan suttogva 
beszélgettünk róla. Többször elképzel
tük a virgonc, szőke csöppséget, a mi 
kisfiúnkat... Mit tegyünk most? Sza- 
bad-e világra hozni gyermeket Anná
nak ilyen körülmények között? Ez volt



a kérdés. Eszembe jutott egyik emig
ráns társam családja, Síposék. Hogy 
örültek a gyermeknek. Az asszony 
majd megette a dundi kislányt. Aztán 
jött a nehéz idő. Sípos Imre is bele
esett a szórásba. Kiutasították. Az asz- 
szony a gyerekkel itt maradt egyedül.

Mindezt elmondtam Annának.
— Az öröm még várat miránk, An- 

nuskám. De nemsokára eljön az az idő, 
mikor majd mi is örülhetünk a gyer
meknek, úgy, mint mások. Mint a többi 
ember.

Tudtam, hogy itt él Jugoszláviában, 
Kanizsán dr. Doktor Sándor. A híres 
nőgyógyász professzor, akinek saját 
szanatóriuma van. Határoztam, öt ke
resem fel, kikérem tanácsát, esetleg a 
segítségét is. Mikor ezt végiggondol
tam, megkönnyebbülten fellélegeztem, 
és azt mondtam Annának:

— Te csak légy nyugodt, majd én 
elintézem ezt az ügyet.

Pécsett többször láttam, de szemé
lyesen nem ismertem Doktor Sándort. 
A  szemüveges, szakállas idősebb orvos
nak hallottam az előadását is. Emlék
szem egy pécsi tüntetésre, melyen 
Doktor Sándor leánya is részt vett. A 
csinos barna »jól nevelt« leány az első 
sorban ment a tüntetők között és a 
hírhedt Horthy-barát úriház ablakát 
egy felkapott kővel ő verte be. A je
lenet nekem nagyon tetszett, máig sem 
felejtettem el, nem is csoda, hisz ak
kortájt hosszú ideig beszélt róla egész 
Pécs.



Doktor Sándor magánszanatóriu
mában, a hófehér tiszta kórteremben 
tizenöt-húsz beteg feküdt. A »biztos 
kezű« híres professzort sok jómódú pá- 
cinens is felkereste. Külföldről, Auszt
riából, Csehszlovákiából is érkeztek 
hozzá súlyos betegek. Amikor beléptem 
a fenyőfákkal övezett villaszerű épület 
udvarára, az udvar végéről munkazaj, 
fűrészelés hallatszott. Arra tartottam, 
hogy megtudjam, hol található a pro
fesszor. Felgyűrt ingujjban egy izmos 
karú, őszes ember vágta a fát. Ahogy 
jobban megnéztem, a favágóban felis
mertem az orvost.

— Ejnye, jó munkát, Doktor elvtárs! 
Egy kis testedzés? önt keresem.

Doktor Sándor letette a fűrészt, ab
bahagyta a munkát.

— Ismerős. Maga emigráns. Pécsen 
láttam?

— Igen — válaszoltam és a neve
met mondtam. Előadtam neki, mi já
ratban vagyok. Elmondtam bajomat, 
aggályaimat, az egész gyermekhistóriát.

— Komoly. Ügy látom, a beavatko
zás nagyon is indokolt — válaszolta az 
orvos. — Segíteni kell. Holnap hozza el 
asszonyát. Befektetjük és öt nap múlva 
jöhet érte.

Másnap elvittem Annát a szanató
riumba.

Hazafelé a vonatban meghúzódtam 
egy sarokban és elgondolkoztam: vajon 
kibírja-e Anna a műtétet? Zaklatott 
élete megviselte a szervezetét, az ide
geit, a szívét. Nem egy szerencsétlen 
esetről hallottam. Mi lesz, ha ö  is ..



Nem mertem végiggondolni. Felkeltem, 
az ablakhoz léptem, hogy elhessegessem 
az ijesztő gondolatomat. Doktor Sán
dor kiváló orvos. Nincs semmi ok a fé
lelemre — vigasiztaltam magamat. Meg
szólított valaki, összerezzentem. Egy 
ismerős volt. Jól jött most nekem ez 
az ember. Egész úton beszélgettünk, sok 
lényeges és lényegtelen dologról.

Otthon nagyon üres volt a szoba. 
Üres és csendes. Se szó, sem dalolás, 
sem nevetés... A régi kínos legény
életem jutott eszembe. De igyekeztem 
másra gondolni. Nem. Nem lesz baj. 
Vigasztalódtam. Anna erős, sokat kibírt 
eddig is, biztosan átvészeli ezt is. Le
het, hogy ebben az esetben én vagyok 
a gyengébb, érzékenyebb, súlyosabb
nak látom az esetet, mint amilyen. 
Munka közben, este és egész éjszaka 
folyton ezzel foglalkoztam. Senkinek 
nem szóltam róla, de nehéz volt, na
gyon nehéz ez az öt nap.

A megjelölt időben, amikor benyi
tottam a szanatórium társalgótermé
be, Anna már felöltözve, útra készen 
várt rám. Arca halványabb volt a szo
kottnál, de nyugodt, mosolygós. Gyen
géden, óvatosan átöleltem.

— Jól vagy?
— Jól — válaszolt könnyedén.
— Hol a doktor? — kérdeztem az 

ápolónőtől.
— A professzor úr fél órával ezelőtt 

fejezett be egy súlyos műtétet. Most 
fél hat van, bizonyára mindennapi 
programja szerint lent fürdik a Ti
szában.



— Ugyan ne vicceljen — ámultam 
nagyot —, de hiszen már szeptember 
van.

Amikor az orvos frissen, vidáman 
visszajött, eléje siettem. Erősen meg
ráztam a kezét és azt kérdeztem:

— Mivel tartozom, Doktor elvtárs?
— Mennyi pénze van? — válaszolta 

igen komolyan.
— Ma kaptam fizetést, 345 dinárt.
— Ez a pénz magának egy hétre 

elég. Itt van még 500 dinár, tegye el, 
mert az asszonyának még egyhónapi 
jó táplálkozásra és nyugalomra van 
szüksége...

Otthon Anna örömmel és lelkese
déssel még többször beszélt a szana
tóriumi napokról és a kissé különös, 
csupaszív doktor elvtársról.

Elvesztett magzatát titkolt, fájó 
anyai zokogással sokszor megsiratta ... 
Pedig tudta, megértette, mit jelentett 
volna részünkre a gyermek.

A MI UTCÁNK

ősz. 1923. Ismét kiestem a munká
ból. Mit tegyek? Annát elhelyeztem 
egyelőre egy idősebb emigráns család
nál, Vargáéknál, magam pedig elutaz
tam Üjvidékre munkát keresni. Sze
rencsém volt. Már az első nap ta
láltam a Hemler-féle bútorüzletben.

Napokkal ezelőtt egy öreg szaktár
sam kezéből kihullott a kalapács, az 
ő helyére vettek fel.

Lakást is béreltem. Alig telt el egy 
hét, Anna jöhetett utánam. A ködös,



deres külvárosi utcákon dideregve jár
tak az emberek. Elnéztem őket olcsó 
ruhájukban, amint vacogva siettek...

A műhelyben gyaluforgáccsal, desz
kahulladékkal fűtöttünk. Az enyv, a 
festék, az afrik és kóc szaga elvegyült 
a fülledt levegővel. Ingujjra vetkőzve 
dolgoztunk. Ha nyílt az ajtó, tódult be 
a hideg. A két asztalos enyvezett, po
litúrozott, én és egy fiatal szaktársam 
matracokat, díványokat gyártottunk az 
üzlet részére. Kollégáim megnyugtat
tak:

— Üjévig lesz munka. Oda se ne
ki, de aztán, ki tudja?

A munkanélküliség réme örökké kí
sért bennünket. Karácsony tájt kemény 
ujjaival a fagy rajzolt jégvirágot ud
vari szobánk ablakára. Lakásunk falai 
túl vékonyak voltak. Éjszaka összebúj
tunk a fenyőfa ágyon, mégis fáztunk, 
mert a kis pléhkályha, melyet este be- 
fűtöttünk, hamar kihűlt. Reggelre nem 
egyszer a kancsóba befagyott a v íz ...

Meleg szoba csak hő óhaj, 
Sirdogáló asszony, sóhaj.

írtam újabb versemet.
A szakszervezetben hetenként meg

vettem a Szervezett Munkás című he
tilapot, mely ahogy a többiektől hal
lottam, de a jó szemnek a tartalom is 
elárulta, a kommunista párt lapja volt. 
A  jól szerkesztett négyoldalas szak- 
szervezeti újság ügyesen burkolva ve
rekedett a munkásság jogáért, az igaz
ságért, a szebb holnapért. Cikkei bát



rak, okosak és céltudatosak voltak. A 
felelős szerkesztő egy Székely nevű 
asztalos volt, de később megtudtam, 
hogy Illegálisan néhány kommunista 
újságíró is segítette szerkeszteni Sza
badkán a lapot. A  tényleges főszer
kesztő Haraszti Sándor volt. Elhatá
roztam, hogy verset küldök neki. I. 
Gyomos álnéven küldtem be néhány 
verset. De azt a választ kaptam, hogy 
írjak prózát, tudósítást, mert verset 
csak kivételes esetben jelentetnek meg. 
Én azonban nem hallgattam a szer
kesztői üzenetre; verseimmel tovább 
ostromoltam őket.

Beküldtem A mi utcánk című ver
semet. Vártam a választ. Vártam a va
sárnap reggeli postát. Vajon lehozzák-e?

Megjött a lap, szépen bekeretezve 
bent volt a vers.

A M I UTCÁNK

A  mi utcánkban a gyerekek
[ rongyruhában szomorkodnak, 

Fájón, mélyen sóhajtoznak.
Köhécselve, nyögdécseIve fütyül át az

lősz.
A  mi utcánk beteg odúin,
Amelyék olyan sápadtak, göthösek és

{girhesek, 
Mint hajlott hátú lakóinak világot

Ctartó válla, melle. 
A mi utcánkban ködösek, fagyosak a

[reggelek, 
Ködösek, fagyosak az emberek,
Ködös, fagyos a remény is,
Ifjan deresednek a koponyák,



& mint égptt póznák estiggetegén
[ búsongnok

A T/iunkátlan ymnkÁskarok- 
A mi utcánkban sikongva jajdul a

[ kétség,
Sikongva jajdul az éhség,
S a mi utcánk mégsem ég még!
Oh, örök őszarcú mély halálárok: 
Didergő, szomorú, mezítlábas utca,
A szent hévség mikor tép lángujjakkal

[szívedbe,
Hogy fellobogj, felragyogj,
Ünnepessé szépülj mi utcánk.

Elolvastam kétszer is. Anna ott állt 
mellettem, átadtam neki.

— Látod, ugye mondtam — remegett 
a hangja az örömtől. — Tudtam én.

Ezután szinte minden második szám
ban jelent meg versem. Valami izzó 
hevület: a szívem, az eszem, a sorsom 
hajtott, hogy írjak. Lassan-Lassan a vaj
dasági magyar dolgozók kezdték meg
ismerni a nevemet, kezdték m egszeret
ni verseimet.

A szakszervezetbe gyakran bejár
tam. Beszéltem, szavaltam, beleolvad
tam a mozgalomba. A műsoros estéken 
Anna is fellépett énekszámokkal. Szép, 
.ezüstcsengésű hangja tetszett a kö
zönségnek. Anna már érdeklődött min
den iránt. Tudományos előadásokra, 
eszperantó nyelvtanfolyamra, nyári ki
rándulásokra, mindenhová velem jött. 
Jó iskola volt neki a szakszervezet. 
Különösen téjeẑ  sokat olvastunk 
együtt. Főként a szakszervezeti könyv
tár könyveit. Gorkijtól az Anyát, Jack



Londontól a Vaspatát, Móricz Zsig- 
mondtól a Sáraranyt, és verseket. 
Petőfi összes költeményeit, néhány Ady- 
kötetet várásoltunk, hogy mindig ott 
legyen a kéznél. De más műveket is 
olvastunk.

Egy napon kellemes meglepetés ért. 
A  Bácsmegyei Napló, a tekintélyes 
vajdasági polgári napilap verseket kért 
tőlem. Eddig azt hittem, hogy azt sem 
tudják, hogy élek. És lám mégis ész- 
revettek. Küldtem három verset, ket
tőt lehoztak. Ebben az évben, 1925-ben 
a Népszava is közölte verseimet. A 
következő tavaszon kerek 50 vers fe
küdt asztalfiókomban. Fauszt Imre, az 
újvidéki magyar könyvkiadó felaján
lotta, hogy kiadja verseskötetemet. 
Megegyeztünk. Még az év nyarán meg
jelent második kötetem. Címe: Átok
áldott Tűz. A könyv címlapját, mely 
a felkelő napot ábrázolta, Fekete Lajos 
emigráns költő barátom felesége raj
zolta. A 64 oldalas kötetből 2000-et 
nyomtak. Nagyon boldog voltam, ami
kor a friss, nyomdafestékszagú első 
példányt kezembe adta a nyomdász. 
Anya érezhet hasonló örömet, mikor 
újszülött magzatát a kezébe adják.

A Szervezett Munkás és a Népsza
va kiálltak mellettem, a vajdasági pol
gári lapok agyonhallgattak...

A famunkások elnöke, Polgár And
rás asztalos egy este a szakszerve
zetből távozva utánam sietett, a sötét 
utcán belém karolt és csendesen kér
dezte:



— Akarsz-e szovjet regényt olvasni?
— Nagyon szívesen olvasnék — vá

laszoltam.
Télikabátja alá nyúlt és az Egy 

hét című regényt a kezembe nyomta.
— Itt van. Tudtam, hogy te nem 

gyulladsz be — suttogta és szemüve
ge mögött éles szeme megvillant. — 
De azért nagyon diszkréten kezeld, 
mert ez »illegális« ... Később tőle kap
tam meg a Csokoládé című szovjet 
regényt is. Köztem és a keményköté
sű intelligens munkás között jó barát
ság alakult ki. Nemcsak azért, mert 
az illegális könyveket tőle kaptam, de 
ő is írt cikkeket a Szervezett Mun
kásba, ezenkívül szerette az irodal
mat, a verseket, az én verseimet is. 
Azt mondta: »Te nem kívülről nézel 
minket, mint a legtöbb költő, hanem 
közülünk való vagy, és ez megérződik 
a verseden is.«

Porgár András abrosznyi újságot 
terített elém.

— No, öcsém, itt a versed.
A lap a New Yorkban megjelenő 

Új Előre volt. A Proletárlányok cí
mű versemet hozta. Megnéztem tüze
tesebben az újságot. Az amerikai kom
munisták magyar nyelvű napilapja volt.

— Hogy került ez a vers ide? Ki 
Amerikába?

— Egyszerű — válaszolta Polgár.
— Cserepéldány jár nekik a Szerve
zett Munkásból, abból veszik át a ver
seket.

örültem, hogy most már nemcsak 
a Vajdaságban és Pesten, de Ameriká
ban is olvassák verseimet.



í9EÖ-aí írturtk. Véfáéim a Gótika Zol
tán és a Szenteleky Kornél által szer
kesztett Vajdasági Írás irodalmi folyó
iratban, a Kéve éé Vagyunk című an
tológiákban is megjelentek. A polgári 
lapoktól kaptam csekély honoráriumot, 
a mi lapjaink a mozgalmat szolgálták, 
szegények voltak, nem tudtak fizetni.

FÖLD ALATT

1927 decemberében történt. Polgár 
Andrással a lakásán találkoztam. Hal
kan beszélgettünk.

— Hiszen te már úgyis közénk tar
tozol, hát most hivatalosan is felve
szünk, vagyis be viszünk a föld alatti 
munkába, a pártba, ha akarod.

— Szíves örömest. Csakhogy végre 
megtaláltatok, érdemesnek tartatok, 
hogy befogjatok a munkába — vála
szoltam kissé meghatottan, mert ré
gen vártam ezt az órát, ezt a bizal
mat, megtiszteltetést.

— Nem késő, nyugodt lehetsz. Akad 
még tennivaló neked is bőven — fe
lelte Polgár. — Fiatal vagy, dolgoz
hatsz még eleget...

Sejtünkbe tartozott: Polgár, Halasi 
cipész és felesége, Šefčik villamoska
lauz és én. Pártkönyvet nem adtak, a 
tagságii díjat Šefčik szedte be, de ő 
is csak pontokkal jegyezte, ki fizetett, 
ki nem. A sejtülésekről jegyzőkönyvet 
nem vezettünk. Látható, vagy esetle
ges árulkodó nyomok nélkül kellett 
dolgoznunk.



Az első komolyabb föld alatti akció
ban 1927 szilveszter éjszakáján Újvi
déken vettem részt. Éjjel fél tizenket
tőkor indultam el hazulról. Addig nyi
tott szemmel feküdtem ágyamon. Tud
tam, nem kis dologról van szó, ha le
bukom, vallatás, verés, börtön... Alig 
tudtam visszafojtani Izgalmamat. Mi
előtt hazulról elindultam, feleségemnek 
ezt mondtam:

— Annuskám, nekem most mennem 
kell. Hogy hová, ne kérdezd, úgysem 
mondom meg. Jobb, ha nem tudod. 
Azt hiszem, két-három óra múlva itt
hon leszek. Ha nem jönnék meg, ne 
keress sehol. Légy türelmes és okosan, 
megfontolva cselekedj. Majd az elv
társak értesítenek arról, hogy mi van 
velem. — Anna fegyelmezetten hall
gatott, egy hang sem jött ki a száján, 
de szemét ellepte a könny, izgalmá
ban a szája szélét rágta. Nem tudta, 
csak sejtette, miről van szó...

A kijelölt helyen, a kijelölt órában, 
pont 12 órakor találkoztunk. Behúzód
tam a kapuszögletbe, körülnéztem, 
máris észrevettem Sefčiket. Jött vil
lamoskalauz egyenruhában az ő ismert, 
katonás testtartásával és lépéseivel. A 
félelemnek árnyéka sem látszott raj
ta. Arca nyugodt volt, szája szögleté
ben halvány mosoly. Beljebb húzód
tunk a kapu alá. Šefčik télákabátja 
belső zsebéből kivette a röpcsiket. Le
hetett kétszáz darab, felét átadta ne
kem. Határozottsága jó hatással volt 
rám. A bensőmet feszítő maradék fé
lelmet is eloszlatta. Elindultunk a bel



városba, a részünkre kijelölt utcák fe
lé. Csillagos, tiszta éjszaka volt. Csípős 
hideg, lábunk alatt csikorgott a hó. 
Persze mi észre sem vettük a hideget, 
nem fázunk, sőt... Az utca, mint min
dig szilveszter éjszakáján, zajos volt 
és népes. Vidám, dülöngős részeg és 
félrészeg emberekkel találkoztunk. 
Odaérve a kijelölt helyre, elkezdtük a 
munkát. Óvatosan körülkémleltünk. A 
levegő tiszta volt. Ember sehol. Egyi
künk figyelt, másikunk ablakok és 
ajtók réseibe dugdosta a röpcsit. (A  
kommunista párt magyar nyelvű röp- 
iratait.) Olyan helyekre igyekeztünk 
elhelyezni a cédulákat, ahol reggel az 
emberek szemébe tűnik. Száraz fedett 
helyre, netán ha esik a hó, nehogy 
megázzon és eltakarja. Vagy alkalmas 
helyeken falra, kapura, kerítésre ra
gasztottuk. Én falaztam, Šefčik vil
lámgyorsan, nagy gyakorlattal ragasz
tott. Rendőr tűnt fel a sarkon. Időben 
észrevettük. Jókedvűen fecsegve ciga
rettára gyújtottunk. A rendőr közöm
bösen elsétált mellettünk. Mikor el
tűnt, folytattuk a munkát. Jókedvű, 
gondtalan csoportok is többször meg
zavartak bennünket. Ilyenkor magunk 
is adtuk a részeget, egymást átölelve 
dülöngélve mentünk tovább. »Sej, 
édesanyám, eresszél el a bálba« — éne
kelte Sefčik, ha magyarok jöttek, ha 
szerbek mentek el mellettünk, szerbül 
dúdolgatta: »Kad bi öve ruže male«. 
Sefčik dél-bácskai szerb fiú volt, 
mind a két nyelvet kitűnően beszélte. 
Minden baj nélkül két óra leforgása 
alatt a kijelölt utcákat beszórtuk. Majd



a jól végzett munka után nyugodt lé
lekkel hazamentünk. így történt ez a 
város többi részében is. Újév reggelére 
Újvidék utcáit a párt röpcéduláival 
szórtuk be.

DJURA DJAKOVIĆ

A sejtüléseket a Dudarska utcában, 
Halasi cipész műhelyében tartottuk. 
De ha a szükség úgy kívánta, kimen
tünk Horváth Kálmán asztaloshoz, a 
város végére. Nyáron inkább a sza
badban, alkalmas helyen, valahol a 
Duna-parton jöttünk össze. Így történt 
ez 1928 nyarán is, amikor Djura Dja- 
ković, a Központi Bizottság szervező 
titkára jött le hozzánk. Reggel volt, 
szürkület pirongott a Duna-parton. Kö
rülöttünk szellő nótázott a nádak füty- 
työs száján. Az égen könnyű felhő vi
torlák úsztak és valahol a kéklő mesz- 
szeségben acélmadár zúgott. Sejtünk a 
város mögött a víz partján egy villám 
sújtotta öreg nyárfa mellett találko
zott.

Djura Djakovió, ki ez időben érke
zett vissza a moszkvai pártiskolából, 
közénk ült a Duna-parti fűbe, közénk 
szürkült, bár Toldi Miklós termetével 
kivált közülünk. Jelenléte erőt sugallt 
mibelénk is.

— Hát itt vagytok, elvtársak, mind 
az öten >itt. Úgy látom, a félelem nem 
tört le közületek senkit. — Így beszélt. 
Melegség áradt szavából, barna mar
káns arcából, szénfekete szeméből 
öröm sugárzott. Beszélt a szovjet föld



ről és népéről, ahol most két évet töl
tött. Megfeszített erővel tanult. Meg
lepően jól ismerte a világ politikai ese
ményeit, sokat tudott az itthoni dol
gokról is. Boszniáról, a vajdasági hely
zetről ... A sztráj kólókról, a paraszti 
mozgalmakról. Minden érdekelte: csa
lád, kenyér, munka. De főként a pár
ton belüli hibákról beszélt részletesen: 
a reformisták törekvéseiről, kik forra
dalom helyett reformokat hirdettek. 
Felolvastuk a Kommintern nyílt leve
lét, melyet a jugoszláv kommunisták
hoz intézett. A levél rámutatott a párt 
hibáira, a frakciósok törekvéseire és 
az egység helyreállítására hívta fel a 
párt tagjait. A körülbelül háromórás 
megbeszélés után Djura Djakovié vi
dáman, szinte gondtalanul fürdött ve
lünk a Dunában.

Amíg köztünk volt, védtük, óvtuk. 
Mikor elvált tőlünk, arra kértük, hogy 
nagyon vigyázzon magára, mindenütt 
résen legyen, mert hínáron, ingová- 
nyon já r ... Ö mosolygott. Ó, hogy 
ez milyen mosoly volt! Erő, hit és va
lami szent gyűlölet sugárzott belőle. A 
kopók hadát, a börtönt, a jugoszláv 
királyi kormányt, mely nagy pénzt 
tűzött ki a fejére, megvetette. Tovább 
ment. Bejárta az országot. A szíve vér
zett attól, amit ott látott: az egyszerű 
ember, aki nemrég a háborúban vakon, 
bután a vérét ontotta, most lerongyo
lódva kenyér után lohol, küzd a nagy 
kényszerű dologtalanságban.

És ki törődik vele?



Ment, bujkált szülőföldjén tigrisek 
között.

A párt, mint vihardúlta búzarendek, 
szét volt zilálva, ö  a dúlt rendeket 
vasizmokkal, lágy marokkal talpra ál
lította.

A szegények, mint forró lehű szél, 
suttogva, szeretettel beszéltek róla. Ti
tokban tanulták a nevét. Híre az urak 
közt jeges félelmet keltett. De egy kö
dös hajnali találkozón az árulók meg
lesték és besúgták.

Djuna Djaković »lebukott« ...
Az a hír járta, hogy először szép 

szóval próbálták »jó útra« téríteni, az
tán Itallal akarták a lábáról levenni, és 
hogy szóra nem bírta bor, sem ravasz
ság, jött a nő ... a pénz .. éjjel-nap
pal vallatták. Majd megvadultak, ütöt
ték, rugdalták, izmos két karját tőből 
kicsavarták. Égették a talpát, égették 
a körmét.

Napok múltán holtan találták meg 
az osztrák határ közelében. Fájt lel
kűnknek a vesztett titkár, a testünk
ből kitépett hús-vér. S mint viharban 
a tűz, terjedt a hír: »Megölték Djura 
Djakovićot!«

Másnap leállt sok-sok gyár. Még 
aznap lefogtak sok száz proletárt. A 
gyászhír, akár a futótűz, mindenhová 
elért. Kaszát fenve gyászolt a vajdasági 
zsellér, kaszát fent a rengeteg föld nél
küli paraszt és a fekete hegyek alatt 
zsandárt vert a pásztor__

A tömlöcök mind megteltek. Vér- 
üszkös köveken, hangos jaj szó nélkül, 
kövült ököllel gyászoltuk őt.



»BÁRMERRE FORDULSZ, 
GYILOK VILLAN RÁD«

Grossz (Gerlei) elvtárs szépen be
rendezett lakásán találkozott a sejtünk. 
A fiatal, magas homlokú, jobb lábára 
bicegő pesti emigránsnak a Melencei 
utcában kisebb drogériája volt. Az üz
lettől nem messze, a lakásán gyülekez
tünk. Felesége és kisfia már nem vol
tak otthon. A kétórás sejtülés alatt 
Grossz a ház körül őrködött. Ez alka
lommal senki nem zavart meg bennün
ket.

Pár nap múlva Grossz, Horváth és 
még néhány elvtárs lebuktak. Értesül
tünk róla, hogy a rendőrségen verik, 
kínozzák őket. Árulják el a többieket 
és vallják be, hogy ők szórták tele röp- 
cédulával a várost. A nehéz helyzet
ben úgy siettünk elvtársaink segít
ségére, hogy új röpcédulákkal árasztot
tuk el az utcákat. De nem használt. 
Vallatták, kínozták őket tovább. Mi 
kint állandó rettegésben éltünk. Soha 
nem lehetett tudni, mikor gyengül el 
a kínzásoktól valamelyik és akarata 
ellenére »köp«, örökösen résen voltunk 
műhelyben, utcán, otthon, lestem az 
ablakon keresztül, nem jönnek-e ér
tem. De elvtársaink jó idegzetű, erős 
legények voltak, állták az ütéseket, 
kínzást. Nem árultak el senkit. Nekünk 
az idegtépő izgalmakon kívül a hajunk 
szála sem görbült meg. a mozgalom 
sértetlen maradt, őket hosszú évekre 
elítélték.



Kora reggel állított be hozzám Pol
gár. Egyedül voltam. Anna már el
ment a piacra.

— Vasárnap utazol Szabadkára, át
viszed a párt körlevelét. Nagyon vi
gyázz, a levélben igen fontos utasítá
sok vannak... Egy emberünk már le
bukott a körlevéllel, de azt hisszük, te 
megúszod, neked van mivel takarózni.

Nagyot néztem rá, nem értettem, 
mire céloz.

— A verskötetedből szerzői estet 
tartasz a munkásotthonban. Tehát a 
táskádat megtörnöd versekkel, a cipő
talpad közé pedig beszögezzük a kör
levelet. Szabadkán minden elő van 
készítve. Ismered Pájót, a susztert? 
Pájó a fedőneve.

— Ismerem.
— Neki adod át.
Vasárnap este Szabadkán, életem 

első, hirtelen született szerzői estjére 
szép számmal eljöttek a munkások, 
köztük a hajlott hátú, szeplős képű ci
pész, Pájó is. Egy helyi újságíró beve
zetőt mondott, én szavaltam verseim
ből, egy munkáslány felolvasta egyik 
novellámat, majd ismét szavaltam. Elő
adás után elkezdtük árulni verseskö
tetemet, miközben Pájó és felesége 
hozzám szegődött és meghívtak maguk
hoz vacsorára.

Ahogy átléptük küszöbüket, lábam
ról lehúztam a cipőt és Pájó felé nyúj
tottam.

SZERZŐI EST SZABADKÁN



— Itt van, közte van.
ö  fogót kerített, feltépte a talpat 

és ügyesen kivette a körlevelet, aztán 
visszaszegelte a ciipőtalpat. Az asszony 
tojást, kolbászt sütött, vidáman, jó ét
vággyal megvacsoráztunk és máris si
ettem az állomásra.

A vonatra várakozva két detektív 
lépett hozzám. Felszólítottak, hogy kö
vessem őket a rendőrkapitányságra. 
Papírjaim rendben voltak, afelől nyu
godt lehettem, de azért a félelem is 
motoszkált bennem, mert ezeknél so
hasem volt biztos az ember abban, 
hogy mi vár rá. Nem egy esetben na
pokig vallattak, kínoztak elvtársakat, 
hónapokig tartották bezárva, pedig jók 
voltak a papírjaik.

— Mit keres maga Suboticán? — 
kérdezte tőlem a kapitány, egy puha 
kövér arcú, bajuszos ember.

— Szerzői estem volt — válaszoltam 
nem leplezett büszkeséggel.

— Azt tudjuk — mondta nyersen a 
kapitány. — És azon kívül? — nyomta 
meg a szót és tekintete szúróssá vált.

— Azonkívül semmit — válaszoltam 
csendesen.

A kapitány intett, a két detektív 
nekem esett, kiforgatták zsebeimet, le
húzták cipőmet, harisnyámat. A ren
dőrtiszt irattáskámat vette munkába, 
összeforgatta a verseimet. Itt-ott bele
olvasott könyvembe. Majd szótlanul, 
bosszankodva a táskát letette maga elé 
az asztalra.

— Ártatlan dolgok ezek, kapitány 
úr, versek — mondtam.



— No-no, amit ma láttunk és hal
lottunk a munkásotthonban, és amit 
én itt elolvastam, ezek nem is olyan 
ártatlan versikék.

Akaratom ellenére elmosolyodtam. 
Hátha még azt olvasta volna, amit Pá- 
jónak átadtam.

— Mit mosolyog?! — dörrent rám 
a kapitány.

— Ne haragudjon, kapitány úr, de 
örülök az ön kritikájának. Higgye el, 
az ön véleménye sokat jelent.

E szavak hallatára a rendőrkapi
tány merev bajusza megmozdult, alig 
láthatóan ő is mosolygott. Hízelgett a 
hiúságának a véleményem, és majdnem 
udvariasan mondta a detektíveknek:

— No, engedjétek ki ezt a poétát, 
itt a táskája! De több szerzői estet ma
gának itt nem engedélyezek, értette?!

Nem baj — gondoltam, kitalálunk 
majd valami máist.

ÓBECSÉN

Pár hét múlva Óbecsére hívtak meg 
szerzői estet tartani. De ehhez nem 
társult titkos megbízatás. Nem a nagy
szálló tükrös termében tartották az es
tét, hanem a földmunkások csoportjának 
földpadlós helyiségében, minden fény 
és pompa nélkül. »Megismerni szeret
nék a fiatalok is, meg az öregebbek is 
az elvtársat, jöjjön« — írták. — »Sza
valjon el a verseiből néhányat szemé
lyesen, hadd halljuk! A reggeli vonat
nál is várjuk, meg a délutáninál ás.«



Örömmel tettem eleget az óbeoseiek 
meghívásának. Délután négy órakor 
érkeztem. Hárman jöttek ki elém az 
állomásra. Egy fogatos parasztkocsival 
vittek be a felolvasás színhelyére. Két 
asztalt löktek össze, arra állt fel elő
ször az elnök (a nevére sajnos nem 
emlékszem); csendes szavú, bajuszos, fél
korabeli ember volt. Néhány szóval üd
vözölt.

Utána én léptem fel az asztalra. 
Elsőnek Aratók dala című versemet 
olvastam fel.

ARATÓK DALA

Alig virrad, már ébredünk 
És dolgozunk, magot vetünk,
A kenyérnek aranymagvát,
Az aratás akaratát.

Fénylő napjaink, nyár heve,
A verejtékünk tengere 
Kalászba hajtja a magot:
A harcos nagy akaratot.

Sarlónk, kaszánk jól kifenve,
Régen készülünk mi erre,
Várjuk, várjuk az aratást,
Kenyerünk csak egy harapás.

Éh-bilincsünk nem bírjuk már,
Nagy haragunk gáttörő ár,
Vihar-táltos befogva vár. 
Halljátok-e? Mennydörög már.
Lesz aratás, lesz nagy cséplés, 
Számotadás, számonkérés. 
Valahányan sorba állunk,
Hej, kaszálunk, de kaszálunk.



Bitang, sok gaz lehullik majd, 
Megtrágyázzuk e bús talajt, 
Ez az ugar jól teremjen,
Ki vet, arat, csak az egyen.

Aztán még felolvastam öt verset 
egymás után, mukkanás nélküli csend
ben. Majd még hármat. A hatás ugyan
az: mély hallgatás, mintha templomban 
lettek volna és a papot hallgatnák, 
taps semmi. Meglepetésemet észrevette 
az egyik és odaszólt hozzám:

— Nyugodtan folytassa csak, elvtárs, 
elhallgatjuk mi ezeket holnap reggelig 
is ...

És én folytattam. Felolvastam még 
tíz verset. Aztán azt mondtam:

— Talán most már mégis elég lesz, 
maguknak is, nekem is.

Az elnök megszólalt:
— Ha nem lenne szomjas és éhes 

a jószág, ha nem lenne itt az etetés
itatás ideje, elhallgatnánk mi magát 
virradatig is.

Így ért véget, egy szál taps nélkül 
az én jól sikerült óbecsei szerzői es
tem.

Még beszélgettünk egy ideig, aztán 
elszéledtünk. Etetni-itatni, vacsorázni. 
Én az elnöknél vacsoráztam. Csirke
paprikást meg töpörtyűs pogácsát ké
szített a felesége, egy pint vörös bort 
is elfogyasztottunk hozzá. A pogácsa 
különösen ízlett. Meg is jegyeztem:



— Ha én ilyen jó verseket tudnék 
írni, mint ez a pogácsa, meg lennék 
elégedve magammal.

Jó hangulatban fejeztük be a va
csorát. A család kikísért az állomásra.

Ez esetben minden kellemetlenség 
nélkül értem haza.

A töpörtyűs pogácsából, melyet az 
útra adtak, jutott még Annának is.

JAVÍTHATATLAN

Bátor hangja miatt kissé izgulva 
küldtem be a Vajdasági írás szerkesz
tőjének, Szenteleky Kornélnak legújabb 
versemet, az Egy napot Szenteleky 
halk szavú poéta volt, azt hittem, meg
riad a nyílt, bátor Írástól, és nem közű 
le. De kellemesen tévedtem, Szenteleky 
a vers egyetlen sorát irta át a cen
zúra miatt, és a négy versből álló: 
REGGEL, DÉL, ESTE, ÉJJEL ciklust 
közölte.

A versciklus megjelenése után hí
vattak a rendőrkapitányságra. Kelle
metlen érzéssel indultam el, nem tud
tam, mit akarnak. A fiatal kapitány 
erőltetett udvariassággal fogadott. Fe
ketekávéval kínált. Rosszat sejtettem. 
Nem tudtam, mi jön a fekete után. Az- 
eal kezdte a »beszélgetést«, hogy ő ked
velője za irodalomnak, ö  jót akar ne* 
kém is. Persze — mondta — maga se 
feledkezzen meg arról, hogy emigráns.
— Megkérdezte, mióta írok és máért 
van nekem szükségem az írásra, hiszen 
van rendes mesterségem és e kerese-



temoől tisztességesen megélek. Elmond
tam neki, hogy nyolc-kilenc év óta 
írok, szükségem van az írásra, mert 
nem pénzért, lelki szükségletből írok. 
Vigyáznom kellett minden szavamra. 
A kapitányon kívül két detektív is ott 
állt és prédára éhesen leste minden 
szavamat. Végül a kapitány javíthatat
lannak nevezett és nem nagyon szíve
sen elbocsátott.

írásaim közül a legjobban fájt neki 
új versciklusomból az ÉJJEL című 
befejező rész:

»ÉJJEL VAN ...

A robot nagy börtönében 
éjjel is hajráz a porkoláb, 
Fegyházakat, tornyokat,

[templomokat 
és bordélyokat most _
dupla fegyver őriz, 
s a megváltó tüzek szentélye felé, 
hol megáldott lázban fenik 
a fekélyeket irtó orvoskéseket, 
minden fegyver erre céloz... 
Bármerre fordulsz, 
gyilők villan rád.
A ma igaz arca az éjjel.
Éj-daróc alatt 
purgatórium pulzusán 
tébolyultan tombol 
a bűn, a kéj, a kín.
S mindenek felett 
fekete röhejjel röhög 
a megzavarodott élet. . .«



MÁJUS ELSEJE

Május elsején Üjvidéken, ahogy a 
legtöbb esetben történt, most is a kor
mány betiltotta a felvonulást. De a 
munkások zöme nem dolgozott. Lemen
tünk a Duna-pár ti, úgynevezett prole
társtrandra. Magyar és szerb dolgo
zók, asszonyok, gyerekek, férfiak a fü- 
vön, fák alatt pihentettük fáradt, nap
ra, levegőre szomjas testünket.

A mi társaságunkban Polgár And
rás, Halasi és Halasiné jól beszélték az 
eszperantót. Eszperantó újság és folyó
irat is járt nekik. Ezekkel bástyáztuk 
körül magunkat, azt a látszatot keltve, 
mintha az eszperantóba mélyedtünk 
volna el, pedig az éjszakai röpcédula- 
szórásról beszélgettünk; a röposi a párt 
május elsejei jelszavait tartalmazta. 
Polgár András azt újságolta, hogy Hatz 
Károly nyomdászt és Csébi Lajos pécsi 
emigráns elvtársat beárulták, mert 
keresi, tűvé teszi értük a rendőrség a 
várost. Róluk beszéltünk éppen, ami
kor arra lettünk figyelmesek, hogy 
rendőrök tűntek fel a sziget bokrai 
között, széles kört képezve közeledtek 
felénk, összenéztünk, tudtuk, kiket ke
resnek. De egy kicsit magunkra is gon
doltunk az éjszakai röpcsik miatt. Né
mi nyugtalanság vett rajtunk erőt. A 
rendőrgyűrű a napfényben csillogó 
szuronyokkal, puskákkal egyre közele
dett.

Tőlünk nem messze hevert a fa 
alatt pajtásával Marko Petrović szak- 
társam. Ez a jóképű, barna šabaci szerb



fiú nem volt kommunista, de tudta ró
lam, hogy emigráns vagyok és Polgár 
András műhelyi viselkedéséből is sej
tett valamit. A legény látta a veszélyt 
és látta a mi pillanatnyi zavarunkat, 
hozzánk sietett, sokatmondóan kacsin
tott, majd felugrott az egyik tuskóra, 
összekúszálta a haját, dülöngélt, mint 
egy részeg és elcsukló hangon egy hu
moros szerb dalt kezdett énekelni:

»2ena moja tri forinta daj mi,
Ako nemaš, idi pa uzajmi.«
(Asszony, ide három pengőt rögtön,
Ha nincs pénzed, siess kérjél

[•kölcsön)

Mire a rendőrök hozzánk értek, már 
körülvettük a fiút és harsányan nevet
tünk Marko mókáin, énekén. A  kopók 
dühös szemmel végigmértek bennün
ket és tovább álltak.

Jólesett a fiú leleményessége, bátor 
fellépése, és az, hogy jóbaráti szívvel 
velünk érzett.

Marko mókáját vidámság, harmoni
kaszó, tánc és rögtönzött rövid műsor 
követte. Én is felolvastam alkalmi ver
semet:

ÜNNEP VAN

Ma a hajnal bíbor tüzét
Nem kormozta be a gyárak torka,
A munkások álmába
Nem bódult riasztóan a gyári kürt.
Hidegen lapulnak az üszkös kazánok,



S a munkapadokon egymásra hányva 
öromösen ölelkeznek a szerszámok.

Mintha minden halott fölébredt volna, 
Az utcákat elöntötte az emberár,
A lovak járdáin dacos emberlábak 
Rengetege dobban,
Melyek alatt szikrázó vén kövek 
Énekelnek.
A mezők érettzöld keblét 
Emberek özönlik el,
Hites izzó dalokat dalolva,
Melyeket izgalommal hallgatnak 
A féreg, mókusok, fű, fa, virág.
S mint a parasztok Dózsa-szeme,
Kéklő égen villan 
Kemény tűző boldog fénnyel 
Az ünneplő, eke, kapa, kasza.

Az akiok almán 
A pihenő igás barmok 
Bólogatva kérődznek,
Miközben nyakunkon 
Behegedni kezd az iga törte seb, 
Melyre az elvérző napsugarak 
Aranyló-piros testvércsókot csókolnak.

KIUTASÍTÁS

Detektív jött értem a műhelybe és 
bekísért a rendőrségre. Most másik ka
pitány faggatott, egy töpörödött, ki
élt ábrázatú ember. Magyarul nem tu
dott, vagy nem akart. Tolmács által 
beszélt velem.

— Ismeri-e Hatz Károly és Csébi 
Lajos emigránsokat?

— Hallottam róluk, de közelebbről 
nem ismerem egyiket sem — mondtam, 86



pedig nagyon jól ismertem őket. 
Pécsről együtt emigráltunk. Csébi La
jossal Szabadkán találkoztunk utoljára. 
Ismertem a szüleit és nővéreit is. Hatz 
Károly nyomdászt Újvidéken ismertem 
meg. Komoly szerepe volt a pártban. 
Nemrég hallottam, hogyan szökött meg 
a rendőrség kezéből. A detektív bent 
kereste a nyomdában, mikor ő a lép
csőn jött lefelé, olajos munkásruhában, 
munkaszennyes ábrázattal. A nyomozó 
megállította és tőle kérdezte, melyik 
teremben dolgozik Hatz Károly. A kér
dezett a nyomozót rögtön felismerte 
és tettetett hidegvérrel válaszolt:

— Az ott fönn van a második eme
leten, balra.

Míg a detektív fölment és kereste, 
ő lesietett az öltözőbe, lemosakodott, 
átöltözött és megszökött. Csébivel 
együtt sikerült kijutniok a ̂ Szovjet
unióba.

A kapitány Grossz nevét említette, 
nem ismerem-e.

— Köszönőviszonyban voltunk: Jó 
napot. Jó napot.

— Több semmi?
— Semmi több.
— Milyen kapcsolata van magának 

Bálint Imre Amerikában élő kommu
nista íróval?

— Legújabb könyvéből, Béta című 
regényéből küldött egy tiszteletpél
dányt.

— Honnét ismerik egymást?
— ö  is ír az Új Előrében. Én is 

írok. Személyesen nem ismerem. Soha
sem láttam.



A kapitánynak ez a kérdése arra 
hagyott következtetni, hogy a rendőr
ség már a postai küldeményeket is fel
bontja. Faggatott még. Említett né
hány, általam ismeretlen szerb nevet. 
Majd sötétre vált ábrázattal megje
gyezte:

— Maga nem ismer senkit, mindent 
letagad. De ha én megtudok valamit, 
annak maga nem fog örülni...

Több mint egyórai »csendes beszél
getés« után, mikor elhagytam a rendőr
ség épületét, zúgott a fejem, lüktetett 
a halántékom. Tudtam, hogy ezzel az 
ügy nincs befejezve, sőt mindéin bizony
nyal csak most kezdődik. Elmondtam An
nának mindent, ami velem történt. Biz
tosra vettem, hogy ezek után házkuta
tás lesz nálunk. Megnyugtattam felesé
gemet, ne féljen, itt nem találnak sem
mit. De ha jönnek, a szeme nyitva le
gyen, nehogy ők tegyenek le itt vala
mit. Iratoikat, revolvert, röpcédulákat 
szoktak becsempészni a lakásba és rá
fogták, hogy ott találták. Ilyen eset 
volt már sok. Nagyon kellett vigyázni 
a nyomozók kezére ...

Másnap kora reggel kopogtak az 
ajtón:

— Rendőrség!
Retten jöttek. Házkutatási parancsot 

mutattak és összeforgattak, dúltak min
dent, egy helyen a padlót is felfesze
gették. Mi ott voltunk a nyomozók 
nyomában, a kezükre néztünk ...

Nem találtak semmi kompromittá
lót. Lógó orral távoztak.



Telt az idő. 1933. április hatodikén 
ugyanaz a két detektív jelent meg a 
lakásomon és arról értesítettek, hogy 
mint kommunistagyanús idegent kiuta
sítottak Jugoszláviából. Készüljek — 
mondták —, velük megyek a rendőrka
pitányságra és onnan tovább. Nem le
pett meg az intézkedés, vártam már. 
Mégis fájt itthagyni Annát, az elvtár
sakat, a már megszokott helyet. Igye
keztem a detektívek előtt elrejteni ér
zéseimet. Anna könyörgőtt: velem jön, 
hová visznek, külföldre, mindegy, en
gedjék meg, hogy velem jöhessen. De 
a rendőrkapitány azt mondta neki:

— Maga itt marad! 
így tépték el tőlem törvényes erő

szakkal Annát, így utasítottak ki Ju
goszláviából.

*

1962 májusában hajdani elvtársnőm, 
Kovács Anna a Vöröskereszt útján 
megkeresett. Alig telt bele egy hónap, 
Anna Jugoszláviából megérkezett és 
harminc év után — most már törvé
nyesen is — házasságot kötöttünk... 
Azóta ismét a régi, rokoni szálak fűz
nek a szomszédos országhoz.

89



ELETRAJZI ADATAIM

1894. május 24-én születtem Kapos
várott vagyontalan szülők negyedik 
gyermekeként.

1906 — befejeztem a hatosztályos 
elemi Iskolát. Ebben az esztendőben 
kárpitostanoncnak adtak.

1912 — Kaposvárott beléptem a 
szociáldemokrata pártba és a szak- 
szervezetbe.

1914 — háborúba vittek.
1915. június — orosz hadifogságba 

estem.
1918 tavaszán részt vettem Jeiszk 

város védelmében a fehér kozákok el
len.

1918 decemberében hazaszöktem.
1919 — a Tanácsköztársaság alatt 

tagja voltam a Kaposvári Munkásta
nácsnak és a Somogy megyei Intézőbi
zottságnak. A cseh fronton mint a ka
posvári munkászászlóalj komisszárja 
harcoltam.

1919. szeptember — a Horthy-bíró- 
ság négyévi fegyházra ítélt.

1920. június — megszöktem a bör
tönből át Jugoszláviába.

1921. május 1-én a jugoszlávok által 
megszállt Pécsen megjelent első köny
vem: Terjed a tűz, versek, novellák.

1924—1932 — élettársam Kovács
Anna munkásnő.

1933 tavaszán 'kiutasítottak Jugoszlá
viából.

1933 — Bécs, Prága és Berlin — 
illegalitásban.

1933. augusztus — a Vörös Segély 
útján Moszkvába érkeztem.



1934 — a moszkvai magyar rádió
ban és a magyar nyelvű lapokban meg
jelentek írásaim.

1934 — Moszkvában megnősültem. 
Feleségem Gruber Klára tanárnő.

1936. március 12-én kislányunk szü
letett, Erzsiké.

1945 — feleségem szívbetegségben 
meghalt.

1946 nyarán kislányommal hazatér
tem a Szovjetunióból.

1949 — kollégiumigazgatóként dol
goztam.

1953 — a Somogy megyei Tanács 
Népművelődési Osztályának vezetője 
lettem.

1956 — nyugdíjba vonultam.
1970. október 5-én az Élet jel szer

kesztősége megrendezte szerzői estemet 
Szabadkán.

M Ü V E I M

Terjed a tűz. Versek, novellák. Pécs,
1921. Smolka kiadó.

Atok-áldott tűz. Versek. Növi Sad, 
1926. Faust kiadó.

Kenyér. Dráma 1 felvonásban. Sza
badka, 1928. A Szervezett Munkás nap
tára.

Játszani szeretnék. Színmű 1 felvo
násban. 1928. New-York-i Üj Előre.

A díj. Színmű 3 felvonásban. Növi 
Sad, 1929. Állami nyomda, saját kiadás.

Jó ember. Elbeszélés. Moszkva, 1940. 
Új Hang.



Bár lenne láng. Versek. Kaposvár, 
1947. Somogy megyei Nyomda Rt.

Magyar szemmel szovjet ég alatt. 
Novellák, riportok. Kaposvár, 1948. So
mogy megyei Nyomda Rt.

Nagy iskola. Regény. Budapest, 1953. 
Szépirodalmi Könyvkiadó.

Tűz a Kapós mentén. Kisregény. 
Kaposvár, 1959. Riadta a MSZMP So
mogy megyei VB.

Borús ég. önéletrajzi regény, rész
let. Jelenkor, 1965. 4. szám.

Terrorista. Komédia 1 felvonásban. 
Nyomtatásban nem jelent meg.

Verseim, novelláim és egyéb írásaim 
a következő lapokban és folyóiratokban 
jelentek meg:

Szervezett Munkás, Népszava, Vaj
dasági írás, Új Előre, Sarló és Kala
pács, Új Hang, Új Világ, Somogyi írás, 
Somogyi Néplap, Jelenkor.

írói álnevem: I Gyomos.

ÍRÁSAIMRÓL MEGJELENT 
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E l e t  j e l  m i n i a t ű r ö k

1. L é v a y  Endre:
ÜJ LÉLEKINDULÁS

2. S á f r á n y  Imre:
ZSOMBÉKOK
(Vallomás Vinkler Imre művé
szetéről)

3. Dé s i  Ábel:
KORTÁRSAIM 
(V ersciklus)

4. K o l o z s i  Tibor:
ÖRTÜZ FÉNYÉBEN 
(Szabadkai folyóiratok és köny
vek)

5. B a l á z s  G. Árpád:
BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)

6. D é r  Zoltán:
AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 
(Csáth Géza emléke)



7. L é v a y  Endre:
FÉLÁLOM UTÁN 
(Monodráma)

8. Bu r k u s  Valéria:
IBOLYA
(Ferenczi Ibi rivaldafényben)

9. G a j d o s  Tibor:
A CSILLAGOS HOMLOKÜ 
(Hangya András életútja)

10. G a r a y  Béla:
A  KULISSZÁK VILÁGÁBAN 
(önéletrajz)

11. B a r a n y i  Károly:
IKAROSZ SZÁRNYÁN 
(önéletrajz)

12. D ér Zoltán:
AZ ELSŐ MŰHELY 
(Kosztolányi Dezső önképzőköri 
éved)

13. P e t k o v i c s  Kálmán:
A TIZENNYOLC NYÁRFA 
(Dokumentumriport)

14. S o m o g y i  Pál:
MÁGLYA
(Egy életrajz vajdasági fejezetei)
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E l ő k é s z ü l e t b e n :

B á r á n y  i n é  Markov Zlata: 
VERGŐDÉS 
(Farkas Béla napjai)

F e k e t e  Lajos:
A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 
(önéletraj zi j egyzetek)

S c h w a l b  Miklós:
A SZÉN
(A mártír költő hátrahagyott 
versei)

H e r c e g  János:
SZABADKAI SZÍNEK 
(Oláh Sándor festészete)

D é v i c s  Imre:
NAPÓRA
(A Képzőművészeti Találkozó 
opusa)
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szükség van minden o - 
lyan részletre, mely szer
ves tartozéka szellemi 
életünknek.
Somogyi Pál az első v i
lágháború utáni évtized
ben itt élt, itt alkotott. Az 
osztályellentétek világá
ban írja  a nyomort fe l
mutató verseit. A  tűz 
lobogásánál látja a mély
ségeket, és perzselő 
hangjában az elnyomot
tak, kisemmizettek, szen
vedők kiáltanak. Az 
»Á tok -á ldott tűz« láng
hullámaiban ott van a 
gyárkémények fekete 
dühe és az éhhalál mág
lyáin vergődő m illiók  
gennyes, nagy sebe.
A  Magyar Tanácsköz
társaság bukása után 
menekült hozzánk. A 
birtokosok és munka
adók érdekvilága üldöz
te, majd egy évtizedes 
itt-tartózkodása után az 
önkényuralom állama ki
utasítja. Versei, a mun
kásember életéből vett 
és ír t  színpadi jelenetei 
it t  maradtak, és a je l
zett időszakban született 
írásai életünk irodalmi 
vetületét adják.




