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Cvetko Maluševnek, az észak-bácskai mun
kásmozgalom ismert szabadkai személyiségének 
Leltár című önéletrajza forradalmi múltunk fontos 
dokumentuma, ő  ugyan szerényen jegyzeteknek 
nevezi azt, amit több évtizedes, gazdag életútjából 
szükségesnek látott megörökíteni, de már az első 
fejezetek elolvasása után nyilvánvalóvá válik, hogy 
csaknem 140 oldalas könyve — adatainak gaz
dagságával és őszinteségével — megkerülhetetlen 
forrásmű lesz mindazok számára, akik fejlődésünk
nek a két világháború közti időszakát behatóbban 
szándékozzák tanulmányozni.

A gördülékenyen pergő szöveg .olvasása köz
ben feltárul az olvasó előtt egy küzdelmes életpálya, 
amely már valahol a gyermekkor pillanatképszerű 
felvillanásai mögül kisejlik. Megelevenedik előt
tünk a tfzes-húszas-harmincas évek Szabadkája, a 
szerző gyermek- és ifjúkora, amikor is a létfenn
tartásért kifejtett szüntelen, mindennapi aktivitás 
eredményeként kialakult benne egyrészt a racio
nális életvitel, másrészt a társadalom osztályréte- 
geződésének a felismerése is.

Az érlelődés fokozatos, de folyamatos volt, 
mígnem a kizsákmányoltakra háruló teher szer
zőnkből szellemi fölényt termelt ki: politikai állás- 
foglalása, aktivitása a legsúlyosabb percekben is 
egyértelműen az osztályérdekek szolgálatába állí
totta. A magán- és a mozgalmi élet egysége 
természetszerű volt a számára, olyannyira, hogy a 
magánélet tapasztalatai, élményei a mozgalomban 
kifejtett munkáját is serkentették, ugyanakkor 
mozgalmi tevékenysége emocionálisan gazdagította 
magánéletét. Amit tett s ahogyan cselekedett a moz
galmi életben, azt teljesen természetesnek tartotta, 
holott igen jelentős illegális munkát végzett. Mindig 
azt cselekedte, amit — meggyőződése szerint — a 
munkások érdekei megköveteltek: pártanyagot 
fordított, szakszervezeti kulturális tevékenységet 
irányított, a Híd-mozgalmat szervezte. Kölcsönösen 
gyümölcsöző volt ez a kapcsolat, hiszen — mint 
íija — a munkásmozgalomban végzett közös munka, 
gond, öröm és bánat kigyomlálta leikéből kamasz
kora gátlásait és sérelmeit, mert olyan emberekre 
lelt, amilyenekre már nagyon régen vágyott, olyan 
életérzést érlelt ki benne, amelynek nyomán min
denben megváltozott előbbi felfogása és a magatar
tása éppen akkor, amikor már elveszett embernek 
érezte magát.
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FELVILLANÓ EMLÉKEK

1915. április elsején apám átölelte anyámat, de nem csókolta meg. 
Az asztalra tett hat húszfilléres érmét és csak ennyit mondott:

— Evő ti ženo šest hatoša i šestoro dece i živi kako znaš!1
Bennünket, gyerekeket figyelemre sem méltatva felvette háti

zsákját és elment. Másfél évig nem láttuk viszont. Akkor is csak tíz 
napra, ameddig a szabadsága tartott.

*

A háború miatt segédek nélkül maradt házigazdánk, Vetró János 
szabómester, az utcára nyíló szabóműhely két ajtószárnyát behúzta, 
elzárta. Abbahagyta szabóságát és gazdálkodni kezdett a szőlőjében. A 
bezárt boltqjtó lépcsőjét — úgy látszik — nekem hagyta, hogy naphosz- 
szat rajta ülve figyeljem az utca életét. Van-e ennél szebb szórakozás 
egy ötéves kisfiúnak?

A szemben levő házban zöld ajtók mögött id. Gálffy György 
patikus gyógyszereket árusít ki-be járó vevőknek, a rézsút levő fűszer- 
üzletben meg Littmann Izidor fűszeres csinálja ugyanezt, csak ő nem 
gyógyszereket, hanem fűszerárut méricskél: lisztet, cukrot, élesztőt, 
ecetet. .*.

A közeli magánházban — az egykori kocsigyártó műhely udvarán 
a Szabadkán szolgálatot teljesítő tisztek számára katonaszakácsok 
finom falatokat főznek, készítenek. Három és fél éves Milán öcsém 
gyakran ott lábatlankodik. A katonák szeretik — most is az egyik 
karjába veszi és hozza haza. A még selypítő gyerek csak ennyit mond:

— Tatani pucani dali s makom nasuva.. .2
A ..tatani" alatt ..katani", a pucani alatt ..husari" szót kell érteni, 

mert mi szabadkai szerbek még gyakran magyar szavakat használunk 
és azt a szót, hogy ..vojnici" vagy nkoiyanici" nem is hallottuk soha.

*

Küszöbpáholyomból magával ragad és visz egy eszeveszetten 
rohanó, menekülő embertömeg. A hetivásárra egy bikát hajtanak fel a 
szállási gazdák, ám a fenevad elszakította pányváit és vadul ide-oda 
rohan az utcán veszélyeztetve a járókelők életét, testi épségét. Mindenki
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menekül — én is, csak nem tudom, hova. . .  Végül sikerül a bika 
szarvára, lábára hurkot vetni, az állat elvágódik, hempereg a porban, a 
szeme villog, a szája habzik, de megadta magát. Az élmény és a látvány 
egész életre a lelkembe ivódik.

Amint a küszöbön ülök, hallom, az egyik házból jígveszékelés, 
sikoltozás és sírás hallatszik ki. Odafutok, tudni akarom, mi történt. 
Egy piszkos konyha kövezetén üveges szemmel egy asszony fekszik, 
mereven a magasba néz, nem lélegzik. Halott.

— Haverda Mariska — mondja valaki. — Elvitte a szíve..
Tudomásul veszem, hogy ilyen a halál.
Jó ez a küszöb! Sok mindent látok, tapasztalok, megtudok. Leg

jobban annak örülök, ha estefelé katonazene közeledtét hallom. A zene 
felvillanyoz: elébe futok, és amennyire csak tudok, együtt masírozok 
lépésben, párhuzamban a Halasi úti hadtápzászlóajj által kiképzett, 
menetoszlopokba sorozott és most frontra induló katonákkal. Egészen 
a Homoki iskola előtti kűtig kísérem őket, de tovább már nem megyek, 
mert félek, hogy mqjd nem találok haza.

*

Megyek anyámmal az utcán. Ő nagyokat lép, én meg bukdácsol- 
va-szaladva mellette. Rám szól:

— Ne battyogj! Mei\j rendesen az utcán. Egyenesítsd ki magad. Azt 
szeretném, ha nagy leszel, hosszűkardos katonatiszt legyél, azok meg 
szépen, egyenesen tartják magukat. . .

Észre se veszi, hogy az ő lépései csöppet sem nőiesek. Tűi nagyok. 
A ihosszúkardos” tiszt azt jelenti, hogy legalább törzsőrmesternek kell 
lennem, mert az alacsonyabb rangúak oldalán csak bajonett, az ő fel
fogása szerint rövid kard lóg^

ISKOLÁBAN

1916. szeptember elsején beírattak a Szerb templom téri elemi 
népiskola első osztályába. Csodálkozom, honnan ez a sok kisfiú és 
kislány. Vannak itt űrigyerekek is: akár fiúk, akár lányok, bubi- 
frizurájuk van. Annak a két kisfiúnak, aki előttem ül, ugyancsak. 
Ellenállhatatlan vágyat érzek arra, hogy megsimogassam a frizuráju
kat, mert szép sima. Meg is teszem, de ők idegesen elfordítják a fejüket 
és talán még meg is akarnak verni. . .
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A falakon nagy kartontáblák betűkkel, számjegyekkel, ábrákkal. 
Štica a nevük, fontos segédeszközök a tanításban. A középen elöl nagy 
fekete tábla, pirosán kivonalazva, spongyával alant. A sarokban gom
bos ••számológép".

Mindez nem érdekel annyira, mint a tanítónő: Anka Rado- 
savjjević, a vénlány korba forduló, alacsony termetű kisasszony, aki jól 
beszél szerbül is, magyarul is és hozzánk fölöttébb kedves. Ismerkedik, 
kedveskedik velünk — minden szava a lelkembe ivódik. Ha ez így lesz 
mindig — gondolom magamban —, élvezetes szórakozás lesz a tanulás. 
Meg is tanított bennünket egy év alátt húszig számolni és nyomtatott 
cirill betűket olvasni. Ez volt a legkönnyebb, mert mint az ábécéskönyv
ben láttuk, minden kisbetű olyan állatra hasonlít, amelynek nevében 
éppen ez a kezdőbetű.

*

Anka néni rokonszenvez velem, kedélyesen kérdezi:
— Volna kedved iskola után vizet hozni nekem haza az ártézi 

kútról? Minden kannáért kapsz egy krajcárt. . .
— Igen, persze, természetesen—válaszolok és magamban azt gon

dolom, minek a krqjcár, megteszem čn azt ingyen is . . .
Otthonában együtt él ugyancsak hajadon és vénleány nővérével, 

meg Petar nevű bátyjával, aki sokszor viccel velem. Egyszer megkérdi:
— Volna-e kedved segíteni nekem a postára vinni egy csomagot?
Érthető, hogy igennel válaszoltam és már mentünk is. A hal

piacon dicsekedni szeretnék magyar tudásommal is. Hangosan olvasok 
egy feliratot, így: B r e u e r  és  LőwL

— Nem Breuer, hanem Brajer — figyelmeztet.
De akkor miért nem így íiják ki? — tűnődöm magamban, de nem 

kérdem meg. 6  egy felnőtt férfi. . .
Mikor visszajöttünk, ropogós, piros egykoronás bankót nyomott 

a kezembe. Nem hittem a szememnek: ennyi pénz egy ilyen kis 
szolgálatért! Egy egész korona, melyről már tudtam, hogy ötven 
krajcárt ér! Rohanok haza és boldogan anyám kezébe adom a 
bankjegyet. Csodálkozik, honnan. Elmondom neki, hogyan kerestem 
a pénzt, ő az almárium tetején levő hosszúkás tálba teszi. Ez a mi 
kasszánk. Az egykoronás bankó meg életem első komoly keresete.

*

A másodikban egy ősz hqjú idős hölgy — Katarina Subotić — a 
tanító néni. Kicsit szigorú, de jóindulatú. Úgy látszik, Anka nénitől in
formálódott, hogy járatos vagyok a városban és megkér, hogy a havi
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fizetéséből némi pénzt vigyek az Általános Takarékpénztárba. Abba a 
palotába, amelyben most a Minerva nyomda van és nincs messze a szerb 
iskolától. Más szívességeket is teszek neki. Azokat is mindig honorálja 
egy-két krajcárral. így szoktam rá már kisiskolás koromban a 
pénzkeresésre — életem evangéliumára .. .

A mindenkinek őszinte tiszteletet parancsoló hosszú szakáll bir
tokosa, Svetozar Dimitrijević plébános úr adja elő a hittant. Ennek 
legfőbb tartalma a világ teremtése, Krisztus urunk csodatettei és az is
tenfélelem. De én az istentől nem félek, mert hiszen nem teszek semmi 
rosszat, úgy élek, mint a többi gyerek. Mitől féljek?

— Ki a ti családotok védszentje? — kérdi tőlem.
— Sveti Nikola Čudotvorac — válaszolom büszkén.
— És miért ..Öudotvorac" a Sveti Nikola?3
— Mert a viharzó tengeren veszélybe jutó hajókat megmenti a 

pusztulástól.

TEMPLOMBAN

Vasárnap délelőtt tempómba kell mennünk. Nem esik nehe
zemre, mert szeretem a liturgikus szertartásokat, az ikonosztázon 
bemutatott szép festményeket szentjeinkről, a Szűzanyáról, sőt 
magáról az Atyaistenről, aki felhőkön ül, kezében a Földgömbbel, mel
lette Jézus Krisztus és fejük fölött a Szentlélek. Az istennek is olyan 
nagy szakálla van, mint a mi plébánosunknak. Mi, kisfiúk, a kántor 
páholya előtt állunk. Közvetlenül a szemünk előtt van Szent János 
képe, vállra vetett rókabőrrel, saruban, félmeztelenül. A másik képen 
a fiatal Szent István (Sveti Stevan). A képeken kibetűzök három is
meretlen szót: Jnvenit et fecit..."  és a festő nevét. Vígon mit jelenthet 
az a három szó? Eltűnődöm és figyelni kezdem az istentiszteletet. Az 
ikonosztáz mögül hallom a papi éneket:

— Blagosloveno carstvo! Sija i slava sada i na vjeki. . .
— Ááááámen! — replikáz a hátam mögötti magas karzatról a 

kórus. Jó hírben áll a városban, mert SaSa Gavanski mester vezényli 
igazi művészettel. így kezdődik az istentisztelet és körülbelül másfél 
óráig tart, az ikonosztáz ajtajának nyitogatásával-csukogatásával, a pap 
és a kórus replikáival, a tisztelendő úr füstölős körbejárásával, amivel 
mindenkit külön-külön beszentel. Ilyenkor lehajtjuk a fejünket és 
három ifjúnkkal gyors egymásutánban néhány keresztet vetünk. így 
megy ez egészen addig, míg az egész templom énekelni kezdi azt, hogy 
..Spasi Hriste-Đože i pomiliy Imperatora našego Franc Josipa Per- 
vago”5, amikor már mindannyian indulunk kifelé, haza. De ez a litur
gia végét jelző dal — a ..Franc Josipa Pervago" helyett — »Karla
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Četvertago"6, majd a ..Kralja Petra Pervago"7, azután meg az ..Alek- 
sandra Pervago' végszóval fejeződött be, ahogyan rövid időközökben 
az uralkodók egymást követték a trónon. A ..Kralja Petra Ftoragó"-t9 
már nem vártam be, mert 1929-ben az ..Aleksandar Pervago" kikiáltot
ta a diktatúrát és már nem volt kedvem többé templomba járn i. . .

Látványos vallási rendezvény a húsvéti éjfél utáni feltámadás. 
Nagycsütörtökön a templom közepén felállítják a segédoltárt, ezen 
fekszik elnyújtva Krisztus Urunk képével egy aranyhímzéses takaró. 
Rejtélyes félhomály, két szuronyos katona a kis baldachin előtt, mi meg 
csendben sorakozva járunk el mellette és keresztet vetve megcsókoljuk 
a Szent Testet. A szertartás neve: bdenije, vagyis hát virrasztás, 
Másnap: nagypéntek! Nem harangoznak a toronyban, hanem ke
replőket forgatnak meg fatáblákkal dobolnak. Jele annak, hogy ..a 
zsidók” megtiltották a harangozást és a népek gyülekezését. Állítólag 
két napig tartott ez a feszült helyzet, de harmadik nap a nép örömére 
feltámadott Jézus Krisztus és a sírt őrző katonák rémülten szétfutot
tak . . .

Családunkban alig volt vallási nevelés. Anyánk erdőben 
nevelkedett, istentől, iskolától távol. Papot vagy tanítót alig látott. 
Amikor este gönceinkbe göngyölített, csak egy fohászra tanított meg 
bennünket:

— Bože pomozi! Lakú nőé!10
Beérte ennyivel. Templomba csak nagy ritkán járt. ..Nem ért rá."
Apám is csak mérsékelten volt vallásos — már amennyire 

szerbnek érezte magát. De szerbségét sosem tagadta meg. Mi sem, a 
gyermekei.

♦

SZÜLÉIMRŐL NÉHÁNY SZÓ

Apánk négyéves korában veszítette el apját, aki rokkant ember 
létére nemigen tudott dolgozni és harmincnyolc éves korában meghalt. 
A három pici fiát felemelték a halotthoz, hogy a koporsóban meg
csókolhassák. Nagyanyám szolgálni járt, hogy a három gyereket 
legalább addig felnevelje, míg meg tudják keresni a maguk kenyerét. 
Apámat csekély ellenszolgáltatás fejében molnárhoz adta, hogy annak 
szárazmalmában kis ostorral a kezében körbe-körbe hajtsa a lovat. 
Másik két fiából később géplakatos, illetve asztalos lett. Valahogy bol
dogultak is az életben. Középső fiát — az apámat — iskolába adta, ahol 
nagyon jó tanulónak bizonyult. Már akkor, és későbbi élete során is 
mindig. Jól számolt, szép kézírása volt és minden iránt érdeklődött. 
Tankönyveit szerette, becsülte és úgyszólván élete végéig megőrizte. 
Még mi is — a gyerekei — sok élvezettel olvastuk furcsa olvasókönyvét.
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Az akkori iskolarendszer dicséretére legyen mondva, ez az 
olvasókönyv két nyelven íródott. A páratlan oldalak kifogástalan szerb, 
a párosak pedig ugyancsak tökéletes magyar nyelven közölték ugyanazt 
a szöveget, méghozzá olyan fordítóktól, mint például Zmqj Jovan 
Jovanovié. Még ma is jól emlékszem a következő szövegre:

..A bölcs király, a híres Salamon, 
sétálni járt a mezőn egykoron."
(..Cár Solomun, mudrim su ga zvali, 
proSeta se jednom po poljani.")

Négy elemi után apámat kiadták kondásgyereknek szállásra. 
Néha gazdájával a városba, vásárra terelte be a kondát és itt — szabad 
óráiban — népművelő füzeteket vásárolt, hogy elűzze velük az unalmát. 
A mezőn lehasalt a fűbe, olvasott.

Ezeket a füzeteket egy lelkes aufklérista, dr. Jovan Jovanovié 
Batut szerkesztette. Felvilágosította az embereket, hogy ..Duvan je 
otrov!"11, hogy évezredek előtt élt a ..Grčki učitelj Sokrat"12 és azt is 
»Kako čovek može živeti srećno,13" továbbá ..Ovako ćeš prjjate^a 
naéi".14 A stílus egszerű, könnyen érthető, a tartalom buzdító. Élvezete 
közben a többi kondásgyerek köréje gyűlt:

— Šta to čitaš, Šandore?15
16— Lepe ki\jige. Hoćete li da ih čitam i vama?

Akarták. Olvasott. Tetszett az előadása, mert folyékonyan ol
vasott és itt-ott magyarázott is hozzá.

Ezekben a könyvekben apám megtalálta a bölcsek kövét annyira, 
hogy első alkalommal a könyvkötővel beköttette őket és egész életén 
át kincsként őrizte. Később velünk is mind elolvastatta. Nekünk is 
tetszettek.

így kezdődött önképzése. A könyvekhez hű maradt élete végéig. 
Könyvszeretetét reánk is átvitte. Játékszer helyett könyvet adott a 
kezünkbe. Gyermekei nagy könyvbarátoknak bizonyultak. Hasonlóan 
szerette az akkoriban Zomborban megjelenő Golub című folyóiratot 
és az újvidéki Njivát. Mi ezeket később rongyosra lapozgattuk, 
annyira szerettük őket.

Vonzódott a városi élethez és elszegődött egy ügyvédhez udvaros
nak. Ápolta a lovait, seperte az udvarát, fát aprított a konyhájára. Az 
ügyvéd *  a híres Milo Milosavljević — néha az udvaron szóba állt vele, 
tetszett neki ez az istállófiú. 1896—1899 között katonaéveit szolgálta 
Szarajevóban, de amikor visszajött, az ügyvéd űr jónak látta beajánlani 
a rendőrséghez közrendőrnek. Ez új nagy alkalom volt a tanulásra.' A 
rendőrtisztek órákat adtak a legénységnek, ő  minden szót lejegyzett 
magának, szaporította noteszeit az értékes tudnivalókkal. Az órákon 
mindig jól felelt. A többi rendőr irigyelte az eszét és tudását. 
Előrehaladását az ügyvéd úr figyelte és bátorította, nuyd kivette a
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rendőrségtől és írnokot csinált belőle a maga irodájában. Apám 
kaligrafikus szép kézírása megtetszett neki, és bizony sok mindent át 
kellett szépen írni, amihez apám jól értett.

Közben megnősült. Harmadik gyermeke születésénél fizetés- 
javítást kért az ügyvéd úrtól.

— Te, Sándor, ügyes fiú vagy. Sok mindent tudsz. H^jts fel nekem 
ügyfeleket, amit megkeresünk, megfelezzük. . .  Ez lesz a fizetésjavítás.

Ám apámnak ebből a beszélgetésből ötlete támadt: ..Miért keres
sek én őneki ügyfeleket és osszam vele a pénzt, ha itt sok olyan dolgot 
megtanultam, amit magam is elvégezhetek?"

Tudni való, hogy az ügyvédeknek sem volt minden ügyük nagy 
ügy; volt azok között apró adminisztrációs dolog is, amit apám már 
csinált. így született meg a rejtélyes elnevezésű ..Általános Forgalmi és 
Hiteltudósító Iroda. Tulajdonosa Malusev Sándor". Először csak ingat
lanközvetítéssel foglalkozott, később kibővítette üzletét kölcsön- 
szerzéssel, lakásszerzéssel, hirdetésgytytéssel és sokféle más kisebb 
adminisztrációs munkakörrel. Sikerült a vállalkozás, senkivel sem kel
lett megosztania a keresetét.

*

A városi erdőigazgatóság nagyapám, Vaso Krnj^jski ren
delkezésére adta az erdészház környéki 14 lánc szántóföldet, amelyen 
megtermett minden, ami a népes család eltartásához kellett. Jó meg
jelenésű, egyenes gerincű nagyapám szerette a gyerekeit, ők is imádták 
őt, feleségével is szeretetben és kölcsönös megbecsülésben élt. A család 
a városban zqjló életről alig tudott valamit. Vasárnap délutánokon a 
közeli-távoli szállásokról odagyülekezett a fiatalság szórakozni, táncol
ni, udvarolni, kukoricát fosztani. Akinek ki volt a pénze a nősüléshez, 
idejött leánynézőbe. Mint a többi lány, anyánk is így várta jöven
dőbeliét. Fogalma se volt arról, mekkora megpróbáltatásoknak lesz 
kitéve az élete. Jó pravoszláv szokás szerint ebben a családban sem 
nevelték az ivadékokat arra, hogy tudják: az élet rossz tapasztalatokat 
is hozhat, még kevésbé arra, mi a szerelem, a házasság, a nemiség, a 
családi élet morálja, a pénztelenség és a nyomor.

Anyám egyszerűen férjhez ment az első legényhez, aki megkérte 
a kezét. Alig ismerte. Csak azt tudta róla, hogy leszolgálta katonaidejét 
és közrendőri állása van. Anyám így jött be Szabadkára, az el
lentmondásokkal bőségesen megáldott nagy városba, és kezdte másfél 
évenként egymás után szülni a gyerekeket. Testi-lelki erejében bízott, 
okos és szorgalmas férjének minden szavát elhitte, különösen mikor 
látta, milyen komolyan tanul, sok mindent tud és még őt is sok min
denre megtanítja. Nem sokat törődött azzal, hány gyermeket szül: mqjd 
amennyit az Isten ad . . .
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Apám ezalatt a rendőrségnél és az ügyvédnél összegyűjtött 
adatokból megszerkesztette a Szabadka szabad királyi város dm- és 
lakjegyzéke című könyvet, amiért ..a városunknak tett szolgálat 
köszönete jeléül" a Városi Tanács 200 ezüstforinttal jutalmazta. A 362 
oldalas könyv a tízes évek elején második kiadásban is megjelent. 
Állítólag ma is hasznos kézikönyve a telekkönyvi szakértőknek.

Irodájában — mint megírtam — hirdetésgyűjtésekkel is fog
lalkozott. Ezeket a hirdetéseket a helyi lapok közölték és apámat 20%- 
os jutalomban részesítették. De a lakjegyzéket nyomó nyomdászok 
rábeszélték, hogy alapítson saját lapot és a hirdetéseket abban közölje, 
s akkor nem húsz, hanem száz százalék lesz az övé. így indította meg 
1908 májusában a Forgalmi Értesítő című lapot, ..Szabadka és környéke 
közgazdasági, ipar- és kereskedelmi szaklapját". Ennek címét 
hamarosan Közgazdaságra változtatta és tulajdonosként szerkesztette 
is egészen a háború kitöréséig. Politikai tartalmával nemigen törődött. 
A cikkeket a Szabadkáról származó pesti és bécsi magyar egyetemi 
hallgatók írták, bizakodva abban, hogy nevük kinyomtatásával 
hírnevet szereznek maguknak a később megnyitandó ügyvédi, mérnöki 
vagy más irodájukhoz. Mivel így affirmálódtak, honoráriumot nem is 
kértek — boldogok voltak, hogy nevük egy újságban megjelent.

így lett apám egy nevezetes könyv, egy jól menő szaklap és egy 
jövedelmező iroda tulajdonosa. Elismert ember volt, elegánsan 
öltözködött, gombos cipő volt a lábán, plüsskalap a fején és a kezében 
ébenfa sétalpálca. De, sajnos, rákapott az alkoholra, éjjel kimaradozott, 
feleségét és családját elhanyagolta, állandóan ivott. Ezért került sor arra 
a bizonyos hat hatosra és hat gyerekre, akiről a könyvem elején említést 
tettem.

KERESKEDŐ UTCAGYEREK

Miután az óraszünetekben mindig elkészítettem a kapott házi 
feladataimat, szabad időmet vasúti menetrend, képes- és tábori 
levelezőlapok, levélborítékok és a szentek életéről szóló szerb nyelvű 
kiadványok házaló árusításával töltöttem. Ezzel pénzt lehetett keresni, 
közben szívem szerint elcsavarogni a városban, és sürögni-forogni az 
emberek között. így csinálták idősebb testvérem is, sőt — később — a 
kisebbek is. Kisfiú számára nagy élményeket adó hasznos szórakozás. 
Nem tudom, apám-e, anyám-e találta ki, hogy ezzel foglalkozzunk, de 
az bizonyos, hogy mindennapi betevő falatunkat így elég könnyen meg
kerestük. Míg a nagy háború szörnyű körülményeiben a többi gyerek 
éhezett, esetleg lopott is, mi tisztességes munkánkból meg tudtunk 
szegényesen élni.
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Az eladnivaló portékát nővérem, Zorka Lipsic és Lampel zsidó 
templom melleti könyvkereskedésében vette és szétosztotta közöttünk 
úgy, hogy megmondta, ki merre menjen árulni a városban. Én — alkal
masint — a Bognár (ma Miloš Obilić) utcán baktattam a Kakas iskola 
felé, amelyet a háború miatt katonakórházzá alakítottak át a rokkant, 
beteg vagy maródit jelentő bakák számára. Sok volt közöttük a 
szerémségi hatvanas ezred katonája, a messzi földön ismert ..zibciger". 
Java részük szerb nemzetiségű, frontot járt és oda semmiképp sem 
visszamenni nem akaró ..vitéz”, aki semmit sem gyűlölt úgy, mint 
a szerb, orosz vagy olasz frontot, és mindent megtett, hogy oda ne 
kerüljön ki.

Ezek velem szerbül beszéltek, szerettek, megsimogatták a fejemet 
és — vásároltak. Ki szentkönyvet, ki ceruzát, ki levelezőlapot vagy 
borítékot. A Szentek élete sorozatot az újvidéki Svetozar F. Ognjanovié 
könyvkereskedés nyomta és adta ki. A katonák nyilván sok lelkierőt 
merítettek belőlük és jó vevők voltak. A füzetek sorba vették a 
pravoszláv egyházban megbecsült szenteket, leírták azok jótéteményeit 
és csodatetteit, esetleg kínhalálukat és megdicsőülésüket. Címeik 
körülbelül így hangzottak: Žitije Svetog Oca Nikolaja, Život Suetog 
Savé, San Matere Božije.19 A képeslapok Szabadka jelentős épületeit, 
leginkább a díszes városházát, a bérpalotát, a Hitelbankot ábrázolták, 
de a katonákat jobban érdekelték a meztelen nők, ha ilyen is akadt a 
levelezőlapok és borítékok között. Egyszóval ment az üzlet. Nekem nem 
az volt a fontos, hogy mit vesznek, hanem az, hogy pénzt keressek.

Ha végeztem a Kakas iskolával, baktattam a Magyar és Prágai híd 
utcán át a Halasi út végén levő barakktáborba. Ide hozták be a vidéki 
újoncokat és az idősebt) katonákat, hogy menetszázadokat alakítsanak 
belőlük és a frontokra küldjék őket. (Ezek azok, akiket katonazenével 
kísértek vonatra akkor, amikor én még a küszöbön ültem.) Itt sem volt 
baj az árusítással. Innen a Halasi úton és a Zimonyi úton végig a 
közkórházig mentem. Mindenütt akadtam vevőre és a portékám szépen 
fogyott.

Az utcák sok érdekes látványban részesítenek. A vasúti parkot 
körülvevő palánk hosszában a kezükben kisbögrét csörgető koldusok 
hada esedezik egy-egy krajcárért. Kincstári ..civil" ruhában vannak, de 
erre ráakasztották kis- vagy nagyezüst érmeiket, hogy megmutassák, 
micsoda érdemeket szereztek a hazának a háborúban, amelyben 
szemük világát vesztették és mégis koldusbotra jutottak.

Fütyörészve, ide-oda szaladgálva néha megállók a Wesselényi (ma 
Radié fivérek) utca egyik sarkán levő fuszerüzlet előtt. Pukkel István a 
tulajdonosa. Kirakatában egy kiugró állú, erős pofacsontú, vadász
sapkás úr rövid pipát tart az agyarai között. Alatta felírás: ..Biz Isten,
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jobb pipa nincsen!" A kép olyan lenyűgöző, hogy mindig, ha arra járok, 
megcsodálom. Ki mondaná meg, miért?

A postával szemben levő Vörös Ökör iskolában is katonák van
nak. Ha üzleteléseim után onnan kyövök, nem tudom, jobbra vagy balra 
forduljak-e. Jobbra van Szalai János faesztergályos műhelye, gyönyörű 
sakkfigurákkal a kirakatban, balra pedig Filói Jenő könyvkötészete 
furcsa spiritusz- és enyvszaggal, érdekes présekkel és hatalmas 
papírvágó ollóval. A mester vaskeretes szemüvegével rám mereszti a 
szemét, csodálkozik, mit bámulok. Erre elszaladok.

A főtéren van Földes Samu gyermekruhaüzlete. A kirakatban 
tengerészruhában és megfelelő sapkával a fején mereven maga elé néz 
egy magamkorabeli flúcska és egy hasonlóan öltözött leányka. Mind a 
ketten fából vagy papírmaséből készültek, nem hozzám hasonló hús
vér gyerekek. Modellek. A jól kereső szülők gyermekeinek való szép 
ruhákat szemléltetik. Én a dolog üzleti részéről semmit sem tudok, csak 
ezeket a fagyerekeket nézem. . .

— Két krajcár a legújabb vasúti menetrend! Tábori levelezőlap!
így sgánlgatom portékámat asztaltól asztalig a részben józan,

részben részeg vendégeknek a kocsmákban, de étteremben szinte 
szótlanul közeledem az ebédükkel-vacsorájukkal foglalatoskodó urak
hoz, katonatisztekhez. Vesznek is, nem is.

Sosem felejtem el anyám intését:
— Ingyen ne fogadj el senkitől semmit! Te nem vagy koldus

gyerek, hanem kereskedő! Ha pénzt adnak és nem akarnak venni, add 
vissza a pénzt, vagy tégy megfelelő értékű árut az asztal szélére. . .

A Budapest Nagyszálló csillároktól ragyogó éttermébe csak jól 
megmosdva, tiszta lábbal és tiszta mamuszban szabad bemenni, mert 
különben kidob a főpincér. Van a vendégek között olyan is, aki szívesen 
lát. Most éppen egy magyar főhadnagy szólít magához:

— Mit árulsz, kisfiam?
Ledarálom a mondókámat és az egyes cikkek árait.
— Este van — már ágyban kellene lenned!
— Nem lehet, még sok étterembe kell mennem.
— Iskolába jársz?
— Igen. Második elemibe.
— Hogy hívnak?
Megmondom, erre ő szerbre fordítja a szót:
— Pa ti si onda Srbin! Kako to da tako dobro govoriS madarski?20
— Uvek sam znao, nisam nikad učio.
— Interesantno. A gde ti je otac?
— U ratu. Na srpskom frontu.
— A mater? Šta ona radi?
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— Mesi taranu za vojsku.
— Čiy! Sedi tu da večeramo z^jedno.
— Ne mogu. Napolju me čcka sestra.
— Pa neka üde i ona. Zovi je!
Kimegyek és mondom a nővéremnek:
— Sofika, hajde unutra, zove te jedan fehadnad.21
— Šta hoće? — kérdi, de azért jön velem.
Odatelepedtünk a hadnagy úr asztalához: a nővérem székre ül, én

csak rátérdepelek, mert túl kicsi vagyok ahhoz, hogy ráüljek. A 
vendéglátónk cigány pecsenyét rendel; nekem csak féladagot. Va
csorázunk, válaszolgatunk a kérdésekre és élvezzük a finom falatokat. 
Elmondtuk, hányán vagyunk otthon, mit csinálunk, milyen a lakásunk, 
milyen tanulók vagyunk, mennyit tudunk ezzel a munkával megkeres
ni. Mikor kész volt a vacsora, a főhadnagy megszólal:

— E, pa sad nek svako plati svoju večeru pa da idemo kući.. .23 
Szofika meglepetten, gyilkos szemmel ránéz, de nem szól, hanem

félretolja köténykéjét és a kofazsebből előszedi a pénzérméket, az 
asztalra rakja kupacokba és számolni kezdi. A főhadnagy figyeli az 
arcát, elszántságát:

— Ma nemoj! Ostavi to! Samo sam se šalio. Ja plaćam i večeru i 
kupujem sve to što imate na prodaju. IzraČunaj, koliko košta!24

Szofika előszedi a portékát, egyenként összeadja az árakat, és 
megkapja az érte járó összeget, megköszönjük a vacsorát és boldogan 
távozunk. De nekem eszembe jut valami. Megállók, visszafordulok, 
előveszem kis noteszomat és kérdem:

25— A kako se vi zovete? Da zapišem to u ovaj moj mali notes.
— E, pa onda piši ovako: Lajtnant Gojko Leskovac, učitelj u

Starom Sivcu.26 ♦

ESTE OTTHON

Öreg este van, amikor a Virág és Csernovics utcán át haza
megyünk. Sofika gyapjú kendővel a vállán, hóna alá fogja a kezemet és 
vigyáz rám, hogy a rossz járdán el ne bukjak, mert sötét van. Közben 
pompás meséket mond állítólagos Milánkovics Ilonka nevű barátnője 
gyönyörű életéről. Szüleivel márványlépcsős, futószőnyeges palotában 
lakik, a nagyapja gyakran ölébe veszi, és szép meséket mond neki. Este 
imádott anyjával és jólelkű atyjával szépen terített asztalhoz ülnek, 
finomakat vacsoráznak, van ott torta is, madártej is. Mindenki szépen 
viselkedik az asztalnál. Bársonyfüggönyök, ezüst evőeszközök, selyem
ruhák susognak minden nőn — egyszóval csak úgy zuhog mindenfelől 
a gyönyörűség és luxus.
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De az alkalmasint maga költötte szép mesének éppen akkor 
szakad vége, amikor hazaérünk istállóból átalakított kis szoba-konyhás 
lakásunkba, melynek falain a szik és penész valóságos térképet rígzolt 
ki. Az egyiken ott lóg Ferenc József és Erzsébet császárnő képe, a hom
lokfalon meg családi védszentünk, Csodatevő Szent Miklós blon- 
delrámás hatalmas képe. A kis konyhában még hideg van, anyánk 
éppen fát aprít, mert későn érkezett haza a ..gyárból", begyújt az épített 
sparherdba, felteszi a nagy fekete öntöttvas lábast, zsírt dob bele, és 
máris habarja a búzalisztből készülő, ritka csirizre hasonlító pépet, 
amelynek szerbül mandara a neve. Egy másik lábosban tej van — ezzel 
önti le a mandarát és mindenki annyit ehet belőle, amennyit akar. Nem 
éhezünk. Egyelőre várjuk a vacsorát.

Anyánk, amikor hazajött, látta, hogy valaki a nagy kenyér belét 
kivájta, jóformán csak a héja maradt meg.

— Ki csinálta ezt? — kérdi dühösen.
— A Milán — vágjuk rá szinte kórusban.
— Szóval te voltál, Milán? Na megállj, csak készüljek el a va

csorával, majd adok én neked ilyesmit csinálni. Hát a többi mit eszik?
Az ötéves Milán belátja hibáját, fél is. Odatámasztja hátát a 

melegedő sparherd oldalához, gondolkodik, hallgat, majd megszólal:
— Mama! Ne verjen meg most! Éhes is vagyok, álmos is, fázom is. 

Inkább reggel, mama!
A fenyítésből nem lett semmi, másnap se, máskor se. Tudtuk, 

anyánk nem verckedős, nem büntet bennünket, inkább csak szid. Gyer
meknevelési elve, hogy a gyerekeit komoly szóval illeti és bevezeti a 
család problémáiba. Akármilyen kicsik, megértik, mi a jó és mi a rossz. 
Úgy beszél velünk, mintha komoly felnőttek lennénk. Az élet nehéz — 
mi szegények vagyunk: pénzt kell keresni, hogy megélhessünk! Ez 
mindegyikünk kötelessége! Ö is sokat dolgozik a gyárban, itthon is. 
Éjfél utánig foltozgatja ruháinkat, lábbelinket, mos és vasal ránk. Min
den gyerekének valamilyen feladatot ad, amit az a legnagyobb készség
gel elvégez, ..mert a Mama mondta". Nála nagyobb tekintélyt nem 
ismerünk a kerek világon. Minden úgy van jól, ahogy ő mondja . .. Ki
ki amit keresett, egy hosszúkás porcclántálba dobja. Zorka a beszerző, 
ő tudja, milyen portékát veszünk holnap a Lipsicriél. A megmaradó 
pénzzel anyánk rendelkezik, szerényen, mert nincs sok. A tar- 
honyagyúrásért kapott keresetét — hét gyermekére hivatkozva — a 
különben nehezen kapható lisztben veszi fel. Ezt a hentesnével részben 
zsírra cseréli el. Családjában mindig van liszt és zsír — és mi kell más az 
éhezés ellen? Nyugalmas biztonságban élünk. Nem érezzük, hogy 
nyomorgunk. Ha más gyerekek életét a magunkéval hasonlítjuk össze,
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a miénk fenséges. A szobában anyánk alszik a babával és legnagyobb 
lányával, a konyhában meg két ágyon mi hatan. Megférünk magunk 
között. Nem veszekszünk, nem verekszünk.

*

Amikor kitört a háború és az osztrák—magyar csapatok megtá
madták Szerbiát, mert ..a szerb kormány ölette meg a trónörökö
sünket", hamarosan megéreztem, hogy a szerb gyerekek iránt változik 
a hangulat: egyszerre '.vadrácok" lettünk. Ez ellen nem volt apelláta. 
Lenéztek bennünket mind a gyerekek, mind a felnőttek. Isa Ludajić 
görögkeleti papot a kakastollasok fényes nappal félholtra verték az 
utcán, mert részegen azt kiabálta a suhancok szemébe, hogy Szerbia 
nem akarja elfoglalni Boszniát. A vagányok ti. úton-útfélen ezt dalolták:

..Megállj, megállj, kutya Szerbia!
Sohasem lesz tiéd Bosznia!
Boszniát msgd akkor kapsz,
Ha majd éjjel süt a nap 
Petár király szemébe..."

A Kossuth utca sarkán lakó polgárnak hatalmas bernáthegyi 
kutyája volt. Nikitának hívták, akár a montenegrói fejedelmet.

Magyar kisiskolás társaimtól hallottam egy szörnyű intést: 
keresztény gyermekek még véletlenül se térjenek be a zsidó templom 
és iskola udvarába! Elfogja ott őket a sakter, kiszívja a vérüket és levágja 
akukilyüket!

Hittem is a meséjiek, nem is, de egyszer mégis összeszedtem min
den bátorságomat és átszaladtam a zsidó templom udvarán. Nem 
történt semmi bajom. De valamit mégis tapasztaltam: azt, hogy a 
magyarok között sok az antiszemita. Ezt nem is titkolják, hanem a 
zsidók iránti gyűlöletüket gúnydalokban is kifejezik. A magyar gyer
mekek némelyike megveri az utcán a zsidó gyereket. Az ilyentől én is 
féltem.

LEHÚZOTT REDŐNYÖK

1918 szeptemberében harmadik elemibe íratnak, amelyben a 
jóságos és mindig vidám Petar Ognjanov oktat bennünket és úgy ad elő, 
hogy lehetetlen nem érteni azt, amit mond. Komolyan tanít, de az ő 
jóvoltából számunkra minden tantárgy gyerekjáték. Szépen öltözködik, 
otthon bsguszkötővel fegyelmezi a bajszát és a cipője is mindig tiszta és
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fényes. Testtartása délceg. Gyakran énekeltet bennünket és mind
egyikünkkel szórós barátságot köt. Amikor felfigyelt adminisztrációs 
hajlamaimra, elnevezett miniszternek és azt jósolta, hogy egyszer az 
leszek. (Nem lettem sohasem.) Sejtettem, mit jelent ez a szó, de én csak 
jó tanító akartam lenni, olyan, mint amilyen ő.

Egy napon felsorazkoztat bennünket:
— Cipővizit!
Az eredmény lesújtó. Libasorban vonulunk fel a Kossuth utcai 

Turul cipőboltba, ahol sok próbálgatás után mindenki megkapja a 
fatalpú, sötétkék színű bakancsot, amelynek felsőrészét vastag jutából 
készítették. Boldogan kopogunk vissza új cipőben az iskolába.

Nehézségekbe ütközik a tanítás. Közeledik a háború vége. Szerb 
iskolánkat magyarra változtatják. Ez nem okozna különösebb gondot 
számunkra, mert tanítóink mind kifogástalanul beszélnek magyarul, 
ha nem függesztenék fel állásukból őket. Ognjanov helyett egy nagyon 
öreg fajtiszta magyar tanítót kapunk, akinek egyetlen tenszköze a 
nádpálca. Azzal hadonászik és fenyegetődzik, miközben kiabál és szem
mel láthatóan ideges, mert a történelem kereke nem úgy forog, ahogyan 
azt ő szeretné. S mert nemcsak futőanyaghiány jelentkezik, hanem 
spanyolnátha-, sarlach- és trachomajárvány is felüti a fejét, már-már 
alig járunk iskolába.

A gyakori szünetek miatt több időm van kereskedni. A kocsmák
ban jobb a hangulat, mint a kórházakban, ott jobban lehet üzletelni, de 
látni is sok mindent, ami nem éppen gyermek szeme elé való. Egy 
szépasszony által vezetett kocsmában például forró a hangulat. Sok a 
vendég, többségük közkatona és altiszt. Nagyobb részük részeg, szabad
szájú és szemtelen. Az egyik asztalon első szomszédunk, az ötgyermekes 
Lakatosné literes üveggel a kezében, szoknyáját emelgetve kánkánt 
táncol. A tánc nem igazi párizsi, de a nóta sem:

••Húzd rá, cigány, kapom a segélyt,
Isten, az uramat haza ne segéld."

Egy másik hölgy meg az egész osztrák—magyar hadsereget em
legeti:

..Vasárnap várom a bakámat, 
hétfőn egy tüzért várok én 
és a keddi napot egy huszárnak adom, 
szerdán jön a trééén.
Csütörtökön jön a vörös ördög (huszár!), 
pénteken a szanitéc, 
a szombati napot egy szakácsnak adom!
Éjjen a hadsereg és a sok vitéz!"
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A kyárati folyosón rosszul elfüggönyözött rozoga vaságy. 
Csikorgása elárulja, hogy pillanatnyilag mire használják. Nekem sem 
nehéz kitalálni, mit csinálnak itt a züllött férfiak és a ledér nők. 
Gátlástalanul alkudoznak arról, ami a beszédük tárgya és ehhez illő 
..szakmai" kifejezéssel is illetik egymást. No de hát háború van — kinek 
lehet ez ellen bármilyen kifogása?

*

Nagyanyánk, a megboldogult Leksa néni (kegyelmezzen az isten 
a lelkének!) távoli rokona, bizonyos Dino Ikrasev egyre gyakrabban 
látogat el hozzánk. Fogja a széket, kiül az udvarba, napozik és cigaret
tázik. Merengő, szűkszavú ember. Figyeli anyámat, mit csinál, amint 
éppen egy katlanba vizet hoz és tüzet rak alá.

— Ha felforr, szóljál! — mondja neki.
— Minek? Kimosom én a magáét is.
Dino bácsi nem válaszol, sunyin a bajsza alá mosolyog. Anyámnak 

eszébe jutnak a meséi, hogy a többi katonaszökevény mi mindent 
csinál, csak hogy ne kelljen többé a frontra mennie. Arra gondol, hogy 
Dino bácsi képes magára borítani a forró vizet, mert akkor biztosan 
beviszik a kórházba és maródinak tekintik. Esze ágában sincs ezt 
megengedni.

Dino bácsi azonban más lehetőségen tűnődik.
— Adnál nekem egy tűt?
Anyám bizalmatlanul nézi:
— Minek?
— Hát kiszúrnám az egyik szememet. A vak embert talán mégsem 

viszik ki a harctérre *..
— De Dino bácsi, az istenért, maga ezt megtenné?
— Megtennéd te is meg akárki, aki látta, mi történik ott. Félszem

mel még elél az ember, de fej nélkül nem.
Mégsem tette meg. Valahogy kihúzta itthon a háború végéig.
Ilyen hangulatban élt a város a világégés utolsó heteiben. 

Nyomorban, kilátástalanságban. Az emberek végtelen sorokban álltak 
az üzletek előtt egy falat kenyérért, egy marék lisztért.

A piacon az asszonyok a drágaságra és a nagy áruhiányra 
panaszkodnak. Egyre csak azt emlegetik, hogy valamikor milyen sok 
volt mindenből és minden milyen olcsó volt. És hogy a férfiak otthon 
voltak, ők tartották el a családjaikat, most meg nekik kell mindenről 
gondoskodniuk. Mikor lesz már ennek vége? Átkozott legyen az, aki a 
háborút kitalálta!

*
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Két szuronyos katona kíséretében belép az udvarunkba egy civil 
és az anyámat keresi.

— Maga búzát rejteget a padláson! Ha megtaláljuk, megjárhatja, 
mert tilos az élelmiszer-halmozás.

— Nem rejtegetek én semmit, hanem a padláson őrzöm a búzát. 
Kicsi a lakásom és sok a gyerekem: hét!

— Lehozzuk, kimérjük azt, amennyit megtarthat, a többit el
visszük!

Máris hozzák le a két zsák búzát, a létrafokra akasztják a 
mérlegüket, kimérik az adagunkat, a többit pedig elviszik.

Hogy honnan volt a búza? Onnan, hogy anyám a ..tarhonya- 
gyáros" Lalo bácsinak búzával is fizetett.

Ez is a háborúhoz tartozik.

*

A maródik már nem öngyilkosjelöltek, mint a mi Dino bácsink, 
hanem lázadók lettek: megszöknek a frontokról, lefoglalják a 
vonatokat és fegyelmezetlenül hazajönnek. Itt-ott már betörnek a 
bankokba, boltokba és raktárakba. Az új király nem bír a népével. 
Budapesten állítólag kitört a forradalom, Károlyi Mihály a helyzet igazi 
ura, és az általa szervezett tanácsok vették át az ország irányítását. Már 
Szabadkán is megalakult a Nemzeti Tanács, mely megpróbálja 
mérsékelni a káoszt, de nemigen sikerül neki. Az üzletek nem nyitnak 
ki, a lehúzott redőnyökön nemzetiszín keretű plakátok vannak ezzel a 
szöveggel: Ez az üzlet a Városi Katonai Tanács védnöksége alatt áll!

Kakastollas csendőrt sehol sem látni, csak karszalagos tiszteket 
és katonákat. Éjszaka néha lövöldözés hallatszik. Anyám kiáll az ud
varra, hallja a puskaropogást és elborul az arca: vajon mi történik vele 
és népes gyermekseregével? Pedig őt nyilván nem fogja senki sem 
bántani. Nem a szegényekre vadásznak a fellázadt frontkatonák.

*

A sokgyermekes apákat a harctérről a hátországba küldték, hogy 
katonaruhában ugyan, de valamiképpen mégis a családjuk segítségére 
legyenek. Az én apám is hazajött, aZimonyi úti kis kaszárnyában tel
jesít szolgálatot, de lényegében nem csinál semmit. Szakaszvezetői ran
got szerzett a háborúban és öt meglehetősen jelentéktelen, de fényesre 
tisztított, csillogó érdemrendet. A katonák sem csinálnak semmit, csak 
a szakácsok dolgoznak. Jókat sütnek-főznek.
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Apám közbenjárására nekünk is jut belőle jócskán. Naponta kis- 
kannával megyek a zsíros bablevesért, melyben olykor virsli- vagy 
kolbászdarabok úszkálnak.

Otthon apánk vette most kezébe üzleteléseink irányítását és ő 
dönt arról, mi lesz a pénzzel, amelyet megkeresünk. Nagy részét elissza. 
Kimegy az éléskamrába és egy ládát talál teli liszttel. Mellette egy bödön 
zsír. Nagy kincs mind a kettő. Megjegyzi:

— Tu se ne vidi, da u kući fali muška glava. Imate svega.27
— Imamo, jer smo radili i zaradili — konstatálja anyám.28

VÉGE A HÁBORÚNAK!

Mi, a mindig utcán csellengő Malušev gyerekek hoztuk haza a 
nagy hírt: a törvényszék melletti kis téren kék zubbonyos szerb katonák 
tanyáznak, öszvéreiket a vasúti parkban legeltetik, maguknak pedig 
öntöttvas üstökben finom paprikást főznek. Mindannyian szerbül 
beszélnek, de nem egészen úgy, mint mi. A nép bámulja, szidja őket, de 
azok nem értik, nem bánják.

A hír hallatán apánk elsápad, két könyökével az asztalra borul. 
Úgy sír, hogy a vállait rázza, s közben felszakad belőle szerbül a panasz:

— Ez nem lehet! Ez nem maradhat így!
Felugrik, leveti csukazöld zubbonyát és a csontcsillagokkal, az öt 

fényes érdemrenddel együtt batyuba köti és az almárium legalsó 
fiókjába rejti.

— Trebaće to još meni!29
De nem sokáig bánkódott az új helyzetben, mert nagyobb volt 

benne az üzletember,é mint a politikus. Hamar rájött, hogy a szerbek 
alatt is ő meg tud élni. Kiváltotta régi iparengedélyét és szerbre 
fordította a címét: Opšte obrtni i informacioni biro, és leginkább 
fordításokkal foglalkozott. Az új rendszerben az adminisztráció szerb 
lett és csak szerb nyelvű beadványokat fogadott el. Megfelelő fordító 
Szabadkán azokban az években alig volt. Adminisztrációs lelemé
nyessége közmondásos volt: nem akadt feladat, amelyet ő nem tudott 
elintézni. És régi foglalkozásáról sem feledkezett meg: házak, telkek 
közvetítése, hirdetések gyűjtése, határátlépési engedélyek megszerzése, 
kérvényírás.

Udvari nedves, penészes falú, poloskás szoba-konyhás laká
sunkban velünk van most az apánk is — egyszóval: kilencen szorongunk 
kb. harminc négyzetméteren. Ha a gangról belépünk a konyhába, az
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ajtó mellett balra van a rernis épített sparherd. Előtte nincs egy méter 
se, mert itt van már az egyik ágy, amelyen Rado bátyám alszik velem, 
a lábunknál viszont Vaso öcsénk. A másik ágyig jobbra nincs egy méter 
sem. Azon alszik Soflka nővérem Milán öcsémmel. A szobában pedig a 
szüléink: Mama lábánál a kisbaba (Pavo), majdZorka egy díványon. íme 
a bizonyíték arra, milyen kényelmesen ellakhat harminc négyzet- 
méteren kilenc emberi lény. Persze ha összetartana!

Asztal csak a belső szobában van. Családunk háború előtti egykori 
viszonylagos jólétére még csak a dívány és védszentünk nagy arany
keretes olajfestménye és pofaszakállás ősz császárunk fényképe emlé
keztet, aki »mindent jól meggondolt és megfontolt", azután elvesztette 
a háborút. Mellette a képen egy mosolygó b^jos hölgy: a balsorsú 
Erzsébet császárnő. Csodatevő Szent Miklós imádsággal kikönyörögte 
a hígókat a veszélyből, bennünket azonban a nyomorúságból már nem 
könyörgött k i A mi jó császárunk, ahelyett, hogy apánkból egy bécsi 
tábornokot csinált volna, megelégedett azzal, hogy három csontcsil
lagot varratott a parolinjára és öt érdemrenddel tüntette ki büszke 
mellét.

Éjszakáink nyugalmát eddig csak a poloskák zavarták, most 
szüléink szüntelen veszekedése is, mely a vékony üvegajtón áthal- 
latszik. Ennek egyre ismétlődő témája apánk zsarnoki viselkedése és 
anyánk konok törekvése az önállóságra, a függetlenségre. Látja 
ugyanis, hogy a félje nemcsak azt a pénzt issza el, amit maga keres, 
hanem azt is, amelyet a gyerekek szereznek a szerb katonákkal kötött 
krqjcáros üzleteik révén. A kinti nagy világháborúnak vége, de nálunk 
a családi háború még dúl.

Mi, kisebb gyermekek nem ismerjük apánkat. Csak azt látjuk, 
hogy — ha nem ivott — hallgatag, morcos, barátságtalan irányunkban: 
nem mosolyogja el magát, ha ránk néz. Mindig kiabál, pöröl és ve
szekszik — alkalmasint meg is veri valamelyikünket Elkerüljük — 
igyekszünk nem találkozni vele. Félünk tőle.

Otthagytuk. Anyám nővéréhez mentünk. így került anyám a 
maga hét gyeremekével a szintén koldusszegény nővéréhez lakni, 
jóllehes neki sem volt több egyetlen »szobánál", egy sparherdnél és 
néhány bútordarabnál. De mogorva asszony létére is jó szíve volt és még 
ennél is jobb félje, aki napszámos volt és sokszor kapával a vállán ácsor- 
gott a városháza előtti téren, míg valamelyik gazda fel nem fogadta. 
Ennek ellenére szerette a tréfát és bennünket — kisfiúkat — imádott.

Mi — persze — nem lettünk anyagilag a terhére: folytattuk 
üzleteinket és megkerestük a magunk kenyerét, mert a szerb 
katonákkal ugyanúgy szót értettünk, mint azelőtt a magyar bakákkal.
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Űj lakhelyünkhöz közel volt a szerb katonai laktanyává átala
kított Homoki iskola, a demarkációs vonalon határőrszolgálatot telje
sítő katonák kiindulópontja. A még meg nem vont határon nagyban 
folyt az árucsempészés, és a katonák feladata volt ezt, amennyire csak 
lehetett, akadályozni Ők azonban a parancsot a maguk módján fogták 
fel: elkobozták a csempészárut és a feketézőket futni hagyták.

A katonák, amikor megismertek bennünket, elcsodálkoztak 
azon, hogy na színtiszta magyar városban" szerbek is laknak. Ezek a 
gyerekek igazi szerbek! Megörültek nekünk, és rögtön ismerkedni 
kezdtek a családunkkal. Nem kellett sokáig tűnődniök azon, milyen 
szegények vagyunk: hét gyerek egy rakáson és mind szerb! Rögtön 
intézkedtek: rendszeresen kapunk a határon elkobzott élelmi
szerekből. Nap mint nap hozták a sok szalonnát, kolbászt, lisztet, zsírt 
és húst. Megoldódott két szegény szerb család bőséges ellátásának 
kérdésé.

Viszont a két asszony — anyám és a nővére — a maguk részéről 
ellenszolgáltatást ajánlottak fel: kimossák a katonák és tisztek 
fehérneműjét. Nagy öntöttvas üstöt és két teknőt állítottak fel az ud
varon. Kialakult a primitív, de fontos »mosoda": kiforrázták a katonák 
ingét, alsónadrágját. Ha erre az üst már nem kellett, szalonnát ol
vasztottak benne, töpörtyút sütöttek ki vagy ízes disznópaprikást 
főztek. A katonák hosszú asztalt ácsoltak padokkal, bort hoztak és ud
varon, szabad ég alatt nagy dínomdánom közepette vacsoráztak — 
bennünket is ölükbe kapva és etetve, amíg belénk fért Amikor a 
hangulat a tetőfokára hágott, szerb katonaénekeket énekeltek, 
ahogyan az egy győztes hadsereghez illik. Énekeiket még a szomszéd 
házak kerítéseibe kapaszkodó, bámészkodó magyarok is szívesen 
hallgatták. ,

EGYÜTT A CSALÁD -  KIS KITÉRŐVEL

Azt hiszem, hogy a »család" fogalma alatt Engels is a vérbeli 
rokonok szűkebb értelemben vett társadalmi közösségét értette, mely 
élettani, gazdasági és pedagógiai feladatkörrel jött létre egy férfi és egy 
nő együttéléséből a gyermekeikkel. A háború, még inkább az alkohol 
hatására szétzilált családi közösségünket a szüléink kibékülése sem 
tudta szilárd alapokon egybeforrasztanL Legkevésbé abban az értelem
ben, ahogyan azt Aller Képes Családi Lapja nekünk is melegen ajánlot
ta. Nálunk nemigen volt kilátás arra, hogy egymás iránti szü- 
lői-gyermeki-testvéri szeretetben és szolidaritásban összemelege^jünk 
és egybeforrjunk.

23



Amikor apánk — mint leírtam — 1915-ben elment a háborúba, 
állapotos anyánkkal otthagyott hatunkat egy istállóból átalakított har
minc négyzetméteres szoba-konyhás poloskás, a mennyezetig nedves 
lakásban. De ez előtt, hogy a gyermekeit pénzkeresésre nevelje, 
kispekulált egy kiadványt, a szabadkai vasútállomás menetrendjét. Ezt 
aztán a legnagyobbik fia két krajcárért árulta a kávéházakban, a 
vendéglőkben, a vasúti restiben.

Később ezt az üzletkört kibővitette az újvidéki Svetozar F. 
Ognjanovié által kiadott Szentek életéve1, különösen amikor már kitört 
a háború és sok vallásos katonának valamilyen lelki támaszra volt 
szüksége. Sok szaladgálással és szorgalommal így is lehetett pénzt 
keresni. Apánk távozása után anyánk ezt az üzletelést legidősebb 
nővérünk irányítása alá rendelte, akinek vezetése mellett fokozatosan 
mi is bekapcsolódtunk az üzletbe és — akármilyen kicsinyek voltunk is
— megkerestük a magunk mindennapiját. így vészeltük át a négyéves 
háborút »a magunk kosztján" és sosem voltunk se éhesek, se rongyosak, 
se piszkosak.

*

Ilyen emlékek árnyékában hiába próbáltunk új közös életet kez
deni Apám mindenáron tiszteletet követelt maga iránt és következetes 
engedelmességet, mi viszont nem tudtuk tisztelni. Fegyelmező 
intézkedéseit — ha tehettük — kyátszottuk, ha nem, akkor elsza
botáltuk. Emberré fejlődésünk elé az ilyen ellentéteken nyugvó családi 
élet nem nyithatott valami széles kilátásokat. Hogyan alakulhat ki egy 
normális emberi személyiség, ha életkorának legzsengébb éveiben nél
külözi az apai szeretetet?

Ezek a körülmények igen negatívan hatottak későbbi életemre: 
felemás viselkedést determináltak és a neurotikus konfliktusok egész 
sorát zúdították rám. Az iskolai nevelés romantikus oktató módszerei 
ellent mondtak a kamaszok számára írott detektív- és rémregények 
tanúságainak és félreneveltek. Ferde és irreális képet alakítottak ki 
bennem a világról és önmagámról. Emiatt egy elképzelésem sem tudott 
megvalósulni. Kamaszkoromat emésztette személyes tehetetlenségem 
gyötrő érzése, mely a lelkem mélyén leküzdhetetlen félelemérzettel 
párosult Ezt a félelmet nem tudtam feloldani és fajdalommal áhítoz
tam valaki után, aki szeretetével és barátkozásával a személyem iránt 
helyreállítja mqjd biztonságiérzetemet és lelki egyensúlyomat Ilyen 
barát hiányában a visszás helyzetből csak olvasás által próbáltam ki
szabadulni Utóvégre előttem állt az apám példája. Hiszen ő megmutat
ta, mire viheti az életben egy kis kanászgyerek is, ha sokat tanul, olvas 
6s állandóan művelődik.
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Családunkban sosem volt szokás a születés- vagy névnapi 
gratuláció vagy ajándékozás. Iskolai előmenetelünket egyszerűen 
tudomásul vették, az év végi bizonyítványt meg sem nézték. Vidám, 
felszabadult hangulat, békés, nyugalmas asztal körüli gyülekezet nem 
volt nálunk divatban. Sosem csókoltuk, öleltük meg egymást, szüléink 
sem nyilvánítottak soha szimpátiát, szeretetet vagy szerelmet egymás 
iránt. Kapcsolataink kimértek voltak, a legszüksegesebbre szorítkoz
tak. Pedig — anyánk elbeszélése szerint — amikor összeházasodtak, az 
első években apám még moziba, színházba is elvitte, vagy vasárnap 
délután érdekes könyveket olvasott fel neki Tisztelték, becsülték 
egymást, de szerelemről akkor sem volt szó közöttük.

De kinek mertem volna én erről akár egy szót is mondani? Rideg 
családi környezetemben a szerelmet kinevették, afféle ravaszkodásnak 
bélyegezték, amellyel egy férfi addig hízeleg egy nőnek, amíg le nem fek
teti Azután otthagyja. A nemiséggel kapcsolatban általában a lehető 
legtévesebb felfogások uralkodtak a társadalomban is. A nemi életnek 
vagy a nemi szerveknek az emlegetése is már a legszigorúbb meg
torlásban részesült. Ilyesmiről sem a szüléinkkel, sem egymás közt nem 
lehetett beszélni. Tabu volt. Pedig apánk — és nemcsak ő — nyilváno
san, mindenki előtt a lehető legocsmányabb szavakat, káromkodá
sokat, kifejezéseket és szidalmakat mértéktelenül és gátlástalanul hasz
nálta, és ebben semmi hibát sem látott. De anyánk egy istenért nem ej
tett ki a száján ilyesmit. Legkevésbé a gyermekei előtt.

Ilyen körülmények között ritkán vagyunk otthon, inkább az 
utcán ténfergünk és játszótársakat keresünk magunknak. Legszíveseb
ben moziba megyünk, mert ott elénk tárul az egész világ. Élveztük 
Hány Piel mesteri detektívtrükkjeit, Max Linder nevettető kala
majkáit, Douglas Fairbanks bravúros halálugrásait, Henny Portén 
csodálatos szemvillanásait, a vészesen robogo gyorsvonatokat és a cow- 
boyok hibátlan lasszóvetéseit. . .

A mozik nagy propagandát fejtettek ki a filmsorozatok nép
szerűsítése érdekében. Sorozatban vetítették a Judexet, a Le CinabarX, 
a Burlingtoni jaguárt, úgyhogy az ember nem győzött egyik filmszínház 
után a másikba szaladni, de érdekfeszítő filmek voltak a nem
sorozatosak is, mint pl. A hold asszonya, Az oroszlánfejű, a Monsieur 
Beaucaire, A Notre Dame-i toronyór, a Metropolis. Azt, hogy a 
filmcímek értelmét gyakran rosszul értettük, természetesnek kell 
venni, hiszen még elemisták voltunk. így pl. A drágakövek c. filmet így 
olvastuk: A drága kövek. Az egyik szerb barátunk így hívott moziba 
bennünket: nDođite, sigraée se polák negeri!"31, mert a nagy filmdíva 
nevét a maga anyanyelvén értelmezte és szentül meg volt győződve, 
hogy ugyanolyan négert lát mqjd a moziban, amilyent Szabadkán az
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utcán is láthatott, mert a szerb csapatokkal együtt ideérkeztek francia- 
szenegál csapatok is és el-elkeveredtek az utca népével.

Élvezettel tanulmányoztam néha a másvallásűak egyházi 
ceremóniáit is. Néztem a katolikus búcsúsokat. Kezükben zsoltáros 
könyvvel mezítláb masíroztak, nem nézve se jobbra, se balra. A 
zsoltárokat legtöbbjük kívülről tudta, szemükből határtalan áhítat és 
odaadás villant fel, mélységes hit a túlvilági hatalmakban, szentekben.

Egyszer szomszédunkban belopóztam a virrasztó-éneklő 
asszonyok közé. A koporsó előtt égő két gyertya fényénél keveset 
láthattam, annál többet hallhattam. A leginkább fogadott sirató
asszonyok dalolták, hogy »Babilon vizeinél ültünk és sírtunk", mqjd egy 
cérnahangú közülük feltette a nagy kérdéseket: ..Ki volt bölcsebb 
Salamonnál? Ki gazdagabb nagy Krőzusnál? Ki okosabb nagy 
Solonnál?", mire a többi komoran csak ezt felelte: »Mind elvitte a halál!"

Voltam zsidó családnál sátoros ünnepen és nyolcnapos vir
rasztásnál is, amikor kis zsámolyokon körbeül a család. »Süvet ültek" 
és felváltva emlegették a halott emberi jó tulajdonságait

Hazamenet a Magyar (ma Frankopán) utcán elhaladtunk az or
todox zsidó imaház előtt, amelyből péntek este zqjos zsibongás hal
latszott ki: mindenki külön-külön imádkozik, a hívők egymásra nem 
figyelnek, de egy istenért nem mertem volna közéjük menni és 
megnézni, mi történik bent. Ezért megálltam és hallgatóztam. A zsivaj
ban valaki fejhangon fájdalmasan felkiáltott, amitől úgy megijedtem, 
hogy mindjárt elszaladtam. Viszont a bánatos fohász megrázott és 
visszamentem tovább hallgatóznL

A városliget mögötti Halasi szőlőkben messzire kerültünk a 
szabadkai szerbektől, viszont közelébe a szomszédságban lakó sok 
magyar, zsidó és cigánygyereknek. Leghamarabb a zsidó Perl család 
kilenc ivadékával kötöttünk barátságot, mégpedig egy egész életre, job
ban mondva míg java részüket Hitler gázkamrái el nem pusztították. 
Valamennyiünknek meg volt a maga életkor-partnere. Nagyon 
szegények voltak, mert »nagy honfitárs" apjuk az ősi család egész 
vagyonát az osztrák—magyar fegyverek győzelme érdekében 
hadikölcsönbe jegyezte, s amikor a Monarchia elvesztette a háborút, az 
öreg Perl is elvesztette minden vagyonát A zsidó hitközség tartotta el 
népes családját. A Perl gyerekek minden szegénységük ellenére művel
tebbek voltak nálunk és a környékbeli gyermekeknél. Megtanítottak 
bennünket sakkozni, futballozni — velük alakítottuk meg a Városligeti 
Sportklubot, később a Szabadkai IQúsági Sportbizottságot

A környékbeli magyar gyerekek javarészt parasztgyerekek voltak 
és velük a kapcsolat nem volt ilyen intenzív, de érdeklődéssel fordul
tunk a műtrágyagyár környékén felállított vityillókból előkerülő
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cigánygyerekek felé, hiszen tudtak rókatáncot járni, cigányul beszélni, 
kártyát vetni és sokféle ördöngösséget csinálni Ebben a sajátos 
külvárosi gyermekinternacionálében senkinek eszébe sem jutott fqji, 
vallási vagy nemzetiségi kérdéseket feszegetni. Barátsággal és őszinte 
megértéssel vonzódtunk egymás iránt. A magyar gyerekekkel kará
csonykor — keverten — együtt mentünk betlehemezni — megtanultunk 
minden betlehemes magyar nótát. . .

*

Gyermekkoromban volt még pompája a halálnak: kapukeretre 
szegeit fekete drapéria, nyáron a halottak kiterítése szabad ég alá az ud
varra, a pap beszentelő ceremóniája, a kántor cérnahangja:

Circumdederunt meeeee,
Gemitus mortis,
Dolores inferni. . .

A fekete fejkendős asszonyok sírtak, zokogtak — a férfiak hallgat
va állták körbe a koporsot. A pap beintésére megszólalt a tűzol
tózenekar és a menet lassú lépésbe^ megindult a temető felé.

A szertartást összehasonlítottam a szerbekével. Sok mindenben 
azonos volt vele, csak a szerbek a halottaikat a temetési szertartás után 
is hossszú ideig otthon is — akár főzés, takarítás közben is — siratták. 
Népdalokra hasonló siratóénekeket szerkesztettek maguknak az 
asszonyok, és azokat magas fejhangon szívazaggatóan énekelték, hogy 
nekünk gyermekeknek bejeborzongütt a hátunk a végtelen fájdalmas 
sírástól.

SÉTÁK APÁMMAL

Apámról eddig csak rossz tulajdonságait emlegetve írtam, most 
azonban jó szívvel is tudok visszagondolni rá, mert az élet — és Jack 
London — megtanított arra, milyen nagy titkok rejlenek az alkoholiz
mus gyötrelmei mögött. Nagy társadalmi bqj, és kíméletlen szociális 
következményeket von maga után. Aki rabja lesz, nem szabadulhat 
béklyóiból. Legkevésbé azokban az időkben, amikor a polgári nevelés 
didaktikája folytán azt gondoltuk, hogy mindenki csak egymaga felelős 
a sorsáért — a társadalmi rend soha! Időnként megcsillant jószívűsége, 
sqjátos módon kifejezett szeretete.

A munkaszeretet és ügybuzgalom volt legszebb, legemberibb 
tulajdonsága. Lelkesedni tudott a jó könyvért. Sőt gyermekei iránt is 
tudott néha szeretetet kimutatni: amikor a háború szele messzi fron
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tokra vitte, szép képes levelezőlapokat küldött egyszer egyik, másszor 
másik fiának címezve őket, ha mindjárt pici gyerekek voltunk is. 
Nevünk elé mindig odatett valamilyen szépséges jelzőt: »szépreményű, 
nagy tehetségű, jól tanuló, wohlgeborene stb. fiamnak". Egy nekem 
szóló levelezőlapra ezt a kis verset költötte:

Pazi na tvog malog brata, Milana!
A Milán će na Vasú derana.

Szeretet és fájdalom hatotta át a lelkét, ha családjára gondolt. A 
galíciai lővészárokban védszentünk napján elővette zsebéből a mindig 
benne levő Csodatevő Szent Miklós képét, kis ..oltárt” fabrikált neki, és 
buzgón imádkozott értünk. Hazqjövet sokat mesélt nekünk a Drináról, 
a Lovéenről, Galíciáról, Bozenről, Trientről, mert megjárta az összes 
frontot.

Előadásmódja élénk volt, érdekes, lebilincselő. Jó volt hallgatni, 
mert itt-ott szellemeskedéssel és gunyoros megjegyzésekkel fűszerezte
— ez meg az emberi butaság megnyilvánulásaira vonatkozott, amelyek
ben minden háború bővelkedik.

Sokszor mesélt nehéz gyermekkoráról, viszontagságos rendőri, 
katonai vagy üzleti élményeiről és mondókéból mindig levonta a kellő 
tanulságot. Néha volt ebben öndicséret is, de annál több volt mégis a 
bölcsesség.

A szabadkai városházára olyan büszke volt, mintha ő tervezte és 
építette volna. A tervező mérnököket és a kivitelező mestereket mind 
személyesen ismerte még abból az időből, amikor a Közgazdaság c. 
lapjába vagy a Cím- és lakjegyzék be kapott tőlük hirdetést. Vala
mennyiüknek mély kalaplevétellel köszönt az utcán.

— Ilyen városháza nincs még egy egész Magyarországon, még 
kevésbé Jugoszláviában. Nézd csak, milyen szép kívül-belül — mondta 
és végigvezetett díszes folyosóin. Megcsodáltuk a tulipános padokat, a 
különböző mesterek szerszámait jelképező faldíszeket, a berakásos 
ablakokat, a masszív diófa qjtókat, a kis- és nagytermet.

A városháza abban az évben készült el, amelyikben én születtem. 
Tqjtesvérem, Ma is gyönyörködöm benne és dicsérem azok eszét, akik 
nem garasoskodtak kivitelezésénél.

A húszas évek elején, amikor már elhatározta, hogy rám bízza 
irodájának majdani vezetését, hogy beavasson üzleti fondorkodásainak 
titkaiba, vasárnap délutánonként magával vitt sajátos célú sétáira. 
Sorba vettük a külvárosi utcákat egyszer ezen, másszor egy másik vasár
napon. Mellette lépkedtem, hallgattam okoskodásait és vele együtt les
tem, vannak-e az ablakok valamelyikében bizonyos hirdető cédulák, 
mint például: »Ez a ház eladó" vagy »Bútorozott szoba kiadó" vagy »Jó 
bor utcai kimérésben". Ilyenkor az utca másik felére is átszaladtam, 
hogy elolvassam, mit írtak ki az emberek. Ezeket a neveket és házszá
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mokat bejegyezte a noteszébe és később felkereste az illetőket, hogy 
rábeszélje éket, hirdessenek, hamarább adják el házukat, szőlőjüket, 
borukat, és kikötötte magának, ha személyesen ő hozza mqjd a vevőt, 
a vételárból egy százalék az övé lesz. Mestere volt a pénzkeresésnek.

Közben mutogatta nekem a várost. Aligha maradt ki utca a mi 
vasárnap délutáni sétáinkból. Mindennek tudnom kellett a régi magyar 
és jelenlegi szerb nevét. Mert »a mi üzletünkben" ez a legfontosabb!

*

Szabadka lakossága évszázadokon át jórészt nemzetiségi 
összetétel szerint helyezkedett el, de egymással szemben békés türel- 
mességet tanúsított, ha bensőséges barátkozásra nem is törekedett. A 
város északi felét főként magyarok lakták, a nyugati részt bunyevácok, 
a déli felén vegyes nemzetiségű lakosság élt. Kelet felől a város határát 
avasúti sínek jelezték, azokon túl alig volt némi település. A szerbek a 
templomuktól a temetőjükig húzódó hosszú Csernovics utcában laktak, 
mintegy kettéválasztva a magyarok területét. A városháza környékét 
jelentő I. kör lakossága nemzetiségi szempontból igen tarka volt: 
kereskedők, magas állású tisztviselők és általában gazdag burzsoák 
éltek itt, akiknek volt pénzük és szenvedélyük látványos házakat 
építtetni a város főterén. Mind az épületeken, mind a díszes városházán 
látszott a szecesszió, a pénzükkel, vagyonukkal hivalkodó urak ver
sengése, hogy házaik külsejével túllicitálják egymást. Jó részük földbir
tokos volt — a jól termő bácskai föld hozamából tellett.

SE KIFUTÓ, SE INAS

Apám — az alkoholistákra jellemző szenvedéllyel — örökösen a 
pénzt hajszolta, s hogy gyerekeit is pénzkeresésre ösztönözze, mindig 
kitalált valamit, hogy — ha csekély fizetéssel is — dolgoztassa őket. 
Engem arra szemelt ki, hogy a házbeli péknek legyek valamiféle 
kifutója, bár még tizenkét éves sem voltam. Azt hiszem, nem sejtette, 
milyen mérhetetlen szenvedést mért rám ezzel az intézkedésével.

A pék egyszerűen nem kifutónak, hanem szabályszerű pékinas
nak tekintett és úgy is kezelt. Éjt nappallá téve szüntelenül dolgoztatott. 
Nem úgy, mint egy tizenkét éves gyermeket kellene, hanem mintha 
felnőtt ember lennék.

Kálváriám este kilenckor kezdődött: vizet hordtam a 
dagasztóteknőbe, mikor ő kovászolt, azután mehettem ..aludni", de már
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egy-két óra múlva jött értem, hogy segítsek neki a dagasztásnál, vagyis 
hozzam vödörszám munkájához a vizet. Alighogy lefeküdtem, ismét 
hívott, hogy segítsek a kiszaggatott kenyereket szakajtókban a 
kemence szájához vinni, amikor ő ezeket a hosszú nyelű lapátra 
kiborítgatta és a kemencébe rakta. Ezután következett az apró
sütemény szaggatása. A nyers zsemlyéket, a kisodort kifliket és 
pereceket szép sorjában raktam fel a nagy sütőtáblákra. A kenyereket, 
amint megkeltek, a kemence szkjához vittem. Amíg ő a kemencébe tette 
őket, én a forró kenyereket a polcokra raktam. Hamarosan kisült a 
péksütemény is. Következett ezek óvatos berakása a nagy karkosarak
ba és hátikrenclikbe. Még meg sem virradt, máris rohantam hátamon 
a nehéz krenclivel a kenyérpiacra, ahol dohogva vártak rám az árusítók, 
a gqjsecek. Szidtak, hol vagyok már ilyen sokáig, pedig a városháza 
tornyának óraja még a hatot sem verte el.

Reggel hattól este kilencig a pék részéről szabad voltam, de apám 
nem lett volna az, aki volt, ha újabb terheket is nem ró rám. Alig reg
geliztem valamit, máris rohannom kellett az irodájába takarítani. Mivel 
két kilométert kellett a piacról hazaszaladnom és ugyanennyit vissza 
az irodába, alig jutott időm az iroda felseprésére, aprófa vágására és a 
kályha begyújtására, az undok köpőcsészék (hála istennek kimentek 
már a divatból) kimosására, friss víz bekészítésére — máris rohannom 
kellett az iskolába. Második polgáriba jártam, és persze mqjdnem min
den nap elkéstem az első óráról. Ezért Ki\jundzsics tanárnő a tábla 
mögé parancsolt. Röviden: hónapokon át nem aludtam majdnem sem
mit, viszont olyan sokat dolgoztam, mint egy erős szamár. Mert apám 
a délutánjaim kihasználására is gondolt: őriztem az irodáját, amíg ő az 
üzletei után szaladgált, vagy valamilyen vendéglőben komázott 
Weinbruderjeivel.

így ment ez egy ideig—jobban mondva amíg anyám fel nem lázadt 
kíméletlen kihasználásom ellen. Megsajnált és erélyesen kimondta:

— Mától kezdve nem dolgozol a péknek! Elég az, amit az apád 
irodájában csinálsz! Hiszen sosem alszol. . .  Taláron a pék magának 
felnőtt inast. Mi lenne veled, ha pék lennél? A péknek se éjjele, se nap
pala. Szabad óráiban iszik vagy kártyázik. Alig nősül. Sokszor munka 
nélkül marad. Nem engedem, hogy pék legyél! Van más foglalkozás is 
a világon.

így szabadultam meg életem első rabszolgaságából. . .

*

Apám erre úgy döntött, hogy bead fuszeresinasnak oda, ahol Rado 
bátyám tanulta ki ezt a szakmát és segéd, később utazó lett. A nagy cég
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fel is vett, dolgoztam ott is egy rövid ideig. A segédek keze-lába voltam. 
Főnököm szakácsnőinek is szót kellett fogadnom: reggelente a 
jéggyárba küldtek jégért, mert akkor még nem volt frizsider. A jéggyár 
messze volt, a jégtáblák a felükre olvadtak a puttonyomban. A hidegvíz 
végigcsurgott a hátamon, mire hazaértem. A szakácsnő azt mondta, 
azért, mert nem szaladtam vele hazáig a két kilométernyire lévő 
gyárból. A cég kávépörköldéjében is segítettem. Fahordókból por
festéket csomagoltam a segédeknek, amitől olyan színű lett az arcom, 
a ftilem és a ruhám, amilyen az a festék volt, amelyet csomagoltunk. 
Apám erre gondolt egyet és visszapararícsolt maga mellé az irodájába, 
mert már tizenhárom éves voltam és nemcsak testi, hanem szellemi 
munkát is rám tudott bízni.

A városban nagy községi választási harcok folytak. Versekbe 
foglalt agitációs gúnyiratokkal bombázták egymást a különféle pártok. 
A bunyevácok egy része például Zágrábhoz húzott és Đlaško Rajié 
plébános vezetése alatt harcolt a Belgrád felé kacsintgató frakció ellen, 
melynek élén dr. Fraqjo Sudarević állt. A magyarok kétfelé szakadtak. 
A vidék Magyarországhoz vonzódott, a gyengébb párt elfogadta az új 
rendszert, ha bizonyos engedményeket tesz a magyaroknak. A szerbek 
egységesen elfogadták az új rendszert, bár a jövevényeket nemigen 
szerették.

Még német párt is volt.
Én az apám irodájába rendszeresen érkező magyar, szerb és 

bunyevác lapokból izgalommal értesültem a viharzó választási harc 
minden mozzanatáról és irodaőrző funkciómban egyszer az egyik, 
másszor a másik pártnak szurkoltam. Mai szemmel nézve nem volt az 
egész izgalmas csata több a pohár vízben dúló viharnál, de provinciális 
politika volt akkor Sz&badkán az egyetlen politika. A Bácsmegyei 
Napló, a Subotičke novine, az újvidéki Zastava és a Đačvanin, a szabad
kai Neven és a többi újság számára apám hirdetéseket gyűjtött és in
gyen kapta a ..támpéldányokat”, amelyeket én szép sorjában a hosszú 
íróasztalra szerelt stelázsiban a maguk helyére raktam.

A beérkező hirdetéseket mindig én vittem a szerkesztőségekbe. 
A Bácsmegyei Naplóé a Prokesch-palota udvari helyiségeiben volt. Itt 
zúgott a Szabadkán talán első rotációs gép is. A Hírlap szerkesztősége 
Ingusz Sándor tulajdonaként a halpiacon volt egy szerény üzlet- 
helyiségben. Kónya Lsyos a Délvidékből lett Bácskai Naplót a Katolikus 
Legényegylet udvarában szerkesztette két szobában.

Valamennyi közül a Bácsmegyei Napló volt a legnagyobb súlyú és 
jelentőségű lap. Legtöbbet odajártam. A jó öreg Friedmann bácsi (a két 
Fenyves édesapja) fogadott, ő intézte velem az üzleti ügyeket, miközben 
én mindig egy kicsit félre-félresandítva próbáltam megismerni az
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újságírókat, akiknek a nevét a Naplóból már ismertem. Nagy dolog volt 
olvasni valakinek a nevét, és más személyesen is látni, csodálni tudását, 
íráskészségét és szellemességét. Mondhatom, már tizenkét éves korom
ban testközelből ismertem a következő szabadkai újságírókat és írókat: 
Ambrus Balázst, Bródy Mihályt, Csillag Károlyt, az öreg Fenyvest és 
két flát, Lqjost és Ferencet, Godányi Zoltánt, Havas Emilt, Hubert 
Jánost, Kalmár Jenőt, Kónya Lqjost, Ingusz Sándort, Mjjo Mandićot 
(aki tanárom is volt), Milkó Izidort, Pusztai (Paszku) Bélát, Lazar 
Stipiéet, Tamás Istvánt és Toncs Gusztávot. Fogalmat nem alkottam 
újságírói működésükről, mert nekem elég volt az, hogy a nevük ott 
díszlett az újságok lapjain.

Apám sejtette, mit csinálok az irodában az ő távollétében. Nem 
haragudott ezért, sőt fűtötte információéhségemet és maga is segített 
az emberek és körülmények megismerésében. Gondolta, átveszem 
majd jól menő irodáját, ha nagy leszek, és a jövőm biztosítva lesz egész 
életemre. Lelki szemeimmel már láttam is magam valamilyen ingat
lanközvetítő szerepében, s miután már fordítani is tudtam, a fordítói 
mesterség is vonzott.

Apám, mivel egyre több fordítanivaló futott be irodájába, egymaga 
nem győzte a munkát és megállapodott egykori tanítómmal, Ogqjanov- 
val, vállajja el a munka egy részét. Kifutói minőségemben örömest vit- 
tem-hoztam az iratokat. Egyszer így tettem eléje valamilyen okmányt:

— Poslao tata, da ovo prevrnete na srpski..  ,33
Magasba emelte az aktát, feje körül megforgatta, letette az asztal

ra és csak ennyit mondott:
— Eta, gotovo je. Nosi mu natrag!34
Rögtön beláttam, hogy helytelen szót használtam és szégyen

kezve kérdeztem:
— Pa kako se to onda kaže?35

o c

— Da prevedete — mondotta. — N\je to tako jednostavno!
így tanultam meg, hogy más-más nép egyazon fogalomra külön

böző szavakat használ.
A könnyebb szövegeket apám — próbaképpen — rám bízta. 

Jószerével helytálltam — kevés javítással jó volt a szövegem. Egyszer az 
ő távollétében jött az ügyfél, sürgős fordítanivalóvaL Kértem, hagyja itt, 
ha apám megjön, lefordítja és este hat órára meglesz. Amikor elment, 
nekifogtam magam a fordításnak. Amikor kész volt, átírtam, ahogy 
máskor is csináltam, mert szép volt a kézírásom. Bezártam az irodát, 
átmentem a közjegyzőhöz, ott két kisasszony ellenőrizte a fordítást, 
ráütötték a pecsétet, bevitték a közjegyzőnek aláírni Rohantam vissza 
vele. Jött az ügyfél, kifizette a taksát és elment. A papírpénzt az itatós 
alá tettem. Jött az apám:
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— Kakvi su to novci?37
— Ja zaradio!38 — És elmondtam a történteket.
— Pametan si ti, boga ti ludog!39 — szólt és afféle gratulációképpen 

két fiilemnél fogva a magasba emelt, és habár mindjárt leeresztett, ki
csordult a könnyem a fájdalomtól.

Apám ugyanis már gyerekkorában megtanulta a magyar nyelvet 
és s^ját gyerekeitől is elvárta, hogy úgy tudjanak magyarul, mint azok, 
akiknek az anyanyelvűk. Talán ezért nem volt soha életében sem szerb, 
sem magyar soviniszta vagy nacionalista. Számára minden hitű, 
világnézetű, politikai magatartásű vagy nemzetiségű ember egyforma 
volt. Az embereket szorgalmuk és a sikereik szerint tudta csak becsülni 
Jobban szerette az okosokat, mint a gazdagokat. Az előbbieket mély 
kalaplevétellel köszöntötte, az utóbbiakat kicsit még le is nézte.

A gyerekeit azonban otthon szerbnek nevelte és nem tűrte, hogy 
egymás között akár egy szót is váltsunk magyarul. Úgy érezte talán, 
ezzel súlyosan vét az évszázadokkal előbb itt letelepedett szerb ősök 
emlékének, akik 1690-ben érkeztek Szabadkára. Hiszen Iványi István 
várostörténetében hét Malušev család letelepedéséről ír!

VASÚTI ISKOLÁBAN

1924. szeptember elsején iratkoztam a szabadkai vasúti iparis
kolába. Ezt a Jugoszláv Vasutak géplakatosok, szerelők és moz
donyvezetők kiképzésére alapították 1920-ban. Számomra az iskola 
ilyen irányultsága nem jelentett semmit; nekem csak az volt a fontos, 
hogy iskola legyen — akármilyen. Abban a biztos reményben éltem, 
hogy kezdetnek ez is elég, hogy később mqjd csak felverekszem magam 
valamilyen értelmiséginek. Miután balkezes létemre nagy kéz
ügyességem nincs, buzgalommal és önbizalommal elméletben 
tökéletesítem mqjd magam és talán még mérnökig is felvihetem. . .

Félnapot töltöttünk el az iskolában és félnapot az inasműhelyben. 
Mind a kettőben elsőrangú szakemberek kezében voltunk: az iskolában 
a vasútigazgatóság mérnökei tanítottak, a műhelyben világot járt szak
munkások. A mérnököktől elméletet, a mestereinktől gyakorlati 
fogásokat tanultunk: munka- és esztergapadnál, kovácsműhelyben stb. 
Oktatásunk szilárd tanterven nyugodott és nagyjából megfelelt a négy 
középiskolának. Ehhez előképzettségünk nemigen volt, mégis gyorsan 
haladtunk előre, mert a tanáraink szívvel is tanítottak. Miután közöttük 
sok volt a MÁV-tól átvett magyar, a közöttünk levő magyar gyermekek 
jól jártak, míg a szerbek itt-ott elkuncogták magukat, ha a tanár űr 
»krpa"40 helyett azt mondta, hogy «kerpa", vagy «crtati"41 helyett azt, 
hogy ttcertati”. Sok mindent tanultunk: számtant, nyelvtant, fizikát,
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kémiát, vegytechnológiát, mechanikát, gépelemeket és specializált 
tantárgyakat is, mint például: mozdonyok, vagonok és fékek vagy 
alvázszerkezet. Aki tanulni akart, tanulhatott rengeteget. Én meg 
bizony akartam!

*

Tanonctársaim főként az ország déli tájairól kerültek Szabadkára. 
Idetelepítette a hatóság az apátlan-anyátlan hadiárvákat, mert a háború 
által elpusztított falvakban majdnem éhen haltak. A gazdag Bácskában 
legalább nem éheznek! A Nagy Ferenc telep részben emeletes, részben 
földszintes házaiban helyezték el őket és az októberi forradalom után 
Jugoszláviába emigrált reakciós cári-orosz tisztek nevelésére bizták. A 
mindenféle megpróbáltatáson immár megedzett gyerekek nem en
gedelmeskedtek, a hadfiak katonai fegyelmére fütyültek. Viszont min
dig éhesek voltak és nemegyszer tőlünk kértek egy-két z s í r o s  
falatot, a mi tízórainkból. Fokozatosan kissé koravén, de harcias 
fiatalemberek lettek, akik komolyan veszik az életet. így az iskolában 
is javarészt kitűnő diákok voltak — szívesen barátkoztam velük.

Diáktársaim kisebb része — mint jómagam is — szabadkai szülők 
gyermeke volt—vegyes képzettségi fokon. Kinek csak négy elemye volt, 
kinek meg teljes kisérettségije. Barátkozásunkat a jövevény szerb, 
macedón, boszniai, dalmáciai és szlovén társainkkal sosem zavarta meg 
valamiféle nacionalizmus vagy sovinizmus.

*

Szerbtanárunk végignézett rajtunk és elgondolkodott: hogyan 
fogja ő ezt a nyelvileg gyülevész hadat jó szerb nyelvre tanítani, hiszen 
mindegyikünk kiejtésén mindjárt megérezte, hogy bizony sokféle 
vidékről származunk és nehéz lesz bennünket ..összerázni". Gondolt 
egyet és kereken kijelentette, hogy a grammatikát mellőzi mqjd az 
előadásaiban és csak a jó szerb kiejtést fogja szorgalmazni Majdnem 
megéljeneztük: nem kell az unalmas grammatika!

Baráti beszélgetésbe kezdett velünk érdekes témákban: sport, ol
vasmányok, mozi- és meccslátogatások, különféle problémák. Bizalmas 
társalgássá "fajult" a szerb nyelv tanulása úgy, hogy ő beszéd közben 
javítgatta diákjai hibáit stílusban, szóhasználatban, tájszólásban. És 
ment a tanuláö. Érdekes volt, tanulságos, életből vett témákkal. 
Észrevétlenül haladtunk előre.

Ám egyszer csak, mint derült égből a villámcsapás, jött az in
formáció, hogy tanárunkat — talán — besúgták; hogy vizsgabiztost
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állítanak a szerb nyelvhez, aki — bizonyára — számon kéri mqjd a gram
matikát is. Gondba merült arccal hozta tudomásunkra ezt Miodrag 
Dimitryevié azzal a megjegyzéssel, hogy ő emiatt biztosan elveszti mqjd 
szép honoráris állását. Erre mi fiatalos hévvel reagáltunk:

— Megtanuljuk a grammatikát a vizsgáig — nem engedjük meg, 
hogy a jó tanárt miattunk menesszék.

Mindegyikünk nekirugaszkodott a grammatikának. Úgy-ahogy 
meg is tanultuk — egyikünk jobban, másikunk kevésbé —, a vizsga 
átlagos sikerrel végződött, és tanárunk — mindannyiunk örömére — 
tanárunk maradt.

Hasonló barátságos hangulatban tanultuk a többi tantárgyat is. 
Az előadók részben régi MÁV, részben jövevény szerb és horvát 
mérnökök voltak, akik szinte örömöt találtak abban, hogy taníthatnak 
bennünket. Biró Imre mérnök volt a fizikatanárunk, Pataki kollégája 
tanította a kézi- és szakrqjzot és így tovább. Legrokonszenvesebb volt 
az öreg Grebenarevié mérnök, aki a mozdonyokról, fékekről és 
hasonlókról olyan érthetően, világosan és intelligensen beszélt, hogy 
csak a hülye nem érthette az egyébként elég nehéz tantárgyat. Már 
ahogy belépéskor becsapta maga után az qjtót, tudtuk, hogy valakire 
nagyon haragszik:

— Svinje radikalske! Oni hoće da vode ovu državu! Korup- 
cionaSi!42

A szidalom a kizárólag szerbségükből élni akaró törtetőkre vonat
kozott, akik hőstetteikre hivatkozva felelelőtlenül a napot lopták, nem 
akartak dolgozni, de jól akartak élni. Az öreg mérnök szaloniki harcos 
volt, nagy érdemei voltak, mert részt vett az albániai visszavonulásban 
is, mégis egész életére szegény ember maradt csak azért, mert minden 
disznóságot, lustaságot, tunyaságot és tudatlanságot a helyszínen 
tisztázott az érdekeltekkel és emiatt magára vonta gyűlöletüket. 6  
azonban nem hagyta magát és harcaival bennünket is arra oktatott, 
hogy tisztességes emberek legyünk és azok is maradjunk, amíg élünk, 
mert csak akkor lesz ebből az országból valami, ha jól dolgozunk és 
becsületesen élünk. Szemünkben ő lett az ilyen élet mintapéldája. 
Nagyon szerettük.

Egyik isklatársunk apja mozdonyvezető volt a régi MÁV-gárdá- 
ból. Jó barátságban volt Biró mérnökkel és az istenre kérte barátját, 
hogy a fiat iránt legyen szigorú, mert nem tanul jól, állítólag nem érti a 
szerb nyelvet. Ez igaz is volt, nem is. Mert Jóska barátunk egészen jól 
tudott szerbül, csak az elmélettel volt mindig bqja. A főmérnök űr Jóska 
apjának kérését úgy értelmezte, hogy a fiút minden óráján kihívta a 
táblához és feladott neki egy kérdést. Jóska rendszerint nem tudott 
felelni — ezért kapott egy nagy pofont és mehetett a helyére. . .

Tanulótársaim körében nagyon jól éreztem magamat. Játszot
tunk, futballoztunk, megalapítottuk csapatunkat, a neves-nevezetes
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Boracot, emellyel szerepeltünk a Perl Sándor alapította Szabadkai 
IQúsági Sportbizottság — mai szóval mondva — első ligájában és min
dig jó eredménnyel. Mérkőzéseinken és edzéseinken mindig jelen volt 
szerbtanárunk és ezzel is bizonyította irántunk érzett rokonszenvét, mi 
meg hálából jobban tanultuk a szerb nyelvet.

Amilyen könnyű volt számomra az elmélet, olyan nehéz volt a 
gyakorlati fizikai munka a műhelyben. Balkezes létemre tele voltam 
gátlással, különösen ha néha-néha nyaklevest is kaptam emiatt a 
mestereimtől, akik egyébként jó, rendes emberek voltak. Semmilyen 
penzumot nem tudtam jól megcsinálni: a reszelőt egyenesen hűzni a 
munkadarabon, a kalapácsot mindig bal kézre fogtam, a jobbkezesek 
részére konstruált munkagépekhez odaállni, még kevésbé valamit ki is 
esztergálni, fúrni. A kövácsműhelyben sem tudtam érdemeset csinálni 
Végül Ursié mester megunta a velem való bajlódást és odaültetett az 
íróasztalához: végezzem én a nyilvántartást, az anyagvételezést és az 
órabér-elszámolásokat! Tanulóéveimnek legalább a felét íróasztal mel
lett töltöttem el és nagyon belejöttem az ún. műhelyadminisztrációba, 
azonkívül jó figyelőhelyről szemlélhettem az egész alműhely vagy a 
futőház életét.

Rövidnek tűnt az így eltöltött négy év. A végén már a ..nagyok” 
műhelyében adminisztráltam: a kb. ötven embert foglalkoztató 
kovácsműhelyben, amelyet Ursié mester vett át és oda is magához vett 
adminisztratív munkára.

Leírok most egy munkabérvitát, amelyet az egyik csoportvezető 
indított el, hosszú ideig folytatott és sikerrel fejezett be. A história hőse 
Duro Pucar (Stari), az a harminc év körüli kovácssegéd, aki később a 
népfelszabadító háborúban Tito legközelebbi munkatársa, mtyd nép
hős, államférfi és a JKP Központi Vezetőségének többrendbeli vezető 
egyénisége lett. Egyelőre azonban még csak egyszerű csoportvezető az 
alműhely nagy kovácsműhelyében — olyan munkás, mint a többi

A BÉRHARCOS BIZALMI

A ritkított levegővel működő, két méter magas, terebélyes és 
robusztus munkagép függőleges hengerében le-fel szaladó kétszáz kilós 
kalapácsával mérhetetlen pörölycsapásokkal alakítja villámsebesen az 
üllőn alátartott izzó-sistergő vastömböt vagy tengelyt. A mellette dol
gozó munkásoknak elméleti tudásra is szükségük van ahhoz, hogy a 
titáni erejű gépet kifinomult reagálóképességgel és jelentős kéz
ügyességgel ésszerűen működtessék és belőle a legjobb teljesítményt 
kihozzák. Ha a vastömb nincs kellő hőfokra hevítve, ha a pöröly
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csapások tűi nagyok, agyonlapítják az anyagot, ha meg tűi kicsik, las
sul a munka és a hibás kezelés miatt kihasználatlan marad a drága gép. 
Nagy veszteséget hoz tehát a pörölycsapásokat adagoló és a munka
darabot az üllőn forgató, előre-hátra, le-fel mozgató munkásoknak és 
annak is, aki a tüzet kezeli Itt dolgozik tehát Pucar hattagú cso
portjával. Munkavezető egy olyan munkánál, melynél a felelősség — és 
azzal együtt az izgalom is — sokkal nagyobb, mert Szabadkán ez az első 
ilyen kovácsoló gép. Amikor már minden úgy ment, mint a karika- 
csapás, Pucar a csoportjával teljesítmény szerinti bérkiigazítást kért, 
amiről addig sokan nem is tudták, hogy létezik a világon.

Az ekörüli tárgyalások közte és a művezetők között az én 
jelenlétemben folytak, mert valamiféle jegyzeteket írogattam a 
tárgyalások menetéről. Pucar azzal érvelt, hogy csoportjának a tel
jesítménye most sokkal nagyobb, azt a megfelelő bérezés bevezetése 
még fokozhatná. (Tehát nem azzal érvelt, mint akkoriban ilyenkor 
legtöbben, hogy »éhen halunk ilyen fizetés mellett", vagy hogy »otthon 
sok a gyerek!", hanem a jobb munkára, a gépek tökéletesebb 
kihasználására és a munkások nagyobb szaktudására hivatkozott. 
Ezekre a még ma sem általános bérezési érvekre!

— De ilyen bérezés mellett maguk többet kereshetnek, mint mi, 
mérnökök — vetették ellene érveléseiket a tárgyalásvezetők. — És a 
többi munkás is fellázadna, ha látná, hogy maguknak megdupláztuk a 
fizetést.

— Az meglehet De mi a maguk vezetése alatt dolgozunk. Nagyobb 
teljesítmény címén maguk is követelhetnek fizetéqjavftást Mért legyen 
az Aj gépből haszna csak a vasútnak? Miért ne lehetne a munkásoknak 
is, meg a mérnököknek is? Az eredményt mi érjük el, nem a vasút!

Elfogadták a téljesítménybérezést — Szabadkán először. Pucar 
csoportja pedig egyre csak emelte a teljesítményt, ezáltal a sqját 
keresetét is. Bekövetkezett az, hogy valóban többet kerestek, mint a 
mérnökök, és az is, hogy a munkások zúgolódni kezdtek. Hogy az 
utóbbiakat elhallgattassa, hogy a munkásszolidaritást meg ne bontsa, 
Pucar elfogadta az Aj javaslatot, miszerint a gőzkalapácsosok csak 45%- 
kal kereshetnek többet, mint a többi kovács, ám ez az eredmény is
— az adott körülmények között — nagy szó volt

Tizennyolc éves sem voltam, de jól megjegyeztem magamnak 
Pucar taktikáját: a bérezési politikából kiiktatta a szociális momen
tumot és kicsiben ugyan, de diadalra vitte a teljesítmény szerinti 
bérezést Azt, amire mi még most is, hatvan év után nehezen tudunk 
érveket elfogadtatni a primitívebb környezetekben.

Természetesen csodálkoztam azon, honnan van egy munkásnak 
ennyi esze és ilyen halk szavú, de erélyes fellépése. Az okot csak később
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tudtam meg, amikor már bejártam a szakszervezetekbe és ott nyomát 
találtam Pucar egykori működésének: művelődési csoportokat szer
vezett, magyarul is jól beszélt Ekkor azonban ő már a mitrovicai 
fegyházban szervezte a »rakoncátlan kommunisták” mozgalmait.

Közben letelt a négy tanulóév. Jó bizonyítványokkal vártuk szak
munkássá való előléptetésünket és természetesen az ezzel járó 
fizetésemelést is. Jocić mérnök-igazgató azonban kötözködni kezdett:

— Szeptember elsején kezdtetek, szeptember elsején szabadultok! 
Most csak az iskolát fejeztétek be, és még csak június van. Szolgáljátok 
le a két hónapot is. Addig nincs segédfizetés!

Mi jogon hosszabbítja ő meg tanulóéveinket? Kezünkben vannak 
a vizsgaeredmények és kész szakmunkások vagyunk. Harcolni fogunk!

Stanko Lužqjićtyal megválasztottak bizalminak. Elkezdtük a har
cot. Először az Ipartestületbe, onnan a Munkáskamarába mentünk, 
ahol megértésre és seítségre találtunk. Lazo Petrović, a kamara titkára 
és egyébként is ismert munkásvezér, felkereste Jodéot és kivívta 
segéddé avatásunkat De Joćić a két bizalmin bosszút állt:

— MaluSev és Lu2qjié nem kapnak nálam munkát, mert szem- 
telenkedtek velem. . .

Erre nem volt joga, de mi már nem akartunk vele veszekedni, 
mert az eddigi előadó mérnökeink egyike, Vukan DeSić készségesen 
átvett bennünket a vasúti ftitőházba, ahol akkoriban igazgató volt 
(Érdekes: később, a szocialista Jugoszláviában a Jugoszláv Vasutak 
vezérigazgatója lett)

így lettem jelessel vizsgázott mozdonyszerelő géplakatos és afféle 
sztr ĵkvezér. Ez már — ha kicsiben is — munkásmozgalmi akció volt 
anélkül, hogy halvány fogalmam is lehetett volna akkor még a 
munkásmozgalomról. Büszke voltam arra, hogy győztünk. . .

NYOMOR ÉS DEPRESSZIÓ

A harc sikere — sqjnos — nem okozott nagy örömöt számomra. 
Egy tizennyolc éves fiatalember szereti a szép ruhát, az elegáns cipőt, 
a mutatós, új kalapot, a selyem nyakkendőt, az udvarláshoz szükséges 
zsebpénzt, mert abban a meggyőződésben élt eddig* hogy a segéd- 
fizetésből mqjd minderre telik. Az affirmálódáshoz jó megjelenés kell, 
ezt meg pénz nélkül nem lehet megszerezni Magányérzetét másképp 
nem tuc(ja leküzdeni, lappangó energiáit kifejleszteni, sokféle vágyát 
kielégíteni, a hamis értékkel operáló, deformált társadalomban előbbre 
jutni. . .

Otthon egyszerre beláttam, hagy a sok igényből éppenséggel egy 
sem valósulhat meg. Apám magatehetetlen beteg volt, hamarosan
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meghalt. Jól kereső Rado bátyám megnősült, elhagyott bennünket és 
elidegenedett tőlünk. Szintén jól kereső Sofika nővérem is közben 
férjhez ment egy asztalosmunkáshoz, gyermeke is volt, szépen élhetett 
volna, ha nem kellett volna az otthon maradt még inas testvéreit 
támogatnia: nagy kenyereket hozott két karjában — alkalmasint más 
élelmiszereket is. Érezte nyomorunkat, amelyet tetézett még az is, hogy 
a ház és minden, ami benne volt, oszlásnak, pusztulásnak indult, mert 
nem volt pénzünk semmire. Ruhánk, fehérneműnk, lábbelink elron- 
gyolódott, immár szappanra sem tellett, hogy megmosakodjunk. Öten 
egy törülközőbe törölköztünk. És mindennek tetejébe még a bank is 
felmondta apánk tizenöt év óta húzódó kölcsönét: fizessünk, vagy el
árverezi a házat, amelyben lakunk! Anyám havonta látogatta meg Iván 
Brankovan igazgatót, hogy prolongálásért esedezzen nála, hiszen a havi 
százdináros kamatot is alig bírtuk fizetni. Paradicsomlevest ebédel
tünk, teát vacsoráztunk. Nem voltak tehetős rokonaink sem, akik 
segíteni tudtak volna rajtunk. Szegény emberekből állt az egész 
szomszédság is. Uzsoraáron részletfizetésre öltözködtünk, hogy az 
utcán ne keHjen szégyenkeznünk. . .

Mindez azonban nemcsak a mi családunk osztályrésze — 
megközelítőleg így él az egész külváros: rozoga házak, düledező palánk, 
sártenger, kövezetlen járda, sötétség. A káromkodó kocsisok úgy verik 
a szegény lovakat, hogy nem lehet nézni. Nem tudni, kinek az élete 
nehezebb: a lónak-e vagy a kocsisnak. A fiatalok titokban házasodnak 
vagy csak összeállnak esküvő nélkül, mert mifelénk már régen nincs 
lakodalom vagy disznótor. Náluk is — mint nálunk — pici öntöttvas 
kályha nyújt meleget. Priccsen vagy poloskás ágyakban alszunk és 
régen elnyűtt göncökkel takaródzunk. A szomszéd házak falán is már 
••térképeket" rqjzol ki a felszivárgó talajvíz — az ő alapjaikat is alámossa. 
Lakásainkban padló nihcs, döngölt, meszelt föld helyettesíti úgy, mint 
fiistös cilinderű petróleumlámpa a villanyégőt. Az egyik falra van 
felakasztva, alatta még olvasni is lehet, de a szobában homály 
uralkodik. Kinek volna ugyan kedve ilyen környezetbe hazamenni?

Bolyongok az utcákon, szándékosan elkerülöm házunk t^ját. 
Ezalatt a velem egykorú fiatalok a korzón sétálnak. Ha munkászub
bonyomban elsietek mellettük, észre sem vesznek. Lenézett ember a 
munkás. . .  Alig várom, hogy kikerüljek ebből az ívlámpáktól fényes 
forgatagból a sötét utcákba, ahol nincsenek elegáns fiúk és lányok — 
azok, akikkel egykoron együtt jártam iskolába és őszintén barátkozhat
tam, mert sem ők, sem én még nem tudtunk semmit az osztály
különbségekről. Csatangolásaim alatt gyakran megállók a (ma Miner
va) nyomda házának Jókai utcára nyíló helyiségeinek szemmagasságig 
fehérre festett ablakai előtt és pipiskedve nézek be a Bácsmegyei Napló 
szerkesztőségébe. A fényes termekben újságírók dolgoznak. Bámulok.
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Szegedi Emil le-fel sétál a szobában és cikket diktál egy bubifrizurás 
kisasszonynak; Debreczeni József elmélyülten gondolkodik valamin, 
azután közelebb húzza kéziratához az asztali lámpáját. . .  Amott kor
rigálnak. Egyszóval: megy minden a maga útján ott bent, én meg itt 
állok kint a sötétben és csodálkozom, hogy ilyen szép foglalkozása is 
lehet egyes embereknek. Csak én vagyok egy szegény kivert kutya. . .  
Mennyire irigyeltem őket!

Testi-lelki nyomorék vagyok, legszívesebben elbújnék valahova 
sírni. Olyan szegény, olyan boldogtalan, olyan elhagyatott vagyok! 
Megöl a magány, a társtalanság és a vágy egy meleg emberi szív után. 
Csak lenne valaki, barát, barátnő, testvér, aki meghallgat, akit megölel
hetnék, akinek elsírhatnám bánatomat és elmondhatnám a kimond
hatatlant. Érzéseim túláradnak, pusztítják nyugalmamat.

»Előbb-utóbb megölöm magam!'* — gondolom. Hiszen félőrült 
csavargó lettem: céltalanul bolyongok a sáros, sötét utcákon. Tekergek 
erre-arra, mint egy félőrült.

Garay Béla, Szabó Marci, Koncz Dani, Fischer Janka, Weisz Irén 
elsőrangú hivatásos és műkedvelő színészek aĉ ák elő a Mesék az 
Írógépről, a Csókról csókra, a Mórica grófnő, a Csárdáskirályno, a Te 
csak pipá\j, Ladányi című darabokat. Lehár Ferenc, Kálmán Imre, 
Ábrahám Pál és mások művei kissé felületes, de őszinte lelkesedést 
váltanak ki bennem.

Azután itt vannak az olvasmányok, amelyekkel a kezemben 
délután kitartóan rovom a városliget sétányait A Milliók könyve 
sorozatban Csathó Kálmán, Ernőd Tamás, Jókai Mór, Mikszáth 
Kálmán, Gárdonyi Géza művei lelkesítenek, a szerbek közül J. J. Zmqj, 
Đura Jakšić, Stevan Sremac, Radoje Domanović, Branislav Nuáié, P. P. 
NjegoS által felejtem el gyakran testi-lelki életem sok szomorúságát 
Alig várom a Bácsmegyei Napló vasárnapi Könyv—Film—Rádió 
mellékletét, mert abból ismerkedem az aktualitásokkal, melyek a 
nagyvilágban történnek. Információimat a budapesti Színházi Élet 
egészíti ki.

Érdekelni kezd a sport is, de most már, ahogyan a felnőtteket 
Emlékszem: kisfiúként balszélsőt játszottam a rongylabdás V. S. C. 
(Városligeti Sport Klub) csapatában, de már ott sem a labda rugdosása 
érdekelt, hanem a sportadminisztráció. »Intéző" voltam és névjegy
zékeket, tagnévsorokat meg »alapszabályokat" szerkesztettem és ilyes
mikkel untattam a barátaimat, amikor ők a labdát szerették volna 
rúgni. Furcsa szenvedélyemmel ezt csináltam utóbb a vasúti iskolások
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Borac nevű csapatában. Efféle szenvedélyemet azonban csak az Ifjúsági 
Sportbizottságban élhettem ki

SPORTFUNKCIÓNÁRIUS
Perl Sándor vezetésével ez a sportbizottság csöppet sem lebe

csülendő alapozó-szervező munkát végzett a szabadkai sportéletben: 
elkészítette a talqjt a sport későbbi kivirágzásához. Afféle játékos — a 
játékvezető-iskola volt ez a fiatalok számára, akikből később neves 
sportemberek lettek. A posta mögötti Karlovics-vendéglő egyik 
.♦termében" tartottuk a péntek esti gyülekezést, kisorsoltuk a mécs
eseket, kijelöltük a futballbírókat, játékosokat igazoltunk, alapsza
bályokat hitelesítettünk — egyszóval alapoztunk és szerveztünk. 
Csapataink — mai szóval élve — két ligában játszottak. Én voltam az 
»első titkár”. Mindezt adminisztráltam — minden az én kezembe ftitott 
össze. Perl Sándor mellett Neverkla Tibor volt az alelnök, fontosabb 
tisztségeket pedig Csapó Sándor, Remjja Marcikié, Sonnenberg Zoltán, 
Lukatics Ernő, Báli László, Szirmai Károly és Tönköly Sándor töltöttek 
be.

A jó munkának híre ment, és egyszer csak megjelenik közöttünk 
egy Nikolié nevű belgrádi újságíró. Hallott dicséretre méltó szervező 
munkánkról és a hamarosan megjelenő Jugoslovenski sportski al- 
manahba cikket akar írni rólunk. Hozzám utasították, én meg 
bőbeszédűen adtam elő, mi mindent csinálunk és hogyan.

— Maga ezt mind olyan jól tudja! írja meg munkájuk minden 
részletét egy cikkben és küldje le nekem Belgrádba. Leközlöm az al
manachban a többi jugoszláv iQú okulására.

Meglepődtem: ez az ember azt hiszi, hogy én tudok cikket írni! 
Erre meg is írtam, leküLdtem Belgrádba, és hamarosan jött is rá a válasz: 
a cikk nagyon jó, de csatolni kellene hozzá a portrémat és a 
sportbizottság vezetőinek a fényképét Elküldtem, amit kért, az al
manachban meg is jelent a képem és a Subotiéki omladinski sportski 
odbor tablója. Ez volt az első kinyomtatott cikkem.

Vérszemet kaptam. Lefordítottam a cikket magyarra és vasárnap 
este bevittem a Fischer testvérek nyomdájába, hogy megjelenjen a 
Jugoszláv Sportélet című lapban. A szedőgépnél a legidősebb Fischer 
fiú ült Mögéje álltam szótlanul, néztem a szedőgépet, hogy rájöjjek, 
hogyan működik. Észrevett és hátrafordult

— No, fiatalember, mi a bqj?
— Nincs itt kérem semmi bej, csak egy cikket hoztam, hátha 

beletennék a Jugoszláv Sportéletbe. . .
— No, mutasd — szólt, és máris olvasni kezdte, mqjd kivette a 

szorító alól azt, amit addig szedett, és odaszorftotta az enyémet Izgatot
tan kérdeztem:
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— Hát beleteszik?
— Miért ne, ha jó a cikk. Holnap már olvasni fogja a lapban. . .  
Alig vártam a másnapot. Valóban teljes egészében megjelent a cik

kem itt is. A magyar újságírásban ez volt az én »kezdőrúgásom".

MUNKÁSOK KÖZÖTT

Az, hogy öcsémmel 1928-ban csaknem egyszerre segédek lettünk 
és most már hárman kaptunk fizetést, valamelyest javított anyagi 
helyzetünkön — annyira, hogy legalább fel tudtunk öltözködni —, de 
továbbra is nagyon szegényen éltünk. Törtem a fejem, mit csináljak, 
hogy valamilyen úton-módon előbbre jussak. Beláttam, hogy négy 
középiskola — kisérettségi — nélkül nem boldogulok. Elmentem a 
polgári iskola igazgatójához és megkérdeztem tőle, hogyan tehetem le 
a harmadik és a negyedik osztályt.

— Ilyen jeles vasúti iskolai bizonyítvánnyal magának igazán nem 
lesz nehéz a különbözeti vizsgát letennie — mondta. Kezembe adta a 
tantervet és biztatott, fogjak hozzá. — Mivel szegény sorsú, én mqjd 
beszélek a tanárokkal, ne kéijenek magától vizsgadfjat.

A pótanyag jó részét már tudtam, mert a vasúti iskolában is tanul
tam. A többit is nagyon érdekesnek tartottam és azt is hamarosan meg
jegyeztem. A megadott napon megjelentem a vizsgán, de — mint derült 
égből a villámcsapás — azt nem tehettem le, mert a tanárok követelték 
a nekik járó, egyenként kétszáz dináros tiszteletdfjat, mondván, enélkül 
nem vizsgáztatnak le! Mivel semmilyen lehetőségem nem volt 
megszerezni a havi fizetésem kétszeresét erre a célra, lógó orral men
tem vissza munkahelyemre, a vasúti futőházba.

Egy idősebb szaktárs észrevette rossz hangulatomat és megkér
dezte, mi bqjom van.

Elmondtam neki, hogy jártam az imént a pótvizsgával.
— Szóval ezerhatszáz dináron múlik a dolog? És most mit csinál?
— Magam sem tudom — válaszoltam keserűen.
— Ide figyeljen, fiatalember: adok magának egy jó tanácsot. 

Jegyezze meg, hogy munkás a polgári iskolák útján nem képes előbbre 
jutni Ne is próbálkozzon tovább.

*  De hát akkor mit csináljak? Nem szeretnék életem végéig egy- 
szerű munkás maradni.

— Pedig az uralkodó osztályok mindig úgy szervezik meg az 
iskoláikat, hogy azokba csak az ő gyermekeik járhassanak. Látja, magát 
is már az első lépésnél elgáncsolták.

— Azt jelenti ez, hogy mondjak le mindenről? Igyák?
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— Erről szó sincs, maga csak tanukon! De mindig azt, ami érdek
li, és akkor gyorsabban is haladhat, mint azok, akik rendszeresen 
iskolába járnak. Ott azt tanítják, ami a burzsoáziának kell, és nem azt, 
ami nekünk tetszene. Maga meg szabad ember — tanulja azt, ami 
magának tetszik, ezt jobban is megjegyzi. Gyorsabban fog haladni, mint 
a polgári családból származó fiatalok.

Elképedtem. Ilyen beszédet most hallottam először életemben. 
Folytattam:

— De akkor nem lesz bizonyítványba kezemben!
— Az élethez tudás kell, nem bizonyítvány! Tudom, maga szeretne 

kiemelkedni a munkássorsból, az viszont lehetetlen ábránd, mert az 
uralkodó osztály azt akarja, hogy mi életünk végéig munkások legyünk. 
A munkásosztályból megszökni nem lehet! — zárta le érvelését, mqjd 
hozzátette: — Maga előfizetett a munkásújságra? — kérdezte jóindulatú 
szigorral. — Nem drága: nyolc dinár egy hónapra.

— Hát, előfizethetek. . .
— Melyiket akaija: a szerb Organizovani radnikot vagy a magyar 

Szervezett Munkást?
— A szerbet. . .
— Mindegy. Ugyanaz van mind a kettőben.
Néztem, ki lehet ez a csillogó szemű, cigányosan beszélő, lassú 

mozgású, olajtól és koromtól piszkos ruhájú ember?
Gyöke Lqjos kazánkovács.
Közben a művezető elkiáltotta magát:
— Emelőre, emberek!
Ez azt jelentette, hogy a mozdony négy sarka alá állított 

csigaemelők mindegyikéhez négy ember álljon, forgassák a nagy fogan
tyúkat és lassan egyensúlyozva emeljék a mozdonyt magasba addig, 
amíg ki lehet majd gurítani alóla a tengelyeket a kerekekkel. Nagyon 
lassú és unalmas munka. Eltart másfél óra hosszat. És mit csinálnak 
ezalatt a munkások? Beszélgetnek, otromba vicceket mesélnek 
egymásnak. Gyökének azonban komoly mondanivalója van.

— Na, mit írnak a szerb lapok? Mikor bukik meg megint a 
kormány?

A Politikát, a legkomolyabb szerb lapot rendszeresen olvasom.
Mindenhez, amit mondok, Gyöke kissé primitív, de velős kom

mentárt fűz. Számomra mindez igen érdekes és kicsit furcsa is. Végig- 
vitatkozzuk az unalmas munkát.

— Ügy látom, maga szeret olvasni Sok olvasnivalója van?
— Nem mondhatnám. Drágák az újságok is, meg a könyvek is 

nekem. De kölcsön azért kapok itt-ott. . .
— Hozok én mqjd magának könyvet, újságot a szakszervezeti 

könyvtárból Van ott elég, ami mqjd magának is tetszik.
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így kezdődött négy évtizedes szoros, igaz és őszinte barátságom 
Gyöke Lajossal, ezzel a cigányképű vasmunkással, aki az Eszék környé
ki Szentlászló faluban született (onnan is származott az általában ak
koriban cigányosnak tartott ősmagyar, sok kettőshangzót használó 
beszéde) és onnan vonult be katonának. Az orosz fronton hadifogságba 
esett és valahol Odessza környékén lett az Orosz Kommunista Párt 
tagja mindjárt az októberi forradalom kitörése után. Valamilyen 
vöröstiszti iskolát végzett, azután felsőbb parancsra "hazament" 
Magyarországra, hogy ott is forradalmat csináljon a többi magyar kom
munistával együtt. Csinált is: altiszt volt a Kun Béla által vezetett 
kommünben, fegyverrel a kezében harcolt a fehérek ellen. Amikor a 
kommün megbukott, szöknie kellett, és akkor jött valóban haza, vagyis 
Szentlászlóra. De nem akart falun élni — Szabadkára ment a 
szakmájában dolgozni, és a vasúti fűtőházban kazánkovács lett. A 
húszas években aligha volt szakszervezeteinkben valamilyen kulturális 
akció, amelyben nem vállalt szerepet Duro Pucarral, az öreg Rigó 
bácsival, Milán Vaijaškival és a többiekkel.

Tapasztalt agitátor létére számára nem volt nagy feladat egy 
magamfajta zöldfülűt óvatosan — szájnomra észrevétlenül — a kom
munisták felé terelni, nekem meg fogalmam sem volt arról, hogy ebben 
a fűtőházban, ahol dolgozom, kommunista szervezet van és illegális sej
tekbe szerveződve agitál a munkások között.

*

Aki nőm élt fizikai munkások között hosszabb ideig testközelben, 
az nem tudja elképzelni, milyen a hétköznapi életük, még akkor sem, 
ha esetleg szimpatizál a munkás- vagy kommunista mozgalommal. A 
munkások nem úgy élnek, mint a parasztok, a polgárok, az értel
miségiek — még kevésbé úgy, mint a gazdag nagyurak. Megpróbálom 
megmagyarázni, hogy miben van a különbség.

Először is a munkások a két kezükkel a HsemmibőT tudnak 
valamit csinálni. Az anyagra csak ránéznek, máris tudják, mire való, 
mit lehet belőle készíteni, milyen szerszámokkal és gépekkel. 
Magánéletük feltűnés nélküli: simán bonyolódik le, mintha megbékél
tek volna sorsukkal. Objektív anyagi nyomorukból nem csinálnak nagy 
kérdést Ha kibírják mások, kibíiják ők is. Nemzeti, vallási vagy 
bármilyen más világnézeti különbség miatt nem kötekednek, nem ve
szekszenek és nem gyűlölködnek. Ha nacionalista, soviniszta vagy ftji 
gyűlöletet szító agitátor keveredik közéjük, egy ideig figyelmesen 
hallgatják, amit mond, azután elszigetelik, kigúnyomják, meggyűlölik és 
esetleg meg is verik. Félnek a politikától, ».mert az mindig csak bqjt hoz 
a szegény emberre". Akad a munkások között iszákos is, aki mindennél
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többre becsüli a pálinkásfityókot, van olyan is, aki legszívesebben 
bordélyházban tölti éjszakáit és a munkahelyén másnap csak ottani 
élményeiről beszél. A munkások tehát ilyenek is, olyanok is, de sok min
denben különböznek más osztálybeliektől.

A közöttük eltöltött tíz évem alatt szilárd lett bennem a meg
győződés, hogy könnyen szót értenek egymással, sietnek segíteni azon, 
aki bígba jutott. Életük, érzelmeik és gondolataik tartalmi és lélektani 
töltése mély és emberségben gazdag.

Legjobb ennek megértéséhez idézni József Attila Munkások című 
verséből néhány részletet:

"S hol zápfog rág, a város érdes része, 
hol a vasbányák fuvallata ing, 
gép rugdal, lánc zúg, jqjong ládák léce, 
lendkerék szíja esetten és nyalint, 
hol a fémkeblü dinamókat szopják 
a sivalkodó transzformátorok, 
itt élünk mi. És sorsunk összefogják 
a nők, gyermekek, agitátorok.

A munkabér, a munkaerő ára, 
cincog zsebünkben, úgy megyünk haza.
Újságpapír az asztalon kenyérrel 
s az újságban, hogy szabadok vagyunk — 
poloskát űzünk lámpával s a kéjjel 
s két deci fröccsel becsüljük magunk*.

Elvtárs és spicli jár a csöndben erre, 
részeg botolik, legény bordélyba lóg, 
mert hasal az éj s pörsenéses melle, 
mint szennyes ingből, füst alól kilóg."

Miután jómagam a családi élet ..meleg fészkében" sosem 
részesültem, emberi melegséget ..a munkások családjában" annál többet 
kaptam. A munkásmozgalomban végzett közös munka, gond, öröm és 
bánat kigyomlálta lelkemből kamaszkorom gátlásait és sérelmeit, mert 
olyan emberekre leltem, amilyenekre már nagyon régen vágytam. 
Olyan életérzést érleltek ki bennem, amelynek nyomán mindenben 
megváltozott előbbi felfogásom és magatartásom éppen akkor, amikor 
már elveszett embernek éreztem magam. Nézzek csak körül, mi 
történik a műhelyben, a futőházban, mindennapi közvetlen kör
nyezetemben.
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Vasúti iskolai társam Bejto Kladničanin, volt hadiárva, lelenc
gyerek. Vezetéknevét attól a falutól származtatták, amelyben ráta
láltak. Miután a ..becsületes megtaláló" muzulmán volt, őt is annak 
nevelték. Saját magát töröknek tartotta, bár egy szót sem tudott 
törökül.

Sovány, középmagas, barna képű, lobogó hajú, lófogú, rokonszen
ves fiatalember. Készül éppen kimenni a futőház hideg és huzatos csar
nokába. Maga elé rakja a munkájához szükséges szerszámokat és 
lamentál:

— Šibolorač, nagykalapács, pazitábla i karbidlámpa. . .  Uvek
isto!

Ezek a szerszámok ugyanis csúnyák, otrombák és nehezek, senki 
se veszi kézbe őket, ha nem muszáj. A ..šibolorač" (magyarul elmozdító 
rúd) arra jó, hogy a munkás — ha kell — egymaga arrább tolja a moz
donyt egy-két lépésre. Hideg, ormótlan ..dög" — ráfagy az ember keze, 
ha megfogja télen. A ..pazitábla" rendeltetése az, ami a mai autók farán 
a két piros villogó: ..Fékezz, mert a mozdony alatt dolgozom!" A másik 
két szerszám neve egyaránt érthető magyar, szerb számára.

Mint mindegyikünk, Bejto is irtózik kimenni a fagyos futőházba 
és végezni a nehéz és szinte hiábavalónak látszó munkát. Az a bizonyos 
..šibolorač" nehezebb a nagykalapácsnál is; a karbidlámpa égője 
..négyes" és nem ..tizenhatos": egy kukoricaszem nagyságú fénynél nem 
áraszt többet, nem látni, mit csinálunk. A fúrók és a hidegvágó élet
lenek, tompák; a ..ráesni" egyre csak félreviszi a fúrót, amellyel alulról 
felfelé fúrunk a mozdony hasába, hogy valamiképpen kiszedjük belőle 
az állócsavart, amely a vízkibocsátó váltót tartja. A nagy hideg miatt 
ugyanis beletört az alapjába és sokat kell kínlódni, amíg onnan 
kivesszük.

— Fütyüljünk neki, akkor kijön! — ugratjuk egymást, ha ilyen 
munkát kell végeznünk.

Mindannyian tudjuk, miért ^füstöl" Bejto. Nem szereti, hogy 
hanyatt kell majd feküdnie a fagyos földön, hogy a maga alá terített 
zsákdarab nem szigetel a háta alatt. Különben is tüdőbajos, állandóan 
köhög. Honfi Ferinek megesik a szíve r^jta:

— Bejto! Ti bolestan! Zašto radi? Idi lekarska! ImaS ’njiga?43
Bejtojói érti a hibás szerbséggel mondott, de szívből jövő intést,

az őszinte együttérzést, de — gondolja magában — az orvos nem 
nyilvánítaná betegnek, mert az ő számára minden beteg munkás 
közönséges naplopó. önérzete nem engedi, hogy az orvos sértegesse, 
esetleg munkakerülőnek titulálja. így reagál Honfi szavaira:

— Ma nye meni ništa, brate! Nego samo me zebu ovi veliki zubi. 
Gled^j!44
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És megmutatja valóban túl nagy fogait. Erre az egész műhely 
röhög egyet, és mindenki tovább csinálja azt, amit csinál.

A mi futőházunkban nincs munkásvédelmi berendezés. Vil
lanyvilágítás? Elszívó berendezés? Rendes szerszám? Mosdó? Meleg
vizes zuhanyozó? Gumikesztyű? Géz? Vatta? Kötszer? Ugyan kérem! 
Elvtárs, hol él maga?

Csodálkozzunk azon, hogy Bejtót egy év alatt, húszéves korában 
elvitte a tüdővész? Hogy egy másik munkás halálakor kalapba dobáljuk 
össze garasainkat, hogy a családnak segítsünk elviselni a magas temet
kezési költségeket? Csak örülni lehet annak, hogy Bejto török lelkét 
Allah angyalai libegő szárnyaikon egyenesen a mennyországba viszik, 
ahol mézédes hurik keblein fog most már örökre pihenni, melyek 
nyilván sokkal szebbek, mint a bordélyházak dámáinak dinnyeméretű 
mellel És különben is tudjuk, hogy a török életének legszebb ajándéka 
éppen a halál. . .

*

Ülünk a munkapadon, tízóraizunk. Az egyik kolbászt, a másik 
zsíros kenyeret, a harmadik szalonnát, a negyedik hosszú erős paprikát 
fogyaszt darab kenyere mellé. Kinek mire jut. Lábunk alatt egy 
eredetileg fehér, de most már olajtól, koromtól szürke kis macska. Itt 
őgyeleg körülöttünk már hetek óta. Beteg is, rühes is, de élni akar ő is, 
tehát nyávog és könyörög egy-két falatért.

Birkás dühösen leugrik a munkapadról, felkapja irhájánál fogva 
a szerencsétlen párát és széles ívben kidobja az udvarra, m^jd visszaül 
a helyére. Myo Poljaković erre odamegy a szerszámos ládájához, elővesz 
egy jó nagy franciakulcsot és Birkás elé áll:

— Ugye, Birkás, bántott téged az a macska? Van eszed kidobni a 
szerencsétlent a sínek közé, hogy valamelyik mozdony agyongázolja?

— Rühes! — veti oda Birkás.
— És te nem vagy rühes, az anyád istenit? Azt akarod, hogy a fejed 

kettéhasítsam ezzel a kulccsal? Bántod a gyengébbet? Nem szégyelled 
magad? Az a macska itt van közöttünk! ő  is éppen olyan rohadt vasúti, 
mint te vagy én! Ha ez még egyszer előfordul, vigyázz magadra!

Birkás lapul, hallgat, mi meg mindannyian Myo bácsinak adunk 
igazat.

*

Voltak közöttünk — munkások között — igazi széplelkek is. Itt 
van mindjárt Csákány Géza. Cingár kis emberke, sovány, hálni jár bele
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a lélek, de műkedvelő vonósnégyest szervezett és barátaival kitartóan 
gyakorol, csak nemigen talál zeneértőkre körünkben.

Nincs más hátra — gondolja magában —, játsszunk nekik 
cigányzenét és csárdást a lakodalmaikban, ingyen.

Ő is kazánkovács. Csodálkozom, hogy jó hallású, mert közismert 
dolog, hogy a kazánkovácsok — mivel állandóan zárt helyiségben 
kopácsolnak — majdnem mind süketek. Félsüket az én Gyöke barátom 
is. Ám Csákány nemcsak a klasszikus zenének él — szereti ő a szép ver
seket is. Megszólít:

— Kiskollégám! Szereti-e maga is a szép verseket?
— Hogyne szeretném, de magyarokat nem ismerek, mert szerb 

iskolába jártam. A szerb költőket szinte imádom. . .
. — Olvasta Petőfit? Olvasta a Szeptember végént? Mert ha nem ol

vasta, nem is tudhatja, mi a költészet. Mqjd elhozom magának, jó?
— Jó — válaszoltam.
így szerettem meg Petőfit egy egész életre.

BARÁTKOZÁS A KOMMUNISTÁKKAL

Gyökével történt összebarátkozásunk heteiben hirdette ki 
Sándor király a diktatúrát és betiltott mindenféle politikai szer
vezkedést. Még a polgári pártokat is! (A Jugoszláv Kommunista Pártot 
már tíz évvel előbb törvényen kívül helyezte.) A társadalmi szervezetek 
közül a munkások szakszervezetei kerültek betiltásra. A király így 
próbált enyhíteni az országban uralkodó válságos helyzeten, így akarta 
letörni a horvátok, a macedónok és a Crna Gora-iak szeparatista 
törekvéseit. Az ország ugyanis már megalakulása óta igen súlyos 
politikai és gazdasági problémákkal küszködött, ami oda vezetett, hogy 
a parlamentben bizonyos Puniša Račić képviselő kiment a szószékre, 
onnan nagy revolverrel a kezében rálőtt az ellenzéki képviselőkre, és 
háromnak a helyszínen kioltotta az életét. Erre országszerte a nép 
tömegtüntetésekkel válaszolt, forradalmi hangulatot teremtett, és a 
király kénytelen volt egész csendőrszázadokat mozgósítani a zen
dülések leverésére.

A Jugoszláv Kommunista Párt 1920. évi betiltása óta a párttagok 
megtanultak »föld alatt" dolgozni: szervezkedni, propagandát kifejteni 
és új híveket szerezni eszméiknek. Én is így kerültem a befolyásuk alá 
és így kapcsolódtam be a mozgalomba is.

*
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Azt hiszem, Gyöke Lajos alig várta, hogy kijelentsem, szeretek ol
vasni és hozzon nekem jó olvasnivalókat. Az első lap, amelyet a 
kezembe adott, a Tamás Aladár által szerkesztett 100% címe is 
felcsigázta érdeklődésemet, hát még a tartalma! Tanulságos cikkeket, 
szépirodalmi szövegeket, szép fotókat és művészi rfgzokat hozott 
Magyarország és a világ munkásmozgalmairól — olyanokat, amilye
neket én addig még elképzelni sem tudtam.

A 100%-ból értesültem először Marx tanairól, a munkásmozgalom 
elterjedtségéről a világban, a benne folyó tudományos, művelődési és 
sportmozgalmakról. E folyóirat irányította figyelmemet annak felis
merésére, hogy milyen világban élek.

Egyik csodálkozásból a másikba estem: hát lehetséges, hogy a 
világ munkásainak mozgalmában ilyen magas képzettségű írók, 
tudósok, politikusok, közgazdászok, bölcselők vannak, akik ilyen 
színvonalas folyóiratot szerkesztenek és magasan szárnyaló cikkeket 
írnak? Hát a munkások nemcsak Szervezett Munkást olvasnak, hanem 
érdekes könyveket és folyóiratokat is? Egy egészen új világ tárult elém.

A 100% témaköre tudatosította bennem helyzetemet — általa is
mertem fel, miért élek úgy, ahogy élek. Felismertem, hogy a világ felett 
kegyetlen terroristák uralkodnak és ők hqjtják a munkásokat rabigába. 
Egy egész rendszer őrködik afelett, hogy a dolgozókat kordában 
tartsák, de azt is láttam, hogy világméretű szervezetek szállnak szembe 
velük mind szellemi, mind fizikai téren. Nem sok idő kellett hozzá, hogy 
a kommunisták közé tartozónak érezzem magam. Tisztelettel és 
szeretettel néztem fel azokra, akik ebben a nemes célú nagy harcban 
részt vesznek: az elvtársakra.

Gyöke hamarosan meg is kérdezte, olvastam-e a 100%-ot és mi 
érdekeset találtam benne. Fenntartás nélkül kijelentettem:

— Mindent. A berlini munkásolimpiászon felvonuló csoportokat 
kalapáccsal a kezükben. A Bauhaus építészmozgalom érdekfeszítő 
érveléseit. A szovjet színházak működéséről szóló beszámolót és a 
munkás kulturális akciók színvonalának állandó emelkedését.

Gyöke meglepődött beszámolóm alaposságán és megígérte, hogy 
hoz msgd más folyóiratokat is.

Később tudtam csak meg, hogy a 100% azon számai, amelyekhez 
hozzájutottam, régi számok voltak, mert a folyóiratot időközben betil
tották, számomra minden cikke mégis a legfrissebb események kom
mentálását jelentette. Tanulmányai jó könyvekre, filmekre, színdara
bokra, jelentős kulturális és sportmozgalmi eseményekre irányították 
figyelmemet és mindig jó tanácsot adtak a munkásmozgalom elvi és 
gyakorlati problémáinak megoldásához. Olvastam ebben a folyóiratban 
a kínai forradalom atyjáról, Szun Jat-szenről, a párizsi kommünről,
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olyan magyar írókról, akikről eddig sohasem hallottam, mint pl.: Fábiy 
Zoltán, Gereblyés László, Hatvany Lajos, Hidas Antal, Kassák Lqjos, 
Moholy Nagy László, Uitz Béla, a nem magyar, ám világirodalmi 
jelentőségű szerzőkről, mint pl.: Ernst Toller, Upton Sinclair, E. M. 
Remarque, Majakovszkij, vagyis egész sor íróról, festőről, színház- és 
filmrendezőről, akik akkoriban talán még nem is kaptak világirodalmi 
elismerést, de a későbbi években igen. így lettem az akkori idők 
eseményeinek lelkes figyelőjévé.

Ebben az időben jutottam hozzá a Korunk c. folyóirat Dienes 
László által szerkesztett ..kékfedeles" néhány számához. Itt is új 
írónevekkel ismerkedtem meg: Remenyik Zsigmond, Veres Péter, 
Balogh Edgár, Méliusz József, Déiy Tibor, Konyáth Aladár, Salamon 
Ernő stb. Mivel a Korunk még egy kerek évtizedig megjelenhetett, 
állandó járatásával mindig az események folyamatában voltam, tehát a 
Korunknak is nagy hasznát vettem, különösen a későbbi években, 
amikor már Gaál Gábor szerkesztette. Magyarul írott európai igényű 
folyóirat volt, amely a bennem felmerülő számtalan kérdésre tudo
mányos megalapozottságú és olvasmányos választ tudott adni a kor leg
jellemzőbb eseményeinek vonatkozásában.

Az olasz fasizmus és a német nemzetiszocializmus előretörésekor 
politikailag még problematikusabb lett körülöttem a világ, mint azelőtt, 
jobban mondva 1929-től kezdve, amikor kitört a gazdasági világválság. 
Fokozatosan felismertem, hogy az egész emberi társadalom szörnyű 
jövő előtt ájl. Ez a két folyóirat világgá kiáltotta az én személyes 
életérzésemet! És nem csak az enyémet.Dienest a vasgárdisták véresre 
verték és emigrációba kergették, ám onnan is segítette utódját, a nálánál 
is szilárdabb marxista meggyőződésű Gaál Gábort, aki plebejusi tudat
tal fogalmazta meg a kor jelentős kérdéseit úgy, hogy a magamfajta 
plebejus is megértse, mivel és hogyan kell ezekre választ keresni 
Szemléletformáló ereje olyan nagy volt, hogy még ma is — 55 év után, 
amikor a szocializmus építésének gyakorlati fájó kérdései felmerülnek 
közöttünk — az az érzésem, hogy a régi Korunkban kellene keresni 
megoldásukra a választ.

*

Az Ifjúsági Sportbizottság ülésein ismerkedtem meg Đorđe 
Mitrović könyvkötő munkással, aki a vasúti nyomdában dolgozott, itt 
meg futballbírói feladatokat vállalt. Összebarátkoztunk, mert egyfor
mán tekintettünk sok mindenre. Legfőképp az olvasmányainkról kia
lakított véleményekre vonatkozott ez. ő  Zomborból került Szabadkára

50



és sokat mesélt barátjáról, Herceg Jánosról. Egy alkalommal össze is 
hozott vele, és ő adta kezembe a hipermodern grafikai kiállítású 
belgrádi Nova literatura c. folyóiratot, a két Bihalji fivér — Pavle 
és Oto — szerkesztésében.

A címlapján a nálunk akkoriban még ismeretlen fotómontázs 
mutatta be a gyárkéményeket, a munkajeleneteket, a modern 
toronyházakat és én mindenben jelképet láttam — abban is, ami nem 
volt az. A Nova literatura tájékoztatott a Jugoszláviában működő balol
dali szellemi erőkről, a tehetséges írókról és művészekről és írt a 
világesemények gyorsan pergő változásairól. A finom papíron nagyon 
szépen kijöttek a fotók, a rajzok, a modern grafikai megoldások. Balol
dali külföldi szerzők érdekes cikkeit is közölte. így lett a Nova literatura 
is jelentős tényezője baloldali világnézetem kialakulásának.

Dorde Mitroviétól kaptam Miroslav Krleža Književna republika, 
Stevan Galogaža Savrcmena stvarnost, majd Kritika című kisebb 
igényű, de annál harciasabb kétívnyi folyóiratait, amelyek főleg a 
szárnyukat bontogató fiatal szerzők és fizikai munkás írók műveit 
közölték. Ilyenformán nyomon követhettem úgyszólván mindent, ami 
a jugoszlávok szellemi frontján végbemegy.

E lapok szerkesztői harcoltak a cenzúrával, az ügyészségekkel, 
sőt a rendőrökkel is. Bujkálni kényszerültek, illegális nyomdában 
nyomtatni és titokban kolportálni a lapokat, folyóiratokat és könyve
ket. Mindig sikerrel és a közéletre tett jelentős befolyással. Az írók és 
szerkesztők rendszerint álnéven írtak. A címlap, a papír és a grafikai 
kivitel állandó változtatása ellenére az olvasók mindig tudták, hogy 
megváltoztatott néven vagy címen kit vagy mit kell érteni.

Đuro Mitrovié dtján ismerkedtem meg Laták Istvánnal, 
Simokovich Rókussal, Nagy Lászlóval, Grósz Rózsival és László nevű 
öccsével, Salih DerviSeviétyel, Miéo Popoviétyal, Cséby Lajossal és egy 
egész sor baloldali személyiséggel. Most már nem is titkoltuk egymás 
előtt kommunista orientáltságunkat, hogy emiatt a rendőrséggel is 
összeütközhetünk. Tudtuk, hogy a kommunistákat a rendőrségen 
kínozzák és verik, ha tehetik, államvédelmi bíróság elé állítják, mely 
hosszú évekre börtönbe veti őket. Nem volt már titok közöttünk, hogy 
némelyek közülünk az illegális kommunista párt tagjai, és megtanul
tuk, hogy pártügyekkel kapcsolatban nem szabad kíváncsinak lenni. 
Meg kell elégedni azzal, amit az illetékesektől megtudunk, mert 
sohasem lehet tudni, ki kerül rendőrkézre, vallatásra és kínpadra, ahol 
kiverhetnek belőle mindent, amit tud, és veszélybe hozza az aktív 
elvtársakat. Akkor ők is börtönbe kerülnek és esetleg még újabb neve
ket említenek, s lehetővé teszik a rendőrségnek, hogy az egész mozgal
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mát felgöngyölítse. Egyszóval, már elég érettek voltunk arra, hogy 
megértsük: »nem babra megy a játék”.

Közöttünk most már közkézen forogtak a marxista könyvek is. 
További kiképzésünk céljából közöttük első helyen állt Voljgin 
(Plehanov) A materialista történetfelfogásról c. könyve. Az én 
világnézetemet is véglegesen ez irányította a marxizmus felé. Úgy gon
doltam, vallásoktatás helyett ezt kellene már az elemi iskolában a gyer
mekek elméjébe csöpögtetni, mert aki nem így gondolkodik, az 
lényegében egész életén át sötétségben tapogat.

Plehanov után jött a többi marxista mű: Marx Bérmunka és tóke, 
valamint Bér, ár, profit, Engels A szocializmus fejlődése az utópiától a 
tudományig, Bebeltől A no és a szocializmus és az Egy alkotmányról, 
Trockijtól Demokrácia és diktatúra, Buharintól A kommunizmus 
ábécéje, Sima Markoviétól Nacionalno pitanje u Jugoslaviji stb. Szinte 
határtalan volt akkor az olvasói teherbíró képességem. . .

Mindezek a folyóiratok és könyvek nyilván nem véletlenül 
kerültek a kezünkbe, hanem egy általunk ismeretlen szervezet juttatta 
őket hozzánk. A diktatúra ugyanis hiába próbálta törvényekkel, tilal
makkal, rendőrséggel, specializált detektívekkel, cenzúrával, ügyész
séggel, államvédelmi bírósággal, sőt évtizedes börtönbüntetésekkel 
elfojtani az országszerte gyors iramban teijedő ellenzéki hangulatot, 
még kevésbé a forradalmakat vívott és átélt tapasztalt kommunisták 
földalatti agitációját és propagandáját, mert az élet maga hevítette a 
forradalmi hangulatot és nap mint nap ezrek és százezrek a maguk 
bőrén érezték a politika és gazdasági rendszer sajátos ellentmondásait 
és az őket érintő következményeit. Az októberi forradalom elől 
Jugoszláviába menekült legmagasabb rangú cári előkelőségek, tisztek, 
ohranafőnökök és hóhérok Sándor király udvari kamarillájának lettek 
a tagjai és a legádázabb kommunistaellenességet szították. Mint az 
utolsó uralmon levő szláv király, Sándor azt remélte, hogy ezek a 
tanácsadók, ha majd megbukik az októberi forradalom, minden szlávok 
cárjának fogják őt kikiáltani. Ezzel a rögeszmével élt és a kommunisták 
elleni harcban minden aljasságra hajlandónak mutatkozott.

A legmagasabb helyről érkező utasításokra a rendőrség szabad 
kezet kapott. Halálra kínozni, agyonverni, a határra kivinni és ott — 
állítólag szökési kísérletében — kommunistát megölni szabad, sőt 
dicséretes cselekedet volt. A mitrovicai, lepoglavai, požarevaci, zenicai 
és más börtönökben ezrével sínylődtek a kommunisták, nem keveseb
ben voltak a rendőrség sanyargatását elszenvedő, nyilvántartott, 
..szabadlábon" levő kommunisták. Az volt ellenük a vád, hogy 
..Moszkvából guruló rubeleken élnek", holott falat kenyérért vívták 
nehéz harcukat a tőkésekkel.
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A dolog lényegében egy hazug tétel rejtőzött: a hatalom, élén a 
királlyal, a válságos helyzetet nem a társadalmi kérdések megoldására 
és tisztázására törekedett, hanem minden b^jt a kommunista agitáció 
következményeivel magyarázott. Nem tudom, mekkora és milyen kom
munista agitáció hatására mozdult volna meg az egész ország, ha a 
társadalmi ellentétek nem az adott viszonyokból kaptak volna 
serkentést. A reakció — amióta világ a világ — sosem a maga, hanem a 
mások viselkedésében látta a társadalom minden bajának gyökerét. 
Felfogása szerint Marx és Engels és százmilliós követő tábora volt a leg
nagyobb rendbontó — ha az nincs, a társadalomban sincs semmi baj. A 
politikai rendőrség minden tagja csak úgy ..fújta" ezt az elméletet és 
minden tőle telhetőt megtett, hogy véget vessen minden kommunista 
agitációnak és a kommunistáknak még az írmagját is kiirtsa. Velük el
lentétben mi meg azt hirdettük, hogy minden bajnak éppen a 
társadalom tulajdonviszonyaiban rejlik az oka, tehát a társadalmat kell
— akár forradalom útján is — átszervezni és a dolgozókat uralomra jut
tatni.

Az egyre jobban kiéleződő helyzetben mi sem természetesebb, 
mint hogy a munkások gyakran megtalálják helyüket a társadalmi har
cokban. Hiába erőlködött a rendőrség és specializálódott a detektívek 
hada, hiába vonult Leskovac környékére egy egész csendőrezred, hogy 
a forradalmi vagy legalábbis a polgári ellenzéki hangulatot sem
legesítse, nem ért el semmit. A kommunisták szuggesztív propagandája 
hatott a fiatalokra: készek voltak szembeszállni minden osztályel
lenséggel és vállalni a harc következményeit.

Közös olvasmányaink kapcsán szóba került minden: a történelmi 
múlt jelentős személyiségei, a nagy emberek életmúvei, történelmi 
szerepük, világnézeti orientációjuk — az uralkodó rétegek és a velük 
szembehelyezkedő politikai erők sakkhúzásai. Manapság szinte 
hihetetlen, milyen intenzív politikai munka folyt a műhelyekben, 
gyárakban, az utcán és magánlakásokban. Nézeteinket mélyenszántó 
gondolatok ihlették — azok, amelyeket könyveinkben olvastunk. A 
nemrég lejátszódott októberi forradalom és magyar kommün élő — 
lobogó vagy s^jgó — emlékei még éltek a köztudatban, a bennük részt 
vevő elvtársak nem tudták élményeiket elfelejteni. Emigrációba kény
szerültek ugyan, de a harcot nem adták fel, mert időközben felismerték, 
hogy nemcsak az orosz vagy a magyar nép sorsáról volt és van szó, 
hanem az egész világ munkásságának nagy összecsapásáról a világ 
hatalmasaival, a tőkésekkel. így gondolkoztak nemcsak azok, akik a 
bukás után Bécsbe, Párizsba, Londonba vagy Amerikába emigráltak, 
hanem azok is, akik Jugoszláviában telepedtek le, miután Horthy fehér
gárdistái halálra keresték őket.
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Működésük a munkásmozgalomban és a közéletben jelentős volt. 
A Szervezett Munkás c. lapot időszerű és világnézetileg mélyebb tar
talommal töltötték meg. A szakszervezetekben előadásokat tartottak 
nemcsak a politika és ideológia, hanem a természettudományok és 
művelődés tárgyköréből is.

Cséby Lajost személyesen Gyöke Lsgos által ismertem meg. Gyöke 
ki is mondta, hogy sok kérdésemre Cséby bizonyára jobb válaszokat tud 
adni, mint ő.

Cséby asztalosmunkás volt a Goldner-féle jégszekrénygyárban és 
a mi házunktól nem messze, az Erdő utcában lakott idős szüleivel. 
Három leánytestvére közül a legidősebb férjnél volt és külön élt, a 
középső jó könyvelő volt a Hollander-féle tollnagykereskedőnél, a leg
kisebb meg varrólánynak tanult Kizur Eta varrodájában. Szabadkára 
érkezésük első hónapjaiban szegény emigránsokként — egy fás
kamrából átalakított lakásban nagy nyomorban éltek. Később, amikor 
Lajos és Ida keresethez jutott, cserélgették a lakásokat. Lqjos télen is 
vékony gumikabátban járt, fején széles karimájú kalappal. Halkan, 
választékosán és mindig mosolyogva beszélt. Polgári modorban 
tiszteletteljes kézfogással és nagy örömmel fogadta barátait, elvtársait. 
Mindig segítőkész, hasznos tanácsokat adott. Lassan kiérdemelte leg
bensőségesebb bizalmunkat: nem volt egyéni-emberi problémánk, amit 
ne közöltünk volna vele, mert tudtuk, emberi viszonyulással fogadja 
tévhiteinket, hibáinkat és gyengeségeinket is.

FORRADALMÁROK KÖZÖTT

Gyöke és Cséby nemcsak forradalmi, hanem konspirációs 
tapasztalatokkal is rendelkeztek és ezt éreztetni tudták velünk. A cél, 
hogy a forradalmi akciókban a jövőben ne bukjon le senki, hogy 
kádereinket a rendőrség ne tucjja se lefülelni, se szétugrasztani, még 
kevésbé börtönbejuttatni.

Bizonyíték erre az én esetem. Amikor az első komoly párt
feladatot kaptam, rájöttem, hogy velem tervszerűen foglalkoznak és a 
komolyabb feladatokon kipróbálnak.

Előzőleg szinte egyenként megmutatták az utcán a jelentősebb 
politikai detektíveket, főnökeiket és megmondták, mi a véleményük 
róluk ész, tehetség, rátermettség, kiképzés és hóhéri vonatkozásban. A 
legveszélyesebb volt közöttük a magyarországi származású dr. Lévay 
Oszkár, aki hazájában Jugoszlávia javára kémkedett, ott elfogták és a 
jugoszláv hatóságokkal a nálunk működő stgát kényeikért kicserélték. 
Természetesen Jugoszlávia északi vidékein kapott detektívfőnöki
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állást, ott, ahol egykori kémként a legjobban ismerte a viszonyokat és 
az embereket. Ebben a beosztásában egyaránt gyűlölte és üldözte a 
magyar irredentákat és jugoszláv kommunistákat. Hatalmas termetű, 
medvekövér, dülledt szemű, lassú mozgású hóhér volt — méltó főnöke 
beosztottjainak, a Miklošević, Nonković, Milodanović, Pejovié, Gnyié 
és más nevű vérebeknek, akik egyetlen jeladására készek voltak 
..ugrani": letartóztatni, házkutatást végezni, verni, kínozni, esetleg meg 
is ölni a karmaik közé adott áldozatokat. Valamennyiük élén Lazar 
Turanov politikai rendőrkapitány állt, a szabadkai születésű úrifiú, aki 
jó úriember hírét féltve ..nem piszkolta a kezét" emberek kínzásával, vi
szont mindenről tudott, amit az emberei csináltak.

Senki előtt sem volt titok, hogy a detektívek — csekély kivétellel
— híján voltak minden intellektuális, morális, taktikai vagy technikai 
kiképzésnek és a szadista hsglamokra támaszkodó tortúrával éltek min
den érintkezésükben az áldozataikkal. Veréssel és észbontó kínzással 
kiverték a letartóztatott emberből nemcsak azt, amit tudott és valóban 
elkövetett, hanem még azt is, amiről nem is álmodott. A tortúrát addig 
folytatták, míg az áldozat ..most már úgy is minden mindegy” gondolat
tal aláírta az általuk jól ..megpakolt" jegyzőkönyvet. A beismerés jegy
zőkönyvi megerősítése volt a későbbi vádiratok alapja, hiszen ..a vádlott 
mindent beismert a rendőrségen"!

A rendőrség ekkora hatalma és embertelen magatartása egy 
határtalan félelmen alapult, amely fogva tartotta a hatalom urait. Ok 
tudták legjobban, milyen veszélyben forog az egész uralmi rendszerük 
és páni félelmet éreztek, hogy ez felborulhat és ők földönfutó 
emigránsok sorsára juthatnak. Emiatt nem válogattak az eszközökben, 
hogy ezt a szörnyű lehetőséget elkerüljék. Az orosz emigránsok Sándor 
királynak elég szemléletesen adták elő saját tapasztalataikat arról, 
hogyan bukik meg egy hatalom és mi lesz az egykori urakkal, ha nem 
bánnak el kíméletlenül a kommunistákkal. Valamennyien a kommu

n is ta  párttól féltek legjobban, mert tudták, hogy tagjai igen széles 
elméleti alapon és szervezetten harcolnak a királyok, tőkések és min
den elnyomó hatalom ellen. A rendőrséget is a kommunista szervez
kedés veszélyére figyelmeztették és a pártsejtek szervezésének minden
áron történő leleplezését és leszerelését határozták meg a rendőrség leg
fontosabb feladataként.

A rendőrség nem nagyon figyelte a kommunista propaganda 
terjedését, viszont nagyon is szemmel tartotta a kommunista szellem
ben nyíltan agitáló személyeket. Jegyzékbe vette őket és jelentősebb 
események idején pár napra letartóztatta. Ennek tudatában Cséby 
Lqjos mint a szabadkai pártszervezet titkára előttünk, fiatalabbak előtt 
sosem beszélt pártsejtekről vagy bármilyen meglevő szervezetről. így 
mi sem tudtuk, hogy párttagoknak, szimpatizánsoknak vagy csak egy
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szerű barátoknak tart bennünket. Viszont éles szemmel figyelte min
den lépésünket, magatartásunkat és ebből következtetett arra, 
melyikünk milyen ember és a mozgalomban mire használható.

A kommunisták üldözésére kiképzett rendőrök észre sem vették, 
milyen mélyreható kommunista agitáció fejlődött ki a diktatúra alatt 
Szabadkán. Hiszen mindaz, amit a kommunisták csináltak velem és 
másokkal, nem volt más, mint egyénekre és nem tömegekre irányított 
kommunista propaganda. Csoportba verődve éjféig sétáltunk a Deák 
(ma Matko Vuković) utcán a nagytemplomig vagy a korzón. Néha 
egymás lakásán is találkoztunk és semmi mást nem csináltunk, mint 
egyre finomabbra műveltük ki kommunista tudásunkat és orientá
ciónkat.

Đorde Mitrović lakásán pl. órák hosszat beszélgettünk magyar és 
szerb könyvekről, folyóiratokról és a napisajtóban olvasott hírekről, de 
a lányokról, barátokról, sportról és egész sor fiatalokat érdeklő 
problémáról is. A vitákban ..égő orcával és füllel" felszólalt Laták, Her
ceg János, Simokovich Rókus, Mitrović, én és az, aki éppen ott volt. 
Herceg János Két világ c. önéletrajzi jellegű regényében meg is 
emlékezik ezekről a Jukić utcai forró vitákról, engem is idéz valamilyen 
hozzászólásommal kapcsolatban — amire én ma már persze nem 
emlékszem —, azt viszont jól megjegyeztem magamnak, hogy a 
világhelyzet találó jellemzésére így kiáltott fel:

— Fiúk, itt olyan forradalom lesz, hogy a vér az ablakon ömlik 
msgd be a házakba!

Mire én magamban megállapítottam, hogy belőlem sosem lesz 
olyan forradalmár, mint Herceg Jánosból, ti. borzasztóan irtóztam a 
vértől.

A forradalom aktualitását hangoztatta Laták is Milliók masí- 
rozása című, igen hosszúra sikerült ..hőskölteményében", amelyről 
valamennyien megállapítottuk, hogy a baloldali írás remekműve.

A még zöldfülűeknek nevezhető fiatalok vitaestjein kívül 
komolyabb pártakciók is voltak, amelyek ugyancsak elkerülték a 
rendőrség figyelmét. Például a Vörös Segély illegális szervezete, amely 
a letartóztatott kommunisták és családjuk megsegítésére pénzbeli és 
természetbeni adományokat gyűjtött.

A RadniČki S. K. tagsága számára világnézeti és politikai 
előadásokat tartott sport jellegű tanácskozás címén Domány János, 
Darabos Albert és mások a Tolsztoj utcában egykor volt Munkásotthon
ban, amelyben időközben a Törekvés nevű fogyasztói szövetkezet ter
mei lettek. Működött az Eszperantó Egylet is, mint a baloldali fiatalok 
kedvelt gyülekezőhelye, ahol nyelvtanuláson kívül eszmei vitákat és 
műsoros esteket is szerveztünk mindkét Munkásotthon termeiben.
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Nagyjelentőségű munkát végzett a szegény munkásgyerekek gon
dozását vállaló óvoda, amelyet Basch Imre mérnök, neje, Annamária, 
Matilda Vukovié és mások irányítottak. Más jellegű tanácskozásokat is 
tartottak helyiségeiben, valahol a mai Radié fivérek utcában.

Itt volt továbbá a népes kirándulásokat szervező Természet- 
barátok Egyesülete, melyben komoly világnézeti és politikai munka 
szerveződött és városközi kommunista ismerkedés és tanácskozás. 
Számos régi és új kommunista vezette ezt az egyesületet. Jól emlékszem 
egy straiilovói kirándulásra, amelyen részt vettek dr. Beer Imre, húgai, 
Rákosi Hajnal (Rákosi Mátyás húga), Simokovich Rókus, jómagam is 
egy egész csoport ifjú munkással és valamelyik testvéremmel.

E szervezetek egyikében-másikában a következő elvtársak ak
tivitására emlékszem a fent említetteken kívül: Antun és Matko 
Vukovié, Mladen Kutuzov és felesége, Domány János, Darabos Albert, 
Miskolci Imre, Grósz Rózsi, Grósz László, Nagy László, a Kizur 
házaspár, Pataki Gusztáv, húgom, MaluSev Paula, Bogár János, Szalay 
József, Czuczy Pál és sokan mások, akiknek a nevét az ötven év alatt 
elfelejtettem, amit pedig nagyon sajnálok, mert nem voltak kevesen. A 
vidékiek közül Herceg Jánoson kívül ismertem dr. Hock Rudolfot, Ku- 
csera Ferencet és Hatz Károlyt.

Ez a nem tömeges, de mégis jelentős kommunista szervezkedés 
városunk több pontján hatásos mozgalmat eredményezett és az egyre 
rosszabb politikai viszonyokban új embereket mozgósított mellettünk. 
Jelentős akciók folytak a munkásszórakoztatásban. Harcoltunk a 
csüggedés, valamint a kétségbeesés hangulata ellen, optimizmusra 
neveltük a hallgatókat és úgy vártuk a jobb időket. Értettük a társadal
mi tünetek törvényszerűségeit és bármi előfordult, találtunk rá 
valamilyen megoldást. A polgári pártok egyikében sem folyt ilyesféle 
iQúságnevelés.

És minderről a szabadkai rendőrség aligha tudott valamit. Miért? 
Mert a kommunista vezetők nagy tapasztalattal rendelkeztek és a 
munkát úgy szervezték, hogy a rendőrség figyelmét sose vonják maguk
ra. De ha esetleg mégis, a fiatal kommunisták a vallatáskor tanú
sítsanak olyan magatartást, hogy új embereket ne hozzanak veszélybe.

A kommunista konspiráció nagy tudomány. A szabadkai kis 
pártaktíva vezetői ennek művészei is voltak. Tudtak túljárni a politikai 
rendőrség eszén, mert mindent úgy szerveztek, hogy az semmiképp se 
tűnhessen kommunista szervezkedésnek.

Megemlítek néhány példát.
Hála a jó konspirációnak, valamennyien szinte teljes biztonság

ban éreztük magunkat. A rendőrségtől nem nagyon féltünk, mert tud-
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tűk, nem tudja ránk bizonyítani a sejtszerű illegális szervezkedést. 
Cséby, Gyöke, Bogár, dr. Beer, Basch mérnök a forradalmak egykori 
aktív részvevőiként leleményesen áttanulmányoztak minden tervezett 
akciót, hogy ne csak az elgondolás legyen jó, hanem a végrehajtás is 
tökéletes, és a benne részt vevők egyike se bukjon le. Állandóan figyel
meztettek bennünket a konspiráció szabályaira. A kommunista vol
tukat hirdető, lépten-nyomon minden ellen lázadó, felületes és 
szószátyár embereket nem is vették figyelembe az akciók végre
hajtásánál.

Igazi meggyőződésünket semmiképp sem mertük nyíltan vallani. 
Kispolgárokhoz illő ruhát, cipőt viseltünk, nyakkendőt kötöttünk és az 
sem volt bqj, ha valamilyen semleges vagy netán nacionalista egyesület 
jelvényét is beszúrtuk a gomblyukunkba. Elegáns ruha, divatos kalap, 
hegyes orrú cipő, csontkeretes fekete szemüveg, tiszta, frissen vasalt 
ing, így minden társaságban megfordulhattunk anélkül, hogy bárkiben 
is gyanút ébresztettünk volna. Persze nem mindenkinek volt erre 
lehetősége, de aki tehette, az így járt és így viselkedett. Mindenütt látni 
lehetett bennünket: moziban, színházban, futballpályán, strandon, 
sportemberek között.

AZ ELSŐ FELADAT

1930. október elején Cséby négyszemközt közli velem, szeretné, 
ha elvállalnék egy jelentősebb pártmunkát, amit csak én tudok jól 
elvégezni Újvidékre kell utaznom, van vasúti szabadjegyem, ott egy 
nap alatt el kell intéznem valamit és visszajönni. Ha vállalom, 
Újvidéken megmondják, miről van szó.

Másnap vonatra ültem, Újvidékre érkeztem, a megadott címen 
levő nyomdában megtaláltam Hatz Károlyt. Régebbről ismertem már, 
kaptam tőle egy cédulát, hogy a lakásadója beengedjen a szobájába, amíg 
a műszak után ő haza nem jön. Amikor hazaért, előadta, hogy egész 
éjszaka dolgozni fogunk, magyarra fordítjuk a Komunist c. lapot. Én 
fordítok, ő lektorál.

Rögtön hozzáfogtunk, reggelre elkészültünk vele, a papír
kereskedésben sokszorosításhoz szükséges papirt, festéket, miegymást 
vettem. Utána hazamentem. Szabadjegyemmel visszautaztam Sza
badkára és Csébynek mindent elmondtam, amit csináltunk, azt is, 
hogyan. Nagyon tetszett neki örült, hogy Vajdaságban megünnepeljük 
az októberi forradalom tizenharmadik évfordulóját, méghoziá magyar 
nyelven is. Volt még idő a kinyomtatásra és a terjesztés megszer
vezésére.

*
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Elmúlt két-három hét, s néhány nappal november 7-e előtt Cséby 
közölte, hogy a magyar szövegű Kommunista is megérkezett. De a 
rendőrség megtévesztése cédából mi néhány napot«késünk", vagyis a 
rá következő vasárnap fogjuk terjeszteni a városban, amikor az ünnep 
elmúlik és a rendőrség figyelme is lanyhul. Mikor az éberségük 
alábbhagy, következik az akció! A dolgot kitűnően megszervezzük. 
Nem fognak el senkit — mérgelődni fognak. Semmit sem szabad 
kockáztani!

Vasárnap este minden tervszerűen történt. A lap terjesztése pont 
este hétkor kezdődött és öt perc alatt bonyolódott le az egész városban.

Az akció befejeztével az elvtársak a korzóra mennek és el
vegyülnek a sétáló fiúk és lányok közé. Addig maradnak a korzón, amíg 
Csébyvel nem találkoznak, azután mehetnek, ahova akarnak. Erre 
azért volt szükség, hogy Cséby — a párt titkára — tucjja, hogy az 
akcióban senki sem bukott le. Mindent egy-két kacsintással, szótlanul 
kellett csinálni, hogy senki se vehesse neszét annak, ami az imént 
városszerte történt.

Az ilyen alaposan átgondolt és jól megszervezett terv szerint nem 
fordulhatott elő hiba és Szabadkán nem történt semmi bqj.

De nem így volt Újvidéken, ahol a rendőrség — besúgó útján — 
tudomást szerzett az akcióról, letartóztatta részvevőit és a nyomdába 
sietett Hatzért, hogy a szerkesztőt is letartóztassa.

A detektívek a nyomda lépcsőházában találkoztak vele, és éppen 
tőle kérdezték meg, hol dolgozik Hatz Károly.

— A második emeleti helyiségben, a 9-es számú szedőgépnél — 
felelte Hatz hidegvérrel, majd kiment a nyomdából, flákerre ült és a 
vasútállomásra hajtatott. Vonaton Szabadkára érkezett és elmondta 
Csébynek, mi történt Újvidéken. Mindketten Gyöke Lqjos szőlőjében 
rejtőztek el, míg a Szovjetunióba szöktetésük részletei megoldódtak.

AZ ELSŐ LETARTÓZTATÁS

Mit sem sejtve néhány nap múlva, pontosabban november har
mincadikén, benyitok este hat órakot Csébyékhez. Két hekus abban a 
pillanatban elébem ugrik:

— Kicsoda maga és mit keres itt?
Megmondom a nevemet és a foglalkozásomat és kijelentem, hogy 

Baba kisasszonyért jöttem, hogy elkísérjem egy varrótanfolyamra. 
Lehet, hogy el is hitték, de kijelentették, hogy ebből a lakásból senki ki 
nem teszi a lábát, amíg Cséby Lqjos elő nem kerül.

Szóval csapdába estem! Nem féltem tőlük, mert nem volt nálam 
semmi kompromittáló. Éjfélre járt már az idő, amikor egyszerre csak
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benyit elvtársunk, Czuczy Pál. A detektívek vele is megismétlik, amit 
velem tettek, Czuczy is kijelenti, hogy a Babához jött.

— No nézd csak, éjfélkor! Ne hazudjon. Maga Cséby Lajoshoz jött. 
A kisasszonynak ez a szerb vasutasfiú udvarol, ő este hatkor jött ide, 
hogy sétálni vigye. . .

Mire Czuczy hebegve mondani akart valamit, ismét nyílt az ^jtó. 
Most a rendőrség vezérkara lépett be Turanov vezetésével, aki elkiáltot
ta magát:

— Mindenki, aki a szobában van, velünk jön!
Felsorakoztunk. Elöl ment a rendőrkapitány Czuczyval, utána

jómagam Lévay detektívfőnökkel, majd Cséby bácsi egy másik 
detektíwel, a végén pedig a két Cséby lány — nem hagyták beteg ap
jukat sanyargatni. Megérkeztünk a városházára, az ügyeletes szobába. 
Előbb az öreg Csébyt hallgatták ki. Kijelentette, hogy a fia nagykorú 
önálló ember, vele nem közli, mit csinál, és az öreg sem törődik azzal, 
mit cselekszik Lqjos. Kiengedték. Én következtem.

— Maga szerb ember és állami alkalmazott létére miért jár egy 
ilyen veszélyes magyar házba? Tuctfa maga, miféle emberek ezek? 
Emigránsok! Vegye az igazolványát és menjen haza. Vigyázzon, nehogy 
újra találkozzunk. . .

Az utcán még utolértem Cséby bácsit.
— Fiam, otthon mindent elégetni, mert ezek egy darabig most 

zaklatni fogják magát. . .
Otthon még azt is elégettem a kis vaskályhában, amit nem is kel

lett volna: a baloldali regényeket, verseket és folyóiratokat, annyira 
«berezeltem". De nem bántottak többé.

Viszont nagyon meg is járhattam volna. Ha netalán megmotoz
nak, a pénztárcámban megtalálják a cédulát, amelyet Hatztól kaptam. 
Nálam maradt, mert az asszony nem kérte, anélkül is beengedett, én 
meg elfeledkeztem róla. Hqj, ha ezt most megtalálták volna nálam, lett 
volna haddelhadd. . .  Kiverik belőlem, honnan van, ki adta, mikor, hol 
és miért. Senki sem mosta volna le rólam a kommunista szervezkedés 
vámját, hiszen én fordítottam magyarra a Kommunista c. lap szövegét!

Amikor a borbélynál fizetésnél véletlenül előkerült ez a 
kompromittáló cédula — elhűltem. Azt sem tudtam hamarjában, mit 
csináljak vele.

*

Szakítsunk most egy kis időt Cséby Lqjos konspirációs taktikájá
nak az ismertetésére.:
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1. Újvidéken szabadkai személlyel végeztette a fordítást, akit ott 
senki sem ismer és ő sem ismer — az egy Hatzon kívül — senkit.

2. A papírkereskedésben én — a szabadkai ember — vásároltam a 
papírt és a sokszorosítási kellékeket. Ha a rendőrség a vevő iránt 
érdeklődik, senki sem tucüa, ki volt az, még azt sem, hogy nem volt 
újvidéki

3. Egy nap és egy éjszaka voltam csak Újvidéken!
4. Szabadkán engem távol tartott a Kommunista c. lap ter

jesztésétől. Még arról sem tudtam, hogy a terjesztésből visszatérő 
elvtársaknak a korzón mutatkozniuk kell Csébynek.

5. A terjesztést nem szervezte sem az októberi forradalom napján, 
sem annak előestéjén, hanem csaknem egy héttel utána, amikor a 
rendőrség már takarodót fújt.

6. A terjesztők este vitték szét az újságot, méghozzá mindannyian 
egyszerre — pontosan este hétkor — és öt perc alatt dobálták szét, hogy 
az esetleges megtalálónak ne legyen ideje feljelentést tenni.

7. A terjesztők azt az utasítást kapták, hogy negyed és fél nyolc 
között már a korzón legyenek és mutatkozzanak meg az ugyancsak ott 
sétáló Csébynek és kacsintással jelezzék, hogy feladatukat sikerrel 
befejezték. Ha valamelyiküket a rendőrség később esetleg a lapter
jesztéssel megvádolta volna, az illető könnyen igazolhatta, hogy semmi 
köze a dologhoz, mert ő a sétálók között volt, mindenki láthatta.

8. Engem csak az újvidéki fordításnál alkalmazott, ebbe az 
akcióba nem vont be, sőt be sem avatott abba, hogy mikor és hogyan 
fog lebonyolódni. Tudta, hogy fordítással műkedvelő alapon 
foglalkozom, sőt Mehring könyvét fordítom, és gondolta, máskor is 
szükség lesz majd rám mint fordítóra — nem akart kockáztatni semmit.

Mindezt azért elemzem így, hogy rávilágítsak, milyen derék em
berek voltak ezek az agitátorok, milyen megfontoltan tervezték a 
veszélyes akciókat — sziríte biztosra vehették, hogy senki sem bukik le. 
Jómagunk, amikor a letűnt idők harcaiban elkövetett hibáinkat 
elemezzük, látjuk, milyen nagy jelentőségű a jó konspiráció. Ol
vashatunk erről a Jugoszláv Kommunista Párt történetében, amely 
erre vonatkozóan írja is, milyen sok helyen széthullott a pártszervezet 
a felületes konspiráció, szervezés folytán bekövetkezett tömeges 
letartóztatások miatt és mekkora zűrzavar támadt a kommunisták 
között. Sokan visszaléptek, hallani sem akarnak a pártról, mert nem 
óvta meg a tagjait a lebukástól. Legtöbbjük a felülről jövő téves 
utasításokra és a helytelen jelszavakra panaszkodott, amelyek nem 
feleltek meg a tömegek hangulatának.

A forradalmi szervezkedést az ország általános társadalmi 
állapotai váltották ki, amelyekben a parasztadósságok rövid idő alatt 
megduplázódtak. A kereső lakosság jövedelmének legnagyobb része az 
állandóan üres állampénztárba vándorolt kibírhatatlan adók for
májában. Az általános világválságban kb. harmincmillió ember maradt 
munka nélkül az ipari államokban. Ez a munkásság immár nem lehetett
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vevő az élelmiszerek jó részére és amiatt csökkent a gabona és a 
vágóállat kereslete a világpiacon, Jugoszláviának pedig szinte kizárólag 
ez volt az egyetlen divizaforrása. Miután a mezőgazdasági termékekre
— az általános elszegényedés miatt — Jugoszláviában sem volt vevő, a 
parasztságnak nem volt pénze ipari cikkekre. Emiatt bomlásnak indult 
a kisipar és a kiskereskedelem, ezek meg maguk után vonták a gyárak 
és a bankok csődjét.

FORDÍTÓI TEVÉKENYSÉGEM A MOZGALOMBAN

Annak, hogy Cséby Újvidékre küldött fordítani a párt lapját, 
jelentős előzményei voltak. Én ugyanis, olvasva, tanulva, tapasztalva a 
bqjtársaim tetrekészségét, nem akartam lemaradni az akciókban és 
azon törtem a fejem, mit csinálhatnék én is. Akkor került a kezembe 
Franz MehringMarx Károly élete c. könyve Rab (Ábráhám Pál) magyar 
fordításában. Olvasása közben annyira magával ragadott a gondolat, 
hogy elhatároztam: lefordítom szerbre.

Erre vonatkozó tervemet előadtam Cséby Lajosnak, aki lelkesen 
fogadta, bátorított, biztatott és még segítséget is ígért a munkámhoz, 
mert nagy gondban voltam a sok szakkifejezés miatt, hogyan fogom én 
ezeket a még fejletlen szerb nyelvre fordítani. Ebben viszont Duro 
Mitrovié ígért segítséget, aki sokkal műveltebb volt, mint én, és 
meglehetősen ismerte a szerbhorvát nyelvű marxista irodalmat is. Mint 
általában a fiataloknál, nagyobb volt bennem a lendület, mint a tudás, 
•tlesz, ami lesz" alapon hozzáfogtam tehát az 570 oldalas könyv 
lefordításához.

Cséby Lajos csakugyan gondoskodott a segítségről. Megbeszélte 
az édesapjával, Cséby Józseffel, és utasított, hogy keressem fel az öreget 
a lakásán. Vele beszéljem meg, milyen segítségre van azükségem.

A jó öregúr olyan lebilincselő kedvességgel fogadott, amilyennel 
addigi életemben még senki:

— ÜJjön le, kedves fiatal barátom! Alig várom, hogy megismerjem. 
Magának kitűnő természeti ajándékai vannak. A fiam mindent elmon
dott, örülök, hogy a segítségére lehetek. Gratulálok a vállalkozásához. 
Maga még csak húszéves és máris ilyen komoly munkát vállal magára 
önként.

Szegénysorban élő gyereket senki sem szeret. Szép szót, biztatást, 
szimpátiát senkitől sem kap. Inkább szidást és lenézést. Most meg egy 
egész zuhataga ér engem a barátságnak, a szeretetnek, a biztatásnak, a 
segítségnek, mégpedig egy nagy műveltségű ember részéről! Megrésze- 
gültem attól, amit gyönyörű mondatokba foglalva mondott.
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Másnap, már az első órára egy egész csomó problémával jöttem. 
Sorra vettük őket és kerestük hozzájuk a legjobb magyar nyelvi és 
eszmei megoldást. Közben megtárgyaltuk az eredeti német szöveg egyes 
részeit, azok értelmét és munkásmozgalmi jelentőségét. Kielemeztük 
Franz Mehring emberi, mozgalmi és tudományos értékét és jelen
tőségét. Informált, hogy Mehring a német szociáldemokrata párt 
baíszámyához tartozott. Foglalkozása szerint történész, aki.megírta a 
német szociáldemokrácia történetét is. Rosa Luxemburggal és Kari 
Liebknechttel részt vett a Spartakus mozgalomban. A könyvből, 
amelyet fordítottam, megismertem Marx gyermekkorát, egyetemi 
éveit, németországi és külföldi lapalapításait, üldöztetését, francia- 
országi, belgiumi, angliai emigrációját, munkásmozgalmi tevékenysé
gét, elméleti kutatásait és azok eredményeit, családi életét, vi
szonyulását apjához, szeretett feleségéhez és gyermekeihez, anyagi 
nyomorát. Ebben a könyvben — az említetteken kívül — dióhéjban meg
vannak tudományos művei is. Ha tehát mindezt lefordítom, tiszta képet 
kapok a kommunizmus atyjának harcairól, életéről és elméleteiről.

Hónapokig tartó közös munkánk és barátkozásunk alatt 
elővettük a szerbül már megjelent más jellegű marxista könyveket és 
azokból szedtük elő a nekünk legmegfelelőbbnek látszó szak- 
kifejezéseket. De voltak ebben a szövegben latin szentenciák, német 
közmondások és sajátos kifejezésmódok, gunyoros kifezések és 
talányos mondatok is. Ezeken is keresztülverekedtük magunkat. Az 
öreg Cséby nagyszerű segítsége nélkül már régen abbahagytam volna 
próbálkozásaimat.

Aprókockás íveimen a bolhabetűk milliói egyre csak szaporodtak, 
mert hivatásom tudatában úgy dolgoztam most már, mint egy 
középkori szerzetes: délelőtt hattól kettőig: fűtőház; kettőtől négyig: 
mosakodás és ebéd; négytől nyolcig: fordítás; nyolctól kilencig rövid ud
varlás; kilenctől tizenkettőig: találkozás az elvtársakkal; tizenkettőtől 
ötig: alvás. Másnap, harmadnap és mindig ugyanaz nyolc hónapon át. 
Ez volt a nekem való élet. . .

Végre elkészültem a nagy munkával, de mindjárt felmerült ben
nem a kérdés: és most? Polgári kiadóra gondolni sem lehetett. Ebben 
a formájában a munkám nem nyomdakész. Arra viszont, hogy nekifog
jak a korrekciónak, a lektorálásnak, nem volt már idő, mert kezemben 
volt a katonai behívó.

Jqj, mi lesz most? — sóhajtoztam. Miután Cséby Lqjos időközben 
emigrációba ment, Mitrovićhoz fordultam tanácsért:

— Reálisan nézve ez a munka most így nem ér semmit: sok még 
rqjta a kimunkálni való. Nyomdád nincs, szabad időd sincs, pénzünk 
sincs. . .  Tedd félre! Váljon, amíg hazajössz a katonaságból.
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— De hol legyen addig? — kérdeztem kétségbeesve.
— Ásd el!
Begöngyölítettem egy vastag teerpapírba, ezt egy bádogkannába 

tettem és elástam jó mélyen udvarunkban a kútnál.

A TENGERÉSZETNÉL

Foglalkozásom alapján a sorozóbizottság a tengerészethez osztott 
be. Már a hqjó gyomrában működő hqjógépésznek képzeltem magam, 
amikor a nagy útra, a Boka Kotorska-i Tivat felé indult velem a vonat. 
Nem lett volna az ellen semmi kifogásom, ső t. . .

Noha már hét éve szabadjegyes »vasúti" voltam, addig alig utaz
tam el Szabadkáról: egyszer Belgrádba, egyszer Újvidékre, és most is 
államköltségen utazom a messzi délre, a tengerpartra. A táj képe 
Szlavónbródig egyhangú, unalmas volt, de ott hirtelenében előtűntek 
a »mérhetetlenül magas" hegyek, azután a hercegovinai karszt. 
Erdőkön, kopár hegyek között váltakozó tájon robogott velünk alkal
masint óránként csak tíz kilométeres sebességgel keskeny vágányán a 
vonatunk. Zúgása és robqja tízszeres erővel verődött vissza a szik
lafalaktól. őszinte csodálattal gondoltam azokra az emberekre, akik 
talán Ferenc Jóska megbízásából vasutat építettek ebbe a kősivatagba, 
ahol egy élő embert sem látni Vqjon mekkora munka lehetett az és 
meddig tarthatott? Talán kétnapi utazás után befutottunk Zelenikára, 
a végállomásra. A vagonokból egyenesen egy kis fekete segédh^jóra 
mentünk és az máris indult velünk Tivatba. Ahogy kifarolt a mólóról, 
szemem elé tárult egy káprázatosán szép városka: Herceg-Novi! 
Tapasztalatlanságomban azt gondoltam, ez a világ legszebb városa és 
tengeri panorámája. Romantikus érzelmek vettek erőt rajtam.

De nem volt idő a merengésre, mert behsgóztunk Tivatba.
Az első szép benyomások helyet adtak a másodiknak: Lóvéén! 

Körös-körül szinte bekerítette a kaszárnyánkat — bármerre néztem, 
mindenütt a Lovéent láttam —, elállta szemem elől az ég kékjét. Szóval 
ez az a nagy hegy, amelyet apánk is megmászott, amikor 1916-ban er
refelé harcolt az osztrák—magyar 86. gyalogezredben. Igaza volt, 
amikor nekünk később leírta, milyen magas, félelmes, karsztos és rideg. 
Most bennünk — szabadkaiakban is — ugyanez az érzés támadt.

Betereltek bennünket egy régi kaszárnyába — talán annak idején 
az én apám is éppen ebben állomásozott? —, melyre — különösen est- 
hajnalban — hatalmas börtönfalként nehezedett a Lóvéén.

— E, odavleg mi kući nikad stići nećemo! — sóhígtott fel Antun 
Peié. — A gledsg kako su nas samo obukli! Možemo ići u Suboticu 
prodavati sladoled.45
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A Forgalmi lirtesítő első oldala (1906)
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TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPAROS HETILAP
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Qaatoági poBtikAi k a balkánon *w  fa**« « , kijei«,.
Q r  k«Wmi szerződések megkötésénél lése, hogy a most érvényben lévőké*A »fpyh két iámé*

p a tt fstfaaágpoftükai esemény vonta 
sáfára t  közfigyefmet Az egyik We- 
*m* w* mi&a&ftlo&k bécsi letol- 
vasása, * m m  pe<t% « Ukács-kor

Watart* ültotá|ába fáit TŐK tanulta 
•  péftzflfyi admlalsttrácJót é t n é l -

A* * . . O. . ■>H w w il w*P»ü Off* (WIIWIKr 
a á ü  M Lukács Uszió péi 
niirtermk, «U csakhamar a 
tonMÜ wéfcb« is utódja lett Uh 
kácsaak sterilt m  telhetóleg rend.

követtek reskedelmi szerződések megkötésnél 
agrárius j az agráriusok képlett érdekeiért ho

kedelmi
jannak idején nagy hí békát 
e l; mindent feláldozlak az 
érehkeknek Wekerle most art hirdeti,\ zott áldozatok még a magyar mező
hagy a Balkán államokkal kötendő uj gazdaságnak se váltak haszuára, mert 
szerződéseknél meg kel! engedni az marhakivitelők csökkent, a sertésex- 
élő áltatok behozatalát és le kell szil* port pedig teljesen megszűnt Bámul« 

a takarmánynemöek vámját. . az agráriusok Wekerlének ama 
Wekerle tehát olyan érdekekért száll kijelentése fölött is, hogy az Őrlési 
síkra melyeket az osztrák és magyar forgalmat a magyar malomipar ‘erösl- 

' '  * * “ pemorreskálnak. lésére bizonyos kiutelik melle« vissza
Az agráriusok orgánumai máris őrt- kel! állitani A koalíció alatt Wekr 
éü lármát csapnak, hogy nem szabad is az agrár-konzervativ áramlatt t 
á Balkán államoknak koncessiőkat »szőtt, de most, hogy kikerült belőle 

tk legyenek és kívülről szemléli a dolgokat, tisz
ta az agráriusok úgy a Lajtán innen, tán láthatja azokat a nagy hibákat 
«tet a Lajtán tel, a két kormánynak melyeket ő és a kormánya a keres- 
az esetben elég erősnek kell mulat- j kedelmi szerződések megkötésénél el* 
temtía arra, hogy az agrár követeié- követtek.

a Balkán; Nagyon óhajtandó volna, hogy a 
államokkal a tárgyalások csak az élő gazdasági érdekekért indított külpo- 
állatbehozatal bizonyos feltételek mel- itfikam kampány, mely már eddig 

koncedálása alapján indíthatók * m y i  millióba került, ne az agráriu- 
meg. Ha ellenben az élő állatbeho-sok győzelmevéi végződjék, 

és a mezőgazdasági ‘

H í r e k .
Az KM sorozások

bábom «s ország pénzügyeit, melye-prohibéöv v á ^ s l  továbbra is fen- 
tat « mostani páratlan krízis azon- tartjuk, úgy a »{kánon még azt a
bau teljesen lerontott. Most nemcsak piacpt ts el fogjuk veszíteni, amelyen ^  ^  ,

fÜ w  i?! * i S*?*. mi don3,ná}íun,t Szerb« ** Mnmtgy* sorotésok a kčvtlkrtv időmvt-
? l  íedezíilrz se lehet tói- , Bulgária itágy török terülteket annek- ben temek, siabadkán márcm 3, 4, 5,

^  jtáluk. Ha már most barátságtalan «, l  8, 9, w, t ~  Az apaunt járatban:
A belpolitikában Wekerle és La- • politikai magatartásunkat etég gazda- ^  *$> 4, s, 6 #$ ?, — a tombori /drót-

“ ‘L * * 1 • * * *  " tM IUL  lógjuk » £ «  A
p r t l  (  m * * t l  politiktt« b'tMetsi, akkor igazin <*m letet n -  , L f , , ,  7
y j 1* *"*' 1,01,1 * B,lkl,,cw 10 *  /í-Al -  A m btyo t
SáMOf Magyarország volt miniszter- digi pozidőnkat megtarthassuk. i, 3, 4 h $ -  a t m  /áfásban: mán. 7

Mayláth Gergely cser̂ kályha, majolikaésterakotta gyára
m m  SubádKa> #. Láazl^*utea 387. szám

sóm  t éra Ixhzs. feofy Botfbyány-srtcátMfl {Edény-pác)

CSERÉPKÁLYHÁS Ü ZLETET

A társadalmi, közgazdasági, kereskedelmi és iparos hetilap egyik száma (1913)



Apja az első világháború idején (1916)



Édesanyja 1940-ben
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CENZÚRÁT

KORUNK
■ V I L Á G N É Z E T I  ÉS I ROD AL MI  HAVI  S Z E M L E «

T A R T A L O M
A KTTLTÜKA VttDlSUtKfiEUBN i 

KRNST TOLLJEK: A  létek szérninrfröt 
M. rrnStfB LE: A válogatta elve «s a* aj Encfldopéd*

GERALD HKAHD: A* Írók feladata 
ítfLIEN BENBA: A hagyomány örvényei 
ANDRIS MALRAUX: Kulturális örökségünk 

EL G. WELS: Az oj Enciklopédia nehézségei 
ENDRE KAROLT: Gortd Requléme ( V e r t )

LAZAR VILMOS: A magyar Ipari tonraecfe geoaaooioRéglái* 
BEMENTIK ZSIGMOND: Bantudat (H l.) ( Ú t i r a  ja )  
GERERLYBS LÁSZLÓ: Bfige «gy régi gyárról ( V e r s )

HALUSEV CVETKO: A mtxcftKacdálkodás Jugoszláviába*
^ " S É t B L A J L Y : Avft •)

KULTURKKÓNIKA 
A makóiad \rő*m  ( V a r e s  P é t é * )

A ss**** világkongresszusa ( U J v á í l  L á s a l ó )  — E n w M I é» m Mk* 
(ft. P.) — Hat angol költök (J. L.) — Ramon I. Sendor ( M á r k  V i k t o r )  
— Irodaiad termWfo te  könyvnap Szlorv̂ tatfftkdn ( S á n d o r  L á « t l 6 )  
„aa^rvOset* vemoeftároadaloco* kétféle n M M l  ( B a l o g !  S í d g á r )  —* 

JkUs folyóirtát Romániában ( C s e h i  G y u l a )
GAZDASÁG fiS POLITIKA 

A ap&nyo! polgártiáborft oactályOrM ( K o v á c s  K á r o l y )  
V I L A G S Z E M L S  ( D .  F .  )

SZEMLE
A« angol kispolgár ansa ( A d á m  B i o k )

L  G. C r e w t h e r :  Sovlet S d ^ c «  — B a a o n  F e r n a n d o a :  L4u*xf* 
Iramain? —- I g n a z l o  S i l ó  n e  ; Brsjt and W«ín —* E g o n E r v U K l i o l :  

Abentener in fttní Kont'nennOn — I l l y é s  G y o l a :  A  puaalftk
BIRALATOK 

A eHHkurázsl m oteó  fejezete ( F á b r y  Z o l t á n )
Aa fctféle iganág könyve ( Ú j v á r i  L á s z l ó )  — Fakó fökKfc ( 8 s « p O a y  

L á s a l 6) — Egy falusi pap önvallomása ( K o r v i n  S á n d o r )
yflVELBK A VILAGNÍSSETRÖL

19361 1 .  É V F O L Y A M  l j J U  9  .  S Z Á M

S Z E P T E M B F
A Korunk 1936. szeptemberi számának címlapja
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Csuka Zoltánnal a Magyar Képes Újság zágrábi szerkesztőségében (1970)



A ruhánk valóban nevetségesen hatott díszgallér és nyakkendő 
nélkül. Durva fehér szőttesből készült és messziről látni lehetett, hogy 
senkinek sem szabták a testére.

A sorakozónál testmagasság szerint mindenekelőtt rajokba 
osztottak szét bennünket. Mit csinálunk mi most egymás nélkül? 
Majdnem sírva mellém áll Bogesics Pista barátom és szaktársam:

— Szvetko! Ne mozdulj el mellőlem, maradjunk együtt! Ezek 
engem agyonvernek, mert szerb a nevem és egy szót sem tudok szerbül!

Nem történt a későbbiekben sem b^ja, mert regrutákkal itt senki 
sem beszélgetett, csak kiabált, és nem volt kíváncsi az újonc mon- 
dókájára. Ez meg a kommandókat egykettőre megértette, csak azt 
csinálja, amit a többi.

*

Katonaságnál mindenki átvészeli a regrutaidőt, azután áthelyezik 
valahová, ahol majd halálos unalomban váija szolgálati ideje letöltését. 
Engem tüzérségi — nem hajógépészeti — tanfolyamra osztottak be, ahol 
intelligensebb tisztek és altisztek tanítottak és mellőzték a gorom
báskodást. Jól tanultam, jól vizsgáztam és a végén a Dalmacija nevű 
cirkálóra kaptam beosztást. Ez az egykori osztrák—magyar tengerészet 
kivénhedt Niobe nevű hajója volt. Háromezer tonnás létére is nekem 
hajóóriásnak tűnt, különösen mikor megtudtam, hogy ez a Jugoszláv 
Haditengerészet legnagyobb hajója. Két kéménye fekete füstöt 
eregetett, fedélzete alatt még két ..emelet" volt gépházakkal, raktárak
kal, irodákkal, tiszti kabinokkal és legénységi teremmel. Itt ettünk és 
aludtunk függőhálókban.

A bánásmód emberi volt, a koszt is jó. Tengerészruhánk mutatós, 
majdnem elegáns, bakancsunk félcipő. A tanítás móĉ ja logikus, macera
mentes, a gyakorlatok könnyűek, aludni lehet eleget. Ugyan mire 
panaszkodhatnék?

Ám egyszer csak hívnak a hajó első tisztjéhez valamilyen raportra.
^  Itt van egy rendőrségi átirat Szabadkáról! Mi vagy, kommunis

ta? Kommunista iratokat hoztál a hajóra? Itt az áll, hogy valamilyen 
Nikola Radaković adta azokat neked. Kérik, hallgassunk ki ebben az 
ügyben.

— Én senkitől nem kaptam semmit, és a hajóra sem hoztam 
szakkönyveken kívül semmit. Tessék átnézni a tengerészzsákomat, 
meglátják, hogy igazat beszélek.

Kezembe adták a levelet és mentek zsákkutatásra velem együtt. 
A levélből láttam, mi a baj. Kettőnket emlegetve azt kérdi a levél írója, 
hogy »adott-e ő neki”, amiből nem lehetett kikövetkezni, ki kinek.
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Kihasználtam a rendőrök ügyetlen fogalmazását és még határozottab
ban kitartottam amellett, hogy Radaković nekem nem adott semmit.

Közben megsejtettem, hogy itt csak az én Mehring-fordításomról 
lehet szó, amit otthon elástam, de — úgy látszik — Mitrovié kiásatta és 
Nikolának adta elolvasásra. (Ki is derült később, hogy a rendőrség 
valóban ezt találta meg Radakoviénál és valamilyen buzgó detektív 
tudni akarta, ki írta ezt a sok ..ostoba" szöveget. Innem eredt tehát a 
rendőri kíváncsiskodás.) Ment a levél Szabadkára az én tagadásommal, 
de jött is mindjárt az újabb kérdés, melyben az ..a neki” szöveget úgy 
kell értelmezni, hogy Malušev adott Radakovićnak valamit. Az én vála
szom az volt, hogy igen, egy könyv kéziratát. Erre a kihallgató altiszt 
megállapította, hogy hülyék a rendőrök is, meg a kommunisták is. Ő 
már nem levelez bizony ebben az ügyben senkivel! De nem felejtett el 
engem felvenni a kommunistagyanús katonák listájára.

*

Miután katonáéknál is a jobb kéz sokszor nem tuctfa, mit csinál a 
bal, irodába osztottak be egy hazainduló katonaírnok helyére. 
Hallgatag, megorva, szúrós tekintetű hivatalnok-altiszt fogadott. Meg
mustrált, nugd megkérdezte:

— Számolni tudsz?
— Igen.
-M it?
— Mindent, amit a négy középiskolában tanítanak.
-Például?
— Például a négy alapműveletet, a köbvonást, az egyenleteket. . .
— Az egyenleteket hány kifejezéssel?
— Hárommal.
— Ne mondd! Mind a hárommal? Igazán? Akkor nálam is többet 

tudsz, mert én csak kettővel. . .
Úgy látszik, rögtönzött próbáinak jól megfeleltem, mert láttam, 

hogy szimpatizálni kezd velem. Picinyke irodánkban az altiszt feje felett 
megfigyeltem egy polcon néhány általam már ismert baloldali 
szépirodalmi könyvet, amin nagyon meglepődtem. Látva jóindulatát, 
mindjárt meg is kérdeztem, szabad-e néha elővennem e könyvek 
egyikét-másikat, mert nagyon szeretek olvasni Megengedte:

— Sőt! Legalább lesz valaki, akivel elbeszélgethetek róluk.
Amint kiment, böngészni kezdtem a könyvek között és levettem

a polcrol Mijjenko Vidović Istorija grčke filozofije című könyvét. A 
szerzője egy szarajevói levelezőiskola igazgatója volt, kapcsolatot tar
tott fenn Jugoszlávia-szerte lakó diákjaival, akik közé az én főnököm 
is, Frai\jo Rob őrmester tartozott. Csakhamar meg is kérdezte:
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— Nos, találtál valami nekedvalót?
— Igen. Vidović filozófiatörténetét.
— EJjha! Téged érdekel az ilyesmi? Értesz a filozófiához?
— Valamicskét konyítok hozzá.
— Nagyszerű! Olvasd hamar, hogy vitatkozhassunk a tartalmáról 

és a szerzőjéről. Érdekel a véleményed. . .
Amint tehettem, olvasni kezdtem ezt a lényegében iskolai 

tankönyvet, mely nem is volt rosszul megírva. Népszerű olvasmánynak 
is elfogadható.

— Nos, meddig jutottál? — kérdezte a főnököm.
— A feléig. Egyesekről közülük már olvastam otthon is.
— És melyik tetszik neked legjobban?
— Démokritosz és Hérakleitosz — vágtam ki kapásból.
— Hogyan? Hát ezek materialisták! Talán hfve is vagy a 

materializmusnak?
— Világos! Szerintem a materializmus az egyetlen lehetséges 

bölcselet!
— De a materialisták az önzést hirdetik legfőbb erénynek!
— Igen, a vulgár materialisták, nem az igaziak.
— Most hallom először, hogy kétféle materializmus van — 

csodálkozott.
— Na és az idealizmus? Azzal mi van?
— Az idealizmus a fondorlat filozófiája. A népeket istenfélelemre 

és hatalomtiszteletre tanítja. Tévtan. Nem szabad neki bedőlni
Rob elképedt:
— Hogy te miket beszélsz összevissza! Meg is tudnád magyarázni, 

miért jobb a materializmus, mint az idealizmus?
— Meg, csak ahhoz több idő kellene. . .
— Segítünk mtyd ezen is . . .
Megparancsolta, hozzam ide az irodába a cókmókomat, terítsek 

magamnak ágyat itt az asztalon, és mqjd este, munka után akár éjfélig 
is magyarázhatom neki, miért jobb a materializmus az idealizmusnál.

így kezdődtek vitáink, beszélgetéseink 1932-ben, melyek haláláig, 
1989-ig nem szűntek meg, kivéve a tizenhét évet, amíg távol voltunk 
egymástól. Nincs nekem, és nem is volt soha jobb vitatársam Fraqjo 
Robnál. Egyenrangú félként kezdtük vitáinkat, melyek végig ilyenek 
maradtak: érdekesek, mindenre kiterjedők, élénkek, néha harapósak 
és gúnyolódók, de mindig barátiak. A szubordinációt már akkor 
beszüntette irányomban. Tegeztük egymást, és Zágrábban száz lépésre 
voltak a lakásaink egymástól.

A megadott témával hamar végeztünk — én győztem. Elismerte a 
materializmus felsőbbrendűségét az idealizmus felett. Egy egészen új
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világ körvonalai nyíltak ki szeme előtt. Körülbelül úgy, mint nekem, 
amikor Franz Mehring könyvét fordítottam.

Ezután szóba kerültek a könyvek és írók: Traven, Ehrenburg, 
Wells, Toller, Krleža, Cesarec stb., majd a zágrábi baloldali folyóiratok 
és a könyvkereskedések árjegyzékei, mert mindig újabb könyveket 
vásároltunk. Ezek pedig egyre csak csiszolgatták nézeteinket, felfogá
sunkat arról, mi a jó és mi a rossz könyv. Újabb áljegyzék, újabb 
könyvek. A postás már nyalábszám hozta őket a hajóra.

Híre ment a tisztek között Rob jó könyveinek, és most már ők is 
kérni kezdték őket elolvasásra. Az átlagnál műveltebbek pl. Malraux-t 
térképek segítségével olvasták, amikor Kínáról és ottani kalandjairól írt 
az Emberi sorsodban. A könyvek szabadon vándoroltak a hsgón — 
kézről kézre. Senkinek sem tűntek valamilyen titkos olvasmánynak, 
mert a hqjón a könyv általában nagy megbecsülésnek örvend, 
akármilyen is. Senki sem csinált ebből kérdést, már csak azért sem, 
mert legális kiadóknál jelentek meg.

Közben katonai szolgálati időm a vége felé közeledett és a had
vezetőség takarékossági meggondolásból elhatározta, hogy az ..öreg" 
katonákat lejárati idő előtt hazaküldi formális szabadságra. Ez a 
privilégium nekem is kyárt. Haza is engedtek bennünket öt hónappal 
hamarább, de azzal a kikötéssel, hogy az igazi kétéves szolgálati idő 
lejártáig, tehát még öt hónapig, katonának számítunk és ha kell, azon
nal visszíyövünk az első behívóra. Viszont civilbe öltözhetünk és 
munkát is vállalhatunk otthon.

Civilbe öltöztem és szívélyes búcsút véve Robtól, a barátaimmal 
boldogoan utaztam haza Szabadkára. Állásomat is visszakaptam a 
vasúti futőházban.

RÖVID IDŐRE OTTHON

1932. november végén érkeztem haza Szabadkára és mindjárt 
megállapíthattam, hogy a két év alatt nagyon megváltozott a helyzet. A 
világválság elharapódzott, sok volt a munkanélküli, a vasút szolgál
tatásai alig kellettek: az emberek keveset utaztak, a vasúti áruszállítás 
is megcsappant. A kisipar sem dolgozott úgy, mint régen.

Ilyen körülmények között a futőházban is alig volt mit javítani. 
Lézengtünk a szerelőcsarnokokban. Még kedden is azt a csapszeget 
vagy szelencét tartottuk az esztergapadon, amelyet előző pénteken 
szorítottunk fel rá, holott az egész munka nem tartana fél óráig sem. 
Az egykor ütemes kalapácsolástól hangos szerelőcsarnokban csend 
honolt — a kazánkovácsok cigarettáztak. A mérnökök — csakúgy, mint
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a művezetők — semmilyem lazsálást nem tapasztaltak, mert maguk is 
lazsáltak és örültek, ha állásban maradhattak.

Az eltelt két év alatt a fizetések a felére csökkentek: 1931-ben — 
bevonulásom előtt — 5,25 dinár órabérem volt most, 1933-ban csak 2,75 
dinár!

A királyi diktatúra államkapitalista módszerekkel próbálta ren
dezni a helyzetet, de nem sikerült. Hiába szüntette be a szakszer
vezeteket, hiába tiltott be minden haladó szándékú szervezkedést, a 
lakosság életszínvonala veszedelmesen közeledett az éhínség felé. Az 
állami bürokrácia kádere viszont a két év alatt megkétszereződött: a 
csendőrség, rendőrség, az adóhivatalok adóbeszedő és végrehajtó 
közegei, a besúgók és más léhűtők fontos szerepet kaptak a rendszer 
megmentésében.

Ilyen helyzetben természetes, hogy a JKP is — amennyire tehette
— fokozta a tevékenységét a munkások, egyetemisták, sőt a katonák 
között; folyóiratokat adott ki, könyveket terjesztett a kormány- 
intézkedések kompromittálására. Erről én is hamarosan infor
málódhattam.

Egy napon megjelenik a lakásomon régi elvtársam, Nagy László 
asztalosmunkás, azt mondja, üzenetet hozott Kizur Istvántól és hív a 
kiserdőbe sétálni, mert nem akarja a házbeliek előtt mondani, mi az 
üzenet lényege.

— Tudod, ki küldött. Hívnak, hogy lépj be a pártba.
— Hát van pártszervezet? Talán te is a tagja vagy?
— Természetesen.
Tudva nem csak Radaković, hanem mások lebukásáról is, 

kereken visszautasítottam a belépést. Hivatkoztam arra, hogy áprilisig 
még katonai állományban vagyok és bármikor behívhatnak. 
Kiábrándultán távozott, én meg azon töprengtem, hogy mernek a párt 
tagjai nyíltan beszélni sqját párttagságukról, a pártszervezet létezéséről. 
Ez már nem Cséby Lqjos iskolája! Ebből bqj lesz!

Másnap jött Kizur István személyesen:
— A visszautasítást nem veszzük tudomásul! Te túl jó kommunis

ta vagy ahhoz, hogy most passzív maradhass. Hoztam egy röpcédula- 
szöveget, amit szerbre kell fordítani, holnap jövök érte. De vigyázz, az 
életeddel felelsz érte!

És már ment is a dolgára, én meg belepillantottam a szövegbe, 
láttam, miről van szó benne, bementem a szobába és mindjárt hozzáfog
tam a fordításhoz.

*
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Említettem már, hogy a mi házunk a városliget mögötti első ház. 
Ablakából messzire kilátni Ahogy Kizur kiment, anyám követte a 
tekintetével és — nagy meglepetésére — látja, hogy Kizurral szembejön 
három egyenruhás rendőr. Elhaladnak mellette szótlanul. Egyszerre 
csak megállnak, hátrafordulnak és néznek Kizur után, de Kizur is meg
fordult és szembenéz velük. Azután — mint egy szürrealista filmben — 
megy mindenki a maga útjára. Anyám nézi és mindezt közli velem, én 
meg gondolkodom magamban, mi lehet ez. De nem volt már idő gon
dolkozni, mert a rendőrök egyike bejött a lakásba, a másik megállt a 
kapuban, a harmadik meg bement a fuszerüzletbe. Nyilván blokád alá 
vették a házat, hogy se ki, se be ne mehessen hozzánk az ő tudtuk nélkül 
senki

Izgalmamban a nadrágzsebembe csúsztattam a röpcédulát és a 
megkezdett fordítást is. Mit csináljak most? A rendőrt megkínáltam 
székkel, ő leül, de nemigen figyel semmire. A veszélyes anyagot 
legszívesebben az égő vaskalyhába dobnám, de Kizur azt mondta: "Ezért 
az életeddel felelsz!", tehát nem mertem. Viszont ha megmotoznak és 
nálam találják, végem van. Ha a kályhába akarom dobni, a rendőr lefog
ja a kezemet és leleplez.

Hétéves kis unokahúgom—Zora Spahié — itt settenkedik; odqjön 
hozzám, játékosan az ölembe ül. Sál van a nyakán. Erre én óvatosan 
kihúzom a papírokat a zsebemből és — Zorával sunyin összemosolyog
va — a sájja alatt becsúsztatom a blúza alá hátul.

A rendőr nem vett észre semmit
— No Zorica! Rád most itt semmi szükség, szaladj haza anyádhoz!
— Igen, én is épp most akartam hazamenni ebédre — válaszolja, 

és már szalad is az udvaron át, a kapuban álló rendőr mellett ki az utcára 
és tovább a száz méterre fekvő lakásukba, az anyjához. Megmentett a 
súlyosan kompromittáló anyagtól és ravaszul túljárt a rendőrök eszén.

Mi történt?
A politikai rendőrség telefonon felszólította a köri rendőrlak

tanyát, vegye blokád alá a házunkat, amíg detektívjeik ideérkeznek.
Hamarosan jött is flákeren Lévay és két fogdmegje:
— Maga levelez valamilyen Fraqjo Rob nevű tengerésztiszttel. 

Actfa elő az ő leveleit!
— Levelezek ugyan vele, de a leveleit nem őrzöm meg. Eldobtam 

őket. Ha nem hiszik, kutassák át a lakást
Hozzá is fogtak, nem találtak semmit és távoztak. Ennyi volt az 

egész.

VISSZA A TENGERÉSZETHEZ

De nemsokára a fűtőház főnöke hívatott az irodájába.
— Ezek az urak magát keresik. Meqjen velük.
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A városházán Turanov kapitány tudatta velem, hogy a Jugoszláv 
Haditengerészet megbízásából letartóztat, átad a helyi katonai parancs
nokságnak, mely őr kíséretében levisz Boka Kotorskába. Beültünk a 
vonatba, és talán két napig tartott az utazás Kumborba, ahol átadtak 
az ügyeletes tisztnek, ez meg átkísértetett a helybeli tüzériskola fegyel
mi börtönébe.

Négy hónapig ez volt a "házam". A fülke szűk volt: alig fért el 
benne a priccs. Más bútora nem is volt.

*

Fraqjo Rob lebukására úgy került sor, hogy előfizetőket gyűjtött 
a Savremena stvamost c. lapra, a pénzt elkülde Zágrábba és egy levélben 
leírta, mennyire tetszik neki a lap. Kéri, a pénzt vegyék előfizetésnek 
és küldjék a lapot az alant felsorolt címekre. Zágrábban a rendőrség — 
régi szokás szerint — házkutatást rendezett a Savremena stvamost 
szerkesztőségében és megtalálta Rob levelét a veszélyes üzenettel.

— EJjha! — mondta a rendőrfőnök. — Már a tengerészetnél is teljed 
a kommunista propaganda! Ni csak: nyolc tengerésztiszt neve! A 
katonaságnál viszont még a közönséges újságok olvasása is tilos!

A levelet a haditengerészet főparancsnokságához küldte 
Zimonyba. Egy hétpróbás jogász-alezredeshez került, akinek a Rob-ügy 
kapóra jött, hogy nagy pert csináljon belőle Személyesen vezette a 
vizsgálatot az »igen veszélyes kommunista ügyben". Felfújta és 
kiküldetést kért magának Dubrovnikba, hogy ott folytassa le a 
vizsgálatot ♦

A Dubrovnik nevű hqjó — Rob szolgálati állomása — éppen a 
hasonló nevű szép városban horgonyzott Az alezredes űr előállította 
Robot, pőrére vetkőztette, holmiját átkutatta és ebben megtalálta az én 
Robhoz írott hét levelemet Gondolatban a tenyerébe köpött: íme, mit 
jelent az, ha egy alezredes folytatja le a vizsgálatot és a fontos dolgokat 
nem bízza felületes alárendeltjeire! Rögtön megparancsolta a levél 
írójának előállítását is. (Ezzel is kitolta Dubrovnikban maradásának 
idejét — államköltségen.) Minden könyvünket nyilvános könyvkeres
kedéstől rendeltük és a folyóirat is legálisan jelent meg. Egy sem volt 
betiltva.

Kumborban az őrsvezetők jóvoltából többször is találkozhattam 
Robbal, aki az enyémnél sokkal tágasabb egyesben, -altiszti" zárkában 
csücsült Vörös szakállt növesztett két hónapi fogsága alatt Nem akart 
borotválkozni, mert minden percét az olvasásnak szentelte. Optimista 
volt:
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— Hamarosan kiengednek bennünket — mondta —, mert a lap, 
amelyre előfizetőket gyűjtöttem, legális volt, és a te leveleidben sincs 
semmi gyanús. Az ezredes úr egy nagy piszok — ez az egész. . .

Megcsodáltam világnézeti pálfordulását: elszánt és bátor kom
munista lett.

— Nem fogunk előttük beszarni! Mit képzelnek?
Rövid találkozás után sietett olvasásprogran\ját teljesíteni. 

Cellájában sok könyvet halmozott fel — azokat, amelyeket együtt 
vásároltunk. Senki se vette el őket tőle. Éppen Wells Világtörténetét 
tanulmányozta, lelkesedett Einstein műveiért, habár — beismerte — 
nem értette őket. Börtönének mennyezete alatt csak úgy röpködtek a 
nagy gondolatok és világboldogító eszmék. . .  Eszméink szilárdsága 
nem tűrt kételyt.

*

A parancsnokság gonoszlelkű első tisztje gyakran váratlanul 
betoppant a cellámba, hogy ellenőrizze, nem csempésztem-e be valamit, 
amire ráülhetnék. Az ő felfogása szerint egy kommunistának még a bör
tönben sem szabad ülni, mint a közhiedelem szerint mindenkinek.

— Áldjon a mcsülkein" az ebadta, míg össze nem esik!
De az őrökben volt emberség: sokszor becsempésztek hozzám egy 

ládát ülőalkalmatosságnak, ami az adott helyzetben számomra óriási 
megkönnyebbülést jelentett.

A falakon a poloskák százszámra sétálhattak, én meg hqjtó- 
vadászatot indítottam ellenük: egy kis kartonlappal odanyomtam őket 
a falhoz. Ettől ez hamarosan olyan tarka lett, hogy a kaszárnyatiszt el
rendelte a cella kimeszelését és engem — néhány napra — Robbal 
összezárt De az aranyélet nem tartott sokáig, mert meszelés után 
visszaparancsoltak a cellámba. Jack Londonnál és más íróknál már ol
vastam arról, hogy az egyes zárkában is kibíxja az ember, ha valami szel
lemi szórakozást talál magának. Számomra ez a keresztrejtvények 
készítése volt

Mint minden viszgálati fogságban szenvedő alanynak, nekem is 
egyetlen vágyam volt, hogy vezessenek már a bírók elé, hogy tudjam, 
mi vár rám. Úgy éreztem, a heteken-hónapokon át tartó egyedüllét 
megöl.

Egyszer aztán jött az ügyeletes az őrökkel:
— Csomagod, készülj! Szarajevóba mégy a II. hadtest hadbírósága 

elé. Siess, siess!
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SZARAJEVÓ TÖMLÖCEIBEN

Zelenikában vonatra ültünk. Két katona és egy altiszt kíséretében 
megérkeztünk Szarajevóba, mégpedig abba a hatalmas kaszárnya- 
városba, amelyre ráismertem egy képes levelezőlapról, amit apám 
őrzött annak emlékére, hogy 1896 és 1899 között itt töltötte le regruta- 
idejét. Ennek a kaszárnyatömbnek a kereteiben volt mind a hadbíróság, 
mind a hozzá tartozó börtön, amelybe bekísértek. Ez a börtön arról volt 
híres, hogy 59-es számú cellájában sanyargatták két évig a trón
örökösgyilkos Gavrilo Principet: ..a padlója" éles szegekkel televert 
deszkákból volt ácsolva úgy, hogy a szegek felfelé meredtek és Gavrilo 
állni, ülni és feküdni sem tudott anélkül, hogy összevissza ne szurkába 
magát. Csont és bőr volt, amikor elvitték innen a csehországi Terezi- 
nóba, hogy letöltse húszévi börtönbüntetését. Ott is halt meg.

Amikor szabályszerű szalutálás után kísérőim átadtak Kosta 
Jankovié főfoglárnak, egy primitív törzsőrmesternek, ez rám ripa- 
kodott:

— No, mi az, jómadár? Megint ide kerültél hozzám, mi?
Éppen szólni akartam,, hogy »bocsánat, én most vagyok itt

először", amikor ismét rám ordított:
— Kuss! Pofa be! Mutasd, mit hoztál? — és kiborította vulkánfíber 

kofferomat a padlóra úgy, hogy a benne levő dolgaim szerteszét gurul
tak.

— Szedd ezt össze és mars a 11-esbe! Indulás!
Alig adott erre időt, a kulcsár máris vezetett a minden emeleten 

záros rácsokkal különválasztott folyosókon végig az említett 11-esbe. 
Elővette kulcsait, beengedett, egy lépést még utánam lépett és csak ezt 
mondta, amúgy katonásan:

— Starešino sobe! Odredi ovome gde ée spavati!47
A nszobafőnök" rabtárs a sarokba mutatott egy priccsre, amelyen 

egy keskeny szalmazsáknak látszó valamiben szalma helyett pelyva 
volt, de inkább por, mint pelyva. Megpróbáltam azt valamilyen 
formájúra alakítani, de nemigen sikerült. Közben bolhák ugráltak a 
kezemre.

— Ha van pénzed, vehetsz naftalint! — tanácsolta egyik bqjtársam.
— Hogyan? Hol? — kérdeztem meglepődve.
— A kulcsároknál. Felhoznak ők a boltból, amit csak akarsz. 

Persze kétszeres áron...
Rögtön hozattam is a naftalint, de az sem volt sokkal ártatlanabb, 

mint a bolhák — ugyanúgy csípett.
Mindegy. Ezt is ki kell bírni Érthető, hogy keveset aludtam, hogy 

korán ébredtem, felültem az ágyon és tanulmányoztam a börtönszobát, 
alvó, nem alvó b cg társaimat.
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Akármilyen is végtére ez a ronda börtön, nem egyes cella! — gon
doltam. Emberek vannak körülöttem! Néztem, melyik tűnik rokon
szenvesnek, kivel kezelek társalogni legelőbb.

A másik sarokban lévő ágyon egy szép szál, bogárszemű, széles 
vállű fiú mosolygott felém. Vele fogok megismerkedni először. Átmen
tem hozzája:

— Engem Cvetkónak hívnak. És téged?
— Jozo — hangzott a válasz.
— És hova való vagy?
— Dalmáciai, Krk szigeti
— Régen vagy itt?
— Huszonhárom hónapja.
Forgott velem a világ: tejó isten!
— És az egész idő alatt vizsgálatiban?
— Hát persze.
Beszédbe elegyedtünk. Láttam, értelmes fiú, parasztgyerek, 

tisztelettudó, barátságos, komoly és vidám ember. Megnyerte a bizal
mamat összebarátkoztunk és végig jóban voltunk. (Esztelen dühében 
szolgálati katonafegyverrel hátulról lőtte le áldozatát, akinek a fia egy
szer megverte az ő apját. Ezért tizenkét évet kapott)

Börtöntársaim naphosszat a nagy asztal körül ültek, némelyek 
fel-alá sétáltak hátrakulcsolt kézzel, töprengve, gondba merülten, 
apátiában és depresszióban. A budiból bűzlött a kübli, de a légkört nem 
csak az terhelte: nehezebb volt elviselni legszebb férfikorunk végtelen, 
hiábavaló és veszendő pusztulását, — a szeretteinktől elidegenítő 
táVblságot és testi fajdalom nélkül elszenvedni az elviselhetetlen lelki 
fájdalmakat Ez a sok bqj rontja a légkört, nem a büdös kübli

Némelyek ágyaikon ülve napokig maguk elé merednék, semmi 
sem érdekli őket, mások napokon dt kártyáznak. Újságot, könyvet 
senki sem olvas. Legtöbb arcot belepett a levegőtlenség ragyája. A napi 
egyórás séta sem hozott felfrissülést Egy vagány néha elkiáltja magát:

— Goco, jes'čuo, da je trudna krajjica? Cim rodi, et’nas na slobodi! 
Štaveliš?48

Vagyunk itt szerbek, horvátok, bosnyákok, szlovének, muzul
mánok *  polgári, kispolgári, paraszti és munkásszármazásúak. Mind
annyian fiatalok és szerencsétlenek. Érezzük, hogy valamilyen felet
tünk álló ismeretlen hatalom rabolja és pusztítja életünket

Közben megérkezett Rob is Kumborból, őt itt is egyesbe tették, 
de ő kérte, tegyenek át engemet hozzája. Kérelmét meghallgatták, 
összekerültünk az 58-asban, a mellett a cella mellett, amelyben Gavrilo 
Prindpet sanyargatták* Itt nagyszerűen éltünk: olvastunk, tanultunk, 
vitáztunk, sakkoztunk. Robnak pénze is volt hozatni kívülről mindent,

74



amire szükségünk volt, hogy a dobkályhán főzni is tudjunk, még pala
csintát is sütni

Egy nap beállított a cellánkba a főfoglár:
— Ugye, miért hirdetnek a Politika c. lapban kommunista 

könyveket? Hát van annak értelme, hogy a magatokfqjta azokat 
vásárolja, elolvassa és attól kommunista legyen?

Nem tudtuk, miről beszél. Milyen könyvekről?
— Hát itt van: hirdetik Sztálin életrajzát! Ez a kommunisták leg

nagyobb vezére... — mondja és fejcsóválva távozik.
Törtük a fejünk, mit olvasott ez a hígeszű porkoláb. Hiszen mi is 

olvassuk titokban a Politikát, de ilyen hirdetést nem láttunk benne. 
Néhány nap múlva kitűnt, hogy a Raszputyinról szóló könyvhirdetést 
olvasta és a cárnő kuraf\jának a nevét felcserélte Sztálinéval. A 
freudisták azt mondanák: »In dér Fáhlleistung ist die Wahrheit."

Csak tizenöt év után jöttem rá, hogy Kosta nem sokat tévedett.

*

Kettes cellánkba megint beállított a főfoglár és egyenesen hozzám 
fordult:

— Készülj! Átmégy a tizenegyesbe, Dzsáferhez! Ma halálra ítélték 
és nem akarom, hogy egyedül legyen, míg Zenicára nem viszik 
akasztásra. Légy mellette és ha kell, vigasztald!

— Ugyan, igazgató űr! Éppen engem talált százunk közül erre a 
feladatta? Nem csináltam semmi rosszat és maga ilyesmivel büntet?

— Szó sincs büntetésről. Te éppen azért mégy, mert jó fiú vagy: 
nem veszekedős. Mer\j csák! Hamar visszqjösz, mihelyt őt elviszik.

Nem volt mit tenni: szedtem a cókmókomat és mentem Dzsáfer
hez.

— Szervusz, Dzsáfer! Hogy vagy? — köszöntem rá barátsággal.
— Ó, szervusz! Te jöttél? Nem bqj. Rendben van, csak rakodj le!
— Te, Dzsáfer! Mit szolnál hozzá, ha mi ketten most egy jó poparát 

csinálnánk és együtt vacsoráznánk? Csináljak?
— Hát csinálhatsz, de nekem csak kenyerem van hozzá.
— Van nekem kenyerem is, vqjam is, vöröshagymám is. Ide a 

kenyeret!
A kész kenyérlevest egyazon csajkából kanalaztuk ki és máris 

létrejött a szoros együttéléshez szükséges barátság.
Dzsáferral elmeséltettem, miért ítélték halálra. Elmondta, hogy 

Koqjic járásban messzi fönt a hegyekben született, ott is nőtt fel, 
iskolába nem já rt Amikor behívták katonának, nem bírta a fegyelmet,
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átugrott a kaszárnya falán és hazaszökött. Otthon a csendőrök már 
várták és vitték vissza a kaszárnyába. Három hónapi fogságot kapott. 
Amikor kyött a kaszárnyából, újra megszökött. Most már egy évet 
kapott. Azt is leülte, de mindjárt újra megszökött, csak most már azzal 
a szilárd meggyőződéssel, hogy emberfia őt már sosem fogja el, mert ..ki 
ismeri úgy az erdőt, mint én?” Sokáig bujdosott, és egyszer csak úgy 
megéhezett, hogy azt hitte, éhen hal. Éjfél táján kilopódzott az erdő 
szélére és szemlélődött. Lent egy falu szélén kivilágított üzlethelyiséget 
látott. Ennek az ablakához lopódzott és benézett. Péküzlet! Egy asszony 
a kenyereket polcokra rakja. A friss kenyér illata megőrjítette és arra 
késztette, hogy ugorjon be, kapjon fel egy kenyeret és ..illa berek!" Mire 
az asszony újra bejön, ő már árkon-bokron túllesz és talán észre se 
veszik, hogy egy kenyér hiányzik...

De mint az életben sokszor: egy dolog a tervezés és más a 
végrehajtás. Mikor a nő kiment a pékműhelybe, Dzsáfer beugrott, 
felkapott egy kenyeret, de pillantása a nyitott kasszára esett: pénz volt 
benne! Belenyúlt. Ebben a pillanatban belépett a pékné, elsikította 
magát, de Dzsáfer leteperte a földre és azonnal megfojtotta. Erre 
berohant a pék a nagykéssel és nekiesett. De Dzsáfer a bivalyerejével 
őt is leteperte és egy keze ügyébe eső drótdarabbal őt is megfojtotta. 
Ezek után visszament az erdőbe.

Mikor reggel a csendőrség látta, mi történt, tartományi méretű 
razziát indított. Elfogták, ideküldték a II. hadtest törvényszéki bör
tönébe és most kötél általi halálra ítélték.

Mindezt egyszerűen és hidegvérűen mesélte el, egy szemernyi 
megbánás vagy lelkiismeret-ftirdalás nélkül.

Megkérdeztem, fél-e a haláltól.
— Miért félnék? Hiszen előbb-utóbb minden ember meghal. Az 

egyik így, a másik úgy. A Koránban is ez áll, mert Allah ezt így parancsol
ta.

Addig sosem hittem, hogy akadhat ember, aki nyugodtan megy a 
halálba.

BÍRÁIM ELŐTT

1933 augusztusának 18. napjára tűzték ki bűnperünk tárgyalását. 
Az emelvényen egy agyalágyult vén tábornok elnök ült. Képtelen volt 
a tárgyalást vezetni — végigszundikálta. De nem úgy a mellette két
oldalt ülő két alezredes hadbíró, az osztrák—magyar hadseregből átvett 
ravasz két jogász. Tudták a módját, hogyan kell fiatal kommunistákat 
keresztkérdésekkel ellentmondásba, zavarba hozni. Az egyik — Kibel- 
juk volt a neve — így tette fel a kérdést:
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— A leveled egyikében ez a mondat áll: »Ha leveleimben 
Shakespeare-t említem, ez azt jelenti, hogy bajban vagyok és akkor ne 
írj többé." Nem rejtjeles mondat ez? Mi az, hogy ••bqjban vagyok?" 
Netalán letartóztatástól féltél?

Úgy védekeztem, ahogy tudtam:
— Kérem, én munkásember vagyok, munkásmozgalomban. Ránk 

pikkel a rendőrség és ha csak teheti, lekap bennünket, akár van oka rá, 
akár nincs. Mi munkások mindig számolunk ezzel, és ha ez meg
történik, akkor valóban ..bajban vagyunk", ahogy írom is a levelemben. 
Ha Rob nekem ilyenkor ír, ő is könnyen bajba keveredhet. Nem akar
tam, hogy esetleg neki is btga legyen, ezért írtam rejtjelesen 
Shekespeare-ről...

Nem folytatta a vitát.
Felszólította a vád képviselőjét, acjja elő a vádat. Ez meg ..tessék- 

lássék" alapon vádolt:
— Kérem a bíróságot, hogy amennyiben bűnösnek találja a vádlot

tat, a törvény értelmében ítélje el.
Ennyi volt az egész. Csodálkoztam, hiszen ő inkább a bíróságot 

vádolja, mint engem...
Következett a védő:
— Uraim. Önök előtt egy fiatal munkás áll — egy eszes fiatal 

ember, aki a maga és az osztálya érdekeiért harcol. A mai világ ..self- 
made mán" névvel illeti az ilyeneket, vagyis olyan embereknek tartja, 
akik önmagukból maguk csinálnak embert. Ehhez nem segíti hozzá 
őket sem iskola, sem egyetem. Az Élet tanítja őket — a huszadik század
ban egyre többen vannak és szívósan küzdenek az élet problémáinak 
megoldásáért. Az én védencem íme az előbb vallotta, hogy munkás. Azt 
is mondta, hogy néha szembekerül a rendőrséggel, de a fővádlottnak 
írt leveleiben egy szó sincs, amit inkriminálni lehetne, ezért felmentő 
ítéletet és azonnali szabadlábra helyezést indítványozok!

Elcsodálkoztam bátorságán. Hogy mer egy ilyen fiatal jogászhad- 
nagy így beszélni a begyöpesedett eszű és lelkűk mélyéig romlott rang
idősebb tisztek előtt? Nem engem véd, hanem a társadalmat vádolja!

De a tárgyalás csak komédia volt, mert már sokkal előbb el volt 
döntve, hogy elítélnek bennünket, már csak azért is, mert a tengerészet 
alezredes ügyésze semmiből csinálta ezt a pert csak azért, hogy fizetéses 
kiküldetést kapjon a tengerre. Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. 
Kollegiális ügy. Elítélték Frai\jo Robot tíz-, engem pedig nyolchavi 
szigorított fegyházra. De mi nem sokat törődtünk azzal, hogy mennyire: 
••Úgy is nemsokára megdöglik már ez az egész kapitalizmus. . . ”

A mi börtönünkben volt két ••szabados" altiszt. Átjártak a 
törvényszékre gépelni és mindent tudtak. Megkérdeztem tőlük, hogy
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lehet az, hogy az ügyész inkább a társadalmat vádolta, mint engem. És 
a védő is . . .

— Hát persze — volt a válaszuk —, mind a kettő kommunista. A 
kommunisták már befészkelték magukat a tisztikarba is...

SZABADLÁBON

Robbal 1933 decemberében szabadultunk. Én Szabadkára men
tem, ő meg szülőfaluéba, a muraközi Mursko SrediStébe. Leadta 
kincstári cókmókját és büszkén eltűrte, hogy a kivezényelt ezred előtt 
lefokozzák. Otthon a bányászok munkásbiztosító pénztárában kapott 
munkát. Én sehol...

Szigorú parancs szerint hazqjövet a rendőrségen kellett jelentkez
nem, hogy ..alássan jelentem, hazajöttem a börtönből”.

Lévay detektívfőnök fogadott:
— Na? Jó volt ott?
— Nem.
— Akarsz újra odajutni?
— Nem.
— Hány kommunista van Szabadkán?
— Nem tudom
— Na látod! Én tudom: száz! Ebből 83 már a kartotékunkban van, 

17 még birkái, de elfogjuk őket is... Hány éves vagy?
— Huszonhárom.
— Szóval taknyos. Vagyis ahogy ti mondjátok: ömladinac.49 Ugye, 

ti tényleg hiszitek, hogy meg tudjátok buktatni az államrendszert?
Nem hiszük, hanem tudjuk — gondoltam magamban, de nem 

szóltam semmit, ő  folytatta:
— Nem tudjátok, hogy egy államrendszernek van rendőrsége, 

csendőrsége, katonasága, börtöne? Azután van tőkéje, bankja, vannak 
iskolái, egyetemei, törvényei.. És ami a legfőbb: itt van a nép, amely 
szereti és tiszteli a Királyi Házat! Mondd: mit akartok ti tulaj
donképpen?

Hallgattam, nem válaszoltam, csak azt vártam, mikor hagyja már 
abba. Gondoltam: te csak mondd a magadét, azért fizetnek...

— Benneteket nem kellene börtönbe zárni, hanem verni és min
dig csak verni mindaddig, amíg az eszetek a seggetekből fel nem megy 
a fejetekbe...  Munkahelyed van?
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— Igen, a vasúton, a futőházban...
— Csak volt! Állami állás a te részedre ebben az országban nincs! 

Ha csak egyszer a munkásotthonban talállak, nyomorékká teszlek, 
tudd meg! Térden kúszva alamizsnáért fogsz esedezni, ha én elkaplak! 
Te bitang! Mit képzelsz magadról, mi?

Kihúzta asztalfiókját, kivett egy revolvert és egy bikacsököt és 
folytatta:

— Jelentkezni fogsz a köri rendőrségen naponta háromszor: reg
gel, délben és este. Ha nem jelentkezel, azonnal letartóztatlak, mert 
nem engedelmeskedtél a parancsomnak... És most mars haza! Legyen 
gondod rá, hogy ne találkozzunk többé.

Közben ki-ki a maga szakmai szakszervezetébe iratkozott be: 
vasasok, textilesek, famegmunkálók, magánalkalmazottak stb. Az új 
tagok munkásöntudata még igen alacsony szintű volt és a kommunisták 
a legkülönbözőbb világnézeti felfogásokkal találták magukat szemben. 
Volt itt keresztény- és nemzetiszocialista, szociáldemokrata, jehovás, 
adventista. Az egyik a Bibliát idézte, a másik hangoztatta, hogy Európá
ban most csak Hitler tehet rendet, a harmadik mindenért a rendszert 
szidta, a negyedik azonnali szovjet támadást javasolt Európa ellen, hogy 
fegyverekkel vessen véget a tőkés társadalmi rendnek, az ötödik 
Sztálinra neheztelt, hogy a zsfrosfazéknál ül és csak arról beszél, mek
kora eredményeket ér el a szovjet mezőgazdaság és ipar, velünk meg 
nem törődik stb.

Legtöbb bajunk a jdbb- és baloldali fanatikusokkal volt, provoka
tív kérdéseikre mindig talpraesett választ kellett adni, mert különben 
nekik lesz igazuk a hallgatóság előtt és akkor vesztettünk, oda a 
tekintélyünk. Mi meg így gondolkoztunk: Minden munkás felfogását 
komolyan kell venni és ha hibázik, korrigálni kell. Nézete a társadalmi 
kérdésekről és jelenségekről a polgári sqjtó, az egyház, a családi nevelés 
és a hagyomány befolyására alakul. Ezeket a nézeteket csak mi tudjuk 
megváltoztatni Hiszen lényegében mindegyik a 'munkásosztály bol
dogulásának útját keresi, és éppen ezért nem szabad kigúnyolni vagy 
mellőzni őket.

Ez a megfontolás irányította érdeklődésemet a munkáskultúra 
fontosságának felismerésére: új tartalmat kell adni neki Tehát 
ébreszteni a munkásokban saját érdekük tudatát. Utóvégre nem is a 
hibás eszmékkel van bqj — azokat mindenki a maga módján vonzóknak 
érzi —, hanem abban, hogy a társadalom rendje kitartóan és minden 
lehető eszközzel butítja a szegényeket, különösen a munkásokat és a 
parasztokat.
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Számunkra most ez az első alkalom, hogy immár ne csak egyének
kel, hanem tömegekkel foglalkozzunk — ki tudja, meddig lesz erre 
lehetőség egy diktatúrában, amely minden nap másképp harcol a kom
munisták ellen és újra betiltja a szakszervezeteket, ha látja, hogy a kom
munisták a kezükbe vették őket. Akkor ismét csak az éjfélig tartó séták 
legyenek az egyetlen lehetőség a propagandára?

De egyelőre nem volt semmi baj. A rendőrség nemigen járhatott 
be a szakszervezetekbe, mert azok — kormányintézkedés szerint — a 
kamarások ellenőrzése alatt vannak.

De kik ezek a »kamarások?"
Az 1929. január hatodiki diktatúra — tudjuk — minden politikai 

tevékenységet, jobban mondva minden (polgári) pártot is betiltott. A 
kommunistákat már tíz éve nem engedte működni. Ezzel azonban nem 
tudta (nem is lehet) megszüntetni a politikai életet és a benne tapasztal
ható mérhetetlen feszültséget. Hiszen 1928 júniusában revolverrel 
három horvát parasztpárti vezetőt lőttek le, országszerte a polgári 
pártok is meg a kommunisták is tucatszámra szerveztek tüntetéseket, 
összetűztek a rendőrséggel. Emiatt folyamodott diktatúrához a király. 
Hogy a politikai erőket békés együttélésre, hazafias magatartásra és 
egymással szemben türelemre kényszerítse, Mussolini receptje szerint 
korporatív rendszert vezetett be. Ezen azt kell érteni, hogy az ellentétes 
érdekű társadalmi csoportok — érdekük kifejezésére és megóvására — 
kamarákat létesítenek. így alakult meg a gyáriparosok, a kereskedők, 
a kisiparosok, végül a munkások érdekképviselete, a Munkáskamara. 
A liberalizált osztályérdek óvása tehát csak békés tárgyalások útján 
valósítandó meg! Az osztályharc tilos! Még a hirdetése is tilos!

Forradalomtól tartva ugyanis a király — az udvarán lebzselő orosz 
ellenforradalmár tábornokok unszolására — Mussolini receptje szerint 
kihirdette, hogy «osztályharc nincs", hogy a munkások a tőkésekkel 
csak békés tárgyalások útján egyezkedhetnek. Az érdekeiket kama
rákba tömörülve képviseljék. így születtek meg a munkáskamarák, 
hogy a munkások nevében a tőkések kamaraszervezeteivel egyezked
jenek mqjd és ellenőrizzék a tőke és a munka békés együttélését.

A kommunistákat a diktatúra egyszerűen terroristáknak nevezte 
el. Terrorizálni csak az államnak szabad! A jelszó: osztálybéke — az 
eszköze erőszak!

Hogy a munkáskamarai rendszer jól működön,. arról egy belgrádi 
ügyvéd, a hajdani szocialista Žika Topalović gondolkodott, a Munkás- 
kamarát és annak helyi képviseleteit úgy szervezte meg, hogy spidis- 
kedhessenek is a szakszervezetekben.

Szabadkán Laza Petrovié és Rozmqjer Antal voltak az első 
munkáskamarai vezetők, később bizonyos Jozefina Kuden asszony, aki
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nagy barátságot színlelve a kommunisták felé, ezeknek minden 
akciójáról tudomást szerzett és információit az illetékesek felé 
továbbította.

Mint minden spiclirendszer, ez is hamar lejáratta magát a 
munkások előtt: alkalmazásával nem lehetett a munkások osztályhar
cát lefékezni, mert a nyomor, amelyben éltek, a szakszervezetekbe 
terelte őket, ahol a kommunisták lassacskán minden pozíciót betöl
tötték. A kamarások befolyása tehát a minimumra csökkent és fokoza
tosan meg is szűnt.

*

Vasúti állásomból a rendőrség végleg kidobatott, így 1934 első 
nyolc hónapjában kereset nélkül maradtam. A sok más munka- 
nélkülivel együtt én is állandóan a szakszervezetek helyiségeiben 
..lógtam". Hogy ne múljanak napjaink semmittevésben, átszerveztük a 
szakszervezeti adminisztrációt, szavalókórus- és színjátszópróbákat 
tartottunk, politikai és világnézeti vitákat folytattunk és provokáltunk. 
Többek között néhány eszperantó tanfolyamot is megindítottunk, mert 
akadtak szimpatizánsok, akik látták, milyen jól megértjük egymást egy 
számukra idegen nyelven és hallották, hogy nagyon könnyű megtanul
ni. Mi meg propaganda céljából egymás közt eszperantóul beszéltünk, 
ezen a nyelven köszön tgettünk egymásnak, sőt verseket fordítottunk 
eszperantóra és úgy adtuk elő őket. Járattuk a jugoszláviai kiadványú 
La suda stelo c. lapot. Külföldiekkel leveleztünk és csecsebecséket 
cserélgettünk. Jómagam egy Akino Ebina nevű japán munkással 
leveleztem és egy szép gejsával illusztrált leheletfinom zsebkendőt kap
tam  (A rendőrség elkobozta__)

*

Az eszperantisták között feltűnt egy rokonszenves, mosolygós, 
ősz hajú, meglehetősen öreg nyugdíjas, akit hamar magunk közé 
fogadtunk. Csak lassan, fokozatosan fedte fel a kilétét. Dr. Schück Her- 
mann volt a neve, hatalmas tehetséggel és óriási élettapasztalattal ren
delkezett. Szabadkai származású volt, de életének legnagyobb részét 
külföldön töltötte és feltornázta magát a lehető legmagasabb állásba 
Németországban: a Birodalmi Bank főfelügyelője lett. A zsidóüldözések 
elől menekülnie kellett és Angliában telepedett le, ahol szintén magas 
beosztásban a világhírű Schenker & Co. cégnél egészen új rendszerű 
könyvelést fektetett le. Nyugdíjazása után hazajött szülővárosába és

81



órákat adott könyvelésből, angol nyelvből és nálunk most eszpe
rantóból is. Világutazó létére megismerkedett munkásmozgalmakkal, 
részt vett bennük, kitűnő marxista tudással és — ami a legfontosabb — 
igazi emberszeretettel rendelkezett. Mi hamarosan akár apánknak is 
tekinthettük, mert olyan jó volt mindenkihez.

Egyszer megszólalt:
— Gyerekek! Meddig akarnak ilyen nehezen élni? Miért nem dol

goznak? Munka mindig van, ha az ember dolgozni akar!
Hitetlenül hallgattuk. Mit beszél az öreg? Mit tuctfa ő, mi mindent 

próbáltunk mi már, hogy munkához jussunk!
— Ugyan, doktor úr! Miről beszél? Hol van itt munka?
— Kereskedelmi és ipari vállalatoknál — nincsenek könyvelők. 

Keresnek jó könyvelőket!
— De mi egyszerű munkások vagyunk, nem könyvelők!
— Tanulják meg a könyvelést! Nem lehetetlen! Órákat adok 

maguknak, ha csoportokba alakulnak és rendszeresen eljárnak 
hozzám.

Számunkra ez érthetetlen beszéd volt. Mi, munkások kezeljünk 
könyvelést tanulni? ő  viszont kitartott az ajánlata mellett, olyannyira, 
hogy — hosszas gondolkodás után — elfogadtuk az ajánlatát és 
hetenként négyszer két-két órát jártunk el délelőtt hozzá a lakására 
könyvelést tanulni. Jómagam az első csoportba iratkoztam be és jó 
tanulónak bizonyultam, de nem az én, hanem a doktor úr tehetségéből 
kifolyólag. Olyan könnyen adott elő meglehetősen bonyolult dolgokat, 
hogy hülyének kellett lennie annak, aki nem értette az előadásait. 
Bátorított, lelkesitett és szeretettel tanított, de nagyon szigorú is volt 
irányunkban. A nála töltött órákat elméleti kiképzésre fordította, a 
gyakorlati problémákat meg házi feladatként nekünk kellett megol
danunk. De ezek sem voltak nehezek, mert a magyarázatok, amelyeket 
előzőleg kaptunk, eligazítottak bennünket. A feladott problémákat 
annyira a gyakorlati életből vette, hogy szinte gyárirodában éreztük 
magunkat, mintha ott könyvelgetnénk. A feladat sok volt, alig győztük 
a következő órára elvégezni.

így ment ez négy hónapig. Végére jutottunk a tanulásnak és dr. 
Schück olyan szigorú vizsgának vetett bennünket alá, mint egy igazi 
egyetemi tanár. Jómagam jelesen vizsgáztam: ..leérettségiztem".

A Prokesch-palotában levő háromszobás szakszervezeti helyisé
gekben egy biliárdasztal, néhány íróasztal, tucatnyi szék és hasonló régi 
bútordarab volt és a hely is szűk lett, amióta a kommunisták is beszer
veződtek. Tágasabb helyiségek után kellett nézni és a helyi Szakszer
vezeti Tanács kibérelt a Zágrábi utca 4. sz. alatt egy egész földszintes

82



házat nagy udvarral, négy nagy utcai szobával, néhány udvari 
helyiséggel és egy tanácsteremmel, amelyben lehetett tartani 
előadásokat, gyűléseket és értekezleteket. Volt elég hely mindenki 
számára, aki dolgozni akart.

Létrejött tehát a női, ifjúsági, sport, kulturális és agitációs 
bizottság; a dalárda, a sakk-kör, az eszperantó egylet; a könyvtár és 
néhány ad hoc szekció. Ki-ki hajlama és érdeklődése szerint iratkozott 
be az egyikbe vagy a másikba. így a szakszervezeti rutinmunkán kívül 
megindultak a nagyszabású akciók a szórakoztatás, az oktatás és 
nevelés terén, lehetőleg marxista világnézeti alapon.

KÍNZÓKAMRÁBAN

Ez év szeptemberében egy állást kaptam 350 dináros havi 
fizetéssel mint gyakornok és jól is dolgoztam. Remélve valami 
fizetésjavítást is, feleségül vettem Laták Ilonkát. De két hónap sem telt 
el, amikor derült égből jött a villámcsapás: munkahelyemen két 
detektív jelent meg és revolvert rántva, futólépésben felém tartva ..Fel 
a kezekkel!” kiáltással letartóztatott. A jelenet az egyébként békés han
gulatú irodában groteszkül hatott, a személyzet egy része nevetni kez
dett, a másik meg iszkolt ki, hogy ne legyen szemtánúja az esetleges 
vérontásnak.

Felkísértek a városházára és annak harmadik emeletén egy nagy 
terembe tuszkoltak, amelyben már tucatszám a fal felé fordulva álltak 
legjobb barátaim és elvt&rsaim, sőt Milán és Vaso öcsém is. Én is a fal 
elé álltam, cipőm orrával lent, saját orrommal fent kellett érintenem a 
falat, úgy, mint a többinek. Egy nap és egy éjszaka után kimerültem.

A kínos egyenes állásban lábam és derekam már nem bírta. 
Közben egyenként vitték ki és hozták be az elvtársakat. Ép, egészséges 
emberből roncsot-rongyot csináltak a kínzókamrákban.

Másnap este nyílik az ajtó és bejön két detektív, akik a vasasok 
egyik értekezletén is ott voltak. Az egyik — Gnyié — megszólít:

— Ha, i ti si tu potpredsedniče metalaca, majku ti j . . .m!50
Hozzám lépett, a szobát szemmel tartó rendőrtől elvette a kardot

és annak tokjával verni kezdett. Előbb a hátamat, a vállamat, aztán a 
fejemet, és egyre csak ezt hajtogatta:

— A kője tebe ono predlagao za potpredsednika, je li? Ko? Ko?51
És vert tovább. Megjelent lelki szemeim előtt az a bizonyos gyűlés

és Bogár János, aki engem javasolt alelnöknek. Persze, eszem ágában
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sem volt, hogy megmondjam. Gnyié eldobta a kardhüvelyt és pofozni 
kezdett, belemarkolt a hajamba és homlokomat a falba verve tovább 
faggatott.

— A ti Srbin pa mađarski govoriš u sindikatima, je li? Daéu ja i 
tebi i Madarima, majku vám komunističku i izdajničku! Nye te sramota 
kao Srbinu da madžarski govoriš? Tim psećim jezikom? Pokazaću ja 
tebi!52

Megelégedve azzal, amit tett, elfordult Szalay Jóska felé és őt is 
félig agyonverte. Következett az öreg Győri és a többi elvtárs, de én már 
nem tudtam felfogni, hogy mi történik körülöttem, csak nyögtem 
kínomban és öngyilkosságra kezdtem gondolni.

Hátam mögött eszméletlenül nem ült, hanem cafatokra verve 
lelógott egy székről az imént behozott Krsto Popovoda, a később igen 
jelentős állami funkciókat betöltő vezető ember.

A rendőrség semmit sem tudott felhozni ellenem azon kívül, hogy 
a vasasok gyűlésén magyarul beszéltem, mégis félholtra veretett.

Másnap vittek a kihallgatásra. Mézesmázos szavakkal a Duna 
bánsági belügyek főnöke, bizonyos Cvetković úr, ezer bocsánatot kért: 
ő tudja, hogy nem vagyok az illegális kommunista párt tagja, és 
elhatározta, hogy két öcsémmel együtt hazaenged, de tizenkilenc éves 
Pavo húgomat bent tartja, mert bizonyíték van rá, hogy tagja az illegális 
pártnak, hogy röpcédulákat terjesztett stb.

Lévay detektívfőnök tehát így váltotta be tavalyi fenyegetését. A 
rendőrségnek kapóra jött, hogy Szabadkára érkezett Zágrábból és 
Belgrádból néhány számunkra ismeretlen kommunista. A keresett em
berek egyetemi hallgatók voltak és a szakszervezeti kommunistákkal 
nem találkoztak. De miért kellett akkor a szakszervezeti vezető em
bereket letartóztatni? — kérdezhetné valaki. ..Hát hogy kiszűrjük az 
újonnan beszervezetteket" — válaszolhatná Lévay.

*

Hazaérkezvén belenéztem a tükörbe: ismeretlen embernek 
tűntem magam előtt. Véraláfutásos arcom sajgott, két szemem alig 
látszott ki a daganatokból, fájt az egész testem és a két fülem zúgott.

A következő nap ilyen külsővel mentem dolgozni Főnököm 
rögtön félrehívott és felmondott: vegyem fel a fizetésemet a pénztárnál 
és* tűrjek el. ő  rendőrség által üldözött embereket nem tart az 
üzletében! Én érveltem: nem lehet egy embert csak úgy az utcára dobni 
és el is értem, hogy újévig maradhassak.

84



A HALÁL ELŐSZOBÁJÁBAN

Siralmas állapotomon a szabadkai orvosok nem tudtak segíteni 
A fillorvos megállapította, hogy bal ftilem dobhártyáját beszakították, 
de nem látta, hogy gyulladásban van és gennyesedni kezdett. Enni nem 
bírtam — mindent kihánytam, mire az apósom figyelmeztetett, hogy 
valami bqj lehet az agyammal, mert az emberek akkor szoktak hányni

Telefonon felhívtam dr. Balog Ernő sebészt és megkérdeztem, 
szokott-e agyat operálni

— Mit, mit? — kérdezte megrökönyödve.
Megismételtem kérdésemet, mire ő:
— Kérem, rögtön jöjjön fel hozzám, mqjd megvizsgálom, mi lehet 

abqja.
Felmentem. Leültetett, kikérdezett, fémkalapáccsal megkopog

tatta a fejemet:
— Fiam, maga nagyon beteg. Meningitise van. Azonnal utazzon 

Belgrádba! Ott mqjd segítenek magán. Adok egy levelet is az orvos 
barátaim számára, azzal merjjen a Vidinska utcai kórházba. De siessen, 
mert az ilyen betegség nagyon veszélyes, elviheti. . .  Ezzel nem lehet 
játszani, még kevésbé várni Állandóan feküdni kell jégpakolással a 
homlokán és kórházi orvosok felügyelete alatt

— De doktor űr — esedeztem —, csak két hete vagyok űj állásban! 
Elveszítem! Mit csinálok akkor?

— Vita nincs! Ha nem megy, elveszíti az életét!
Feleségemmel még aznap vonatra ültünk, és késő este érkeztünk

Belgrádba. Hótorlaszok között bukdácsolva kerestük a nagyváros sötét 
utcáin a jelzett kórházat* Megtaláltuk, de én már nem emlékeztem sem 
vonatra, sem bármi másra, csak jajgattam, őrjöngtem, úgyhogy felver
tem a kórház csendjét

Reggel jöttek az orvosok, megvizsgáltak és a fejtáblámra felírták: 
Meningitis post otitis média.

Dr. Balog diagnózisa tehát pontos volt

*

őrjöngésre kényszerítő fejfájásom folytatódott, a felcser hiába 
adogatta a csillapítókat Egy falat sem maradt meg bennem, mindent 
kihánytam és lassan csontvázzá soványodtam. Hallucinációk kínoztak, 
képi és zenei kényszerképzetek. Az orvosok megállapodtak terápiám
ban.

Németül mondták:
— Elektroschock, kombimért mit Psichotherapie.
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Dr. Eskenazi és dr. Alfandari barátságos beszélgetésbe elegyedtek 
velem és elmondták, hogy ők is lelkesednek azokért az eszmékért, 
amelyekért nekem ekkora áldozatot kellett hoznom. Biztattak, hogy 
most igazán meggyógyulok, mert tudják a b^jom okát is. Hosszadalmas 
kezeléssel, újabb vizsgálatokkal, néhány besugárzással (talán így hívják 
azt a műveletet, amelyet alkalmaztak) napról napra javult az állapotom. 
Előbb félórákra, majd órákra, azután félnapokra és végül egész napok
ra szüneteltek a fájdalmak. A végén tejesen megszűntek és kigyógyul
tam.

HÁT ÁLLJ BE, ELVTÁRS!

— Hó, hó, Cvetko! De régen láttalak — szólít meg az utcán Bogár 
János. — Hol vagy, hogy sose találkozunk?

— Beteg voltam, komám, öt hónapig. Az októberi verés után 
Belgrádban gyógyítottak a klinikán, de már dolgozom és megvagyok 
valahogy.

— Miért nem jársz a Munkásotthonba? Szépen halad a munka és 
terád is szükség lenne. Rád is férne egy kis mozgalmi élet.

Legyőztem Lévayval szemben érzett ellenszenvemet és vasárnap 
délután elmentem a Zágrábi utcába. Az udvaron széksorokban ültek az 
emberek, fellépett a szavalókórus. Körülnéztem, vágytam az emberek 
közé. Mindenfelé vidám arcok. Optimisták! Én meg itt ülök, mint egy 
szerencsétlen, elfásultan és boldogtalanul. A szavalókórus meg 
elkezdte:

Álljon a front, mint penge éle!
Hahó! Mindenki a helyére!
Törjön a kéz, mely konkolyt hintett!
Egységbe hej seregeinket!
Kigyűlt a ház, lángol a ház!
Hát menjetek valamennyien oltani!
Sorakoznak a barna ingek.
Fekete, kék, barna ingek.
Ma éjjel megölnének minket.
Hát állj be elvtárs, védd magad!
Csituljon a testvérharag!
Hallgasson most a sunyi sẑ j!
Némujjon a pártos viszály!
Az idő vészharangja kong!
Szemközt velünk fasiszta front!
Rohamzászlqját bontja k i . . .
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Tovább már nem is hallottam, nem is gondoltam mást, mint 
Lévay ide, Lévay oda, mától kezdve én is ••beállók a sorba” és védeni 
fogom magam! Új fasisztaellenes öntudatra serkentett a szavalókórus: 
lendülettel fogtam hozzá a munkáskultúra szervezéséhez és semmitől 
sem féltem többé. Megéreztem, hogy sokan vagyunk, hogy győzni 
fogunk, akármi is lesz.

Beálltam hát a sorba, és nem is az utolsóba. Latákkal, Mayer 
Ottmárral, Lukács Gyulával, Tarkői Zoltánnal, Kovács Jánossal, Wohl 
Lolával, Rácz Magdával hetes bizottságot alakítottunk, amelynek azon
ban korántsem volt csak hét, hanem alkalmasint talán hetvenhét tagja 
is, mert gyűléseinkre behívtunk minden aktivistát, aki valamelyik kul
turális akcióban volt angazsált. Egész kis parlament volt a hetes 
bizottság. A napirendi pontokhoz bárki hozzászólhatott, indítványoz
hatott és bírálhatott. Azokon pedig ezek az akciók szerepeltek:

— színielőadások, szavalatok, szavalókórus fellépése,
— dalárda szervezése és szerepeltetése,
— tudományos előadások,
— szakszervezeti iskola,
— könyvtárügyek, könyvpropaganda, vándorkönyvtár,
— baloldali sqjtó terjesztése,
— olvasmánykommentáló viták
— és sok minden még, aminek valami köze van a kultúrához.

Közben a helyi szakszervezeti tanácsba beválasztottak titkárnak, 
amelyben vegyesen voltunk kommunisták és szociáldemokraták, de 
szoros együttérzésben dolgoztunk. Ebből a pozícióból jól áttekinthet
tem az egész szakszervezeti mozgalmat.

Hajói emlékszem, legharciasabbak voltak a vasasok, a fások, a 
textilesek és a földmunkások szakszervezetei

A bennem már régen kiérlelődött humanista, demokratikus és 
szocialista gondolkodás mélyen megváltoztatta életérzésemet. Hátat 
fordítottam a polgári jólétért való közelharcnak a kispolgárokkal, nem 
akartam magamnak egyéni utat tömi a boldogulás felé és karriert 
csinálni Nem tudtam elfelejteni Gyöke intését, hogy a munkásosztály
ból nem lehet megszökni. Megbékültem tehát társadalmi helyzetem
mel, odakötöttem sorsomat a munkásosztályhoz: ami vele történik, az 
lesz mqjd az én sorsom is.

Amikor a nemzetiszocializmus egy üstökös robajával rárontott 
Európára a maga képtelen eszméivel, nem tudtam még elképzelni sem, 
milyen lesz a kommunista pártok — külösen a Német Kommunista
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Párt — stratégiája és taktikája ellene, de azt megsejtettem, hogy a harc 
hosszú lesz és kíméletlen. A fasizmus tulajdonképpen egy új világ- 
jelenség volt és nehéz volt eligazodni a tennivalókat illetően. Felülről, 
a Kominterntől vártuk az útbaigazítást, de az nem jött. Ma már tudjuk, 
miért nem. Sztálin a szociáldemokratákban nagyobb ellenséget látott, 
mint a fasisztákban, s ez végzetes volt az európai munkásosztályra: 
egymás ellen fordította a két legerősebb munkáspártot.

A Trocky által hirdetett szovjet hadjárat Európa felszabadítására 
nem következett be, sőt úgy látszott, hogy a szovjetek végleg levették 
kezüket az európai munkásmozgalomról. Az öreg Cséby József 
malíciával hirdettte:

— A fazék köré ültek és zabáinak, velünk meg nem törődnek.
Ilyen gyanú bennem is felmerült, mert amikor éjjel a moszkvai

rádió magyar adásaiban csak azt hallottuk, milyen óriási eredményeket 
ér el minden téren a szovjet rendszer a Szovjetunióban, viszont egy szót 
sem szól Hitler térhódításairól, az Európában végbemenő borzalmas 
dolgokról, például a jugoszláv kommunisták hősi harcairól és mérhetet
len szenvedéseiről a monarchofasiszták börtöneiben. Később következ
tek a moszkvai perek. Az általam mélyen tisztelt szovjet pártvezetőket 
bíróság elé állították a legborzasztóbb bűncselekmények elkövetésének 
vácijával, amit én egyszerűen nem tudtam elhinni, hiszem éppen az 
elítéltek műveinek olvasásával kezdtem el marxista móczára gondolkoz
ni.

Gondolni sem szerettem ezekre a dolgokra, töprengéseimmel 
együtt a szakszervezeti konkrét munkába menekültem. Dolgoztam, 
amennyit csak bírtam.

••Oroszország messze van, ki tuc(ja, mi történik ott — gondoltam.
— Csináld a magad dolgát, amennyire értesz hozzá, és ha tudod, miért 
csinálod. Kis nulla vagyok én a hatalmas szovjet propagandával szem
ben. Ha megmondom, hogy nem hiszek Sztálinnak, kigúnyolnak vagy 
megvetnek — inkább hallgatok..."

— De, Cvetko, te nem hiszel Sztálin elvtársnak? — meresztette 
rám szép barna szemét Kizur István megrökönyödve.

— Nem hiszek én sem Sztálin, sem Buharin, sem Trocky, sem más 
elvtársaknak, tudd meg! Egy kommunistának nem hinni kell, hanem 
tudni! Én ezt így tanultam Marxtól és ennél maradok.

Közöttünk a vita erről nem tartott sokáig — elismertük egymás 
jogát az önálló véleményre és a kor parancsának sajátos felfogására. A 
szakszervezeti együttműködés elég bizalmat kölcsönzött nekünk egy
más iránt és életünk végéig jóban maradtunk, szerettük egymást.

*
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A sztrájkok némelyikére jól emlékszem, különösen a földmun
kások aratósztrájkjára, melyet tántoríthatatlan bátorsággal és kitar
tással szerveztek Matko Vuković, Béla Kričković, Szabó Ida, Kizur 
István, Cseh Károly és más elvtársak. A sztrájkot megelőzően gyalog 
bejárták az egész határt, szállásról szállásra mentek agitálni, és mire 
eljött az aratás ideje, ki is lehetett robbantani az általános arató
sztrájkot. Olyan tömegakció volt ez, amilyet Szabadka még nem látott. 
Bizonyos becslések szerint kb. 20 000 ember tódult be a városba; nem 
tudta útjukat állni a rendőrség, a lovas csendőrség, a politikai és más 
detektívek hada. Megpróbálták rábeszélni a munkásokat: forduljanak 
vissza és ne keressék a bajt. De ezek csak folytatták útjukat a városháza 
felé, kezükben hosszú, vastag meggyfa bottal.

A mezítlábas, napbarnított arcú emberek négyfelől körülfogták a 
városházát, melynek kistermében a polgármester elnöklete alatt 
tárgyalt a paritásos bizottság, amely a földmunkások és a gazdák két- 
két képviselőjéből állt. A tömeg lent várakozott, beszélgettek az em
berek és biztosak voltak a győzelemben. A politikai rendőrség főnöke, 
Lazar Turanov megparancsolta a csendőröknek és az egynruhás 
rendőröknek, hogy tűnjenek el, ő maga pedig a detektívjeivel elvegyült 
a tömegben és a körülöttük állóknak próbálta magyarázni, hogy min
den rendbe jön, hogy fent a tárgyalások békés szellemben folynak és 
nem lesz semmi bsg. Sztrájktörőt nem lehetett sehol látni, sőt a sqját 
földjüket művelő kisgazdák is abbahagyták a munkát, nehogy 
sztrájktörők gyanújába essenek.

Amikor a tárgyalások véget értek, megmondták, hogy az 
eredményt a Zágrábi utcai otthonban fogják kihirdetni A győzelem 
érzete magával ragadta a tömeget.

Viharos éljenzés követte a győzelem hírét, amit a Munkásotthon 
ablakából Matko Vuković kihirdetett.

Nem volt ilyen méretű és jelentőségében ilyen fontos a textil- 
munkásnők sztrájkja a Mekka szőnyeggyárban. A sztrájk élén a felesé
gem és a húga — a két Laták lány—állt Hihetetlen kizsákmányolásnak 
voltak kitéve: 1000 csomóért 2,20 dinárt kaptak, amiből havi 250 dinárt 
sem tudtak megkeresni, akármilyen ügyesek is voltak. Sztrájkjuk 
sikerét nehezítette az, hogy javarészt félig írástudatlan munkásnők vol
tak a résztvevők és az, hogy sokan hajlottak sztr^jktörésre, mikor 
látták, mekkora áldozatokat követel tőlük a sztrájk. Egyenként kellett 
ezeket meggyőzni, vagy a sztrájkőrök erélyes fellépésével lebeszélni a 
munka újrafelvételéről.

A valóban éhező munkásnők számára Szabó Ida vezetésével 
gyűjtést indítottak ezek a lányok a piaci kofák között és hullott a kétfiilü 
ruháskosarukba a paradicsom, a paprika, a krumpli, a bab és a szalon
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na, amelyekből a Munkásotthon udvarán felállított kazánokban finom 
illatú ételek készültek.

Az osztályharcokban gyakorlatlan munkáslányok féleredményt 
vívtak ki: 2,20-ról 2,80 dinárra emelkedett az 1000 csomó utáni 
fizetésük és elérték, hogy a túlórát 50%-kal megtoldja Ingusz gyártulaj
donos.

A szakszervezeti ifjúság ónálló akciókat szervezett: tánc
délutánokat, szavalókórust, kirándulást. . .  Ugyanakkor agitált a 
Hetes Bizottság akcióiba való bekapcsolódásra, mert ezekhez sok 
ember kellett.

A szakszervezeti könyvtár a helyiségek elosztásánál csak egy 
padlásbejáratot kapott, de munkáját ez nem zavarta. A jobban kereső 
és könyveket is vásárolni tudó elvtársaknál gyűjtötte a könyveket és 
folyóiratokat, ezeket továbbította az érdeklődőknek, vagy kölcsönadta 
a Hetes Bizottságnak, hogy programjaihoz innen gyűjtsön anyagot.

KULTURÁLIS AKCIÓK A SZAKSZERVEZETEKBEN

A szakszervezeti munkásság kirándulásai eseményszámba men
tek Szabadkán. A munkások a Msgsai híd lábánál gyülekeztek vasárnap 
reggel és hetes menetoszlopba sorakoztak. A rendezők vörös karszalag
gal a menet élén és végén vigyáztak arra, hogy valaki meg ne zavaija a 
kirándulókat, hogy ezzel is hangsúlyozzák, nem tüntetésről van szó, 
hanem valóban kirándulásról.

Az erdőben kisebb csoportokra oszoltunk és ki-ki a maga ízlése 
szerint szórakozott. Lehetett vigadni, táncolni, futballozni, pingpon
gozni, esetleg udvarolni, akinek ehhez partnere volt. A tisztások 
valamelyikén értekeztek a kommunista pártba szervezett tagok 
anélkül, hogy bárki megzavarhatná őket Itt voltak a legnagyobb biz
tonságban. Délután a hetes bizottság előadást rendezett, szavalókóras- 
sal, dalárdával és agitációval. Végül újra menetoszlopba sorakoztunk és 
énekelve mentünk haza. Ezek már nem osztályharcos dalok voltak, 
hanem népdalok és operettbetétek, melyeknek betanításában Dobler 
Józsefné vitte a főszerepet

•

Ismeretes, hogy Szabadka lakosságának kb. a fele magyar, a 
másik fele meg bunyevác, szerb, zsidó, cigány stb. Ezen a helyzeten nem 
sokat változtatott az, hogy 1918 után aránylag sok jövevény is 
Szabadkán telepedett le. Ezek jó része nem tudott beilleszkedni új 
környezetébe A város maga is a lakóit nagyjából úgy telepítette szét a
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régi világban, hogy északi részén éltek a magyarok, nyugati részén a 
bunyevácok és a központjában vegyesen a gazdagok, a közép- 
osztálybeliek nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Ezek a nem
zetiségek, bár békés türelemben éltek egymással, nemigen keveredtek.

A nemzetiségi kérdések még elméletben sem vetődtek fel, így 
nemzetiségi türelmetlenség sem jelentkezhet ott, ahol a sors és az érdek 
azonos. (Ez egyébként nem csak a munkásosztályra érvényes szabály!)

Miután a kulturális munka is e szabály jegyében indult és fontos 
tényezője volt a munkásosztály öntudatra ébresztésének, természetes, 
hogy az internacionalizmus eszméit ápoltuk és nem csak magyar, 
hanem délszláv, német, orosz, francia és angol műveket is egyaránt 
propagáltunk. A rendezvényeink szerzőit is nemzetiségre való tekintet 
nélkül válogattuk össze és magyar nyelven adtuk elő. Nem az volt a fon
tos, milyen nemzetiségű a szerző, hanem milyen az orientációja: az 
osztályöntudat fejlesztésére alkalmas műveket írt-e vagy nem.

Aki tehát — mint jómagam — így ismerte fel a munkáskultúra fej
lesztésének alapirányát, könnyen belátta, hogy tevékenységét hol és 
hogyan kell kifejteni: harcolni a nacionalizmus minden meg
nyilvánulása ellen és teljes erővel a nemzetköziség eszméit terjeszteni.

Másik nagy feladatunk volt a munkások osztályöntudatra 
nevelése: a sok tudatlan munkásban érdektudatot ébreszteni Erre a 
kulturális munka kiválóan alkalmas.

1936 elején a szakszervezetek keretében a hetes bizottság tartal
mas és szerteágazó tevékenysége — az osztályöntudat emelésén kívül — 
más célokat is követett: megtanítani a munkásokat nyilvánosan 
szerepelni, a kultúra egy-egy ágában specializálódni, előadásokat írni és 
felolvasni, írógépen dolgozni, szavalni és szavalókórust szervezni, alkal
mas színdarabokat keresni, rövidíteni, sokszorosítani, rendezni és 
előadni, élőújságot összeállítani, konferálni, politikai felvilágosító 
munkát végezni

A harmincas évek válságai folytán a világban is, nálunk is a 
munkások hardasabbak, öntudatosabbak és elszántabbak lettek, mint 
amilyenek elődeik voltak. Már nem elégítette ki őket a húszas években 
még a munkásotthonokban is előadott, kizárólag szórakoztató nép
színmű és a primitív bordal. Új távlatok felé orientálódtak, új, sokkal 
hardasabb taktikát követeltek. Rendezvényeinknek polgári külsőt ad
tunk, és az irányzatosságot sem emeltük ki annyira, hogy a rendőrség 
vagy a kamarások ránk bizonyíthassák azok kommunista tartalmát 

A hetes bizottság tervszerű munkájával a szervezett munkások
ból kinevelt szónokokat, szavatokat, színészeket, énekeseket, felolvasó
kat, propagandistákat, akik egy részéből a felszabadulás után ismert 
újságírók, publicisták, rendezők, színművészek, festők, szobrászok, 
gyárigazgatók és politikusok lettek.
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A mindannyiunk által gyűjtögetett anyagot a hetes bizottság egy 
téma köré csoportosította. így ciklusnak nevezett formában feldolgoz
tuk a következő témákat: rekviem Makszim Gorkij halálára, az alkohol 
pusztító hatása, Kína ébredezik, részletek Miroslav Krleža A Glembay 
család c. drámájából, részletek Dosztojevszkij Bűn és bünhődés, 
valamint Hašek Svejk, a jó katona c. regényéből, szavalóest jugoszláv 
és magyar költők műveiből, hangverseny magyar és szerb forradalmi 
dalokból, humoros jelenetek szakszervezetünk életéből stb. stb.

A színvonal nem maradhatott el a Népkörben vagy a városban 
másutt működő csoportok előadásainak színvonalától.Az anyag 
összeválogatása, a szövegigazítás, a rendezés, a díszlet, a jelmez és a 
maszk Lqjfo Lendvai művészi rátermettségét bizonyította, mert ehhez 
a munkához jelentős tapasztalatokat szerzett Zágrábban olyan em
berektől, akik a munkáskultúra fejlesztésében mint szakemberek vet
tek részt. Lukács Gyula az anyagot céljainak megfelelően alakította, 
fordította és jórészt maga is írta. Laták István, mint már beérkezett és 
elismert író válogatta össze a magyar, a délszláv és a világirodalomból 
a verseket, de ő írta a konferanszokat is, amelyeket szuggesztív módon 
adott elő. Mayer Ottmár és jómagam a »világnézeti tisztaság őrei" vol
tunk, afféle végső cenzorai az előadandó műveknek, hogy olyasmit ad
junk elő, aminek világnézeti tartalma van. Kovács-Sehter Rózsi volt az 
utolérhetetlen szavaló magyar, György Manci pedig szerb nyelven. 
Nagy segítséget jelentettek a munkában Kovács János (Apuci), Kovács 
János szabó (Szabó Ida félje), Tarkői Zoltán és mások.

Mindennek lelke azonban Mayer Ottmár volt. Mellette nem 
állhatott meg senki, akinek valamilyen feladatot ne adott volna. Párt
tag volt, de ezt nem tudatta senkivel — a pártonkívüliekkel is úgy 
tárgyalt* és társalgott, mintha párttagok lennének. Mindenkivel szót 
értett, egyszerűen és világosan beszélt, amikor előadott Nem rótt meg 
senkit, nem fölényeskedett és senkit sem vont felelősségre. Tudo
mányos és művészeti kérdésekben járatos volt, véleményét higgadt 
érveléssel adta elő. Mindig mosolygott és sokat cigarettázott Optimiz
musa magával ragadó volt

Wohl Lola volt a hetes bizottság jegyzőkönyvvezetője, aki pon
tosan tudta, ki mit vállalt az ülésen. Szigorúan ellenőrizte, teljesíti-e 
vállalt feladatát és megfelelő időre készen lesz-e vele. Rácz Magda min
denben lelkiismeretes segítőtárs volt — sokszor ő végezte el Lola 
munkáját, ha ennek valamilyen más (párt)feladatot kellett teljesítenie. 
A bizottság munkájához szükséges gépelést és adminisztrálást is ők ket- 
ten végezték.

Külön kell szólni a szakszervezeti iskoláról, amit ugyancsak a 
hetes bizottság kezdeményezett a munkások világnézeti nevelése 
céljából. A hozzávaló programot Ottmár és én készítettük elő, kissé tül
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ambiciózusan, mert ismertetni akartuk az egész történelmi materializ
must és a munkásmozgalom egyetemes történetét úgy, hogy a hallgatók 
az akkori körülményekre is ráismerjenek. A munkások világnézeti 
orientációjára és tanulási érdeklődésére jellemző volt, hogy tucatszám 
jelentkeztek hallgatónak és válogatni kellett közöttük, kit veszünk fel, 
kit pem.

Meg is kezdődtek az előadások az ember eredetéről, fejlődéséről 
és a modern imperializmus katasztrófájával végződtek. Minden 
épkézláb előadó idejében kapott feladatot, mire készüljön fel. A jól 
megalapozott előadásokat a munkások nagy figyelemmel kísérték és 
fegyelmezetten látogatták. Hogy minél jobban megjegyezzék azt, amit 
hallottak, füzetet hoztak magukkal, s abba az előadás végén az előadó 
röviden bediktálta nekik az előadott anyag tartalmát.

Ment is volna ez a szép munka, ha egy napon a politikai rendőrség 
detektívfőnöke, Lévay ..magához nem kérette" volna Ottmárt, hogy pár 
szóban közölje vele: a szakszervezeti iskolát azonnali hatállyal betiltja, 
mert az nem más, mint kommunista agitáció. (Ezek a basák azt 
csinálhatták velünk, amit akartak.) így lett vége ennek a kez
deményezésnek. Következtek azonban a péntek esti előadások más, 
sokkal időszerűbb témákkal. Az előadók a régiek voltak.

Egyszer próbaképpen meghívtunk előadónak egy entellektüelt, 
aki nem volt sem kommunista, sem szimpatizáns, de szóba állt velünk 
és komolyan vette iparkodásunkat. Tőről metszett kapitalista ivadék 
volt egy nagykereskedői családból, magas képzettséggel és sok élet- 
tapasztalattal rendelkező úriember. Arról akart beszélni, hogy egy 
demokratikus államban ^ kapitalisták nem tudják befolyásolni az 
állampolitikát, hogy az független a tőkés osztály befolyásától. Megen
gedtük, hogy megtartsa két előadását, de vállalja mind a kettő után a 
szabad vitát is arról, amit elmond. Higgadtan adtuk elő ellenvetéseinket 
úgy, hogy a végén neki is be kellett látnia: legyőztük. Harag nélkül, ob- 
jektíven és tisztelettel mesélte másnap nekem, hogy Szabadkán sehol 
sincsenek ilyen színvonalas vitaestek, mint nálunk a Munkásotthon
ban:

— Én csak tudom, mert a szabadkőműves páholy tagjaként in
formálnak arról, hogy Szabadkán mi történik. Fogadják őszinte elis
merésemet és igazi tiszteletemet a szép munkáért, amit végeznek.

*

A szakszervezeti iskolával kapcsolatban Mayer Ottmárnak 
később volt egy érdekes élménye. Mint a Híd főszerkesztője és
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falukutató előadott egy bánáti faluban. Előadása után az egyik elvtárs 
vacsorára és szállásra hívta meg magához. Vacsora közben Ottmár 
megkérdezte, honnan tudnak a vita során a hallgatók olyan értelmesen 
és felkészülten kérdezni. Ilyen egyszerű földmunkásoktól ő ezt nem 
várta. A válasz meglepő volt:

— Hát, Mayer elvtárs, hallgatója voltam a szabadkai szakszer
vezeti iskolának és az irkafeljegyzések alapján magam is előadásokat 
tartok itt a földijeimnek. Azt tanítom, amit magától tanultunk ott.

Ottmár elámult: lám, lám igaza van a költőnek — nem vész el a 
kimondott szó. . .

*

A Radnički S. K  és a Természetbarátok Egyesülete hatáskörébe 
tartozott a palicsi munkásüdültetés sajátos formája: a Sárgapart. Ez 
alatt a tó déli partjai mentén elterülő löszös földdarabot kell érteni, 
mely a zajongó hivatalos strandtól távol ingyenes fürdést és strandolást 
jelentett a munkásoknak. Egyesületeink ugyanis kibéreltek egy pa
rasztházat öltözőnek és itt tartották a maguk építette nagy csónakot is, 
amellyel az ún. Betyárstrand és a Sárgapart között közlekedtek. Nagy
szerű konspiráló munka folyhatott itt, anélkül, hogy a résztvevőket 
bárki zavarhatná. Az Újvidékről, Zágrábból vagy bárhonnan érkező 
központi vezetőségi tagok itt nyugodtan konferenciázhattak a szabad
kai kommunistákkal, nem vette észre őket senki. Pap Palival egyszer 
én is itt találkoztam Mayer Ottmár és mások társaságában.

A jól látogatott Sárgaparton egyesületeink pártoló tagsága 
számára még főzött is önköltségi áron egy elvtárs és így a ráérő 
munkanélküliek egész nap kint maradhattak élvezni a természeti 
szépségeket.

*

Nem szabad említés nélkül hagyni a Munkás Eszperantó Egylet 
működését sem. Az egyesületnek aktív és a nyelvet jól beszélő, sőt tanító 
tagjai voltak Kizur István és Eta, az összes Malušev, Lajčo Lendvai, 
Weisz Rózsi és sokan mások. A nyelvtanfolyamokon a régebbi tagok 
adtak elő az újaknak. A nyelv egyszerű szerkezete folytán sok új hívet 
szereztünk így a nemzetközi nyelvnek és a munkásmozgalomnak is. Az 
eszperantó jelentőségét a nemzetközi munkásmozgalomban az egész 
világ kommunista pártjai mindig hangoztatták és sokan általa jutottak
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hozzá a világirodalom legszebb műveihez vagy levelezés útján 
barátságot kötöttek idegen országok elvtársaival. Ezzel kiszélesedett a 
látókörük. Sokan járattuk a La suda stelo c. hazai eszperantó újságot, 
az Unversala Esperanto Asocio lapját vagy a Sennacieca Asocio Tut- 
monda kiadványait. Nagy divat volt közöttünk a világ minden táján élő 
eszperantistákkal levelezni. Jól emlékszem azokra a levelekre, 
amelyeket japán társamtól kaptam, Kiotóból, akivel munkásmozgalmi 
kérdésekről korrespondeáltunk. Ezeket a leveleket Lévay elvitte, Beck 
Jenővel lefordíttatta szerbre és megvádolt, hogy nemzetközi vonalon is 
kommunista propagandakérdéseket feszegetek, hiszen az egyik 
levélben ismerősöm azt kérdezi: — »Kia labormovada situacio estas en 
via lando?", vagyis: ..Milyen a munkásmozgalom helyzete a maguk 
országában?" Azt válaszoltam, hogy ez a kérdés nem kommunista, 
hanem munkásmozgalmi jellegű, és különben is a maguk fordítója nem 
tud jól eszperantóul, mert — nézzen utána! — nem -via lando”, hanem 
..nia lando” áll az eredeti szövegben!

*

1934-ben, nyolc hosszú hónapig tartó munkanélküliségem alatt 
találtam időt arra is, hogy fordítói ..praxisomat” folytassam. Elővettem 
Thalheimer Történelmi materializmusát, RasteKis könyv a dialektikus 
materializmusról c. füzetét és még egy-két kisebb marxista tudományos 
szöveget és fordítgattam egyszer az egyiket, másszor a másikat. Ha 
valahol elakadtam, Atlasz János segített.

Sokat lehet tanulrfi az ilyen munka végzése közben. Széles 
történelmi és világnézeti távlatok nyílnak meg a fordító előtt. Szug- 
gesztív olvasmányok voltak számomra, amikor egyrészt a világ minden 
válsága vállaimra nehezedett és a legmélyebb anyagi nyomorba 
süllyesztett, másrészt a rendőrség nap mint nap üldözött, házku
tatásokkal zaklatott, hogy — ha mást nem — mindig elvigye legújabb 
fordításaimat.

FRAKCIÓHARCOK

Erősek voltunk-e vajon, vagy gyengék, amilyennek a rendőrség 
éber kopói tartottak bennünket?

A január hatodiki 1929-es diktatúrának valóban sikerült 
szétzilálnia a JKP és a JKÍSZ szervezeteit azzal, hogy százával vetette

95



börtönbe tagjait és aktivistáit. Vonatkozik ez Szabadkára is, ahol Cséby 
és Mitrović külföldre szökése után a néhány kommunistának nem volt 
elég ereje és tekintélye ahhoz, hogy a terror által megfélemlített többi 
kommunistát újraszervezze. így elszaporodtak a városban a kommunis
ta frakciók, melyek mindegyike azt hirdette magáról, hogy tudja, mit 
kell az adott helyzetben csinálni. De nem volt sokkal rendezettebb a 
helyzet a magasabb pártfórumokban sem: ott sem értettek egyet a 
képzettebb kommunisták abban, mit, hogyan tovább. A Központi 
Vezetőség külföldön volt és a Komintern befolyása alatt állt. Többet 
törődött ennek utasításaival, mint a Jugoszláviában kialakult helyzet
tel. Tito, Moša Pyade, Kardelj és sokan mások börtönben voltak. 
Hiányoztak a vezéregyéniségek, akiknek tekintélyük volt ahhoz, hogy 
újra megindítsák és irányítsák a pártmunkát.

Szabadkán a frakciók — mint ilyenkor szokás — nem értettek 
egyet sem az ország, sem a világ, sem pedig a város történéseinek 
megítélésében — mindegyik a maga igazát vélte legcélravezetőbbnek, a 
másét meg lenézte, kigúnyolta, sőt vészesnek tartotta a mozgalomra 
nézve. Könnyen elhangzott a kvalifikáció: opportunista, munkásáruló, 
gyáva kukac, avagy ostoba fráter, különösen a gyakran ismétlődő 
lebukások után.

Ilyen körülmények között lehetetlen volt a forradalmi erőket 
összefogni és harcba vinni. Legkevésbé az akkori Komintern-utasítások 
szerint, mert a diktatúra ellen fegyveres forradalmi felkelésre szólította 
fel a kommunistákat és így akarta megbuktatni a tőkés társadalmi ren
det Jugoszláviában is.

Az egyik frakció zárt körű párttag-összejöveteleket javasolt a 
kommunisták elméleti kiképzésére, hogy tanuljanak minél többet, és 
ha e ĵön az ideje, álljanak majd a forradalmi munkásmozgalom élére. 
Ebbe tartoztak — rajtam kívül — Kovács János, Laták István, Lukács 
Gyula, Tarkői Márton, Kaufmann Andor, az öreg Cséby és még 
néhányan. Mindegyikünk mögött ott állt jórészt a felesége, a családja 
és baráti köre. Befolyásunk nem volt jelentéktelen. A másik frakció 
összeesküvés formájú szervezésre hajlott: szembeszállni a rendőrséggel, 
nem titkolni kommunista mivoltunkat, röplapokat készíteni és azokat 
a városban kapuk alá, postaládákba szórni Egyesek jónak láttak a 
gyárak kéményére vörös zászlót tűzni és a rendőrséget zavarba hozni, 
amikor azt el ak&ija távolítani Mondhatnám, szó szerint vették a 
Komintern említett utasításait és erő, valamint technikai felkészültség 
hiányában, de az ügy fontosságának tudatában hitték, hogy ez lesz a 
legmegfelelőbb út a tőkés társadalom megbuktatásához. így gon
dolkozott Kizur István, Lazar Nešić, Matko Vukovié, Grósz László, Pavo
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Malušev, Simokovich Rókus, Szalay József, Nagy László és egész hada 
az igen fiatal és tapasztalatlan fiúknak, lányoknak.

A harmadik frakció a vízöntő Szent Flórián szobra alatt 
gyülekezett a Barátok temploma előtt. Szélsőséges kommunista 
jelszavakat hirdetett, de a világon semmit sem csinált. Ide tartozott 
Gubik Nándor, Mladen Kutuzov, Bátori János, Darabos Albert és még 
néhány öregebb elvtárs, jórészt azok, akik mozgalmi tudásukat még a 
háború előtti magyar szakszervezetekben sajátították el.

Folyt a vita közöttük reggeltől estig, amelyben senki sem kímélt 
senkit. Néha igen sértő szavakkal illették egymást. Másnap azután újra 
összejöttek és folytatták ott, ahol előző nap abbahagyták. De mindig 
kizárólag a ..forradalom álláspontjáról" ítélték meg az ország-világ 
helyzetét. Mikor a szakszervezetekben már jól megvetettük a lábunkat, 
közénk jött Gubik Nándor, hogy megmagyarázza a marxizmus igazi 
lényegét »ennek a magabiztos fiatal csürhének". K isfában (csak ott) 
volt az egész marxizmus, a részünkről jól ismert ausztromarxizmus, 
amelynek érvénye a mi szemünkben már régen lejárt. Hangos, öntelt, 
magabiztos, fennhéjázó, egyeduralomra törő és erőszakos egyénisége 
természetesen hamar elvesztette rokonszenvünket. Hogy kimutassuk 
ellenkezésünket állításaival szemben, előadása közben mindig akadé
koskodtunk és megzavartuk mondókájábán. Elvesztette beszéde fona
lát, zavarba jött és hüvelykujjait mellénye karkivágásába akasztva, 
rákvörösen kiabálni kezdett:

— Elvtársak! Én itt a dialektikus materializmus jó és rossz oldalait 
magyarázom, maguk meg mindig a szavamba vágnak! Jegyezzék meg, 
nem azért jöttem ide, hőgy néhány családdal vitatkozzak, hanem hogy 
felvilágosító munkát végezzek munkástársaim között. Mit akarnak 
ezek a Nádorék, Kovácsék, MaluSevék, Latákék, Tarkőiék, Kizurék? 
Azt akarják, hogy abbahagyjam? Én erre azt mondom: csak azért is 
folytatom. -Csak azért is dongó, csak azért is dongó."

Kigolyóztuk és visszament a vízöntő Szent Flórián védőszárnyai 
alá, hogy később a megszállás alatt a magyarországi Nemzeti 
Munkaközpontban kapjon vezető beosztást, amiért a háború után 
Rákosi Mátyás rendőrsége halálra kereste. . .

*

Tekintettel arra, hogy a Kizur—NeSié-féle frakció felfogása 
legközelebb állt az akkori Komintem, illetve jugoszláv pártvonalhoz és 
a legharciasabb volt, feladatul kapta a JKP helyi bizottságának újra
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szervezését és gyűjtötte maga köré azokat, akik ilyen helyzetben is haj
landók voltak az általa kijelölt akciókban részt venni

Jómagam erre nem voltam hajlandó. Féltem Lévaytól, féltem az 
akciók balsikerétől és emiatt összeütközésbe kerültem Kizur Istvánnal. 
Az illegális pártmunkáról egészen más elképzeléseim voltak, kb. 
amilyeneket Cséby Lajostól lestem el, de Kizur nem így gondolkodott. 
Egyéniségeink nagyon különböztek egymástól. Mikor semmiképp sem 
tudtunk megegyezni, 1935 nyarán az időközben Zágrábban megalakult 
első hazai csúcsszervezethez folyamodott igazságtételért. Azt akkori
ban Đuro Mitrovié vezette, mindkettőnk igen jó és igaz barátja. Mifrović 
már megjárta a Szovjetuniót, ott magas pártiskolát végzett, és a külföldi 
Központi Vezetőség benne alkalmas személyt látott, hogy vezesse az 
Országos Pártirodát, amelynek akkor konspiratív okokból Zembilj 
(Zemaljski biro) volt a neve.

Kizur személyes referálása alapján Mitrović levélben utasította a 
szabadkai komitét, hogy egy ülésére hívjon meg engem és tisztázza 
velem együtt a szabadkai helyzetet és egyezzünk meg a további munkát 
illetően. Jómagam erről egy szót sem tudtam egészen 1975-ig. Akkor 
kezembe került dr. Milenko Palié szerkesztésében A forradalmi 
munkásmozgalom Szabadkán c. könyv, mely összegezte a szabadkai 
pártmozgalomra vonatkozó összes írásos adatot úgy, ahogy azok annak 
idején a párton belül és azon kívül íródtak. E gyűjtemény két levelében 
szó van rólam. Az elsőben az áll, hogy Kizur István ellen az öreg Cséby 
rágalmazó kampányt indított tisztán személyi okból és egy Ognjen nevű 
laKatosra, ..az egyébként jó elvtársra nagy hatást gyakorol”. Ez meg azt 
hiszi, hogy az öregnek mandátuma van a pártügyekbe való beavat
kozásra. így sikerült az öregnek összeveszítenie ezt az általunk 
korábban két legjobb elvtársnak tartott Đurićot (Kizur) és Ognjent 
(Cvetko Maluáevet). Mindkettőjüknek befolyása van a párttagságra és 
összevesztek úgy, hogy Ognjen most a helyi vezetőség ellen csak azért 
folytatott harcot, mert Durié benne van. Ognjent konstruktív együtt
működésre megnyerni viszont nagy segítséget jelentene. Az öreg Zikov 
(Cséby József) most is leveleket ír Madridból (Moszkvából) és azokban 
kizárólag Ognjent tartja megfelelőnek a pártmunka vezetésére, 
Đurićot pedig provokatőmek titulálja. Amikor utasításunkra Durić 
Ognjent munkára szólította fel, az öreg Zikovra való hivatkozással ő ezt 
elutasította.

^Ezeket magától Duriétól tudom — írja tovább Mitrović —, aki egy 
fiatalember kíséretében itt volt nálam. . .  De én írni fogok Ogi\jennek, 
mert személyes barátok voltunk és én vettem fel őt a pártba. Hiszem, 
hogy tudok mqjd hatni rá.”
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A fenti kovonat Mitroviénak, a Központi Vezetőséghez intézett 
jelentéséből való és Palié gyűjteményében 348. sz. alatt szerepel.

A másik, a 352. számú, 1935-ben írt levelet a JKP szabadkai ak
tivistáihoz intézte. Ismét rólam szól. Figyelmezteti a szabadkaiakat, 
hogy egyre gyakoribbak náluk a lebukások, hogy a Központi Vezetőség 
a szertefoszlott párterők egybegyűjtését rendelte el, holott az egymás 
közti torzsalkodás még mindig fékezi munkájukat. A továbbiakban a 
Központi Vezetőség aprólékosan felsorolja az elkövetett hibákat:

— nem ismeritek a párt új taktikáját,
— gyenge a kapcsolat a párt vezetőségével,
— ismeretlenek nálatok a párt határozatai,
— elmaradtok a tömegekkel való munkában,

aminek logikus következménye a kevés eredmény és a kölcsönös vádas
kodás. A konspiráció gyenge. Gyakoriak a lebukások, kommunistákhoz 
méltatlan magatartás az osztályellenség szervei előtt. Általános bizal
matlanság, elviselhetetlen légkör, szektás magatartás, zavarodottság, 
félelem és pánik lett úrrá a mozgalmon, mert minden csoport maga akar 
hatalmaskodni a többi felett.

Ez a levél megismétli az előbbi jelentésbe foglaltakat azzal a 
megállapítással, hogy az öregZikov miatt Ogi\jen (ez az aránylag fegyel
mezett és intelligens munkás) eszköze most másoknak. »Nem látja, 
hogy Durié elvtárs ellen favorizálja őt az öreg Zikov. Minden szubjektív 
jóindulata ellenére figyelmeztetjük Ognjen elvtársat, hogy helytelen a 
magatartása a pártmunka és Đurić elvtárs iránt, ezzel azonban nem 
akarjuk őt megbélyegezni, hanem csak tudomására adni neki és a köréje 
gyülekezőknek, hogy aẑ  efféle magatartás nagy akadály a szabadkai 
pártszervezet konszolidálásában. Nem fogadhatjuk el Ognjen követe
lését, hogy Durié elvtárs lépjen ki a pártmunkából, mert nemcsak ő az 
oka a gyenge munkának, hanem mindannyian, akik ott vagytok. A 
Központi Vezetőség elvárja, hogy Đurić és Ognjen együttesen tanul
mányozzák át a VII. kongresszus feladatait."

A fenti két írással kapcsolatban meg kell állapítanom, miszerint 
bizonytalan a levél megérkezése Szabadkára, miután keltezése nincs. 
Lehet, hogy csak fogalmazványról van szó, ami azonban nem csökken
ti a benne mondottak jelentőségét. Tény az, hogy én ezekről az írásokról 
negyven évig semmit sem tudtam, és Kizur nem tett róluk említést 
előttem soha, még kevésbé hívott valamilyen kongresszusi határozatok 
közös tanulmányozására. Nem hiszem, hogy akármilyen szándékkal el
titkolta volna előttem létezésüket. De a Mitroviétyal folytatott beszél
getéseiről egy szóval sem tett említést és én azt sem tudtam, hogy 
Zágrábban járt nála.
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Ami viszont a két írásban foglalt állítások lényegét illeti, nyugodt 
lélekkel elmondhatom, hogy az öreg Cséby és Kizur közötti el
lentétekről és azok okairól mindent tudtam, de ez a kölcsönös el
lenszenv nem párt, hanem magánjellegű volt. Az öreg Cséby nyíltan 
uszított Kizur ellen előttem is, mások előtt is, de az én összecsapásom
nak Kizur Istvánnal nem ez volt az oka. Az igazi okot az előbbiekben 
leírtam — és ennél maradok. Nem hittem, hogy az öreg Csébynek 
mandátuma van a pártügyekbe való beleavatkozáshoz és a kritikán 
kívül nem folytattam semmilyen akciót a helyi pártvezetőség ellen. 
Arról sem tudtam, hogy az öreg Cséby amellett agitál, hogy én vegyem 
át a pártmunkát Szabadkán. (Okulva a sok lebukás okain, azt nem vet
tem volna át, ha kínálják is . . .)

A második levél körülbelül ugyanazokat a hibákat rója fel a 
szabadkai párttagságnak, amelyeket én is emlegettem. Kizurnak el is 
mondtam, de emiatt persze eszem ágában sem volt követelni, hogy 
vonják meg tőle a pártmunka irányítását vagy ítéljék el magatartását. 
A háború kitörése napjáig a legjobb barátságban voltam vele és a 
szakszervezetekben számtalan akcióban együtt dolgoztunk. Kettőnk 
között a bizalom teljes volt. A pártmunkát sohasem emlegettük, kivéve 
amikor én őt Andrya Ninković szembeötlő barátkozására a politikai 
detektívekkel figyelmeztettem, de ő ezt — sajnos — nem akarta tudo
másul venni: bizonyítékot kért.

Meg kell még említenem, hogy két évig tartó szoros barát- 
kozásunk alatt — 1930—1931 — Mitrović egyszer sem közölte velem, 
hogy felvettek a pártba, fenti leveleiben viszont ezt is emlegeti. Megval
lom, ilyesmiről én sem tőle, sem mástól nem hallottam soha semmit. 
Lehet, hogy ő engem annak tartott és számításba vett és feltételezem, 
hogy konspirációs okoknál fogva erről nem tett említést előttem. Én 
párttag csak 1946. január 9-én lettem, amint ez a pártkönyvecskémbe 
is be van írva.

A KORUNK MUNKATÁRSA

Az előbbiekben említett több mozgalmi folyóirat közül csak a Híd 
és a Korunk jelent meg folyamatosan.

Rendszeres járatása és olvasása alakította ki életszemléletemet és 
világnézetemet. Most (1986), ötven év után is csak azt mondhatom, 
hogy egyenes, tisztességes, humanista és baloldali irányzata olyan 
mélyen belém gyökerezett, hogy a későbbi megpróbáltatások során erőt 
adott minden baj könnyebb elviseléséhez.
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Első nagy olvasmányom a még kék fedelű Korunkban Hatvany 
Lqjos cikke volt: A polgár válaszúton. Tiszta emberi szava, világos ok
fejtése a napnál világosabban kimutatta, hogy az európai társadalom 
olyan fordulóponthoz érkezett, amelyben a polgár is alternatíva előtt 
áll: jobbra vagy balra, mert középút nincs! Cikkének minden érve 
elmémbe vésődött. Gondoltam: ha egy polgárnak is már választania kell 
életutat, mit kell nekem töprengenem? Fiatal munkásember létemre 
habozzak? Hiszen érdekem miatt is balra kell mennem.

Éppen azokban a hetekben olvastam a 100% című folyóiratban 
Majakovszkij Balra mars című versét:

Hömpölyögjetek szét az indulóban!
Ma nincs helye a vitázó szónak!
Hallgassanak a szónokok!
A ti nevetekben a puskacső beszél.
Megkergetjük a történelem gebéjét.
Balra! Balra! Balra!

így ébresztette a Korunk bennem és másokban a munkásosztály 
életének aktuális és történelmi valósága iránti érdeklődését, hogy min
den mai szenvedésünk oka a történelmi messzeségekben gyökeredzik, 
hogy a magántulajdonra épített társadalmi rend nemcsak az éppen 
most dühöngő világválság következménye, mert osztályharc mindig 
volt és lesz is mindaddig, amíg osztályokra tagozódik a társadalom.

Közelebbi érintkezésbe a Korunkkal úgy kerültem, hogy 
előfizetést gyűjtöttem rá és megkérdeztem a szerkesztőségtől, hol és 
hogyan űzessem be az összegyűjtött pénzt. Gaál Gábor apró betűkkel 
teleírt levelezőlapon válaszolt és mindjárt azt is megkérdezte, szere- 
tik-e a Korunkat Jugoszláviában, tudnék-e találni a jugoszláv értel
miségiek körében embert, aki Jugoszláviáról írna a Korunkban, mert 
ez a téma is érdekelné ennek olvasóit.

Lelkesen igennel válaszoltam. A szabadkai Népegyetemen tartott 
előadások szerzőire gondoltam, elsősorban M\jo Mirkovié egyetemi 
tanárra, akinek vitaestjére Dragoljub Jovanovié szerb politikussal jól 
emlékeztem. Lelkesen hallgattam végig a Hogyan jutottak hatalomhoz 
Németországban a nemzetiszocialisták? című nagyszerű előadását.

Ez az ember isztriai származású volt, és amikor Olaszországnak 
ítélték oda Isztriát, emigrált és 1918-ban érettségi bizonyítvánnyal 
európai tanulmányútra indult egy darab száraz kenyérrel a zsebében. 
Napszámoskodott, a földet túrta Európa-szerte, hogy gazdaság- 
tudományi egyetemeken továbbképezze magát Végül Szabadkán
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magántanár lett a jogi karon. Szakavatott ismerője volt Jugoszlávia és 
Európa gazdasági életének, egyben poétalélek is, aki Mate Balota néven 
írt Isztriája után vágyódó nosztalgikus verseket.

Gaál Gábor kérelme kapcsán kopogtam be a jogi karon 
kabinetjébe. Azt hiszem, egyetemi hallgatónak nézett és leültetett. 
Kissé félénken előadtam, hogy egy kolozsvári magyar folyóiratba 
jöttem cikket kérni tőle. Ha megíija szerbül, én lefordítom magyarra. 
Felkapja a fejét:

— És milyen irányú folyóirat az? — kérdezte kissé gyanakodva.
— Nagyon haladó irányú — válaszoltam.
— Ide hallgasson, fiatalember! Ma nagyon sokféle folyóirat van és 

mind »nagyon haladó" irányú. Merre tart az a magáé?
Láttam, színt kell vallani, mert a tanár úr engem agent 

provocateur-nek is nézhet. Nagy nehezen kinyögtem:
— Tisztán baloldali. A lehető legbaloldalibb . . .
— így beszéden! Akkor lehet róla szó. Mesében róla részleteseb

ben.
Elmondtam a lényeget úgy, ahogy tudtam és éreztem: kik 

szerkesztik (magamban azt hittem, hogy a III. Internacionálé emberei), 
kik olvassák stb. A tanár úr figyelmesen végighallgatott, mqjd a tárgyra 
tért:

— írok. Hagyja itt a címét. Ha kész lesz a cikk, értesítem. . .
Nemsokára átvettem tőle Ajugoszláviai parasztság helyzetéhez c.

cikket, amelyet Gaál Gábor az én fordításomban le is közölt a Korunk 
1936. évi 3. számában.

Határtalanul örültem, s örömömet az is növelte, hogy Gaál 
Gábortól ismét egy levelezőlap érkezett, amelyben biztat, én is íxjak cik
ket valamiről, ami megítélésem szerint most aktuális Jugoszláviában. 
Megdöbbentett, hogyan íijak én a Korunkba, melynek szerzőihez 
képest magamat kismiskának képzeltem. Gyötört az iskoláztatásom 
hiányossága és az ebből eredő kisebbrendűségi érzet

Miután ezt legyőztem magamban, nekifogtam Jugoszlávia 
országai és tartományai agrártörténeti bemutatásának. Ismertettem a 
hűbéri rend lényegét, az 1804—15. évi felkelés után Szerbiában kia
lakult agrárviszonyokat, az Obrenovié-dinasztia tagjainak kapzsiságát; 
rámutattam, hogy Bosznia-Hercegovinában még 1910-ben is a 
parasztlakosság 40 százaléka jobbágysorban tengődött és hogy Dal
máciában sem volt jobb a helyzet Cikkemet azzal zártam, hogy az 1918. 
évi »felszabadulás" után bekövetkezett agrárreform nem hozott 
lényeges változást az ország agrárviszonyaiban, mert a királyi diktatúra 
kikiáltása után felszámolták az agrárreformot.
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Sokáig javítgattam, csiszolgattam a cikkemet, hogy ne maradjak 
szégyenben vele, és amikor már közölhetőnek ítéltem, elküldtem. Jött 
a válasz: leközlik! írjak még!

Nehéz leírnom, milyen öröm vett erőt rigtam és mit jelentett 
számomra Gaál Gábor biztatása. Körülbelül ezt írta:

..Tisztelt Uram! A fordítása és most beérkezett cikke bizonyos 
íráskészségről tanúskodik. Kérem, írjon a Korunk számára továbbra 
is . . ."

Mondanom sem kell, milyen izgalommal gyűjtögettem a 
folyóiratokat, könyveket és tanulmányokat. Kivonatokat készítettem, 
újra rendezgettem őket, míg ki nem alakult bennem a téma, amelyről 
írhatok.

Közben befutott a sárga fedelű Korunk száma, amelynek 
címlapján megpillantottam a nevemet. Nem volt nálam büszkébb 
ember Szabadkán. . .  Rögtön utánanéztem, javítottak-e valamit a 
szövegemen. Majdnem semmit! Bravó!

Dr. Schück az utca túloldaláról jött át gratulálni; Pavo húgom 
Verbászról levélben gratulált; Stafi, amikor k\jött a börtönből, el
mondta, hogy Mitrovicán az elvtársak elismerőleg nyilatkoztak a cik
kemről . . .  Mi kell több egy kezdőnek a biztatásnál és cikke meg
jelentetésénél?

*

Nekiláttam a második cikknek (Gazdaság és parasztság Jugo
szláviában) és leírtam benne a jugoszláv parasztság termelőeszközeinek 
primitív állapotát. Szerbiában 100 vasekére 100, Boszniában 774, Crna 
Gorában 836, Macedóniában 1062, Hercegovinában pedig 5273 faeke 
volt — nem számítva az élő és holt leltár teljes hiányát. Ez az egykori 
zadrugák53 széthullásának végzetes következménye volt, amin sem
milyen, felülről jövő szövetkezeti kezdeményezés sem tudott segíteni

Ezt a cikket a Korunk 1937. évi első számában hozta, mire én 
minc(járt egy igen kényes témába fogtam: a külföldi tőke Jugoszlávi
ában. Persze nagyon nehezen lehetett adatokat szerezni, de én kitar
tóan kutattam utánuk. Mikor nagyjából már megvoltak, igyekeztem a 
cikkben kimutatni, milyen vészes hatása lett a tőkeimportnak 
Jugoszláviára, mekkora befolyáshoz jutottak a francia, angol, amerikai, 
cseh és német pénzügyi csoportok, hogy a mi gazdag természeti 
kincseinken busás profithoz jussanak. Tizenhét ország tőkései304 ipari 
és 21 bankvállalat útján 2 578 550 000 dinár részvényes és egymilliárd 
kölcsönszerződéses befektetéssel fejlesztették ugyan a jugoszláv ipart 
és kereskedelmet, de a munkások számára ez csak azt eredményezte, 
hogy az átlagos munkabérük évről évre csökkent.
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Ennél a pontnál a »redukált létminimum" kifejezést használtam. 
A szerkesztő Gaál Gábor rögtön lecsapott: hogy lehet hredukált" valami, 
ami már magában is minimum? — kérdezte egy levelezőlapon.

Mosolyogtam magamban, hát csak ez a baj? Mqjd megma
gyarázom!

»Létminimumon az európai szakszervizetek azt értik — válaszol
tam —, hogy a munkásnak joga van többek között hetenként egy mozi
vagy színházi előadásra, egy munkásújság járatására, évi két pár új 
cipőre stb. De hol van ettől a jugoszláv munkás életszínvonala, akinek 
a cikkemben is leírt adatokból következően talán csak a legszük
ségesebbre jut. Ezért írom azt, hogy »redukált" létminimum, és nagyon 
kérem, ne töröljék ezt a döntő jellegű kifejezést."

Erre a szerkesztőség nem törölte, hanem kiemelve, dőlt betűkkel 
szedette a »redukált" szót.

A konklúzióban leírtam, hogy a külföldi tőke által a jugoszláv ipar 
árutermelő apparátusa gazdagodott ugyan, de ezzel a termelés és 
fogyasztás közötti ellentét még jobban kiéleződött és »sürgeti a 
szükségszerű megoldást". (Ném mertem leírni a »forradalmat”.)

A Korunkban megyjelént e három cikkem nagy szerepet játszott 
későbbi újságírói és publicisztikai működésemben, de másféle hatása is 
volt: megszűnt a moszkvai perek idején ellenem indított kampány, mi
szerint nem hiszek Sztálinnak és nem akarom elfogadni, hogy a perbe 
fogott forradalmárok hidakat és bányákat robbantanak, mert romba 
akarják dönteni a szocializmust. Emiatt engem a »hivatalos" kom
munisták letrockistáztak vagy jobbik esetben szobatudósnak tituláltak, 
habár alig volt ember, aki akkoriban többet dolgozott a szakszer
vezetekben nálam. A Korunkban megjelent cikkeim után egyszerre elis
mert elvtárs lettem. Senkit sem zavart, hogy nem akartam párttag 
lenni

A HÍD KÖNYVELŐJE

Amikor a Híd végleg a baloldaliaké lett, Mayer Ottmár megkért, 
vegyem kezembe a lap anyagi ügyeinek intézését és tanulmányozzam 
át, miként lehetne kifizetni a kb. 7000 dináros nyomdai adósságot (A 
lap előző szerkesztőivel megállapodtunk, hogy ezt a kötelezettséget 
magunkra vállaljuk.) Szó nélkül vállaltam a megbízatást, mert tudtam, 
ha dr. Schük tanácsai szerint fogok dolgozni, megbirkózom a feladat
tal. A fülemben csengett állandóan ismételgetett figyelmeztetése:

— Legjobban a költségszámlát figyelje, mert rqjta keresztül folyik 
el a legtöbb pénz! Egyszersmind fokozza a bevételeket, amennyire 
lehet A Híd mozgalmi lap, hajói van szerkesztve, sokan fogják olvas
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ni és megfizetik a magas árát is. A mozgalom nem mozgalom, ha nem 
a hívei tartják el, hanem máshonnan kapja a pénzt.

Okulva ezeken a tanácsokon, csaknem minden számba be
szerkesztettem a következő mondatot:

»Lapunkat az előfizetőink és olvasóink dináljaiból és a munka
társak önzetlen és áldozatkész közreműködéséből tartjuk fenn".

Vagy így:
»A Híd semmiféle párttól vagy rajta kívül álló forrásokból nem kap 

és nem is kér anyagi támogatást, hanem csak az olvasói dinárjaiból 
maradhat meg!"

Ugyanakkor dicséretben részesítettem a pontosan elszámoló ter
jesztőket és teijesztőbizottságokat.

Továbbá bejelentettem a sqjtóalap születését és kértem az olvasók 
támogatását. így elértem, hogy a Fischer testvérek nyomdájában 
tejesen kiegyenlítettem az elődöktől örökölt adósságot és megszerez
tem a Fischer fiúk bizalmát és jóindulatát a Hídnak.

1937 elejére kifizettük az adosságot és lassan gyűlni kezdett a pénz 
újabb akciókra. Semmiképp sem akartam abbahagyni a pontos 
elszámolások sürgetését és hangsúlyozni, hogy a Híd a szegények lapja 
és nem áll módjában senkinek ingyenpéldányt küldeni. A fizetési 
fegyelem teljesen megszilárdult. A teljesztőbizottságok emelték a 
példányszámot és tudták, hogy a papír is drága. Mire mi az esetleg meg
maradt példányokat visszakértük és meghirdettük az utánrendelés 
lehetőségét. Ezzel is szaporodott a jövedelem.

A jobb keresetű elvtársak előre megbeszélt havi összegekkel 
támogatták a sqjtóalapot (dr. Singer Dóci, dr. Wilheim Sándor, Nádor 
Tamás, György Mátyás és«mások), mi meg két százalékát fizettük be az 
alapba. Jelentős támogatás volt ez, de nem a pártbizottságtól jött, és 
nem annak direktívái alapján, hanem a részvevők sqját akaratából.

Szükség volt a lap anyagi létének megszilárdítására, mert az 
ügyészség cenzúrája szinte rendszeresen rombolta a Híd anyagi alapját. 
Először is kizárólag kiszedett kutyanyelveket vagy betördelt oldalakat 
volt hajlandó cenzúrára elfogadni Mivel sokat cenzúrázott, ezeket a 
szövegeket és a tördelést a nyomdának újra kellett fizetni, s ez nagy 
kárt okozott, mert a helyükbe került új szedést is fizetni kellett. Két 
ízben elkoboztatták az egész példányszámot. Ez volt aztán az igazi is
tenverés: a költségeket meg kellett fizetni, az elkobzott lap meg nem 
hozott semmilyen bevételt Ilyen esetekben a Hídban leközöltük a 
cenzúrázott cikkek címét azzal á megjegyzéssel, hogy:

»Értesítjük olvasóinkat, hogy X. Y. ilyen és ilyen című cikke a 
Hídban rqjtunk kívül álló okokból nem jelenhetett meg és kéijük mind 
a szerző, mind az olvasók sz. elnézését."
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A Híd olvasói ebből kiolvashatták, mi történt — tudták, hogy a 
cenzúra sanyargatja a lapot és anyagilag tönkre akaija tenni Erre még 
jobban adakoztak a sqjtóalapba, hogy a Híd ne essen a cenzúra és a 
hatóságok rosszindulatának áldozatául.

A közölt cikkekért tiszteletdQat senki sem kapott és nem is 
fogadott volna el, hiszen mozgalmi ügyről volt szó. Ha ez a probléma 
szóba került, viccesen azt mondtuk:

— Örüljön a szerző, ha cikke a Hídban megjelenik, legalább biz
tosan elolvassák.

Ha Hídügyben utazni kellett, nem fizettünk útiszámlát vagy 
napidfiat — esetleg csak nagy ritkán a készpénzkiadást térítettük meg.

A Hídnak egyetlen fizetett embere volt: Mayer Ottmár. Havi 900 
dinárt kapott, mert a felesége a kisbaba miatt nem dolgozhatott.

Ha már itt tartok, elmondom a Hídhoz közel álló munkatársak 
anyagi körülményeit. Mayer előbb egy malomipari vállalatban dol
gozott havi 700 dinárért, Laták házaló borbély volt, kétdináronként 
hozta össze mindennapi betevő falatját. Simokovich Rókus semmiképp 
sem tudott munkához jutni, így az elvtársaknak kötötte be a könyveket 
a lehető legjutányosabb áron; Szabó Géza hasonlóképp nem kapott 
állást, mert börtönviselt és jól ismert kommunista volt Hangya András 
a belgrádi diákmenzán pincérkedett napi koszt ellenében. Löbl Árpádot 
ide-oba helyezgette a diktatúra, tanári jövedelmének jó része elment a 
sok költözködésre. Dr. Steinfeld Sándort gyengén kereső apja tartotta 
el. Kun Szabó György és Kongó Tivadar rosszul kereső ügyvédeknél 
még rosszabbul fizetett ügyvédbojtár volt Wohl Lola és Rácz Magda, 
akármilyen ügyes hivatalnoknők voltak, vékony pénzen tengődtek.

A Hídban közölt írások színvonala állandóan emelkedett és ennek 
folytán az olvasók száma és a lap ára is. Senki sem mondta le emiatt az 
előfizetést A szegény földmunkások meg csoportokba szerveződtek, 
közösen adták össze a Híd számukra igazán magas árát, és közösen ol
vasták a lapot (Ezek a csoportok lettek később a terjesztőbizottságok, 
mqjd földmunkás-szakszervezeti aktívák és végül esetleg pártsejtek is.)

A Híd ára tehát nem volt probléma, mert a benne közölt cikkek 
a földmunkások életét tükrözték, hitet és bizakodást öntöttek a 
lelkűkbe, segítettek kialakítani politikai állásfoglalásukat és közelebb 
hozták őket a szakszervezetekhez és a kommunista párthoz. A Híd 
tehát orgánuma lett annak a társadalmi rétegnek, amelynek össze
jöveteleihez falun sehol sem volt megfelelő fűtött helyiség, még kevésbé 
társalgóterem A Híd szoktatta őket közösségi életre.

Hiába teijesztette rólunk a reakció, hogy Moszkvából guruló 
rubelekből élünk mi is, a Híd is. Az olvasók jól tudták, hogy állunk 
anyagilag és mennyit küszködünk, hogy a lapot fenntartsuk. Némely 
faluban akadt besúgó, akí a Híd terjesztőire terelte a rendőrség 
figyelmét, mely házkutatást tartott és elvitt minden példányt vagy
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házban levő könyvet. Néha az aktivistáinkat letartóztatták és meghur
colták, de ezzel csak még hűségesebb képviselői lettek a Híd érdekének. 
Az eladatlan példányokért is beküldték a pénzt és a terjesztői jutalékot 
csak ritkán tartották meg.

*

Ha már életrqjz jellegű visszaemlékezéseket írok, nem lehet elég 
csak mozgalmi életemről beszélni, mert én sem voltam csak társadal
mi lény és mozgalmi aktivista, hanem magánember is, akiben gyakran 
felvetődött a kérdés, van-e értelme életem minden napját a mozgalom
nak szentelni és nem ügy élni, mint a többi ember, aki »a maga dolgát 
nézi". Ez alatt a jobb életkörülmények utáni kutatást értem, hogy minél 
több pénzt keressek és jobban éljek. Más szóval, hogy egyéni űton keres
sek boldogulást Nejem, Laták Ilonka életének minden balszerencséjét 
abban látta, hogy magamfajta emberhez ment férjhez, akinek a 
munkásmozgalom csak bajokat hoz a nyakára és nem él úgy, mint a 
többi ember. Egyébként hűséges harcosa volt osztályának és elég szép 
sikerrel vezette le — Aranka húgával együtt — a Mekka szőnyeggyár 
munkásnőinek több mint hathetes sztrájkját, de sok más szakszervezeti 
akcióban is részt vett Mikor félholtra verten feküdtem a belgrádi 
kórházban, lelkileg velem szenvedett, ápolt szeretetével és szerelmével, 
de mihelyt a konkrét nagy bqjok elmúltak, visszakanyarodott eredeti 
életfelfogásához és sírva könyörgött, hagyjam abba mozgalmi tevé
kenységemet és magammal töröttek. Végül is emiatt váltunk el.

Visszagondolva első házasságom öt évére, sokszor eszembe jut, 
milyen feneketlen nyomorban kerültünk össze 1934 szeptemberében: 
svábbogaras lakás a házigazda istállói között; munkanélküliség, 
bizonytalan és rosszul ffeetett állások, házkutatások, letartóztatások, 
animális félelmek testi integritásunkért, betegség, hisztéria, 
depresszió. Mindez házasságunk első fél évében! Csoda-e hát, ha min
den rosszul végződött közöttünk?

BOTCSINÁLTA KÖNYVELÖ ÉS NYELVTANÁR

Jól ismerve életkörülményeinket, dr. Schück egy napon 
felszólított:

— Cvetko, beszélgetni akarok magával.
Elmondta, hogy tudna anyagilag segíteni rqjtam:
— Maga tucQa, hogy óráskönyvelő vagyok bizonyos cégeknél. Az 

egyik ilyen állásomat átadom magának. Egy exportvállalatról van szó. 
A tulajdonosa gyermekkori barátom, nagy tételedben szállít árut, nyers
anyagokat külföldre. Én csinálom a könyvelését, de alig van munkám, 
hetente néhány óra. Egy óráért 25 dinárt fizet. Beszéltem vele,
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beleegyezne a változtatásba, ha magamra vállalom, hogy ellenőrzőm a 
maga munkáját, és én készségesen vállaltam. Most magáé a döntés. 
Megduplázhatja havi keresetét, mert a mostani állását sem kell felad
nia.

Nem hittem a fülemnek. Elámultam: hát vannak még ilyen jó em
berek a világon, akik nem csak a maguk érdekét nézik?

Az ajánlatot természetesen elfogadtam és munkába álltam. Ez 
nagyon megkönnyítette az életünket: Ilonkával azonnal jobb, szebb és 
egészségesebb lakás után néztünk — beljebb a városban. De nem volt 
mivel bebűtorozni. Viszont ebbe is beleszólt a jó szerencse. Szakszer
vezeti elvtársam, Horváth Jenő asztalos, megunta a munkanélküliséget 
és testvérei pénzén önállósult. Kéri, acjjak neki órákat kalkulációból, 
mert konkurrálni akar a nagyobb cégekkel. Azt mondja, pénze nincs, 
de csinál nekem egy szép szobabútort. Természetesen vállaltam ezt is, 
és hetekig tanulmányoztuk a kalkuláció kérdéseit. Tanítványom igen 
jó eszű embernek bizonyult. A végén leszállította a komplett szoba
bútort, és most már még könnyebben élhettünk.

Ám dr. Schück még egy javaslattal állt elő:
— Cvetko, a^jon szerbórákat! A városban keresnek, de nem 

találnak embert, aki szerb nyelvórákat ad, de magyarul is tud. Nincs 
ilyen. Maga viszont ezt vállalhatná, mert ismeri a nyelveket is, a 
nyelvtant is . . .

— De drága doktor úr! Oda diploma is kell, ami nekem nincs! 
Elvállalni valamit és belebukni, nem az én stílusom!

— Tudom. De maga már volt tanár velem együtt az eszperan- 
tistáknál. Láttam akkor, hogy jó nyelvérzéke és alapos nyelvtantudása 
van. A diplomát manapság senki sem kéri, csak elváija a tudást Nézze! 
A szabadkai magyar zsidóknak ég lábuk alatt a talqj, mennének délre, 
mert félnek, hogy ide bejönnek a magyarok, és a szerb nyelv ismerete 
nélkül Belgrádban nem találnák fel magukat Szerb nyelvtanárt keres
nek és magának ebben esélyei vannak. Vállalja el! Tizenöt dinárt fizet
nek egy óráért és még hálásak is lesznek magának. Tanítványokról mqjd 
én gondoskodom. Lesz belőlük sok. . .

Vállaltam ezt a munkát is, mert bíztam abban, amit annak idegén 
a vasúti iskolában Dimitryevié tanártól tanultunk, és megvettem dr. 
Torna Maretié nagy nyelvtanát A tanítványaim okos, tanult burzsoák 
voltak. Irányomban figyelmesek és jóindulatúak. Szép lakásaikban, 
tiszta, meleg és baráti környezetben, elegáns szalonokban, bőrfotelek
ben ültünk és tanultunk. Jól haladtak és pontosan fizettek és ment a 
munka, mint a karikacsapás. Ez is hozzájárult jövedelmem szapo
rodásához

Egyszer összegeztem magamban a sok segítséget, amit dr. 
Schücktől kaptam éa azon törtem a fejem, hogyan tudnám meghálálni 
a sok jót, amit velem te tt Csókoljak kezet neki? öleljem meg és sírva
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fejezzem ki hálámat? Ilyesmi nem jöhetett számításba. Megkérdeztem 
egyesen:

— Doktor úr, maga annyi jót tett nekem azzal, hogy figyelemmel 
kísérte életemet és problémáimat. Tanácsaival kisegített sok-sok 
bqjomból, nyomoromból. Többet adott, mint egy apa ad a fiának. 
Segítsen most még egyszer: mondja meg, mivel hálásam meg mindazt, 
amit értem tett?

— Válaszom egyszerű: én életemnek már utolsó éveit taposom. 
Maga még fiatal. Az élet hosszú és a magáéban is adódik mqjd helyzet, 
hogy valakin segíteni kell. Segítsen az embereknek és akkor mqjd 
gondoljon rám Ez lesz a hála. Jó?

Későbbi életem folyamán valóban adódtak helyzetek, amikor 
segíteni tudtam az embereknek, de közel sem annyit, mint amennyit 
dr. Schück nekem Ez a derék ember a bergen-belseni haláltáborban 
végezte be életét. Grósz Rózsi — legrégibb elvtársnőim egyike — a 
háború után mesélte, hogy az öregúr még magas lázában is arról beszélt, 
hogyan kell a szocializmust felépíteni.

— Óvakodjanak a bürokráciától, mert az elpusztít mindent — 
mondta, és részletesen magyarázta a híres dessaui Bauhaus tételeit a 
házak külsejéről, a lakások riiűvészi berendezéséről, a nagyipar és a 
szocialista mezőgazdaság szervezéséről.

A magas láz elvitte.
Dr. Schück kitűnő ötletei és segítsége folytán lényegesen szebb 

élethez jutottam, csak — sajnos — későn: 1939-ben.

A HÍD MUNKATÁRSA

A Hídban megjelent cikkekből kiolvasható, milyen nyomorban 
éltek olvasói, hogy éppen a nehéz sors tette őket öntudatos ellenállókká 
a fennálló ország- és világrenddel szemben. A Híd emelte öntudatukat, 
egymáshoz közelítte őket, összefogásra, szolidaritásra nevelte. Abban 
az időben 2 dinár volt az átlagos órabér és 8—10 dinár a mezőgazdasági 
munkások napi bére. Ez elemi erővel vetette felszínre lelkes és harcias 
természetű társaikat, akiknek tekintete messzebbre ért a falusi 
templomuk tornyából látható világnál.

Ahhoz, hogy a munkásosztály erre a szintre jusson, hozzájárult 
az, hogy a Jugoszláv Kommunista Párton belül lényeges változások 
álltak be. Azáltal, hogy Tito elvtárs — a frakciók legnagyobb ellensége
— vette át a párt irányítását és megszilárdította mind a központ, mind 
a helyi kommunista szervezetek vezetését, kiérlelte a munkásosztály 
harcának magasabb tevékenységi formáit.
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Időközben a világon megszűnt a gazdasági válság és a német fasiz
mus felerősödésével bekövetkezett egy Iátszatkonjunktú ra.

Mondani sem kell, hogy az új helyzetben már felesleges lett az 
illegális röpcédulák írása, titkos nyomása és terjesztése, mert a Híd cik
keinek megírása, nyilvános kinyomtatása és terjesztése sokkal szer
vezettebben, kultúráltabban és alaposabban informált mindenről, ami 
a világban és az országban történik. A Híd rámutatot a társadalmi bqjok 
gyökerére és világos okfejtéssel érvelt. Túljutott a magyar irredentiz
musnak a húszas években még élő eszméin, tudomásul vette, hogy 
Jugoszláviában kell szót érteni a más nemzetiségű fiatalokkal. Tudtuk, 
hogy a szomszédos anyaországban sem égből hull a manna.

A Híd írói kezdettől fogva tisztelték és ápolták a pozitív magyar 
hagyományokat, a magyar kultúra minden sajátosságát és a vajdasági 
tapasztalatokból levonták a tanulságot, hogy Jugoszláviában a pártok 
közül csak a kommunista párt törődik a fiatalokkal és a kisebbségek
kel, s hogy a maga keretein belül magyarnak lenni vagy nem magyar
nak: mindegy.

Jómagam gyermek- és ifjúkorom közvetlen tapasztalatai, mun
kássorsom, kétnyelvű kultúrám és környezetem, marxista nevelésem 
alapján kiirtottam magamból minden nemzeti és fqji előítéletet. Szerb 
gyermek létemre barátkoztam magyar és minden nemzetiségű gyere
kekkel: zsidókkal, cigányokkal. Kisinas koromban magyar pék által 
sütött kenyeret vittem hajnalban piacra (orosz emigráns) árusoknak. 
A vasúti iskolában magyar, zsidó és szerb tanároktól tanultam és a 
vtsúti futőházban boszniai, likai, dalmát és szlovén munkásokkal dol
goztam Egyaránt adminisztráltam szerbül és magyarul. Jó eszperan- 
tista lettem, japán volt a levelezőtársam Szerbül és magyarul írtam 
szerb és magyar lapokba, folyóiratokba. Számomra közömbös volt a 
környezet és vallottam a nemzetköziség eszméit már akkor is, amikor 
nem voltam kommunista.

Amikor dr. Steinfeld Sándor (Stafi) hazajött a börtönből, az 
ottani pártvezetőségtől azt a megbízást kapta, hogy békítse össze a 
Szabadkán egymásra acsarkodó baloldali frakciókat. Egyenként 
kereste fel a kiemelkedőbb baloldali aktivistákat és hozzám is eljött.

— Hol látsz hibákat a szabadkai kommunista és munkásmoz
galomban? — szegezte nekem a kérdést. — Válaszolj őszintén!

— Nem vagyok párttag és mégis mindent tudok, ami a pártban 
történik. Az elvtársak nem tartják be a konspiráció legelemibb 
szabályait. Kétévenként a rendőrség összeszed valamennyiünket,
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félholtra ver, és akire rábizonyítja, hogy szervezett párttag, azt 
államvédelmi bíróság elé állítja és börtönbejuttatja. A többit kiengedi 
és két év múlva megismétli a razziát, hogy újra ugyanezt csinálja a kom
munistákkal. Ezt személyesen Lévay detektívfőnöktől tudom, aki így 
gúnyolódott velem, amikor a börtönből hazajöttem. Hiába mondom ezt 
Kizumak, ő a maga modorában engem meg trockistának nevez.

Stafi látta, vérig vagyok sértve, viszont tudta, hogy sokat dol
gozom a szakszervezetekben. Elgondolkodott, majd így reagált:

— Mit törődsz te Kizurral, bárkivel? Menj a magad útján és csináld 
azt, amit legjobban tudsz. Az eddigi munkádon kívül tudnál-e még 
valamit vállalni? Eszed van, de látom, hamar megsértődsz. Nem fontos, 
hogy párttag vagy-e vagy sem!

— Tudok cikkeket írni. Megjelentek a kolozsvári Korunkban.
— Tudok erről, és tudnak a mitrovicai elvtársak is. írj cikkeket a 

Hídba is.
— Leközölnék? Én a Hídban csak az adminisztrációt csiná

lom . . .
— Mqjd gondoskodom róla, hogy angazsájjanak cikkírónak is.
Ebben maradtunk.
Három nap múlva felszólít Ottmár:
— Cikkeket írsz a Korunkba. Miért nem írsz a Hídba is? íij, amiről 

akarsz, csak az adminisztratív munkát ne hagyd abba.
így lettem a Hídnak állandó belső munkatársa, és belekezdtem 

egy általam fontosnak tartott cikksorozatba, a Vajdaság történetének 
vázlatába. A téma nagyon érdekelt, mert Plehanov és más marxista 
szerzők, valamint a Korunk cikkei nyomán tudtam, hogy a polgári 
történetírás erősen hamisít: saját érdeke és szája íze szerint kezeli a 
történelmi tényeket. A Korunk is állandóan a múlt újraértékelését 
sürgette. Én a történelmet mindig szerettem, így a szarajevói börtönben 
Rob barátommal elejétől végig áttanulmányoztam H. G. Wells Világ- 
történetét, itthon pedig Max Beer A szocializmus és a szociális harcok 
története c. könyvét és még néhány hasonló tárgyú munkát.

Nekiveselkedtem a Vojvodina története vázlatának. Szerb és 
magyar történelemkönyvek tanulmányozásából láttam, mennyire 
csinálnak -cipő után kaptafát", vagyis önző polgári osztályszempon
toknak vetik alá a múlt történéseinek leírását. A szerbek a Nemanjićok 
egykori uralmát akaiják visszaállítani a Balkánon (természetesen a 
polgári osztály uralma alatt); a magyarok Trianont siratják, vissza akar
nak szerezni mindent, ami a Szent István-i Magyarországé volt, nem 
törődve azzal, hogy a háború után új helyzet állt elő, hogy az egykori 
kisebbségek egy egész sor új államot alapítottak. Tömérdek ilyenféle 
ferdítést találtam a polgári történetírásban. Ez idegesített, mert 
szándékos butítást láttam benne.
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Szembeszállók a történelemhamisítókkal! Lényegében nem is 
tudtam, milyen nagy fába vágtam a fejszémet. Szaktudás, levéltári 
kutatás, pénz és szabad idő hiányában nem lett volna szabad ekkora 
feladatot a nyakamba venni

A történelemhamisításnak megvan a maga oka: mindig a győzők 
íiják, önmagukat dicsérve és a legyőzőtteket lenézve és rágalmazva. Aki
— mint én — Krleža folyóiratain nevelkedett, kellő óvatossággal keresi 
a történelemben az igazságot. Figyelembe veszi például azt, hogy a 
XV—XVII. század idején a Pannon síkság igen ritkán lakott vidék volt; 
hogy az évszázadok alatt a népek gazdasági, politikai és háborús 
események sodrában állandóan ide-oda vándorolgattak; hogy a kultúra 
egyszer az egyiknél, másszor a másiknál tetőzött. A történelmet nagy 
ritkán írták úgy, hogy az a népek mindennapi életét, termelési tech
nikáját, kultúráját, műveltségét vagy tudományát tükrözze. Alaptéma 
mindig a hódítás, a háború, sosem a politikai tudat hatása a népek men
talitására, eszményeire, ábrándjaira, a felettük uralkodók embertelen 
viselkedésére, az ebből eredő népi bosszúállasra, a főurak gyakori 
köpönyegforgatásaira. A történelmi mítosz tiszta hazugság. Az sem 
véletlen, hogy a fővárosi levéltárakban a legkülönbözőbb okiratok 
egymásnak ellentmondó tartalmukkal hányféleképp variálnak egyazon 
eseményt. Tudományos szociológiai alapokra épített történelem nincs, 
hogy való tényekre alapozott objektív, materialista képet adjon a régi 
századokról. Ha akadt történész, akiben volt elég bátorság és jóhi
szeműség, hogy ..fényes múltunkról" bizonyos — a közvéleménnyel 
szembehelyezkedő — tényeket kimondjon, kitették a legkegyetlenebb 
üldözésnek. Pogromok, faji és nemzeti előítéletek miatt évszázadokon 
át egyszer az egyik, másszor a másik nép hátán csattogott az ostor. 
Valamilyen inkvizítorok mindig találtak maguknak boszorkányokat, 
akiket elégetnek a főtéren. A harmincas évek folyóirataiban ilyesmit 
olvasva úgy éreztem, hogy Vajdaság történetét másképp kell megírni — 
..baloldali szempontból" cáfolni, cáfolni, cáfolni. . .  De mit írni a sok 
cáfolat helyébe? ..Hát azt, amit mégis lehet."

Fiatalos lendületem mérhetetlenül nagyobb volt az ilyen 
munkához szükséges felkészültségemnél, de ennek nem voltam 
tudatában. így fogtam munkához. Beszereztem Bács-Bodrog vármegye 
és Torontál vármegye millenniumi kiadású történetét, Stanoje 
Stanojevié Is torija Srba c. könyvét, egy vajdasági német szerző
könyvecskéjét a németek vajdasági bevándorlásáról és néhány cikket, 
így láttam hozzá Vajdaság múltjának átértékeléséhez, persze marxista 
szempontból. Tucatszám írogattam ki a nekem megfelelő kivonatokat, 
azokat egyeztetni kezdtem és hamar beláttam, hogy egyazon 
eseményre a történetírók egymásnak ellentmondó ..tényeket" ismertet
nek. Magyarán: ki-ki a maga malmára hajtja a vizet és a néptömegeket 
meg sem említi Csak a sok jó vagy sok rossz királyt, szerencsét és 
balszerencsét.

112



Döntöttem és nekifogtam az írásnak »m ĵd csak lesz" alapon. Nem 
is gondoltam arra, hogy én most esetleg balfelé hamisítok.

Javamra legyen mondva, hogy a szerkesztőség többi tagja 
közlésre alkalmasnak találta és minden javítás nélkül közölte a tíz 
folytatást.

Ez persze még jobban növelte önbizalmamat.

*

Most már mint belső munkatársa a Hídnak és bizonyos mozgal
mi tapasztalattal a hátam mögött, úgy éreztem, írni kell a munkás- 
osztályon belül is legszegényebb társadalmi rétegről, a földmun
kásokról, akikkel egyébként a Híd »üzleti” ügyeiben sokat leveleztem. 
Kapóra jött a Korunkban ismertetett D. Gusti-féle falukutató akcióról 
közölt cikk, amelyben elég részletesen leírták a falukutató diákcsopor
tok munkáját, annak eredményeit és tanulságait. Gondoltam: ezt kell 
a Hídnak is csinálnia, mégpedig az olvasók aktivizálásával.

A szerkesztőbizottság ülésén előterjesztettem a tervet. Rövid vita 
után elfogadták és megbíztak, dolgozzam ki részletesen az elgon
dolásomat. Helyeslik az akciót. Megcsináljuk.

így született meg a falukutatásra vonatkozó cikkem, így készültek 
el a kérdőívek, így végeztem el az ezzel járó adminisztrálást. Én ..min
dent tudtam”, csak nem ismertem a vajdasági magyar falvak igazi 
helyzetét: azt, hogy nincs adat, nincs írástudó ember, nincs ..Kutató 
Sámuel”, aki nekibátorodna komplikált kérdőíveimre hiteles válaszokat 
adni, és nincs még sok minden.

Égy kérdőív sem jött kitöltve vissza a szerkesztőségbe!
De jött valami más.
Olvasóink a kérdőívekből látták, milyen kérdések érdeklik a 

szerkesztőséget, és ha kérdőíven nem is, szabad stílusban, egyszerű 
mondatokban írták cikkeiket a kitöltött ívek helyett. Nagyon jók vol
tak ezek az írások és egymás után bekerültek a Hídba. Be kellett látnom, 
bal kézzel fogtam hozzá az akcióhoz és az nem úgy sikerült, ahogy el
gondoltam, de jelentős eredményt mégis adott. Valamennyien megvol
tunk elégedve.

*

Szerkesztői minőségben részt vettem a Híd-könyvtár sorozatának 
kialakításában is. Jugoszláv és más lapokból kiollóztam a Szovjetunió 
életéről szóló írásokat és megszerkesztettem az Sz. Sz. Sz. R. című 
könyvecskét, hogy megmutassam, milyen eredményeket érhet el
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gyakorlatban a szocialista társadalmi rendszer. Mai szemmel nézve 
nem voltak azok világrengető sikerek, de akkori relációkban és a mi 
életünkkel összehasonlítva mégis mondott valamit ez a kis könyv.

A Híd-könyvekre vonatkozó feladatot láttam abban is, hogy össze 
kell mqjd válogatnom Ady Endre legforradalmibb verseit egy újabb 
ftlzetbe és azt bevezetővel ellátni, mintegy segítségül a szakszervezeti 
aktivistáknak.

Az előszót Bölöni György Az igazi Ady c. könyvéből vett idézetek
kel egészítettem ki. Évtizedekkel később emiatt plágiumvád ért, holott 
a nevem a könyvecskében sehol sem szerepel és az előszó is a szerző 
nevének feltüntetése nélkül jelent meg. A hiba ott történt, hogy én Pató 
Imre tudományos kutatónak egy kérdésére — régen elfeledkezve min
den részletről — egyszer azt mondtam, hogy az előszót én írtam és ő ezt 
így vette fel a Híd repertóriumába. Később Dévavári Zoltán helyre
igazította az ügyet és felmentett a plágium vácija alól.

*

Reggelenként Mayer Ottmárral — ki-ki a maga dolga miatt — a 
postára együtt mentünk kiszedni a postafiókokból a beérkezett 
küldeményeket. Ki tudná megmondani, mi mindenről beszélgettünk 
ilyenkor? Egy-két témára azonban még ma is emlékszem. Szóba került 
Engels A család, a magántulajdon és az állam eredete c. műve. Mind a 
ketten olvastuk és éppen kommentálni akartuk:

— Engles hibájának tartom, hogy túl általánosakat mond ebben 
a művében. Az rendben van, hogy hangsúlyozza a magántuliydon és az 
állam szerepét az emberiség fejlődésében, de nem tetszik nekem az, 
hogy csak az alapoknál marad és nem ír semmit arról, milyen lesz a jövő 
állama és a szocialista társadalmi rendszer. Nem elég csak az alapokról 
beszélni Egy olyan házban, amelynek csak az alapjai vannak meg, nem 
lehet élni Hol vannak az alapra épített falak, az qjtók, az ablakok és 
mindaz, ami a házban a rendes élethez kell? A Szovjetunióban is még 
mindig az alapok építésénél tartanak. Alapokra fel nem épített házban 
nem lehet élni Túl huzatos — fejezte be nevetve mondókáját

Erre én igazán nem tudtam mit mondani és nagy kérdés az is, mit 
válaszolnék ma. Mégis azt hiszem, tudnék. . .

Máskor elemezni kezdtük a polgári életben elfoglalt pozícióinkat. 
Mind a ketten kishivatalnokok voltunk vállalatainkban.

— Hivalatosan azt mondják rólunk, hogy »magánalkalmazottak" 
vagyunk, de mit jelent ez a szó? Azt, hogy másnak vagy a keze-lába és 
azt kell csinálnod, amit mondanak vagy parancsolnak, nem pedig azt, 
amire születtél, amire hqjlamot, tehetséget érzel magadban. Unom az 
életem, ha rágondolok — szóltam.
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— De a valóságban mi nem annak élünk, hanem a mozgalomnak, 
és azon belül azt csinálhatunk, amit akarunk, amihez kedvünk és ráter
mettségünk van — azt, ami érdekes. . .

— De hogy kell egy ilyen foglalkozást elnevezni? — kédeztem.
Ottmár mintha az öklével vagy a tenyerével a homlokára csapott

volna:
— Kultúrpublicisták! Azok vagyunk és nem holmi hülye magán

alkalmazottak . . .  Ki is találta ki ezt a semmitmondó szót?

*

Említettem mar, hogy a hidasok a nemzetiségi kérdésekben sem
miféle különbséget nem tettek ember és ember között. De mégis. . .  Á 
háború kitörését megelőző két esztendőben volt szerkesztőségünknek 
egy oszlopos tagja, aki más utakra tért, ami abból látszott, hogy el
lenséges lapokból kivágott cikkeket akart a Hídban elhelyezni Máskor 
Veres Péter Számadás c. könyvéről írt igen kedvező kritikát, noha a 
nagy parasztíró e háború előtti könyvében f^jelméleti alapon csúnyán 
uszított a zsidók ellen. Mi a két cikk egyikét sem akartuk közölni, azzal 
a megjegyzéssel, hogy eddig sem uszítottunk egy nemzet ellen sem, most 
sem fogunk uszítani. Nem vagyunk fasiszták.

Az illető egy ideig ragaszkodott az álláspontjához, azután lenéző 
gúnnyal folytatta:

— Ugyan, mit képzeltek magatokról? Hülyék vagytok? Okosab
bak akartok lenni Veres Péternél? — Mqjd végleg kivált a szerkesz
tőségből. Felénk sem nézett többé, az utcán nem köszöntünk egymás
nak, elfordítottuk a fejünket tőle, ő is tőlünk.

Nekem nagyon fájt ez a kenyértőrés, mert a négy év alatt sokat, 
mérhetetlenül sokat tanultam tőle, de az általa magának kiválasztott 
úton nem követhettem

Különben a szerkesztőség élete folyt tovább egészen a háború 
kitöréséig a legbarátibb hangulatban. A Hídnál töltött négy év a mai 
napig a legszebb emlékeket ébrészti bennem és hálás vagyok a sorsnak, 
hogy odasodort, mert rengeteget tanultam és tapasztaltam szerkesztő
ségében.

*

Más irányú elfoglaltságom a mozgalomban már nemigen volt A 
szakszervezeteket a rendőrség kilakoltatta a Zágrábi u. 4. alól. 
Kénytelenek voltunk átköltözködni egy külvárosi ócska vendéglő szűk, 
hideg és kietlen udvari ..termébe", amelyben semmit sem lehetett ren-
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deznL Ugyanakkor a hatóságok valamennyiünket katonai gyakorlatra 
hívogattak minden három-négy hónapban, úgyhogy a kenyérkereseti 
lehetőségeket ezzel egyre inkább megvonták tőlünk^

Végül a dolog azzal végződött, hogy a szakszervezeteket is betil
tották, a Hídnál házkutatást tartottak, Ottmárt letartóztatták, a 
szerkesztőséget feldúlták. Latákkal és Kúti Gyulával a maradékot 
áthurcoltuk az Ipartestületbe, ott folytattuk a Híd más cím alatti 
kiadását. így hagyta el a nyomdát a Híd szokott köntösében az addig 
képes újság formájában megjelenő Világkép Laták István szerkesz
tésében.

A VILÁG HÁBORÚJÁBAN

Első házasságomból kiábrándulva azt gondoltam, sosem nősülök 
meg többé, mégis másfél évi udvarlás után, 1941. március 29-én 
feleségül vettem Martos Boriskát, a magyarországi származású szabad
kai szabónőt, akinek jól menő divatszalonja volt a főtéren. Erre a 
lépésre azután szántam rá magam, hogy másfél évi szerelmünk alatt 
egyszer sem volt semmilyen problémánk, összehasonlítva első házas
ságom öt nehéz évével, ez egymagában is serkentő tényező volt. És 
küszöbönállt a háború. Nem tudtam elképzelni, hogy kihagynának 
belőle, viszont ha messzire elkerülök, legyen itthon valaki, aki gon
dolatban végigkíséri háborús hányattatásomat és szeretettel-szerelem- 
mel gondol mqjd rám.

Esküvőnk napja szombatra esett, a következő három napon 
összeköltöztünk egy lakásba. Kedden már utaztam Sremska Kame- 
nicára az ezredemhez. A barátságban, szerelemben eltöltött másfél év 
elég volt ahhoz, hogy egy egész életre összekössön bennünket egy olyan 
szilárd kapcsolatba, amelyet a négy évig tartó fizikai különválás sem 
tudott elszakítani

Boriska kikísért a vasútra, ahol a »hadgyakorlatra behívottak" 
százával várakoztak a vonatra. Végigfutott tekintetem az elegáns 
Boriskán, egy röpke csók, és máris fütyült a kalauz. Egyikünk sem gon
dolt arra, hogy ez a búcsú négy évre szól. Még kevésbé arra, hol és 
milyen körülmények között találkozunk újra.

*

A háborús létszámra duzzasztott ezredet nem lehetett a péter- 
váradi erődben elhelyezni Bennünket — tartalékosokat — a környék 
magánházaiban szállásoltak el. A katonaruha és a felszerelés darabjait 
egyenként adogatták; három napig tartott, míg beöltöztünk.
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Április hatodikén bekövetkezett Belgrád bombázása, csak akkor 
értesültünk róla, amikor a zúgó stukák már visszafelé repültek 
Németországba, de még a tisztek sem tudták, hogy valójában mi történt 
fővárosunkkal. Egyetlen bombázás elég volt ahhoz, hogy a jugoszláv 
hadsereg egész szervezete széthulljon, hogy minden katonai intézkedés 
elmaradjon és a fegyelme megbénuljon.

*

ötletszerű parancs alapján tisztjeink menetoszlopokba sorakoz
tattak bennünket és elindítottak gyalog déli irányba. Vaktában mene
teltünk, éjjelenként parasztházak istállóiban, fészereiben vagy tégla
gyárak szárítóiban aludtunk.

A kimerítő gyaloglásban már hallucinálni kezdtem: valamilyen 
mesebeli palota kovácsoltvas kapuján vonul be egész ezredünk. . .  
Persze illúzió volt az egész. Nagy nehezen elértük Belgrádot. Északi 
hídfőjén csendőrök vártak és rohamlépést javasoltak, mert a hidat 
hamarosan felrobbantják, hogy a németek ne tudjanak utánunk jönni. 
Egyben örömmel közölték, hogy Nedić tábornok Szkopjénál bekerített 
501 német tankot és a németeket foglyul ejtette. Bődületes hazugság 
volt az egész.

A híd túloldalán láthattuk, mi történt a mi Belgrádunkkal: 
magatehetetlen, súlyosan sebesült, földön fetrengő és jajgató emberre 
hasonlítottak a lebombázott paloták. Homlokfal nélkül maradtak, be 
lehetett látni az elárvult szobákba, az összetört bútorokra, a kivágódott 
ablakokon kilógtak a szőnyegek, mi meg az üvegcserepeket tapostuk és 
sírtunk. Mindenfelé füstölögtek az üszkök, az emberek hosszú sorban 
ácsorogtak kukoricakenyérre várva. Némelyek pizsamában úgy, ahogy 
a hajnali bombázásban — életüket mentve — kiugrottak az ágyból. Nem 
tudtak a lakásukba visszamenni és dideregve vánszorogtak ide-oda az 
utcán. . .

Nekünk azonban nem volt időnk a nézelődésre. Rohamlépésben 
tovább, tovább! Már a dél felé vezető országutakon gyalogoltunk, 
amikor jött a parancs: vissza Belgrádba! Futottunk a városon keresztül 
kelet irányában. De el sem értük Grockát, egy másik parancs ismét 
visszatérített bennünket Belgrádba és innen ismét déli irányba, de nem 
országúton, hanem sáros mellékutakon baktattunk Žarkovo és Srem- 
čica felé. Az útba eső kocsmákban, halálfejes kucsmával fejükön, cset- 
nikek és részeg tisztek mulatoztak. Azok, akik a napi egy komisz
kenyéren és esetleg tízdekányi szalonnán kívül nem adtak semmi mást 
katonáiknak enni. . .
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Egy éjszaka (1941. április 16-ára virradóra) vége lett ennek a lótás- 
futásnak is: útirányunkban messze előttünk egy német kettős 
motorkerékpár reflektora pásztázott felénk és máris megállította ko
csinkat, amelyben Milenko Radoniétyal a saroglyában ücsörögtünk. 
Három SS-legény felugrott a bakra, ránk tartotta géppisztolyát és 
követelte, atyjuk át fegyvereinket. Nem volt. Erre »Los! Los!" üvöltéssel 
továbbhqjtást parancsoltak és utánunk kiáltották: ..Nach Hause! Nach 
Hause!" Mi meg mint a birkák, elhittük, hogy valóban szabadok 
vagyunk és hajtottunk Belgrád felé.

A város szélén egy kis téren, amelyen kerekes kút is volt, 
leheveredtünk, mint afféle szabad emberek, pihenni egy kicsit és 
ismerős után kutatni, mert csakugyan hittük, hogy a németek 
hazaküldtek bennünket. Nem sejtettük az ötödik hadoszlop működé
sét: ilyen propagandával is csökkenthető az esetleges ellenállás! Itt 
üldögélve egyszerre azon vettük észre magunkat, hogy be vagyunk 
kerítve. A németek durva kiáltozással, ötös menetoszlopban, futólépés
ben a Kalemegdan várába tereltek bennünket, ahol ezernyi magunkfaj- 
ta volt bezsúfolva és falat kenyérért, egy korty vízért esedezett. Egy üres 
nagy istállóban a vaksötétben próbáltunk valami fekvőhelyet találni. 
Egyszerre azonban nyílik a hatalmas vasqjtó és valaki bekiált:

— Deli se kačamak!55
Kirohantunk az udvarra, ahol egy párolgó nagy kazánból valóban 

puliszkát osztottak a sorban álló századnak. Mi is beálltunk a sorba és 
rövidesen már kanalaztuk is a világ legfinomabb ételét, a sárga 
kukoricamáiét. Se előbb, se később nem ettem még ilyen isteni eledelt 
életemben. Hiszen előbb napokig éheztünk.

A következő napon ötös sorokban háromszor megkerültük 
Belgrádot, mert a németek — fővárosunk morálját züllesztendő — 
kudarcunk totalitását azzal akarták kimutatni, hogy ugyanazokat a 
jugoszláv katonákat újra meg újra mutogatták a lakosságnak: látjátok, 
mekkora a mi győzelmünk, és milyen csúfos a jugoszláv hadsereg 
veresége?

Dereglyéken a Dunán átvittek bennünket Pancsovára, mqjd 
vonaton Versecre és tovább gyalog Temesvár felé. Ránk sötétedett. 
Úgy, ahogy voltunk, földre-sárba feküdtünk le aludni és csak reggel 
láttuk, micsoda pokol lett ez a mi lágerünk. Sárosak voltunk, mint a 
malacok, éhesek, szonyasak, piszkosak, tetvesek, betegek és félőrültek. 
Azt gondoltam, itt pusztulok el. Halálfélelmemben egy ötletem támadt: 
két velem együtt szenvedő társamnak azt tanácsoltam, jelentsük a 
német tiszteknek, hogy tisztek vagyunk, és vezényeljenek át bennünket 
valahová a jugoszláv tisztek közé.

— És ha erre főbe lövetnek bennünket? — töprengett Mimika, a 
cigányzenész. Hollottam, a tiszteket lövik főbe legelőbb!
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— Eh, mit? Akkor is!
Odaléptünk két német tiszt elé, katonásan szalutáltunk és ..jelen

tettük alássan", hogy:
— Wir sind OfYiziere!
— So? Schön! — válaszolt a német és odaintett egy őrt, aki szó 

nélkül átkísért bennünket a falusi iskolába, ahol volt már vagy 30—40 
jugoszláv tiszt. Az iskola padlójára teregetett szalmán feküdtek és azon 
vitatkoztak, ki miatt vesztettük el a háborút. Körülnéztem, nincs-e itt 
valaki ismerős. Egy sarokban különváltan dr. Licht Antal dr. Gamsz 
Andrással beszélgetett. Hozzájuk léptem és megszólítottam őket. 
Hamar összebarátkoztunk és ez a barátság ma is tart Gamsszal, 
beszámítva a négyéves hadifogságot is. Most már nyugodt ab bán vártuk 
sorsunk alakulását.

A közeli falu, SScalaz (egykor Szakálháza) Temesvár alatt volt. 
Azt a norma-levelezőlapot, amit a németek hazqjelentkezés céljából 
adtak, nem címezem haza Szabadkára, hanem Temesvárra Méliusz 
Józsefnek, a Korunk munkatársának. Hátha valamilyen segítséget 
kaphatok tőle... De a vonat már beállt és nem volt idő bevárni Méliusz 
intézkedését.

Hatvanunkat tömtek be minden vagonba és elindult velünk a 
szerelvény Magyarországon át Németországba. Lehetetlen leírni, 
milyen utazás volt ez. A hatvan ember egyenként csak annyi helyet 
kapott, hogy leülhessen a vagon padlójára. Kinyújtózni nem lehetett. 
Hat nap alatt csak itt-ott kaptunk valami ennivalót. Még a katonai 
komiszát sem rendszeresen: inkább nem, mint igen. A vonat néha 
megállt — rohantunk le. Freudi látvány volt az ezernyi fehérlő 
férfifenék a zöld legelőn.

Ide-oda tologatás után végre megérkeztünk egy kis német 
állomásra. Kinézek: OSNABRŰCK EBERSHEIDE, áll az épület hom
lokzatán. Reggel mély álomból »Los! Los!" kiáltozásokkal fürdőbe terel
tek bennünket. A fürdő szép volt. Tiszta. Öltöző előteremtükrökkel. A 
zuhanyozóban vagy húsz tus hideg-melegvízzel. Szappant is kaptunk. 
Megfürödtünk, utánunk jöhetett a következő csoport.

Kilépve az előterembe, véletlenül egy embermagasságú tükör elé 
álltam. Jcg! Borzalom! Ez a csontváz, aki a tükörből rám mered, én 
vagyok? Én bizony! Sremska Kamenica óta Belgrádon keresztül, az ide- 
oda futkosástól, a többnapos utazástól és szenvedéstől úgy lesoványod
tam, hogy csontra aszottan a tükörbe nézve elsírtam magam... 
Zokogva léptem ruhám, cipőm felé. Amíg fürödtem, valaki ellopta 
életem egyetlen akkori kincsét: a három nemzetiszínű csíkkal tarkított 
vastag lópokrócomat, amelyet féltve cipeltem végig Európán. A tolvaj 
otthagyott egy negyednyi ócska pokrócdarabot... Mivel takaródzom, 
istenem?
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így kezdődött hadifogolyéletem az osnabrücki OFLAG VI C 
jugoszláv katonatisztek fogolytáborában 1941. április 29-én.

KATONATISZTEK KÖZÖTT

Ebben a (nem)háborúban csaknem 300 000 jugoszláv katona és 
tiszt esett hadifogságba, és kétharmaduk maradt a táborokban a 
háború végéig, vagyis 1945-ig. Jómagam csak azért jelentkeztem 
tisztnek, hogy kiszabaduljak a szakálházi pokolból, így közkatonai 
helyett tiszti fogolytáborba kerültem és végig abban is maradtam 
Számomra ez óriási szerencsének bizonyult, mert kb. 2000-es 
állományunkban legalább 1500 tartalékos tiszt volt, vagyis a háború 
előtt magasabb képzettségű civil szakember (tanító, tanár, mérnök, 
jogász, vegyész stb.). Jó részük bizonyos politikai érdeklődésű volt és az 
adott tragikus helyzetben heves vitákat kezdett:

— Miért vesztettük el a háborút? Ki felelős az ország pusztulásá
ért? Hova lett az államrendszer gépezete: a vezérkar, a kormány, a par
lament stb.?

Ekörül csaknem egy évig folytak a heves viták és igen lassan 
tisztázódtak a fogalmak, de a tábor közvéleményének óriási többsége 
végül csatlakozott azokhoz, akik a hadvezetőséget és a kormányt tették 
felelőssé az ország bukásáért. Természetesen a kommunisták voltak a 
fővádlók. Az okot a demokrácia hiányában, a korrupt államvezetésben 
és a rendőrség terrorjában látták.

Míg ezek a viták folytak — vagyis 1941 végéig —, a németek olyan 
rosszul élelmeztek bennünket, hogy az emberek még jobban leromlot
tak és egy-két katonakenyérért aranyórájukat, jegygyűrűjüket, minden 
értéküket odaadták, hogy éhen ne haljanak. Mivel nekem semmim se 
volt, testileg tejesen tönkrementem. Ha meg akartam látogatni a más 
barakkokban levő szabadkaiakat, minden száz lépésnél leültem a 
földre, hogy egy kicsit piheqjek...

Egy alkalommal önkénteseket kerestek a német tiszti étkezde 
takarítására. Jelentkeztem, mert tudtam, munka után valamilyen étel
maradékot osztogatnak. Mikor erre sor került, a német szakácsnő elénk 
tett egy nagy fazék maradék zöldbabfőzeléket.

— Egyen ki mennyit akar!
Egy csajkába túl sokat vettem ki és nyél nélküli kanalammal 

habzsolva tömtem magamba a kosztot Olyan szánalmas látvány lehet
tem, hogy a szakácsnő elsírta magát: nem tudta elképzelni, hogy egy 
ember ilyen éhes leh e t. .  De én csak tömtem magamba a finom ételt 
Egyszerre úgy éreztem, eláll a szívverésem és megfulladok...

«
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A németek az éheztetéssel azt akarták elérni, hogy a jugoszláv 
katonatisztek önkéntesen jelentkezzenek hazamenésre írásos eskü 
alapján, amelyben megígérik, hogy Hitler új Európáját tisztességesen 
építeni fogják és semmiben sem vétenek a Német Birodalom érdekei 
ellen. Elég volt kijelenteni: nem vagy zsidó és nem vagy szerb! Más nem
zetiségű hazamehet! Sokan az éhezéstől elgyötörve és a civil élet utáni 
vágytól hígtva szerb létükre bolgárnak, bunyevácnak, horvátnak, 
magyarnak vallották magukat és hazamentek. A szabadkai szerb 
úrifiúk legnagyobb része is bunyevácnak vagy magyarnak deklarálta 
magát és hazament. Egyikük még levelet is vitt a feleségemnek.

Én nem engedtem a csábításnak, mert a Jugoszláv Kommunista 
Párt lágerben lévő tagjaiból alakított pártvezetőség kiadta a jelszót: 
••Ami a németeknek hasznos, az nekünk kizárólag káros lehet."

Sejtettem, hogy Szabadkán hamarosan megkezdik a kom
munisták letartóztatását és engem ebből semmiképp sem hagynak ki. 
Számomra tehát legjobb itt maradni

Ami pedig az éhezést illeti, lesz, ami lesz: ha a többiek kibírják, 
kibírom én is, ha nem, akkor emberibb körülmények között pusztulok 
el, mint otthon Horthy rendőrségének kínzókamráiban.

Hamarosan kiderült, hogy ezúttal jól döntöttem: Pavo húgom 
ezópusi nyelven megírta, hogy sok baloldalit Szabadkán letartóztattak, 
köztük a feleségemet, Boriskát is. Ez meglepett, hiszen Boriska nem 
volt párttag, legfeljebb szimpatizáns. Mit tehetett? Kerülő úton — tábor
beli barátaimhoz írt levelekből — megtudtam, hogy Szabadkán 15 kom
munistát halálra, s ennél sokkal több más elvtársat sokévi börtönre ítélt 
Horthy vészbírósága. A halálra ítéltek között volt Ottmár, dr. Singer 
Dód, Schwalb Miklós, Wohl Lola, Perl Gellért, Lukács Pista, Komstein 
Dönci és még néhány velem szoros baráti kapcsolatban levő dvtárs.

Sokkal később, amikor a háború után Boriskával már a bergen- 
bdseni táborban személyesen talákoztam, tőle tudtam meg, hogy ötévi 
fegy házra volt elítélve az illegális mozgalomban való részvételéért 
Kerek három évet töltött a szabadkai, márianosztrai és a pesti gyíytő- 
fegyházban, mqjd amikor a németek megszállták Magyarországot —
1944 tavaszán —, bqjtársnőivd Komáromon keresztül Németországba, 
illetve a bergen-belseni haláltáborba került Itt várta be a felszabadulást
1945 áprilisában.

*

Amint a -lojálisak" elmentek, megjavult, de nem lett akkor sem 
jó a koszt Engem a táboron belül rekedt közkatonák barakkjaiban ki
neveztek tolmácsnak, ezért dupla kosztot kaptam. Midőtt elfogadtam 
volna ezt a beosztást, megtanácskoztam a pártvezetőséggel teendőimet
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pártszempontból. Jobban mondva megkérdeztem, vállaljam-e egyál
talán. Oto Bihajji így vélekedett:

— Ha elvállalod, nagy hasznunkra lehetsz, de nagy kárunkra is. 
Mert a dupla kosztban mindig kísértés rejlik. Munkásáruló is lehet 
belőled, de hasznos illegális pártember is, aki beépítve olyan helyre 
kerül, ahol sok olyasmi történik, ami bennünket érdekel. Magadnak 
kell döntened!

Az oktatást jól az emlékezetembe véstem és csaknem két évig 
tolmácsoltam úgy, hogy segítettem a pártnak és mindenben, mígnem a 
besúgók feljelentettek és a németek egyenesen a büntető D-lágerbe 
toloncoltak. Az lett ezután a sorsom, ami a többi kommunistának és a 
zsidóknak. Ezelőtt azonban az engedéllyel kijáró munkáskatonák útján 
beszereztettem sok mindenféle holmit, amire a pártnak szüksége volt. 
Egy-egy szál cérna vagy drót, egy órarugó vagy ilyesmi nagyon kellett 
az ügyes kezű rádiómérnököknek, hogy rádiót eszkábáljanak össze és 
lehetővé tegyék a pártbizottságnak a londoni rádió hallgatását, és a 
német propagandától mentes híreket továbbítsák a tábor balol
dalijainak.

Szokásos mindennapi munkám mellett részt vettem a baloldali 
mozgalom sokféle akciójában. Érdemes ezeknek egyikét-másikát 
részletesebben is leírni.

Amikor 1941-ben mindenkinek tiszta képe volt már arról, miért 
vesztette el a háborút Jugoszlávia, kezdődött a komolyabb politikai 
szervezkedés. Nem voltak sokan azok a kommunisták, akik a háború 
előtt is ismerték egymást, de voltak. Ezek bizottságba szerveződtek és 
létrehozták a JKP tábori vezetőségét Ez a komité alakította ki a párt 
taktikáját. Kezdetben úgy látszott, hogy az egész láger csupán 
egyénekből áll. Valahogy tömöríteni kellett az embereket

Legtermészetesebb volt vidékek és városok alapján tömöríteni 
így alakultak meg a belgrádiak, a vajdaságiak, a Crna Gora-iak, a 
boszniaiak szervezetei Később szakma szerint létesítettünk hasonló 
szervezeteket: mérnökök, jogászok, írók, újságírók, állatorvosok, 
közgazdászok és mások egyesülete jött létre. Következtek egymás után 
a művelődési csoportok: színészek, szavalók, rendezők, dalárdisták...

Ilyen szervezés ellen a németeknek nem lehetett kifogásuk, mert 
az 1929-ben aláírt genfi nemzetközi egyezmény szerint a foglyokat tartó 
hatalom köteles a katonatiszteknek megengedni hazafias szervezetek 
létesítését Ezek életébe a hatalomnak semmilyen beleszólása nincs. 
(Ezt a mi nemzetközi jogászaink tudták, de mi közönséges halandók 
nem is sejtettük, hogy ilyen jogok létezhetnek—annyira német nyomás 
alatt voltunk.)
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Amint ezek a helyi, tartományi, szakmai és művelődési szer
vezetek megszilárdultak, megkezdődött keretükben a politikai munka, 
mégpedig szelekciós elv alapján. Tisztázni, ki hol áll politikailag: a 
németek vagy a jugoszlávok oldalán. A Hitler-imádók minden 
csoportban megneszelték ugyan a kommunisták működését, de nem 
tehettek semmit ellenük. A közvélemény mellettük állt, minthogy in
telligenciában és politikai tapasztalatban magasan felettük álltak. De a 
harc mégis késhegyre ment és elég nehéz volt megtartani a többséget. 
A kommunisták — népfrontpolitikai alapon — megszervezték szim
patizánsaikat és minden ingadozóért külön-külön harcoltak.

Mikor politikailag már megerősödtünk, harcot indítottunk a 
bizalmi férfiak választásáért, amire a nemzetközi jog szerint ugyancsak 
jogunk volt.

Ezt az egyébként nem egységes jobboldaliak már nem tudták el
viselni Arról volt szó ugyanis, hogy az egész tábor és minden egyes 
barakk élén tovább nem maradhat a rangidős tiszt, hanem a barakk 
lakóinak többsége bizalmát élvező bizalmi férfi

Agitációnk lényege az volt, hogy a rangidősek felelősek a háború 
elvesztéséért, hogy a tábornokok rosszul szervezték meg az ország had
seregét és szándékos vagy szakszerűtlen katonai sakkhűzásaikkal 
vesztébe kergették a hadsereget ők  tehát már itt sem parancsolhatnak 
nekünk. Megtagadjuk az engedelmességet és nem tisztelgünk többé 
nekik. Hadat üzentünk a hagyományos katonai fegyelemnek és csak a 
bizalmi férfiaknak engedelmeskedtünk. A kb. 160 tábornoknak—a régi 
hadsereg egész tábornoki karának — ez természetesen nem tetszett és 
megindították hadjáratukat a kommunisták ellen. Nem rettentek 
vissza attól, hogy ocsmány besúgói szerepet is vállaljanak a németek 
javára és segítségül is hívták őket a baloldaliak ellen.

Megkezdődött az igazi politikai harc a jugoszlávok között Ki áll 
itt, ki amott? (Ahogy Majakovszkij mondaná: Ki az, aki jobbra lépeget?) 
Követelésünkre a németek — ismét nemzetközi jogszabály szerint — 
kiírták a bizalmiférfi-választásokat Hitték a tábornokoknak, akik 
vdük szimpatizáltak és a reakdó élén álltak, hogy legyőzik mqjd a kom
munistákat De a barakkok többségében a mi jelöltjeink nyertek a 
választásokon és most már az ő kezükbe került az egész belső ad
minisztráció. Ebben lényeges funkdó volt a Nemzetközi Vöröskereszt 
által küldött csomagok igazságos elosztása. Eddig itt volt a legtöbb 
visszaélés. Az egész tábor bizalmijainak konferenciáján is mi voltunk 
többségben, és a határozatok java része a mi szövegezésű nkben vált 
általános szabállyá. Ezek a politikai csaták addig fajultak, hogy a 
németek jónak láttak — nemzetközi jogszabály ide, nemzetközi 
jogszabály oda — közbelépni

A tábornokok, a jugofasiszták, a besúgók, a királypártiak 
hozzáláttak az egész tábor kommunistáinak lajstromozásához és kész 
listák alapján a németek különválasztott büntetőtáborba zárták őket.
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Gondolták, ezzel lehetetlenné tették a kommunista agitációt így kerül
tem én is a D-lágerbe és helyemre másik tolmácsot neveztek k i

De mindhiába. Sok titokban működő kommunista sejt is volt a 
táborban, melyekről sem a tábornokok, sem a németek nem tudtak. A 
bizakodó tábornokok új bizalmi választásokat kértek. Leszavazott az 
egész kinti tábor és ismét a baloldaliak győztek. Erre a németek a 
zsidókból és kommunistákból álló D-lágert kiürítették, lakóit távoli 
fogolytáborokba — láncra verten—vitték és most az újonnan választott 
bizalmiakat tették a D- és egy új, az E-lágerbe.

Időközben bekövetkezett a sztálingrádi német kudarc. Az olaszok 
kiugrottak a háborúból. Afrikában és a többi fronton a németek százez
rei estek hadifogságba és a német lágerkommandónak volt most már 
sürgősebb gongja is, mint a jugoszlávok belső harcaiba avatkozni Mi 
viszont ezalatt bővítettük szervezeteinket. Minden megaláztatás, 
kísértés és erkölcsi próbatétel ellenére hirdettük, hogy rqjtunk áll, mi 
lesz velünk. Az ember maga felel önmagáért. Szervezkedjünk háború 
utáni életünk megtervezésére és e tervek valóra váltására!

Tábori politikai eseményeink leírása folytán nem tudtam szólni a 
magam sorsáról és szerepéről ezekben a harcokban. Előre bocsátom: 
nagy harcos nem voltam bennük, de szívósan kitartó közkatona min
denképpen. Amint azelőtt a szakszervezetekben nem akartam sor
somat különválasztani a munkások sorsától, ugyanúgy gondolkoztam 
most is: az lesz velem, ami a többivel. Az emberi igazságnak egy újabb 
változatát ismertem meg; közös harcban a személyi szenvedés érzete 
olyan mértékben csökken, amilyenben az ember azonosul társai 
szenvedéseivel. Mint Ivó Andrić íija: »Semmi sem közelíti az embereket 
egymáshoz annyira, mint a közösen átélt halálveszély és szenvedés..

Velük szabad embernek éreztem magamat. Biztos voltam abban, 
hogy Hitler hadigépezete előbb-utóbb vereséget szenved; ez a hit tar
totta bennem a lelket Minden gondolatom az volt, hogy a németek 
csúfos bukása hamar bekövetkezik, s hogy ehhez én is erőmhöz képest 
hozzájárultam.

A szervezett erőszakkal szemben illegális politikai szervezetet 
létesítettünk, mely idővel az itthon folyó népfelszabadító háború 
kihelyezett katonai egysége lett Ilyesmit a németek más lágereiben az 
orosz, az angol, a francia, a lengyel, a zsidó hadifoglyok sem szerveztek. 
Volt ott is egyéni ellenállás és egyéni hőstett, de közösen szervezett harc 
nem volt

A katonatisztek — még a tartalékosok is — kevés kapcsolatot tar
tottak fenn általában — civilben is — az egyszerű dolgozó néppel: a mun
kásokkal és a parasztokkal, én meg a tisztek kiszolgálására rendelt or- 
donánszoknál voltam tolmács. Ezek egy része a barakkokat tisztogat
ta, másik része pedig kyárt a városba vagy a láger német kommandóiba

124



dolgozni A kyáró katonák száma megközelítette a százat és alkalmat 
adott mindenféle csempészetre és feketebörzére. A közkatonák egy
szerű emberek ugyan, de ha kéll, helyén van az eszük. Legnagyobbrészt 
a haladók pártján álltak és akartak is ártaxíi a németeknek. A párt 
vezetősége ezt természetesen tudta és kihasználta, amennyire lehetett. 
E tekintetben gyakran én voltam a közvetítő, de sok minden történt az 
én hátam mögött is, amiről fogalmam sem volt.

Miután nem jártam ki a táborból, sok szabad órám volt, amit a 
tisztek társaságában töltöttem: részt vettem számtalan akciójukban, 
mint például marxista tanulócsoportok szervezésében és vezetésében, 
szakmai tanfolyamokon egész kurzusokat végighallgattam (vállalati 
tudományos munkaszervezés, aminek később itthon nagy hasznát 
láttam), nyelvkurzusokat német, francia és orosz nyelvből; Preszburger 
Dódivál együtt alaposan áttanulmányoztuk Kulischer A világgazdaság 
története c. művét; elolvastam Tolsztoj, Balzac, Shakespeare és a 
jugoszláv klasszikusok műveit; magyar nyelvtanfolyamot vezettem, de 
mindezeknél sokkal több időt szenteltem katonatársaim kulturális 
akciókba való bevonásának. Megalakítottam egy olyan — tisztán 
katonákból álló — dalárdát, mely megállta helyét a tisztek hangver
senyén. Alkalmi bökverseket, egyfelvonásosokat írtam és adattam elő. 
Lefordítottam Gyóni Géza Csak egy éjszakára, .. és Konyáth Aladár 
Madrid határán c. versét. Egy teljes estet betöltő színvonalas kulturális 
szemlét szerveztem, ami két hónapi munkámba került. így hasznosítot
tam hazulról, a szakszervezetekből hozott tapasztalatomat.

*

Oto Bihajji — a lágeri pártvezetőség tagja — pártmegbízásból 
készült megszökni a táborból és kapcsolatot találni a német kom
munistákkal, akikkel a háború előtt sokat érintkezett, mert maga is a 
Német KP tagja volt. Finom Omega órájában eltört a rugó, újat kellett 
szerezni Az egyik német altisztnek a városban — ideiglenesen zárt — 
nagy órásüzlete volt. Megszólítottam:

— Herr Kohsiek! Van egy szép, de hasznavehetetlen Omegám, 
eltört benne a rugó. Tenne bele másikat?

— Semmi bíy, acjja ide, elviszem és Svájcból rendelek belevaló 
másik rugót.

Az órát elvitte és hetekig nem hozta vissza. Bihari reklamált:
— Mi van az órámmal? A német elvitte, mi? Nem is adja az vissza, 

meglátod. Hogy te milyen naiv pasas vagy! Hiszel neki?
— De visszaadja! Biztos vagyok benne! Ez egy gazdag ember, nem 

szorul arra, hogy kiraboljon valakit...
Egyszer csak jön Kohsiek:
— Herr Malušev! Itt az órája, pompás rugót kaptam bele. ötven

hat pfennig az ára...
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Bihalji csak ennyit mondott:
— Te nagyon jó ember lehetsz, hogy így hinni tudsz az em

bereknek.

*

Amikor még tolmács voltam, a felettesem, egy parasztszármazású 
okos, jó megjelenésű német, Feldwebel, egyszer azzal jön, hogy 
vigyázzak nagyon, mert a Gestapónál nyilvántartanak kommunista 
agitáció miatt. Feljelentettek! Méghozzá jugoszlávok!

Nem volt könnyű ezt tudomásul venni, de gondoltam egyet.
— Herr Feldwebel. Magának két fia van a keleti fronton. Mit tart 

maga egy — mondjuk — olyan német tisztről, aki orosz hadifogságban 
az oroszoknál feljelenti a maga fiait, hogy hitleristák?

— Ocsmány hazaárulónak tartok én minden tisztet, aki sqját hon
fitársát az ellenségnek besúgja, akárkiről van szó.

— Na látja! En is piszkos árulónak tartom ezt a Selić főhadnagyot. 
Hogy háború után hadbíróság elé állíthassam, bizonyítékra van 
szükségem. Nagyon kérem, Feldwebel űr, segítsen nekem ebben az 
ügyben: hozza el nekem azt a levelet, hogy lássam, mit ír Selid

Néhány nap múlva Feldwebel hozta a levelet; Kezembe adta, ol
vassam el. Látom, csúnyán bemocskolt engem, Steinert, Purićot, Rqj- 
kovićot. Erre én:

— Herr Feldwebel, engedje meg, hogy Đlagojević kollegám is elol
vassa ezt a levelet, mert jó volna, ha tanút is állíthatnék.

A német Blagojevićban is megbízott:
— Rendben van, olvassa el ő is...
Mikor Blagojevié elolvasta a levelet, káromkodva szidta Selićet. 

Én ekkor megtettem a következő lépést:
— Herr Feldwebel! Actfa ide nekem véglegesen ezt a levelet. Azt 

most a helyére visszatenni magának ugyanolyan veszélyes, mint az, 
hogy idehozta. Nekem ez a levél nagyon kell!

A német gondolkozni kezdett, Đlagojević meg gyorsan — a 
Vöröskereszt-csomagokban kapott — két doboz cigerettát a német 
fiókjába csúsztatott. A levelet tehát megtartottuk, de sqjnos nem tud
tuk hasznát venni, egyrészt mert Selić a háború után nem jött haza, 
hanem emigrált, másrészt mert a németek egy általános papírelkobzás 
során azt is magukkal vitték, nem is tudván, miről van szó. A többivel 
együtt elégették.

VÉGE A HÁBORÚNAK

Vége lett a háborúnak. Az angolok szabadítottak fel bennünket 
valahol Hannover környékén, amikor a németek ide-oda masíroztatták
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foglyaikat, nem tudván, mit csináljanak velük. Szembejöttek az angol 
harckocsik, a németek szétfutottak, mi meg magasba dobtuk a 
sapkánkat és éltettük az angolokat, msgd tovább ballagtunk az orrunk 
után akármerre, csak előre, mqjd lesz most már valahogy... Körös
körül néptelen volt minden, csak két orosz hadifogoly ment messze 
előttünk ordítozva, hangosan énekelve. Mikor észrevettek bennünket, 
megvártak és csatlakoztak hozzánk. Most már orosz katonadalokat 
daloltunk.

— Ugye, hova megyüftk most? — kérdezte Mitar Keča barátom 
gondba merülve.

— Te mit gondolsz, hova? — kérdeztem tőle.
— Hát talán valamilyen lógorba...
— Lógorba? Nem volt elegünk a lágerekből? Dehogy megyünk mi 

most oda.
— Hát akkor hova?
— Az első falu legszebb házában fogunk letelepedni és kivárni a 

fejleményeket! Mtgd meglátod...
Preusische Ströhen volt az első falutábla, amelyet láttunk, és 

mindjárt itt volt az első ház is. Egy malomtulqjdonosé lehetett, mert 
malom állt mellette. Gyönyörű egyemeletes épület. Becsöngettünk. Egy 
elegáns űr nyitott ajtót:

— Tessék befáradni! Mivel lehetek az urak szolgálatára? — 
kérdezte.

Mind a négyen bementünk. Leültetett bennünket az első szobába. 
Egy hirtelen ötlet alapján mondtam a következőket:

— Bizonyára ön is tudja, hogy Montgomeiy feldmarschall, a meg
szállt német területek főparancsnoka elrendelte, hogy a volt hadifog
lyokat teljes ellátással német polgári házaknál kell elhelyezni..

— Igen — mondta a német —, tudomásom van róla.
— Arra kérjük, fogadjon be bennünket és beszélje meg a 

polgármesterrel ellátásunkat...
— Kérem, rendben van. Jó lesz önöknek ez a szoba? Itt csak az én 

mérnöki papírjaim vannak. Kiviszem és beállítunk még egy fekhelyet.
így jutottunk szép tiszta lakáshoz és kitűnő ellátáshoz.
A jóindulatú mérnök úr másnap udvariasan megkérdezte, haj

landó lennék-e egy privát beszélgetésre. Természetesen. És leültünk a 
házhoz tartozó kert egy zöldre festett padjára:

— Mondja, mit gondol, mi lesz most Németországgal? — kérdezte.
— Honnan tudhatom? Azt hiszem, legalább 23 év okkupáció...
Elképedt:
— ön  ezt komolyan gondolja? Ez lehetséges lenne?
— De mérnök úr, miért van megdöbbenve? Maga éppen úgy tudja, 

mint ém, hogy nem Európa népei támadták meg Németországot, 
hanem Németország őket. És nem csak támadott, hanem minden
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országot agyonbombázott, lakosságát rabláncra fűzte és idehozta 
kényszermunkára. Hozzam fel azt is, milyen kegyetlen mészárlást 
végeztek nálunk, az oroszoknál, a franciáknál is? Ugyan, mérnök úr!

— Hej, az az átkozott káplár, az az őrült, az a szobafestő, az a 
tömeggyilkos milyen bajt hozott ránk!

Erre elhatároztam: most lecsapok rá.
— Mérnök úr! Ne játsszunk hunyócskát! Nem lehet mindent az 

őrült Hitlerre kenni! Maga tanult ember, magát a szülei és a német nép 
azért iskoláztatta, hogy vezesse a népet egy jobb élet felé, maga meg — 
mitit mondja — a HANOMAG repülőgépgyárban gépeket gyártott, 
amelyek romba döntötték a hazánkat, Belgrádot és sok embert földön
futóvá tettek. Maga személyesen miért dőlt be Hitlernek? A német 
értelmiség ahelyett, hogy elgáncsolta és nyakát törte volna Hitlernek, 
engedelmeskedett neki. Gondolja meg, nincs-e igazam.

— J^j, hagyja abba! Hiszen egész éjjel nerii aludtam, mert 
beláttam, hogy magának tegnap is igaza volt. Most is igaza van! De jqj 
mi lesz velünk, németekkel, Németországgal most?

Nem akartam tovább kínozni — mondhattam volna neki, hogy 
erre előbb kellett volna gondolni Rokonszenvezett velem, miért 
bántsam?

Következő nap megint kyött a parkba beszélgetni
— Jó hírt hozok! Édesanyám megbízott, hogy magát és a társait 

az ő nevében meghívjam egy jó vacsorára. Utóvégre maguk mégiscsak 
a mi vendégeink, nemde?

Köszönettel elfogadtam valamennyiünk nevében a meghívást és
— amennyire lehetett — az oroszokkal együtt valahogy kivikszeltük 
magunkat.

Az asztalfőn maga a ház ura, az öreg molnár ült, a mérnök meg 
velünk együtt foglalt helyet az asztalnál. Az öreg néni szolgált fel. A va
csora csakugyan pompásan volt elkészítve és igen ízletes volt.

Amikor a pohárköszöntő ideje eljött, az öregúr felkelt, kissé 
régidivatúan meghajtotta magát és így szólt:

— Engedjék meg a tisztelt vendégek, hogy néhány szóban 
üdvözöljem őket és bizonyítékot is szolgáltassak vendéglátásunk őszin
teségéről. Most, hogy itt egy asztalnál békésen együtt ülünk az orosz 
urakkal, eljátszok valamennyiünknek egy híres orosz zeneszerzőt. 
Következik egy Cs^jkovszky-szonáta!

Hátrafordult, elővette a hegedűjét és valóban szépen eljátszotta a 
nagy orosz mester egyik művét Megtapsoltuk.

Jött a következő meglepetés: a rangidősebb orosz tiszt, Vladimír 
így szólt:

— A szívélyes vendéglátásért köszönetként én is eljátszom most 
egy német zeneszerző művét! Következik egy Beethoven-szonáta.

És ő is az öregúr színvonalán eljátszotta a megígért zeneművet.
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A hangulat kedves és bizalmas lett: ittunk a két mester egész
ségére. De a dolognak folytatása is lett: másnap. A német mérnök ismét 
jött:

— Ma este megismételjük a tegnap esti hangulatot! Aber diesmal 
mit dér Damen...! — hangsúlyozta sokatmondóan.

Hölgyeket ugyanis mi eddig nem láttunk a házban, és nem is sej
tettük, hogy ők ezekben a napokban a padláson bújnak meg, míg ki nem 
tapasztalják, milyen emberek vagyunk. Szóval: a család elhatározta, 
hogy előjöhetnek ők is velünk vacsorázni Elő is jöttek, hárman. Az 
egyik lobogó híjjal, erősen kifestett afféle negyvenéves ..macska”, a 
másik huszonöt éves lehetett, szép szál fiatal nő, de durcás és 
barátságtalan. (Később tudtam meg, hogy fiatal férjét a keleti frontra 
küldték, hogy hónapok óta nincs híre róla.) A harmadikra már nem 
emlékszem. A vacsora ezúttal is finom volt, jól sikerült.

Nem vesztünk össze. Sőt jóbarátként váltam el tőlük, mikor hírül 
vettem, hogy Boriskát innen nem messze egy koncentrációs táborban 
megtalálták elvtársaink, akik odamentek összeírni a jugoszlávokat. A 
hírt a komité is megerősítette és üzent, siessek, ha életben akarom 
találni, mert most vészelte át a kiütéses tífuszt és nagyon gyenge.

POKLOK POKLÁBAN

Nekem más se kellett. Rögtön felkéredzkedtem egy angol 
teherautóra, mely Fallingbostelbe ment, ahol a mi foglyaink 
..főhadiszállása" volt, innen harminc kilométerre pedig a bergen-belseni 
gyíytőtábor. Fallingbostelben megtudtam, hogy Borika legyőzte a 
magas lázat, csak nagyon gyenge és sovány (37 kiló). Másnap egy kis 
autón indultam Bergen-Belsenbe. Az országúton messziről látszott az 
angolok által felállított fehér tábla: ..Stop! Nagy veszély! Vesztegzár 
tífusz miatt!"

Megérkeztünk. Az angolok leigazoltattak bennünket, beoltottak 
tífusz ellen és beengedtek a belseni pokolba.

Pokol? Dante? Ugyan kérem! Százszoros, ezerszeres infernó!
Belsen hivatalosan is haláltábor, ahol nem gázzal, hanem éhez- 

tetéssel meg tetvektől megfertőzött barakkokban arat a halál. Napon
ta 600 hullát hadifogoly SS-legények kéznél-lábnál fogta húztak végig a 
piszkos udvaron és öt méter mély gödrökbe dobáltak, mert a két 
krematórium egyszerre csak négy hullát tudott elégetni

*
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Szélesen kitárult előttem a kapu. A láger udvarán feküdtek, 
csücsültek vagy ültek a fogolynők ezrei (Az angolok szerint 80 000-ren 
voltak.) Kizárólag női láger! A férfiak a szomszédban vannak egy un. 
Familienlagerban. A bűz minden képzeletet felülmúlt. A barakkok már 
régen tele voltak, a később érkezőket egyszerűen beterelték ide és itt 
hagyták, legyen velük, ami lesz. Némelyek éltek még, de többen már 
halottak voltak. Élők, holtak egyaránt árasztották a szörnyű bűzt. Jaj
veszékelés, esedezés, káromkodás, hörgés hallatszott mindenfelől. 
Ájulás környékezett. Lehetséges ez? Ha nekem ezt meséli valaki, a 
szemébe mondom, hogy ilyesmi még Dante poklában sincs! Átugrok 
egy halottat itt, egy fetrengő félőrültet ott, — gázolok bélsárban és 
vizeletben, mely bokamagasságig árasztotta el a lágerudvart. Ez nem 
kisebb három-négy labdarúgópályánál. A barakkok nem sorban állnak, 
hanem szanaszét. Belőlük is ilyen pokol árad . . .

Párttitkárom már volt itt: ismeri az utat. Ő vezet. Tudja, hol van 
Boriska, már kétszer beszélt vele személyesen.

Megérkeztünk. Benyitottunk Boriska barakkjába, mely már a 
lábadozó lányok által kitakarítva várt ránk. Boriska egy háromemeletes 
ágy tetejéről hasmánt feküdve leste, mikor nyitunk be. Ahogy megpil
lantott:

— Mukiii! Szervusz! Megjöttél, hála istennek. Gyere, mássz ide fői, 
hadd lássalak!

Minden előbbi zokogásom megszűnt. Olyan öröm szállta meg a 
lelkemet, hogy nem tudtam hova legyek. Nem azért, mert Boriskát 
megtaláltam, hanem azért, hogy ilyen lelki ereje van, hogy nem sír, hogy 
nem csinál jelenetet, hanem minden gyöngesége ellenére is vidáman 
vár. Micsoda lelkierő!

Felmásztam a legfelső ágyra, mely összetolva együtt volt a 
többivel. Átöleltük egymást, illetve átöleltük volna, ha Boriskán lett 
volna mit ölelni. De ő csontváz volt, nem élő ember! És mégis az! Élt! 
És ez volt most a legfontosabb. Hamar elmeséltettem vele dióhéjban, 
hogy került a magyarok alatt börtönbe, mikor nem volt kommunista, 
azután ide, ebbe a pokolba. De az egész nem tarthatott sokáig. Simo 
alulról sürgetett:

— Cvetko, gyere le! Azt akarod, hogy Boriska ismét belázasodjon?
— Isten ments, dehogy akarom.
— Akkor gyere, most majd eleget lesztek együtt!
Ez arra vonatkozott, amit hamarosan közölt is velem, hogy én 

most itt maradok a lágerben, kimenteni minden jugoszláv nőt, addig, 
amíg valamennyi veszélyen kívül nem lesz. Kapok még négy embert, 
csináljam a munkát, ahogy tudom, de minél jobban és minél többet hoz
zunk ki innen. És Simo elment. Én a kollégáimmal rögtön haditanácsot 
tartottam. Mit és hogyan kell csinálni. Derék, jó fiúk, harciasak, 
áldozatkészek és fürgék, mint a nyúl.
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Nekiláttunk a munkának. Például így: beálltam a soron levő 
barakk ajtajába (bemenni nem lehetett, mert a foglyok úgy voltak 
bezsúfolva, hogy még ki sem nyújtózkodhattak) és kiabálni kezdtem 
több nyelven:

— Ima li tu Jugoslovena? Vannak itt jugoszlávok? Es sind hier die 
Jugoslawen?

Erre itt, amott, aztán megint itt, aztán megint amott egy-egy kar 
lendült a magasba, szótlanul. Minden lépéshez helyet kellett 
szorítanom a csizmámmal, hogy eljussak a jelentkezőhöz: kikérdezni. 
Mi a neve, hova való, hogy érzi magát?

- É n  egy mentőszolgálat embere vagyok, keresem a jugoszlá
vokat, kimenteni jöttem őket innen.

Hoztam egy sámlit, kiemeltem a nőt a többi közül, ráültettem és 
figyelmeztettem, tartsa magát egyenesen, nehogy visszaessen. Mindjárt 
jövök érte. Kiszaladtam az udvarra, leterítettem egy pokrócot, 
visszamentem, felnyaláboltam, ahogy a babákat szokták, vittem ki, 
lefektettem a pokrócra, letéptem róla minden rongyot, meztelenül be
csavartam a pokrócba, társaimmal egy hordágyra fektettem és 
beemeltük a vöröskeresztes gépkocsiba. Amikor a négy hordágy bent 
volt, a teherkocsi vitte őket a ftlrdőbe, rmgd az öt kilométernyire levő 
Bergen városkába, ahol egy sok-sok épületből álló tiszta kaszárnyatábor 
volt. Az angolok két szép épületet bocsátottak rendelkezésünkre, itt 
helyeztük el — egyelőre a földre — a már tiszta, fertőtlenített nőket.

Mi öten pedig folytattuk ilyen stílusban a munkát. Nem írom le, 
mi mindent láttunk és tapasztaltunk ezalatt. A lényeg az, hogy kb. 750 
nőt kimentettünk — több jugoszlávot nem találtunk. A lágerben 
levőknek nagyobbik fele lengyel volt, de voltak franciák, csehek, ola
szok, oroszok és zsidók is ezerszám.

Most az volt a fő feladat, hogy a legyengült, félig beteg 750 nőt 
visszavezessük az életbe. Az angolok vezette kórházépületben többen 
meghaltak. A mi fallingbosteli komiténk minden szükséges holmit rek- 
virált a német faluban: fehérneműt, felsőruhát, cipőt, gyógyszert és élel
miszert. A holmit reggeltől estig osztottuk, hogy a »lányok" minél 
hamarabb felépüljenek. Még ágyakat is szereztünk. Fokozatosan beren
deztük, illetve normalizáltuk az életet és mindjárt hozzáfogtunk a 
hazaindulás stratégiájának megbeszéléséhez. Egész Európa romokban 
hevert, a vasutak nem működtek, kétezer kilométeres út áll előttünk, 
beteg nőkkel fogunk utazni.

A fölerősödésükhöz az is hozzájárult, hogy nem csak jó kosztról 
gondoskodtunk, hanem üdülőhelyeket is rekviráltunk: Steinhude, 
Osterwalde, Bad Rehburg nevű városkába küldtük a lábadozókat, 
akiknek már csak erős táplálékra volt szükségük, hogy minél előbb 
fölépüljenek. Mikor ezt elértük, küldtük a második, harmadik, 
negyedik váltást. Az egészségeseket pedig visszahoztuk.
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Augusztus első napjaira — mondhatnám — egészségesen indulhat
tunk haza a messzi Jugoszláviába.

Az angolok adtak megfelelő számú tehergépkocsit és az ott ma
radt lágerlakók hangos éljenzése mellett indult el hosszú karavánunk 
a sorfalaik között. Hannover egyik mellékállomásán vagoníroztunk be, 
de most már nem hatvanan egy vagonba. Döcögve, köhögve, akadozva, 
sok-sok órás veszteglésekkel, de mégis haladt velünk a vonat — végig a 
lerombolt Európán — haza, Jugoszláviába.

Boriskával 1945. augusztus 21-én érkeztünk meg Szabadkára.

1986. október 24-én

UTÓSZÓ

Munkásmozgalmi emlékeim megírására néhány barátom beszélt 
rá. Nem magam miatt írtam meg őket, hanem sok régi, itt-ott még élő 
és annál több halott bsgtársam emlékének megőrzése végett. A 
népfelszabadító háború után százszámra jelentek meg a résztvevők 
emlékiratai és csak itt-ott valami a régi munkásmozgalmakról. Mintha 
azok századunk első évtizedeiben nem is értek volna el semmit a 
haladás és az emberi szabadság szent harcaiban. Jómagam úgy hiszem, 
hogy a Jugoszláv Kommunista Pártot éppen a régi munkásmozgalmak 
hozták létre — és nem fordítva! Erről — ilyen szempontból — alig 
történik említés. Történetírásunk mulasztását szeretném némileg 
pótolni.

Könyvemben a leírt események életem első négy évtizedére vonat
koznak. Még ma is úgy élnek bennem, hogy nyolcvanévesen sem tudok 
szabadulni tőlük.

Néhány szót kell mondanom arról is, mi történt velem és fel
fogásommal azóta. Hazqjövet a hadifogságból különféle posztokon tel
jes erőmmel szolgáltam az ország talpra állásának, újjáépítésének és 
kivirágzásának ügyét. Leginkább a hazai magyar sqjtó környékén for
golódtam. A politikai életben nem vettem részt, de mint egyszerű 
párttag figyeltem a hazámban és a nagyvilágban zqjló eseményeket Sok 
jót, de sokkal több rosszat láttam és tapasztaltam. IQúkori lelkesedésem 
lassan lelohadt, elvárásaim csak részben valósultak meg. Meg kellett 
kóstolnunk a válságok, az emberi önzések és a hibás politikai 
irányvételek korpás kenyerét A szocializmus évszázadunk végire csak 
az ábránd szintjéig ért el és éppen úgy nem valósult meg, mint a vallások 
szép, nemes eszmél Kezdünk máris elkanyarodni a szabad keres
kedelem, a többpártrendszer és a demokrácia felé, belátván, hogy a 
kapitalizmus és az imperializmus a régi értelemben már nem létezik, 
mert a világ műszaki fejlődése fokozatosan annyira tért hódít, hogy 
szebb jövőt ígér a világ dolgozóinak.

Zágráb, 1990 decemberében A szerző
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JEGYZETEK

A magyar szö\tegben előforduló szerb szavak és mondatok magyar fordítása.

1 -  íme a hat hatos és a hat gyermek. Élj, ahogyan tudsz!
-  A «tatonák" és a „huszálok" adtak mákos metéltet

3 Csodatevő Szent Miklós.
4 Üdvözüjj, világ! Most és mindörökké. . .

..Kegyelmezz, Krisztus Urunk, császárunknak, I. Ferenc Józsefnek!"
6 VI. Károlyt.
7 I. Péter királyt
8 I. Sándor királyt
9 II. Péter királyt.

10 -  Isten segítségével, jó éjszakát!
11 ..A dohány mérgez!"

„Szókratész, a görögök nagy tanítója".
13 „Hogyan kell boldogan élni?"
14 „Hogyan lehet barátra lelni?"
15 -  Mit olvasol, Sándor?
16 -  Szép könyveket Olvassak belőlük nektek is?
17 Galamb.
18 Mező.
19 Miklós Szentatya élete, Szent Száva élete, Istenanyánk álma.
20 -  Hát akkor te szerb vagy! Honnan tudsz ilyen jól magyarul?

-  Mindig tudtam, sosem tanultam.
-  Érdekes. És hol van apád?
-  A háborúban. A szerb fronton.
-  És az anyád? Mit csinál?
-  Tarhonyát gyúr a hadseregnek.
-  Idehallgass! Ülj le velem vacsorázni.
-  Nem lehet Kint vár a nővérem.
-  Hát akkor jöjjön be ő is.

21 -  Sofika, gyere be, hív egy főhadnagy.
22 -Mitakar?
23 -  Na most fizesse mindenki a maga vacsoráját és gyerünk haza!
24 -  Ugyan hagyd! Tedd el a pénzt! Csak vicceltem. Én fizetem a vacsorát és

megveszem tőletek az egész portékátokat Számold ki, mennyibe kerül!
26 -  És magát hogy hívják? Beírnám a nevét a noteszembe.
26 -  Hát akkor írd: Gojko Leskovac főhadnagy, tanító Ószivácon.
27 -  Itt nemigen látni, hogy nincs férfiember a háznál. Van mindenetek.
28 -  Van, mert dolgoztunk és megkerestük.
29 -  Kell majd ez még nekem!
30 Általános Forgalmi és Tájékoztató Iroda.
31 ..Gyertek, a moziban félnégerek játszanak!"
32 Vigyázz kisöcsédre, Milanra, ő meg vigyázzon a csöpp Vasóra.
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33 -  Apám küldi ezt, hogy fordítsa meg szerbre.
34 -  Tessék, kész! Vidd vissza neki!
35 -  Hát akkor, hogyan kell ezt mondani?
36 -  Hogy fordítsa le! Nem olyan egyszerű ez!
37 -  Milyen pénz ez?
38 -  Én kerestem.
39 -  Isten bizony, okos vagy te, ostoba kölyök!
40 -Rongy.
41 -  Rajzolni.
42 -  Radikális disznók! Ők akarják ezt az országot vezetni! Romlott emberek!
43 -  Bejto, beteg vagy! Miért dolgozol? Menj orvosi vizsgálatra! Van

betegkönyved?
44 -  Nincs nekem semmi bajom, testvér! Csupán ezek a nagy fogaim vacognak.

Nézd!
-Innen  sohasem fogunk hazaérni! Nézd csak, hogyan öltöztettek fel 

bennünket! Mehetünk haza Szabadkára fagylaltot árulni.
46 A görög filozófia története.
47 -  Szobafonök! Jelöld ki, hol fog aludni!
48 -  Goco, hallottad, hogy a királynő terhes? Mihelyt szül, szabadok leszünk!

Mit szólsz hozzá?
49 Ifjú, fiatal.
50 -  Hát te is itt vagy, a fémmunkások alelnöke, b . . .  om az anyádat!
51 -  Ki javasolt téged alelnöknek, mi? Ki? Ki?
52 -  Te szerb létedre magyarul beszélsz a szakszervezetekben, mi? Adok én

neked és a magyaroknak, az anyátok istenit, büdös kommunisták és árulók. 
Nem szégyelled, hogy szerb létedre magyarul beszélsz? Ezen a kutya nyel
ven. Megmutatom én majd neked!

63 Szövetkezetek.
54 A szerbek története.
55 Kukoricamáiét osztanak!
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A Leltár több párttörténeti jelentőségű 
munkánál, mert művelődéstörténeti vonatkozásai 
is kimagasló értékűek, hiszen a munkásmozgalmi 
harcosok — Đuro Mitrović, Krsto Popivoda, Lazar
Nešić, Matko Vuković, Cseh Károly, Kizur István, 
Cséby József, Cséby L^jos, Szabó Géza, dr. Steinfeld 
Sándor, Simokovich Rókus, Atlasz János, Wohl 
Lola és mások — mellett olyan ismert írók, újságírók 
és színművészek is megelevenednek lapjain, mint 
amilyen Ambrus Balázs, Bródy Mihály, Csillag 
Károly, Fenyves Ferenc, Havas Emil, Hubert János, 
M\jo Mandić, Milkó Izidor, Tamás István, Toncs 
Gusztáv, Herceg János, Debreczeni József, Szegedi 
Emil és Garay Béla. A könyv tehát — amellett, hogy 
fontos dokumentum — élvezetes olvasmány is.

A negyven kisebb egységre tagolt kötetet 
tizenhat egykorú felvétel illusztrálja.






