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P a tó  Im re  m unkássága ed 
d ig  á lta lába n  a ré g i f o ly ó 
ira to k  fe lm é ré s é re , an yagu k  
rend szerezésére  te r je d t  k i. 
Ez a k ö n y v e  v is z on t egy  
k ish egyest szárm azású sza
badka i fo rra d a lm á r, S im o -  
k o v ic h  R ó k u s  é le té t is m e r 
te t i.  S ze rző n k  azonban  ez
ú tta l sem  tá v o lo d o tt  e l tú l 
ságosan a fo ly ó ira to k tó l ,  h i
szen S im o k o v ic h  R óku s  
e g y ik e  v o lt  a H íd  szerkesz
tő in e k  abban az id ő b e n , 
a m ik o r  a p á rt v e tte  át irá 
n y ítá sá t. M in t  M a lu éev  
C v e tk o  m e g je g y e z te , S im o 
k o v ic h  R ók u s  a szabadkai 
m u n k á sm ozg a lom  J im m ie  
H igg in s e  v o lt ,  és e b b ő l a 
ta lá ló  m eg á lla p ítá s b ó l in d u l 
k i P a tó  Im re  is, a m ik o r  f e l 
v á z o lja  a H íd -m o z g a lo m  fá 
ra d h a ta tla n  s ze rv e ző jé n ek , a 
m eg a lk u v á s t n e m  is m e rő  
fo r ra d a lm á r  h a rcosn a k  az 
é le tú t já t ,  a k i M a y e r O t t -  
m á rra l e g y ü tt  m u n k á lk o d o tt  
a fo ly ó ira t  k ö rü l és a szak- 
s ze rv e ze ti és m u n k á s m o z 
ga lom b a n  is, és M a y er O t t -  
m á rrá l e g y ü tt a fasiszta  
m eg szá llók  a ka sztó fá já n  f e 
je z te  be é le té t. M unkássá-
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Ez a könyv háromszáz számozott példányban készült 
a szerző aláírásával.

A VSZAT oktatás-, tudomány- és művelődésügyi tit
kárságának 413—43/1973. II. 7. sz. alatti véleményezése 
alapján mentes az általános forgalmi adó alól.

Megjelent a Tartományi Művelődési önigazgatási Ér
dekközösség anyagi támogatásával.

A szabadkai Veljko Vlahovic Munkásegyetem kiadása 
A MINERVA Könyvkiadó Vállalat nyomása — Szabadka

szám



Simokovich Rókus — „a szabadkai 
munkásmozgalom Jimmie Higginse”, a- 
hogyan Malusev Cvetko jellemzi nagyon 
találóan ezt a melegszívű forradalmárt, 
aki „rokkant lábával is fáradhatatlan szer
vezője volt a Híd-mozgalomnak — min
dig, minden munkára kész jóbarát és elv
társ” .

Mert szerette a könyvet, a tudás kia
padhatatlan forrását, bármerre járt, min
dig volt nála könyv. A hozzá fordulókat 
soha el nem utasította, ha mással nem is 
tudott, hát tanáccsal, vagy kétkezi mun
kájával segített. „Megjelenésében volt va
lami különös: ha elmélyült a beszélgetés
ben, a magasba nézett, összevonta sze
möldökét, erősen koncentrált egy percig, 
aztán sietett teljesíteni azt, amit magára 
vállalt” — mondja Malusev. Vándor- 
könyvtárakat szervezett, Vörös Segélyt 
gyűjtött, a szakszervezeti mozgalom lelke 
volt, lapot szerkesztett, írt, fizikai munkát 
végzett — mindent csinált, amivei osztá
lya sorsát egyengethette, amivel a munkás- 
osztály érdekeit szolgálhatta.

Ezt tiszteljük benne ma is: az oda
adást, az elvtársi hűséget, a töretlen for
radalmi hitet, a forradalmi célkitűzéseihez 
való következetes és elszánt ragaszkodását, 
a párt és a mozgalom iránti feltétlen hű
ségét. Ezért hajtunk fejet emléke előtt...





Küzdelmekkel teli korban élte le rö
vid életét. A  társadalmi küzdelmek leg
zajosabb, legmozgalmasabb időszaka volt, 
amikor & munkásmozgalom bátor és ki
tartó harcosaként ő is beállt a küzdők 
sorába.

1905. november 27-én született Kishe
gyesen a család második gyermekeként. 
Utána még két gyermeke született a sze
gény sorsú hivatalnökcsaládnak. Az apa
— Simokovich Leó — nehéz körülmények 
között tartotta el hattagú családját. Nem
sokkal Rókus születése után Palicsra köl
töztek. A terheik, a nélkülözések itt sem 
szűnnek, a család létszámának növekedé
sével inkább fokozódnak. Mégis a gyer
mekévek tiszta örömei aranyozzák be Ró
kus számára a palicsi éveket.

A Tovább 1932. októberi számában 
megjelent Trachomás Jánoska1 c. novellá
ja bevezető sorait olvasva a családi ház 
körvonalait látjuk kibontakozni a szegény
ség mély átéléséből fakadó írásából:

„Egy szobájuk volt, meg egy 
konyhájuk, mind a kettő nedves 
földű, penészes szagú, melyben 
még nyáron is dohosán marad a 
levegő...”

— vallja a gyermekkori képet idézve az 
osztályharc tapasztalataival gazdagodott, 
sokszor munka nélkül ténfergő fiatalem-



bér. A gyermekkor tehát csöppet sem ró
zsás. Ellenkezőleg: csupa nélkülözés. Mivel 
az édesapának súlyos gond a népes csa
lád eltartása, ezért Rókus számára is na
gyon korán kezdődött az „élet”. Hogy eny
hítsen a család anyagi gondjain, újságot 
áruljt a fürdővendégeknek. A főbejárattal 
szemben volt a „standja” : kis zsámoly és 
polcocska... És az eladásra váró lapok 
a serdülő gyermek számára annyi sok fur
csát és bizsergetőt tartogattak... Ezt rnánd 
el kellett olvasni, minddel meg kellett 
ismerkedni. De volt is rá idő bőven. Per
sze nem a vezércikkek érdekelték még 
ekkor. Ebben a korban még többet jelen
ítettek számára Buffalo Bili és Nick Carter 
fantasztikus történetei. A szellemi irányító 
a gyermek életében még nem jelentkezett, 
még váratott magára. így a kalandregé
nyek távoli, színes világa nyűgözte le kép
zeletvilágát.

„Jövedelemszerzés” tekintetében az je
lentett némi változatosságot a világihábo
rús években, amikor a vasútállomáson ké
pes levelezőlapot és vizet árusított a sűrűn 
átvonuló katonavonatok szánalmas uta
sainak.

Kik voltak Rókus pajtásai? Kikkel 
osztotta meg a „gondtalan” gyermekkor 
örömeit? A Mayer család ebben az időben 
ugyancsak Pailicson lakott, itt ismerkedett 
meg Simokovich Rókus az öt évvel fia
talabb Mayer Ottmárral, s kötődött köz
tük egy életre szóló őszinte, mély barát
ság. Ebben az sem zavarta meg őket, hogy 
Ottmár az elemi után gimnáziumba irat
kozott. Ellenkezőleg: talán még inkább 
elmélyítette kettőjük kapcsolatát, hiszen 
Ottmár a gimnáziumi leckékről sorra be



számolt Rókusnak, így pótolva azt, amit 
az „inasiskola” nem nyújthatott.

A másik jóbarát Ottmár mellett az 
ugyancsak fiatalabb Jancsó Károly volt, 
aki a vasútigazgatóság távirdaműhelyé- 
ben lett ipari tanuló, majd később rádió- 
műszerész. A munkásmozgalomban is is
mert volt, szimpatizánsként tartották szá
mon.

Az elviselhetetlenül egészségtelen, 
nedves palicsi lakásban Rókus súlyosan 
megbetegedett, csonttuberkulózist kapott. 
A szerencsétlenséget tetézte még egy gyer
mekkori balesete is: játék közben — me
nekülve üldözője elől — olyan szerencsét
lenül keresztülesett egy kiásott fatönkön, 
hagy bal lábán darabokra (törte a bokáját. 
Ügy tűnt, hogy az amputálás elkerülhetet
len ...

Közben a színes, tarka olvasmányok 
lassan el-elmaradnak és helyüket komoly 
társadalmi mondanivalóval telített Zola-, 
Gorkij- és Sindair-művék töltik be. Up- 
ton Sinclair Kutató Sámuel című regényé
vel kezdődött el ez a fordulat. Rókus ba
rátja, Jancsó Károly kapta egy ismeret
len idősebb embertől, amikor éppen mes
tere kertjében szorgoskodott. Persze hogy 
továbbadta Rókusnak is, Ottmárnak is ... 
Lenyűgöző volt számukra az új téma: be
szélgetéseik tartalmasabbak, egyre élet- 
ízűbbek lettek. Továbbra is sokat voltak 
együtt, sokat olvastak és tanultak, és meg 
is vitatták újabb ismereteiket. Közös mun
kával, olvasással, meg azzal, hogy Ottmár 
szinte mindennap Rókussal is megtanítot
ta a gimnáziumban /tanultakat, egyre na
gyobb műveltségre tettek szert, s barát



ságuk is, egymás iránti ragaszkodásuk 
nőttön nőtt.

Lukács Gyula szerint Rókus viszonyát 
a könyvekhez „úgy határozhatnánk meg a 
külváros virágos nyelvén: Többet olvasott, 
mint reggelizett! Mert igazi reggelikben 
talán soha nem részesült, noha születésé
től a sárga bitófáig leélt harmincöt szomo
rú esztendőt” .2

Mivel betegsége igen korlátozta a 
mozgásban, így ez is egy mozzanattal több, 
ami az olvasás, a könyv felé sodorja. 
Szerette a könyvet, a tudományokat, azon
ban szülei mégsem iskoláztathatták. Ha 
már iskolába nem járhatott, igyekezett leg
alább szakmáját úgy megválasztani, hogy 
az könyvekkel legyen kapcsolatos. Így ke
rült egy Schmidt Vilmos nevű könyvkötő 
mesterhez tanoncnak. A mester jóindula
tú volt, nem gátolta inasát abban, hogy a 
szakszervezetet látogassa, ezért Rókus ek
kor tagja lesz a nyomdászok szakszerve
zetének.

Itt alkalma van megismerkedni Duro 
Mitrovictyal és más idősebb munkásokkal, 
akik hatással voltak rá a szocialista világ
nézet kialakításában. A szocialista szem
lélet jó talajra talált gondolatvilágában: 
a nemes gondolatokat igyekezett mindjárt 
tovább is adni. Először — és ez természe
tes is — legjobb barátját, Gttmárt nyerte 
meg az ügynek. Ottmár később büszkén 
vallotta is, hogy tulajdonképpen Rókus 
volt eszmei nevelőapja.

Betölti a huszadik évét, és egyre el
viselhetetlenebb számára a betegsége. 
Hosszú kilincselés, fáradozás után sike
rült elérni, hogy 1928 elején felvegyék a 
Szegedi Városi Közkórház sebészeti ősz-



tályára ingyenes betegnek. Az ingyenbete
gek sorsa nem volt rózsás, nem részesül
tek nagy kíméletben. Borzalmas kínokat 
élhetett át, amíg törött .sípcsontját négy 
centiméterrel megnyújtották. Naplójában 
meleg hangon emlékezik meg a nővérek
ről, köztük Toncsikáról, akik odaadóan 
ápolták, meg dr. Machanszky László se
bész főorvosról, kezelőorvosáról, lakit igen 
emberségesnek tartott, „és akinek oly so
kan köszönhetik meg mások is életüket 
és épségüket”. Egy évvel később sajnál
kozással veszi tudomásul, hogy kezelőor
vosa önkezével vetett véget életének.

Toncsikához pedig — akit ugyancsak 
a szegedi kórházban ismert meg — hosz- 
szú időn át gyengéd szálak fűzték: vers
ben búcsúzott tőle május 13-án, amikor 
már közeledni látta hazatérésének napját. 
Július 3-án gyógyultan hagyja el a kór
házat, és még abban a hónapban, 1928. 
július 11-én saját kérésére Horgosnál ki
toloncolják.

Ez a műtét egész életére nézve súlyos 
következményekkel járt. Féllába rövidebb 
lett, ami pedig sok hátrányt jelentett az 
illegális munkában. Számtalanszor elmond
ta ehhez fűződő sejtését barátainak, élet- 
társának, azt, hogy az elkövetkező hábo
rút ő nem éli túl.

1926 őszén felszabadul a szakmában. 
Mit jelent számára ez az esemény? Sem
mit. Azaz: csupán annyit, hogy most már 
nem úgy hívják, hogy (inas, hanem úgy, 
hogy segéd. „Csakhogy úgy szintén nem 
hívtak — kesergi panaszosan naplójában 
—, mert nem dolgoztam.”3

A szökés gondolata foglalkoztatja, az, 
hogy búcsú nélkül hagy itt mindent. Igen,



de pénze sem volt, ám „annál /több volt a 
szívfájdalom”. Sértette önérzetét a függő
ségi viszony: felnőtt ember, szakmája van, 
mégis idős szülei segítségére szorul, aki
ket ugyancsak támogatni kellene.

Reménytelenül vonzódik Petii Panná
hoz, egy Palicson élő tiszt visel őc salád leá
nyához, barátja — Petri Gyuszi — nővé
réhez.

Ez a vonzódás viszonzatlan, s már- 
már tragikus következményektől kell tar
tanunk. Vívódásainak, gyötrődéseinek ver
sekben ad hangot, és közülük nem egyet 
meg is jelentet a Hírlap4 és Az tJjság5 c. 
szabadkai lapokban.

Életének mélypontját, legválságosabb 
időszakát jelentik az 1926—1929 közötti 
esztendők. Tulajdonképpen már önellátó 
lehetne, hiszen felszabadult, szakmája van. 
Azonban mindez mit ér, ha állása nincs, 
és még a reményei is elhagyják...

„ ... előttem a nagyvilág,
Tovaszálló, biztató remények .. .”6

— írja elsőnek vallott versében 1926. jú
lius 3-án. Majd — ugyanott — így foly
tatja :

„Lelkemből kezd már kihalni az élet,
S az élet már csaík teher nekem.. .”7

— mondja alig két évtizeddel maga mö
gött. Milyen töményen élhette át a csa
lódásokat, a keserűségeket az egyébként 
is befelé vérző fiú, akitől távol áll és ide
gen a teatrális póz! Ezt a kinyilatkozást 
őszintének és egyértelműnek kell elfogad
nunk. Koraérett is. A társadalmi ellent
mondásokat bőrének minden idegszála ér



zi: Palics pezsgő életet élő nyaralóhely, 
amely az első világháborút követő évek
ben kissé veszített ugyan fényéből, de 
csakhamar visszatérnek a cigányzenés, 
pezsgős bálák ...

Rókusnak azonban nem ez jelentette 
Palicsot, hanem a (kirándulások az akácos
ba, evezés, fürdés, napozás távol a láto
gatott strandoktól, s később a sárgaparti 
olvasóórák...

„Jöttek azok a furcsaságok, ami maga 
az élet, a Nő: de hát én csak messziről 
szemléltem ezeket.. .”8 Nem a pezsgős bá
lákat kívánta Rókus, ez idegen volt ter
mészetétől. Csak éppen munkát és megbe
csülést kívánt, meg hát vonzódásának vi
szonzását, de hát „ ... szegénynek szeretni 
nem szabad. . .”® — szűri le keserű ta
pasztalatát kicsit népdalos modorban.

Mindaz, amit eddig olvasott és maga 
körül tapasztalt, egy áttekinthetetlen kong
lomerátum. Még hiányos marxista isme
retei nem tették lehetővé számára, hogy 
mindezt megszűrje, kirostálja, hogy ren
det teremtsen érzelem- és gondolavilágá
ban. Ezért van az is, hogy azt mondja:

„Nincsen cél, amelyért küzdenék.. .”10

1928. július 11-én Horgosnál átlépi a 
határt, hazajön. Nemcsak édesapja várja 
a határon, hanem egy rendőr is, aki egye
nesen a hatósági szervek élé kíséri, a vá
rosházára. Felelnie kell a tiltott határátlé
pésért. A rendszer képviselője „nagyvo
nalú” : eltekint a kétheti elzárástól az édes
apa könyörgésére, valamint annak láttán, 
hogy csakugyan féllába béna.



Az első napokat otthon tölti, de csak
hamar felkeresi barátait Palicson, meg 
Petri Pannit. Újra hevesen lángol szerel
me.

Ideiglenesen munkát is kap, és öccsé
vel lakik együtt.

Azzal, hogy rövid időre a Vasúti 
Nyomdában munkát kapott, semmi sem 
oldódott meg, osztályhelyzetén, nyomorú
ságán ezzel nem lehetett változtatni. Sor
sát a fagyos téli estéken is hontalanul 
ődöngők sorsával azonosítja, akiknek:

„Nap nap után üres gyomruk 
Üresebben kongott, kongott,
Vékony testük, sovány testük 
Reggelenként csődöt mondott.”11

A következő év nyarán ismét mélyre 
süllyed életérzése: Pannival való viszo
nyuk nem rendeződik, munkája nincs. 
Egyedül van. De még inkább egyedül lesz, 
ha néhány hónap múlva „Gyuri meg Miki 
katonának megy, és Ottmár egy éven be
lül érettségizik, és utána maradok én ma
gam, egyedül...”

A számára tarthatatlan helyzetből ő 
is kiutat keres, menekülni akar:

„ ... igaz, de hát én is menni akarok ...
Igen, de ki tudja, hová?”12

Az életérzés nosztalgikus felhangjai 
csendülnek ki későbbi jegyzetéből is:

„Már több hete gondolkoztam rajta, 
nem hagynám-e itt ezt az örvénylő kör
nyezetet és röpíteném ki magamat egy 
tisztább szférájú mezőbe, s ott még erőt 
gyűjthetők magamnak... A régi tanulni



vágyás! Hej, tán nem is lesz belőle sem
mi soha..

A letargia elérte mélypontját:
„Miki siet haza, végül én is kereket 

oldok, és elindulok hazafelé. (Vajon mikor 
fogok valóban odaérni?)”13

„Beleőrülök, valahova menekülnöm 
kell. Este hazakísérem Mikit, habár ennek 
sincs értelme, mert semminek sincs értel
me ezen a világon.”14 

És végül:

„Egy akarni nem tudó roncs va
gyok, akit az élet ezerszer becsa
pott, akinek életcélja nincs, s ... 
vége van, ha nem jön valami új 
fordulat, ami megváltoztat min
dent.”15

A tapasztalatai és a csalódásai tették 
„elfásulttá ... érzéketlenné, hitetlenné”.

De pont ezek a tapasztalatok és csa
lódások fogják csakhamar új irányba for
dítani életútját: azok felé, akik éppen o- 
lyan kisemmizettek, éppen olyan nyomo
rúságosán élnek, akiknek éppen olyan ke
serű tapasztalataik vannak, és akik éppen 
úgy nem menekülhetnek el osztályuktól, 
nem téphetik el azokat a kötelékeket, ame
lyek mindennél szorosabban, erősebben 
kötik osztályukhoz, & munkához. A kibon
takozó osztályöntudat és hovatartozás ér
zése lesz az, ami Rókus számára az új for
dulatot jelenti, és „ami mindent megvál
toztat” körülötte.

A szakszervezeti élet, a munkásmoz
galom az, amelyben otthonra talál, és 
munkásmozgalmi tevékenysége során is
meri majd meg jövendő élettársát is, aki



osztálysorsos, aki mellette vállalja a mun
kát, a harcot, a nélkülözést és a szenve
dést is. Így talál magára Rókus, és szen
teli hátralevő életét a munkásosztálynak.

*

Szabadka gyáriparának viszonylagos 
fejletlensége is kihatott az igen erős szak- 
szervezeti mozgalom kibontakozására. A 
húszas években kialakult legális-illegális 
mozgalom nem lanyhult a (többszöri — ál
talában három-négy esztendős hullámok
ban bekövetkező — lebukások, letartózta
tások ellenére sem. A  szakszervezeti és 
munkásmozgalom Szabadkán (és környé
kén is) bővelkedik eseményekben. A város 
és környéke településeinek mezőgazdasági 
munkával foglalkozó bérmunkásai, & fém
ipariak, a Fakó Harisnyagyár munkásai, a 
vasúti fűtőház, az építőipari munkások 
szakszervezete és a nyomdászok szakszer
vezete voltak igen erősek. Az osztályharc 
szakadatlan: bérkövetelések, sztrájkok, fel- 
világosító előadások, közös kirándulások, 
eszperantó, táborozások, olvasóórák, mun
kás művelődési és sporttevékenységek és 
más akciók jellemezték ezt az időszakot.

1927-ben 72 szabadkai gépgyári mun
kás sztrájkol (június 2-tól augusztus 20-ig): 
béremelést követel.

Ugyanebben az esztendőben június 15- 
től augusztus 16-ig 100 fémipari munkás 
sztrájkol, béremelést követel, amit a mun
kaadók részben teljesítenek is. A  bérharc 
irányításában Duro Pucar is részt vett.

1928 februárjában Szabadkán meg
tartják a JKP kerületi értekezletét, amely 
a frakciózás ellen foglalt állást. Ugyaneb



ben az évben (március 12-én) a topolya— 
csantavéri úton kb. 100 munkás folytatott 
bérharcot munkamegszakítással. Ezt meg
előzően már januártól egészen március vé
géig tömeggyűlésék, megmozdulások van
nak a nagy drágaság és a munkanélküli
ség miatt.

Március 15-én a Független Szakszer
vezetek és a Mezőgazdasági Munkások 
Szövetségének bácskai szervezetei Szabad
kán közös bélkövetelési mozgalmat indí
tottak. A szabadkai munkások megünne
pelték május 1-ét, mint ahogyan több 
más vajdasági helységben is.

Július 8-án sor került a Mezőgazda- 
sági Munkások Szövetségének országos ér
tekezletére, amelyen összesen 38 delegátus 
vett részt. Külön jelentősége az értekez
letnek, hogy olyan fontos kérdésekről tár
gyalt, mint amilyen: az uralkodó rendszer
nek a földmunkás-iszö véts ég aktivistái el
len alkalmazott terrorja, a városi és falu
si munkások testvériségének és egységé
nek erősítése, a mezőgazdasági munkások 
harci frontja stb.

1929. január 6-án Sándor király hatá
lyon kívül helyezi a vidovdani alkotmányt, 
és ezzel tulajdonképpen saját egyszemé- 
lyű diktatúráját kényszeríti az országra. 
A többi diktatórikus és terrorintézkedé
seken kívül betiltja az osztályharcos Füg
getlen Szakszervezeteket, valamint sajtó- 
szervét, az 1923-ban indult Szervezett 
Munkást. Tömeges letartóztatásokra ke
rül sor, a forradalmi munkásmozgalom ak
tivistáira a diktatúra sötét napjai nehe
zednek a féktelen terror minden megnyi
latkozásával együtt. Ezzel egy időre csak



nem teljesen megbénult minden mozgalmi 
tevékenység.

A Szervezett Munkás betiltása után a 
Falu és Város indul meg, azonban ez is csak 
tizenkét számot érhetett meg januártól 
áprilisig. A  május 1-ét ebben az évben is 
harcos összefogással ünnepük: a JKP Tar
tományi Bizottságának magyar és szerb- 
horvát nyelvű röpcéduláit terjesztik. Má
jusban és júniusban éppen ebből kifolyó
lag újabb letartóztatási hullám söpör vé
gig a városon, de Vajdaság több más tele
pülésein is. A  letartóztatottak ügyében de
cember 11-én hirdetnek ítéletet. Tizenkét 
vajdasági párt- és szakszervezeti aktivis
tát ítéltek el, köztük az akkori fémmun
kást, Duro Pucart is, összesen 110 évi bör
tönre. Ekkor — a feljegyzések szerint — 
156 tagja van a pártnak Vajdaságban.

A következő év augusztusában Sza
badkán tartották meg a JKP (vajdasági) 
Tartományi Bizottságának a konferenciá
ját. Ekkor választják a titkárságot is, és 
határozatot hoznak a további tevékeny
ségről.

Közben parlamenti választásokra ké
szül az ország, amelyeket 1931. november 
6-ára tűztek ki. A  haladó erők megmozdu
lása most sem marad el, szervezett akciók
ra kerül sor:

— 1931 nyarán az őrszállási (staniSici) 
arató- és cséplőmunkások bérharcát je
gyezte fel a munkásmozgalmi krónika; e 
harcban 450 munkás vett részt.

— A  JKP szervezetei röpcédulákat ter
jesztenek Szabadkán (továbbá Zimonyban, 
Tovamikon és másutt), valamint más mó
don agitálnak és egyéb tevékenységet fej
tenek ki a jobboldali jelöltek tevékeny



ségének paralizálására. A rezsim erre is 
megtorlással válaszol: ismét letartóztatá
sokra kerül sor.

— A kerületi pártbizottság és a JKISZ 
röpiratait és egyéb illegális kiadványait 
terjesztik Szabadkán 1932. áprilisában, a- 
mivel tulajdonképpen május elseje meg
ünneplését akarták előkészíteni. Ezzel az 
akcióval kapcsolatban nem tudunk letar
tóztatásokról.

— 1933-ban a dolgozók ünnepét meg
előzően számos vajdasági városban és te
lepülésen (Újvidéken, Péterré vén, Topo
lyán, Adán, Csantavéren és másutt) a JKP 
röpiratánaJk terjesztése után — árulás kö
vetkeztében — letartóztatták és bíróság 
elé állították a JKP több mint 30 aktivis
táját és támogatóját, közöttük Samu Mi
hályt, Strasszer Húgát, Kiss Ernőt, Cseh 
Károlyt és másokat. Ez év végén (vagy 
1934 elején) a JKISZ szabadkai szervezete 
illegálisan megjelentette a Mladi komunist 
(Ifjú Kommunista) c. lap két számát.

Nagy jelentősége volt az 1934 augusz
tusában, a szabadkai pártszervezet által 
megjelentetett Revolucionami front radni- 
ka i seljaka (Munkások és Parasztok For
radalmi Frontja) című illegális lapnak. 
2—3. — szeptember—októberi — kettős 
száma október közepén jelent meg. Több 
szám megjelenéséről nem tudunk. Bizo
nyos forrásokból azonban arra következ
tethetünk, hogy a lapnak magyar nyelvű 
változata is volt. A  lap munkatársai kö
zött tudjuk Szabó Gézát, Szalai Józsefet 
és Győri Ferencet is, a későbbi, a harcos 
Híd körül kibontakozó mozgalom aktivis
táit, valamint Lazar Neáicet, Petar Rado-



vicot, Mato Vidako vicot, Krsto Papi vöd át 
és Jovan Marinovicot.

Ez hát a vázlatos képe a szabadkai 
mozgalomnak a húszas évek végén, illetve 
a harmincas évek elején, akkor, amikor 
Simokovich Rókus, kiutat keresve szemé
lyes boldogtalanságából, a munkásosztály 
ügyéért vállalja a harcot, és minden ere
jével tevékenykedik. Céltalannak vélt éle
te itt oldódik fel és telítődik tiszta érte
lemmel, a legnemesebb célkitűzéssel: az
elnyomottak sorsán segíteni. Egyre vilá
gosabb előtte a 'kép, a jövő képe, amelyért 
harcolnia kell, amelyért áldozatot hozni 
érdemes. A sok olvasás és tanulás ered
ménye most kezd ki/bontakozni, és nyer új 
értelmet a további céltudatos tanulás és 
olvasás.

Egyre gyakrabban jár a munkásott
honba, és egyre több időt tölt a nyomdá
szok szakszervezetében is. Itt ismerkedett 
meg két harcos forradalmárral: BordeMit- 
rovictyal és Mica Popoviétyal, akik ille
galitásból irányították a nyomdászok szak- 
szervezeti mozgalmát. Különösen jelentős 
Dorde Mitrovicnak — a „Könyves Duró- 
nak” — a tevékenysége. A húszas évek vé
gén került Zomborból Szabadkára. Kiváló 
emberi és mozgalmi tulajdonságai miatt 
a párt központi szervei is jelentős szere
pet szántak neki az illegális mozgalom
ban. Malusev Cvetko így emlékezik rá: 
„Amikor már Mitrovicnak is megnőtt kö
zöttünk a tekintélye, az ő »védnöksége« 
alatt a többi munkás, köztük mi is, meg
jelentünk az új nyomdászotthonban. Dor
de a nyomdászok otthonában a szakosz
tály aktív tagja és a Természetbarátok 
Egyesületének a kezdeményezője volt. Mit-



rovic révén ismerkedtem meg ... Simoko- 
vich Rókussal... Mitrovic az 1930-as röp- 
iratterjesztésnek volt a szervezője. És nem 
ezen az akción, hanem egészen más ügy 
miatt bukott volna le, ha elfogják. De 
megszökött — 1931 nyarán — Bécsibe, majd 
a Szovjetunióba, ahol a Krímben a leg
magasabb pártiskolákat végezte el, és visz- 
szakerülvén Bécsbe, átvette a pártmozga- 
lom itthoni irányításának feladatát.”16

1935 elején Zágrábban — árulás foly
tán — tartóztatták le. Hetekig kínozták, 
de nem vallott, öt évre ítélték, azonban a 
maribori fegyházból nem kerülhetett ki 
élve.

Tehát itt, ebben a környezetben és fő
leg Dorde Mitrovic hatására lesz világos 
osztályhelyzete, hovatartozása, ekkor tuda
tosodik benne a munkásosztály történelmi 
hivatása. Fokozatosan eltűnik életéből a 
céltalanság miatti kesergés — helyét a 
céltudatosság tölti be. Életérzése emelke
dőben van: megtalálta helyét, fontosnak 
érzi magát, és világos előtte az út, ame
lyet be kell járnia. A nosztalgiát a való
ságérzet váltja fel: munkáját fáradhatat
lan, nem szűnő tanulás kíséri ...

Lukács Gyula ekkortájt ismerkedik 
meg Rókussal, és „tízéves szép barátság” 
fűzte hozzá. „Ebben az időben sokszor ta
lálkoztunk, sokszor voltunk együtt, de nem 
emlékszem egyetlen találkozásra sem, hogy 
ne lettek volna könyvek a hóna alatt. 
(...) Járta a várost kitaposott cúgos cipő
jében, fején barna, kajla szélű kalappal, s 
nyomorék lába nem ismert fáradtságot. 
Ha megszólalt, rekedtes hangján mindig a 
mozgalom beszélt.”17



1930-tól megszakításokkal ismét a Va
súti Nyomdában dolgozik. A megszakítá
sok mindig hosszabbak, mint maga az al
kalmazás, de más elhelyezkedési lehető
ség sincs, hiszen a világra nehezedett gaz
dasági válság egyre inkább fokozta a mun
kanélküliséget és •a vele járó nyomort is. 
„Rókus nem élt, hanem tengődött — írja 
róla Lukács Gyula. — Legális iparjog nél
kül dolgozgatott szerény lakásán, s a ba
rátok vitték hozzá könyveiket bekötésre. 
A könyvkötőmesterék tudtak erről az ipar
hatóság részéről üldözött vadhajtásról, de 
nem csináltak belőle kérdést. Forgalma 
olyan kicsi volt, hogy csak krumplileves
re, kenyérre és zöldhagymára tellett be
lőle.”18

A szakszervezeti hetes bizottság mun
kájából is egyre többet vállal. Az új — 
a Zágrábi u. 4. sz. alatti — munkásotthon
ban a művelődési tevékenységnek is meg
felelő helyiségeket tudtak biztosítani, és a 
hetes bizottság — Mayer Ottmár, Laták 
István, Lukács Gyula, Wohl Lola, Szabó 
Géza, Malusev Cvetko és Tarkői Zoltán — 
igyekezett is a jobb adottságokat a maxi
mumig kihasználni. A kedd esti összejöve
telek „valóságos kis kultúrparlamentek” 
voltak, ez volt az a hely, ahol az elvtár
sak a számtalan teendőt megbeszélték. Eb
be a tevékenységbe kapcsolódott be Rókus 
is, és igyekezett a szerteágazó tevékeny
ségben — amelyből „pedig sok volt: ama
tőrszínjátszás, dalárda, könyvtár, faliúj
ság, ifjúsági és női szekció, kirándulások 
szervezése, szakszervezeti iskola, vitaestek, 
esetleges temetéseknél a gyászmenet ki
alakítása, gyűjtés koszorúra, szónokok ki
jelölése sztrájkokhoz, legfőképpen pedig



a vasárnapi kultúrdélutánok rendezése”19 
— megtalálni a helyét. A csoportvezetők 
és az aktivisták feladataikat a kedd esti 
üléseken kapták meg, miután a soron kö
vetkező feladatokat, problémákat jól ki
elemezték, megvitatták. Nemcsak aktivi
tást jelentett ez a munka Rókus számára, 
hanem a marxista ismeretekben jártasabb 
elvtársakkal való találkozás, a továbbkép
zés annyira áhított lehetőségét is. „Jöttek 
az új akciók, az új lelkes aktivisták, a 
hetes bizottság meg mindenekelőtt a mar
xista világnézeti szempontról gondoskodott. 
Tagjai sokat olvastak, tanultak, volt »vi
lágnézeti tartalékuk«, juttathattak belőle 
azoknak is, akiknek munkájához erre szük
ség volt. Társadalomtudományi, nemzet- 
gazdasági könyveket bújtak, gyakorlati 
szempontból tanulmányozták a folyóirato
kat, hogy a munkásmozgalom minél zök
kenőmentesebben haladjon a maga út
ján.”20

A hetes bizottság mellett végzett mun
káját Lukács Gyula is igen jelentősnek és 
kimagasló értékűnek tartja. A  vasárnap 
délutáni összejövetelek — ahol nem egy
szer, különösen nyári időben, 700 munkás 
is összejött — szinte egyetlen lehetőség 
volt Szabadka szervezett munkásai számá
ra a művelődésre, -mert ezek tulajdonkép
pen „magas szintű formái voltak a mun
kásideológia ismertetésének, népszerűsíté
sének” .

A szellem művelése mellett Rókus fon
tosnak tartotta a testnevelést is. Tevéke
nyen támogatja a Radnički Sportklubot, 
olyannyira, hogy fivérével külön birkózó- 
szekciót szervez. A sportrendezvényeket 
is rendszeresen látogatja. Hogyne, hiszen



ez is alkalom, lehetőség találkozásokra, 
beszélgetésekre, felvilágosító tevékenység
re. Ehhez volt igen közelálló a kirándu
lások szervezése Palicsra, az akácosba, vagy 
más, kirándulásra alkalmas környezetbe. 
Ezeket a kirándulásokat is be kellett je
lenteni a rendőrségen, hogy a munkásság
nak még ezeket a megmozdulásait is szem
mel tarthassák. Azonban a szervezők még 
a legéberebb rendőrügynököt is kijátszot
tak: a Sárgapart löszhátán húzódó berkek 
gyakran rejtettek kisebb csoportokat, a- 
melyek marxista olvasóórákra húzódtak el 
az avatatlan szemek elől. Itt kerültek elő 
a tiltott olvasmányok, s míg egy őrszem 
éberen őrködött, a többiek elmerülhettek 
az olvasásban és a vitában. A kényszer- 
pihenők sem jöttek éppen rosszul. Amíg 
a ritkán felbukkanó illetéktelenek el nem 
távolodtak, a könyveket eldugták és fü- 
rödtek, labdáztak, szórakoztak, majd friss 
erővel folytatták a munkát.

A Szervezett Munkás, valamint a Fa
lu és Város után jó ideig nem volt a mun
kásságnak legális sajtóorgánuma. Csak 
1935 nyarán indulhatott a Népszava. Szer
kesztője a munkásmozgalom kipróbált 
harcosa, Cseh Károly volt. A  lap szerkesz
tősége Damjanov Jaksa — a munkásmoz
galomban is ismert szabadkai ügyvéd — 
házában, egy kisebb udvari épületben volt. 
Cseh Károly mellett a szerkesztés és a 
terjesztés munkájában a mozgalmi akti
visták nagy száma vett részt.

„Abban az időben történik ez — írja 
Urbán János Cseh Károly életéről szóló 
könyvében —, amikor a népfrontba tömö
rülő dolgozók felvilágosítása, a soron kö
vetkező harcokra való mozgósítása első-
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rendű pártfeladat.”21 Itt, a Népszava szer
kesztőségében volt a megszokott találko
zóhelye a vidéki munkásmozgalmi aktivis
táknak a szabadkai elvtársakkal, akik tu
dósítók („munkáslevelezők”), terjesztők, 
munkás toliforgatók voltak, de sok volt kö
zülük a haladó értelmiségiek köréből is.

Valóságos oktatóközponttá vált így a 
Népszava szerkesztősége — s ha a vidéki 
terjesztőhálózatot is figyelembe vesszük, a 
méretek még impozánsabbakká válnak —, 
amelynek a munkáját a katedra nélkül 
maradt — a szó igazi értelmében — nép
tanító irányította .legközvetlenebb munka
társaival: Simokovich Rókussal, Kiss Er
nővel, Lukács Gyulával, Mayer Ottmár- 
ral, dr. Singer Adolffal, Szabó Gézával, 
Laták Istvánnal, Matko Vukovictyal, Ki- 
zur Istvánnal és másokkal.

A Népszava 1937-ben ideiglenesen 
megszűnt, majd 1939 b̂en újraindult, hogy 
az 1940. január 23-án megjelenő — IV. 
évf. 3. — számával végleg megszűnjön.

Rókus elmaradhatatlan résztvevője 
volt az ún. sajtókonferenciáknak, amelye
ken — a lappal kapcsolatos szervezési kér
déseken kívül — az időszerű politikai és 
mozgalmi kérdések is napirenden voltak. 
Higgadtan, nyugodtan érvelt. A hibákat 
nem hallgatta el, de megoldásokat, kiutat 
is javasolt. így vált a lapnak is hasznos 
munkatársává.

A Népszavának közvetlen mozgósító 
hatása volt. Az osztályszempontok, élet- 
körülmények ismertetése mellett rendsze
resen közölnek közérdekű híreket. A dol
gozó emberek például 1936 februárjában 
a Népszavából értesülhetnek a követke
zőkről: „Az URSSJ munkásszövetség



szuboticai csoportja, a helybeli nyomdász
szervezettel együtt, február 29-én, szom
baton este nagyszabású mulatságot ren
dez a Népikör helyiségében... az alábbi 
nagyszerű programmal várja az est részt
vevőit: 1. Munkásüdvözlet, énekli a Mun
kásdalárda. 2. Moszkva induló, játssza a 
nyomdászmunkások mandolinzenekara. 3. 
A munka dala, énekil a Munkásdalárda. A 
csak egy napot előadja a gyermek-szavaló
kórus. 4. Három a kislány, egyveleg (F. R. 
Schubert), játssza a nyomdászok mando
linzenekara. 5. Előre, ifjúság!, szavalja Zá- 
rics Baba. 6. A vak, szavalja Schechter 
Rózsi. 7. A  kék Dunán (Strauss), 8. Ke
leti nász (Prichystál), játssza a nyomdá- 
szak mandolinzenekara. 9. Jugoszláv 
gyöngyök. A zenekart vezényli Kovács 
Kornél. A műsoros est fél kilenckor kez
dődik. A belépti díj 10 dinár. A műsort 
reggelig tartó tánc követi.”

A tornyosuló imperialista veszély, a 
terjedő fasizmus, az ország belső, rende
zetlen gazdasági és politikai viszonyai ar
ra késztették a pártot, hogy rendezze so
rait, és készüljön fel a még nagyobb küz
delmekre. A fokozódó rendőri beavatko
zások előjele volt az 1934 októberében és 
novemberében végrehajtott újabb letar- 
tózt’atási hullám, amelynek során csaknem 
100 párttagot és osztályharcos szakszerve
zeti aktivistát tartóztattak le Szabadkán 
és környékén. Ezzel ugyan egy szépen 
megindult politikai és publicisztikai .tevé
kenységet szakított félbe egy időre az osz
tályellenség, azonban *a párt — rugalmas 
politikát alkalmazva — a tevékenységét 
most más területen folytatta.



1935-ben mintegy két hónapig folytat
tak sztrájkot — július 9-től szeptember
9-ig — a Fakó gyár munkásai. A  munkát 
180 munkás szüntette be, és ebből 76 mind
végig kitartott. El is érték, hogy & terve
zett 25°/o-os bércsökkentést az igazgatóság 
nem hajtotta végre.

Még ez év októberében sor került Sza
badkán egy tartományi jellegű szakszer
vezeti értekezlet meszervezésére, amelyen 
a szabadkai delegátusokon kívül megjelen
tek Zombor, Zenta és Becskerek és más 
városok képviselői is. Az értekezlet leg
fontosabb feladata az volt, hogy egy egy
séges szakszervezeti mozgalom feladatait 
rögzítsék, valamint támogassák az Egysé
ges Munkáspárt megalakulását és a széles 
néptömegeknek a népfrontmozgalomba 
való bevonását. Ez 'a tanácskozás igen je
lentős volt a további szakszervezeti és po
litikai tevékenységet illetően.

Az 1936. év — különösen ilyen vonat
kozásban — meg is hozta az eredményt:

— Május 15-től június 26-ig 250 fai
pari munkás sztrájkol.

— Májusban több ezer mezőgazdasági 
és más munkás folytat bérharcot Szabad
kán és környékén.

— Június 16-a és 19-e között 134 ki
rályhalmi (bácsszőlősi) földtulajdonos 400 
mezőgazdasági munkása folytat sikeres 
sztrájkot.

— Szeptember 13-a és 27-e között Új
vidéken megalakul az Ifjúsági Kulturális 
és Gazdasági Mozgalom (OMPK), de még 
ezen az őszön a párt és a JKISZ aktivis
tái vezetésével Szabadkán is létrejön ez a 
szervezet, és betiltásáig — 1937. november
10-ig — jelentős szerepe volt az ifjúság



társadalmi, politikai és művelődési életé
nek szervezésében és irányításában. Ha
tása a betiltás után is érződött.

— Október 14-e és 30-a között 179 
építőipari (kőműves-) munkás folytat ered
ményes bérharcot.

A szépen megindult és eredményekben 
gazdag munka igen röviid időre újból meg
torpant: novemberben a JKP vajdasági 
szervezeteiben ismét lebukások voltak, 
amelyeknek során a párttagoknak csak
nem egyharmadát (350 párttag közül 123- 
at!) vettek rendőri őrizetbe.

Negyven esztendő távolából az esemé
nyeket, a folyamatokat annyira ízekre bon
tani már nem lehet, hogy azokból ponto
san rekonstruálhatnánk Simokovich Rókus 
szerepét egy-egy konkrét akcióban. Az ál
talános összképben azonban benne érezzük 
Simokovich Rókus eszmei és fizikai hozzá
járulását is.

Az pedig mindenképp megvolt: egy
volt a munkásmozgalommal.

És mielőtt újabb pártfeladatáról szól
nánk — 1936 májusától a Híd szerkeszté
sét veszi át —, még egy igen fontos poli
tikai mozzanatra kell kitérnünk.

Nagyjából ebben az időben adja ká a 
JKP (vajdasági) Körzeti Bizottsága a vaj
dasági pártszervezetek életében igen je
lentős szerepet játszó körlevelét, amely a 
vajdasági kommunisták feladataival fog
lalkozik.

A terjedelmes körlevél — amely ösz- 
szegezi az eddig kialakult gyakorlatot, és 
egyben további távlatokat is nyit — rész
letesen foglalkozik Vajdaság gazdasági és 
politikai helyzetével, majd ezeket elemez
ve állapítja meg a kommunistáknak az



ezekből eredő feladatait. Továbbra is súlyt 
helyez mind a legális, mind pedig az ille
gális munkára, de különösen fontosnak — 
célszerűnek — tartja a párttagok egymás 
közti kapcsolatának a megteremtését te
vékenységük egybehangolása céljából. Az 
akcióegyséig elengedhetetlen feltétele a 
szervezett, az eredményes munkának, ami
nek pedig jelen pillanatban elsősorban a 
népfrontmozgalom megerősítése a fela
data.

A körlevél megfogalmazása szerint a 
népfront „valóságos és testvéri szövetsége 
a január hatodiki rezsim valamennyi el
lenségének, és nem valami manőverezés. 
Mindazok a szervezetek és pártok, ame
lyek a népfrontba tömörülnek, kell, hogy 
közösen dolgozzák ki a követelések plat
formját, és közösen állapítsák meg a nép
front feladatait”.22 A kommunisták azon
ban javasolják, és állást foglalnak amel
lett, hogy a népfront magáévá tegye e há
rom fő feladatot:

— a január hatodiki rezsim megsem
misítését;

— Jugoszlávia népeinek egyenjogúsá
gát;

— annak megakadályozását, hogy a 
válság terheit a nép viselje, valamint a 
széles néprétegek gazdasági helyzetének 
megjavítását a gazdagok rovására.

A körlevél széles népi összefogást sür
get, és hangsúlyozza, hogy „mindent, ami 
nem fasiszta, mindent, ami a békéért és a 
Szovjetunióval való szövetségért van, min
dent, ami a maradiság és a reakció ellen 
van, mindent, ami alapjában demokratikus 
és haladó, a kommunistáknak támogatniuk



kell és elfogadniuk és egyesíteniük az ál
talános népfrontban”.23

A pártprogramnak ehhez az irányvo
nalához kapcsolhatjuk azt a feladatot, a- 
melyet Rókus ebben az időben kapott, 
s amely talán mozgalmas, állandóan te
vékenykedő életének egyik legnagyobb fel
adata volt: átvenni a Híd folyóirat szer
kesztését, a Híd életében pedig egy meg
indult folyamat — a balratolódás, az „át
szervezés” — első konkrét megnyilvánu
lása, dátummal is jelezhető állomása, pe
riódusa.

A Híd 1934 májusában indult. A sza
badkai ifjúság egy haladó csoportja az 
Örtüz című diáklap végleges megszűnése 
után a Népkör támogatásával hozta létre 
„társadalomtudományi és irodalmi ifjúsági 
folyóiratát” . A lap indulásakor Lévay End
re felelős szrekesztő és kiadó vezetésével 
a lap irányítására szerkesztő bizottság ala
kult, amelynek az összetétele igen gyak
ran változott. Ez a változás a lap belső 
érlelődésének a tükre.

A társadalmi ellentétek elmélyülésével, 
az ország kül- és belpolitikai helyzetének 
egyre szövevényesebbé válásának idején a 
Híd sem maradhatott meg a meghirdetett 
„nemes liberalizmus” elvei mellett. A ha
ladó ifjúság és egyéb társadalmi erőkegy
re nagyobb nyomást gyakoroltak a lap 
köré csoportosuló fiatalokra: az elkötele
zett írások megjelentetése mind gyakoribb, 
ennek hatására mindinkább kiéleződik az 
ellentét a lap táborán belül is egyre erő
sebb baloldali ifjúság és a maradi irány
zatot védő és kisebbségben maradt csoport 
között.



Ezt a folyamatot általában azonosítot
ták az „átszervezés” fogalmával. A tulaj
donképpeni „átszervezés”, a lapnak a ha
ladó erők kezébe való átmentése gyakorla
tilag 1935 elején indult meg és a követ
kező év tavaszára lényegében be is feje
ződött. Az I. évfolyam utolsó számaiban 
már találkozunk Laták István, Schwalb 
Miklós, Singer Adolf és Szabó Géza ne
vével, majd 1935-ben csatlakozik hozzá
juk Cseh Károly és Nádor Tamás, 1936 
elején Mayer Ottmár, Kék Zsigmond, Si- 
mokovich Rókus, Malusev Cvetko és 
Thurzó Lajos, az év második felében pe
dig Lobi Iván, Atlasz János, Hock Rezső 
és Steinfeld Sándor is.

Az 1936. évfolyam tavaszi számaiban 
az „átszervezés” írásos nyomait is meg
találjuk, amelyek részben a lap formai 
arculatának, részben pedig tartalmának a 
megváltoztatásában nyilvánulnak meg.

Ettől már nem volt messze az az idő, 
amikor sor kerülhetett egy szélesebb ér
tekezletre — megbeszélésre —, amelyet 
Kék Zsigmond lakásán tartottak meg, és 
amelyen Mayer Ottmár, Cseh Károly, Si- 
mokovich Rókus, Szabó Géza, Laták Ist
ván, Kun Szabó György és Kék Zsigmond 
vettek részt. A megbeszélés résztvevői a 
lap átvételét tárgyalták meg: körvonalaz
ták a lap jövőjét és átvételének módoza
tait. Itt és ekkor döntöttek a főszerkesztő 
személyéről is. Az egyéb adottságok mel
lett azt is figyelembe kellett venni, hogy 
olyan valaki lehet, aki a rezsim szemében 
még nem kompromittálódott. A  lehetősé
gek megtárgyalása után a választás gimo- 
kovich Rókusrja esett.



Feladat volt, tehát vállalta a munkát 
és a felelősséget. A szerkesztői tevékeny
sége mellett a legaktívabb terjesztője is 
volt a lapnak.

A Híd 1936. májusi számának impresz- 
szumában már Simokovich Rókus nevét 
olvashatjuk, valamint a szerkesztőség új 
elmét: Parcetic utca 39. A tulajdonképpe
ni legénylakás mint „szerkesztőség” ! Ma 
már meg sincs az épület, de az utca se, a 
város képe ezen a részen azóta jelentősen 
megváltozott.

Ettől kezdve a lapnak egy új irány
vonala bontakozik ki, új korszaka kezdő
dik, amelynek legfontosabb eredménye, 
hogy a polgári ifjúság lapja eljut az osz
tályharcig — a fiatalok lapja lesz.

Az átszervezés jelentősen megváltoz
tatta az arculatát: felhívás jelenik meg, 
amely támogatására szólítja fel a fiatalo
kat, és ugyanakkor azt is közli, hogy a 
szerkesztőség szépirodalmi rovatot nyit. A 
márciusi számban új jelenség: a sajtóalap 
javára érkezett adományokról szóló jelen
tés. A lap ugyanis 1936 elejére igen zilált 
anyagi helyzetbe került, ezért az átszer
vezési programnak egyik legfontosabb té
tele az anyagi helyzet rendezése volt: 
„... Legelső teendőnk, hogy egyedüli la
punkat, a Hidat, előfizetők szerzése által 
szilárdabb anyagi alapra fektessük .. .”24

Ugyanez év áprilisától újabb rovattal 
gazdagodik a lap, a szerkesztői üzenetek
kel, ugyanis „... a szerkesztőség az olva
sókkal akar szoros kapcsolatot létesíteni, 
hogy a jövőben olvasóink a lapot saját 
lapjuknak tekintsék, szeressék azt, és ha 
kell, harcoljanak is érte .. .”25 (Kiemelés: 
P. I.)



A július—augusztusi kettős számban 
a szerkesztőség véleményikutatási akciót 
indít, mondván, hogy .. egy lap csak ak
kor tehet eleget ideológiai feladatának, ha 
olvasóival és terjesztőivel minél szoro
sabb kapcsolatot épít k i. ..”28 (Kiemelés: 
P. I.)

Az ideológiai feladat felismerése, szá
montartása és az a törekvés, hogy az 
„átszervezett” lap ennek eleget tegyen, 
már egész világos megfogalmazása és kije
lölése az elkötelezettségnek.

A lap nem csupán külsőleg változik, 
hanem egyre újabb belső tartalmi jegyek
kel is gyarapodik. Üjabb munkatársak je
lentkeznek hasábjain: Rácz Magda, Wohl 
Lola, Gál László, Jovan Popovic, majd 
Pap Pál gazdagították írásaikkal, erősítet
ték jelenlétükkel, közreműködésükkel a 
terebélyesedő mozgalmat.

A lap szerkesztése igényes, körülte
kintő munkát követelt meg nemcsak Ró- 
kustól, hanem mindazoktól, akik körülötte 
voltak: Mayer Ottmár, Laták István, Kun 
Szabó György, Szabó Géza, Rácz Magda, 
Wohl Lola, később Steinfeld Sándor vol
tak elsősorban segítségére azzal, hogy el
végeztek egy-egy részfeladatot. Az anyagi 
ügyvitel rendezésében és általában a „ház
tartás” gondjainak magára vállalásával 
pedig Maluáev Cvetko végzett igen ered
ményes, jó munkát. (Ennek a kezdeti jó 
megalapozásnak volt köszönhető az akciók 
kiterjesztésének lehetősége: Híd-könyvtár, 
1939-ben naptár, majd 1940-ben testvérlap 
megindítása Világkép címen.)

A szerkesztés irányelveinek kialakítá
sában mindvégig figyelembe vették az ol
vasók igényeit is. Elemezték, megvitatták



a véleménykutatási akcióra érkezett vá
laszokat, és ezek nyomán születtek meg a 
tézisek: „Le akarjuk szögezni azt, hogy 
lapunk nem pihentető családi lap, szóra
koztató vasárnapi képeslap, hanem ko
moly és fontos mozgalom. Ma nincs idő 
cselekvéstől eltávolodott olvasgatásokra, 
irodalmi csevegésre, ebéd utáni szundítás
hoz álomba merítő olvasmányokra .. .”27 
(Kiemelés: P. I.)

így Rókus jegyezte ugyan a lapot, 
azonban a szerkesztés és a lap terjeszté
sének megszervezése a szó legigazibb ér
telmében kollektív feladat volt. Ebben az 
akcióegységre való törekvést, a párttagok 
egymás közti kapcsolatának megszilárdí
tását és tevékenységük egybehangolására 
való törekvést kell látnunk Ügy, ahogyan 
azt az említett körlevél is szorgalmazta.

Azzal, hogy a Híd terjesztését a szak- 
szervezeti sajtó vidéki — egyébként már 
korábbról viszonylag jól funkcionáló — 
terjesztő hálózatára alapozták, elérték, 
hogy a lap példányszáma jelentősen nö
vekedett, de ami még ennél is fontosabb: 
olvasótábora szinte ugrásszerűen gya
rapodott. Olvasóórákat, olvasócsoporto
kat szerveztek, vagy közösen összeadott 
párákból vásárolták meg öten—hatan, 
vagy akár tízen is a lapot. Egyes becs
lések szerint — amelyeket egészen reáli
saknak tarthatunk — az olvasók száma 
így elérte a negyven-ötvenezret is. Óriási 
szám — a negyven év előtti viszonyokhoz 
képest.

Persze ezt nem a kényelmes szer
kesztőségi szoba párnázott foteljéből — 
mert ilyen nem is volt — és nem direktí
vák osztogatásával érték el, hanem fárad



ságos munkával: szinte csaknem állandó 
terepjárással. Még ma is idézik az edős 
aktivisták egy-egy vidéki sajtókonferencia 
emlékét, izzó hangulatát: zsúfolásig meg
telt parányi, földes szobák, petróleumlám
pa, a falon Európa térképe, előtte egy elv
társ, aki a legfrissebb politikai eseménye
ket kommentálja, vagy éppen ismeretter
jesztő előadást tart... Hajnalig tartó vi
ták ...

S a fél lábára béna Rókus — miként 
a többi szerkesztőségi tag is — járta a 
terepet, a falvakat. Fáradhatatlanul. Cél
tudatosan. Akkor is, amikor már Mayer 
Ottmár vette át a lap felelős szerkesztői 
tisztét, akkor is ott volt, ahol a legna
gyobb szükség volt rá!

„A Híd terjesztése érdekében 1938-ban 
különösen nagy erőfeszítések történtek 
vidékünkön — írja Brindza Károly. — 
Mayer Ottmár, Simokovich Rókus és a 
szerkesztőség más tagjai sorra járták a 
járási székhelyeket és a fontosabb telepü
léseket, ahol Híd-bizottságokat alakítottak. 
Ezek a bizottságok olyan egyénekből ál
lottak, akik a politikai tevékenységből is 
aktívan kivették a részüket. Ha ma ele
meznénk a Felső-Bácska, a Tiszavidék, 
Bánát és Baranya Hídnbizottságainak és 
terjesztőinek személyi összetételét, akkor 
közöttük találnánk az 1938—1941-es évek 
legkiemelkedőbb helyi és regionális párt- 
aktivistáit. Nyilvánvaló tehát, hogy a Híd 
terjesztésének feladata, de még inkább a 
folyóirat tanulmányozására alakított olva
só- és tanulócsoportok munkája, az e cso
portokból kinövő pártmunkások nagy szá
ma, ezek értékes forradalmi munkássága, 
a fasizmus elleni harc szervezésében való



részvételük intenzitása, egyéni sorsuk 
vizsgálata stb. megdönthetetlen bizonyí
tékát nyújtja a Híd közvetlen eszmei
politikai hatásának, forradalmasító moz
galmi szerepének.”28

Ebből az időből a Híd négy száma őrzi 
Simokovich Rókus írását — ő a Híd Sán- 
tha (és Sánta) Pétere.

A Bácska Topolán29 és a Süppedő ta
lajon30 című írásai szépírói ambíciókkal 
megírt novellisztikus szociográfiák, ame
lyekben a Krivaja árterületére telepített 
szerencsétlenek reményeiről, majd a tava
szi áradások során bekövetkezett kataszt
rófájáról ír.

A  Beszélgetés31 című írásának témája 
a kisinasok elviselhetetlenül nehéz hely
zete.

Ebben az időben az imperialista had
viselés kudarca is foglalkoztatja. A Ja
pán katonai ereje82 című külpolitikai kom
mentárjában Japán Kína elleni invázió
jának kudarcáról ír.

Az 1939-es Híd-naptárban novellája 
jélenik meg Péter-Pál33 címmel. Az aratási 
előkészületek ürügyén a szegényparaszt
ság rétegeződésére hívja fel a figyelmet, 
de bízik osztályhelyzetük tudatosodásának 
közeli eljövetelében.

A jobboldal nem hagyhatta szó nélkül 
a Híd körül bekövetkezett változásokat. Az 
Újvidéken megjelenő Reggeli Újság csak
nem egy egész oldalon foglalkozik, a folyó
irattal.84 Rlazsek Ferencet a Híd 1936. 
szeptemberi száma késztette a dörgedel
mes cikk megírására, mert őt még az is 
sértette, ami az agyoncenzúrázás után a 
lapban megmaradt. A cenzor alapos mim-



kát végzett: a 36 oldalnyi terjedelmet 12- 
vel — tehát egyharmadával — megcson
kította. Nem jelenhetett meg a Biológia és 
szociológia, valamint A nő és a fasizmus 
című írás, és csupán töredékesen a Köz
ségi választások — mindössze 18 sora! — 
és az 1936. szept. 3. című cikk.

Mi az hát, ami Blazsek Ferencet még 
ezek után is annyira felbőszítette, hogy 
nyilvánosság elé vigye a kérdést: „így is 
lehet írni?” Az, ami & Híd egyik leg
szebb, legnemesebb internacionalista meg
nyilatkozása: kiállása a spanyol nép vé
delmében, majd Percy B. Shelley Ének 
Anglia férfiaihoz című verse, valamint az, 
hogy a Híd a népies helyett a népi kultú
rát tartja igazi értéknek, és azt helyezi 
előtérbe. S hogy a támadó hangja nyo
matékosabb legyen, az ügyetlen érvelések 
mellé az iróniát és a sértegetést hívja se
gítségül. Persze ettől és a hasonló többi 
támadástól nem lett kevesebb a Híd 
olvasóinak a száma, még ha a cikk író
jának az is a véleménye, hogy „valószínű
leg csak kevesen tudják, hogy Szuboticán 
megjelenik egy Híd című társadalmi, iro
dalmi és kritikai szemle, amely több 
nagyképűséggel, mint joggal a fiatalok 
lapjának vallja magát... ez a havi szemle 
szinte a nyilvánosság teljes kizárásával je
lenik meg...”

Az idő haladt tovább — a Híd és a 
körötte kibontakozó mozgalom pedig egy
re erősödött...

1937-ben a Híd főszerkesztője Mayer 
Ottmár lett, és a kényszerből eredő szokás 
szerint a főszerkesztő lakása egyben a 
„szerkesztőség” is. így lett Ottmár szerény 
lakása — a családalapítás után is — a hi



dasok találkozóhelye. A kör egyre széle
sedett, egyre többen fordultak meg itt, 
különösen a szombat déli szerkesztőségi 
üléseken. Így egyre gyakrabban látogatott 
oda Balázsevics Viktória is.

Vikinek a négy elemi után otthon kel
lett maradnia, a házi munkában az ő szor
gos kezére is szükség volt. Főzés, takarí
tás volt a munkája, de emellett a jószá
gokat is ellátta, öccse apja mesterségét 
vitte tovább: lakatosmesterséget tanult.

Mayer Ottmáréknál ismerkedett meg 
Balázsevics Viktória Simokovich Rókussal, 
aki éppen állás nélkül tengődött. A  mun
kaadók sehol sem tűrték meg mozgalmi 
tevékenysége miatt. Egyedül a könyvkö
tésből van némi jövedelme, amit otthon 
végez barátok, ismerősök és könyvtárak 
rendelésére. Erre az időszakra így emlé
kezik vissza Balázsevics Viktória:

„Amikor megismertem, Rókus már 
nem Palicson, hanem Szabadkán lakott. 
Cikkeket írt a Hídnak, előadásokat tar
tott a munkásotthonban. Oda, a bajai úti 
otthonba, sokat jártunk együtt. Nagyon 
jól emlékszem rá abból az időből. Barna 
kajla kalappal a fején, könyvvel a hóna 
alatt, így bicegett az utcákon fáradhatat
lanul. Ö volt az, akit meg lehetett minden
re kérni, aki mindenkinek mindent meg
tett. Markáns, sötét bőrű, rekedtes hangú, 
de nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt em
ber volt. Szelíd szemű. A szemei, hát azok 
szinte külön éltek, mintha semmi közük 
sem lenne ahhoz a markáns archoz.

Már abban az időben csoportjai vol
tak, fiatalokkal dolgozott. Könyveket adott 
nekik, kirándulásokra járt velük, szinte 
állandóan agitált, ez volt az élete, a gon



dolkodásmódja. Egész generációkat ne
velt.

Ha most jobban meggondolom, mind
ezeknek az embereknek, akiket Ottmárék- 
nál megismertem, az volt a közös tulaj
donságuk, hogy mindenhol és állandóan 
bizonyos fajta nevelőmunkát végeztek. 
Egyszerűen és közvetlenül. Nem kellett a 
munkaformákról tanakodni. Ezeknek az 
embereknek a szocialista forradalom volt 
minden gondolatuk, ez a munka volt az 
életük, így tudtak másokra hatni. S ezt a 
munkát csakis így lehetett és így lehet vé
gezni.

Ottmáréknál úgy határoztak, hogy én 
is Rókushoz fogok tartozni, tőle kapom 
majd a könyveket meg az utasításokat. 
Egyik csoportjával aztán én is kirándulá
sokra kezdtem járni. Palicsra mentünk 
legtöbbet. Máriás Józseffel, Halász Gyu
lával, Gál Pistával meg a többiekkel Pali- 
cson, egy szálláson, távol az üdülő, fürdő- 
ző vendégektől, olvastunk, tanultunk, be
szélgettünk, de labdáztunk, fürödtünk is.

Ahogy jobban megismertük, meg is 
szerettük egymást Rókussal. Nagyon be
csületes, megfontolt, nyugodt embernek 
tartottam, s az is volt.”35

1937—1938 fordulópontot jelent a JKP 
és általában munkásmozgalmunk életében 
is. Tito elvtárs 1937nben átveszi a párt 
irányítását, és ezzel megkezdődik a párt 
újjászervezésének nagy munkája, ami egy
ben a küszöbönálló nagy feladatokra, a 
nagy erőpróbára való felkészülést is je
lentette.

A harmincas évek végén tért haza 
Szabadkára a mitrovicai fegyházból Lá
zár Nesic, aki a körzeti bizottság titkári



funkcióját töltötte be. A tartományi bi
zottságtól ő kapott utasítást a helyi ve
zetőség újjászervezésére. Az 1940 elején 
alakult vezetőségben — Milán Gajin, Ma
yer Ottmár, Matko Vukovic és Lazar Ne- 
sic mellett — helyet kapott Simokovich 
Rókus is. Ez az újabb megbízatás eddigi 
komoly, áldozatos tevékenységének az el
ismerése volt, amely azonban egyben 
újabb vállalásokat és kötelezettségeket is 
jelentett. Az új bizottság különösen az if
júmunkások körében fejtett ki fokozott 
tevékenységet — a JKISZ helyi bizottsá
gát is ebben az időben szervezik újjá —, 
de az ideológiai magrvát a mozgalomnak és 
a szervezeti központot továbbra is a Híd 
jelenti. Tömegbázis tekintetében pedig a 
helyi bizottság továbbra is az Egyesült 
Munkásszakszervezeti Szövetségre támasz
kodik. A szakszervezeti hetes bizottság is 
fokozza tevékenységét: Rókus szinte egész 
napokat utón van, agitál, szervez, illegális 
irodalmat továbbít, Hidat terjeszt, gyűjt a 
sajtóalapra, előadást tart sajtókonferenci
án... és ki tudja, még milyen munkát 
nem végez.

Közben a szakszervezet is többször 
kényszerül otthont cserélni: előbb a Broz 
utcába, majd pedig egy Halasi úti kocs
maihelyiségbe költözik át.

Egyre szűkebb és kevésbé megfelelő 
helyiségek, de a munkának folynia kell. 
Folyik is mindaddig, amíg Dragisa Cvet- 
kovic szélsőségesen reakciós kormánya a 
legnagyobb csapást nem méri az Egyesült 
Munkásszakszervezetekre (URSSJ), míg 
1940 decemberében be nem tiltja az osz
tályharcos szakszervezetek működését. A 
szervezetek működésének betiltása a mun-
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kásotthonok bezárását és vagyonuk elkob
zását is jelentette.

A fasiszta veszély egyre nagyobb, az 
osztályelnyomás egyre súlyosabb, a mun
kásság pedig éppen ezekben a legnehe
zebb órákban marad legális védelem nél
kül!

Ehhez párosult még a Népszavának — 
1940 januárjában — és a Hídnak a betil
tása is december utolsó napjaiban. Az 
egyedüli járható út az illegális munka 
maradt. Ahogyan fokozódott az elnyo
más, a terror, úgy erősödött, úgy öltött 
egyre nagyobb méreteket az illegális te
vékenység. Simokovich Rókus mellett Ba- 
lázsevics Viktória is egyre több és egyre 
felelősségteljesebb feladatot kap — fela
datot vállal.

„Mind több feladatot bizott rám — 
mondja az utóbbi. — 1939-ben, emlékszem, 
jelszavakat rajzoltunk tussal, papírszala
gokra. A Kertvárosban, a villanytelep 
mögött, ahol abban az időben az öccsével 
lakott, ott készítettük ezeket a falraga
szokat. Akkoriban a vasúti nyomdában 
dolgoztunk mind a ketten, ő a könyvkö
tészetben szakmunkán, én pedig csak a 
papírlapokat hajtogattam a gép után. Fal
colás, úgy hívták ezt annak idején.

Munka után, mert este 10-ig dolgoz
tam, a nagykabátom egyik zsebébe a jel
mondatos falragaszokat, a másikba pedig, 
egy papírzacskóiban ragasztót csúsztattam, 
majd az utcákon, ahol tudtam, hogy nap
közben sokan megfordulnak, tehát a köz
pontban is, felragasztottam a falakra eze
ket a jelszavakat. Egyedül kellett dolgoz
nom, és a saját leleményemre támaszkod
nom. Mai szemmel nézve nagyon primitív



és nagyon kockázatos módszerrel dolgoz
tam. Egyik kezemmel egy papírszalagot a 
zsebből, a másikkal megkentem ragasztó
val, és fel a falra... Aztán: hajts onnan, 
hogy meg ne lássanak! A kabátom csupa 
ragasztós lett, vizes ronggyal kellett íöröl- 
getnem otthon, ha lekapnak, nincs menek
vés, de másként nem tudtam és nem is 
lehetett. Végül már annyira felbátorod
tam, hogy egyszer világos nappal, a be- 
tegsegélyző épületében ragasztottam fel 
egy ilyen papírszalagot az egyik iroda
ajtóra. Tudtam, hogy nagyon sokan látni 
fogják, mert a folyosó forgalmas vol-t, de 
abban a pillanatban nem tartózkodott ott 
senki. Ez azonban olyan meggondolatlan 
cselekedet volt, hogy Rókusnak nem is 
mertem bevallani, és többé nem tettem.

Hogy milyen jelszavak voltak ezek, 
arra már nem emlékszem, de bizonyos, 
hogy az akkor legidőszerűbb jelenségekre 
reagáltunk. Azt sem tudom, megmaradt-e 
példány ezekből a tussal rajzolt jelsza
vakból az utókor számára.

A vasúti nyomdában Vörös Segélyt is 
gyűjtöttem. Tikvicki Cila és Lendvai Klá
ra, akik már régebben ott dolgoztak és 
ismerték az embereket, begyűjtötték a 
pénzt, én pedig Rácz Magdának adtam át. 
Nyolc hónapig dolgoztunk a nyomdában 
Rókus meg én. Vagy besúgtak bennünket, 
vagy a vezetőség maga is észrevette a 
mozgolódást körülöttünk, elég az hozzá, 
hogy mindkettőnket elbocsátottak azzal 
az ürüggyel, hogy nincsen munka.

Még a nyomdában dolgoztunk, ami
kor egybeköltöztünk, és csak rajtunk kí
vül álló okok miatt nem tudtunk hiva
talosan is összeházasodni.



Az egyik nagybátyám, aki Banjalu- 
kán dolgozott mint cukrász, megengedte, 
hogy beköltözzünk szabadkai házába.”38

1941. január elejére a JKP Központi 
Bizottsága országszerte tiltakozó felvonu
lásokra szólítja fel a lakosságot. Szabad
kán is előkészületek történnek a feladat 
végrehajtására, azonban az akció — rövid
del a tervezett felvonulás előtt — mégis 
megbukik.

(Ebben az időben Halász Gyula volt 
a JKISZ helyi bizottságának a titkára. Ö 
is részt vett a tiltakozó felvonulás előké
szítésében. 1941. január 3-án, az esti órák
ban a IX. körben röpoédulákat terjesztett. 
Közben a rendőrség egy bűnözőt akart 
kézre keríteni, akiről úgy tudták, hogy 
éppen a IX. kör területén tartózkodik...

Halászt is igazoltatják, és le is tar
tóztatják csavargás gyanújával, majd a 
rendőrségre kísérik. Itt, a motozás során 
egész köteg röpcédula kerül elő — meg a 
JKISZ szabadkai szervezetének a sémá
ja ...)

A három-négy évenként ismétlődő le
bukások újabb állomása következik. Pár 
nap alatt vizsgálati fogságban vannak 
Észak-Bácska kerületi pártbizottságának, 
a városi pártszervezetnek és a Jugoszláv 
Kommunista Ifjúsági Szövetség helyi bi
zottságának tagjai. így letartóztatták: Ma- 
yer Ottmárt, a kerületi pártbizottság tit
kárát, Lazar Nesicet, a helyi pártbizott
ság titkárát, Simokovich Rókust, Bakos 
Kálmánt, Matko Vukovicot, Milán Gajint, 
Ili ja Paulicot, Rehák Lászlót, Karlo Miro- 
nickit, Gál Istvánt, Lackenbaoh Konstan
tint, Josip Suturovicot, Dimitrije Najdano- 
vicot és másokat.



A letartóztatottak számát pontosain re
konstruálni nem tudjuk: talán 19 vagy 21 
párttagot és aktivistát hurcoltak ekkor a 
városháza hírhedt kínzókaimrájába, és a 
kínvallatás nyomban meg is kezdődött.

Az ügyben a március 27-i országos 
megmozdulások — amelyek a Cvetkovic— 
Macek áruló kormányt is megbuktat
ták —, a tömegek nyomása és a közhan
gulat hatására hoztak felmentő ítéletet: 
így Mayer Ottmár is és Simokovich Ró
kus is — valamint a többi fogva tartott 
személy — április 5-én megszabadulhat
tak a vizsgálati fogságból.

„Egy héttel a háború kitörése előtt 
Rókus hazajött — meséli Balázsévics Vik
tória. — Régen tudtuk, hogy háború ké
szülődik. Amikor bekövetkezett, mégis 
megdöbbentett bennünket, de különösen az 
a mód, ahogyan a királyi hadsereg fel
bomlott. Emlékszem, egy napon, ahogy a 
pesti vasútvonal mentén hazafelé tartot
tunk, észrevettük Rókussal, hogyan szál
lingóznak kerteken át, földeken keresztül 
a horthysta katonák. Egyenként jöttek 
velünk szemben, lopakodva, s a lakosság 
köréből már többen észrevették őket. Leg
többen hidegen szemlélték az esemélyeket, 
de volt olyan is, aki örült, szövetségest, 
sőt felszabadítót látva az idegen kato
nákban. Mi ketten annyira megdermed
tünk, hogy bizonyosan az arcunkon is 
meglátszott. Az egyik zubbonyos meg is 
szólított bennünket: »Ügy látszik, maguk 
nem örülnek!« — mondta, s mi jónak lát
tuk sietve odébbállni.

Nehéz idők következtek, megkövetel
ték a szigorúbb konspirációt. A munkás- 
otthont, mint ismeretes, még régebben, a



háború kitörése előtt bezárták. Nehéz volt 
az emberekkel a kapcsolatot fenntartani. 
Ottmár félig illegalitásban volt akkor, 
nem találkozhattunk. Mégis feltűnt néha 
a városban, biciklin, parasztruhába öltöz
ve. Ezt később meggondolatlanságnak mi
nősítették, de neki el kellett végeznie a 
munkát. Nem lehetett — és nem is volt 
hova — elbújnia.”37

A Hidat is hallgatásra kényszerítet
ték a hatóságok. A Híd és a Világkép ela
datlan példányait Mayer Ottmár és Simo- 
kovich Rókus Szabó Géza, Győri Ferenc 
és Kuti Gyula közös asztalosműhelyében 
— a mai Makszim Gorkij utca 49. számú 
házban — rejtették el, ahol akkoriban 
Mayer Ottmár lakása is volt.

Lazar Nesic, a körzeti bizottság tit
kára, az észak-toácskai munkásmozgalom 
egyik legmarkánsabb alakja, már a meg
szállás első napjaiban mártírhalált halt. 
A munkát Mayer Ottmár veszi át. Ápri
lis végén már sor kerül az ifjúkommu
nista szervezet konszolidálódására, és a 
pártszervezet új helyi bizottsága is mega
lakul. A szervezésben Radivoj Cirpanov, 
a tartományi bizottság küldöttje is részt 
vesz. Az új bizottságban is helyet kapott 
Rókus, a feladatait mindenkor pontosan, 
odaadóan végző elvtárs.

Most az a feladata, hogy a technikai 
apparátust szervezze meg és állítsa mun
kába. Röpiratokat sokszorosít, amelyeket 
élettársa juttat el a környező falvakba, te
lepülésekre: Topolyára, Zentára, Adára. 
Az új körzeti bizottság megalakulása után 
is ez a feladata. Wohl Lola, a körzeti bi
zottság sajtómegbízottja is segítségére



van bizonyos szervezési kérdések megoldá
sában, de a kivitelezés egyedül Rókus fel
adata.

„Rókus ekkor azt a feladatot kapta — 
emlékezik vissza Balázsevics Viktória —, 
hogy lakásunkon illegális anyagot sokszo
rosítson. Hogy honnan hozta a sokszoro
sítógépet, nem tudom, de mi ketten neki
láttunk a munkának. Ezt csináltuk szünet 
nélkül a megszállás napjától kezdve több 
mint egy hónapig. A röpcédulákat és más 
anyagokat Wohl Lola hozta nekem. Kész 
matricákat hozott, de nem tudom, hogy 
ezeket hol gépelték. A JKP több nyelvű 
kiáltványai voltak ezek a lakossághoz, 
magyarázatok a megszálló mivoltáról, ar
ról, hogy Horthy fasiszta hadserege nem 
lehet szövetségese a magyar népnek stb. 
stb. Az anyagot nekünk kellett sokszoro
sítanunk és továbbadnunk Kornstein 
Ödönnek, aki az anyag elosztását szer
vezte. Mi így is tettünk.

A házban, ahol laktunk, még egy la
kó volt, úgyhogy nagyon kellett vigyáz
nunk. Csak éjjel dolgozhattunk. Az ud
varban egy kis vermet ástunk és nappal 
a gépet s minden anyagot ott tartottunk. 
A vermet deszkákkal fedtük be és jól ál
cáztuk. Azonban sokszor annyi volt az 
anyag, hogy már délután munkához kellett 
látni. A gép nem volt zajos, mégis meg
próbáltunk teljesen nesztelenül dolgozni. 
Rókus egy glicerines masszát készített, 
azzal bevonta a matricát. Ezek után le 
lehetett húzni néhány példányt, de aztán 
a masszát újra kellett készíteni, és a mat
ricát újra bevonni. Ez nagyon fáradságos 
és lassú munka volt; a sokszorosítógép
pel gyorsabban lehetett dolgozni.



Májusban egy napon furcsa dolog tör
tént. Rókus katonai behívót kapott a la
kásunkra címezve, holott ő ott nem volt 
bejelentve, és hivatalosan — mint már 
mundtam — nem is voltunk megesküdve. 
Azt hittük, leleplezték a nyomdánkat, és 
hogy a behívót csak csaléteknek küldték, 
majd jönnek házkutatást tartani és le
tartóztatni. Hogy mi volt pontosan a szán
dékuk, azt ma sem tudom. De akkor Ró
kus meg volt győződve róla, hogy a behí
vót csak próbaként küldték, és úgy csele
kedett, ahogy legjobbnak látta. A sokszo
rosítót és a sokszorosításhoz tartozó kellé
keket elástuk, a kész anyagot pedig az éj
szaka folyamán elégettük. Másnap Rókus 
jelentkezett a katonai ügyosztályon, de a 
lába miatt a szolgálattól felmentették, s 
mintha az idézésnek semmi más célja nem 
lett volna, hazaengedték.

A munkát folytatni akartuk, de ekkor 
még különösebb dolog történt. Rókust az 
elvtársak elítélték, mert akkor éjjel meg
semmisítette azt az anyagot. Egy időre el
tiltották a munkától. A pártból nem zár
ták ki, de a munkától eltiltották. Nem 
tudom, kik voltak azok, akik Rókus felett 
ítélkeztek, csak tudom, hogy a hatás bor
zasztó volt. Rókus tudta, hogy nem gyá
vaságról vagy pánikról volt szó, hiszen 
tervszerűen és nyugodtan cselekedett, s 
mert gyorsan kellett cselekednie, ideje 
sem volt arra, hogy bárkivel tanácskozzék. 
Az elvtársak mégis szükségesnek találták 
a büntetést.

Rókus végtelenül nehezen bírta el a 
tétlenséget. Ö, aki egy életen át szüntele
nül dolgozott, most egyszerre légüres tér
be csöppent, méghozzá akkor, amikor lég-



nagyobb szükség volt munkájára. Hiába 
vigasztaltam, elkeserítette, igazságtalannak 
tartotta a büntetést. A sokszorosítót, egy 
kis írógépet meg valamennyi anyagot el
vittem Jancsó Károlyékhoz, azok elrejtet
ték. Mi pedig vártunk.

Az én tétlenségem azonban nem tar
tott sokáig. Wohl Lol& jött el hozzám az
zal, hogy a párt nagyon fontos és nehéz 
feladatot akar rám bízni, de Rókusnak, 
bár együtt élünk, nem szabad tudni a 
feladatról. Természetesen elfogadtam. Nem 
is árultam el neki egy szóval se, bár na
gyon fájt az ő szenvedése. Ús ő nem is 
faggatott. Tudta, hogy — tekintet nélkül 
az egyéni sérelmekre — háború van, meg
szállás, és harcolni kell.

Szóval a párt futára, kurirja lettem, 
így nevezték akkor az összekötőket.

Miután Szabadkán megszűnt ’a párt
anyag sokszorosítása, azt Újvidékről kel
lett hozni egész Észak-Bácska részére. Ne
kem jutott ez a feladat.

Ha Újvidékről indultam a teli táská
val, igyekeztem az állomáson a legna
gyobb tumultusban felszállni a vonatra. 
Ilyenkor a táskát észrevétlenül felrakhat
tam egy csomagtartóra, én pedig a máso
dik vagy harmadik vagonban ültem le. 
Csak néha néztem utána, közbeeső állo
másokon, amikor valaki leszállt, ott van-e 
még a táska.

Zentán legtöbbször az állomáson várt 
egy elvtárs. Ott észrevétlenül a kezébe 
csúsztattam a csomagot. De volt úgy, hogy 
egész napot ott kellett töltenem. Ilyenkor 
Tassi Sándorhoz, Adán Bakos Kálmánhoz, 
Topolyán Blau Rózsiihoz kelleli; mennem. 
A neveket ismét csak utólag tudtam meg.



Előfordult, hogy Növi Sadon várni 
kellett az anyagra, s csak másnap jöhet
tem haza. Ilyenkor az a sovány elvtársnő, 
akivel kapcsolatom volt, elkísért egy asz- 
szonyhoz.

Ha az anyagot várva Újvidéken kel
lett töltenem az éjszakát, vagyis ha idő
ben nem érkeztem haza Szabadkára, az 
elvtársak rögtön nyugtalankodni kezd
tek. Ilyenkor a másnapi vonat elé kijött 
Goteszman Tibor, megnézte, hogy megér
keztem-e, s már fordult is vissza minden 
szó nélkül. így én megnyugodtam, látván, 
hogy otthon minden rendben van, és men
tem a magam útjára Kornsteinhez.”88

Simokovich Rókus 1941. augusztus 
elején biztonsági jellegű letartóztatásba 
kerül 30 társával együtt. A letartóztatot
tak nagy részét hamarosan kiengedik, de 
őt — Matko Vukovictyal együtt — fogva 
tartják az V/l-es csendőrségi nyomozó 
alosztály bajsai internáló táborában. Dr. 
Nojcsek Géza segítségével kiszabadul 
ugyan később, de a gyanú megmarad.

Ismét Balázsevics Viktóriát idézzük:
„Augusztus elején, egy nagyobb cso

porttal, Rókust letartóztatták. Aznap nem 
mentem szokott utamra. Szorongó érzés 
fogott el, féltem, hogy Rókust megölik 
és nem is fogom tudni, hol és mikor. 
Egész nap nyomon követtem a csoportot. 
Amikor láttam, hogy kiviszik őket az ál
lomásra, én is utánuk mentem, vonatje
gyet vettem és ugyanarra a vonatra ültem, 
amelyikre a csoportot felszállították. Ami
kor Topolyán láttam, hogy ők leszállnak, 
én is leszálltam. Ügy emlékszem, más asz- 
szonyok is összeverődtek már a kíséret
ben. Egy kis távolságban követtük őket,



persze gyalog, az internáló táborig. (...) 
Azután viszautaztam Szabadkára, és je
lentettem az elvtársaknak, hová vitték 
Rókust meg a többieket.

Ügy tudom, hogy augusztusban, a le
tartóztatás előtt, vagy közvetlenül utána, 
a büntetést felfüggesztve, Rókust az elv- 
társak ismét bekapcsolták a munkába. De 
hogy milyen feladatot kapott, nem tud
hatom. Én se mondhattam el neki a ma
gamét, de ő se árulhatott el nekem semmit 
az illegális tevékenységéből.”39

1941. augusztus 19-e tragikus napja 
Észak-Bácska pártszervezetének és mun
kásmozgalmának. A tragikus lebukások 
kezdetét jelentette ez a nap.

1941 nyarán Hajvert Imre volt a to
polyai pártszervezet futárja. Az ő lebuká
sával kezdődött a JKP topolyai illegális 
szervezetének felgöngyölítése.

Hajvert ezen a napon — Sinkovics Jó
zsefnek, a topolyai szervezet titkárának az 
utasítására — Szabadkára utazott a párt
anyagért. A mai Képzőművészeti Találko
zó épülete előtt délután 5 órakor Balázse- 
vics Viktóriától vett át egy nagyobbacska 
csomagot, és a következő vonattal már in
dult is vissza Topolyára, ahová az esti ó- 
rákban érkezett meg. Az illegális anyagot 
Sinkovics Józsefnek kellett volna átadnia, 
azonban őt nem találta otthon. Vigyázat
lanságával gyanússá vált, és rövid idő 
múlva le is tartóztatták. Még azon az éj
szaka Sinkovics József is csendőrkézre ke
rült. A topolyai szervezet felgöngyölítése 
viszonylag gyorsan történt.

A  csendőrség szeptember elejére már 
bizonyos szabadkai szálak birtokában van, 
és így Szabadkán is megkezdődnek a le



tartóztatások. Mivel a körzeti vezetőség
hez vezető szálakat Topolyán fedezték fel, 
ezért a csendőrség oda szállította az első 
szabadkai letartóztatottakat is.

1941. szeptember 9̂ én M'ayer Ottmár- 
nak találkozója van Cservenák Pállal, egy 
topolyai aktivistával, és mivel nem tudott 
— mint ahogyan mások sem tudhattak — 
a topolyai nyomozás kimeneteléről, elment 
a kitűzött találkozóra. Letartóztatták.

1941. szeptember 12-én alapos házku
tatás után letartóztatták Kornstein Ödönt. 
Ezen a napon Balázsevics Viktória nagy 
késéssel tért haza Újvidékről, táskájában 
a terjesztendő röpiratok halmazával, ösz- 
szekötője — Kornsetin — azonban már 
nem várta a szokott helyen:

„Mikor utoljára jártam Újvidéken, 
szeptemberben — a pontos dátumot már 
nem tudom —, ismét két napig ott kellett 
maradnom, mert az anyag nem volt kész, 
s így nem értesültem arról, hogy Szabad
kán megkezdődtek a letartóztatások. Amint 
bekopogtam Kornstein Ödön udvari laká
sán, ott senki sem felelt, az ajtó zárva 
volt. Azonnal tudtam, hogy baj van, de 
tanácstalanságomban ott álltam még az 
ajtó előtt. Mit csináljak a táskával, és én 
magam hová menjek? Kopogtam még egy
szer, erre a másik udvari lakásból kijött 
a házmesterné, és nagy szomorúan mond
ta, hogy Ödön nincs, és én se jöjjek töb
bet ide. — Menjen, gyorsan menjen — 
mondta az asszony, és én ekkor megértet
tem, hogy ez az asszony engem többször 
láthatott, sejthetett is valamit, de hűsé
gesen hallgatott.

Rácz Magda szüleihez mentem el, de 
kijött elébem Magda édesapja, és sírva



mondta, hogy Magdát elvitték, én pedig 
gyorsan tűnjek el, nehogy meglásson va
laki. Amilyen állapotban volt, nem is mer
tem megkérni, hogy vállal ja el a táskát. 
Végül Rókus nővéréhez mentem, aki fér
jével külön lakásban élt, ő elfogadta a 
táskát, hogy majd eldugja, és meg is 
mondta, hol találom meg Rókust.

Kettőnk között tudniillik olyan meg
egyezés volt, hogy amíg én úton vagyok, 
ő nem tartózkodik otthon a lakásban. Ha 
én lebukok, nem kell, hogy őt is azonnal 
letartóztassák.

Mire megtaláltam Rókust Palicson, 
már késő délutánra járt, de még világos 
volt. Elhatároztuk, hogy szökünk, elrejtő
zünk. Mást nem lehetett tenni. Elmentünk 
azonnal, Palicstól néhány kilométerre, egy 
szállásra, Rókus egyik unokatestvéréhez. 
Ott is aludtunk, de már másnap jött az 
üzenet Szabadkáról, Rókus nővérétől (aki 
csak feltételezhette, hová menekültünk, de 
nagyon jól eltalálta), hogy menjünk on
nan, mert már kerestek bennünket, és biz
tos minden rokonhoz el fognak menni.

így kezdődött a kálváriánk. A szállást 
azonnal elhagytuk, és egész nap a kukori
cásban rejtőzködtünk. De persze ott nem 
maradhattunk. Se pénzünk, se ételünk, se 
italunk nem volt. (...) A nagyméretű le
bukás miatt nem mertünk ismerősökhöz 
vagy elvtársakhoz fordulni, mert nem tud
hattuk, hol szaladunk a kopók kelepcéjé
be.

Horgosra indultunk, de nem láttunk 
más megoldást. A legnagyobb lelki vívó
dás közepette, lassan haladtunk a nemzet
közi úton Horgos felé, tudván, hogy már 
fényképes körözvénnyel kutatnak utánunk.



Rókus bicegett, az autók futkostak észak
nak és délnek. A teljes kiszolgáltatottság 
és tehetetlenség érzése fogott el. Horgosra 
mégis megérkeztünk. A magányos két kis 
öreg a rozzant parasztházban nem tudta, 
hogy üldöznek bennünket. Készségesen fo
gadtak, szállást is adtak, de amikor este 
Rókussal egyedül maradtunk, azt mond
tam neki, hogy nem maradhatunk. Keres
ni fognak bennünket itt is, mert rokonok, 
azonfelül öregek és tehetetlenek, elpusz
títjuk őket. De hová?

Később kiderült, hogy mindazok, akik 
északnak szöktek, Magyarországra, Buda
pestre, ki a megszállt terület rendőri, 
csendőri, katonai gyűrűjéből, jobban jár
tak, mint mi. De hogyan mehettünk volna 
mi északnak? Se rokonunk, se ismerősünk, 
se összeköttetésünk, se pénzünk nem volt. 
Rejtőzni, gyalogolni Rókussal nem lehe
tett. Arra pedig egy pillanatra sem gon
doltam, hogy tőle megváljak.

Rókus rám bízta a döntést. Elhatároz
tam, hogy délre megyünk, vissza Zentára, 
s megpróbálunk összeköttetést találni azok
kal az elvtársakkal, akiknek én az illegá
lis anyagot hordtam. így is tettünk. Reg
gelre kelve megkértük az öregeket, talál
janak egy falubeli parasztembert, hogy vi
gyen el bennünket szekéren Zen tára. El is 
jutottunk Zenta határáig, dűlőkön, nyári 
utakon haladva, s a kocsis, a szekér gaz
dája nem is kérdezte, miért nem me
gyünk a kövesen. Azt hiszem, úgy nézhet
tünk ki, Rókus meg én, hogy csak ránk 
kellett nézni, s már semmi magyarázatra 
nem volt szükség. A város határában az
tán leszálltunk, és elköszöntünk a nagyon 
szíves és hallgatag embertől.



Amikor 1945-ben hazajöttem a rabság
ból, megtudtam, hogy mire ez az ember 
kocsijával visszatért Horgosra, a detek
tívek már várták. Öt is, a két öreget is 
nagyon meghurcolták. De azok mást nem 
tudtak mondani, mint hogy elmentünk.

Zentán felkerestem azokat, akikhez 
még nemrégen az anyagot vittem és a se
gítségüket kértem. Segítettek is, a legjob
ban, ahogy tudtak. Elvezettek bennünket 
egy pincelakásba, csak azt nem mondták 
meg — hiába is mondták volna —, hogy 
itt szintén egy elvtárs lakott, aki elmene
kült. Tíz napig voltunk ebben a lakásban, 
nagyon súlyos lelkiállapotban. Egy asszony 
minden este eljött, ételt, friss vizet ho
zott, megtett körülöttünk mindent, amit 
kellett. Mégis az volt az érzésem, hogy 
egérfogóba kerültünk. Tulajdonképpen 
mindketten annyira megszoktuk a moz
gást, a munkát, az állandó harcot, hogy a 
tétlenség és tehetetlenség érzése emésztett 
bennünket legjobban. Voltak napok, hogy 
egy szót se szóltunk egymáshoz, csak ön
magunkban rágódtunk.”40

Hiába volt Jágerné Ősz Szabó Erzsé
bet figyelmessége, féltő gondoskodása — 
a gondokat, a „tétlenség és tehetetlenség” 
emésztő kínjait el nem oszlathatta.

„Egy napon olyan érzésem támadt, 
hogy ebből a pincéből el kell menni, mert 
itt pusztulunk mind a ketten. Amikor este 
eljött az asszony az étellel, megmondtam 
ezt neki, és nagyon kértem, vigyen el ben
nünket máshová. Nagy hatással lehetett 
rá a kérelmem, mert már másnap el is 
vitt bennünket egy házaspárhoz. Ezek va
lószínűleg cselédek lehettek egy gazdánál, 
mert egy nagy ház csélédlakásában éltek,



a gazda pedig nem tartózkodott otthon. Az 
udvarban sok jószágot tartottak, lovakat 
is, ezt mind ők láttáik el. Fiatal házaspár 
voltak, magyarok, három-négy éves kis
fiúk volt. Ez a gyerek elnevezte Rókust 
mesélő bácsinak, s hogy a gyereknek tet
szettek a meséi, Rókust ez nagyon felráz
ta, boldoggá tette. Legalább valamiben 
hasznosnak érezte magát. Nagyon jól bán
tak velünk ezek az emberek, pedig bizto
san terhűkre voltunk, hiszen csak egy szo
bájuk lévén, mindannyian ott éltünk és 
aludtunk.

Egynéhány nap múlva félrehívott en
gem a fiatalasszony. — Az elvtársak üze
nik, mondta aggódva, hogy Zentán is meg
kezdődtek a letartóztatások, s már azt az 
embert is elfogták, aki azelőtt a pincela
kásban élt, magát a lakást pedig feldúl
ták, átkutatták a csendőrök. Pénzt küldtek 
nekünk az elvtársak azzal, hogy utazzunk 
el minél gyorsabban. Éppen csak azt nem 
mendták meg — nem is mondhatták, hi
szen önmagukon se tudtak segíteni —, 
hogy hová.

Ekkor így gondoltam: Újvidékre kell 
menni, kapcsolatot keresni, hátha az elv
társak át tudnak dobni bennünket a Du
nán. Rókus beleegyezett a tervbe.”41

A vándorlás — a reménytelenség pil
lanataiban biztosnak vélt, mégis nagyon is 
bizonytalan jövő felé — tehát tovább tart.

„Kimentem az állomásra, lemértem, 
mennyi időre van szükségünk, hogy kiér
jünk és megváltsuk a jegyet, majd vissza
mentem Rókusért. A fiatalasszonytól egy 
fekete kendőt kértem, bekötöttem a fejem, 
s mikor elbúcsúztunk, kimentünk az álló



másra. A terv sikerült. Mire vonatindulás 
előtt kiértünk, már sok nép tolongott ott, 
és csendőrök egynéhány embert — bizto
san ezek is elvtársak voltak — meglán
colva, ugyanazon a vonaton szállítottak. 
Mindenki velük volt elfoglalva. Ez volt a 
szomorú szerencsénk. Őket nézték, körü
löttük sürgölődtek. Megváltottam a jegyet, 
beszálltunk. ( . . . )  Jöttek a kalauzok, de 
azok se figyeltek ránk. Őket is a meglán
colt, szerencsétlen emberek foglalkoztatták.

Este érkeztünk. De nem a városig, 
csak a röptérig utaztunk, s ott leszálltunk. 
Egy lakótelepülés épült ott, kísértetiesen 
egyforma, vonalba mért utcákkal, egyfor
ma házakkal. Tudtuk, hogy Rókusnak ott 
egy unokatstvére él, akinek a férje német 
származású. Arra számítottunk, hogy az 
ő házukban nem leszünk gyanúsak, s ott 
maradhatunk, amíg a kapcsolatot megte
remtjük. Természetesen fogalmunk sem 
volt, hogy Bácskában milyen nagyméretű 
letartóztatások vannak folyamatban.

Este volt már, amint mondtam, elsöté
títés és vaksötét. Hajnalig kerestük a há
zat, ahol Rókus sok évvel előbb s csak 
egyszer fordult meg. Halálosan fáradtan, s 
a legnagyobb veszélynek kitéve, jártuk az 
egyforma utcákat. Mikor hajnalodni kez
dett, nagy horogkeresztes zászlójáról vég
re felismertük a házat. A padláslyukból 
meredező, hatalmas zászlórúdról a földig 
ért a förtelmes horogkeresztes zászló. 
Azonban nem volt választás. Bementünk a 
házba, a háziak szépen fogadtak bennün
ket. Azt mondtuk, Növi Sadra jöttünk 
munkát keresni. Rókust ott hagyva, azon
nal mentem is a városba. Az ismert ház
ban azonban senkit sem találtam. Vak-
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táfoan jártam az utcákat. Találkoznom kell 
valakivel, gondoltam, és találkoztam is 
Ivaékovic Gordanával.

Nem állt szívesen szóba velem, lát
tam, menne, szaladna, rázna le magáról, 
de én utána mentem, könyörögtem, és 
csakis Rókus miatt. Kértem, hogy küldje
nek bennünket át a Dunán, a Szerémség- 
be. Ő azt mondta, ez lehetetlen, de talán 
majd találnak valami megoldást. Találkát 
adott nekem másnapra és harmadnapra 
is. Ekkor, az utolsó találkozón, azt mond
ta, hogy legyünk másnap este nyolc óra
kor a Sutootiöka utca sarkán, egy elvtárs 
jön értünk, és elvisz bennünket. Ez a Su- 
boticka utca — úgy emlékszem — a Fu- 
taki út közelében volt.

Elköszöntünk a házban Rókus unoka- 
nővérétől, azzal, hogy munkát nem talál
va visszautazunk. Ott is voltunk pontosan 
a Suibotiéka utca sarkán. Ismét csak a 
börtönben tudtam meg később, hogy Brkic 
Milának, egy Növi Sad-i elvtársnőnek kel
lett volna értünk jönnie, el is indult, de 
nem találkozhattunk, mert ő is, aki köze
ledett, meg mi ás ott, az utcasarkon, egy
szerre lövöldözést hallottunk, rohanó lép
teket. Gyorsan elmentünk onnan. Nem tu
dom, kit, de valakit akkor, ott, a közelben 
letartóztattak. És letartóztatták Milát is.

Visszamentünk a reptéri településre, s 
azt mondtuk, hogy lekéstük a vonatot. 
Még két napig voltunk ebben a házban, 
de nem mertünk tovább maradni. A fa
sisztabarát német férj, ha csak megsejti, 
mi járatban vagyunk, végünk van. A vé
gén elbúcsúztunk azzal, hogy hazautazunk, 
s a búcsúzás végtelenül kínos volt, mert



egyre azt akarták, hogy vigyük magunk
kal a kislányukat a rokonokhoz.

Kishegyesre utaztunk, ismét csak Ró
kus rokonaihoz. Földművelők voltak azok 
is, egy idős bácsi, a család feje, azzal fo
gadott bennünket, hogy már kerestek ben
nünket nála a csendőrök. Aggódva bár, de 
látva, hogy nincs más kiút, elfogadott ben
nünket. Meg is szervezte az életünket va
lahogy. Éjjel nála, nappal egy másik pa
rasztházban tartózkodtunk. Ennek a ház
nak a nép« egész nap kint volt a földön, 
dolgozott, csak este jöttek haza, úgyhogy 
napközben egyedül voltunk.

Végül aztán mégiscsak megtaláltak 
bennünket a csendőrök.

Nappal volt, sütött a nap, s az isme
retlen család otthonában levő szobánk ab
lakát fehér vászonfüggöny védte. Az utca 
egyszerre csak hangos lett a csizmák do
bogásától, a fehér vászonfüggönyön pedig 
kirajzolódott az ablakra szegezett puska
cső árnyéka. A házat körülvették. Menek
vés nem volt, de védekezni sem lehetett. 
Nem volt fegyverünk. Röhögtek is rajtunk 
a csendőrök, miközben feltúrták az egész 
házat. „Előlünk csak a föld alá menekül
hetnek!” — mondták nagy pöffeszkedve, 
s bedugtak bennünket egy terepjáróba. 
Hátul a megkötözött Rókust két csendőr 
vette közre, engem előre ültettek. Októ
ber 20-a körül történt. Több mint egy hó
napig szökésben voltunk.

A szabadkai Sárga Házban a detektí
vek úgy fogadtak bennünket, mint régi 
ismerősöket.

— Hol vagy? Mióta keresünk már! — 
fordult hozzám kedélyesen, mintha hiva
talos vendégségből késtem volna el.



Nem feleltem. Keményen elhatároztam, 
hogy nem beszélek. Olyan hosszú ideig 
dolgoztam, napról napra azzal indultam 
útnak, hogy letartóztatnak, s majd annyi 
ember biztonsága függ tőlem. Megszoktam 
azt a gondolatot, hogy kínozni fognak. 
Mindent elvettek tőlünk, és szétválasztot
tak bennünket.”42

És még aznap megkezdődött a tortú
rák sorozata. A legbestiálisabb módszerek
kel igyekeztek az „elitnyomozók” szólásra 
bírni Rókust. Hihetünk a szemtanúnak — 
Lukács Gyulának —, aki a következőket 
írja: „Az amúgy is nyomorék lábú Simo- 
kovich Rókus nem bír szétvert talpára 
állni, kúszik a mocskos padlón, mint a 
haldokló kígyó. Ordítani szeretnél, mert 
dagadt lábadon spanyolcsizmává változott 
a cipőd, melyet levetned nem szabad. Jön 
a harmadik, negyedik, majd az ötödik 
tortúra. A botozó arcán nem az ügybuz
galom ragyog, hanem a szadista szenvedély 
bestiális kifejezése. Csak azt a szót ne ejtsd 
ki: édesanyám! — Ha kiejted, holnap már 
az anyádat feszítik kínpadra .. .”43

Még egy hiteles tanú, Balázsevics Vik
tória :

„Többször láttam Rókust a Sárga Ház
ban, bár nem ültünk ugyanabban a te
remben. Utoljára kint a folyosón, éppen 
ott, ahová a halott Matkót is kidobták, állt 
barátaival a fal felé fordulva, és cigaret
tázott. Végig kellett mennem azon a folyo
són, és csak néztem megrökönyödve, le 
nem tudtam venni róla a szemem. Hogy 
fogadhatott el cigarettát a hekusoktól, ő 
és azok a 'többiek ott a falnak fordulva? 
S ha már cigarettát adtak nekik, miért 
kell a falat nézniük?



Ö megérezhette a tekintetemet, mert 
hátrafordult. Az arcán megmagyarázhatat
lan mosoly ült, s egyik kezével jelt adott 
nekem: kört húzott a levegőben a feje kö
rül. Én csak néztem, de annyira meg vol
tam botránkozva a miatt a szerencsétlen 
cigaretta miatt, hogy nem tudtam megér
teni: hurkot mutatott Rókus. Közölték ve
le, közölték velük, hogy kötél általi ha
lálra ítélték őket, s ez a búcsúcigaretta. 
Nem tudtam, nem akartam megérteni a 
jelet, pedig emlékszem, erősen gondolkoz
tam azon, mit is akarhatott Rókus mon
dani nekem. S később is, a börtönben, a- 
mikor a kivégzés napján ott guggoltam 
dermedten a imagánzárka falánál és figyel
tem a kinti zörejekre, elhittem rabtársaim- 
nak, hogy Rókusnak megkegyelmeztek. A 
fülemben állandóan dobpergés zúgott, ki
mondhatatlanul sajnáltam Ottmárt meg a 
többieket, de úgy tudtam: Rókusnak meg
kegyelmeztek. Pedig hát tudhattam volna: 
Simokovich Rókus, a szabadkai munkás- 
mozgalom atyja nem kaphat kegyelmet a 
fasiszta megszállóktól.

Kintről valami cukorkát kaptak, és 
mindenki vett egy szemet. Aztán Singer 
Dóci, az orvos, aki valamilyen rémes fer
tőzés miatt nem tudott lábra állni, és az 
akasztófa alá is ketten vonszolták, elmond
ta, hogy az akasztás nem fáj, hogy a kö
tél pillanatok alatt végez az emberrel.”44 

A halálraítéltek utolsó perceiről Kék 
Zsigmond írja:

„Utolsó percükig ott van a fegyveres 
erőszak, a halál pillanatáig félnek tőlük. 
És ők ott is, mint a kínok három, hónapja 
alatt, nyugodtan néznek véres kezű kín
zóik szemébe...



Megkezdődik a búcsúzás, a vigasztalás 
szaggatott szavait (hallani minden kis cso
portból: nem őket, hanem ők, a halálba 
menők vigasztalják a hozzájuk tartozókat. 
Az elítéltek nyugalmán és bátorságán el
akad a kitörő fájdalom, elhalkul a sírás, 
rövidül a búcsú. S amikor elmennek a 
hozzátartozók, s megkezdődik a halál hí
vása, az utolsó baráti ölelés marad még, 
amiben megpecsételik azt, amiért küzdöt
tek, ami nélkül az élet semmi, s amiért 
a halál is érdemes.

Elhangzik az első hívás: lassan, bátran 
megy a hívott végig a sáros udvaron ti
zenöt akasztófa glédája előtt az övéhez. 
Egy döbbenetes perc, s megszólalnak a 
dobok — ...

Mindegyiknél megszólalnak a dobok s 
elfojtani próbálják az utolsó harci kiáltást, 
ami hol szerbül, hol magyarul élteti a ha
lál küszöbén az élet szabadságát, a dolgo
zó nép egységét, a szabadságszerető népek 
testvériségét...

A kaszárnyaudvaron vérszomjas vagy 
kíváncsi, megdöbbent vagy sajnálkozó ar
cok százai mellett megy el fenséges nyu
galommal, bicegő lábbal s emelt fővel... 
Kihívó bátorsággal néz az ítélet felolva
sójára ... A csúf halált fenséges széppé 
teszi nyugalma, érzi, hogy utolsó mozdu
lata is megmutatás, hogy a halálküzdelem 
is intés. Rókus, öreg harcos, jól harcol
tál!”45

„Akkor tudtam meg, hogy Rókust fel
akasztották, amikor a látogatóba jött nő
vérén megláttam a fekete gyászruhát. Nem 
szólt ő se semmit, csak hullottak a köny- 
nyei. — Meghalt? — kérdeztem, ö  bólin
tott, és akkor sírtunk. Rókus búcsúlevelet



írt nekem, de a nővére nem hozhatta be 
a börtönbe. Csak 1945-ben, mikor a kon
centrációs táborból hazajöttem, akkor kap
tam kézhez a kusza, elfolyó sorokat.”48

„1941. november 18-án délután 4. Sze
rettelek benneteket, utolsó percem is a 
tiétek. Kedves mama, ne haragudjon rám, 
én jót akartam, bűnösnek érzem magam 
magával úgy, mint Vitussal szemben; min
denem, amim van, szeretetem, ingóságom 
Vitusnak hagyom. Édes Vituskám, utolsó 
gondolatom hozzád száll, sóhajom tiéd.”

(Simokovich Rókus búcsúlevele élet
társához, Balázsevics Viktóriához.)

*

Simokovich Rókus — „Szabadka törté
nete legvéresebb politikai pőrének’* XVII. 
rendű vádlottja — tizennégy társával 1941. 
november 18-án az osztályellenséggel ví
vott hősi küzdelemben elesett.

Tiszteljük hát benne ma is: az oda
adást, az elvtársi hűséget, & töretlen for
radalmi hitet, a forradalmi célkitűzéseihez 
való következetes és elszánt ragaszkodást, 
a párt és a mozgalom iránti feltétlen hű
ségét!
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Tombolt valami bennem és szükségét 
éreztem, hogy kifejezést adjak érzéseim
nek. Miért? Hát csak egyszerűen, hogy 
tisztába jöjjek magammal, saját magam
mal, a lelkemmel, a gondolataimmal. Nagy 
káoszi zavar volt az, amint már mondtam, 
és dühösen tépett, mardosott belülről va
lami. De nem tudtam róla számot vetni, 
egyikkel sem voltam megbékélve, mind az 
ellenségeim sorában állt, és mind ellenem 
tört, a lelkem ellen, tán a boldogságom 
ellen, és én ezt nem tudtam tűrni, és még
is tűrtem. Ez volt az első versem.

VÉGZETEM

Ki tudja hová, merre visz a végzet!
Íme, előttem a nagy világ,
Tovaszálló biztató remények,
Szívem kis kertjében nem virul virág. 
Lelkemből kezd már kihalni az élet,
S az élet már csak teher nekem,
Minden ábránd nélkül a semmibe nézek, 
Majd elfáradva lehunyom szemem.
És remények nélkül törtetek előre, 
Nincsen cél, amelyért küzdenék,
Bár nem hiszek látatlan erőkben,
Mégis mintha velük küzdenék.



Azután gyakran foglalkoztam magam
mal. Furcsán, összevissza, akkor még inas 
voltam, és úgy, ahogy lekötött a munka, 
de azért mégsem tudtam megnyugodni so
ha. Megkíséreltem, hogy nem törődök sem
mivel. Nem ment. Jöttek azok a furcsasá
gok, ami maga az élet, a Nő: de hát én 
csak messziről szemléltem ezeket, talán 
akarva, íme:

MERENGÉS

II-]

Ha látom nyílni a virágokat,
Szívemet marja fájdalom,
S ha érzem üde illatukat,
Fáj, hogy ezt nekik nem mondhatom.

II.

S idővel, ha hullajtják szirmukat,
Ez lesz tán szívemnek vigasza,
Ha .szegénynek szeretni nem szabad, 
Erre talán halkul majd panasza.

III.

Mit szólna a világ ilyenkor,
Ha látná meztelen szívemet,
Mocskot köpne felé gyűlölettel,
Mert hej, nincsen benne érzés, szeretet.



Ha látom nyílni a virágokat, 
Keblem egyszerre pokol,
Benne a fájdalom lángja lobban, 
Öh, mikor lesz vége, mikor?

V.

Sóhajtásom egyre fájdalmasabb, 
Lelkemnek nincs vigasza már,
Az élet számomra végtelen csalódás, 
Szívem néha mégis kikeletre vár.

Palics, 1926. június 8.

[1926.] június 25.

EGY SÖHAJ 

[I.]

Fájdalom emészti keblem,
Azt hiszem, megöl a tudat,
Hogy az, akit bálványként szerettem, 
Nekem utat mutat.

II.

ö, kit oly forrón szeretek most is, 
Kinek már rég rabja szívem,
Kit, ha megölne sem gyűlölhetek, 
Ö tette ezt velem.



Petri Panni: Istenem. 
Bár ne ismertem volna meg soha. Hi

szen még meg sem mondtam neki, hogy 
szeretem, és máris vissza vagyok utasítva, 
és még mennyit, mennyit kínlódtam miat
tad. 

Panni!

[1926.] július 4.

CSÜGGEDÉS

[I.]

Odalett és messzeszállt az álom, 
Megmaradt a szomorú való,
Régi énem sehol sem találom, 
Vágyam nem oly messze szárnyaló.

II.

Lelkemet valami fogva tartja,
Miként lánca a rávert rabot,
Ki már csak a kétség napjait aratja, 
Látom-e még valaha a napot?

III.

Eszembe jutnak nemrég múlt idők, 
Amikor még játszottam a porban,
Mily színesre festettem a jövőt,
Ah, akkor még boldog gyermek voltam.



1926. augusztus vagy november 18.

Nagyon bántott minden, nem bírtam 
magammal, fel voltam már szabadulva, és 
nem úgy hívtak, hogy inas, hanem hogy 
segéd, csakhogy így még szintén nem hív
tak, mert nem dolgoztam. Fúj, milyen csú
nya időket láttam meg. Elhatároztam, hogy 
elszökök hazulról minden búcsú nélkül. 
Pénzem nem volt, de annál több volt a 
szívfájdalom. Meg akartam mutatni, hogy 
képes vagyok arra, hogy önállóan megáll
ják már. Hej, bizony, és ezt a verset el
küldtem a Panninak. Később aztán ezt el
halasztottam, és csak hát két év múlva 
mentem el.

ELMEGYEK

[1.1

Elmegyek tőled messze, messze.
Még csak meg sem kérdem, hogy szeretsz-e. 
Felsikolt a szívem hangja, mélyen 
Fáj! de te csak maradj, hófehéren.

II.

Zajong a lelkem, ég forró lázban, 
Fel-feljajdul néha fájó zokogásban. 
Égő kínban, tőled mit sem várva, 
Rohanok az elmúlásba.



Magamból kikelve, sokszor 
Szeretnék szólni, hogy szeretlek,
De ott újra magamba szállók,
Félve attól, hogy kinevetnek.

IV.

Engedd remélnem, míg messze járok, 
Hol, ha utamba esnek hej:
Legyen vigaszom bánatomban lelked, 
S oltárként lebegjen templomomban.

1926. november 18.

[1926.] december 2.

Nemsokára azután valahogyan & ke
zembe került Panninak egy gyónókönyve, 
és én szerelmes buta naivsággal meg
gyóntam neki, forrón, szenvedélyesen, de 
úgy tudom, ő még ezt nem olvasta el, pe
dig azóta nagyon sok dolog, szomorú és 
kedves, történt velem.

P.1 Panni gyónókönyvébe

MÉGIS AKARLAK 

[I.]
Számodra nincsen boldogság talán? 
Szívedből kihalt lángja a vágynak? 
Hibá szeretlek, hiába imádlak.

1 Petri 72
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Hiába mondom, hogy akarlak,
Érted hiába égek, hiába lángolok,
Hiába minden, szépet rólad 
Hiába gondolok.

III.

A vágyak méla csöndjében,
Ha elmerülve rólad írok,
Sóhaj fakad a szívem mélyén,
Sírok, sírok.

Palics, 1926. december 2.

E verset némi javítással 1929. április 
7-én a Szabadkán megjelent Hírlap „Még
is akarlak” címmel lehozta. Simokovich 
Rókus [Aláírás.]

PŐRÉN

[i.]

Arany álmodások, 
Néma látomások 
Nem izgatnak engem: 
Aluszik a lelkem.

II.

Széjjeltépett álmok 
(Egekbe kiáltók) 
Ringatózva lejtik 

73 Esti táncukat.



Lengő fátyolét, ha 
Megérinti lelked,
Elmúlik a fájás,
Maradok melletted.

Palics, 1927. február 3.

E verset ugyancsak Pannihez írtam, 
meglehet, soha nem fog napvilágot látni,* 
nekem azonban megérte, saját szívembe 
egy újabb tőrdöfés bár, de hadd legyen.

TÖREDÉKEK

EGY HALOTT

Halott a lelkem, bús halott, 
A vágy halottja lett.
A lelked ott lebeg 
A bús halott felett.

Palics

AMIÉRT ÉLEK

Nincs miért élni már,
A lelkem sár, salak,
Csak addig éljek még, 
Hogy boldognak lássalak.

Palics

* Most utólag meg kell jegyeznem, hogy 
nem így történt, amint a csillaggal jelölt sor 
írásakor hittem. E versem a Hírlapot helyette
sítő — Az Újság — 1930. I. hó 19-i számában 
Líra cím alatt megjelent.



Hahó, vagyok, hahó, megállj átok,
Félre a lánggal, félre, félre!
Még egy lépés csak, most várjatok,
Holnap süllyedünk a süppedésbe.

Palics

ÉDES OTTHON

Ha arra gondolok, haj,
Hogy itt kell hagyni téged,
Szívem újra a fájdalom 
Mélységibe téved.

Palics
1927. szeptember—október

E rövid sorocskák, csak mint langyos 
szellőcskék, itt-ott egy-egy szegletet mu
tatnak, akit érdekelnek, tekintsen oda.

1927. [január]

ÉS JÖTTEM ÉN*

A csordában barmok között élt,
De lelke eljárt a csordától messze-messze, 
Nem volt senki, aki megértse lelkét,
Nem volt senki, aki őt szeresse.

Ha fájt a lelke, sírni nem tudott,
Csak a szíve sajgott titokban, néha.
Néha azt hitte, hogy a lelke már halott,
És ő is meghalt néha-néha.

* E versecske ugyancsak megjelent Az Üj- 
ság számában.



Ha valaki megértene, úgy mint sze
retném, és akarna, úgy mint én magam, 
eljönne, elvezetném nagyon messze, meg
mutatnék neki egy sírdombot, ahol imát 
mondana velem, és utána sírna értem, fe
lettem, ott, a domb tetején.

EGY LÉPCSŐ ELŐTT 
KÖDÖK

Isten! sötétség! titkos ködök 
Takarjatok be óh,
Hogy ne lássa senki,
Hogy küszködök.

Ne lássa senki vágyamat,
Mert megszakadna belé a lelkem,
Ha látnák, hogy megleltem azt,
Amit kerestem.

Nincs már nehézség, nincs teher,
Csak az fáj, ha a lelkembe látnak, 
Takarjatok be óh, hogy ne legyek 
Szeme, tükre a világnak.

Szeged, 1927. november 17.

Vad zene hallgat most, nem is kívá
nom zaját, maradjak csendiben, legyen vé
ge már a hahotának, végre egy kedvemre 
való, és múljék el minden örökre.



BÜCSÜ
TONCSIKÁTÖL

[I.]

Ma még láthatlak mosolyogni,
Ma még mondhatok mesét neked, 
Ma még hívhatlak, ma még jöhetsz, 
De holnap? — Holnap már megyek.

II.

Siessek hát ugye — szeretni téged? 
Siessek ugye — sírni is veled?
És siessek ugye — mondani meséket, 
Mert holnap? — holnap már megyek.

III.

Ne, oh ne kérdezz, nem szólok úgysem, 
Amit ha mondnék, nem értheted.
De jöjj csak még egyszer mosolyogni, 
Mert holnap? — holnap már megyek.

Szeged, 1928. május 13.

TITOK 
Katona emléklapjára

Ne bántsad őt, a drága titkot,
S hagyjad pihenni lázas valód,
Mert eljön még sokszor, hogy megkísértsen 
S megújul lelked, akár a hold.



Bízzad a sorsod a véletlenre,
Légy inkább százszor bizonytalan,
Mintsem egyetlenszer boldog, biztos,
S attól kezdve örök boldogtlan.
Szeged, 1928. július 4.

BARÁTAIMHOZ
Egy élet tavaszán vagyok, vagy mit én tudom, 
E nehéz perceket magamnak áldozom,
Ha bűnöm ez, fáj, de hagyjatok,
Sáros ez út, nehéz, ej no baktatok.

Már egy kis utat befutottam — ahogy!
Az erőm, az nem lankad, de fogy,
S ha ez így tart még soká — fogyok?!
Hej, élet! — Nincs tovább — de vagyok.

De nem! Még egy be kell hogy teljesedjen: 
Az örömöm, örömmel odavetem,
Hisz az ebek martaléka lett a lelkem úgyis. 
Hadd legyen a testem is azzá,
Hogy a végzet beteljesedjen —
Csak a fiam legyen szabaddá.

Hej! — ki oka ennek a bűnnek?
S van-e még lény, aki velem érez,
Avagy elpártolt már tőlem az ég is?
Am legyen! A szívem vér ez,
És tőle haj, mocskos lesz a róna.
De eljön még a mi dicsőségűnk,
Eljő még az utolsó óra.
A bűnöm az más ruhát kap majd,
S a vérem nem lesz mocsok többé,
És él majd az öröm, él az igaz,
És csillog a bűnünk mindörökké.
1928. november 6. 78



APÁINK UTÁN1

Csonka tornyok megett zsalus házak,
Fehér kéményei az alföldnek.
Barátaim ugye — messzeszállnak?
Vége lesz már az ábrándos tarka képzeletnek, 
íme, látjuk már apáink sorsát.
Visszatérünk mi is majd e tájra,
Mert apáink ezt is örökségül hagyták.
De ne, azért ne érjen a bánat:
Itt van a bor és az ifjúságunk,
Tarkán sugározva bevonja arcunkat,
Hisz még jövőt, még szebb jövőt várunk. 
Barátaim! ürítsünk poharat,
Hadd legyen egyszer vidám napja a magyarnak, 
De taszítsuk el tőlünk messzi a sarat,
Hogy mindenekelőtt láttassunk szabadnak.

Szabadka, 1928. november 6—10.

SZÁMONKÉRÉS*

Oh, te mostoha lét,
Gyarló életek magja, te!
Hát hiába hirdetem a harcot ellened? 
Kegyetlen szemeiddel meddig követsz még — 
E durva köntösödben?
És oh mondd, miért adtad rám e mogorva

[gúzst,
Mellyel úgy átkötéd silány semmiségemet? — 
Megállj!
E harc nem a tied, hisz van még fegyverem. 
Kínlódni én nem fogok.

1 A vers eredeti címe Egy a sorsunk volt.
2 A vers eredeti címe: Lét és nemlét között. 
A szerző később adta versének az utóbbi — 
a fent közölt — címet.



Miattad kevés a jog az életemhez.
Még egyszer kérlek, add vissza szabadságomat, 
Mert enyém a jövő.
És nincs csak egy kívánságom, se több — 
Vagy megölöm magam . . .

Szabadka, 1928. november 6—10.

NÉMA HOZSANNA

I.

Bús versek felett rémeket látok 
És egy új világot.
Szörnyű forrongás bennem a látás: 
Egy égre kiáltás.
Nehéz, mogorva, bús idegenben,
A szívemben.

II.

Nem érti senki, senki se látja, 
ö  belevágta 
Körmit az agyamba,
A bamba
Vajúdás szárnyán az ármány, 
És mégis megyek feléd . . . 
ö , Idegen.

III.

Vér serken a nyomán 
Gondolatomnak,
A Halomnak,
A Hatalomnak,



Mert tudom, hogy hiába várlak
Oly sokat
Téged és másokat.
Most csupán kín a lét miattad,
És ezt is te adtad nekem,
O, Idegen.
Szabadka, 1929. január 27. 

LEGYEN AZ ENYÉM A PÉNTEK

I.

Hétfejű sárkányok 
Rágják a testem,
Hogy az álmodat 
Kilestem.

II.

És jajongok, tépődök 
Rajtad magamban,
És rettentő álmokat látok,
És mégsem kiáltok.

III.

Vad hajrák űznek feléd 
És csattogó ostor,
Karikások,
Tomoboló néma látomások.

IV.

És te nem látod ezt,
És nem veszed észre,
Még csak rám sem tekintsz 
Az élet-tengerészre.



Hát jó, legyen enyém a Péntek, 
Legyen hót a sorsom a való.
Még egyszer intek búcsúul feléd, 
Süllyed, haj, süllyed a hajó.

Szabadka, 1929. január 27.

AZ ÉN SORSOM IS UGYANAZ

I.

Hideg, fagyos téli este 
Künn jártam az utak mellett: 
Elnéztem az éhezőket, 
Magamnak is sírnom kellett.

II.

Kenyeret kért a bősz falka, 
Fel-felzúdult egy-egy,
S ha kenyeret nem is kaptak, 
Jóllaktak a hallgatástól.

III.

Nap nap után üres gyomruk 
Üresebben kongott-kongott,
Vékony testük, sovány testük
Reggelenként csődöt mondott. 82



Jeges testük bűzzel telten 
Ott hevert a szalma mellett, 
Helyet adva egy másiknak. 
Rajtunk, uccse, sírnom kellett.

Szabadka, 1929. II. 5.

BÜCSÜZTATO BESZÉD MAGAMHOZ

I.

Távol a hegy ortnán 
Áll az imazsámoly, 
Afelett hirdetve 
Szól az öreg pásztor.

II.

Áldoztam az úrnak, 
Magamét nem kérve, 
Csak a szegényekért 
Roskadtam eléje.

III.

Régóta én voltam 
Papja a vakoknak, 
öreg szemlélője 

83 Szomorú napoknak.



Bűnöm, ha volt, látták 
Kínomat utána.
Tovább nincsen! Vége . . . 
Szálljon a hozsánna.

Szabadka, 1929. II. 23.

TRÖN URAHOZ 

[I.]
Nagy űr van, uram, köztem és közted, 
Hiszen te trónolsz, én meg görnyedek.
És ha ványadt testem eléd vetődik, 
Csókra nyújtod bűntől mocskos kezedet.

II.

Kezedben országok címerét tartod,
Népek görnyednek, halnak érted.
Pincédbe aranyat, bort én — a nép hord. 
— Király, e bűn a te vétked!

III.

És én! — hej hát mit tehetnék? 
Könnycsepp csupán, amit anyám ejtett. 
Amit azóta letörölni 
Még az Isten is elfelejtett.

Szabadka, 1929. II. 25. 84



NÉHÁNY SOROCSKA MELLÉ

Felmentem a Szabadkán megjelenő 
Hírlap szerkesztőségébe, a szerkesztő urat 
— Havas Károlyt — kerestem, ott volt.

— Szerkesztő úr, kérem, van egy kis 
füzetkére való versem, szeretném, ha szer
kesztő úr átvizsgálná őket, szíveskedjék.

— Mutassa kérem.
Átnyújtottam szerény, kvart formájú, 

kék papírral bevont füzetemet, amit saját 
magam készítettem nemrég: lapozgat ben
ne, gyorsan, szórakozottan.

— Haraszti úr! Jöjjön be, kérem.
Egy fiatal, szökés hajú, kissé soványos

arcú emberke jött be.
— Parancsol?
— Kérem, ennek a fiatalembernek tes

sék átnézni a verseit, maga szakértő eh
hez, néhány nap múlva referáljon.

— Igenis.
Meghajtottam magamat és indultam 

kifelé.
— Ajánlom magam.
— Alászolgája.
Néhány nap múlva, mikor fölmentem, 

kiválasztott belőlük Haraszti három da
rabot: 1. Panni gyónókönyvébe: „Hozzád” 
c.. 2. „Titok” és a harmadik szintén Fan
nihoz „Pőrén” címűeket.

Ezeket ki kellett írnom a füzetből, te
hát hazavittem. Külön papírdarabokra ír
tam őket, és a végén azután kész voltam 
velük. írtam egy negyediket is „Názáreti” 
címmel. Este átadtam őket Harasztinak, ő 
talált bennük néhány helyesírási hibát, 
amit kijavított ugyan, de megemlítette.

— Sok a hiba, mért nem vigyáz?
— Ne is csodálkozzon.



— Hányat végzett?
— Sehányat.
— Nincs középiskolája?
— Nincs.
— Jó — nézze itt van ez a Názáreti, 

ide írjon más valamit, nem jó a rím, az
az ...

— Jó, kérem, kijavítom. — Leültem 
egy székre az asztalhoz, ő pedig a három 
verset bevitte a szerkesztőhöz.

— Ki ez az ember? — hallatszott a 
szerkesztő úr hangja.

Haraszti ott állt mellettem és várt.
— Na, van már valami?
— Igen, mindjárt.
— Na ez az ember még a nevét sem 

tudja leírni — hallatszik bentről.
Közben valaki bejött.
— Mi ez az ember, a nevét sem tudja 

leírni, ki ez? — hallatszott újra.
— Ez az ember éppen most itt van — 

szólt mellettem Haraszti.
— Kész vagyok — szóltam.
— Hívja a szerkesztő úr, menjen be.
— Én?
— Igen.
Valahogy betántorogtam, megállók az 

asztal előtt.
— Jó estét!
— Hát barátom, a versei gyöngék, ta

nuljon meg írni előbb, azután írhat ver
seket — mondja.

— Szerkesztő úr — szólt mellettem egy 
hang —, középiskolái nincsenek. Egyéb
ként versei jók, ajánlom őket.



— Na jó, hát majd meglátjuk. Itt van 
ez a két verse, ezt leközöljük. Hiszen az 
nem olyan nagy baj, ha nincs középiskola. 
Láttam én már tehetséges embereket, akik
nek az iskolájuk hiányzott. Tanuljon, ba
rátom, vegyen egy magyar nyelvtant, mert 
hogy gondol maga egy olyan nyelven ver
set írni, amelyet nem ismer. Isten magá
val, tanuljon, olvasson sokat és majd meg
látjuk, a közeljövőben hozzon be majd a 
verseiből! — Kezet nyújtott.

— Köszönöm, uram, ajánlom maga
mat.

így került az első két versem a nyil
vánosság elé: Akarlak, Názáreti.

Szabadka, 1929. április 7.

LENTRŐL FÖLFELÉ

Rózsák bontogatták 
Illatos ruháik 
Fehér patyolatját.
Mi pedig sirattuk, 
El-eltemetgettük 
Szíveink halottját.

Másnak rózsa nyílott. 
Este, alkonyattájt 
Szívünk oda vágyott, 
Mindent eltemetve, 
Ahol fehér rózsát 
Senki sohse látott.

Szabadka, 1929. február 5.



[I.]
Szíve a homlokán ragyogott,
Nem hitték, hogy csak ez a bűne. 
Elhurcolták, megbélyegezték, 
Töviskoronát nyomtak a fejére.

II.

Ruhája? rongy volt már, cafat, 
Undok köpések lepték a testét, 
Nem kérdezett és nem sírt soha, 
Kínjait hogyha kinevették.

III.

Keresztje alatt roskadozott,
Vérzett, vonaglott a kínzott teste. 
Testvéreim, ugye-ugye 
Értünk ment ő a keresztre.

A Hírlap 1929. április 7-i számában 
megjelent első közlemény.

Szabadka, 1929. március 28.

K I ADNA?

Mit kezdjek vele most?
Húsz éven keresztül 
Nem kérdezte senki,
(Megverte az Isten!)
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ég is  akarlak!
SM<N««(r4i r in c m m  boldogság talán? 
Snvedból hhalt lángja a vágynak 
Hiába szeretlek, hiaba imádlak ?

Hiába mondom, hogy akarlak ? 
É  ted hiába égekt hiába lángolok ? 
H»ába minden; oly sok szépet rólad 
Hiába álmodok.

A vágyak méla csöndjében 
H í tlme'ülve rólad irok 
Sóhaj fakad a szivem mélyén 
S sir ok, sírok.

tfimokooics Etikus.

Első  v e r s e  a H í r la p b a n  (1929. ápri l is  7.)



Akaratom híján 
Erőm is lelohadt,
Korai vénülés 
Végemet jelenti.

Mi hasznát sem látva, 
Fakír módra én is 
Jártam a világot.
(Ebnek bot a bére!)

Az útszéli rögnek 
Jó pajtása voltam,
Lelkét az enyémért 
K i adná cserébe?

Szabadka, 1929. április 17.

„TÖREDÉKEKHEZ”

HA TUDNÁD 

[I.]
Ha tudnád, hogy ki vagyok én 
— S ha látnád lelkem pőreségét —, 
Nem hagytál volna magamra.

II.

Vártam, hogy visszahívsz majd, 
Vártam, hogy egyszer majd megértesz, 
Végre itthagytál engem örökre.

III.

Arcod nem lett azóta fehérebb se, 
Ajkadról újra száll az ének 
És én azóta bujdosok.



Számomra csak a telet hagytad, 
A rózsabimbóid más szakasztja, 
És azóta lassan alkonyul.

V.

Szökés fejedet simogatja
Egy kéz, aki meg sem érdemelte
Kicsiny, törékeny testedet.

Szabadka, 1929. június 28.

MEGYÜNK

[I.]

Te érzed a panaszt,
Ha rád tekintek,
Mást mit is mondhatna 
Bús szemem,
Könnyes szemem.

II.

És mégis jászottál könnyeimmel 
Kacagásodban poklom az élet,
Megvolt az álmom, hogy a lelked 
Az enyém mellett ott fehérlett.

III.

Nevess hát, nevess csak újra-újra!
Nevess, hogy benne szétszakadjak,
Hátha amott majd többet adnak! 90



Látom, hogy kínozlak, és kínzóm magam, 
Mégsem adod alább a tempót,
Elém húztad a vérsorompót.

V.

Megyünk, megyünk száguldva, vérzőn, 
Almomban összeért a lelkünk,
A sorsnak ezzel le is fizettünk.

Szabadka, 1929. június 28.

NAPI JEGYZETEK EGY ÉLETRAJZHOZ 

1929. V. 26.

Mielőtt megkezdeném e feljegyzéseket, 
napirendjén, kevés időre visszamenőleg, 
néhány, az életemben fontos szerepet ját
szó eseményt kell előre bocsátanom. Ezek 
csak tisztázatlan, kibővítésre szoruló elő
szónak tekinthetők, minthogy azonban sok 
írnivaló lenne, melyek tán csak rövidebb- 
re fognák beszédem tárgyát, s magasabb 
megfigyelés nélkül írnám csak őket, kény
telen vagyok egy nagyon hosszú időt ki
hagyni, ami azonban nem marad el vég
leg. Mert máris egy másik helyen feljegy
zéseket készítek ezen munkához.

*

1928. július 3. napján hagytam el a 
szegedi közkórház sebészeti osztályának 7.— 
6. számú szobáját. Nem sok idő múlva, e hó 

91 11-én saját kérésemre Horgosnál áttettek



a magyar—jugoszláv határon, s ez idő óta 
a mai napig, [1929.] június 1., Szabadkán 
tartózkodom. Szüleim, mikor megérkez
tem, sírva, örömmel fogadtak. Én megle
hetős nyugodtan érhettem haza. A város
házáig rendőr kísért és az apám. Vasár
nap, 8-án Palicsra megyek, ahol találko
zom a barátaimmal, kik szinte a legmele
gebb fogadtatásban részesítenek. Kb. há
rom hétig nem megyek Petriékhez, végül 
elhatározom magam erre is, végül sokára 
megérkezik november 10-e, az én Ottmár 
barátom születésnapja.

Petriéknél vagyunk, ünnepi vacsora.
Junger Feri, egy inasiskolai ismerős, 

barátom is jár már a házhoz Panni, a Pet- 
ri-ház kisasszonya, kedvéért. Itt kezdődik 
azután köztünk az a barátság, ami nem 
is a legszorosabb. Ez alkalomkor ő is itt 
van. Pannival nem beszélek még e napig, 
tart a harag, mely még 1927 nyarán kez
dődött. Ez este meglehetősen jól érezve 
magunkat egész másnap délelőtt 9-ig mu
lattunk. 11-én délután 3 óra táján me
gyek Mayerékhoz. Itt azután Panni utam
ba kerül, Mayerék kibékítenek minket. Itt 
felborul a rend. Később, december 3-án 
Petriéknél a kutya miatt összerúgok Pan
nivel és Petri bácsival. Megfogadom, hogy 
többé be nem teszem ebbe a házba a lá
bam, ugyanis úgy megütöttem Fricit, a 
pincsikutyát, hogy felfordult. Utána ké
sőbb moziba megyünk a társasággal egye
temben. Egy hét múlva, 9-én elmegyek 
mégis Petriékhez, amire Miki1 és Berci 
szedett rá. Még azután egy ideig tartóz
kodó voltam, végül újra rendszeresen já

1 Steiner Miklós



rok Petriékhez. Pannival azonban nem be
szélek még mindig. Ebben az időben fo
gadta meg Miki, hogy bosszút áll értem 
Pannin.

[1929.] Április 1. Húsvéthétfő. Elme
gyek Károllyal1 Palicsra Sefericsékhez, 
Vadászhoz és Vermesékhez, innét Lajkó is 
bejön, megyünk Jancsóékhoz, Dittéékhez, 
majd Grosics Böskéhez. A sok italtól itt 
rosszul leszek, Károly és D. Manci jön 
Petriékhez. 5 óra. 6-kor találkozom Pan
nival és Mikivel, akik moziból jöttek. Mi
ki itt már hadat üzen Panni szívének, ke
gyetlen háborút kezd, ezentúl gyakran le
hetett együtt látni őket.

Pünkösd előtt Panni megsérti Mikit, 
aki megharagszik, majd én közbelépek és 
igyekszem elsimítani a haragvás felhőjét, 
amire Miki kért meg. Fölébred bennem 
egyúttal a féltékenykedés és a gyötrő sze
relem lobogó lángja. Pünkösd másnapján 
este bejön Panni utánam a kapuig.

— Rokó, ha Miki akar velem beszélni, 
lehet, most van időm.

Én szólok Mikinek és hazatántorgom, 
fél éjszaka nem alszom és végül Panniről 
álmodok.

Néhány nap múlva Petriék készülnek 
Belgrádba, hívnak engem is. Később kide
rül, hogy ez csak ugratás volt. Ök azon
ban valóban elmennek. Az utolsó előtti 
napokban Petriéknél vagyok. Panni így 
szól hozzám:

— Rókó! Mikor megy haza?
— Talán már szeretné, ha nem len

nék itt?

1 Jancsó Károly



— Nem, valamire akarom kérni ma
gát — miközben észbontóan, hisztérikusan 
fel-felkacagott.

— Kíváncsivá tesz — mondom neki, 
zavartan nézve őt.

— Mondja, találkozik ma Mikivel?
— Igen.
— Egy levelet szeretnék magával neki 

elküldeni.
— Milyen levél az?
— Magánügy.
— És nem lehet azt szóval elmondani?
— Nem, Mikivel többé nem fogok be

szélni.
— Miért?
— Hétfőn elbúcsúztunk — újra u- 

gyanúgy nevetett, mint az imént.
— Nagyon? — szóltam remegve.
— Nem! Képzelje alig öt-hat szó volt 

az egész, Miki még nem mesélte el?
— Nem! — mondom neki, bár már 

tegnap este óta tudtam az egész esetet. 
Mikor lemaradtam az este, ők kimentek a 
sarokig. Miki is, ő is, zavarban voltak, 
végre Panni legyőzte azt, így szólt Miki
hez:

— Na nem tud beszélni?
— Nem.
— Tán már elfelejtette, amit mondani 

akart.
— Igen! Elfelejtettem. — Panni neve

tett, ez valahogy fölrázta Mikit.
— Panni, nem akartam, hogy min

den szó nélkül elmenjen.
— Csak enyi az egész, ennyi?
— Ennyi!
— Jó éjszakát! Isten vele!



— Isten vele! Jó éjt! — és kezet fog
tak.

Ennyi volt az egész beszélgeftés, több 
semmi. Míg ezen gondolkoztam, egy pil
lanat, és bejött Petri néni. Tehát beszél
getésünk egy pillanatra abbamaradt.

— Mi van abban a levélben?
— Nem érdekli az magát — szólt ne

vetve Panni.
— Mit tudja maga azt?
— Ez nem érdekelheti, sőt megkérem 

magát, hogy mondja meg neki, hogy ezt 
magának, de senkinek se mutassa meg.

— Nem — szóltam kínlódva —, en
gem ez érdekel. Maga meg most úgyis 
Belgrádba megy, hát nem fogja izgatni, 
ígérje meg, hogy két hónap múlva tilal
ma lejár, és én akkor azt elolvashatom.

— Ha addig meglesz neki, nem bá
nom.

— Garantálom azt, hogy meglesz.

1929. VI. 26.

Napról napra egyre egyedülállóbbnak, 
hogy úgy mondjam, kitaszítottabbnak, el- 
hagyatottabbnak és mindenkitől megve- 
tettnek érzem magam. Ügy érzem, ím vé
ge annak a forró barátságnak, mely he
tekkel ezelőtt még háborítatlan szeretettel 
kötött össze minket — Mikit,1 Gyurit,2 
Ottmárt3 és engem. A rend felbomlott. 
Ezen elmélkedő napi jegyzetek megsza
kadtak még 15-én este. Miért? Ezen a 
napon kezdődött az a már előbb megneve
1 Steiner Miklós
1 Petri Gyuri, Panni íivére 
* Mayer Ottmár



zett meg nem értés, illetve, helyesebben 
— inkább megértés. Ma huszonhatodika 
van és szerda, hogy pontosan meg tud
jam írni &z eddig történteket, melyek any- 
nyira érdemesek a feljegyzésre, hogy el
maradhatatlan, kell, hogy visszatérjek a 
szombaton lejátszódott eseményig.

Tehát 15-e volt, este. Elmegyek Ott- 
márékhoz, hogy ott találkozva Mikivel, 
együtt mehessünk Palicsra.

Károly meglátott, mert ő is ott volt, 
véletlenül jött elém.

— Szervusz. Megyünk a minisztérium
ba.

— Kicsoda?
— Mindnyájan.
Ott volt Gonda Pista is Mayeréknál, 

elindultunk.
— Valóban menni akartok a minisz

tériumba? — kérdeztem tőlük.
— Igen — volt a válasz.
— Hát én nem megyek, sőt, ha most 

nem jöttök ki velem, úgy holnapra is szá
míthattok, mert én sem most, sem holnap 
Palicsra nem fogok kimenni, ezt jegyezzé
tek meg. — Elkezdtek tiltakozni, hogy így 
meg úgy, csak jöjjek velük, és ne bont
sam meg a rendet s a tízórai villamossal 
megyünk úgyis ki, ne vacakoljak stb., csak 
Miki akar valamit, amire már el volt ha
tározva és amiről nem mond le.

— Hát jó — mondom —, ti menjetek, 
ahova tetszik, én meg megyek haza, szer
vusztok!

És otthagytam őket.
Ök beszéltek valamit, meg majd utá

nam szóltak, hogy adjam oda a kulcsot 
nekik. Elővettem, és minthogy nem jöt



tek érte, pár lépést előrementem feléjük 
és odadobtam nekik. Én pedig öles lép
tekkel eljöttem, már jó messzi jártam, 
mikor Pista utánam szaladt, hogy jöjjek 
vissza, ő kijön velem stb. Visszahívott.

Itt aztán elkezdtek morfondálni, hogy 
hát mi bajom — és mit akarok ezzel újab
ban, hogy így akaratoskodok, tán én aka
rok dirigálni? Hát biz azt nem érem meg, 
hiszen ők többen vannak, meg ez, meg 
az és jó lesz, ha mégiscsak belenyugszom 
és megyek velük megint. Én aztán meg
haragudtam, és otthagytam őket dühö
sen, és másnap ki sem mentem Palicsra.

Egész héten felém se jött egyik sem, 
én csütörtökön elmentem Gyuszihoz, be
szélni akartam vele. Minthogy ő nem volt 
ott szombaton a fiúk között, ővele nem 
voltam összekülönbözve, bár tőle nem volt 
szép, hogy nem jött el hozzám.

Elmentem hát Mihályhoz, de már ak
kor nem volt benn, elment haza.

Biciklivel voltam, hát elmentem utá
na, hogy megkeressem, ha esetleg nem ért 
még haza, mert Ottmárhoz nem akartam 
menni. Megláttam Ottmárt Gajdorábbal 
sétálni Mikiék előtt. Nemsokára azonban 
Géza eljött Ottmártól, én meg hozzá csat
lakoztam, megálltunk beszélgetni. Ép zá
rás volt, Miki kijött az üzletből, meglát
tak engem. Láttam, amint hívta Ottmárt, 
hogy jöjjön oda, azonban Ottmár nem 
akart. Végre mégis elhatározta magát és 
elindultak felém. Az előbbi viselkedése 
fölbosszantott engem, de egyébként sem 
akartam velük találkozni, hát felültem a 
biciklire és elvágtattam. Nem tudom, mi
ért, nevetnem kellett, amit ők észre is vet
tek.



Szombatig nem tudtam Gyuszival ta
lálkozni. Munka után elmentem be hozzá 
a műhelybe.

— Gyuszi, légy szíves Mikihez elmen
ni, és kérd el tőle azt a könyvet, mely 
nála van, s amire nekem holnap szüksé
gem lesz.

Gyuszi Edével eljött hozzám fél hét 
tájban és elhívtak be a városba. Mikiék 
felé mentünk, ahol nemsokára Gyuszi el
vált tőlünk, hogy egy Márit hazakísérhes
sen. Most már érezni kezdtem, hogy ma 
Mikiékkel ki fogok békülni. Ede is el
ment, egyedül maradtam épp, amikor Mi
kiék bezártak. Rágyújtottam egy cigaret
tára, és még gondolkoztam egy kicsit, 
menjek-e, ne-e? Végre határoztam, eh, 
gyerünk, és mosolyogva közeledtem felé
jük.

Kibékültünk, de csak úgy, egész ha
záig veszekedtünk. Igaz is, még mielőtt 
Mikiékkel találkoztam volna, Pannit lát
tam Gonda Pistával és Jancsó Böskével.

Majd odahaza újra találkoztunk. Még
pedig kint beszélgettünk a fiúkkal, egy
szer csak Gonda Pista jön Pannival. Va
lami rejtelmes sejtés volt, ami megbor
zongatott. Még akkor nem tudtam, mi le
het az.

Később azután hívtak ki Palicsra, Ott- 
már és Gyuri kimentek. Miki pedig meg
ígérte, hogy holnap reggel hétre kint lesz 
Palicson. Mikor csatlakozik Gonda Pista 
és úgy valahogy elejtette, hogy vele akar 
valamit közölni, én erre újra éreztem va
lamit s amikor Miki hívott, hogy menjek, 
meg is jegyeztem, hogy: „Nem megyek,



mert mit tudom én, micsoda titkos be- 
szélnivalótok lehet.” Erre Gonda intett, 
hogy jöjjek csak egész bátran, ő ma éjjel 
elutazik és Mikit nem fogja hagyni lefe
küdni, míg ő itthon lesz, és majd ő is se
gít neki fát vágni az éjjel stb., stb., hát 
el is mentem. Útközben aztán Miki foly
ton dumált, piszkált és veszekedett ve
lem és hülyének meg bolondnak titulált, 
amit én el is fogadtam (a titulust), és 
máris kezdtem hát hatalmaskodni, ad
tam a bolondot. Amikor ő valami komoly 
dolgot kezdett beszélni, avagy arról, hogy 
mit csinálunk holnap, én egy abnormális 
hangján mondtam valamit, ami fölborí
totta a további folytatást, ez folytatódott 
addig, amíg Miki végre észre nem vett 
mindent. Útközben Miki megállt egy he
lyen, Pista előrement. Amint lépkedek 
utána, látom, hogy ír valamit. Kérdezem, 
kinek ír. Azt mondja, Albinnak.1 Most u- 
tólag tudom csak, mily nagy szerepe volt 
e pár sornak, amit Pista alig láthatólag 
a papírra vetett. Az előbbi sejtést újra 
éreztem, és próbáltam összefüggést keres
ni.

Pista panaszkodott, hogy fázik, el kell 
mennie a Mayerékhoz a kabátjáért, de 
már előbb ajánlatot tett, hogy elmen- 
nénk-e römizni. Ekkor Miki tiltakozott, 
hogy ő biz nem megy. Tehát elmentünk 
Pistával a kabátjáért. Amikor kijött, nem 
hozta a kabátot magával.

— Hát — mondom — a kabát? — 
Azt mondja nem hozta ki, és valamit 
morgott még, bár egészben nem tűnt fel

1 Mayer Albin, Ottmár nővére.



nekem semmi. Később azután elmentünk 
a kinibe,* majd innét azután hazakísér
tek. A sarkon, mielőtt elváltunk, Miki 
azt kérdezte, hogy eljövök-e Palicsra. 
Mondom, hogy nem hiszem. Azt mondja, 
a saját józan eszemre bízza az egészet, 
itt azután elváltunk. Pista hívta Mikit, 
hogy jöjjön vissza a posta felé, akar neki 
mondani valamit, én azután lefeküdtem. 
Másnap reggel elmentem a Népkörbe a 
könyvekkel. Itt voltam fél tizenegyig. In
nét hazajőve azon gondolkoztam, hogy ne 
menjek-e ki Palicsra. Rettenetes ideges
ség vett rajtam erőt, valami izgatott. Érez
tem valamit, azért nem tudtam, hogy mi 
lehet, bántott, hajtott, űzött. Ügy hatá
roztam, hogy ha nálunk még nincs felta
karítva, úgy ki fogok menni. Ügy is volt. 
3/4 12-kor már Palicson voltam.

Mikit nem találtam kint, megint sej
tettem valamit, később se jött ki. Egész 
délután többször beszéltünk róla, és gon
dolkoztam magam is, és most már valami 
összefüggést kerestem Gonda tegnapi vi
selkedésével.

Este kilenc óra volt, amikor beértünk 
a városba. Még a villamoson ültünk, ami
kor azt mondja Ottmár, nem tudom, nem 
mentek-e ezek most a lányokkal.

Erre én megborzongtam és magamat 
is megnyugtatva mondom, nem hiszem, 
hisz Panni meg Miki haragban vannak.

Most fél tizenegy van, küldenek alud
ni, hát holnap folytatom.

Kini = mozi



VI. 27.

Fél tíz este. Karitól jövök, folytatom, 
ahol abbahagytam.

Amint hazaértünk Mayerékhoz, nagy 
meglepetésemre Mayer bácsit találtuk e- 
gyedül odahaza. Megkérdeztük, hogy hát 
hol vannak Albinék.

— Moziba mentek.
— Miki is itt volt? — kérdezem.
— Igen és Pista is, együtt mentek el.
Hát ez valami rettenetes, gondoltam,

hirtelen tisztán láttam az egészet. Az esti 
levél, melyet Pista előző este, vagyis 
szombaton írt, hozta az egészet.

Kijátszottak.
Hazajőve lefeküdtem.
Álmom rettenetes és bonyolult, zava

ros volt, homályosan emlékszem csak egy 
részletre, melyet le fogok itten írni, ami 
okvetlen megemlítésre méltó.

Rém nyugtalanul aludtam, hánykolód
tam az ágyban ide-oda. Álomlátásom 
többször megszakadt emiatt, részletesen 
nem is emlékszem mindenre. Pannival fog
lalkoztam itt is, nem tudom hogyan, hol, 
együtt voltam vele kettesben, forrón csó
kolgattam a kezét.

Kimondhatatlan boldogság töltött el, 
tán sírtam is, éreztem keze forróságát, 
amint ajkamhoz tapadt, fájt, égetett, ver
gődtem, kínlódtam és örültem. Arra ébre
dek, hogy öcsém keze kezemben van és 
az az, amit úgy szorongatok, és melyet 
oly hévvel szorítok ajkamhoz. Hirtelen 
kijózanodtam, majd nemsokára elaludtam 

101 újra.



Reggel előbb mentem el a műhelybe, 
mint szoktam. Valami űzött, hogy Gondá- 
val beszélhessek.

A városházánál találkoztam vele.
— Szervusz, Pista.
— Szervusz.
— Hallom, az este moziban voltatok.
— Igen.
— Miki is?
— Az is.
— Mikor jöttél haza Topolyáról?
— Este nyolckor.
— Miki miért nem jött ki Palicsra?
— A bátyánál volt, és csak este ta

lálkoztunk, együtt mentünk Mayerékhoz.
— Miki hogy mehetett moziba, mi

kor Pannival haragban vannak?
— Kibékültek.
— Szervusz.
— Szervusz.
Éreztem mindent. Tudtam, hogy kiját

szottak engem, félrelöktek az útból, de hát 
hogy is lehetne ez másként? — ez az én 
sorsom.

Végiggondoltam az egészet.
Panni az este megkérte Pistát, hogy 

miután Pista elutazik, talán, hogyha haza
jön, Mayeréknál mégis találkozzanak ők 
ketten Albinnal, meg fogják várni Pistát 
valahol, s hogy azután valahára együtt le
hessenek, és ne csak hárman, hanem né
gyen legyenek, egy valakire szükség van. 
Ez a valaki nem lehet más, mint Miki. 
Minthogy pedig Miki nem valószínű, hogy 
erre kapható legyen, cselhez folyamod
nak, mégpedig ravaszul, hogy senki, még 
Miki se vegye észre.

Pista ír egypár sort Albinnak, melyet 
Miki el fog vinni holnap Mayerékhoz. Ez



előre meg van beszélve már Albinnal, a 
levélben az áll, hogy békítse ki Mikit meg 
Pannit, legyetek együtt, míg megjövök, 
ennyi az egész.

Este hazajőve, e sorokat írtam egy 
papírdarabra.

Számadás

Ó te szerencsétlen! — Mit tettél? — 
Van-e nálad szerencsétlenebb lény, ó te?

Nincs! nincs!
Várad ím összeomlott. Aláásattad, en

gedted, hagytad, a saját szemed láttára 
történt minden. Te félkegyelmű, te!

— Most mit tehetsz?
— Semmit, én mondom, hogy semmit 

sem tehetsz, csak sírhatsz, ezen most már 
sírj, sírj. Ezt megteheted, de ne, ez szé
gyenletes lenne.

Hanem —
Ha feljön a hold, állj ki az útra, — 

üssed a melled és végy a kezedbe követ, 
sokat, hányd fel az égre, és nagyokat 
üvölts!

Ordíts, hogy megrepedjen a tüdő, 
mely kiadja ezt a hangot, és megrepedjen 
a füldob, mely ezt bevenni képes.

Üvölts, ordíts vajúdva vadul, és hányd 
a követ az égnek, ordíts, hogy megsza
kadj bele, te félkegyelmű.

Estefelé elmentem a Mayerékhoz. Ott- 
már még nem tudott semmit.

Albinnal beszélgettünk, sétálni ké
szült, várta Pannit, aki Jancsóékhoz ment.

— Képzelje, oly fáradtak vagyunk, 
tegnap kint voltunk az akácosban Pan-



nival, este jöttünk haza gyalog, ment nem 
volt pénzünk.

Majd később így szólt:
— Mi oly egyformák vagyunk Panni- 

val, hogy nincs még egy ilyen.
— Téved, én nem hiszem, sőt tudom.
— De igen, legalább is egy dologban, 

a fiúkkal, úgy tudjuk őket ugratni.
— Miért ilyen bizalmas hozzám?
— Megbízok magában, mint régi jó 

házibarátban, remélem és elvárom, hogy 
nem fogja elmondani senkinek ezt, amit 
mondtam.

— Igen, megbízhat, de mint ilyen, 
nem szép Pannitől, hogy velem szemben 
is ilyen.

— Miért? Mit tett magának Panni?
— Hogy úgy mondjam, semmit.
— Ja, az a baj, hogy nem volt mind

járt szerelmes, ugye?
— Sőt, de én tőlem nem fogja meg

érni Panni, hogy még egyszer szerelmet 
vallják neki.

Később jött Mayer néni, aki azt 
mondta, hogy elvihettem volna már Pan- 
ninak a kabátját, hisz oly soká jön, hogy 
meg talál fázni, vigye el a kabátját elébe.

— Tán azt hiszi, Mayer néni, hogy 
nem merem.

— Sőt, kötelessége.
— Albin, hozza ide a kabátot, elvi

szem Panninak.
— Itt van.
Elmentem, a törvényszéknél láttam 

jönni Mikivel villamoson Palicsról, leszáll
tak. Panni felém jött és ezt mondta:

— Á! elhozta a kabátomat? Köszö
nöm.



Panni ment bal oldalon, mellette Miki 
és őmellette én. Azt mondja Miki:

— Délután zárva volt az üzlet, ki
mentem Palicsra. Kint találkoztam Pan- 
nival, de ha nem találkoztam volna vele, 
még most se jött volna haza. Nem tudom, 
hol szedte össze azt a ronda Mancit!

— Ezen ne is csodálkozz — mondom 
—, ő meg Manci mindig találkozhat.

— Tegnap bátyáméknál voltam.
— Hallottam — mondom neki.
— Mit hallottál?
— Hogy hol voltál.
— Ki mondta?
— Mayerék.
— Mit mondtak?
— Hogy bátyádnál voltál.
Panni nevetett, ezt nem értettem 

mindjárt, csak sejtettem valamit.
— Most elmegyek haza. Elkísérsz? 

— szólt hozzám Miki.
Panni közbeszólt:
— Mért nem jön el Miki? Jöjjön el 

Mayerékhoz.
— Nem megyek, rettenetes fáradt va

gyok.
— Mitől? — kérdi Panni.
— A favágás, meg az éjjel és előző 

éjjel sem aludtam semmit. Le akarok fe
küdni.

— De jöjjön el mégis.
Nagy nehezen aztán elkísért minket 

Mayerékhoz. Innét nemsokára hazamen
tünk, én elkísértem Mikit haza, Gyuszi 
Ottmárral előrement, míg mi hátramarad
va Mikivel beszélgettünk.

Fölolvastam neki azt a néhány sort, 
amit írtam arra a papírszeletre, amit az 
imént ide is leírtam.



Azt mondja:
— Nagyon jó. Mire célzol vele?
— Találd ki — mondom én.
— Tudom, hogy Pannira gondolsz, de 

ha nem mondod meg, hogy mit akarsz 
mondani vele, úgy nem tudom megérte
ni.

— Ja? — azt nem mondom meg. Gon
dolkozz rajta, ha akarsz.

Azt mondja azután:
— Pannit átvittem a strandra meg 

vissza, beszélgettünk.
— Miről?
— Ügy nagyjából mindenről, közben 

ő valamiért a számra ütött, én meg a 
kezére vágtam. Azt mondja Panni erre: 
Csókoljam meg a kezét. Azt nem — mon
dom én neki —, nézze meg ezt a szájat, 
ez még nem csókolt kezet semmi lánynak 
soha. Azután megint valamiért megsértő
dött, azt mondja: „Kérjen bocsánatot!” „Ha 
ide ül mellém, megteszem.” „Ha előbb 
megteszi, oda ülök.” Pannitől nem kértem 
bocsánatot, de azért mellém ült — mond
ja Miki.

— Te — így szól hozzám —, tudod 
mit, most itt van Panni, keresd meg az 
alkalmat, és vallj neki szerelmet, utánad 
meg majd én fogok neki vallani, és 
amerre dől a kocka.

— Nem — mondom én —, te csak 
vallj neki szerelmet nélkülem, mert én 
többé nem teszem ezt meg soha.

— Miért nem?
— Ne beszéljünk sokat erről, én már 

mondtam neked, Panni nem fogja ezt 
megérni többé.

— De hát hogyan csináljam én? — 
kérdi Miki.



— Egyszerűen! — minden kertelés 
nélkül megmondod neki, hogy szereted, 
úgy, ahogy én tettem annak idején min
den költőiség nélkül, úgy, ahogy a szavak 
nyelvedre jönnek, ez a legjobb módja en
nek.

— Mondjad csak — szól tovább Miki. 
— Azt mondtad nekem annak idején, hogy 
ha meggyőzödnél róla, hogy Panni szeret 
valakit, engem, akkor te a legkönnyeb
ben vennéd ezt, és elmúlna iránta érzett 
szerelmed.

— Igen, ezt mondtam.
— Teszem föl, mondjuk, hogy Panni 

engem szeret, elég ez neked?
— Nincs bebizonyítva.
— Hát mondjuk, bizonyítom.
— Nincs olyan bizonyíték.
— Bolond — hát jó, mondjuk eléd 

állnánk és ő megmondaná neked.
— Nem hinném el.
— Hülye.
— Te már állhatsz és tehetsz, amit 

akarsz, de ha bekövetkezne valami, egyéb
ként így is, úgy is el kell mennem innét. 
De ha ez bekövetkezne, meg kell monda
nom neked, el kellene szakadni őtőle is, 
meg tőled is örökre, hogy ne lássam őt, ne 
lehessek a közeletekben.

— Ezt vártam tőled, hogy mondani 
fogod, és épp azért kell megmondani ne
ked, hogy én a te barátságodat értéke
sebbnek tartom nálánál, s emiatt nem is 
fogok tenni semmit.

— Ha te valóban szereted Pannit, egy 
barát, egy testvér, sőt egy anya sem te
het semmit, és te nem nekik adsz igazat, 
hanem szívednek és odafordul hozzá. Pan



nit mindenáron akarni fogod. Saját ma
gadat nem csaphatod be, Panni áll elöl.

— De miért kell elszakadnunk?
— Azért. Most őszinte leszek hozzád 

nagyon, ne vedd azonban tőlem rossz né
ven, tégy ezután is, ahogy az szándékod
ban volt, még mielőtt ezt kimondom: 
Ha valaki, bárki legyen is az, akár ide
gen, akár nem, sőt ha nem idegen, jobban, 
ha letépi előlünk azt a dédelgetett virá
got, ami nekünk a legkedvesebb, amit 
hosszú ideig vagy nem, mi ápolgattunk, 
letépi, elrabolja, meglop minket, ez a lo
pás, ez bűn. Bűn, mégpedig a legiszo
nyúbb, a legrettenetesebb, ami valaha 
volt. S ha meg is tudjuk azt bocsátani an
nak, többé nem nézhetjük nála azt, mert 
bűn az. Tán irigyeljük tőle azt, hogy neki 
illatozik és neki nyílik. Gondolkodj egy 
kissé ezen.

— Te tudod, hogy mit mondtam ne
ked sokszor. Panni, vagy senki, én töb
bé szeretni nem fogok, nem kell, minek? 
Azért te csak maradj ott nála.

Aztán beszélgettünk még egy kicsit, 
s eljöttem haza. Másnap, mint rendesen, 
munkába mentem, a napi elfoglaltságom 
munka és elmélkedés, Panni, Panni.

Este Mayeréknál voltunk kártyázni, 
römiztünk. Panni kíméletlen szavakat 
használt velem szemben, s mikor eljövök, 
sem fogadja köszönésem. Mikiét viszont, 
még nem is köszönt, amikor sietett jó éjt 
kívánni neki. Ezt mondtam is Mikinek 
odakint.

— Nézd, Panni annyira ravaszul bá
nik velem, hogy szinte sok, ő ugrat en
gem a végtelenségig.



— De hátha nem is ugratás ez?!
— Hát mi lenne?
— Való igaz érzés diktál belőle.
— Nem hiszem, de ha úgy lenne is, 

ezen keresztül is ugrat, ez pedig egy ret
tenetes valami, valami szörnyű nagy do
log, egy iszonyú valami lehet.

Hazakísértem és elváltunk. Másnap 
este Károlyt megvártam valami miatt, hát 
egyszer csak azt mondja:

— Rókó, kísérj el a borbélyhoz, aka
rok veled dumálni úgyis.

— Ugratsz.
— Nem, komolyan.
— Miről?
— A te ügyedről.
— Nem igaz!
— Becsületemre. Mondd csak, hogyan 

áll a dolog Panni, Miki és közötted? Mi 
a véleményed róla, hogy most itt van Sza
badkán, beszélj te előbb.

Én ezután látva, hogy valamit el akar 
mondani nekem Panniről, ami nekem sok 
és fontos, és tudni kell, hát szólni kezd
tem.

Elmondtam neki sorjában azt, amit 
itt leírtam egy szóig, az utolsóig. Minthogy 
Károlynak elmondtam azt az ügyet, mely 
Mikit belesodorta ebbe a dologba, Károly 
mindent tudott és tud, ő volt az első, ki
nek elmondtam érzéseimet még a legele
jén, amikor kezdődött szerelmem, ami egy 
részvétből nőtt ily óriássá. Tudott min
dent, de én az utolsó időkben már nem 
bíztam benne, ő elhanyagolta barátságun
kat, én meg nem tartottam vele. Ö volt 
az, aki mikor kérdeztem tőlük, hogy jo



gosan lehetek-e én is szerelmes, azt mond
ta, hogy igen, s aki viszont később igye
kezett eltántorítani Pannitől. Egy időben 
azt is hittem, hogy azért beszél így, mert 
szereti Pannit, hisz régebb idő óta ismer
te, mint én, és vele mindig jóban volt 
Panni, tehát gyanúsítottam.

Amikor elmondtam neki mindent az 
utolsó szóig, azt kérdezte:

— Na hát most, Rókó, mondd meg, 
mi a véleményed az egészről? Tudod-e, 
hol volt Miki vasárnap?

— Nem tudom.
— ígérd meg, hogy amit most hallani 

fogsz, nem fogod elmondani senkinek, 
ígérd meg!

— ígérem.
— Gonda Pista nem volt Topolyán, 

hanem Miki, Panni és Albin együtt vol
tak kinn az akácos erdőben. Délben el
vált a két pár külön-külön, és csak há
rom óra után találkoztak újra.

Én csak hallgattam, nem tudtam szól
ni, egyszer csak nevetni kezdtem, ez a 
helyes.

— Amit éreztem, beteljesedett. Mit 
szólsz a megérzéshez, Károly? Köszönöm 
neked, nagyon-nagyon köszönöm. — És 
kezet szorítottam vele.

Este 11 van, most beszéltem Mikivel, 
úgy közbevetettem egy beszéd folyamán, 
hogy:

— Na szerelmet vallóttál-e már?
— Menj a fenében, ilyeneket kérdez

ni ilyenkor.
Szóval megzavarodott a gyerek, hát 

én nem szóltam neki többet, nem is fo
gom kérdezni sem.



NAPLÓJEGYZETEK

Már több ízben voltam abban a han
gulatban, hogy elhatározhassam életrajzi 
jegyzetek készítését. Hozzá is fogtam több 
ízben, de sohasem tudtam hosszú ideig 
megmaradni elhatározásom mellett. Most 
sem hinném, hogy kitartó leszek, lehet, 
újra, mint máskor, közbe fog jönni vala
mi, ami miatt meg fogom szakítani is
mét.

Amikor e sorokat írni kezdtem, egy 
új, illetve régi gondolat mardos, nagy
részt ennek a behatása kísért.

1929. V. 26.

1928. július 3-án jöttem ki a szegedi 
közkórház sebészeti osztályának 7., illetve 
6. számú szobájából. (Itt egy új korszaka 
kezdődik életemnek. Ugyané hónap 11-én 
áttesznek a szerb határon Horgosnál, ez 
idő óta a mai napig Jugoszláviában tar
tózkodom.

1929. V. 26.

Vasárnap este van, és mi mindannyi
an ott vagyunk Petriéknél... Mindenki 
tudja, hogy miért! Szó sokáig nem jön az 
ajkakra, minden fordítva esik meg, töb
ben próbálkoznak, nem sikerül, nem tud
juk eltalálni. Szomorkodik mindenki. Petri 
bácsi mesél valamit, nem esik jól, de ne
vetünk kényszeredve, muszájból. Egysze*



csak Panni megkezdi. Kezet fog velem: 
„Isten vele, Rókó! Jó éjt!” Rettenetes kí
nokat éltem át, — ő bemegy a szobába 
aludni, hogy másnap már ne találkoz
zunk.

Azután megindul a szó. Beszélünk a 
múltról, a jövőről. Lelkünk mélyén ott ül 
a nagy kérdés: ezután hogyan leszünk? 
Sírtunk belülről, ki-ki magának.

[1929. V.] 27.

A  műhelyben nem jól érzem magam, 
el akarok menni valahova, úgy érzem, 
meg kell őrülnöm. Ebéd után keresem 
Petriéket a vasútnál, nem találom sehol, 
— végre tehát elmentek?! Este megtudom, 
hogy még délben nem utaztak el, hajrá 
ki 'a vasúthoz. Hiába, most már valóban 
elmentek, örökre.

[1929. V.] 28.

Ma találkozom Edével, aki tegnap kint 
volt a vasútnál és látta, amint elindult ve
lük a vonat 6.40-kor. Búskomor vagyok, 
ezt tudom csak, semmi mást. Miki, Gyuszi 
szintén.

[1929. V.] 29.

Nincs kedvem a munkához, egyre le- 
vertebb vagyok.



Ma hívnak a fiúk ki Palicsra, nem 
tudok még ide se kimenni. Semminek 
nincs értelme. Este 11-ig romit játszottunk 
Mayeréknál.

Ma csütörtök van, tehát holnapután 
jön Panni.

[1929. V.] 31.

Ma, mint mindenik napon mostaná
ban, Miki és én folyton Panniről beszél
getünk. Ö azt mondja, hogy érzi, hogy 
nem biztos magában. Engem igyekszik 
kiábrándítani stb. Igyekszik lebeszélni a 
Belgrádba való utamról. Talán már hatá
roztam is. Holnap szombat... Jó éjt!

[1929.] VI. 1.

Szombat reggel van, mint rendesen, 
munkába megyek. Abszolút kedvtelen va
gyok.

Fizetésemelést akarok kérni, nem va
gyok megelégedve semmivel. Ma este meg
jön Panni is, látni fogom, és mesélni fog 
belgrádi útjáról, meg otthagyott szüleiről, 
szép lakásukról stb.

Este pedig hurcolkodás lesz, a palicsi 
lakásunkba be kell költözködnünk, kezde
tét veszi a nyaralás.

Ezt így gondolom el, a mai eseménye
ket sorjában.

Este sietek be az irodába. Azt mondja 
113 a Pista, hogy menjek az öreghez hétfőn,



de ne ma. Sietek haza. Később találko
zom Gyuszival és Károllyal.

Gyuszi így szól:
— Rókó, most utazom Belgrádba. Ho

va kell mennem, Panni írt egy lapot, 
pénzem nincs, hogy törleszthessem tarto
zásunkat, tehát muszáj.

Kimentem vele a vasútihoz, itt meg
tudtuk, hogy a legközelebbi vonat csak 
1 [óra] 55 perckor indul. Innét hazafelé el
határoztam, hogy ki fogom kísérni, előbb 
azonban Mayeréknál kártyáztunk egész 
ideig, míg el nem kellett menni.

Gyuszival útközben sok régi emléket 
szedtünk ki a régiségtárunkból, szívünk
ből. Szó került mostani fejetlenségünk
ről is, melyet Petriék elhelyezése okozott.

Ez volt az első bomba, mely közénk 
csapott, hogy széjjelszakadjunk, ki erre, 
ki arra.

Az élet kíméletlen, nem számol sem
mivel, neki nincs pardon, úgy kezel (min
denkit) minket, mint holmi sakkfigurát. 
Nála csak kettő eset létezik — sakk és 
matt.

Ki tudja, mi lesz még ezután hamar
jában? Senki.

Néhány hónap és Gyuszi meg Miki 
katonának megy, és Ottmár egy éven be
lül érettségizik, és utána maradok én ma
gam, egyedül, talán, ha igaz, de hát én is 
menni akarok ...

Igen, de ki tudja hová?
Most még itt vagyunk mind a né

gyen. Együtt, régi, jó barátok, szeretjük 
egymást s akarjuk, hogy ez legnagyobb 
legyen, és ne változzon meg soha, soha.

Gyuszi elment, még bámultam egy 
ideig vörös lámpáját a vonatnak, el a



messzeségbe, s míg eltűnni láttam, ban
dukoltam hazafelé. 1/4 3-kor oltottam el 
a villanyt.

[1929.] VI. 2.

Ma, vasárnap reggel, elindulok Maye- 
rékhoz könyvekért, melyeket be fogok cse
rélni a Népkör könyvtárában. Fél 9. Cse
re után leülök sakkozni, 3:1 arányban ki
kapok. Nincs bennem semmi lendület. 
Még a sakk sem érdekel, melyet egyéb
ként imádok. Miki Ottmárral már előbb 
Palicsra ment villamoson. Én meg csak 
ebéd után megyek majd vonattal. Már 
nyaralunk vagy mi a fene, talán ez .a 
legutolsó nyár, melyet együtt tölthetünk, 
gyarapodjon emlékeink száma. Este foly
tatom.

Este van, illetve éjjel. 1/4 12 elmúlt, s 
én épp hogy hazaértem. Ebéd után, amint 
kiértem Palicsra, a fiúk már vártak. El
határoztuk, hogy miután hűvös idő van, 
kimegyünk az akácos erdőbe, valami nép
ünnepély van kint. Tehát útnak vesszük 
magunkat.

Régi emlékek halmaza között bolyon
gok, ismerős fák, házak és utak, a régi 
jó időkből.

Kalászos búzatáblák között haladunk, 
itt-ott pipacsot tépve, mindenki gondol 
valakire, én is. Kint beszéltem Sefcsics 
Micivel, aki azt kérdezte tőlem, hogy hát 
mikor jön a Panna.

— Hej, ha én azt tudnám! — mon
dom én erre.

Végül ide-oda bolyongás után megelé
gedve a mulatságot, mely már befejezés



hez közelgett, hazaindultunk azon az úton, 
melyen az imént kimentünk az erdőbe. 
6 óra lehetett, amikor a kápolna előtt ta
lálkoztunk Károllyal, vele volt Anci, Gon
da és Albin. Nem sok ideig voltunk e- 
gyütt, Miki, Gonda, Albin és Ottmár vil
lamosra ültek. Mi pedig mentünk a park 
felé. Károly nemsokára Panniről kezdett 
beszélni.

Anci érdeklődni kezdett, Károly azu
tán elmondta neki az egész ügyet, végül 
megállapították, hogy gondoljam csak meg 
a dolgot, és ne tegyem magam nevetsé
gessé. Érdekes, ugyanezt mondta nekem 
Brindza Rózsi is. Mit tegyek?

Károly.tól jövök, ugyancsak Panniről 
beszélünk. Elmondtam neki, hogy nagy 
változást észleltem irántam Panniiban, me
lyet nem tudok mire vélni, ö  erre azt 
mondta:

— Rókó, én Pannit ismerem régóta, 
még több ideje, mint te, óva intelek, 
mert a gyanúm az, hogy a Panni egy na
gyon ravaszul kieszelt ügy középpontjá
ba helyez, ahol én leszek az eszköz. Jól vi
gyázz hát magadra.

— Hát jó, nincs kizárva.

[1929. VI.] 3.

Reggel van, eszembe jut, hogy az éj
jel, amint lefeküdtem, erősen lehunytam 
szememet, jól emlékszem még, ébren vol
tam. Egy pillanatra, valahol messziről, föl
bukkanni láttam Pannit. Kabátban és ab
ban a virágos ruhában, melyben oly gyak
ran láttam, azután bundában, fején fran
ciasapka és ellibeg előttem.



Érzem, hogy sietnem kell, hogy valaki 
mintha súgta volna, siessek, mert most ta
lálkozni fogok vele. Talán meg sem regge
liztem rendesen, az óránk hetet mutatott, 
s en rohamléptekkel indultam el, hogy még 
legalább útban találkozzam vele. Úgy lett, 
amint megéreztem, valóban jött Gyuszival. 
Egy-két szó, és én rohantam tovább, hogy 
le ne késsek a munkáról. Aki nem szere
tett még, hiába írnám le annak érzései
met, megérteni nem tudna. Munkám a mű
helyben nem tudott lefoglalni. Minden 
gondolatom csak őt kereste. Teljes önkí
vületben voltam, nem tudtam semmit kör
nyezetemről. Így telt el a nap, hogy végül 
talán este láthassam őt újra.

[A] fiúkat megvárva, együtt mentünk 
Mayerékhoz. Albin meglátott, és elém siet
ve, így szólt hozzám karját nyújtva:

— Itt van Panni. Jöjjön!
— Tudom — válaszoltam. — Nem me

gyek.
— Talán még haragszik rám a tegna

pi sértés miatt, béküljünk ki.
Végül kijön Panni, egyenesen indulok 

felé nem tudva magáimról semmit. Min
den gondolat nélkül értem oda, még csak 
nem is köszöntem neki.

Nagy nehezen elkezdtem hebegni va
lamit.

— Panni, egy levelet fog nekem köz
vetíteni Belgrádba.

— Na és milyen levelet?
Nyugodt volt a hangja, hideg, és be

lém égett.
— Munkaügy, valami izé, a címet úgy 

hiszem, már odaadtam.



— Na és!? — újra éreztem valami ke
gyetlen ütést, fáztam ebben a forró esti 
levegőben.

— Na és — semmi. Na! — Hirtelen 
goromba lettem, nem olyan, mint először, 
éreztem, hogy kihívtak, valami nagyon go
rombán bántak el velem. Éreztem, hogy 
igazságtalanság történt velem, s elveszett 
a fejem, jöjjön, ami jönni fog, tovább nem 
tudok tűrni, majd meglátjuk.

— Na és!? — hangzott újra felém. 
Most egy nagyot kell mondanom.

— Pukkadjon meg! — hörögtem felé, 
térdem kalimpált, és hirtelen megfordul
tam, hogy itthagyjam az egész kompániát. 
tJjra belém markolt valami. Ügy látszik, 
valami butaságot mondhattam, elkezdett 
mindenki kacagni és én duzzogva — szé
gyenkezve mentem kifelé. Ö Albinnal utá
nam jött és elkezdett faggatni, azaz hogy 
megkísérelt beszélni velem, hogy lecsen
desedjek. Én hidegen feleltem neki vala
mit, és ő otthagyott engem. 9-től 11-ig 
moziba mentünk.

[1929.] VI. 4.

A munka nem megy sehogyan, hiszen 
itt van Pannii, folyton őt látom. Csak any- 
nyit tudok róla, .hogy ebéd után 2-kor 
utazik, de vasárnapra itt lesz újra. Én es
te mégis elmegyek Mayerékhoz, hátha el- 
késte Panni a vonatot vagy efféle valami. 
De csak kicsi reménynek bizonyult, elke
seredve megyek haza. Később jönnek a 
fiúk, néhány nő, azután búcsúzkodunk, 
megyek aludni.



Már több hete gondolkoztam rajta, ne 
hagynám-e itt ezt az örvénylő környezetet 
és röpíteném ki magamat egy tisztább 
szférájú mezőre, s ott még erőt gyűjthetek 
magamnak és talán kivetkőzhetek mostani 
lehetetlen gondolataimból. Elmegyek va
lahova messzire, hogy ne tudjon rólam so
ha senki. Ügy veszem észre magam, mint
ha nem is tudnék már akarni, tán nincs 
egy helyes nézetem, mindig bizonytalan 
az, amit kigondoltam. Így nem tudok vál
toztatni helyzetemen, de Panni is nyugta
lanít. Egy bizonytalan jövő.

A  régi tanulni vágyás! Hej, tán nem 
is lesz belőle semmi soha. Annyira nyug
talanít ez engem, hogy [...] sem tudok 
eleget tenni. írni sem tudok úgy, mint kel
lene. Szegedre kellene leveleket írnom, 
fényképet küldeni Toncsikának és Kató
kénak.

Most már nem bírom tovább, dohányt, 
dohányt már most akarok.

Este 11 van, Mayeréktól jövök, a gye
rekekkel együtt sétáltunk egyet. Elénk 
akad egy emberi roncs, akit a sors össze
morzsolt. Ö azt mondja:

— Uraim, nekem az a bajom, hogy 
későn kezdtem az életet.

A háború előtt éretségizett kereske
delmiből, átküzdötte a világháborút, majd 
mikor hazajött, anyja, apja a sírban, inni 
kezdett, barátok belevitték mindenhova. A 
nő, az ital, végül kiesett állásából, még 
jobban inni kezdett, most pedig nem kell 
senkinek. Valahol a szegény konyhán táp
lálkozik ez a 30 év körüli emberi roncs. 
Ilyen az élet.



Albin születésnapját ültük ma. Fél 
tizeníkettő elmúlt. Gyuri egész este rossz
kedvű, nem tud beleszokni ebbe a fejet
len megváltozásba. Apa-anya nélkül, na 
meg a Mayerék nagyon furcsa emberek.

Albin szólt valamit, hogy ne búsuljak, 
Panni jönni fog szombaton. Már ez is igen 
kényelmetlen nekem. Gyuri előtt ne be
széljen nekem Panniről, meg fogom neki 
mondani. Miki is el van keseredve, az édes
anyja beutazott a kórházba a szemével. 
Ottmár ma van utoljára iskolában. [A] he
tediket bevégezte. Még csak egy éve van 
hátra, és akkor szabadabban mozog már 
ő is.

[1929.] V. 8.

Ügy lett megbeszélve, hogy ma este, 
mivel szombat van, kimegyünk Palicsra. 
Előkészítettem mindent az indulásra, hol
napra kosztot stb.

Fenékhez mentünk előbb Mikivel, az
után együtt Palicsra.

Vermes Pista bejött hozzánk. Elbeszél
gettünk kb. fél egyig, ama után elkísértem 
Pistát kóterjába, és itt is aludtam nála.

Aludni ugyan nem aludtam sokat, ta
lán még egy óra hosszat sem, mert elbe
szélgettük az időt. Beszélgettünk arról, ami 
elmúlt, öreg palicsi emlékek kerültek elő, 
szép színes képek, csak le kell róluk tö
rölni a port. Szó jött Panniről is. Azt 
mondja például Pista:



— Rókó, én azt mondom neked, Pan
ni sohasem fog téged szeretni, és nem is 
lehet a tied, csak abban az esetben, ha ő 
téged megismer úgy, amint vagy, ami vagy. 
Ez azonban nem fog bekövetkezni, lega
lábbis úgy hiszem. Ö sokkal butább, hogy- 
sem gondolkozni tudjon ezen.

Pista jó barátom, legalábbis egy olyan 
jó barát, aki ugyan nem szőrös annyira, 
mint jó, igazi jó barátom, hanem gyer
mekkori kedves, jólelkű, jószívű és meg
bízható gyerek, akiben tisztelem a szellem 
rugékonyságát, biztos ítéletét. Ö jól ismer 
engem, szinte úgy, mint Pannit.

Reggel három óráig beszélgettünk Pis
tával, utána egy óra hosszat alhattam, a- 
mikor bejött Miki. Fél hétre megreggeliz
tünk. Reggeli után lementünk a tóhoz, 
csónakba ültünk és áteveztünk a strandra. 
A nap változatos izgalmakkal múlt el, én 
alva mentem többször a csónakba, ui. csak 
alva tudok evezni. Többször kibuktam a 
csónakból, ami még érdekesebbé tette ezt 
az élvezetünket. Végül jön egy érdekes 
pontja az életemnek. Ottmárral csónakba 
szálltunk, hogy átevezhessünk vissza, ami
kor Ottmár oly disznóul viselkedett, hogy 
[...] dühömben kifordultam a csónakból, 
magammal rántva persze őt is. Elkezdtem 
úszni, őt magára hagyva, és végre sikerült 
partot érnem a női uszodánál. Tehát át
úsztam Palicsot, amire egyébként máskor 
nem vállalkoztam volna. Rettentő fáradt 
voltam. 3/4 9 órakor érkezek haza, a va
csora nem is esik jól. [A] hátam annyira 
ég, hogy mozdulni is alig bírok. Jó éjt, me
gyek aludni.



Ügy hozta a hír, hogy Panni megér
kezik még tegnap, én reménykedve, hogy 
majd láthatom, vártam is, de nem jött.

Tegnapi fáradságom fokozódik, meg
lehetős nehezen mozgok. Bent a műhely
ben szinte munkaundor fog el, nem megy 
semmi. Még elmegyek este a fiúkat felke
resni, mindegyik panaszkodik. Miki siet 
haza, végül én is kereket oldok és elindu
lok hazafelé. (Vajon mikor fogok valóban 
odaérni?)

Ügy tűnik fel, hogy én javíthatatlan 
lettem, nem fogok megjavulni soha. Foly
ton Panninél jár az eszem. Az ő gondolata 
nélkül mit sem tehetek, róla írnom kell 
mindig. Próbáljunk csak ne vele foglalkoz
ni. M-a írtam egy levelet Toncsikának, töb
bek között írtam neki Panniről is (hosz- 
szan). Most hallom éppen, hogy dr. Ma- 
chanszky László sebészfőorvos öngyilkos 
lett, meghalt szegény. Ö volt az, aki meg
operálta lábamat, és akinek oly sokan kö
szönhetik meg mások is életüket és épsé
güket. Jó éjt!

[1929.] VI. 11.

Ma reggel meggyőződök, hogy az a 
szegedi gyászhír valóban igaz. Istenem ... 
Munka után van, este elmegyek Mayerék- 
hoz. Gyuszi, aki náluk van most koszt
ban, odahaza van Ottmárral együtt. Miki 
kimegy az édesanyjához a kórházba. Én 
pedig elmegyek Károly Ancijához, majd 
ezután elfordultam & Petri-ház felé, vala



mi húz oda mindig, pedig olyan nagyon 
fáj nekem, ha látom, vagy rágondolok ar
ra a házra, itt belül. Most egyszerre 
eszembe jut az, mikor még itt láttam őt, 
a vesztemet, Pannit, nem is régen, de 
mintha most is itt lenne. Fájdalmam kín
jai haragunk ideje alatt stb., nem gondol
kozom tovább, menekülnöm kell, megfu
tamodtam. Fuj, hát eddig jutottunk — jó 
éjt!

[1929.] VI. 12.

Szerda van. Este. Munka után talál
kozom Károllyal, beszélgettünk egy ideig, 
végül megkért, hogy látogassam meg An- 
cit, hogy átadjak egy üzenetet. El is men
tem hozzá, eltöltöttem vele együtt egy órát, 
a meggyőződésem, hogy nagyon kedves 
kislány, sokkal különb a Micinéi. A sok 
között megkérdeztem tőle, vajon mit be
széltek Pannival a kórház felé és vissza a 
napokban Vermes Pistával kapcsolatban. 
Ö nem tudott nekem mondani semmit er
ről, de lehet, hogy nem akart. Ellenben 
újra elmondta azt, amit már el is mon
dott egyszer. Amikor kérdezte Pannitől, 
hogy udvarol-e neki valaki, erre azt mond
ta, hogy nem érdemes udvaroltatni. A hoz
zájuk járó fiúk mind egyformák az ő sze
mében, már csak azért is, hogy ne tegyen 
kivételt egyikkel sem. Idegen fiúval meg 
nem udvaroltat azért, mert akkor meg az 
volna a baj. Igaz, hogy van egy fiú a tár
saságban, aki tetszik neki, de az nem 
fogja megtudni soha. Tehát Panni nem 
akar szeretni. Később elmegyek a fiúkat



megnézni Mayerékhoz, de nem találva 
őket otthon, utána hazamegyek.

[A] Toncsikának írott levél még min
dig a fiókomban van, fogok még valamit 
hozzáírni, mielőtt elküldeném. Most pedig 
aludni megyek, idegeimnek jót fog tenni, 
úgyis annyira agyoncsigázottak már. Köz
ben elmélkedek majd, Pannit nem kihagy
va gondolataimból. Jó éjt!

[1929.] VI. 13.

Ma korábban jövök haza, mint szok
tam, valami arra késztet, hogy írjak. [A] 
Népkörben voltam, Jungeréknél, majd A l
binnal találkozom. Megkockáztatok hozzá 
egy kérdést:

— Mi újság Belgrádból?
— Gyuszival Ottmár le fog menni, 

Panni meg idejön. Amíg Ottmár lent lesz, 
addig Panni itt marad. Gyuszinak is jobb, 
meg Panni is szeret itten.

Erre én azt mondom, hogy ez nem 
lehet, amikor nekem Panni azt mondta, 
mielőtt elmentek, hogy most már könnyű 
szívvel válik meg Szabadkától, ui. néhány 
nappal [azelőtt] vesztek össze Mikivel, er
re gondoltam akkor, ami magyarázza az 
esetet, de lehet, hogy hamis úton járok.

Majd később folytatom.

[1929. VI.] 14.

Éjfél. Napról napra egyenlő mederben 
halad minden, nem változik még az sem, 
aminek muszájna. Szinte nincs semmi, ami 
kissé felfrissítene, egyre-egyre esünk visz-



sza. Helyzetem egyre kényelmetlenebbé 
válik, tarthatatlan lesz, valaminek történ
ni kellene.

Beleőrülök, valahova menekülnöm kell.
Este hazakísérem Mikit, habár ennek 

sincs értelme, mert semminek sincs értel
me ezen a világon. De én azért megyek, 
megyek, mert hív. Akarja, hogy menjek 
és én megyek, ha mást akarna, azt is meg
tenném. Mert amit ő akar, azt nekem is 
akarnom kell, így van ez, nem vagyok sa
ját magam ura sem. Magam nem tudok 
semmit sem akarni.

Elolvasom neki azt, amit eddig írtam. 
Azután beszélgettünk, már nem is tudunk 
másról, mint Panniről beszélni, ő úgy, 
mint én, én úgy, mint ő. Azt mondja ne
kem Miki:

— Rókó, úgy érzem, szerelmes vagyok 
Panniba, de veszedelmesebben, mint te. 
De azért nem verem a falba a fejem.

— Ami azt illeti, én sem — mondom
én.

— Na, na, én nem vagyok kétségbe 
esve, mint te.

— Hát én kezdek már belenyugodni a 
dologiba, ezen változtatni nem lehet. Ügy 
hiszem, ezt ti akarjátok így, és én bele
nyugszom, ha akarjátok.

Elkezd beszélni barátságunkról, példá
kat mond viselkedésemről, amikor Panni- 
nak udvarolt, akkor, de egyben el is ítél, 
mégpedig azért, mert beleavatkoztam a 
dologba, amit majdnem befejezettnek vett, 
és azután úgy, valahogy be is vallja, hogy 
már ő úgy be is volt szállva Pannának. 
Kezd újra dumálni, mint rendesen, hogy 
így meg úgy, és rendezi, hogy Panni sze
ressen engem. Azután, ha ez nem sikerül,



úgy majd mással kísérletezik stb. Egyszer 
aztán azt mondom neki, amikor már nem 
bírtam tovább:

— Ahá! Azért beszélsz te nekem, hogy 
te azután a helyemet elfoglaljad?

Erre neki áll feljebb, és elkezd sérte
getni és azt mondja, hogy ezek után nem 
látja érdemesnek, hogy tovább beszéljen 
nekem erről a dologról, ha már úgy véle- 
kedek felőle. Sőt nem is fog többé tár
gyalni velem Panniről, mert úgy látja, ez 
harag lehet barátságunkra. •

Én erre azt mondom neki, hogy ezek 
után nem lesz a jó barátság jó barátság. 
Egy szálka férkőzött közénk, ami szúr 
mindkettőnket, amit eltávolítani többé nem 
lehet.

Vége lesz hamarosan a barátságunk
nak, és én őket is itt hagyom, meg Panni
től is elszakadok, lehet örökre, ez be fog 
következni, mihelyt lehet.

Még diskuráltunk egy ideig, majd ha
zajövök kissé megnyugodni — majd lefek
szem.

VI. 7-ről kimaradt egy részlet egy pa- 
pírszeletkén, most utólag ezen befejező 
sorok után írom még ide. Tehát:

Mikitől jövök, 3/4 11 van és leülök ír
ni, hogy beszámoljak arról, ami ma ne
vezetes van.

Mikivel beszélgettünk magamról, hogy 
ki voltam egy évvel ezelőtt és hogy kicso
da vagyok most. Én mondom ezt, a saját 
véleményem, amihez jogom van megmon
dani.

— Egy akarni nem -tudó roncs vagyok, 
akit az élet ezerszer becsapott, akinek



életcélja nincs, s hogy vége van, ha nem 
jön valami új fordulat, ami megváltoztat 
mindent. Akit a csalódások végtelenje el- 
fásulttá tett, érzéktelenné, hitetlenné. De 
Miki most azt akarja, azt mondja lega
lábbis, hogy legyek az, ami voltam, az 
akaró érc, a vas mindenségakarója. Ezt 
akarja ő, így mondja, ezt szeretné ő látni. 
Én szeretném, én is akarnám, de lehet-e? 
Nem tudom, sikerülni fog-e megváltoz
nom, vagy érdemes-e? De hát kinek a ked
véért kísérletezzek? — a magáméért nem 
volna elég erőm. De meg honnét várhatok 
én valamit, honnét? (Álmosodni kezdek!) 
Megmondtam Mikinek, hogy úgy tartom, 
nincs sok közöm senkihez, nincs senkim 
ezen a világon, csak ők, a barátaim. Ha 
megértette, jó, — ha nem, úgy is jó.

JEGYZET EGY ÉLETRAJZHOZ

Van minden embernek egy felvett, 
vagy természetes szokása, de inkább ösz
tön ez, vagy legalábbis ehhez tartozik, 
igaz, hogy némileg ésszerű is, ami egész 
életén irányítja, vagy előreviszi cselekede
teiben. Ez az érzés főként arra kényszerít 
bennünket, hogy az ösztönünktől kijelölt 
tárgyakat vagy személyeket olyan közel
állónak tekintsük magunkhoz, hogy hozzá
juk való ragaszkodásunk, melynek alapját 
sokszor magunk sem tudjuk megmagya
rázni, oly közvetlen és oly erőszakos, ma
kacs, hogy sokszor előforduló végzetünkbe 
rohanunk miatta.

Valamelyik évben, még amikor Pet
riékhez járni kezdtem, Gyuszi névnapja



alkalmából, vagy születésnap volt, már 
nem emlékszem, erre az alkalomra írtam 
első lírai művemet, mely Jancsó Károly
nál volt eddig megőrzés végett. Íme. Va
lami bevezetés után következtek az aláb
biak, hallgassátok tehát:

Mi jutott eszembe,
A  minap egy levél 
Került a kezembe.
A  levélke itt van,
Elolvasom nektek,
De előbb jó lesz, ha 
Lélegzetet vesztek.
Volt egyszer, hol nem volt,
Volt egyszer egy ember.
K i hisz a szavamnak,
Szakálla volt kender,
De vén volt már szegény,
Csörgött is a nyála.
A nagy öregségtől 
Félreállt szája,
Vagy talán nem is az,
Ez volt a szokása.
Vagy míg fiatal volt,
Megégette kása.
Mindegy ez minekünk,
Bármi történt vele,
Biztos, hogy elmúlt már 
Életének fele.
Egy szép napon mégis 
Valaki így szólt hozzá:
Gyere velem, öreg —
És máris vonszolá.
Most tudd meg, én vagyok 
Az élet királya.
Élet kertje enyém 
És minden virága . . .



Minthogy több sor nincs meg, kényte
len vagyok megelégedni ezzel a néhány 
sorocskával, ami mégis valami az első al
kotásomból:

Rókó

*

Az utókor számára Simokovich Rókus 
feljegyzéseiből csupán ennyi maradt fenn: 
88 oldalnyi — tintával vagy tintaceruzával 
írott — szöveg egy egészvászonba kötött 
22X16 cm^es füzetben. A  mártíitfxalált halt 
osztályharcos, forradalmár családja őrizte 
meg ezt az ereklyét, amely a házkutatást 
tartó csendőrök figyelmét elkerülte. Azon
ban tudomásunk van arról, hogy nem csu
pán ifjúkorának fontosabb eseményeiről 
készített jegyzeteket, hanem a további évek 
eseményeiről is — távoli vidékek bebaran
golásáról munkavállalás céljából, majd is
mét a szabadkai évekről — volt mondani
valója. Ezek a kötetek — díszesebben, vö
rös bőrbe kötve — a csaknem 600 kötetnyi 
könyvvel együtt a kémelhárító martaléká
vá lettek.

S mi az, ami még a legutóbbi idők
ben Simokovich Rókus hagyatékából elő
került? Néhány foszladozó személyes ok
mánya: a „dicséretes” szorgalmú IV. osz
tályos tanuló értesítő könyvecskéje máso
latának negyed lapnyi töredéke, a szegedi 
évekből egy 4,5X6 cm-es, megviselt álla
potban levő fényképe, ottani tartózkodási 
engedélye és erkölcsi bizonyítványa, majd 
1940^ből a szabadkai rendőrségtől szárma
zó erkölcsi bizonyítvány és büntetlensé
gének igazolása, állampolgársági bizonyít
ványa és anyakönyvi kivonata. Fennma-



radt még egy nyolc oldalnyi terjedelmű 
kézirattöredéke — A társadalom fejlődése 
—, amely bizonyára előadási anyagnak 
készült.

Előkerült még Mirko Kus-Nikolajev: 
Morál dviju klasa (Edicije sooijalne misli, 
Zágráb, 1930) című könyve Simokoviich 
Rókus bejegyzéseivel, a Grafikai Munká
sok Szakszervezeti Szövetségének nyom
tatott jelentése 1935-ből, 1936-ból és 1937- 
ből, néhány illusztrált nyomdászszaklap, 
a Korunk 1933-as évfolyamának néhány 
száma egészvászomba kötve és egyéb fo
lyóirat-töredékek.

Az okmányokról készült mikrofilme
ket a Szabadkai Városi Múzeum, az ere
deti okmányokat pedig a család őrzi ke
gyelettel.
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gá nak  n y o m a  a zon b a n  m e g 
m a ra d t a m a i n a p ig  is, n e m  
h iába  s z o rg o s k o d o tt  a r é g i, 
a m o z g a lo m  c é l ja i t  s zo lgá ló  
v á n d o rk ö n y v tá ra k  s z e rv e zé 
sén, n e m  h iá b a  v o l t  le lk e  
a s za k sz e rve z e ti m o z g a lo m 
n a k , és n e m  h iába  g y ű jtö t t  
fá ra d h a ta tla n u l a V ö rö s  S e 
g é ly  s ze rv e ze t c é l ja ira . És 
m in d e z e k  a te v é k e n y s é g e k  
s em  g á to ltá k  m e g  abba n , 
h o g y  sok  o lvasássa l g y a ra 
p ítsa  is m e re te it .  M in d e z  
s z e m lé le te s e n  k ib o n ta k o z ik  
e k ö n y v  la p ja iró l .

V a n  a zonban  a k ö te tn e k  
m é g  e gy  é r té k e  és é rd ek e s 
sége. A z  é le t ra jz  u tá n  
u g y a n is  k ö z l i  S im o k o v ic h  
R ó k u s  1926 és 1929 k ö z ö t t  í r t  
n a p ló  je g y z e te i t  is, a m e ly e k  
n e m ré g  k e rü lte k  e lő  a f o r 
ra d a lm á r h a g y a té k á b ó l. E zek  
a k is  n a p ló  je g y z e te k  ig e n  
a lk a lm a sa k  a rra , h o g y  k ö z 
v e t le n  e m b e r i  fé n y b e n  v i 
lá g ítsá k  m e g  a fo r ra d a lm á r  
a la k já t, és e m b e rk ö z e ls é g 
be  hozzá k  a fo r ra d a lm i  
m o z g a lo m  tö b b , S im o k o v ic h  
R ók u ssa l e g y ü tt  é lő  és 
e g y ü tt  m u n k á lk o d ó  a la k já t  
is.




