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EGY NAPLÓ NAPLÓJA

„Febr. 16., anno Domini 1973: Ezt is megértük, uramisten; Sin- 
kó is ’problematikussá’ lett. Azaz, még nem tudni pontosan, ki
csoda: ő-e, vagy a kommentátora. A tény egyelőre: 3 nappal ezelőtt 
K [...] leállította a teljesen kész, borító- és fedőlapos Nehéz hon
foglalást. Az ok, állítólag: a MS [Matica srpska Könyvkiadó] leje
lentette, lemondta igényét, hogy a naplót esetleg ők is kiadják, s 
erreföl tojta össze magát K [...]. A könyv szó szerint zárva, becso- 
magolva-reversszelve; még a szerkesztő sem kapott belőle tegnap. 
A sajtó alá rendezőről nem is szólva. A kérdés: [a] MS öntevé
kenyen, egyszerűen a ’kényes’ könyvtől menekülve, vagy 
nagysz.[erb] motívumoktól, esetleg kívülálló tényezőktől 've
zérelve’ mondta-e le a könyvet? S egyáltalán: igaz-e ez az egész 
lemondás-história?”

így kezdődik a kézírásos naplójegyzet abban a nagy formá
tumú, zöld födeles füzetben, melynek élén ’72. dec. 5-i keltezéssel 
ez a baljós mondat áll: „Ismét napló, ismét töredékes és 'rekonst
ruálandó’, de most már nem is ’tett helyett’, hanem írás, írásos 
kibeszélés, ’szellemi medikamentumok’ helyett: ’vallani’ már csak 
'irodalomtörténetben’ lehet.”

A laskói naplóra, illetve a Laskói estékre visszautaló rezignált 
nyitány szöveghátterében az a kortörténeti körülmény lappang, 
hogy a jugoszláv rendszer hatvannyolcas tömegkritikájára vissza
ütő ideológiai „hideghullám”, az ún. „antiliberalizmus” ortodoxiá
ja alulírottat is kisodorta a „sorból”, avagy korabeli önironikus 
szóhasználattal élve: „párton kívüli marxistává” tette és „ideológiai 
frizsiderbe” gyömöszölte, elérhetetlenné téve számára is a tevé
keny közéletiség legelenyészőbb további lehetőségét.

S ugyanez a „hideghullám” szülte az 1945 utáni vajdasági 
magyar cenzúra történetének egyedülálló esetét: az ideológia
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„éberség” ezúttal nem könyvkéziratra vagy félkész könyvre, ha
nem egy forgalmazás előtt álló kész mű teljes tirázsára csapott le 
és zúzta szét szó szerint is. Sinkó Ervin háborús naplóját így érte 
utói az a fura dicsőség, hogy a délvidéki magyar könyvkiadás nem 
csak forgalomból kivont, de fizikailag is megsemmisített első 
műve lett.*

Hogy hogyan lett végül is azzá, ezt beszélik el a sajtó alá ren
dező 1973. február 16-i bejegyzésével induló kusza, hidegleléses, 
az Ismeretlen Háttéri Instancia -  Párt? Rendőrség? Állambiztonsá
gi Szolgálat? Harcosszövetség? -  irracionális réme előtt vacogó, s 
ezért jórészt konspiratív napló jegyzetei. Álljanak itt betűhív 
közlésben, csupán a legszükségesebb annotálással.**

„Febr. 16. K [...] most -  most! -  olvassa a könyvet, s ezenkívül 
semmi sem világos. -  A fantasztikus, az irracionális, a sorsszerű, 
igenis: sorsszerű: évek óta akármihez nyúlok, az következetesen 
kudarcot vall. S hiába tudom: ez nem az én kudarcom, hanem a 
’világé’, a tény mégiscsak az, hogy én vagyok lehetetlen és tehe
tetlen. És mindig elölről kezdeni az önigazolást: minden ami veled 
történik, logikusan és konzekvensen történik így; ha nem így len
ne, azt jelentené, te szűntél meg konzekvens lenni önmagadhoz; 
ahhoz, hogy másképp legyen, vagy az ’odabentnek’ vagy az ’ide- 
kintnek’ kellene radikálisan megváltozni, s ez az, ami egyaránt 
nem megy, háPisten és sajnos: nem megy. [...] A könyv ’szó sze
rint bezárva’-szituációja nem is adekvát; a terjesztő oszt.[ály] 
főnöke szerint a mintegy félszáz bekötetlen, selejtes példányt már 
föl is vágatták -  ti. ízzé-porrá zúzták, megsemmisítették, nehogy a 
nyomdászok révén mégis terjedhessen...

Febr. 28. ’Érik’ a zúzda? Földi [a] blőd optimizmusa után, 
melyet az táplált, hogy K [...] a múlt napokban -  vagy tíz napi 
olvasás után -  még nem talált ’semmi különöset’, ma közli: Igen, 
van újabb híre, de nem jó: K [...] eljutott a IV. fejezetig (szeren

* Sinkó Ervin: Nehéz honfoglalás (Naplófeljegyzések 1939-töl 1944-ig). Sajtó alá ren
dezte, az utószót írta és a jegyzeteket készítette Bosnyák István. Fórum Könyvkiadó, 
Újvidék 1971 [sic!], 555 old.
** A kerek zárójelek az eredeti megjegyzéseket tartalmazzák, a szögletesek a mostani 
kihagyásokat és kiegészítéseket; a zárójel nélküli hármas pontok az eredeti kihagyásokat 
jelzik.
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csétlen flótás, biztosan nagyítóval olvas!), s azt bizony proble
matikusnak találja; M. [Mici, azaz Sinkóné Rothbart Irma, a IV. 
fejezet írója] ’egészen polgárian’ viszonyul, pl. azt írja, hogy a 
p-ok [partizánok] épp úgy ölnek, mint a č-ek... [četnikek]. Ez így 
természetesen szemenszedett hazugság, s amennyi alapja van -  az 
történelmi alap, a Zbornik szerint is! [Ti. a Jugoszláv Néphadsereg 
Hadtörténeti Intézetének dokumentumsorozata szerint: Zbornik 
dokumenata i podaíaka o Narodnooslobodilačkom ratu jugoslo- 
venskih naroda. Tóm IV., knj. 1-3; tóm V., knj. 26-27. Vojnois- 
torijski institut JNA, Bgd. 1951, 1952, 1961.] Majd megvitatják a 
Kiadótanácson... Vagyis: a könyv garantáltan el van fektetve hó
napokig (P [...] kedélyes prognózisa!), s utána -  isten segíts! Haj
haj, öreg Barát, ha tudnál, [most] forognod kellene odalent. -  A 
meglepetésemben, persze, volt egy jó adag naivitás. Hisz a glosz- 
szacím[em] -  Melyik S.[inkó] kell, ha kell, a Tartománynak? -  nem 
volt retorikus már akkor [1970] sem, s azóta legkevésbé az; 
S.[inkó] éppen azért S.[inkó], hogy ne kellhessen a Tartománynak, 
legalábbis a maga igazvoltában ne; amúgy ’parciálisán’ esetleg, 
csakhogy életművében ez a legkevesebb: a ’ problémában’ részle
tek!

Űzött állat vagyok a sikeremberek között.”

***
„Ápr. 9. -  ’Önigazgatói’ írógyűlés a F[orum]-ban. ’Nyílt szín

térre’ ugratom K [...]-t a Nehéz honfoglalással. Hazudik, mintha 
könyvből olvasná: az egészben nincs semmi különös, ’demokra- 
tikusan’ dől el a könyv sorsa, a sorozatszerkesztők ( ’akik 
majd[nem] 3 évvel [ezelőtt] olvasták, s már elfelejtették’) s a 
szerk.[esztőség] minden tagja el fogja olvasni stb. Hogy mindez 
egyetlenegy (1), a zárlatból kivont példányon történik, arról nem 
szól! S a legdisznóbb az egész ’információban’: Normális, hogy 
nincs a könyv a megjelentek listáján, hisz ez a könyv nem jelent 
meg (!), még az ügyészség sem kapta meg a szokásos példányt... 
És: term észetes’, hogy az ügyet (?) nem lehet eltussolni (leghőbb 
szándéka pedig épp ez volt!), a Művelődési Közösséggel is el kell 
számolni... (holott: Savó az 'elszámolási példányt’ azon nyomban 
megkapta...) A konklúzió tehát: a könyv ’nem’ jelent meg...
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73. máj. 18. [...] Kanászék ’glosszái’ a (nagyon) nehéz hon
foglalásban [ti. az inkriminált könyv egyetlen, szerkesztőségi ’kör- 
olvasáson’ forgó példányán] megörökítve [fénymásolva!] a 
’boldog utókornak’. A ’nemzeti-mítosz’-témám főszereplője taná
csának döntésével ellentétben: nem a hagyomány-sorozat [tkp. 
Hagyományaink sorozat] szerkesztői beszélik meg a könyvet s re
ferálnak a [kiadói] tanácsnak, hanem a szerkesztőbizottság együtt 
ül össze az egész szerkesztőséggel, ahol, természetesen, szava van 
az ’eszmei’ technikóknak is. S nyilván ott lesz a háromszoros 
gy[...] is: mestertől mára kérték vissza a könyvet, hogy gy[...] 
elvtárs is belenézzen...

[...] Egyébként minden a régi: a Hagyományaink szerk.fesztő] 
bizottsága természetesen még mindig nem ült össze, így a Kiadó
tanács is -  természetesen -  még mindig nem vesz tudomást a 
Nehéz hon f hallgatólagos betiltásáról. S mindezek ellenére -  sze
rencsétlen fickó -  leadtam a Vázlatok egy [Sinkó-Jportréhoz kéz
iratát (egy szép fejezetcímmel: Függelék: Sinkó Ervin és akiknek 
nem kell).”

***
„Darázs, aug. 3. [...] Földi mondta, hogy az 'esetem ről’ való 

famózus 'tanácskozáson' K [...] elszólta magát: a többszörös 
gy[...] üzeni, hogy 'most már vitakész’ ő is, ti. fölkészült a Nehéz 
honfoglalásról tartandó vitára... E ’vitának’ a története: a Kiadó
tanács meghagyta, hogy a Hagyományaink szerkesztőbizottsága, a 
triumvirátus referáljon a Tanácsnak. Ezt ignorálandó, K [...] elő
ször sorra olvastatta saját szerkesztősége minden egyes tagjával -  
ifjúsági- és technikai szerkesztőjével is - ,  s alighanem gyűlésük is 
volt róla. Ezek után jelezte, hogy a Hagyományaink és a saját szer
kesztőségének kellene közös megbeszélést tartani, azonban ezt is 
elnapolta, s világos, hogy miért: saját brancsának, a Víziló és kon- 
junktúra-lovag multimilliomos formalista-dekoratőr 'művészeti 
szerkesztő'-szerű alakjainak támogatását kevésnek ítélve, meghív
ta a többszörös g [...]-t is. Az pedig, lám, csak július derekára lett 
'vitaképes’! -  Nos, őszre állítólag K [...] majd realizálja a 'v itát', 
melyre Földi szerint engem is meghívnak. S természetesen: pálfor-
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dulás-pamfletem szereplőjét is, aki a famózus 'tanácskozás’ 
tanúságaként, s Földi szerint, máris ’be van avatva’ a dologba.”

***
„1973. okt. 3. Váratlan telefonhívás a Maticába [Fórumba]: 

pálfordulás-föszereplőm hívott, hívjam vissza. -  Menjek rögtön. -  
így készületlenül ért az egész, a cetlik otthon stb. -  Sorrend nélkül, 
most melegében, amíg ’ friss az élmény’, a ’boldog utókornak’ ide
írom a hallottakat. -  Az ügyemnél is fontosabb, a holnapi ’megbe- 
széléssel’ kapcsolatban: Szó sem lehet a Nehéz honfoglalás megje
lenéséről, az irattári anyag, eleve elrontott kísérlet volt a kiadása. S 
különösen most, amikor mindenfelé forradalmi hagyományunk 
tisztaságáról beszélünk stb. Sinkó szűklátókörűén szemlélte az 
eseményeket... Elmenni egy őetnik-vezér lakodalmába, őrület... 
Az olaszokat nem úgy ábrázolja, mint megszállókat, hanem mint 
fölszabadítókat. -  Sinkóné az egész mozgalmunkat a Levi alakján 
keresztül szemléli. -  Nem lehet kiadni azért sem, mert élő alakok
ról van szó; az a Babić pl. most Csehszlovákiában nagykövet... 
Hogy Sinkóné megsiratja az égő Drvart s benne a világot látja ki
csiben? -  Ez a filantróp gesztusa is lehet. -  Ő főszerkesztőként 
(Híd) sokat kérte Sinkót, hogy közölje a Drvari naplót. Akkor 
lehetett volna, hisz akkor egy fellazuló időszak volt, a lazulás volt 
a hasznos stb. -  de S.finkó] mindig kitért előle: nyilván ő is félt az 
összképtől, amit a napló ad. Ott szó van régi jugoszláv, usztasa, 
csetnik, német, olasz és partizán erőkről, s ez utóbbiak egészen el
halványulnak s az olaszok vannak a legjobb színben feltüntetve. -  
Ha most őneki [...] a napló alapján kellene választani, ő az olaszo
kat választaná... A háborús naplóirodalom kiadása már régebben 
is hatalmas vitákat kavart fel. -  Az ellenérveimre, hogy a szöveg
ből nem ez olvasható ki -  süket, hallani sem akar semmiről. - [ . . . ]  
Sinkóval kapcsolatban, még: Hogy nem látja például [Sinkó], hogy 
ott Šibenikben az olasz kémhálózat tartja el a četnikeket...[...] 
Volt hivatkozása az általános -  jugoszláv -  kiadói helyzetre is: 
mindenütt tömegesen hevernek a kéziratok, ami 'természetes is’, 
hisz egy ilyen anarcholiberalista időszak után nehéz visszatérni a 
normális keretek közé... Előjött a M. s. [Matica srpska Könyv
kiadó] állítólagos ’lemondása’ is [a Nehéz honfoglalás szerbhorvát
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kiadásáról]; elmondom neki a valószínűbb -  a ’három konyak köz
ti1 -  verziót. Mintha meglepődne, de rögtön föltalálja magát: hagy
jam csak, ő tapasztalatból tudja, mit jelent az ilyen viccelődés... 
Miért nem csinálják fordítva: adják ki előbb ők [a szerbek], s aztán 
majd m i... Egy dolog nyilvánvaló, s ez magyarázza, ha nem is iga
zolja, pálfordulás-szereplőm újabb -  hatásában százszorta ször
nyűbb -  pálfordulását: ránőtt a szerep, a funkció, s most a legköny- 
nyebb utat választja: rohanni a dogmatikába, semmit nem kockáz
tatni, úgy csinálni mindent, ahogy illik, ahogy szabad... 'M otivá
ciómra’, hogy miért kértem a fogadást -  részt vett a júniusi érte
kezleten, ami természetes is, hisz nyilván nem gazdasági ügyekkel 
fog itt foglalkozni [a Fórum új vezérigazgató-helyetteseként] 
meg is erősíti, nevetve: persze, hogy nem gazdaságiakkal, hanem 
szellemiekkel, és sajnos, főleg az ilyen (az enyéméhez hasonló) 
ügyekbe akarják (v. fogják?) bevonni... [...] -  Nem tudom, mi vol
na helyesebb: informálni-e P[...]-ékat a maiakról? P. telefonban 
leintett, amikor a boszniai [történelem-]könyvet kértem tőle a hol
napi értekezletre készülve, hogy én csak hallgassak majd, én ne 
vitázzak, majd ők elintézik stb. S mester is optimista volt: bizonyos 
jelekből ő úgy ítéli meg, hogy a Kiadónak is -  elsősorban anyagi -  
érdeke, hogy a könyv megjelenjen. (Egy fura ötlete volt: esetleg 
csak könyvtári használatra engedélyezni e könyvet!) Ha most 
szólok nekik, holnap még jobban -  eleve -  meghátrálnak. De kér
dés, hogy van-e értelme annak is, hogy ők nem hátrálnak meg? 
Mester tekintélye még valamit tán jelenthetne, de [ ...]”

***

„73. X. 4. -  Kiadó: Nehéz honfoglalás
j.: A Kiadótanács határozata. A könyv egyelőre nem tekinthető 

megjelentnek. A gyorsabb olvasás érdekében ő húzgálta alá az 
egyes részeket az egyetlen példányon. Sürget [?] a Kiadótanács 
ülése. A könyvről: az ő aggályai és dilemmái: különösen a háború 
kezdetétől, megszállás... Sinkó nagyon szokatlanul tárgyalta. Az 
usztasákat és a megszállókat állítja szembe, mintha a szerb nép 
körében nem lennének četnikek. Ez a helyzetéből is következik. A 
tengerparton nem éppen progresszív szerb hazafiak társaságában
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van, anélkül, hogy bírálná őket. A [drvari] kommünről: ezt nem 
lehet közzétenni. Rendkívül zavart [?] az olasz hadsereg rokon
szenves beállításától. (A példa: mindenkitől félnek [a drvariak], 
csak az olaszoktól nem ...) így nem lehet egy megszállóról szólni, 
aki mélyen benn van az országban... Vitassuk meg magát a 
könyvet, hogy forgalomba hozható-e, majd: mi legyen a teendő, ha 
esetleg nem hozható forgalomba.

Sz.: A könyvben szereplő biz.[onyos] kitételek tört.[énelmi] 
megítélése: a mai szempontból kétely férhet hozzá J. szerint; [Sz.] 
felhívja a figyelmet: a naplóban nem történelmi megítélésről van 
szó, hanem közvetlen megítélésről, impressziók rögzítéséről, s ez 
adja meg az autentikumát. Módszertanilag, történelemszemlélet és 
ideológiai mérlegelés tekintetében eltér a háború után írt 'naplók
tól’ stb. Ha S.[inkó] maga rendezte volna sajtó alá, lehet, ő maga is 
kiszűrt volna 1-2 mozzanatot v.[agy] stilizált volna. Az olasz 
okkupáció első szakasza: a szöveg [mai olvasata] esetleg azt is 
megengedheti, hogy S.[inkó] túl toleráns a megszálló hatóságokkal 
szemben, de ez nem a fasizmus ünneplése; a későbbiek során a 
kegyetlenkedésüket is megemlíti. Említi a part.fizán] mozgalom 
általi biz.[onyos] megtorlásokat is, de ezek a későbbiekben meg
kapják a maguk kontrapunktjait, ahol ki van emelve a mozgalom 
humánus jellege. A könyvet egészében kell nézni, s úgy kell mi
nősíteni, hogy egy érintetlen, vallomásos könyvről van szó. A 
moszkvai napló [ti. az Egy regény regénye] megjelenésekor a kri
tika [kifogása az volt]: a későbbiek tudata vetül rá a naplóra... Ez 
itt nincs [így]. Más kérdés, hogy mai tudatunk hogy szemléli mind
ezt. Az irodalmi érték[e]: egy önmagát nehezen megtaláló ember 
őszinte töprengéseit tartalmazza. Az első fázisban nem tekinthető 
teljes elkötelezettnek, de ez nem tekinthető S.[inkó] humánus, sőt 
kom.[munista] álláspontja feladásának. Egészében nézve, a kötet 
kiadható. Esetleg: új borítólap, új fülszöveggel. Felhívni az olvasó 
figyelmét, hogy amit itt kap, az nem történelem.

B.: Egy szarajevói könyv: történetileg ellenőrizhető S.[inkó] 
szövege (1972, Svjetlost [Kiadó]). Egymilliós tirázs[ban jelent 
meg], a szerző díjat is kapott érte. Ellenőrizhető [általa, hogy] 
S.[inkó] nagy vonalakban helyesen látta-e a történteket. -  Nem 
mond ellent S.[inkó] alapvető észrevételeinek. 1941^2  a törté
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nelemkönyvben is ilyen árnyaltan jelenik meg. Pl. az olasz kérdés. 
Az olasz hadsereg ilyen [„puha”, „békés”] viszonyulása a [par
tizán] mozgalom krízisét okozta. Nem látja [ő, B.], hogy S.[inkó] 
észleleteit ez a tört.[énetírói] mű megcáfolná vagy ellentmondana 
neki[k]. A krízis egyes tüneteként említi [a történetírói mű] a 
part.[izánok] extrém büntetőalakulatait. Egy ’balos’ frakcióval a 
bosz.[niai] pártvezetőségnek külön le kellett számolnia. Külön kell 
választani a [Sinkó-]könyv tört.[énelmi] hitelét attól, hogy mit 
lehet ezzel a szöveggel az adott [mai] pillanatban csinálni.

J.: A mi dolgunk nem az, hogy Sinkó etikus tartását végig ele
mezzük és indokoltnak v.[agy] indoktalannak tartjuk-e. A fo kér
dés: a könyv forgalomba hozható-e. Nem S.[inkó] humanizmusá
nak és kommunista magatartásának a kérdése a fő. A Nehéz 
honf.[oglalás] olvasóinak e tört.[énelmi] magyarázatokat nem ad
hatjuk meg; nem 2, hanem 1 könyvet adunk ki...

B.: De ennek [a forgalmazhatóságnak] egyik eleme, hogy 
S.[inkó] meglátásai történelmileg helyesek-e. Sinkó 41-42-ben J. 
szerint nem úgy interpretálja...

J.: Függetlenül, hogy ki írta, mindenkitől elvárnánk, hogy 
másként írjon a népfelsz.[abadító] háborúról.

T.: J. ismertette a szerk.[esztőség] álláspontját: a könyvet így 
nem lehet árusítani...

M.: Méltányolhatjuk, hogy S.[inkó]-nak olyan körülmények 
között [amilyenek a háborús Boszniában léteztek] joga van úgy 
látni az eseményeket, ahogy látja. A másik dimenzió: a könyvki
adásnak adott pillanatban mi a szándéka egy könyv kiadásával. 
I [.. .]-nek igaza van, hogy a krízis idejéről van szó [a napló 41-42- 
es fejezeteiben]. De ez nem érv S.[inkó] igaza mellett. Biz.[onyos] 
tényeket, melyek minden pillanatban jelen vannak, miként fog föl 
és magyaráz. Nem az kérdés..., hanem az, hogy ezt a krízist hogy 
látta ez v.[agy] az. Rajtunk felelősség nyugszik: mit érünk el olyan 
álláspontok, érzelmek stb. forgalmazásával, amelyek biz.[onyos] 
dolgokat tévesen ítélnek meg. Ha a krízis érthető volt az esemé
nyekre, érthető S.[inkó]-ra is, ő ennek többszörösen áttételes kife
jezője. Elég arra gondolni: ő maga is elmehetne a nép- 
felsz.[abadító] harcba. Ő furcsán olvasta az ellenérveket. Nem tar
tom fölt.[étlenül] szükségesnek, hogy ma a helytállás tekintetében
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nagyon vitatható érveket, érzéseket propagáljunk. Furcsa az, hogy 
amikor látnivaló, hogy ez az egész mozgalom, a dr.[vari] köztár
saság görcsbe van, ...ennek nevelő hatása lehetne, de ez elsikkad, 
kimarad a másik dimenzió, amit a Moszk.[vai] naplóban S.[inkó] 
kiegészíthetett. Kitűnő levéltári anyagnak tekintem, s ott is a helye. 
Aki a korra v.[agy] Sinkóra kíváncsi... Nem gondolom, hogy a 
könyvnek ma olyan szerepe volna, amit igazolhatnánk. Az egé
szében van egy kisiklása, amit nem lehet jóvátenni: a nap nap után 
közölt élményeket a pillanatnyi... indokolja. Később azt nem lehet 
helyrehozni, ami történelmileg hamis. Legfeljebb kisebb gúnyo
lódásra korlátozódik a [megszállókra és az ellenségre irányuló sin- 
kói] bírálat. -  A Híd szerkesztőjeként [ő] többször kérte S.[inkó]-t 
a [drvari] napló közlésére. Ma már egyre jobban érti, miért állt el 
ettől. Még S[inkó]-né is legyintett [Sinkó halála után]: az nem 
jöhet számításba... Ő nem látja elég indokoltnak a könyv közlését.

Sz.: A kiadhatóság. Ha megjelenne, nem azért jelenne meg, 
mert ezek benne vannak, hanem ennek ellenére.

U.: Ha S.[inkó] sajtó alá rendezte volna [kéziratos naplóját], 
biz.[onyos] részeket kihagyott volna stb. Az utólagos átírások 
szerepét Bosnyák utószava ellensúlyozza. Mikor G. elolvasta az 
utószót, az volt a benyomása, hogy P.[ista] mentegeti Sinkót. 
P.[ista] az egész életútba helyezte el a naplót, megnyugtató módon. 
A kézirat nem lehet probléma. Nem az a kérdés, hogy történelmi
leg helyesen ítéli meg a népf.[elszabadító] mozgalmat v.[agy] az 
olasz megszállást.

M.: Szép vita lenne, de nem sokra vezetne, ha azt kellene 
eldönteni, hogy kiadható-e.

B.: Ő egy pillanatra sem mondta, hogy kiadható.
J.: Cs. adalékával még csak növelődik az ő (J.) felelőssége; az 

utószó csakugyan mentegetés. S.[inkó] Drvaron is távol tartotta 
magát a mozgalomtól... Ő akkor azt olvasta ki, hogy az utószó 
ezért mentegetőzik.

M.: Irod.[alom] tört.[énészek], értelmiségiek akármilyen kéz
iratot elolvasnak, helyre tudják tenni. De egy meghatározott mű, 
egy meghatározott pillanatban publikálható-e. Ez nem olyan mű, 
sajnos, ami megnyugtatna bennünket minden tekintetben.

F.: Amikor elindult a szerkesztés, annak kellett volna jóval
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elővigyázatosabbnak és körültekintőbbnek lenni. Ez komoly 
mulasztás. Ilyen állapotokban, ilyen könyvet megjelentetni megle
hetősen problematikus. Első pillanattól kezdve ellenezte a megje
lenést, noha szép részek stb. vannak benne. Nem ma [1973-ban], 
tegnap sem lehetne [lehetett volna] megjelentetni. A Matica se 
meri megjelentetni. Imitt-amott szovjetellenes asszociációk is van
nak, nemcsak Sztálin-ellenesek. Az olasz megszállók: összeférhe
tetlen sok dologgal. Csetnikek helye, szerepe, D.[rvar] fölszabadí
tása. Nem muszáj hű tört.[énelmi] képnek lenni, de lehetetlen...”

Itt megszakad a sajtó alá rendező fenti „magán-jegyzőköny ve”, 
melyet a famózus „megbeszélésen” egy, a kéziratos naplófüzetnél 
kisebb jegyzetfüzetben vezetett nagy sebtében, gyorsírói kép
zettség nélkül... Maga a naplófiizet viszont így folytatja a történ
tek ecsetelését:

„24. X. 73. Utólagos bejegyzés. A nyomorúságos 'tanács
kozás’ folytatása: a többszörös g [...] után szót kértem s elmondtam 
az előre elkészített vázlat alapján a mondókát a korrekciókkal: a 
Sinkó-hagyaték egészében forog kockán, ti. egy embert csak egy
szer kell forradalmunk ellenségévé, vagy legalábbis... stb. stb. 
nyilvánítani, hogy életműve, hagyatéka mindenkorra megpecsé
telődjön...”

Az „előre elkészített vázlat” a „magán-jegyzőkönyv” élén, az 
elé írva őrződött meg; álljon itt most kifejtetlen, autográf for
májában:

„73. X. 4. -  Kiadó: Nehéz honfoglalás
-  nem vagyok kompetens hozzászólni a könyv kiadhatóságá- 

nak kérdéséhez; mivel azonban a Nehéz honfoglalás [kézírásos 
napló-]szövegén egy éven át dolgoztam, Sinkó életművének elem
zésével pedig egy évtizede foglalkozom, nem tűnik illetéktelen- 
ségnek, ha 2 kérdésről én is szólok: 1. a naplóírók [Sinkó és Sinkó- 
né] szövegének eszmei értelmezéséről, 2. a napló íróinak gyakor
lati, praktikus tevékenységéről forradalmunk idején.

1. a szöveg eszmei értelmezését én csak komplex elemzéssel
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tudom elképzelni, s nem parciálissal, főleg pedig nem kiragadott 
m ondatok eszm ei jelen tésének  abszo lu tizálásával, az egész 
könyvre való vonatkoztatásával.

-  a könyv 4/5 részének -  a Sinkó Ervin által írt fejezeteknek -  
értelmezése számomra ugyancsak elképzelhetetlen egy mechani- 

•cisztikus, az előzményektől -  ti. az 1939-ig létrejött Sinkó-opusz- 
tól -  elvonatkoztatva; az utószó épp ezt akarta: a napló nem-izolált, 
hanem az addigi életmű-résszel egységben történő értelmezését 
lehetővé tenni; ezért csak sajnálni tudom, hogy a szerkesztőség 
nem tudta elfogadni az ajánlatomat, hogy a kísérő-tanulmány ne 
utó-, hanem előszó legyen, ami által biztosítva lett volna az olvasó 
bevezetése egy jobbára ismeretlen emberi és írói világba, s ezáltal
-  talán nem szerénytelenség -  képesítése is a könyv adekvát esz
mei értelmezésére.

-  a szöveg eszmei elemzésének módszeréhez elengedhetetlen
nek tartom a hely és körülmények állandó szem előtt tartását: a 
napló leginkább ellenséges területen és környezetben, a szerzők 
állandó létveszélye közepette íródott, s innen a konspiratív jelleg: 
sem az ellenség teljes nevén nevezésében, sem a forradalmi erők
kel való azonosulás kinyilvánításában nem lehettek szókimon
dók... -  Ez egyébként magából a szövegből is többször is köz
vetlenül kitűnik, a ’több mint veszélyes’ naplóírásra való hivat
kozással stb.

-  az ilyen komplex, az életművel organikus egységben levő, 
filológiailag gondos, az írás körülményeit is számba vevő elemzés 
szerintem a következő lényeges eszmei tartalmakat tudja felmutat
ni a szövegben:

1. következetes antifasizmus az első oldaltól az utolsóig
2. egyre erősödő hit az antifasiszta blokk győzelmét illetően, 

ide értve a szovjet külpolitika pozitív metamorfózisának a 
reményét is

3. kezdetben nehéz tájékozódás a rendkívül összetett boszniai 
politikai és hadi valóságban, de a baloldali szimpátiák nyilvánvaló 
jelenlétével

4. az usztasa erőkkel szembeni felfokozott gyűlölet
5. a sanyargatott szerb, illetve pravoszláv népközösséggel való 

intenzív szolidarizálás márcsak amiatt is, hogy az usztasa hatalom
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nak a naplóírók -  zsidó vallásuk miatt -  éppúgy ki voltak szolgál
tatva, mint minden nem-katolikus boszniai polgár

6. a četnik mozgalom 'visszájának’, majd teljes reakciósságá- 
nak tudata

7. az olasz ’békés pacifikátorság’ fokozatos demaszkírozása, az 
olasz megszállás 3 időszakának erőteljes megkülönböztetésével 
(békés időszak -  'robbanás’ előtti feszültség -  nyílt terror)

8. internacionalista álláspont a nacionális kérdésekkel kapcso
latban (a szerb-horvát ellentét továbbszításával nem lehet az új 
Jugoszláviát restituálni; a magyar megszállók bácskai gonosztet
teinek megbélyegzése stb.)

9. ösztönösen is helyes szociális állásfoglalás az új boszniai 
életközegben: a burzsoázia, s főleg a fasizoid nagyburzsoázia kö
vetkezetes kritikája; a lumpenproletár és fasizoid értelmiségi ele
mektől való idegenség; intenzív munkás-szimpátia; tartózkodó vi
szonyulás a hivatalnok-réteghez

-  történelmileg hiteles-e a drvari valóság krónikája ? -  [lásd:] 
a felhasznált történelmi [szak]irodalom [a Jegyzetekben]!

2. a naplóírók gyakorlati, praktikus tevékenysége a for
radalomban

a. Sinkó
-  1942-ig: vívódás a kívülállás felszámolásával, melynek szub

jektív motívumait az utószó részletesen kifejti
-  1942-43: konspiratív agitálás a brači és rabi zsidótáborban, a 

faliújság[-cikkei] révén
-  Rab: [Sinkó] az illeg.[ális] Népfelszab.[adító] Bizottság 

elnöke; Hajon Viktorral ő az összekötő a tábor és a partizánok, 
valamint a szomszédos szlovén internálótábor között; az olasz 
kapitulációkor részt vesz a tábort őrző olasz katonaság leszerelé
sében és a hadianyag elkobzásában; a ZAVNOH [Horvátország 
Országos Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsa] kinevezi [Sinkót] 
Rab sziget evakuációs bizottságának tagjává

-  1943 ősze: [Sinkó] átmegy a felszab.[adított] területre, ’pro- 
svetni radnik’ [kultúrmunkás] lesz a népfelszabadító háború végé
ig Kordun, Lika, Karlovac környéke és Šibenik partizán [mozgó-] 
kórházaiban; alkatának megfelelően ezt a mozgalmi felvilágosító 
munkát végezte a leglelkesebben, ez igaz, de csökkent-e ez a tény
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értékén, hogy 1942-től mint aktív antifasiszta, 1943 őszétől pedig 
mint aktív kultúrmunkás partizán vesz részt forradalmunkban?

b. Sinkóné
-  1941 júliusa, a Drvari Kommün [létrejötte] előtt: dr. Er- 

menccel együtt összeköttetést tart fenn a harcra készülődő gerilla
mozgalommal, kötszert és gyógyszert csempész ki a kórházból

-  csodálatos önlegyőző heroizmusa Drvar [partizán] bevé
telekor

-  aszkétikus munkafegyelme a partizánkórházban
-  a Kommün bukása után is, míg Drvaron tartózkodik: részt 

vesz a köt- és gyógyszer kicsempészésében (Simo Bašić: Drvari)
-  Rabon: részt vesz a Sinkó irányította illeg.[ális] nép- 

felsz.[abadító] bizottság munkájában
-  1943 ősze: a IV. hadtest partizánorvosa; hogy milyen orvosa, 

arról a könyv [Nehéz honfoglalás] utolsó oldalai is tanúskodnak
-  1946 máj.[usa]: alhadnagyként demobilizálják és a népért tett 

szolgálatok III. fokozatával tüntetik ki

* ha volt is [tehát] vívódásuk, önmagukkal folytatott [benső] 
konfliktusuk a harc gyakorlati vállalása előtt és az után is, nem lap- 
pália-e az a felsorolt [fenti] életrajzi tények mellett?”

„Lappáliának” természetesen épp a tények bizonyultak az előre 
reménytelenné tett „tanácskozáson”; hogy miként bizonyultak 
annak, arról szól a 73. X. 24-i naplójegyzet folytatása:

„És: visszavágtam a g[...]-nak is, direktbe: S.[inkó] naplója 
nem tanúskodik ’antiszovjetizmusról’; ellenkezőleg, egy egyre fo
kozódó szimpátia, az ’anderseni kiskacsa’ újraéledésének a hite...
-  Pálford.[ulás-] főszereplőm: Csak agy alágyult ember vonhatna le 
olyan következtetést, hogy a napló ki nem adása Sinkó forradalom- 
ellenességét stb. jelenti. Nagyon jó [őszerinte], hogy mindezt 
elmondtam a naplóval és S.[inkó]-val kapcsolatban, s ezt épp ne
kem kellett elmondani stb. (Tehát: úgy tesz, mintha hinne taktikám
-  hihetőségében...) K [...] felé is vágtam: futtából bejegyzett 
margójegyzetek alapján a szerkesztőség tagjai elhamarkodottan, 
alaptalanul hoztak olyan ítéletet... -  Erre M. visszavágott: igen, az
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is benne van, kétségtelenül, a naplóban, amit én olvasok ki belőle, 
de az is, ami itt előzőleg elhangzott. -  Cs. és Sz. nyílt, taktikamen
tes, közvetlen kiállása az utószó mellett. -  Aztán: a nagy csűrés- 
csavarás, hogy vajon mivel is indokolni a könyv ki nem adását; 
azzal-e, hogy a szöveg objektíve problematikus, vagy tekintettel a 
lehetséges félreértésekre stb. Ennek kapcsán 'kedélyesen’ beletal
paltam pálfordulás-főszereplőmbe: ő annak idején közölte [a fo
lyóiratában] az Egy regény regényét, talán emlékszik is [tehát] 
Malraux frappáns kitételére: Jézus Krisztust, Michelangelót, 
Nietzschét és Marxot egyaránt -  félre lehet magyarázni... És: Ne 
haragudjon a személyes allúzióért, de lám, a közelmúltban, úgy 
hírlik, neki is visszautasított egy szerkesztő (ti. a Kicsi Milán, 
Bajszos egykori uszály hordozója) egy esszét, csupán azért, mert -  
Nietzsche-idézettel fejeződött b e ... (Holott: a Híd ezt előzőleg már 
lehozta.) -  ’Mosolygós’ kimagyarázkodás, igazán sajátos módon, 
az ő 'dialektikus’ zsánerében: Nem, nem, ő maga is belátta, hogy 
azon a kéziraton még dolgozni kell, s ezért ’nem adta közzé’... 
[Mármint: szerb nyelven nem!] -  A szóban forgó csűrés-csavarás 
epilógusa: K [...] 'sajnálattal’ konstatálja, hogy a szöveget merő
ben másként minősítik a kintiek és a bentiek, ti. a meghívottak és 
a házbeliek... Végül -  mint a Nap, olyan világos: stratégiai kibú
vóként, a kedélyek megnyugtatásaként -  megszületik a ’megegye- 
zés’: meg kell próbálni ’meghúzni’ a kötetet, pl. S.[inkó]-né feje
zetét s esetleg egyéb, nagyobb részleteket kihagyni. -  A Vörös 
L[...] intervenciója: Á, az nem lehetséges, hisz -  nincs már olyan 
papír...! [...]

S még valami, amit a tisztelt Ház 'forradalmi’ kritikusainak 
fejéhez vágtam, személyüket célozva: Vajon nem leszünk-e igaz
ságtalanok a népi forradalmunk azon résztvevőihez, akik 'csak' 
1942 után csatlakoztak a harchoz -  mint Sinkóék ha Sinkóékat 
elítéljük, amiért 42-ig ingadoztak s 'csak’ ezután, 43-ban lettek 
aktív partizánok?!

[...] A napokban a Tanszéken, L. információja: Anikóékat 
figyelmeztették a Forum-könyvosztályon, a zárolt Sinkó-könyve
ket nehogy bántsák véletlenül, az szigorúan zárolt anyag -  a na
pokban megy a zúzdába. . . S ó ,  perfídia: ugyanezen Könyvosztály
nak a híradója (Könyvbarátok) átvesz egy magyarországi cikk

XIV



részletet [az Élet és Irodalomból] a chilei könyvégetésekről... S 
nem gondolnak [eközben] a szörnyű koincidenciára:

’A legújabb kor történelmében nem volt olyan reakciós állam
csíny, fasiszta kormány, klikk [kiem. B. I.], junta, amely ne jeles
kedett volna a nyomtatott szavak felperzselésében, a betű elleni 
fehérterrorban. Talán könnyen legyőzhető ellenfélnek látszik a 
könyv. Akármilyen tömegben sorakozik is a gyakran védtelen. Le 
lehet szórni a földre, halomba lehet dobálni az utcán. A papír, 
amelyre Marx szavait nyomtatták, éppoly gyorsan és szinte hang
talanul ég el, mint az, melyen Neruda verse jelent meg (vagy, 
urambocsáss, Sinkó Ervin naplója...)’ Könnyű, törékeny pernye 
marad utána.

Az ellenforradalmak mágikus táncot járnak a könyvmáglyák 
körül. A szellemet akarják legyőzni a tűzáldozat primitív szer
tartásával. Csakhogy a szellem éghetetlen. Ezért égetik meg újra és 
újra a könyveket. Bálint György írta az 1936-os pireuszi könyv
égetés kapcsán: ’Könnyű megérteni a könyv gyűlölőit. Tudják, 
hogy mit gyűlölnek és miért. Tudják, hogy minek kell elnémulnia, 
hogy ők beszélhessenek.’ -  Az ÉS-nek, Bálint Györgynek és a 
Fórum (cinikus) könyvosztályának tökéletesen igaza van.”

***
„Itthon: a Napló mégis zúzdába került. Este 10-kor, egy 

bizottság előtt. Kellő ’gyakorlat’ híján: kezdetben vízszintesen 
vágott makarónik, majd a megrökönyödés: ezt még olvasni lehet! 
S mindjárt új technológia: függőlegesen. Biztos, ami biztos. 
E[rvin] Iszidorovics: első ízben metéltek bennünket szó szerint 
is ...”

Ezzel -  az Iszaak Bábeltől annak idején a sztálini Moszkvában 
kapott, oroszos „becenévre” való fanyar utalással -  zárul a bezú
zott napló töredékes naplója.

A lezárulás azonban csak látszólagos, hisz az autográf napló
jegyzetek közt ma is megvan -  „Újvidék, 1975 decemberében -  
1976 januárjában” keltezéssel -  egy vaskos, 33 oldalas, gépiratos 
perirat, amelyben a sajtó alá rendező a „Javaslat Sinkó Ervin: 
Nehéz honfoglalás c. ’kézirata’ egyes részleteinek kiadására” cí
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met viselő, a három évvel azelőtti bezúzáshoz vezetett ideológiai 
inkriminációkat akkurátusán megismétlő szerkesztőségi förmed- 
vényt szedi ízeire, természetesen: megint csak mindennemű 
gyakorlati eredmény nélkül.

De ez már nem egy bezúzott, hanem egy megcsonkított háborús 
napló* naplójegyzeteinek a lecsapódása... Azon napló jegyzeteké, 
amelyek nyilván ugyancsak érdekes adalékot szolgáltathatnának a 
kis magyar vajdasági cenzúra önigazgatásos története átfogó té
makörének taglalásához, ám közzétételüket ezúttal mégiscsak más 
alkalomra kell halasztanunk.

Következzenek helyettük a Nehéz honfoglalás betűhív, min
dennemű mai „retustól” mentes lapjai.

Újvidék, 2000 tavaszán Bosnyák István

* Sinkó Ervin: Honfoglalás előtt. N aplófeljegyzések 1939-től 1942-ig. Sajtó alá ren
dezte, az utószót írta és a jegyzeteket készítette Bosnyák István. Újvidék, Fórum Kiadó,
1976., 357 p.
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Zágráb, 1939. dec. 8.

Ma már alig értem, miért haboztunk olyan kínosan soká, 
míg elhatároztuk, hogy elhagyjuk Franciaországot. Talán az 
a fajta szégyenérzés tette nehézzé az elhatározást, melyről 
Mici beszélt: mikor elhagyta a börtönt1, és a többiek ott ma
radtak . . .  S talán ha ez a szükséglet: együtt maradni azok
kal a veszélyben, akikkel együtt voltunk a békében — ha 
ez a szolidaritás-érzés nem követelte volna a maradást, nem 
vártunk volna olyan soká, s nem beszéltünk volna, álmatlan 
éjszakákon és nyughatatlan nappalokon keresztül, mint meg
oldhatatlan problémáról: menjünk vagy maradjunk? A „fait 
accompli”-t2, akár kiutasítást, akár az ellenkezőjét, mint pél
dául az elutazási tilalmat, megváltásként fogadtuk volna, 
annyira bonyolultnak tűnt előttünk bármiféle döntés. S talán, 
ha nem úgy lett volna, hogy külföldiek csak az idegenlégió
ban teljesíthetnek katonai szolgálatot, maradtunk volna, noha 
Mici kísérletei, hogy orvosi munkához jusson, kudarccal vég
ződtek, s az is nyilvánvaló volt, hogy a mi Párizsunk egyik 
napról a másikra eltűnt.

Döntés után: 16 napon át, minden áldott nap, esőben, 
szélben órák hosszat a prefektúra előtt a kiutazási vízumra 
való várakozás a météque-ok8 napról napra szaporodó töme
gében. A legtöbbjük problémája: a kiutazási vízumra sokkal 
hosszabb ideig kellett várni, mint gondolták, tehát az úti
költségüket ették, fogyasztották. A várakozás ideje alatt 
pénzt keresni nem lehetett, mén egyelőre mindent megbéní
tott a mobilizáció, de még ha találtak is volna munkát, 
napjában több órát ott kellett szoronganiuk a prefektúra 
előtt az utcán. A szerencsések névsorolvasása. A tömzsi al
kalmazott; az elkeseredett és türelmetlen idegeneket, akik 
mindennap kétségbeesetten látták, hogy az ő nevük megint
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nem szerepel a felolvasottak között — a tömzsi felolvasó 
szájából egy-egy vicc boldog, vagy legalábbis hálás nevetésre 
ingerelte, mint az iskolában a gyerekeket, ha a tanár dr le
ereszkedik egy barátságos tréfáig hozzájuk. Hála a rekedt 
„kikiáltó” humorának, még azt is megadással fogadták, hogy 
akik 7-én és 8-án adták be a kérvényüket, azok egyelőre 
ne számítsanak a vízumra, mert egyelőre erről a két napról 
a kérvényezők listája — elkallódott.

Az első „alarmé”, a metróban. A külföldit arról ismerni 
meg, hogy nincs gázmaszkja. Mindenki uralkodik az idegein, 
de mindenki a totális háborúra van elkészülve. Így történt, 
hogy ez első riadó alkalmával, miután már jó óra hosszat 
topogtunk ezernyi ember közt a metró sínéin, szájról szájra 
adják a hírt: gáztámadás. . .  és sorba, izgatottan, sietve csa
tolják fel körülöttünk a gázmaszkokat. Mindenki, akinek 
van. Egy magas, erősen másállapotos asszony, akinek nincs 
és félelmében sikolt és sír — és a hasát fogja. Mici és én — 
a kezünkben a szódabikarbónás vízbe mártott zsebkendőnk
kel, melyet a szánkhoz szorítunk.

— Úgyis el vagyunk veszve, ez semmit se ér — mondja 
Mici, és megfogja kezemet.

— Akkor üljünk le — mondom én. (Addig ui. nem ültünk 
rá a sínekre, nehogy a ruhánk olajos legyen.) A metró kü
lönös szagát gázszagnak vettük, és egymás kezét tartva, szo
rosan egymás mellett ülve, vártuk a halált. Pár perc múlva 
csörögve visszakerültek a gázálarcok a tartályukba — de ez a 
pár perc meg fog maradni emlékezetemben. Különös volt: 
senki azok közül, akik felrakták a gázálarcot, nem látszott 
egy tekintettel se törődni velünk — sokan voltunk —, akik
nek nem volt álarcunk.

Osztrákok, németek koncentrációs táborban, emigránsok 
éppúgy, mint nem emigránsok. Pierre4 elbeszélése a lengyel 
zsidókról, akiket rendőrautók hoznak be a Légion Étrangére* 
sorozási irodájába „önkéntes” jelentkezésre — lengyel zászló 
alatt nem akarnak katonának menni, mondják. Az utasítás 
azonban: lengyel állampolgárok, tehát lengyelek.
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Azután: még néhány idillikus alerte6. A Maison de la 
Pisciculture7 pincéjében az elragadóan kedves ápolónők. Az 
elutazás: Ivó8 adja a pénzt az útiköltségre. Séta a világ leg
szebb fasorában: Sanaryban* Párizstól Zágrábig: tfz át
száll ás. A francia határon: a két olasz asszony, aki Francia- 
országban cseléd volt, és a megtakarított pénzét a határrend
őrség visszatartja. Ismerkedés Olaszországban egy nővel, akit 
visszaküldték a francia határról, mert a háború által érvény
telenné vált a visszautazási vízuma. A férje Franciaország
ban — ő meg megy vissza Beogradba, ahova csak egy hó
napra jött haza, a szüleit látogatni. —

Zágráb: a pályaudvaron Maček Olga10 vár ránk. Az ő ven* 
dégei vagyunk, d e . . .  A Maüek ház. — Dragié, aki le akar 
itatni, hogy Olgáról beszéljek neki, s ő lesz részeg, és hajnali 
három óráig gyón nekem a balkonon. Volt katonatiszt. Olga 
által entellektüelekkel kénytelen remény nélkül „versenyezni” . 
S mert alulmaradottnak érzi magát, s mert nem tudja átélni 
azt, hogy lehetnek emberek, akik úgy verekednek ideá
val, mint ahogy ő egy konkurrens gabonakereskedővel — 
minden intellektuális komolyság mögött voltaképp svindlit 
sejt, és el van keseredve, hogy a svindlit Olga nem látja 
svindlinek. Georges Dandin variáció11 — érdekesebb, mint a 
Moliére-é.

Soha még olyan rosszul nem éreztük magunkat vendégség
ben, mint ebben a házban. És siettünk, amennyire csak lehe
tett, haza Sv. Ivanra12, ahová 2 heti zágrábi tartózkodás után 
érkeztünk meg. Ott akartuk bevárni az eredményét a zágrábi 
intervencióknak Mici orvosi kinevezése érdekében. S két hó
napi Sv. Ivan-i tartózkodás után, anélkül, hogy a várt állást 
Mici megkapta volna, újra itt vagyunk Zágrábban — ezúttal 
Guga13 vendégei.
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Zágráb, 1939. dec. 10.

Mikor Párizsból elutaztunk14, úgy képzeltük, hogy Mici ke
resi majd itt a pénzt, és én teljes izoláltságban afféle bolond 
remeteként folytatom majd, amit eddig is csináltam: az írást. 
És a nagy meglepetés, hogy, úgy látszik, izoláltságról szó 
sincs, és szó se lesz, sót. Az első zágrábi tartózkodásunk ha
sonlított azokhoz a hetekhez, melyeket Moszkvából jövet15 
éltünk Párizsban: rengeteg ember akart velünk találkozni, 
beszélni. Némelyik komoly érdeklődésből, némelyik azért, 
hogy szaporítsa az „érdekes” emberek gyűjteményét. De még 
ez utóbbiak is néha elfelejtették a sznobizmusukat, még ezek
nél is átütött valami izgatott érdeklődés, mikor az U.R.S.S.- 
ről kérdezősködtek. Nem lehet másképp: mindenki tudja, 
hogy róla van szó, az ő sorsát is a nagy kockajátékban dön
tik el. S ez utóbbit különösen a zsidók érzik így, akik min
denképpen igyekeznek megfelelő kedvező magyarázatot ta
lálni a német—orosz barátságra. S mielőtt az első meglepetés 
részleteit jegyezném fel, itt kell megemlíteni a másikat: innen, 
Jugoszláviából az orosz kölpolitika egész másként fest, mint 
ahogy Párizsból látta az ember. Itt egész a napig, míg az 
oroszok nem érkeztek Magyarország határára, az emberek 
hirtelen német megszállástól rettegtek. Az orosz előnyomulás16 
Európa belseje felé egy csapásra megszabadította az országot 
a náci hódítók fenyegető veszedelmétől. A Balkánon már 
nem a német—olasz fasizmus az egyetlen hatalom, itt van
nak a határon a szovjetek is. És abból, amit hallok, úgy lát
szik, hogy épp a paraszttömegek előtt soha nagyobb presz
tízse még nem volt az U.R.S.S.-nek, mint most — ez egy 
valóságos reneszánsza a tradicionális pánszlávizmusnak, for
radalmi előjellel.

Vissza az első meglepetéshez: Krleža. Első találkozás Ce- 
sarecnél17, kontaktus nem jött létre, túl tartózkodó volt, 
és félóra után mennie kellett. Második találkozás pár nappal 
később. Krleža, Mici és én, randevú a Korzóban. És mindjárt 
az első percek után egyszerre egy meleg baráti hang. Fi
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gyelmeztetés: Jobban vigyázzak arra, mit beszéljek. „Und 
wenn mán von Russland spricht, so treten Sie aus Reich und 
Glied — und schweigen Sie/*18 Hosszú beszélgetés minden
ről. Utána: „Most pedig felcsapok ciceronénak, és elvezetem 
magukat. Nem mondom meg, hova, de bízzák rám magukat. 
Sehol Európában ma hasonlót látni nem lehet/* Titokzatosan 
nevet — és a festőakadémia kertjébe vezet, ahol — késő dél
után erősen sötétedő kertben — az óriási Pilsudski19 lovas
szobor. Aznap kellett volna a szobrásznak Varsóba szállí
tania, mikor Hitler bevonult oda. Krleza a történelmi viccet 
úgy élvezte, mintha ő költötte volna.

Harmadik randevú, néhány nappal később a lakásán. Mert 
rosszul tájékozódom, Sonja vezet oda. Nem akarom a kapu
ban visszaküldeni, felviszem magammal. Krleža nyit ajtót — 
s mindjárt látom, hogy hibát követtem el. Elsötétül az arca, 
mikor látja, hogy nem egyedül jöttem. Feketekávé. Nehezen 
meginduló, általánosságokban mozgó, világnézeti beszélgetés. 
Az egész rosszul sikerült — nem oly üres, mint a találkozás 
Cesarecnél volt, de egymáshoz nem kerülünk közelebb. Etika 
és történelem viszonyáról beszélünk. Krleža: „Ethik ist eine 
Verirrung des Menschen.”20

Negyedik találkozás: mert különböző kézirataimra, amiket 
a Pečat21 számára kért el tőlem, semmi hírt sem kaptam, Sv. 
Ivánról egy napra egyedül Zágrábba jöttem azért, hogy vele 
beszéljek. Ezúttal megint a lakásán. „Múltkor nem tudtam 
beszélni, mert idegennel együtt jött hozzám, és különböző 
technikai kérdéseket kell tisztáznunk.”

— Technikai?
Amit elmondott, az a következő: a Pečatot a kommunisták 

illegális lapja és legális folyóirata, az Izraz22, vehemensen 
trockizmussal2* vádolja. Amennyiben én a Pečat munkatársa 
leszek, kockáztatom, hogy engem is stb. A Pečatnak szüksége 
volna rám, de ő kötelességének tartja, hogy figyelmeztessen 
arra, milyen látszatot kelthetek ezzel, s milyen ellenségeket 
teremthetek magamnak. Vállalom-e ezt a rizikót?

— Igen.
— Mit gondol a trockizmusról?
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— Hogy az irodalmuk az 1917-es Lenint citálja, holott 
ma 1939-et írunk. És az 1923-as Lenin nélkül nem lehet 
megérteni azt, ami később történt az U.R.S.S.-szel.

Félmondatokból megértettük egymás gondolatát. A nála 
lévő kéziratok közül ő maga fog horvátra fordítani valamit 
a Pečat számára, én pedig ezenkívül írjak egy tanulmányt 
Anatole France-ról24 halála 15-ik évfordulójára. Az Optimis
tákról is volt szó. Ha a háború itt nem borít fel mindent, 
januárban szerződést szerez nekem — horvát kiadótól.25

Sarajevo, 1940. január 2.

Szilveszter napján utaztunk Sonja sürgönyére, Zágrábból 
ide. Tizenhárom év után — da capo Sarajevo.26 Az utolsó este 
Zágrábban Micivel együtt Krlezánál — ez alkalommal a fe
lesége is jelen volt. Hangulat, mely ellen valamennyien több
kevesebb igyekezettel s majdnem minden eredmény nélkül 
küzdöttünk: reménytelen keserűség, szorongás — minden bá
torító szó valószínűleg nevetségesnek hatott volna. Krleia 
híre: Lepoglaván27 a 45 emberből álló első koncentrációs tá
bor. S a jövő? Itt és mindenütt. . .  S a kérdés, amit találgat 
mindenki: mikor kezdődik el az igazi szárazföldi háború a 
francia—német határon — és másutt is, itt is; tavasszal vagy 
csak ősszel?

Ki tudja, talán a reménytelenségnek ez a légnyomása is 
részes abban, hogy ezt a zágrábi tartózkodásunkat, a máso
dikat, mely egy hónapig tartott, nem a Krleiával töltött 
irodalmi-politikai beszélgetések jegyében fogom emlékezetem
ben megőrizni, hanem a Wilsonov trg28 3. idilljének fényében. 
Guga, Zorica2® — és Sonja. H a ez a három annyira különböző 
nő összebeszélt volna, hogy minden szívbeli képességükkel 
felém és felénk fognak fordulni, többet együtt és külön akkor 
se adhattak volna. Még Sonja is, mintha csak a fiatalabb 
testvéreim lettek volna. És köztük néha mindent el tudtam
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felejteni, csak velük éltem, az ő problémájukkal, és élveztem 
a bizalmat és szeretetet, melyben fürdettek. Engem is, Mi- 
cit is.

Húsz éve, hogy életem legnagyobb áldása80: Mici mellettem, 
velem, bennem. A húsz év alatt egyetlen gondolat, de egyet
len érzés se foglalkoztatott, amelyik szinte születése pillana
tában már nem tendált volna Mici felé. Nem is született 
életre, nem is igazán enyém addig, amíg nem válik kettőnk 
közös, megosztott birtokává. Teher az öröm is addig, amíg 
Mici is meg nem tudja, hogy öröm ért. Emlékszem a lányra, 
akit Korach Marci küldött orvosi „tanácsért” Olaszországból 
Párizsba Micihez, s aki hitetlenül kérdezte tőlem: csak nem 
akarom azt állítani, hogy nem szoktam megcsalni a Micit? 
És én akkor vettem észre, hogy csakugyan, soha eszembe se 
jutott „megcsalni” — mén egyszerűen szenvedek minden óra 
alatt, amit nélküle töltök, és „megcsalni” mégse lehetne úgy, 
hogy közben vele beszélgessek, az ő kezét fogjam. Talán már 
„megcsaltam” volna, ha nem volna a térnek az az egyszerű 
törvénye, hogy az ember egyszerre csak egy helyen lehet 
jelen, s hogy én bárhol is ne érezzek hiányt, annak előfelté
tele, hogy ott legyen Mici, ahol én vagyok. S a halál gon
dolata — Párizsban, az első „alarme”-nál tapasztaltam — 
egyszerűbbé válna számomra, ha nem járna együtt a Mici 
nélkül való állapot gondolatával. Mén magányosság — és 
őnélküle lenni pontosan egyet jelentenek nekem, mint 15 vagy 
20 év előtt. És lehetnék akár a jóistennel, akár a paradicsom
ban, amint Mici azt mondaná: én most elutazom — hanyatt- 
homlok szaladnék utána, ma, mint tíz vagy húsz év előtt, s 
mint, ha még tíz évig élnék, tíz év múlva is.

Minden szót, amit itt leínam, pontosan, egész súlyában 
meggondoltam nappali és éjszakai magamat vallató rossz 
óráimon. Körülbelül egy hete nem teszek mást, mint fejem 
fölött ezzel a rettenetes európai éggel — épp ezt a rajtam 
kívül a világon mindenkinek közömbös és érdektelen kérdést 
vizsgálom. De nekem nem komikus. Ö, kevesebb kedvem még 
nemigen volt a nevetésre. Nem mintha boldogtalan volnék, 
sőt — néha elfog az elképzelés, hogy mielőtt koncentrációs
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táborban vagy aláhulló bomba alatt fejezném be napjaimat, 
a közeli és közeledő vég előtt még egy utolsó szép újságot 
küldött nekem búcsúztatónak a sorsom. Mi történt? Kérdem 
magamat, és megpróbálom kihámozni a lényegeset. Első perc
től fogva Micivel együtt meglepően kedvesnek találtuk a kis 
Sonját. Az ötdioptriás szemüvegével és a mindenféle csacsi 
félelmeivel az élettel szemben. A 18 éves fejében a kérdés, 
hogy érdemes-e élni, nagyon jól megfért a kétségbeeséssel 
amiatt, mert az első anatómiai kollokviumon megbukott. 
S körülötte mindenki féltette, Goldbergéket is beleértve ag
godalommal a hangjukban beszéltek róla mind. Cs Mici és én 
is láttuk mindjárt, hogy Sonja csupa élet, csupa intenzitás és
— egyszerűen az élet az, ami hiányzik neki. És elég volt, 
hogy a túl meleg, túl izolált, túl professzoros polgári otthon
ban Mici és én megjelenjünk — és Sonja minden nappal sza
badabban mozgott, kevésbé félt, és a végén még megjött a 
saját egyéniségéhez való bátorsága is. És én élveztem a fel
szabaduló frisseségnek ezt a napról napra világosabb látvá
nyát. örültem, ha csak láttam, s mikor az a Sonja, aki ijed
ten csapta be a zongorát az én megjelenésemre, később min
den hosszasabb rábeszélés nélkül órák hosszat gyakorlatozott 
az én fülem hallatára, meg voltam magammal elégedve — és 
még több szeretettel szedegettem le az arcáról vacsora közben 
a szemüvegét. (Az orvos mondta, hogy lehetőleg keveset vi
selje.)

Az elmúlt év utolsó napjai hozták a meglepetést. Egész 
világos csak akkor lett nekem, hogy mi történt velem — 
egész világos? —, mikor Sonja elutazott Zágrábból sfelni 
Sarajevóba. Egyszerre hiányzott nekem. Nagyon hiányzott. 
Hiányzott annyira, hogy ijedten kezdtem figyelni magamat. 
De semmivel se vártam vissza kevésbé Micit, mint azelőtt, 
hacsak egy félórára is ment el. Semmivel kevésbé nem örül
tem Micinek, mint azelőtt. És meglehet, nem is szenvedtem 
volna annyit, ha beszélni tudtam volna Micivel arról, amit 
felfedeztem. El tudom képzelni, hogy ha beszéltem volna 
róla, nemcsak könnyebb, hanem még szebb lett volna, nem 
szenvedés, hanem csak szép lett volna minden. A szenvedés
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legfőképp az volt, hogy húsz év óta először történt valami 
velem egyedül — először hallgattam el valamit, épp ezt a 
fölfedezést. És holtbiztosán tudtam, hogy ha előbb nem tette, 
akkor ugyanekkor Sarajevóban ugyanerre a felfedezésre jut 
Sonja. És éreztem a felelősség egész súlyát — és az nagy súly.

Miért nem beszéltem Micivel? Miért nem mondtam: valami 
egész szokatlan esett velem. Azt mondhattam volna — ha 
valakinek, akkor Micinek lehetett volna ezt mondanom —, 
most már másként írnám meg Lénártné31 figuráját. El tudom 
képzelni, hogy mi történt Lénárttal — és teveled Mici, ami
kor egyszerre két embert szerettél.

Mért nem tettem? Mert minden kigyulladt fantáziám mel
lett is világos volt előttem, hogy Mici nekem maga az élet. 
Ez az egyik. S a másik, hogy Sonját ahhoz túl gyöngéden, 
túl becsületesen szeretem, hogy akármiféle viszonyban is har
madiknak akarjam megtenni. Egész életért egy egész életet 
kell cserébe adni — s én ezt nem tudom.

Sarajevo, 1940. január X

Csak eddig jutottam tegnap este. És az írásból adódó kény
szerű világos átgondolása a gondolatoknak és ugyancsak az 
írásból következő distancia önmagammal szemben — és végül 
is talán elsősorban az, hogy már nem hordozom csak ma
gamban, hanem itt van papírra vetve a „titkom” — nyu- 
godtabb szívvel feküdtem le, mint bármikor az utolsó na
pokban. Sonjának az a megbízatása volt, hogy sürgönyözze 
meg, amint megtudja Kannitztól, hogy mi van a Mici ki
nevezésével. És így történt, hogy Szilveszter napján vonatra 
ülhettünk, s Mici elfoglalta Sarajevóban az 1400 din. havi 
fizetéses állását. Újév napján, mint régen, megint egyszer 
hónapos szobát kerestünk. A kapukra kitett cédulák és újság- 
hirdetések szerint. Legalább tíz lakásba másztunk fel. Sonja 
közben vagy 20 fokos hidegben lent a kapuban várt ránk.
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Délután találtunk csak drága, de aránylag barátságos szobát« 
Cemerlina ulica 22. Utána felmentünk hárman a hotelszo
bánkba, s aztán, hogy besötétedett, együtt kísértük el Sonját, 
aki Kannitz dr. lányával másnap reggel megy ki a Jahorinára 
síelni. Láttam, semmi kedve hozzá, szívesebben maradna ve
lünk. Talán mindössze tíz percet voltam vele egyedül, míg 
Micire vártunk, aki jelentkezni ment Kannitzhoz. Ami ret
tenetes nekem: ha kést fognék a kezemben, talán csak akkor 
támadna fel Sonjában valami védekező életösztön. Vakon 
rám bízza magát, gondolat és ellenállás árnyéka nélkül. És 
én is csak ember, nagyon is ember vagyok — és nem tudom, 
voltaképp nem értem azt, ami velem történik — csak azt 
tudom, hogy minek nem szabad megtörténni. Tegnap este, 
az első este ebben a kolostorian csendes Cemerlina ulicai, 
rosszul fűthető szobánkban, miközben a naplóm írtam, csupa 
megilletődés és hála volt a szívemben — és Mici minden 
lélegzetvételét élvezve hallgattam, míg írtam. És éreztem: 
bárki harmadik ember most ebben a szobában, a mi kettőnk 
csendjében, zavarna. De egyszerre valaki fütyült az ablak 
alatt — és szívdobogva figyeltem. Hátha valami okból Sonja. 
És többször egymás után fütyültek lenn az utcán, biztos a 
szomszéd ház előtt — de tudom, ha egyedül lettem volna 
a szobában, mégis kinéztem volna az ablakon.

Délelőtt fél 11

Most jött haza Mici a poliklinikáról, ahova reggel elkí
sértem. Egyelőre ágy látja, hogy komoly orvosi munkahelyre 
nincs kilátás, minden csak szemfényvesztés, balkáni aktagyár
tás. A parasztok, mesélte neki dr. Renner, a főnök jelenlegi 
helyettese, meg akarják verni a kiküldött orvosokat. Nincs 
mit enniük, és az orvosok arról beszélnek nekik, hogy min
dennap meg kell mosdaniok egészségük érdekében.
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Már azt is gondoltam, hogy talán nem is Sonja személyé
ről van szó, hanem csak a 19 évéről — és az én 42. nehéz 
esztendőmről. Hogy talán csak honvágy az ifjúság után, s 
realizálhatatlan, mint maga ez a honvágy. Hogy talán csak 
afféle láztünete a betegségnek, mely az ősz, aki ragaszkodik 
a tavaszhoz. Próbáltam a legbanálisabb formulákra redukálni
— nem sikerült, nem sikerülhetett. Azt hiszem, hogy a ba
nálisnak is megvan a szerepe, de ha többről nem volna szó, 
szinte fájdalom nélkül elkészülnék vele, ez természetes is, 
mikor Mici nekem megmaradt kenyérnek, italnak, s nemcsak 
italnak, hanem bornak is. De ami nekem hátborzongató 
abban, ami történt, az az, hogy arra kezdek rájönni, hogy 
egy régi seb újult ki bennem, egy seb, melynek seb voltát 
talán senki se fogja soha megérteni. Micivel való közös éle
tünk első tíz évében alig volt hét — nem volna talán túlzás, 
ha azt mondanám, hogy alig volt nap, mikor egy furcsa, 
csak a múlt felé forduló féltékenység ne kínzott volna. A szó: 
féltékenység, talán nem fejezi ki jól azt, ami kínzott — és 
egészen sohase szűnt meg kínozni! Sose szűntem meg szerel
mesnek lenni abba a lányba, aki Mici volt, és akit én már 
csak asszonyként ismertem, önkínzó dühvei ezerszer kiszí
neztem magamnak, hogy sápadt, hogyan remegett az a Mici 
az első csók és az első ölelés a la tt . . .  és Mici soha erről én- 
velem nem akart vagy nem tudott beszélni. Sonjában nem az 
az alázatos, félénk, hivő odaadás kísért, mely a Micié volt, 
és melyet nem én kaptam?82

Miért nem beszélek Micivel? Űjra és újra ezt kérdezem 
magamtól. Talán azért, mert félek attól, hogy azáltal, hogy 
szóvá teszem, egyszerre megnő jelentőségében az, ami bennem 
történt — hogy egyszerre ténnyé lesz az életünkben, ami 
eddig még csak az enyémben kísért — vagy helyesebben, 
csak kísértett. Ha szóvá teszem, kicsúszik a kezemből, és el
kezdi a velünk, sőt köztünk való külön életét, melyet eddig 
én kontrollálhattam. És aztán minek? Ha szóvá teszem, úgy 
hangozhat, mintha akarnék valamit, holott amit akarok, az 
csak az, hogy semmi, de semmi se történjék. Majd egyszer, 
ha már múlt lett a mai nap, talán ha majd a kis Sonja már
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talált magának élettársat, egy csendes órán el fogom mondani 
Micinek, hogy bolondultam meg 1939 utolsó napjaiban, s 
hogy készültem el újév elején a veszéllyel. Veszéllyel? Igen, 
mert ami fenyegetett, fenyeget: az idill, melynek neve Sonja, 
elpusztíthatná nemcsak Sonját, hanem azt a fundamentális 
idillt is, melynek Ervin-Mici a neve, s mely nélkül én nem 
tudok élni, és sose tudnék.

Január 3.

Tizenhárom év után viszontláttuk Verát.*8 Anya — s elfe
lejtette végleg, hogy azonkívül még nő is. Mondén jelenség
nek éreztem magam mellette — mondta Mici. — Hál* Isten
nek — mondtam én.

Sarajevo, jan. 4. 1940.

SONJA

Sose fogod olvasni, amit e fájó 
Idegen nyelven szólnak rólad a szók.
Mint a szavam, hadd vesszek ködbe én is,
Ködbe mint szép, hívó kis állomás mentén 
Az átutazók.

Élő test én, maradjak neked nyugtalan árny,
Rekeszbe, sorba be nem illeszthető.
Menj. Nem tudod, kislány, mit kapsz hogy küldlek. 
Feledj. Hogy élni lehessen, felejteni kell 
S a sírokra kő kell, nehéz szikla-kő.
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Reszkető kezem fiatal fejeden 
Rossz áldás, gyenge tető. £n éhes, ki csak kezét 
Harapta, míg előtte friss gyümölccsel 
Ragyogva rakva a t á l . . .  Csak mese volt talán. 
Szorosabban szorítsd majd karodba párod,

Ha kísértnélek a nászéjszakán.

Sarajevo, 1940. jan. 5.

Tegnap este Schneider Marcell nálunk. Minden humbug, 
akár a poliklinika — mondja. Az iskolában éhes gyerekek, 
és ő, a tanár, színházat játszik. Ügy kell tennie, mintha 
nem tudná, hogy a gyerekek éhes gyomorral, otthon a hi
degben és piszokban úgyse tanulhatnak. „Az egyetlen logikus 
az volna, ha bezárnák az iskolákat m ind..

A poliklinika 16 000 gyerek egészségéről gondoskodik — 
hivatalosan, papíron. Valóságban egyetlen menza létezik, ahol 
egyszáz gyerek kap ebédet.

Jan, S. este 9.

Ó a mese, amit megírtak már százszor és ezerszer, és amit 
tán egyszer, eggyel többször majd én is megírok!54 Arról, hogy 
a leggazdagabb ember is elepedhet valamiért, amit ha meg
szerezne, tán nem is tudna vele mit kezdeni — amihez ha 
hozzáérne, mindjárt a kezében elhervadna — s mégis, ahe
lyett, hogy a maga gyönyörű kertjével örülne, gondolatát, a 
szemét nem tudja elterelni a kis fától, mely az ő kerítésén 
kívül gyökerezve virágzik.

Micikém, hacsak rászánnám magam, hogy beszéljek veled
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erről, talán egy csapásra elmúlna mindez, mint egy rossz 
varázs — Micikém, ha tudnád, hogy soha még többet nem 
jelentettél a számomra, mint éppen most. Honnan ennyi el
lentmondás egy emberben? Vagy tán nincs is ebben és abban 
semmi ellentmondás?

Ma elővettem a szerencsétlen regényemet35 — körülbelül 
három hónapi, majdnem teljes szünet után.

A kislány négy napja a Jahorinán síel. Holnap tán újra 
megjelenik. S aztán pár nap múlva megy majd vissza Zág
rábba — és lehet, hogy az egész mostani állapotom fanto- 
matikusnak fog tđnni előttem 8 vagy 18 nap múlva. Afféle 
vihar, zivatar, mely nyomtalan kitisztul. De ma egész nap 
minden csöngetésre, mint egy gimnazista, szívdobogást kapok. 
S délután többször is szólt a csengő. Egyszer méghozzá ben
nünket kerestek: Vera volt a gyerekével, akit Mici tanácsára 
kvarcoltatni vitt. Mici aztán elkísérte — s én akkor türel
metlenül vártam vissza Micit, tán még türelmetlenebbül, mint 
máskor.

Kiszámítottam: ha még 3000 napig élek, akkor körülbelül 
50 éves leszek.

Jan. 7.

Sonja tegnap visszajött a Jahorináról. Expresszlevél várta 
hazulról a hírrel, hogy — engem kerestek. Miért? Rendelke
zések különböző eshetőségekre. Bennem aránytalan nyugalom. 
Hármasban nálunk szép, bensőséges szerb karácsonyeste — 
éjfélig. Utána a havas városon Micivel együtt hazakísértük 
Sonját. Délelőtt Veráéknál. Nagyon rendesek. Majd itthon 
egyedül Micivel — egy egész boldog óra.

Tegnap vizit Kannitzéknál. Kannitz bújik Mici elől, nem 
volt otthon. Hédi: szelíd, mint egy tehén, egyébként okos. 
Semmi se fog maradni abból, ami ma rokonszenvessé teszi.
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Ha el fog múlni a fiatalsága, felülkerekedik majd a polgá* 
riasság.

— Nem szeretem, hogy cigarettázik a lányom. Az ember 
ne legyen rabszolgája egy szenvedélynek se.

Mi célra őrzik úgy a szabadságukat? Mit tudnak, mit 
akarnak vele tenni?

Este 9 1/2 óra

Mici és én ma egész nap kicsit úgy voltunk, hogy a zág
rábi látogatók sarajevói folytatására vártunk. Nem beszéltünk 
róla, de tudom, míg ő Jules Renard pompás naplóját86 olvasta, 
s amíg én a regényemet írtam tovább, gondolataink mélyén 
ez a várakozás volt. Hál’ Isten, eddig hiába.

Sonja, akire ma, a tegnapi expresszlevél után már azért 
is biztosan számítottunk mind a ketten, mert természetesnek 
vettük, hogy nyugtalanságban van miattunk — nem jelent 
meg. Furcsa, hogy a legszebb emberi viszony se érhet meg 
még csak pár hetes kort se anélkül, hogy az egyik ember a 
másiknak fájdalmat ne okozzon. Micinek is rosszul esett. 
Holnap tán meghallom, hogy mi volt az ok — de ez nem 
fogja meg nem történtté tenni, hogy ma miatta is rossz volt. 
S ennek ellenére s mindennek ellenére egész különösen szép 
volt a mai nap: éreztem, hogy együtt fáj mindenért a ket
tőnk szíve, a Micié és az enyém. És mikor sötétedni kezdett, 
és a kis törökös lócán a kályha mellett 6 fejével az ölemben 
és én meg fejemmel az ő hátán „összegubancolódva” feküd
tünk, és nem is aludtunk, csák a csendet hallgattuk — az 
olyan volt, mint a boldogság.

Harc istene, istenem bocsáss meg nékem,
Vágyam ma messzibb egekbe ragad;
Torz az ököl, görcs csak nyílt, lágy tenyéren 
S tódulnak számra jó könnyű szavak.

21



Sár aj evő, 1940. január 10,

Sonja, kettőnktől „megbízásokkal” elhalmozva, tegnap 
visszautazott Zágrábba. S ezzel együtt: Micit ma reggel 
nyolcra elkísértem a poliklinikáig — egy kor-f élkettőkor jön 
majd haza. Jó esetben most így fog folytatódni az élet, s 
lehet rosszabbik eset is . . .  holnap tán megtudjuk, mert Sonja 
még ma expresszlevélben írja meg nekünk, hogy mit akartak 
tőlem 5-én Zágrábban. Mindenesetre azóta „lett este és lett 
reggel, hatodik nap”.

Tegnap Jusuftól87 optimizmustól ragyogó levél. A Pirenneu- 
sokban télisportol. A boldogság talán csak fantázia kérdése
— és igényektől is függ, de főleg fantáziától. Tudnék, bármi 
körülmények közt élnék is, én ma Franciaországban olyan 
derűs lenni, mint Jusuf?

Ivótól és Ivoíkától38 kedves levél. — A furcsa élmény: 
szerb karácsony estéjén a háziasszonyunk „meghívott”. Egy 
óra hosszat ültünk a „szalonban” — két öreg nő és két 
fiatal lány volt rajtunk kívül, akik boldog ünnepeket kívánni 
jöttek. Belül sírva fakadtam, mert egyszerre ráeszméltem, 
hogy milyen idegen világban élek, Mici is, én is. ó  nem 
azért, mert rosszul beszélek szerbül! Párizsban is hányszor 
éreztem ezt — s érezném, ma már azt hiszem, tán Pesten is. 
A japánok Amerikából hazavitetik a holtjaikat, olvastam 
egyszer régen. Én idegenben fogok meghalni, és idegenben 
fognak eltemetni, akárhol is fogok meghalni, s akárhol is 
fognak eltemetni.

Reggel az ágyon Mici felfedezte az első poloskát. Nem 
is volt szenzáció. Valahogy mindketten szinte szabálynak 
megfelelő tényként vettük tudomásul — illetőleg kézbe, s 
dobtam a tűzbe. Ez a mai élet — természetes virága a po
loska. Hozzátartozik. Mint a háború, a. rongyos és éhes bos- 
nyákok és a rossz szagú politikai és egyéb üzletek.

A zágrábi hír óta gátlásaim vannak tovább írni a re
gényt. Épp azt kellene most megírnom, hogy milyen nehéz 
volt az öreg Domonkosnak89 felkelteni Selmeci Palit a hírre,
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hogy — keresik. S esetleg ezen a ponton kellene abbahagy
nom, ha történetesen. . .  A legostobább a dologban, hogy 
soha még olyan távol nem voltam a legkisebb politikai ak
tivitás pszichológiai feltételeitől, mint mostanában.

Du. 6 óra.

Egész nap — őket várom. Más várnivalóm nincs. És mégis, 
különös módon, tele vagyok élettel, még mindig. S még min
dig az a gyanúm, egész irracionálisan, hogy ugyanaz nap, 
ma, mikor Chamberlain beszédét olvastam40, ennek és mind
ennek ellenére lelkem mélyén valami mindent jóvá tévő, 
ünnepien szép „aboutissement”-ra41 várok — lehet, hogy a 
halál lesz ez, és semmi más. Mert nagyon soká kellene még 
élnem ahhoz, hogy megérhessem a boldogságot — s ha csak 
nagyon sokára, akkor már úgyis késő lenne. Lehet például 
60 éves ember igazán boldog?

Kint hó, fagy, szél — és bennem. . .  S Mici tartja magát, 
édes, jó Micikém.

*

Az ember nem érzi a saját tagjait, ha nem fájnak — vagy 
ha nem simogatja idegen kéz, idegen test érintése. Egyedül az 
ember nem lehet szép, és még csak embertelen se lehet.

A néphit, hogy az akasztott embernél a halált megelőző 
pillanatban ejakuláció következik be. Minden katasztrófa, 
pestis, háború, polgárháború visszasajogtatja az embert az 
élet fundamentális tényéhez: a sexushoz. Minden világégésben 
ősi izzásában tör fel ez is a felszínre. Az elementáris, mint 
egyetlen megmaradt igazság, a láva, mely betölti a vákuummá 
vált világot.

*
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Az erényt az erényes emberek teszik visszataszítóvá. Ha 
őket látja az ember, akkor a bűn önmagáén csábítónak tűnik. 
(Mici gondolata G.-kel kapcsolatban.) Még Krisztus se sze
rette az erényeseket, még ő se tudta szeretni őket.

Sarajevo, 1940. január 12.

Tegnap egész nap kezembe se vettem a tollat. — Ma reg
gel, a Sonja expresszlevele helyett, ajánlott levél Goldberg- 
től. Biztat és nyugtat — minden eshetőségre. . .

Reggel fél hétkor költ fel bennünket az ébresztőóra. Mi
cinek 8-ra ott kell lenni a poliklinikán, ahol még mindig 
röntgengépnek nyoma sincs — és mindenki pont 8-ra ott 
van, hogy fél kettőig ott lebzseljen. Hóban, kemény hidegben 
rongyos gyerekek — és Vera meg a férje, akikkel reggelen
ként találkozunk. S aztán más hivatalnokok, akik éppúgy 
sietnek, hogy nyolcra ott legyenek a „munkahelyükön”. Teg
nap A Karamazov testvérek első kötetében lapozgattam. Ta
láltam részleteket, amik tizenöt év előtt kinyilatkoztatásként 
hatottak rám, s ma úgy hatnak, hogy „nem meggyőző állí
tások”. De egészben — egyszerűen szívem facsarja majd 
minden harmadik oldalon legalább egyszer. Bizonyos része
ket átlapoztam, féltem tőlük, mint halottaim fényképét, nem 
merem nézni. Túlságosan kínos, féltem tőlük önmagamat. 
Például ilyen mondat: „Was ist die Hölle?” Ich meine so: 
„Das Leiden darüber, dass mán schon nicht mehr lieben 
kann.”42
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Este 9 óra.

Du. 4-kor expresszlevél Sonjától. Mindkettőnket jobban 
megörvendeztetett — s talán ezért inkább meg is nyugtatott, 
mint Goldberg egyébként igazán baráti levele. —

1940. jan. 13.

Én az ablak mögött, a fán pedig, az ablak előtt egy veréb. 
Épp csak a fejét mozgatta, azt se olyan élénken, mint ma
darak szokták. Olt az ágon, a fején kívül semmi se mozdult. 
18 fokos hideg, ö t  percig álltam és vártam, meddig marad 
így. Aztán visszaültem az asztalomhoz. Negyedóra múlva az 
ablakhoz mentem. Még mindig ugyanazon a helyen ült. Várt 
valamire, vagy pedig már nem volt ereje röpülni?

Este Vera negyedórára. Mici igazgatónőjéről beszélt, aki 
hétfőn jön vissza Beogradból. Idősebb nő, annak idején 
Szerbiában az első diáklány, aki kiment Oroszországba az 
egyetemre. Aztán — orvosnőként Sarajevóban kapott állást, 
ahol egy — muzulmánhoz ment férjhez. A diáklány, aki 
önálló, sőt bizonyos forradalmi elánnal előtte járt az egész 
korabeli szerb női generációnak — a legkonzervatívabb kör
nyezetbe került bele a házassága révén.

Vera Kannitzról: fél, állandóan fél — és ezáltal olyan 
rosszul végzi a dolgát, hogy nemcsak az irigyei, hanem a 
rendes emberek is ellenségeivé lesznek. Micivel szemben — 
ezt már én teszem hozzá — egyszerűen felháborítóan passzív. 
Mici máig még csak nem is látta a röntgengépet — s még 
a kinevezési dekrétumát sem.

Egy erotikus vízió: nagy terem, mely nem deszkákkal, ha
nem mint egymás mellett a deszkák, meztelen fiatal nőkkel 
van padlózva. Az ajtón beröpül egy férfi — az élő padló
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mozdul, hullámzik, s az emelkedő karok és lábak közt, mint 
összecsapó fehér lángok közt elmerül — az idegen.

*

Tízévesnek látszik, de tizenhat.
— Mióta köhögsz?
— Amióta születtem.
Tüdőbeteg, előrehaladott stádiumban. Azért jött, hogy bi

zonyítványt kapjon arról, hogy — egészséges. Foglalkozása: 
szobafestő. Ha a bizonyítványba beírják, hogy tüdőbeteg, 
hiába inaskodott két évig, nem lesz segéd, nem kap munkát, 
éhen veszhet. — Kiállítják a hamis bizonyítványt, hogy 
egészséges?

Kannitzné: A férje ingyen adott órákat a lányomnak, re- 
vansírozni akarom magam egy fényképezőgéppel. . .

Vera: Ó ezt rég kívántam, köszönöm. Csak nehogy nagy 
költségbe verjék magukat. . .

Kannitzné: Nem, ne féljen. Mi nagyon rendszerető embe
rek vagyunk. Pontosan feljegyeztük, hány órát adott a fér
jem, s ennek megfelelően állapítottuk meg a gép lehetséges 
árát. Pontosan.

*

Az öreg Domonkos a fiatalok szobájában.43 Ezen dolgozom 
ma, s közben felvetődött bennem a kérdés: hol a határ az 
erotikus és az obszcén között? Nem a definíció kell, hanem 
a kérdés tisztázása. A következő regényemhez meg kell sze
reznem a jó, a művészi jó lelkiismeretet — vagy a bátor
ságot.
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Sarajevo, 1940. január 14.

Vasárnap. Boldog ébredés Mici vei. Délelőtt kávéház — az 
újságok. Két óra alatt egy évre elegendő mérget olvas bele 
magába az ember. Lengyelország, Palesztina . . .44

♦

Elküldtelek, és egyedül maradtam éhes álmaimmal. Kinek 
javára mondtam le? Ha tudtam volna, hogy másnap úgyis 
meghalok, akkor is így tettem volna? Azt hiszem, nem. — 
De azt is el tudom képzelni, hogy akkor is így tettem volna, 
de más okból. Azért, mert a halálom előtt való napot feltét
lenül és kizárólag Micivel akartam volna eltölteni. — Reggel 
majdnem elkezdtem a vallomást. Utolsó pillanatban mégis 
másképp tettem: holott azt hiszem, mindjárt megváltozna 
bennem is minden, ha már rászántam volna magam a „szóvá 
tevésre”. Ezerszer könnyebb volna. De talán attól félek, hogy 
nem találok elég megértésre? Ez ostobaság.

*

Egy napon előszámlálja az élvezeteket, amelyekben nem 
volt része — és nem tudja megbocsátani magának. A lelki- 
ismeret-furdalás mintájára: gyönyörismeret-furdalás.

*

A: Semmit el nem mulasztani, mennél többet megkóstolni. 
Aki kóstol, elronthatja rajta a gyomrát, de aki éhen ma
rad . . .

B: Aki sokat megkóstol, elveszti azt, ami legtöbbet ér: az 
éhséget. Ezt a két típust kellene — többek között — szembe
állítani egymással abban a bizonyos megírandó regényemben.45

*
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A szerelem, mely az erózió szükségletéből fakad — ez 
(talán) a tipikusan férfias módja. A nőt a szerelem adja 
önmagának, saját élete valóságának a szenzációját keresi 
benne. Magam, azt hiszem, közelebb vagyok a női típushoz.

Sarajevo, 1940. jan. 15.

20 fokos hideg, köd, amelyik csípi a szemet, mint a füst. 
Hazaérve az utcára pillantok és — mert csak fél kilenc, 
megijeszt a gondolat, hogy milyen hosszú még a nap. És 
még jobban megijesztett, hogy észrevettem ezt a reakció
mat. —

Jules Renard naplójában olvastam tegnap Mici mögé ülve, 
aki most olvassa először: „Ha Sarah Bernhardt44 csak a kis- 
ujjával intene, elmennék utána a világ végére — a felesé
gemmel.”

Ha Sonja akkor éjszaka Maüekéknál nem meséli el nekem, 
hogy mi történt közte és Bruco között, talán gondolatban se 
tettem volna túl magam a kislány és a felnőtt férfi között 
létező distancián. Abban a pillanatban azonban, mikor elme
sélte, hogy majdnem minden megtörtént köztük, éreztem, 
hogy elsápadok. Az volt az érzésem, hogy engem raboltak 
meg. S később kiderült: félreértés volt az egész. Bruco meg
csókolta, s erre mondta ő, hogy majdnem minden megtörtént.

*

Az embernek lehetnek, vannak örömei. De a boldogság
— c’est une idée fixe de 1’ humanité.47

*
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Jules Renard-nál olvasom, és magamra ismerek: „A qu- 
arante aus, je n’ose pás aller tout seul a Moulin-Rouge.”48

*

Tehettem volna vele, amit akarok. S ha tettem volna* ma 
sokkal szerencsétlenebb volnék, mint vagyok. Sokkal, sokkal. 
Ezt tudom — és ennek ellenére. . .

Mikor Mici elérhetetlennek látszott, tudtam, ha elérhetném, 
boldog lennék. Sonjára soha így, egy pillanatig se gondoltam, 
sőt minden világos pillanatomban tudom, hogy ő nem az 
életemhez, hanem csak az életem egy „pillanatához” kellene 
nekem. Ahhoz, hogy éljek, csak Mici kell nekem, senki más 
nem „életszükséglet”.

De az embernek vannak más szükségletei is, mint az élet- 
szükségletei. Például: halálszükséglet? Játszani a halállal? 
A veszély vonzása? Az ördög?

Sarajevo, 1940. jan. 16.

Hó, hó. Kora reggel óta havazik. Hogy el nem unja 
magát — mondják mifelénk, és nincs igazuk. Mintha elég 
ok volna a megszűnéshez a magát megunás! — Posta: csak 
otthonról egy lap. A remeteség teljes. Azt akartam írni, a 
száműzetés, de aztán eszembe jutott: honnan száműztek?

Ha mostanában meghalnék. . .  nem gratulálhatnék az Ür- 
nak a művéhez, aki én voltam . . .  Be kell látnod — mon
danám neki —, ez nem a sikerült eseteid közül való volt. —

Hosszú idő után tegnap, hogy elkészültem egy kis feje
zettel, gépbe diktáltam Micinek. — Mici igazgatónője még 
mindig nem jött vissza. — Mi lesz velünk?
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Reggel visszafelé jövet: fiatalember, aki cipő híján zsák* 
szövetbe bugyolált lábbal jár az utcán.

*

Rossz tűzben a föld. Ami jó, az ma magában ég.

Sarajevo, jan. 17. 1940.

A legrosszabb nap, mióta Sarajevóban vagyunk. Délelőtt
— egyszer van csak posta — csak otthonról és Ivótól levél. 
És ez már csalódás volt. És aztán, du. 2-kor, amint meglát
tam Micit, tudtam, hogy baj van. Az igazgatónőt nem látta, 
nem is fogja látni, mert 2 hónapi betegszabadságra megy. 
Ellenben a helyettesének elküldte az utasításait: röntgenről 
szó sincs, semmi közük hozzá, hogy Mici specialista, csinálja 
azt, mit a többiek. . .  havi 1400 din.-ért bruttó. Szegény 
lelkem, közben itt elköltjük a pénzünket, és ez az, ami iz
gatja. Tanácskozás: írt Olgának — és elhatároztuk, elmegy 
holnap Kannitzhoz, akit valami módon nyilatkozatra kell 
kényszerítenie.

„Fáj karomnak, hogy nem ölel meg téged,
Fáj szememnek, hogy téged nem l á t . .

így kezdődött a vers, amit tegnap akartam írni, s egyszerre 
nem jutottam a két sornál tovább: mert egyszerre feltámadt 
bennem a kérdés, vajon ki az, akiről ebben a két sorban szó 
van. És egyszerre éreztem, hogy Sonja nem Sonja, hanem 
mind az, amit sose öleltem és sose fogok megölelni és sose 
fogok látni. Mén hogy értsem meg különben, hogy soha még 
több örömmel, több szívvel nem szerettem Micit, mint épp 
ezekben a napokban? Ha Sonja csak helyettesít, azt a 18 
éves Micit helyettesíti, akit csak fényképekről ismerek, s aki
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nem az én karomban lett asszonnyá, s akinek az elsS ölel
kezésben való remegését, ijedelmét és mámorát százegy ön- 
kínzó órában próbáltam elképzelni? Nem úgy néz rám föl, 
nem úgy hallgat engem Sonja, mint ahogy akkoriban Mici
— lám, megakadtam, nem visz rá a lélek, hogy a nevét le
írjam szegény halottnak.49

„őrjíti vágyam az a részegséged,
Mit más ajkról szítt 18 éves szád/’

Most, hogy leírtam, most tudom: ez az igazi folytatása a 
két sornak, melyből tegnap nem tudtam verset csinálni. Most 
talán majd tovább is írom a verset. Különös, hogy mennyire 
csak az igazat lehet írni — amíg nem tudtam az igazat, 
a vers se ment, éreztem, hogy minden folytatási kísérlet va
lahol kongott — s végül tűzbe dobtam. S ma szinte vélet
lenül rátaláltam — a versre és az igazságra egyszerre.

Jan. 18.

Mici örülni fog: Sonjától levél. De hogy én hogy meg
örültem vele! Aranyos, alapos, meleg és szemérmesen meleg, 
hosszú levél!

Ügy látszik, Drvar még nincs Mici számára eltemetve. 
Legszívesebben szaladnék a levéllel a poliklinikára, Micihez.

S otthonról csomag, kolbászok, sütemény — ami szintén 
emeli a hangulatot.

Jan. 19.

Tegnap Mici is jobb hírrel s jobb kedvvel jött haza. Kurto- 
vié (az igazgatónője) a másik újonnan kinevezett orvost
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Micivel együtt magához kérette. Mici impressziói az ember* 
ről kedvezők — és ez már mindjárt több bizalmat ad az 
élethez. S a röntgen se kilátástalan — csak várni kell rá 
még soká.

•

Hó, hó. Szekéren, mely csak lassan tudott előrehaladni, 
rongyokba öltözött fiatalember, a melle félig meztelen — és 
énekel egy jajgató bosnyák nótát. Olyan volt, mint a szín
padon. Az ember a nótához, a nóta az emberhez, pontosan 
illettek egymáshoz.

•

Tegnap délután — hátha mégis Sarajevóban lehetne ma
radni — ehhez pedig mégis idevaló emberekkel kell megis
merkedni, tájékozódni — elmentünk a Druga ženska gimna- 
zijába50, felkeresni Marát, aki ott tanárnő. 28 éves lehet, az 
arca kedves, de a nő úgy hat, mint akinek nincs háttere, 
története. Szerdán este eljön hozzánk.

Jan. 20.

Tegnap levél Lehmann-nak — kísérlet eredmény nélkül. 
Délután, este munka a regényen. Ha Mici is a szobában, 
könnyebben megy az írás. Nélküle — mint ma is egész dél
előtt — túlságosan érezhető az üresség körülöttem.
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Du. 6 óra

Még Moszkvában se láttam ennyi havat. — Ivótól megint 
nagyon kedves levél — és a Canard51 két utolsó száma. A 
„l'esprit”52 csak franciául esprit. Mici is mindjárt nekiesett a 
Canard-oknak, s egyhuzamban olvastuk el minden sorukat.

Szomjam nem volt sose szomjasabb 
Minden örömre. S minden öröm távol.

Vannak rövid életű remények, de a végzetesek azok, amik 
együtt őszülnek meg az emberrel, s aztán halnak csak meg. 
Az ember pedig épphogy túléli a halálukat, de — ez a 
szörnyű — túléli, ha csak egy évvel, ha csak egy héttel i s . . .

Jan. 21. este

Az élvezet, hogy reggel nem tépi ki az embert az álmából 
az ébresztőóra, s az élvezet, hogy nem kell sietni — maga 
a lassúság már gyönyörűség. S mert vasárnap volt, ahelyett, 
hogy itthon befűtöttünk volna, a kávéházban reggeliztünk, 
s az újságokat olvastuk. A német publikáció: a Ribbentrop53- 
Bonnet54 levélváltás. A két zsidó lap: „2idov*>w és a „Jev- 
rejski Glas”M — lehet, hogy a végén a zsidó szenvedésből 
csakugyan megszületik a zsidó nép, zsidó föld? — A Politi
kában pályázat röntgenorvosi állásra Beogradban. Ebben az 
ügyben levél Goldbergnek és Krleiának. Azután a tervezett 
szép munkadélután helyett — Vera látogatása. Egyetlen érde
kes momentum: a beszélgetés Majáról. A barakkbeli Maja67, 
aki most saját házában lakik Beogradban, saját autóján jár, 
és hol a királynét fogadja, hol a ljevičarokkal58 van egy né
zeten — attól függ, hol és kivel beszél.

*
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Ha egy angyal jönne, hogy egyetlen kézmozdulattal meg
tisztítva szívemet, megszabadítson minden belső ellentmon
dástól, vágytól, félelemtől — mindattól, ami kínoz —, azt 
hiszem, megfognám a kezét, s azt mondanám: ne — mert mi 
maradna meg abból, ami én vagyok, ha megszabadulnék 
attól, ami miatt többé-kevésbé megmérgezettek a nappalaim 
és az éjszakáim?

•

Az öregség, ha csakugyan létezik abban a formában, mely
ben nem érzi kínzó ellentmondásnak az ember, az öregség 
talán egész jó (szókratészi értelemben vett öregség, „örülök, 
hogy megszabadultam” stb.) — de ami szörnyű, az a meg- 
öregedés folyamata, épp az ellentmondásnak ez az állapota: 
te még éppoly szemekkel nézel a világra, mint azelőtt, de 
a világ már másképp viszonylik hozzád: számontartja, hogy 
mióta használod már a földet.

Mici meséli, hogy elcsúszott, és elvágódott a hóban. — 
Nagyon megütötted magad?

— Dehogy, csöppet se. Csak leültem.
— No ott puha. . .  emlékszem, Pesten láttalak egyszer el

esni a hóban. Csudálatos nyugalommal, mint egy kis zsák 
feküdtél le.

— Az régen volt. Azóta megkeményedtek a csontok. . .  
idővel nagyon megkeményednek.

Mici semmit se gondolt, csak amit kimondott. De énne
kem, egyszerre, éreztem, olyan volt, mint akinek egy rossz 
emléket juttatnak eszébe: egész elborultam.

Ügy képzelem az én öregségemet, hogy állandóan éhes 
leszek, de nem fogok rágni tudni, az éhségem csak még 
nagyobb lesz, de a fogaim hiányozni fognak.
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Jan. 22.

Rossz éjszaka.
A török sírkövek kőturbánjait a hó megtoldotta újabb 

fehér turbánnal. Ma reggelre már olyan magasan áll a hó, 
hogy nem látszanak ki a sírkövek. És még mindig esik, egyre 
esik.

*

A különbség, mikor először: nem tudja, mit fog érezni, s 
azután: az ismétlés, előre tudja, s tudja, mit vár, s épp ezért 
kíváncsiság nélkül vár. Csak egyszer születik, csak egyszer 
hal meg, s csak egyszer szerethet először.

Húsz év óta most először, hogy történik valami bennem,
s Mici nemcsak nem tudja — nem is sejti. Megrémít, hogy
ez lehetséges két ennyire összenőtt ember között, mint mi 
ketten. S biztos, éppígy semmit se tudok arról, hogy néha 
miket gondol és érez ő — például mikor arcizma se rándult, 
hogy Komját halálhírét hallotta. S tudom, honnan tudjam, 
mi az oka, ha egyszerre különös türelmetlenül mondja, hogy; 
n e . . .  n e . . .  s eltolja a kezem? Másnap minden megint
rendbe jön — de mi történt, amikor terhére voltam? S a 
másik — volt-e úgy, hogy a másik, az első is terhére volt
— vagy az soha? Szabad volt annak mindent? Mint ahogy 
nekem minden szabad volna — ha akarnám — Sonjánál?

őrület, hogy mennyire szeretném látni azt a kölyköt.
S mikor itt volt, csak nyugodtabb voltam, de egyáltalán nem 
volt bennem semmi mámoros öröm. Semmi, ami ehhez hason
lítana is. Legszívesebben vonatra ülnék — noha lehet, hogy 
még megérkezésem napján épp ilyen türelmetlenül vonatra 
szeretnék ülni, hogy visszajöjjek ide mielőbb Midhez.

*
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Mici ma kapta meg a januári fizetését: 1280 din. Levél, 
nagyon baráti, Goldbergtől — biztató levél Olgától — két
ségbeesett Prágából, Steiner6* fivérétől. A hófúvások miatt 
most 3 napig tan, míg Zágrábból levelet kapunk.

Azt hiszem, hogyha holnap meghallanám, hogy Sonja hir
telen férjet talált, van férje, abban a pillanatban vége volna 
az egész varázsnak. Nemcsak hiszem, de ez biztos így van
— nyilvánvaló tehát, hogy egy álomszerű állapotban vagyok. 
Sonja helyettesít, valaki mást, mint ahogy álomban ez tör
ténni szokott.

Jan. 23. reggel

Csak kiléptünk az utcára, $ mindján megcsapott bennünket 
a déli szél melege. A tetőkről csurog a víz, kásás sár, és a 
sírkövek kőturbánjairól leolvadtak a hóturbánok. Emelked
nek, mint megannyi meztelen phallos. A fák zúgnak, kéjesen, 
szinte nyújtózkodnak, hogy megszabadultak terhűktől. Körül 
a hegyoldalak egyszerre látszanak. Tágasabb len a világ. 
S mindez oly hinelen, hogy a szánok, melyek a környékről 
a hajnali fagyban indultak el, fél kilenckor reggel alig tud
tak már haladni benn a városban. Ilyen lehet egy csoda. — 
És most megindulhatnak „a hadműveletek”, a nagy „car- 
naio mondiale”60. Isten tervez, ember végez — Isten csak 
a tavaszt tervezte.
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Este

Délután elmentem Midért a poliklinikára. A hivatalban a 
kolléganője: arcára van írva a szegénység megszürkítő ha
talma. Míg ott ültem: egy úr, aki valami gyógyszergyár kép
viseletében házalt. Nem szabad, ő tapasztalta, vagy úgy véli, 
nem szabad tárgyilagosan csak arról beszélnie, amiért jött. 
Társalkodni is kell. Társalkodott. Minduntalan ezt a szót 
használta: kolosszális. Egy operatőr: kolosszális, és ugyanez 
az operatőr kolosszálisán jó barátja volt az apjának, és őt 
magát is, gyerekkorában, kolosszálisán operálta meg.

Az utcán alig lehet járni az olvadó hóban.
Délután, főleg este: jó munka a regényen. Bibliaolvasás: 

mennyivel rövidebb a Mózes 5. könyvében az ígért áldások 
sora, mint az átkok listája!

Január 24.

Éjszaka félálomban Boriskát61 láttam. Halott volt, de a két 
lábán állt, csak meggömyedve — és a kezében csokor virágot 
tartott. Egyszerre eszembe jutott: de hiszen elégették — és ez 
szinte könnyebbséget okozott egy pillanatra. S aztán egészen 
felébredtem, és nagyon szomorú lettem.

Kezdem azt hinni, hogy beteg vagyok. Kínzom magamat 
mániákusan. Mici egy-egy szavát, egy-egy mozdulatát egy
szerre a gondolattal kísérem: és ezt mondta-e annak is, így 
tett-e azzal is 20 vagy 24 év, főleg 24 év előtt? Mintha 
egyáltalán nem volna idő, mintha. . .  De valójában nincs 
igazam: mit számít az, hogy valami tegnap vagy 24 év előtt 
volt? Az egység: egyazon emberélet. És ugyanekkor várom, 
hogy mikor hoz megint a posta levelet Sonjától.
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Délben

Levél Sonjától és Ivó Pekótól. És Sonja levele, noha igazán 
inkább kedves csacsogás, mint levél — megint megnyugtatott, 
örömet hozott. Ivó Peko: nem tudom, hányadán vagyok 
vele. Azok közül való-e, akik sose lesznek érettek, és ezért 
látszanak olyanoknak, akiktől „idővel” majd kitelik valami? 
Vagy egyszerűen csak arról van nála szó, hogy még nem 
kapott helyet a társadalmi mechanizmusban, s ha egyszer 
majd megkapta, szürke lesz Ő is, mint a hely, melyet betölt?

Jan. 2J. reggel

Ma reggel megint hó — és nehéz szív. Tegnap: „forgal
mas” nap. Délelőtt Vera — délután Mara. 27 éves lehet — 
és minden valószínűség szerint lány. örvényei nincsenek. Nem 
cigarettázik, nem iszik még teát se. Nem elvből, hanem mert 
nincs szüksége narkotikumokra. Egyetlen passziója: a síelés. 
Így fejezte ki magát, mikor kérdeztem, hogy Sonja jól síel-e: 
„Sie hat Talent.”** Kissé formátlan, de nem csúnya. Az arca 
kedves. A kívánságai és a lehetőségei egyensúlyban — és 
valószínűleg így is marad ez nála. Okos. Előítéletei nincse
nek. önző, de ezt is mértékkel. El tud komolyodni, de aztán 
siet nevetni; kellemes, nyugodtan csengő nevetéssel.

Délben

Vera most ment el. Azért jött fel, hogy Micinek meg
mondja: holnapután mennek együtt Mandiéhoz. Mindjárt fel 
akarom azonban jegyezni, amit a zsidó problémáról mondott.
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„Az emigráns oroszokon lehet jól látni, hogy mi lesz egy 
néppel, mely nem él természetes viszonyok között: otthon. 
Először is természetesen az uralkodó nemzethez, a szerbekhez 
húztak — s a szerbek a horvátok ellen akarták felhasználni 
őket — favorizálták az oroszokat. És ennek ellenére és ezért 
nagy tömegeikben úgy demoralizálódtak, hogy a bennszülöt
tek, akik azelőtt tradicionálisan oroszrajongók voltak, vissza
taszítóknak találják őket. Gyakran hallani: csak most ismer
tük meg az oroszokat. Természetesen, nincs igazuk, mert 
most is, más értelemben, hamis a képük az oroszokról.”

Vera nagyon okos — és emberséges.

Este

Délután feladtam a kettőnk levelét Zágrábba.
A legnehezebb az előítélettől szabadulni, hogy az ember

nek boldognak kell lenni — a legnehezebb, mert ez tán az 
egyetlen „e/o’Mtélét; minden logikán innen, az idegeinkben 
gyökerezik. Az aszkézis intellektuális pátosza onnan ered, 
hogy gyakorlatilag szembeszáll ezzel az élettől elválasztha
tatlan előítélettel. Az aszkézis csak a legerősebb szellemek
nél mentes a prüdériától, a legerősebbeknél, akiknél az asz* 
kézis nem egészen sikerült, sőt állandóan krízisekkel küzd. . .  
Tolsztoj néha korlátolt, mint minden szenvedélyesen élő em
ber, néha vad — de sohase prűd, soha, soha. A prüdéria, 
amennyiben őszinte, az „erkölcsös” kis emberek ressentiment- 
jaes azokkal szemben, akik megengedik maguknak azt, amit a 
többiek megvonnak maguktól — éz utóbbi a Mici definíciója, 
illetőleg én mondtam az egyik felét, ő folytatta, kiegészítve 
az én gondolatomat.

A szemérem: az egy egész más és nagyon bonyolult prob
léma. Mostanában vagy tíz olyan kérdés foglalkoztat Mici* 
vei kapcsolatban, amiket hangosan vagy suttogva, világosban 
vagy sötétben egyformán lehetetlen Micihez intézni — én
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nem vagyok elég „szemérmetlen” hozzá, hogy tudjam — és 
Mici megdermedne, ha csak a tizedét is hallaná annak, hogy 
mi az, amit tóle meg szeretnék kérdezni.

Sarajevo, 1940. jan. 26. reggel

Most jobb? Mert a vonal, mellyel a papíron különválasz
tottam az eddigi napokat a maitól és a következőktől, azt 
jelenti, hogy valami lezáródott — és ami most van, kezdő
dik, az más. Most jobb? Tegnap befűttettünk a fürdőszobá
ban. Mielőtt bementem fürödni, félretoltam a regénykéziratot, 
és elővettem ezt a naplófüzetet. Az utolsó feljegyzést elvé
gezve, becsuktam a könyvet. Alig ültem tíz percig a kádban, 
jön be Mici a fürdőszobába, megkérdezni, hogy jó-e a víz — 
és elfakad nevetve, és nem akar nevetni, de látom, ha rám 
néz, megint csak nevet, szívből és gyöngéden — és olyan 
szép volt ebben a pillanatban! Kérdeztem, faggattam, nem 
mondta meg, min mulat, s visszament a szobába. Még vagy 
1/4 óráig voltam a kádban, s aztán kieresztettem a vizet, és 
átadtam Micinek a kádat. Miután ő is megfürdött, mindjárt 
lefeküdt ő is — és még mindig ott volt az arcán az a külö
nös világos nevetés. És éreztem, valami történt — mintha 
valami dermedet felengedett volna, — Sose fogom megtudni, 
min nevetsz? — Soha. — És így oltottuk el a villanyt és a 
sötétben is éreztem, a kezem érezte az egész testén azt a ki
fejezést, amit az arcán láttam, mikor a kádban ültem — a 
kifejezést, és valami változást. Reggel még sötét volt, s még 
az ébresztőóra se szólt, mikor megkérdeztem: Elolvastad teg
nap a naplóm? — Hátulról előre, de csak odáig jutott, ahol 
az áll, hogy milyen borzasztó, hogy Mici nem tudja, mi tör
ténik bennem, nem is sejt semmit — és ez volt az, ami mu
lattatta, mert: — Mindent, de tökéletesen mindent tudtam. 
Csak azt nem, hogy ilyen, buta vagy, és azt hitted, hogy én
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nem ismerlek, nem látok . . .  Talán egy férfi csakugyan nem 
vesz észre dolgokat, ha nem szólnak neki, de egy nő . ..

Csak épp öltözködés közben és az úton beszélgethettünk
— és ha nem lettem volna szerelmes, most beleszerettem 
volna Micibe. „Nem fúrhatok lyukakat a bőrömbe, hogy 
belém láss.” „Bele vagyok varrva a magam bőrébe, és minden 
intimitás mellett minden embernek van egy elidegeníthetetlen 
saját benső élete. Akinek nincs, mint például Mirának64 nem 
volt, nem tud egyedül lenni anélkül, hogy ne unatkoznék.” 
„Sonja hozzád menne feleségül. Talán szerencsétlenség, hogy 
úgy hozzám vagy nőve. . .  Legfeljebb elválnál egy idő múlva 
tőle. Az idő, amit veled töltött, nem volna számára veszte
ség.” „Ügy az én, mint a Sonja problémájával neked egyedül 
kell elkészülni.” „Talán csak gyávaság, hogy nem realizálod 
ezt a viszonyt Sonjához. Félsz kettétörni az életedet — és 
engem féltesz.” „Én? Természetesen nem tudom előre, hogy 
reagálnék . . .  az is lehet, hogy egész nyugodtan. Ilyesmit nem 
lehet előre tudni.”

Most jobb? Mici sose olvasta a naplómat. A legkevésbé kí
váncsi ember, akit eddig láttam. A moszkvai naplót65 is csak 
elutazásunk előtt, az én kérésemre — és azért olvasta el, 
hogy megítélje, vihetjük-e a határon át. De én, természetesen, 
sose kértem rá, hogy ne olvassa, mert sose akartam előtte 
titkot. Nyugodtan írhatod tovább, mintha csak magadnak 
írnál, nem fogom többet olvasni — mondta nevetve. — Most 
tehát, hála épp ennek a naplómániának, megint nincs tit
kom. És kérdem magamtól harmincadszor: most jobb? És 
nem tudom, mit feleljek. Egyrészt mintha egy nagy kő, mely 
a szívemen feküdt, egyszerre súlytalanná vált volna. De ez 
csak a pillanatnyi szabadulás öröme — a titoktól való sza
badulásé. De azonkívül — ha Mici sejtett is mindent, most 
tud és — azonkívül — kapitális fontosságú — szó volt köz
tünk minderről. De — és aztán? Semmivel se fogok kevésbé 
szenvedni egy „ne” miatt, mint eddig — és Mici nem fog 
„lyukakat fúrni a bőrébe”, hogy beléje nézzek — és nem tu
dom, hogy azáltal, hogy beszéltünk róla, nem költözött-e 
bele még inkább az életembe, fantáziámba, idegeimbe az,

41



amit Sonja néven kell összefoglalnom, mert így hívják. . .  
Eddig ketten voltunk, és most itt van egy harmadik, jelen 
a mindkettőnk tudatában.

Vajon menthetetlenül, megoldhatatlanul tragikus-e a férfi 
és nő viszonya? Mici voltaképpen azt mondja, hogy minden 
viszony ellenére minden emberhez hozzátartozik egy lénye
ges darab némaság.

Du. 1

Elkezdtem újra azt a bizonyos verset. Most már szinte 
ömlik.

KOLDUS, LÁMPÁS ABLAK ALATT

Fáj karomnak: nem ölelt meg téged 
És fáj szememnek, hogy téged nem lát.
Vágyam őrjíti volt részegséged 
Mit másnak ajkán szítt 
Csóktanuló tizennyolcéves szád.

Távoli part! És nincs, nincs oda híd!
Nincs! És nincs! S mint éhes kósza koldus,
Ki életében nem volt soha víg 
Néz lámpás ablakot 
S kifesti magának mint él a dús:

Én gyermeklánytestedről álmodok,
Irigy, rossz álmot, vérem mérgezőt.
Lépted, cipőd a fülembe kopog,
Nyár s mégy, most mégy felé 
S körmöd is él, mint sose azelőtt,
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Körmödig érzed: övé vagy, övé,
Mint harmat napé, mint földé a mag.
Ö tán még nem hitt: eljön, nem jön-é?
S melled már neki nyílt
FénylA bimbókkal s a fényes hajad

Minden gyökere vágy kapni az írt:
Leheletét — s az idegen erőt,
Mely titkot tép, mint Krisztus keze s írt. . .
Jaj, kifosztott, koldus,
Nem álltái soha így színem előtt!

Ó átkozott, ó elrabolt nagy juss!
Nem én karomtól lett tiéd karod 
S nem látom meg én soha boldog-bus 
Első erős, szabad 
Magad köszönő asszony-mosolyod.

Ne mondd, ne mondd, hogy itt vagy, tartalak! 
Mit mástól kaptál, én vesztettem el.
S a csókod néha szívembe harap: 
ötőle tanultad.
Múlt mámor éget, ha égsz is velem!

Jan. 27.

Pontosan az történt, amit vártam: szót se beszéltünk többet 
arról a dologról. Ismerem én Micit; irtózik a dolgok agyon- 
beszélésétől. — Ma Verával Mandiénál volt. Én az előszobá
ban vártam. Piszok. Rendetlenség. Eredmény: nagyon szívé
lyes, biztató ember, rokonszenves, de egyébként: nesze semmi, 
fogd meg jól. — Tegnap este, miután a regény újabb rész
letét — öt gépelt oldalt tett ki, amin egy hete dolgozom — 
gépbe diktáltam, séta Micivel. Első séta Sarajevóban, fel a
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Logavinán a hegyre. Boldog és — szomorú voltam. Azt 
se tudom, hogy lehet az ember egyazon időben boldog és 
szomorú. — Tegnap ebéd után Mici odajött az ágyhoz, me
lyen én végigfeküdtem, és fejével a térdemen, elaludt. Az 
volt az érzésem, hogy ő is szomorú. Szomorúbb, mint máskor
— és imádandóan szép. ö , én őrült! Nem értem magamat.

Este fél 11

Szerettem volna a regényt tovább írni, kötelességből, de 
egész nap a vers járt fejemben, amit tegnap kezdtem, illetve 
folytattam. Mici, édes, jó gyerekem, ma fáradt volt — biz
tosan szomorú is —, korán lefeküdt, és én itt a csöndben 
megírtam az utolsó strófákat is. — Középkorban talán szer
zetest hívott az ember, aki úgy volt, mint én. Kifizetni ma
gából az ördögöt. Szegény Sonja, igazán nem hasonlít az 
ördöghöz!

Január 29.

Tegnap szép vasárnap, s nem a kávéházban mazochista 
újságolvasás órák hosszat, hanem séta a Miljacka partján, 
melynek a zúgását Mici úgy szereti. Aztán tovább föl ka
nyargós utakon, kiáltóan szegény keskeny utcák során. Egy 
ház, melynek a felét már el kellett hordani, a másik fele 
egy szobafallal, a falban két — egykor szomszéd szobára 
nyíló, most az utcára néző — ajtóval, az egyik ajtó fölött 
még ott maradt a fogas. A poiarevaci kettős kivégzés: az 
egyik, aki holtrészegre itta magát, a másik, aki nem tudott, 
csak félni, és alkudni, mindenáron alkudni próbált. Tegyék ki 
a határon, vigyék „a feketék közé”, de ne akasszák fel —
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kérte. S ez még az akasztófa alatt is, hogy időt nyerjen, 
utolsó kívánság közlése címén vég nélküli rendelkezésekbe 
kezdett, míg csak a kötéllel belé nem fojtották a szót. A má
sik, a részeg, cigarettával a szájában. A cigaretta csak akkor 
esett ki a szájából, mikor összeszorult a nyakán a kötél. — 
Egy-egy szó az én dolgomról, de inkább játékosan s nagyon 
gyengéden.

— Most szomorúbb vagy, mint voltál?
— Nem, igazán nem. Ügy nézem, ami veled történik, mint 

a Miljackát. Ö inkább — mulattat. Persze, tanácsolni nem 
tudok, nem az én dolgom, nem is lehet. Neked kell elintézni 
magadban. Én hajlandó vagyok mindenben segédkezet nyúj
tani neked. . .

És mindezt azzal a tiszta, nyugodt mosollyal. És közben 
ez a buta, buta szituáció itt Sarajevóban — egy munka, 
amelyik nem munka, és egy fizetés, amelyik nem fizetés — 
és én semmit se tudok, semmit se segítek.

S éjszaka, míg egymás mellett, egyre csak kérdem magam: 
ember, te őrült, mit kell neked más, nem vagy boldog, nincs 
itt minden a karodban? És aztán jön a reggel, és alig tűnt el 
Mici a szemem elől a poliklinika kapuján, belém szúr: 
Sonja. . .  Sonja. . .  Jön-e, jöhet-e ma már levél? És várom 
a postát — és csalódás, hogy csak Ivoíkától és hazulról jött 
levél. És alig várom, hogy Mici már megint itthon legyen.

Most ebben a pillanatban jöttem rá, mért féltem, mért 
nem akartam Mici vei arról beszélni, ami velem történt: ha 
Mici tud róla, ezzel legalizálva van az, ami történt — és 
ezáltal több lesz, formát kap — veszedelmesebb, mint volt, 
a lehetőségei egyszerre megnőnek. S ez bekövetkezett. Ha 
hatalmamban volna, gyorsan férjhez adnám Sonját, vagy ta
lálnék neki egy barátot — és az én számomra ezzel minden 
egy csapásra elmúlt volna. Ha a mondat első fele nem is 
egész biztos — noha nem valószínűtlen —, a második fele 
teljesen, kétségtelenül igaz.
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Hiába minden: ez nem tréfa. Ha csak az volna az öröm 
ára, hogy én szenvedjek — de elviselhetetlen, hogy Mici 
szenvedjen azért, mert én szenvedek, vagy mert én „örülök”. 
Nincs semmi, amiért ezt az árat én ne sokallanám. Vigyázz! 
Ha egyszer elindulsz s csak egy lépéssel, még nehezebb lesz 
megállni, mintha el se indulsz!

Jan. 30.

Micikém, örülni fogsz. Biztató levél dr. S-től, Zágrábból. 
A drvari állás nem reménytelen. Micikém, örülni szeret
nélek látni — én pedig nem tudom, velem mi lesz. Tegnap 
nagyon nehezen dolgoztam a regényen — nehezen és keveset. 
És ma — holott már de. 11 óra — még hozzá se kezdtem. 
Nem jött levél. És ha jönni fog, akkor se lesz semmi más
ként. Nekem kellene egy „külön” levelet írni, de lehetetlen, 
mert hiszen az innen jövő levelekre ott mindenki számot 
tart — s azonkívül, mit írnék a külön levélben?

A lemondás nehezebb a halálnál. Az ember egyszer hal 
meg, de a lemondást mindennap újra meg kell ismételnie épp
úgy, mint mikor először elhatározta.

Éjszaka: börtön-álmok, és Krisztus is szerepelt az álmom
ban. S közben, amióta a nagy hideg enyhül, a poloskák.

*

Vannak nők — s ezek többnyire szerencsétlenek —, akik 
nem születtek élettársnak, hanem #fitársak két állomás kö
zött. Mira is ezek közül való. Mindig magával viszi valaki
— egy darabon. (Jaques-kal való utolsó beszélgetésem Pá
rizsban erre vallott.)

*
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Semmire se un rá az ember olyan hamar, mint a pezs
gőre. Kenyérre, vízre, levegőre nem lehet ráunni. Bort min
dennap élvezettel lehet inni. Pezsgőt nem.

•

Egy hang: A propos italok: s mi van a pálinkával? Az 
erős mérgekkel, mint az abszint? A pezsgő — nem, az nem 
probléma. De az erős mérgek szenvedélye? Az öngyilkosság 
tagadhatatlanul létező szenvedélye? — Akkor igyál pálinkát, 
de élő embernek ne oszd ki életedben a pálinka szerepét.

Jan. 31.

Sonjától levél. Kicsit komikusnak találom saját magamat, 
hogy erre a levélre annyira vártam.

Este

Minden és alaposan — de nem meglepően, elpackázva. 
Amíg csak beszélgettünk, addig bizonyos teoretikus jelentő
sége volt a dolgoknak — és annak, amit Mici mondott. De 
tudtam, hogy Sonja legközelebbi levele próba lesz — és fél
tem a próbától. Én mindjárt megírtam a választ, mint min
dig, s mikor hazajöttünk ebédről, Mici a kérdésemre, hogy 
nem ír-e, ingerülten felelt: Elefántnak kellek? — Ezzel meg 
volt pecsételve a sorsa a mai napnak. Mici helyében én ennél 
biztos rosszabb volnék. De ez minden, csak nem vigasztalás.
— A levelem közben itt fekszik. Ha Mici így reagál, akkor 
én véget vetek az egész Sonjával való levelezésnek. Egysze
rűen azért, mert Micinek mindent feláldoznék, amit hallga
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tólag vagy kimondottan követel. De ha így lesz, ez lesz 
körülbelül a legrosszabb, a legmérgezőbb minden lehetőségek 
közül. —

Február 3.

Vajon csakugyan csak félreértés volt, az én hibámból tör
tént félreértés? Egy dolog biztos: a szörnyű nap és éjszaka 
után — szörnyű azért, mert mind a ketten szomorúak vol
tunk oly mértékben, mintha temetnénk — szomorúak és 
némák — egy csapásra megint minden rendbe jött, mert 
másnap délután Mici megszólalt — és én mindjárt feltámad
tam halottaimból. S olyan szép, tiszta, világos lett egyszerre 
minden! „Amitől én félek: hátha te nem mersz egészen őszinte 
lenni magadhoz. Én sok mindenre hajlandó vagyok, de arra 
nem, hogy én fosszalak meg Sonjától. . . ” És amit aligha 
hallott még hasonló körülmények között ember, melegen, túl
áradó melegséggel valóságos himnusz következett a kis So- 
njáról, a Mici szájából: mióta mi együtt vagyunk, ilyen lány 
még nem került utadba. A többiek szívesen ráállottak volna 
„az érdekes emberrel” való kis szerelmi mulatságra, de ez az 
egyetlen, aki habozás nélkül hozzád kötné az életét. És ki 
tudja, mit vesztesz, ha nem hagysz engem el Sonjáért. Vedd 
feleségül. Ami tüneményes rajta, az a szenzibilitása. És min
dennap bájosabb, gazdagabb lesz. . .  Csak nem gondolod, 
hogy én egy percig is képes vagyok rossz szívvel gondolni rá? 
Csak ne csald magad, ne csinálj hamis teóriákat arról, hogy
— engem, az én lányságomat szereted Sonjában.”

Megint egyszer nyitva maradt szájjal hallgattam Micit. És 
aztán — megint otthont kaptam benne, megint beszélhettem 
hozzá, mint ahogy az ember csak nagy pillanatokban tud 
magamagához szólni. Mi volt az, ami miatt taglóütésként ért 
az „elefánt” szó? Csak az, hogy éreztem, elvesztem, menthe
tetlenül elvesztem azt az egész nagy örömet, amit nekem
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Sonja jelent, ha Mici ezt az örömet ellenségesen nézi. Épp 
akkor, mikor az elefánt szó elhangzott, épp akkor éreztem 
elementáris erővel, hogy nincs a világon semmi, ami nem 
devalválódna az én számomra, ha elválasztó erővel állna 
Mici és én közém. Ez nem elhatározás, nem teória kérdése, 
hanem a húsom, az életem elementáris ténye. Én nem tudok 
élni, ha te nem élsz velem. Neked, benned, általad vagyok, 
írok, gondolkodom — és talán embertelen, sőt biztos az, de 
míg a Sonjának írtam, egy mondatnál az jutott eszembe: 
ez a mondat — egy hasonlat — tetszeni fog Micinek — és 
örültem neki. Te észrevehettél valami olyat, hogy én 10 
vagy 15 évvel ezelőtt jobban szerettelek volna, mint most? 
A lelkemnek, a testemnek kisebb az öröme benned ma, mint 
valaha? És hányszor nem mondom magamnak, ha éjszaka 
ott fekszem a váltadon boldogan, igen boldogan: ó én őrült, 
mit jelent, hogy értsem meg magamat? Ki az, ki lehetne az, 
akivel én téged elcserélhetnélek? Ha Sonja — ez biztos — 
csak egyetlen szót, hangot mondana vagy mondott volna 
nekem, ami a te bennem betöltött helyed akarná kétségessé 
tenni — abban a pillanatban vége Sonja között és köztem 
mindennek. Egyszerűen nevetségessé válna. De nem neked 
mondta, s nem te mesélted el nekem: „leh habé Euch beide 
furchtbar gerne ..  .”66

És aztán még vita erről. „Hátha nálad ez csak konzerva
tivizmus, hátha mégis meg kellene próbálnod Mici nélkül/* 
És aztán: „Hogy fogod tehát elintézni, megoldani az életed
ben a Sonja-problémát? Ö mindenre kész volna, szeretőd is 
lenne — arra túl jó, hogy kísérletezz vele. . .  Másrészt biztos 
egy űrt pótol nálad, egy űrt, amelyet én nem tudtam be
tölteni.”

Ö ez a matematika! De egészben szép, szép délután, szép 
este, éjszaka jött a rossz nap után. És kiderült, hogy Mici 
még aznap este kereste a levelet, hogy hozzáírjon, míg én 
fürdők — nem találta, azt hitte, hogy elküldtem nélküle. 
S akkor, hogy látta, hogy a levél még itt volt, írt hozzá, és 
igazán közvetlenül, mint azelőtt, gyengéden és melegen. 
„Csak azt ne kívánd tőlem, hogy ha jövök a poliklinikáról,
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azonnal nekiüljek és írjak — és aztán nekem sok az, hogy 
minden ötödik nap írjak Sonjának. Nincs minden ötödik nap, 
nekem nincs írni valóm neki. De te írj — és — egy mosollyal
— túlzás azért, hogy megmutasd nekem a Sonjához írt sze
relmes leveleket. . .

— Tudom, abszurdum, de úgy van: én még házasságtörni 
se tudok — tenélküled.

És így, ennyiben maradtunk, vagyunk. Együtt vittük a 
postára a levelet csütörtök este. És én úsztam az örömben
— és élveztem, hogy Mici színe előtt hangosan gondolkod
hatok, mint mindig, mint az életem minden kérdéséről, erről 
is. És tegnap, hogy GoldbergtŐl levél jött, pályázatot írnak 
ki orvosi állásra Gračaniban, Mici írt Sonjának, hogy sétál
jon ki oda, megnézni a helyet — és referáljon.

— Ó a statisztika! Aki kitalálta, megérdemelte volna, hogy 
keresztre feszítsék — mondom én Schneidemek, akivel a po- 
liklinikáról hazajövet reggel az utcán találkozom. A polikli- 
nikával kapcsolatban mondtam ezt, ahol minden blöff — 
számokat, lehetőleg nagy számokat akarnak felmutatni — 
ennyi száz gyereket vizsgáltunk meg stb. stb. De hogyan 
vizsgálják meg, s azonkívül, hogy a gyereknek általában 
semmi segítséget nem jelent, ha megállapítják a tüdőbaját. . .  
erről nem árulnak el az impozáns számok semmit.

— Sagen Sie das nicht. Die Statistik ist eine göttliche 
Wissenschaft*7 — feleli Schneider az én fölkiáltásomra.

•

A hó olvad. Reggel az ember elfelejthetné, hogy egy hal
dokló városban él. A házak előtt n^indenütt munka zaja: 
csákányos, lapátos emberek törik a jeget, tisztítják a járdát. 
Csupa lárma, élet, elevenség. Itt lármával haldoklik a tél; 
a tetőkről lapátokkal dobják le az utcára a hótömegeket,
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melyek robbanásra emlékeztető zajjal esnek a földre. Mióta 
Sarajevóban, ma elóször láttunk csillagot.

*

Ivó kegyes turpissága: Splitből 2500 dinárt küldtek ne
künk az Ivónak hagyott bútorokért Ivó szülei.

Vasárnap este

Gyönyörű vasárnap — tavaszi nap, mindenütt hallani a 
tél múlását: ereszekből, csatornákban csurog, csobog, ömlik a 
víz. Séta megint fel a Logavinán, ezúttal Vera is velünk: 
a hegyek napban, a muzulmán lányok mezítláb, magas fa
sarkú, szandálszerű nyitott papucsukban, a török kannák
kal kezükben. Fent kavanában6® pihentünk meg hárman — 
negyediknek a kis Milica, Vera kislánya.

Vera elbeszélése a muzulmánok lelki finomságáról. A házi 
uruk Spako egy szegény, öreg muzulmánt szokott küldeni a 
lakbért bekasszírozni. Az öreget Vera anyja régtói jól ismeri, 
tehát barátságos akart lenni hozzá, s megkérdezte:

— Hogy van a felesége?
Az öregnek azonban időközben meghalt a felesége. S hogy 

egy „gaffe” elkövetésének a kellemetlen tudatától pillanat
nyilag megmentse a kérdezősködőt, az öreg nem mondja 
meg, hogy meghalt, hanem úgy felel, hogy csendesen azt 
mondja:

„Želi Vám dug život, gospođo”69 — és másról beszél mind
járt aztán.

*

Szomjasnak lenni száz torokból.

*
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Újságolvasás: csömör, csömör, csömör. És mégis izgalom
mal várom a Politikát már délután 1-től kezdve. S mégis 
mindig úgy kapok utána, mintha lehetségesnek tartanám, 
hogy valami jó hír is lesz benne.

*

Schneider-Vera-féle könyvtár: ami benne van, és ami 
hiányzik, együtt a tulajdonosok fiziognómiáját adja. N a
gyon derék, nagyon okos, művelt, emberséges emberek — 
csak épp egyiket se soha nemhogy nem csókolta homlokon 
a Múzsa, hanem még a Múzsa hátát se látták soha.

Sarajevo, 1940. február 5. (f) 
hétfő délben.

Ez már sors. Számolni a napokat. Számolni, mert levélre 
vársz, számolni, mert utazni szeretnél — igen, mindig, min
denünnen el akartál utazni. Párizsból, Sv. Ivánról, Zágráb
ból, és most — Sarajevóból, a poloskás szobából, el messzire 
a poliklinikától, ahol Mici semmit abból nem kapott, amit 
ígértek neki, s amire várt. Mintha azonban az elmenéssel 
valami is el volna intézve; hol a hely, ahová szeretnél 
menni? És erre a kérdésre tulajdonképp nincs feleleted, mert 
az a hely nincs. Szeretnél egy lakást, tisztát, a könyveidet, 
békét — és ha mindez megvolna? Megint várnál. Levelet, 
vagy Sonjától, vagy Krleíától, vagy Amerikából70 — ó mikor 
fogsz már leszokni arról, hogy várj!

Kezdünk belül is nomádokká válni — mondta tegnap 
Mici. És körülnéztünk gondolatban a földtekén, és kiderült, 
hogy nincs egy város, egy sziget, nincs egyetlen olyan ország 
vagy földrész, ahová kívánkozni különös okunk volna. A 
világból kiszorult az ember — jó esetben kiszorult, a rosz- 
szabbik eset, hogy benne van.
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Febr. 6. délben

Micit tegnap óta egyenest a Sv. Vinko zárdába kísérem, 
mindennap egy-egy osztály növendékeit kell megvizsgálnia. 
Ma nem térhettem mindjárt vissza a szobámba — a házi
asszony komolyabb poloskairtásra szánta rá magát. Kény
szerű, de nem kellemetlen kétórás séta a féltavaszos Saraje- 
vóban. A íariiján71, a téren, ahol több a galamb, mint Velen
cében — ijesztőn rongyos emberek. Mellettük a „hamalok”72 
a vállukon átalvetett vastag kötéllel arisztokratáknak hatnak
— ezek egy pozitív intézményt képviselnek a város életében. 
De a többiek — nem tartoznak sehova, csak éppen éhesek. 
Az egyik, aligha több 20 évesnél, borostás képpel, félig me
zítláb — egy felnőtt „besprizomi”78 úgy járt a nagy tér egy 
kis darabján fel-alá, mint valami cellában. Mikor észrevette, 
hogy nézem, találkozott a tekintete az enyémmel — egy 
pillanatra valami remény villant benne (hátha én hozom a 
segítséget valami alkalmi munkával) — s a következő pilla
natban: láttam, amint újra elhalt a „hátha” — és járt to
vább fel-alá, három lépést előre, hármat hátra.

*

Posta semmi. Krleia éppúgy megnémult, mint Olga, MrvoS
— szegény Micikém, meddig kell még ezt a sarajevói poli- 
klinikát „űznöd”? Tegnap én írtam Majának Mici miatt.

*

A paraszt, akitől fát vettem: „Suha je, kao Sibica.”74
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Febr. 7.

A csenevész kisfiú a borbélynál. Hogy a kliens a vára
kozást elunva el ne menjen, a tükör elé ültetik, és a kisfiú
val beszappanoztatják. Csak negyed óra múlva kerül rá a 
sor, s addig a kisfiúnak folyton dörzsölni kell a pamaccsal 
a képén a szappant.

*

Posta még ma se. Semmi, de semmi, sehonnan. Lehet, hogy 
a végén Sarajevóban fogunk meghalni?

Február 8.

A levél, mely ma Sonjától érkezett, voltaképp nem is 
nekem, hanem Micinek szól. Gračani és egyéb letelepedési 
problémákat tárgyal példás hűséggel, komolysággal, részletes
séggel. Mici viszont tegnap megint egy expresszlevelet írt 
neki, melyben kéri, hogy menjen el ebben az ügyben Olgá
hoz. És most Sonja a legközelebbi levelében természetesen 
megint részletesen erről a démarche-ról75 fog beszámolni. S a 
sajátságos lehetőség, hogy én olyan alaposan vonulok vissza, 
hogy a jövőben is a Mici és Sonja viszonya erősebb realitás 
lesz, mint a Sonjáé és az enyém. A ma érkezett levélben — 
természetesen az is hozzájárul, hogy kettőnknek íródott — 
az én hosszú episztolámra még csak ki se tér egy szóval se. 
Talán így jobb — talán most lassan abba is kellene hagynom 
a túl hosszú és túl belülről jövő levelek írását. És hagyni, 
hogy magától kimúljon, ami születőben volt. Kimúljon illőn, 
szokásosan szürkén. S legfeljebb, én majd még szomorúbb 
leszek, mint voltam, mint vagyok. De akkor biztos, hogy 
megmaradna egyetlen egésznek az életem.
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Egyébként ma egyszerre eszembe jutott, hogy történt, hogy 
a világnak az a legkevésbé kíváncsi embere, aki Mici, akkor 
este, míg én fürödtem, elolvasta a naplómat. Én akartam. 
Mikor ugyanis Mici azt mondta, hogy mehetek fürödni, én 
elővettem a naplófüzetet, és gyorsan beleírtam még pár sort. 
Ma néztem meg, mi volt az a pár sor: felszólítás, levél M id
hez. S azt megírva, csaptam be a füzetet, s hagytam bent 
Micivel egyedül. S tulajdonképp tudtam, hogy most meg 
fogja nézni, mert hiszen épp aznap egész leplezetlenül el- 
kínzott, komor arccal jártam-keltem.

Febr. 10. reggel

Mintegy intercurrens láz7*, két-három napnyi csend után, 
újra elővesz — elég volt, hogy olvastam a nevét a Zoricától 
tegnap kapott nagyon szép, és az Ivó (Peko) ugyancsak 
tegnap érkezett nagyon érdekes levelében. De írni csakugyan 
még mindig nem írtam neki. S most már megvárom a Mici 
ügyében tőle érkezendő expresszlevelet.

Tegnap éjfélig a Fájj élet, fájj kezdetű versen dolgoztam. 
Most újra meg fogom nézni. Rossz éjszaka — s azonkívül 
poloskák. Az Isten, aki az emberek és poloskák atyja egy 
személyben — perverz paradoxhajhász.

*

Fájj élet, fájj. Sorsok sorsa, idő,
Bősz kovács üss, szikráztass, mint vasat!
Mit féljen, ki él? Csak izzak, míg élek,
Szikrázó kínban halálig makacs.
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Remény, menj füstbe! Rajta, sújts pöröly! 
Pajzstalan, pórén sem kell rongy vigasz.
Kit úgy átkoztam, tartlak s tarts csak sorsom, 
Himnusz lett már e bértelen élet,

Dac himnusza, vigasztalan, de dac.

(Jan. 20.—febr. 10.)77

Febr. 13.

A Pečat új száma megjelent — Krleža nem tartotta meg 
a szavát.

Ma levél Zágrábba — Mici Graüani-kérvényével együtt. 
S a levél nem program szerint szürke, hanem, . .

A Peüatról jut eszembe: a kudarcok kiábrándítók, de van 
ami még kiábrándítóbb: a győzelmek. Legalábbis úgy kép
zelem. Vagy talán ez a „savanyú a szőlő” filozófiája? Min
denesetre egy biztos: szeretnék, nagyon, egész nagyon sze
retnék győzni — ez magyarra fordítva az én számban azt 
jelenti, hanggá válni a hangzavarban, publikálni — de any- 
nyira mégse szeretném, hogy „mindenáron”. Ezt bebizonyítot
tam magam előtt Párizsban, mikor Mme B. közölte velem a 
feltételeket.78 Ma írtam Sonjának, hogy „írom a posztumusz 
műveimet”. Csak kicsit szorgalmasabban, gyorsabban írnám 
őket!
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Febr. 14

Megint egyszer vad hideg és kifogyhatatlanul hulló, egyre 
hulló hó. Ilyenkor mindig vágyam támad, hogy a fejem 
meztelen meleg ölbe temessem bele.

Dr. MrvoStól ma levél Micinek. Terminus nélkül — de 
biztat. Cs szegény Mici, aki hazaszaladt megnézni, mi jött 
a postán, örült vele. Milyen szörnyen szerények lettünk, 
öröm, hogy ígérik, hogy majd esetleg sikerül — Drvaron 
élnünk! És lehet, hogy még erre a poloskás szobára és a 
poliklinikára is nemsokára mint elveszett paradicsomra fo
gunk visszagondolni — ha — s erre sok minden vall — ta
vaszra csakugyan itt lesz a háború.

Az én átkom: a regényem megint mászva, de mégis közele
dik a végéhez. Egy mondattal néha kerek egy órát vesződöm
— és kevés örömmel veszem tudomásul, ha végül mégis el
készül.

Délután

Mici levele Ivó Pekónak: „Vrlo malo sam postigla u ii- 
votu, ali to malo íto sam postigla, zahvaljujem najviíe mojoj 
nestrpljivosti. Da nisam nestrpljiva, nisam véé živa.”79

Febr. 15.

Tegnap este diktáltam Micinek — és megdöbbenve láttam: 
nem egész négy gépelt oldal a termése vagy tíz napnak! 
Fogadalom hangosan és magamban: sokkal-sokkal többet kell 
dolgozni.
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Febr. 17.

Szép szombat délután. Huxley: Kontrapunkt.80 Poézis nél
küli irodalom — s annak a szektának szól, melynek foglal
kozásszerűen objektumul a poézis jutott.

Micinek ma lediktálhattam végre „a véres ing” fejezet81 
végét.

Febr. 20.

Milyen kár, hogy csak egyszer van egy héten vasárnap! 
Épp csak kóstolót kap az ember abból, milyen volna egy 
emberibb élet: vekkeróra nélkül, várásoktól mentesen, nem 
fáradtan kelni, s maradni az ágyban, amíg jólesik. De este 
már vége a varázsnak — este már a holnapi korai felkelés 
jegyében fekszik le az ember, és vége a szép csalásnak, ami 
a vasárnap volt. S aztán újra a hétköznapok — sokat Mici 
nélkül lenni, s megint szabad préda rossz és fájó fantáziák
nak a szegény fejem. A szegény itt nem azt jelenti, hogy 
sajnálom magam. Inkább a megvetésnek egy bizonyos hang
súlyával érzem a szót — és ez rosszabb, mintha sajnálni 
tudnám magam. Fájok magamnak, és még inkább — vagy 
emellett fáj nekem Mici, akinek a kezéből egyszerűen magát 
az üdvösséget eszem, valahányszor érint vagy érinthetem — 
s aki éntőlem semmit, még a piszkos gondokkal való harc
hoz se kap semmi segítséget se.

Szégyenletemben szerettem volna a föld alá bújni, mikor 
tegnap. . .  Az történt, hogy a poliklinikáról már egy órakor 
hazajött azzal, hogy el kell mennie egy beteg gyerekhez a la
kásra; azt valami alapból a poliklinika külön megfizeti majd. 
Nekem mindjárt különösnek tűnt, hogy az orvos, akinek 
menni kellett volna, Mioinek adja át ezt a keresetet. Az ok 
kiderült aztán. Isten háta mögött, a Vratnik nevű muzul-
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mán negyedben bolyongott Mici háromnegyed óráig, míg 
egy postás gavallérosan maga elkalauzolta a megkérdezett 
címre. A postás még meg is várta, míg Mici elvégzi a dolgát 
a betegnél — s aztán Mici sietett volna már haza, de a postás 
marasztalta, hogy jöjjön fel előbb hozzá feketekávéra. Mici
nek a világon semmi kedve hozzá, de a postás hólabdát dob 
a saját lakása ablakára, a felesége kidugja a fejét — és leg
alábbis egy percre fel kell menni. A beszélgetés a postással, 
az egész kis kaland, minden a végén egész mulatságos lett 
volna, ha Mici nem tudja, hogy van egy őrült, aki a férje, 
s aki ötpercenként az órát nézi, hol késik. És lélekszakadva, 
a sietségtől kimelegedve jött haza a galamb. . .

Este mozi. Carnet de bal.82 Párizsban nem néztük meg. 
Itt élmény volt. Mind a kettőnket felizgatott — a film és a 
reflexiók, amiket ébresztett. És az este szép volt — és az 
éjszaka, az én éjszakám. . .  túl sokat beszéltünk előzőleg az 
öregségről, az időről. — Voltaképp van abban valami irtóza
tos, hogy hetek, hónapok óta egyikünknek sincs, nem lehet 
egyetlen vidám gondolata se! Úristen, egy vidám gondolatot!

És ma — a biztosra várt posta helyett — egyáltalán semmi 
posta. És ennek megfelelően alig vonszolom magam. És Mici 
csak egy nagyon szomorú embert láthatott, mikor a zárdá
ból, ahol pár tucat gyereket kellett megvizsgálnia, negyed
órára hazasietett, mielőtt visszament a poliklinikára.

Csöngettek az ajtón: megint egy koldus. Fiatal ember. A 
rongyos kabátját kihajtja — mutatja a meztelen testét, nincs 
inge. Nem volt mégse a boldog ember.

Megírandó: a fasiszta. Modell: dr. Renner. Hangos és 
dühös antiszemita, mert az anyja zsidó. Az írása: óriási 
betűk. Stílusa, ha beszél: grandelokvencia83 cinizmussal és na
gyon energikus fordulatokkal. „Egy kiló ciankáli — ennek 
a lakosságnak ez oldja meg a problémáját.” Egyetlen erélyes 
szóra, mint egy hólyag, az egész alak összeesik, kicsi lesz . . .  
Nem visel télikabátot. Kraftmensch.84 A legnagyobb hidegben 
is kalap nélkül, barna sportöltönyben. Verától 80 din.-t vett 
egy orvosi bizonyítványért, amit ingyen kellett volna hivatal
ból kiadnia. A betegápolónők, akik az ő rendeletére az isko-

59



Iából nem mennek egyenest vissza a poliklinikára, hogy ott 
az legyen a látszat, mintha még mindig az iskolában volná
nak dr. Rennerrel. A betegápolónők az utcán bolyongnak, 
hogy dr. Renner ellóghasson egy félórát. Véletlenül találkoz
nak a főnökükkel, az egyik megvallja, hogy dr. Renner pa
rancsára töltötték az időt sétával. . .  dr. Renner letagadja, 
mikor a főnök megkérdi, hogy igaz-e. A főnök, Kurtović, 
tudja, hogy Renner hazudik, Renner is tudja, hogy Kurtovié 
nem hiszi el neki — az egész ember csupa ressentiment, fék
telen ambíció és — csupa seb.

*

ÁMOR FATI85

Fájj, élet, fájj. Sorsok sorsa, idő,
Vak lovaid gázolva száguldnak.
Mit féljen, ki él? Csak izzak, míg élek,
Szikrázó kínban halálig makacs.

Remény, menj füstbe! így élni ingyen 
Szép ez, szebb s pőrén sem kell rongy vigasz 
S kit úgy átkoztam, tartlak s tarts csak sorsom, 
Himnusz lett már e bértelen élet,

Dac himnusza, vigasztalan, de dac.

Sarajevo, 1940. február 20.

Febr. 22.

Tegnap este áhítatban verset kezdtem Micihez, akit ma 
reggel hétkor kísértem ki a vonathoz. Blaiuljnak hívják a 
falut, ahova egy betegápolónő kíséretében megy ki, hogy az
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iskolás gyerekek egészségi állapotát kontrollálja, ö t  napon 
keresztül mindennap más községbe fog most kimenni. Teg
nap este egy régi ruhájából készített magának egy kapucnit 
a hideg ellen. Olyan szép volt benne, hogy alig tudtam meg
állni, hogy „elbúcsúzás” ürügyén a Schwester Fanny86 jelen
létében meg ne csókoljam — de mégse lehetett, mert hiszen 
délután 2—3 órára vissza lesznek, s a sestra87 Fanny a végén 
gyanút fogott volna, hogy nem is vagyunk igazi házastársak. 
20 fokos a hideg. A villamoson összenevettünk: a befagyott 
ablakra hatalmas betűkkel volt rárajzolva: Sonja. — A szo
katlan korai felkelés — ami Micinek különösen nehezére esik
— szinte vidámnak mutatkozott. Azt hiszem, az is volt, s 
nem akartam elrontani a kedvét azzal, hogy figyelmessé te
gyem a megbilincselt, kabát nélküli fiatalemberre, akit pus
kás csendőr kísért — tőlünk pár lépésnyire a pályaudvaron 
a klozettba. —

Tegnap levél Gugától és Sonjától. Zoricánál, úgy látszik, 
baj van. Guga beadta a Mici kérvényét a graíani állásért. 
Sonja levele után megint az az elképzelésem, hogy ha még 
egy évig nem találkozom vele, lassan elszürkül, elhal az egész 
varázs. Egyszerűen — s ez különös — azért, mert az ob
jektív stílus, amit ő — úgy érzi — kénytelen alkalmazni a 
levelében, addig fogja leplezni a szubjektív valóságot, míg 
nem marad majd csakugyan semmi komolyan leplezni való.
— Mici helyett még tegnap én válaszoltam.

A tegnapi német hadijelentés. Mért rendíti meg inkább az 
embert egy ilyen hadijelentés, mely arról számol be, hogy 
húsz franoia katonát, akik egy teherautón mentek a frontra, 
lemészárolt egy német járőr, mintha azt olvassa az ember, 
hogy itt vagy ott harcok folynak, s mindkét oldalon súlyos 
veszteségekkel? Azért-e, mert húsz konkrétebb, kevésbé ano
nim, mint ezer vagy tízezer?
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TE

Reménynek szárnyát lelkem elvesztette 
De megtanult térdelni. Lelkem térden áll.
E hóhér zajban ha mint ma, megjött az este 
S a csend feltámad. Gyógyszer, hűs ezüst kanál 
Lázas szájban, neved magában már, te szép,

Te, ó te! Négy fal, bent ágy, ócska asztal,
Papír, papír, könyv. Fönt kis villanykörte ég.

S e hónapos szobánkba bús malaszttal 
Húsz vándor év száz hónapos szobája lép 
S mindben — hol mindenütt! Mint most,

velem te jó,

Te, ó te! Sátoros, vert élet holdja 
Vallásom, vétkem, üdvöm! Bőség, élet-kút!
Leheleted száztorkú szomjam oltja 
S két kis melled, két nászra hívó édes húg,
Szűz fészkem, száz szerelmem, száz nő vagy,

te Egy,

Te, ó te! Itt húsz év óta mellettem.
Se szó, se hang. Az én lelkem most megy, bolyong 
őserdőmben benned. S fejem kezedben.
Életem csak véres, csúfolt, mihaszna rongy 
S imádom, mert tiéd, mert nincs másod, te dús.

Sarajevo, 1940. febr. 21—27.

Febr. 23. de.

Ma Mici Raskrsne nevű helységben. Ellenben Olgától levél
— jó hírrel Drvar ügyében. Ügy örültem előre Mici örömé
nek, hogy alig tudtam ezenkívül mást is tenni.
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Ma láttam a legalázatosabb koldust. Megint fiatal ember. 
Behallatszott a szobámba, hogy valaki megállt az előszoba 
üvegajtaja előtt. Csak azért hallottam meg, mert állandóan 
fülelek, nem jön-e Mici. Aztán egész halk kopogás az elő
szobaajtón. Kétszer, kis szünet, harmadszor, majd csend. 
A csend irritált, s kinéztem. Ott állt, az ajtótól tisztes tá
volban, a koldus. Mért nem csöngetett? Szembeszökik a 
csengő gombja. Mennyit taposhatták, hogy magát méltatlan
nak ítéli a csengő gombjának használatára! Csak mint egy 
kutya, kaparja az ajtót. A csengőt — ezt különben többé- 
kevésbé koldus útjaimban, minden olyan helyen, ahol kérni 
jöttem — én is pretenciózusnak éreztem —, a villanycsengő 
inadekvátan bátor és hangos, betölti a lármájával a házat, 
azt a házat, ahová az ember — kérni, alkalmatlankodni jött. 
A villanycsengő aránytalanul szerénytelen. Fel kellene egyet 
szerelni szordinóval — azok számára, akiket nem hívtak a 
házba, akiknek vtinni kell, s nem lehet hozniuk.

Febr. 24.

Hajnali ködben vonathoz. Mici Reljevóra utazott a mindig 
édeskésen mosolygó, kék szemű sestra Fannyval — aki kü
lönben úgy él, mint egy kutya. Du. megfőzi az ebédet. A 
férje négykor jön haza. A fia megmelegíti magának délben 
az előző nap elkészített ebédet. Vasárnap nagytakarítás, va
salás, mosás*

A pályaudvarról gyalog mentem haza. A sűrű ködben tá
voli gyárkéményből felszálló füst — mint egy mozdulatlan 
kék oszlop ég és föld között.
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Febr. 25.

Tegnap Mici már tízkor itthon volt. A hideg és ffitő- 
anyaghiány miatt a falu iskoláját zárva találták — s szeren
csére hamar akadtak vonatra, vissza Sarajevóba. Így dupla 
vasárnaphoz jutottunk. S a szenzáció: Guga aranyos expressz- 
levele tegnap du., a Zadrugák88 ajánlatával: azonnali állás 
Micinek, ha igényt tart még rá. Este tehát nagy levelezés — 
Zadrugáknak, Vera segítségével. („Nincs valami könyve a 
Mici számára hétfőre?” „De, egy regény: Romé89, Zolától.”) 
Ma csodaszép nap, késői felkelés, séta Bentbaíára, a Miljacka 
mentén. BentbaSán ebédeltünk, utána haza. — A magas hátú 
fanyergek a kis bosnyák lovakon. A sziklák, amik a nap
fényben „izzadnak” (Mici).

S mind ezen közben: nem töltök ébren egyetlen órát anél
kül, hogy eszembe ne jutna Sonja — holott azt hiszem, hogy 
igazság szerint komoly helyet az én életemben egyszerűen 
nem tudnék adni neki, s mennél tovább hallgat ő, annál 
inkább kételkedem benne, hogy csakugyan olyan komoly-e 
a hely, amit én foglalok el az ő életében — vagy foglalnék 
el. De mindennek ellenére. . .  és ez legalábbis addig így fog 
tartani, míg egyszer megint közelből jól meg nem nézhetem, 
s össze nem hasonlíthatom a fantommal, aki máris — talán 
m áris. . .  De ha nem?

Febr. 26. reggel

Ma hajnalban Micim Hadziéra utazott, csak du. 5-kor jön 
vissza a vonatja. Ha csak tudom, hogy nincs legalábbis 
ugyanabban a városban, mint én — máris egyszerűen bizony
talanabbul járok az utcán, és komorabban ülök otthon* Olyan 
volt ma reggel az arca, mint lehetett tizenhat éves korában: 
olyan sima, kislányosan szelíd, friss komolyságé. A pályaud
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varon máris ismerősök üdvözlik: tanítók, tanítónők, akik 
Sarajevóból járnak ki naponta a környékbeli falvakba, ahol 
Mici az utolsó napokban iskolaorvosként szintén kint járt.

Febr. 27. reggel

Tegnap 153 gyereket vizsgált meg Hadžićon, és ma reggel
— végre ez az utolsó vidéki kirándulás — Alipaíin Most.

Sarajevo, 1940. febr. 29.

Mici tegnap óta erős meghűléssel, amit a falusi kirándulá
sokról hozott, vakációzik. De nem a hűlés miatt. Tegnap 
bement a poliklinikára, de. 10 óra tájban parasztszekéren 
beteg gyereket hoztak be a szülei: a gyereket Micihez vitték
— és meningitise volt. A jelentésre, hogy meningitises gyerek 
jött — a polikliinikát fertőtlenítés céljából azonnal bezárták 
hétfőig. És így történt, hogy most mindennap 24 órát lehetek 
vele. Furcsa: nem vagyok fantáziátlan, ha rémségek elképze
léséről van szó, de percig komolyan nem gondoltam rá, hogy 
Micit megfertőzhette a kisfiú. S Mici mesélte, hogy a kollé
ganői, különösen az egyik, valóságos pánikban azonnal szinte 
menekült az intézetből.

Ma „a Vendég,, fejezet90 már kész részletét diktáltam Mi
cinek gépbe — és Mici láthatóan és hallhatóan nagyon meg 
volt elégedve.

Ha nem volna itt még mindig a regény, most sok verset 
írnék — vannak dolgok, amik olyan abszurdok és ellentmon
dásosak, hogy csak versben lehet őket kifejezni.
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Márc. y

A regényhez: Éhesnek lenni mindig nagyobb szenvedés, 
mint amekkora öröm jóllakni.

Gyerekkoromban egy iskolai dolgozatot írtam. A téma: 
„A gazdaságosság elve a természetben” volt. Már akkor is 
épp az ellenkezőjét fejtettem ki a dolgozatban, mint amit a 
cím előírt. Ma pedig egy „dolgozatot” tudnék írni a címmel: 
„A túlfizetés elve az életben.”

Szép esték. Véletlenül rábukkantam Benedetto Croce: 
„Aesthetik als Wissenschaft des Ausdrucks und allgemeine 
Linguistik”91 c. könyvére. Mici jumpert köt esténként, s én 
felolvasom neki Crocét. A mindig kellemes élmény: egész 
sereg gondolatomat viszontlátni egy rendszeren belül, mely 
nem az enyém.

Otthonról lap, apuska beteg. Jaj.
Sonja Zoricánál Cakovecen. Sonja pár nap előtt érkezett 

levelére egy, kettőjüknek Cakovecre írt lappal válaszoltam, 
közösen Micivel. Egyszerűen nem volt kedvem többet írni. 
Minthogy azt hiszi, hogy Mici semmit se tud, a leveleit annyi 
gátlással írja, hogy magából semmit se tesz bele a monda
taiba. Beszélgetés Micivel: ne írjam-e meg Sonjának, hogy 
Micinek a számára nem titok a titok? Mici — s megint 
egyszer igaza van — azt mondja, hogy ne, mert akkor egész 
megzavarodik, megbénul a kislány. A megdöbbentő, amit Mici 
a Baudelaire: Réversibilitéjéről92 mondott. Inkább megrendí
tette, mint minden, amit mondtam, elmeséltem.

Mire. 6.

A csend eztán a számomra fehér színű lesz. Pár tavaszi 
nap után hogy ma újra havazik — reggel, hogy Micit elkí
sértem az iskoláig, meglepett a csend. Nem is hó, csend hullt 
a városra. Hullt és hull.
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Sorijával beszélni kellene nekem — Mici is azt mondja, 
hogy akkor természetesen megmondhatnám, hogy Mici ol
vasta a naplóm, mind azt elmondhatnám, amit Micivel be
széltem. De talán jobb, hogy nem beszélhetek vele. Guga 
az utolsó levelében arról ír, hogy Sonja terveket sző, mint 
fog bennünket Drvaron meglátogatni. Első reakcióm: félelem 
volt a gondolatra, s másrészt. . .

Az élmény múltkor éjjel: egyszerre egész lényemben érez
tem, hogy soha senki engem — engem, aki s amilyen vagyok
— annyira szeretni nem tudott volna, s nem fog tudni, mint 
ahogy Mici szeret. S egyszerre boldog voltam, sírni tudtam 
volna a boldogságtól. Mici aludt, vállán volt a fejem, a karja 
a fejem alatt.

Mire. 7. este

Otthonról semmi hír. Félek, hogy egyszerre csak — a sür
gönyhordó fog csöngetni az ajtón. Csak Goldbergtől egy 6 
oldalas, kínos levél, mely mind a kettőnk napját megmér
gezte. A „professzionális deformáció”, úgy látszik, sehol se 
érvényesül annyira, mint a hivatásos pedagógusoknál.

Jól nevelt embereknek van egy állandó mosolya, egy sze
mélytelen mosoly, mely megbénít minden közvetlen emberit 
bennem. Mara, aki ma másodszor volt nálunk, ritkán moso
lyog másképp, és ritkán tűnik el egészen az arcáról ez a jól 
nevelt mosoly.

Mire. 8.

Olgától régi hangú és jó hírt hozó levél. Hazulról is: meg* 
nyugtató. Nem tudtam bevárni a du. fél kettőt, az iskolába
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mentem, ahová reggel kísértem Micit. Mici és még 3 nő — 
munka után — feketekávénál: a tanítónő, az ápolónő és 
Mici orvoskolleginája. Egy asztal körül négy nő — az első 
érzés: idegen szférába tolakodsz be, férfi. Számomra minden 
nőtársaság olyan különös, hogy szeretnék a kulcslyukon be
nézni, hallgatózni. Van benne valami érthetetlen: csak nők 
együtt. Csak férfiak együtt — nem titokzatos a számomra. 
Arról tudom: unalmas.

Írni egy verset, Suttogó dal volna a címe, és az egész vers 
minden sora gyengéd suttogásként hasson — szinte ne lehes
sen másképp felolvasni se.

Olga levelében arról is ír, hogy Krleiával beszélt, aki az 
én érdekemben — a mai viszonyok között — helyesebbnek 
véli az én nevemet nem kinyomtatni — s Olga azt hiszi, 
hogy Krleiának igaza van.

M ire. 13— 14.

VÉG HELYETT KEZDET

Szorít sorsom, mint béklyó rab kezét,
Hideg, süket, nappal, éjjel kegyetlen;
Hozzád kiáltok, én Enyém, Egyetlen,
Rabnak kék ég, napfény, te jó, te szép,

Te Szívem Vére, Ház, Hazám, Egy-Szentem, 
Ne tarts tovább, und már e hős mesét! 
Mondjad te is ki végre: már elég,
Elég belőle, csúf sorsával vesszen!

Ó veszni! veszni! vágyam: veszni már!
S te nem bocsátsz, felkap dacos szerelmed 
Tenger szennyek fölött, szent griffmadár,
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S gyönyörben álmot látok ieglegszebbet 
S a fáradt szív már újra jubilál —
S a vég helyett megint hajnal van, kezdet.

Mire. 15.

Sonja utolsó levelét múlt hó 29-én írta. Azóta, beleértve 
a mai napot is — mert a mai posta se hozott semmit — 
csend. „Das Lied ist aus?”M

Mire. 18.

Ma reggel elküldtem Mici levelét — én is írtam hozzá — 
Mirának. Hogy írjon neki, valószínűleg úgy szánta rá magát 
Mici, hogy egyszerre ő is úgy érezte, túl nagy a csend kö
rülöttünk. Napok óta nemhogy Drvar ügyében, de sehonnan 
se semmi posta. És ma se. Az utolsó levél, amit kaptunk, azt 
Goldberg írta — s abban igazán nem telt örömünk. Különös 
tünemény: autoritás-öntudattal, fanatikus öntisztelettel kár
pótolja magát azért, amit kívülről nem kapott meg karrier
ben. S emellett igazán maga a becsületesség és a baráti fá
radhatatlanság — de emellett!

Vasárnap szép séta Micivel. Mici a kis török temetőre, 
melyre a magasból láttunk le: „Ezek a kis, kidőlt sírkövek, 
mint a megfehéredett csontok a földön.”

Séta közben egy másik sírkő, német felírással: „Hier 
ruhen die im Jahre 1874 bei dér Einnahme Sarajevos ge- 
fallenes Kammeraden”94 — két m-mel.

Az új mániám: megyek az utcán, és egyszerre arra várok, 
hogy felbukkanjon Sonja.

Tegnap volt egy hete annak a különös éjszakának, mikor
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kétségbeesésemben sírva fakadtam. S Mici felszabadított — 
és azóta elmúlt az öregedéstől való szorongás a kínos követ
kezményével együtt —, és minden éjjel újra élvezem a bol
dogságot, hogy Mici az enyém. Néha fogcsikorgatva gondolok 
Sonjára: mi közöm hozzá? mit adhat nekem többet, mint 
amennyi az enyém? Eddig, amit adott, az a csalódás majd 
minden levele olvasásánál — és a gyűlölt postavárás — és 
a fantáziák, melyek Kirkét95 juttatják az eszembe — szegény 
kis Sonja, nem mintha ő a Kirké volna. . .  Tudom: a húsvét 
nem volna olyan szép, ha Sonja megjelenne itt, mint amilyen 
szép lesz, ha ketten leszünk, Mici meg én. És valósággal szé
dülésféle az, amit érzek, ha elképzelem, hogy hátha beállít 
meglepetésszerűen húsvétra.

A Ladoga-tó partján temetetlen heverő 50 000 orosz ka
tona halálának96 több értelme van-e, mint a „Kammeraden” 
sarajevói sírkövének? Mindig az élők, a túlélők beszélnek a 
halál „értelméről” — általában az értelemről, a Sinn-ről97 
és a történetfilozófiáról.

A sarajevói lovaknak — nem azoknak, akik lovacskák, 
és a fát meg a tejet hordják be s a gazdájuk előttük megy, 
a kantárukat fogva — hanem azoknak, akik pl. a homokkal 
megrakott kocsikat húzzák, a Čemerlina ulica biztos bizo
nyíték az Isten léte ellen.

Mire. 19.

Rossz nap, de szép este, hála Micinek és a szerencsének, 
hogy egy könyvkereskedésben Krúdy Gyula: Aranykézutcai 
szép napok98 — könyvére találtam. Az élet megenyhült ben
nünk, míg egymásnak felolvastuk. Posta semmi.
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Mire. 20.

Posta sehonnan. — Krúdy: tizenöttől-húszéves koromig 
nem szerettem. Hiányzott belőle a harcos elem. Megenged
hetetlennek tartottam. Negyvenen túl, ma, értem — és épp 
azért szeretem, mert 1916-ban az Aranykézutcai szép napok
ról írt.

InkarnációM az örömhöz — szeretnék egy nagyon szép 
verset írni, melyben az Örömöt kérlelném, hogy szálljon Mici 
szemére.

*

Nem, mégis jött posta. A háziasszony unokahúga elkérte 
a postástól, és du. egy órakor hozta haza nekem. Sonjától
— és Gugától —, és Sonja levele igazán szép, és most kez
dem remélni, hogy nem lesz semmi csúnya, semmi romlás — 
és szép és emberi lesz majd minden. Kezdek nyugodtabban, 
emberibben — és kevésbé férfiként gondolni rá.

Márc. 22.

Nagypéntek. Mici tegnap csodálatos egyszerű, igaz levelet 
ín  Sonjának, egész emberit, hamis pátosz, nemeslelkfisködés 
nélkül. Ma adtam fel az enyémmel együtt.
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Március 28.

A regény megy előre, és meglepett azzal, hogy súlyban 
hogy nő az egész — a vége által.

Tavasz, igazi, csodálatos kék éggel — és szép séták Mi
civel. A muzulmán korzó a Hrastovcin: a fátyol, melyből a 
csinos nőkön a kacérságnak különleges instrumentuma válik.

Háromlábú fehér macska a ház földszinti lakóinál. Tegnap 
tévedt be hozzájuk. Minden időkre titok marad, milyen harc
ban vesztette el a hátsó bal lábát.

Márc. 29.

Sonjától levél, külön Micinek, külön nekem. És méltó 
válasz a Mici szép levelére. És énbennem most már tisztul 
minden — nyugodtan és derűsen tudok rágondolni —, és 
ezt is Micinek köszönhetem. Gazdag, nagyon gazdag vagyok
— és megint sokszor van szívemben, szememben ünnep.

Mici ma rosszul érezte magát, úgyhogy a vasárnap nem 
volt jó. Feküdt az ágyon, sikerült elaludnia, s én nem gyúj
tottam villanyt, nehogy zavarjam. Ültem a sötétben, és ezer 
mindenre gondoltam. Egyszerre eszembe jutott az új, meg
írandó regényem első két mondata — s ezzel nagyon sok az 
új regény tartalmából és formájából is megvan csírájában.100

„Nincs másom, mint a történetem. Birtokba akarom venni: 
hogy az enyém legyen, hogy egészen sajátommá tegyem, el 
kell, legalábbis magamnak, mondanom.”
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Hiteiből, reményeiből, meggyőződéseiből semmi se maradt, 
ami túlélte volna a történetét, ami nem oldódott fel a tör
ténetében. Szó szerint: nincs mása, mint a története.

Apr. 1.

„Érdekes történet-e? Valid meg, öreg — sajnos, már némi 
joggal aposztrofálhatom így magamat —, valljuk csak meg, 
hogy ami engem illet, hasonló érdekeset eddig nem hallottam, 
s minden valószínűség szerint nem is fogok mindhalálig/' 
Senki se kénytelen meghallgatni. — Nem érdemes semmit 
se elolvasni, amit nem magának írt az ember. Hogy ez kor
látolt individualizmus? Fesztelen elmefuttatás, teljes szubjek
tivitás jegyében.

„Das Leben ist trotzdem kein Márchen”101 — írta utolsó le
velében a kis Sonja, s nekem eszembe jutott: elmondani egy 
egész életet mesében.

Sarajevo, 1940. ápr. 3.

Tegnap expresszlevél Olgától. Jovetić épp most volt Mrvoí- 
nál, s Mici azonnal utazzék Banja Lukára, hogy Jovetiének 
bemutatkozzék, s vele a drvari állás dolgát megbeszélje. Az 
állás egyébként azonnal elfoglalható. — Mici épp tegnap 
egész kivételesen fáradtan és olyan fáradtan jött haza a po- 
liklinikáról, hogy ő maga még azt se érezte, hogy milyen 
rosszkedvű — de én láttam. S aludt szegényke, mikor az 
expresszlevél megérkezett. Perc alatt friss lett. Együtt men
tünk. A kávéház előtt vártam rá, míg vissza jött Kurtoviétól, 
aki nagyon kedves volt, és borzasztóan fájlalta a kitűnő 
munkaerő elvesztését. Ma reggel Kannitz volt soron — és
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délután 5,30-kor Micikétől elbúcsúztam a vonatnál, mely 
vitte Banja Luka felé. S most egyedül ülök itthon, este fél 
tíz, és most kezdek csak annyira magamhoz térni, hogy egyál
talán tollat tudok a kezembe venni. Ezt senki se érthetné 
meg: olyan, mintha idegenben volnék, nem tudom hová tenni 
magam, és szomorú vagyok, mint egy gazdátlan kutya — 
holott tudom, minden emberi számítás szerint Mici holnap
után ilyenkor már megint itt lesz. De ez a „már” nekem 
nem már. Édes, jó életem, szó szerint: a jó életem ül most 
vonaton, és én üresen maradtam itt a čemerlina ulicában. 
S milyen szép volt a „búcsú” délután ma, hogy tele volt ez 
a szoba, amely most megbőgetően üres. Elég, hogy a pillan
tásom a piros kendőjére essék — ezzel a kendővel taka
róztunk be ma délután még az ágyon.

Fél hatkor ment cl. III. osztályon holnap fél tízig fog 
vonaton ülni. Vacak 500 din. miatt nem utazhattam vele. 
Ha legalább tudnék sokat és jól dolgozni — akármilyen 
hírrel is jön vissza —, ez megörvendeztetné ezúttal is, mint 
mindig.

KIS DAL

Elment az én rózsám idegen országba,
Nem mehettem vele és nem is utána.

Elment az én rózsám —- megyek én is, megyek 
„Föld alatt” jó ország, ott nincsenek hegyek,

Ott nincsenek vizek, hajó, vonat, határ,
Hazakapja párját ott aki haza vár.
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Április 4.

Féltizenegy délelőtt. Most már a lelkem Banja Lukin, s 
talán már szemben ül és mint más felnőnek, „tárgyal” dr. 
Jovetictyel, akiről Olga azt írja, hogy egy „Kugehener” .102 
S ma estére itt lehet a sürgöny az édestől arról is, hogy 
mikor érkezik. Az éjszaka azon a címen, hogy a két takaró 
alatt is hideg lesz, az ő piros kendőjét vettem a vállamra, 
s úgy aludtam, s abban ébredtem fel reggel.

Délután 6 óra

Siettem vissza ebéd után, hogy hátha már itt a sürgöny. 
Délután kétszer hosszú, postásos csöngetés: egy expresszlevél 
Gugától — nagyon kedves gratuláció a GoldbergtŐl hallott 
jó hírhez —, de ezúttal csak a csalódást éreztem; a második 
csengetés — a háziasszony valami barátnője. S azóta csend. 
Huszonnégy és fél órája, hogy Micit elvitte a vonat. — Dél
előtt jól ment a munka a regényen, de most nem tudok 
egyebet csinálni, mint várom a sürgönyét. —

Most csöngettek, s hozták a sürgönyt. S mint mindig, ha 
nagyon várok, egész más, mint amire készültem, se az a jó, 
se az a rossz — harmadik rossz. Legrosszabb, hogy holnap 
nem lesz még nálam. A vonat késéssel érkezett, és mennyi 
késéssel, ezt nem sürgönyzi. „Stigla zadocnjenjem / küa / 
čudnovat čovek naruíio mene za sutra”103, mikorra, hány 
órára, nem tudom, de úgy képzelem, még délelőtt kaphatok 
sürgönyt. Szegény lelkem, még azt is sürgönyzi, hogy „dobro 
raspoložena od zanimljivog slučaja / nadam se bice dobro”104
— ha legalább biztosan tudhatnám, hogy csakugyan nem le
vert, nem izgatott. Legvalószínűbb, hogy holtfáradt, s ezért 
tán csakugyan fog aludni tudni.

Én meglehetős nyomorultul — hozzá még fizikailag is; 
időnként szédülök.
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Sarajevo, 1940. ápr. 5.

Jó reggelt, Micikém. . .  most kaptam a lapját, Novskán 
kellett két óra hosszat várnia, lekéste a sarajevói vonat a 
csatlakozást. Így csak du. 1-kor ért tegnap Banja Lukára. 
Csak egy kis levelezőlap, és hogy árad belőle az egész fénye, 
Micisége! — Köszönöm. S most tíz óra, délelőtt. Délre itt 
lehet a sürgöny. — Furcsa ez ezzel a naplóval. Megbolondul
nék a magányosságban nélküle. Hisz nincs senki, akivel itt 
egyetlen élő szót válthatnék, vagy kedvem volna váltani. 
Kezdem megérteni, hogy mért külön súlyos emberkínzás a 
magánzárka.*

* Az április 4-i feljegyzésben idézett sürgöny, s az 5-én megkapott novskal lap 
mellett a naplófüzet ben megvan, dokumentumként betéve, Sinkó alábbi válasz
levele is:

Édesem, jóm, gyönyörűm, Micikém,
A tegnap délután 4,10-kor feladott sürgönyöd tegnap már délután hat után a 

kezemben volt, ma reggel megkaptam a Novskáról írt aranyos lapodat is, sze
génykém. Most fél hét délután — és a sürgöny még mindig nincs itt. Ezt nem 
értem, mert az a szörnyeteg bizonyára már délelőttre rendelt oda, s a sürgönyöd 
mindenképp már rég itt kellett volna hogy legyen. A legrosszabb az, hogy nem 
tudok erre semmiféle magyarázatot találni, megnyugtatót nem. Mert ha Drvar 
körül akármiféle komplikációkkal találkoztál is szembe, sürgönyt te küldtél 
volna. Nem akarom, hogy te úgy ülj Zágrábban, mint én itt, s minthogy la
podban azt írtad, hogy komplikációk esetért Zágrábba utazol, elhatároztam most, 
hogy ha este 8-ig nem jön tóled sürgöny, elviszem ezt a levelet a fópostára, 
és expressz adom fel. Kincsem, egyetlenem, akármilyen rossz meglepetés is ért, 
csak épségben légy, és ne hadd, hogy bármi is kínozzon. Cn Semmivel se fogok 
törődni, csak egyszer már megint együtt legyünk, akárhol. Most már azzal is 
beérném, ha csak hírem volna felőled, hogy nincs bajod. Énmiattam se búsulj. 
Eltekintve ettől a mai naptól, melynek némaságát képtelen vagyok félig-meddig 
megnyugtatóan megmagyarázni magamnak, nem is bírtam olyan rosszul az egyedül
létet. S ha holnap hírem lesz tőled, megint ember leszek. Szépem, szentem, min
denem — hiába fülelek, nem jön a sürgönyhordó, holott most már fél hét van.
Még másfél órát várok — csak ne várnék hiába!

Mondom, ha csak h írt adsz magadról, akkor mindent kibírok, s akkor nem
kell miattam aggódnod.

Rettegek érted, te édes, te jó, te Mici és csókollak és ölellek és simogatlak 
gondolatban. Több vagy az életemnél,

Ervin
Péntek este — 7 óra.

7 óra 30.
7 óra 45 — és most nem várok tovább, édes, édes lelkem.
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Sarajevo, 1940. apr. 8.

Pénteken nem jött meg délben a sürgöny, este se, éjjel se, 
reggel se, csak szombat délután egykor jött Travnikból: dél
után ötkor érkeztem, utazunk szerdán. A bölcsek, okosak, 
józanok nevessenek, de amit én pénteken déltől szombat 
du. 1-ig a sürgönyre várva átéltem, az erős ízelítő volt a 
pokolból. S most már tudom: lelkileg az én számomra az 
egész látszólag közbiztonságos civilizáció egyáltalán nem 
reális; az elképzelésemben egy ember itt éppúgy elveszhet, 
elvérezhet, mint valami úttalan őserdőben. És mert nem jött 
délbe, se este a biztosra várt sürgöny, éjfél után már nem 
ültem tovább szemben az ébresztőórával, hanem már a kü
lönböző halálnemek gondolatával feküdtem, nyitott ablaknál, 
s folyton az utcáról felhallatszó zajra fülelve, s párszor Mici 
„hallóját” hallucinálva, az ágyban, hogy időnként az ablak
hoz szaladjak, s csalódottan feküdjek vissza. És legalább va
lamit tudtam volna tenni! Se olvasni, se írni — semmit, min
dent értelmetlenné tett, megbénított bennem a gondolat, hogy
— nem látom többé Micit, s én még pár napig így ülök itt 
hiába várva a sürgönyre — s aztán? És szombaton este úgy 
ültem már Mici mellett, mint máskor, s az én számomra mégis 
úgy, mintha egy alvilágban végzett utazás után tértem volna
— haza. S most pakolunk — és szerdán utazunk együtt 
Jajcén keresztül Mici új munkahelyére: Drvarra.

Drvar, 1940. apr. 13.

Az Okružni ured105 drvari kórházában az ötös számú szo
bában, miközben Mici a főnökével, dr. Zotoviétyal a dél
előtti orvosi vizitet végzi. . .  Igen, Mici megint egész komo
lyan orvos, a pályaudvaron a kórházi szolga várt, dr. Zoto- 
vićhoz vezetett mindkettőnket — én a Prinzgemahl106 szerepé
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ben hallgattam illedelmesen — Mici és a főnöke a munkáról 
beszélgettek, aztán a lakáskérdésről, dr. Zotovié megígérte, 
gondoskodni fog róla, hogy a „šipad”107 ingyen bocsásson Mici 
rendelkezésére kétszobás lakást, fűtést, világítást, igen ked
vesen, kollegiálisán addig is a kórházban adott nekünk szobát 
— mindez normális, de a normális olyan szokatlan a mi 
életünkben, hogy kalandnak érezzük. Utazásunkhoz és ér
kezésünkhöz a „zenekíséret” az őrületes tengeri csata az 
Északi-tengeren. .  .108

Az út: Jajce. A vízesés félelmes — egy folyó, amely pil
lanatokig meder nélkül az űrben — mintha magának a fo- 
lyónak is rémületes volna. Séta a folyó partján. A sziklás 
part, tele barlangokkal — s egy-egy barlang „szája” — 
csakugyan szájra, őslények, mammutok állkapcsára emlé
keztet, egy-egy óriás záp-, vagy éles szemfoggal. — A cölöp
építmények!

Mici nem akart semmit arról mondani, miket gondolt, míg 
egyedül volt, Sarajevótól Banja Lukáig és vissza. Talán majd 
Jajcén — mondta. De ott azt felelte: az most már elmúlt, 
ma ma van, minek arról beszélni? Jobb nekem, ha azt most 
hagyjuk.

— Jó, ne beszéljünk róla. De legalább valamit arról, hogy 
mién voltál „miattam szomorú”, mint írtad a lapodon. Tu
dod mit, írd ide az újság szélére. . .

S oda írta ceruzával az összefoglalást: „Az öröm nem hagy 
nyomot, csak a szenvedés, teh á t. . . ”

— Ez az én múlt-komplexusomra vonatkozik? A hosszú 
versemre?

— Igen.
— De akkor mért voltál miattam olyan nagyon szomorú?
Nevet. Egy órával később újra az újságpapír szélére egy

még rövidebb mondat:
„Találkoztam Zinner Erzsivel.”100
Erre megborsódzott a hátam. Nem faggattam tovább, nem 

akartam elrontani a szép, boldog napot. De azóta töröm a 
fejem, mit jelent ez a második mondat. Vajon máris úgy
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érzi magát énmellettem, mint ahogy én leírtam Zinner Erzsit 
Lénárthoz való viszonyában? Ez legalábbis óriási anticipáció 
volna, anticipációja még mindig távoli lehetőségeknek, több 
mint távoliaknak. Én most már igazán nem tudom, hogy 
egyáltalán mit jelent, sőt jelent-e egyáltalán valamit Sonja 
nekem — vagy az egész csak egy káprázat volt — különös 
módon, most már azt se tudom, hogy egyáltalán „tetszik”-e 
nekem? És hogy mióta Sarajevóból elmentünk, és Micit any- 
nyival elégedettebbnek látom, én is elégedettebb vagyok — 
azt tudom —, elégedettebb a szó eredeti értelmében, az 
elég-en a hangsúly, azaz hogy sokkal kevésbé kell valami 
más, sokkal inkább fölöslegessé vált minden egyéb.

A kis Šipad-vonat Jajcétől Drvarig. A vénlány, aki a 
drvari vasútigazgatóság tisztviselője, és nemcsak Micinek, 
akiről megtudta, hogy orvos, de a többi útitársnak is főleg 
a különböző betegségeiről s a velük összefüggő testi szenzá
cióiról beszél. Azt teszi, amit minden lírikus — csak éppen 
nem tudja — a crocei értelemben — kifejezni magát.110 Órák 
hosszat fenyves erdőn megy keresztül a vonat. Sarajevóban 
tavasz volt, igazi — tavaszból utaztunk bele a télbe, magas 
hóba, hóborított fenyvesek közé. Itt is, Drvaron, hófúvás 
fogadott — de ma már tavasz, kint süt a nap, és nyoma 
sincs hónak.

Hófúvás ellenére tegnap bejártuk Drvart. Sivár. Mint az 
emberek élete — mindenki munkás vagy hivatalnok, s min
denki az egy Sipadnál — minden szabályozott. Ki van kap
csolva az életből a jó hazárd — csak a rossz véletlen marad 
érvényben: betegség, halál, háború. A Činovniiki dóm111: min
denki külön ül egy asztalnál, s mindenki ismeri a szomszéd 
asztal vendégét, s átbeszélgetnek egymáshoz — de külön 
ülnek.

Lehet, sőt valószínű, hogy egész Drvaron én vagyok az 
egyetlen ember, aki nem Sipad-munkás, nem Šipad-hivatal- 
nok, és mégse kereskedő vagy csendőr.
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Az utolsó nap Sarajevóban. Egyszerre Vera és Mara, és 
mind a ketten rengeteg „személyes” beszélnivalóval. „Ha 
tudtam volna, hogy ilyen hamar elmennek!” — mondja egyik 
is, másik is. Se Mici, se én emberileg semmit, de semmit se 
kaptunk se ez este, se egész sarajevói tartózkodásunk alatt. 
Könnyebb szívvel még nem hagytunk el várost, mint most 
Sarajevót.

Drvar, 1940. ip r . 17.

Micinek, minden jel szerint, itt jó lesz. Klinikai munka, 
és a főnöke hagyja, hogy önállóan dolgozzék. Hosszú évek 
után megint szabad orvosnak lennie. Még mindig a kórházi 
szobában lakunk, s kialakul egy egész új életritmus. Szá
momra a nap két eseménye: délben a posta, mely eddig csak 
egy lapot hozott otthonról, s délután 4-kor a vonat, mely
nek a postakocsija a beogradi Politikát hozza — s mindjárt 
a pályaudvaron kell megvenni, mén különben nem kapni. 
De eddig minden második nap hiába ácsorogtam a többnyire 
késve érkező vonatra várva a pályaudvaron, ha a belgrádi 
vonat késik, akkor a miénk újság nélkül érkezik. És épp 
ezekben a napokban, mikor még éhesebb hírekre az ember, 
mint máskor. S rádiónk egyelőre nincs.

Már azért is, mert a szobánkban rossz a világítás, mi, akik 
megszoktuk az éjfél után való lefekvést, kilenc után ágyban 
vagyunk. Reggel 5-kor azonban a betegek, koránkeléshez 
szokott parasztok, munkások már fellármáznak bennünket. 
Fél hétkor vizet melegítek mosdáshoz, teához, hétkor felke
lés, mert 8-kor Mici már a főnökével vagy nélküle az orvosi 
vizitet végzi. Délig majdnem mindig el van foglalva. Aztán 
ebéd a činovnički dómban. Du. 4—6-ig megint orvosi munka,
6 után, vacsora előtt — tegnapelőtt nagyon szép holdvilágos 
estében — séta a kolónián kívül, egész a „Spitz”-nek neve
zett helyig. A kolónián belül kedélytelen minden mozgás —
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mindenki néz, mindenki lát. Az országúton megint otthon 
vagyok, vagyunk, de én, és itt, különösen, mert az az érzé
sem, hogy nagyon furcsán hat itt az egzisztenciám.

Tegnap a Radnički dómban112, mely még csak nem is azon 
az oldalon épült, mint a činovnički dóm, nagy munkásgyfi- 
lés. Nagyon szerettem volna bemenni, megtudtam volna leg
alább valamit az itteni életről, de ha oda beteszem a lábam, 
vagy csak a közelébe megyek is, azonnal akkora feltűnést 
keltek — s annak minden következményét is felidézem. Így 
tehát a teljes inkognitó, mint életforma — inkognitó és né
maság. Hatodik napja, hogy itt vagyunk, és az egy Micin 
kívül, aki imádandóbb, mint valaha — senki emberrel még 
nem közöltem háromszavas gondolatot se. Nemcsak élőszó
ban, hanem még levélben sem. De a regényen dolgoztam, 
nem sokat, de talán jól.

Sonja nem megy ki a fejemből. Mici küld, beszerzések 
miatt is — ez az ürügy —, jó volna, mondja, ha Zágrábba 
mennék, s jövő héten félárú jeggyel lehetne utazni. Sonja 
nem megy ki a fejemből, de — ez a különös — nem akarok 
Zágrábba utazni. Ha Mici is jöhetne, akkor boldogan, de 
egyedül. . .  Sonja nem megy ki a fejemből, de soha boldo
gabb nem voltam Mici mellett, Mici által, mint most, mióta 
visszajött Banja Lukáról. —

Tegnap az újságra várva a vonatnál tömeg rezervista, 
csupa rosszul táplált, rongyos ember, szomorú arc és lárma. 
Azt hiszem, tegnap piac volt, mert egész karavánja a kis 
bosnyák lovaknak — elöl a kantárttartó paraszt vagy pa
rasztasszony — haladt el a kórházablak alatt. Az egyik pa
rasztasszony eleresztette a kantárt, a lovacska, mint nálunk 
a kutyák, csak lassabban, ment a gazdája után. A paraszt
asszony egy kakast vitt. Nem úgy, mint nálunk, összekötö
zött lábainál fogva, fejjel lefelé tartva, hanem a karján 
vitte — és a bal kezével simogatta a fejét, a taraját.
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Drvar, 1940, április 26.

Ide is vonalat tehettem volna, mert esemény: lakásunk van 
s a lakásunkban, egyelőre még ládákban, a könyveink, min
den holmink. S a lakás — Sarajevo és a kórházi szoba után
— szinte félelmesen szép álom. Három oldalra nyíló kilátás
— és lesz egy asztalom, amely csak íróasztalnak fog szol
gálni, és lesz egy könyvespolc, amelyben a kéziratoknak is 
hely jut. És van már egy saját ágyunk is. Mind a ketten úgy 
érezzük, hogy ennek nem lehet jó vége — és ha legalább 
addig nem csapna be a mennykő, míg előbb egy kicsit 
mindezt a csodát nem élveztük! Titkos szorongással és elfo- 
gódottan ülök itt az egyelőre csak egy asztallal és a Sv. 
Ivánról utánunk küldött kerti fonott székkel bútorozott tágas 
szobában, a „szobámban” — nem lelem magamat.

Drvar, május 3.

Különös, hogy bizonyos emberek mindig bizonyos sor
sokkal kerülnek szembe — Párizsban és Drvaron egyaránt. 
A takarítónőnk elhozta a menyét magával a nagy munká
hoz: kőműves, szobafestő után kellett a lakást kitakarítani. 
A meny: mezítlábra vetkőzve súrolt, fölmosott, éppúgy, mint 
az anyósa — fiatal nő, inkább csinos, és mozdulatai, a ru
házkodása elüt az anyósétól, aki egész primitív prolinő. A 
története: sarajevói gimnáziumi tanár lánya — a férje most 
katona, s civilben lakatosmunkás, de még nem dolgozott 
soha, mert — nincs állampolgársága. A nő, aki egyáltalán 
nem hat túl okosnak, főleg az állampolgárság kérdéséről és 
a férje gyomorsüllyedéséről beszélt. Mikor az iratait kérte
— a férjhezmenéshez, a községházán azt mondták neki, hogy 
vigyázzon, mert ha a Fedorov113 felesége lesz, megtörténhet 
vele, hogy kizsuppolják — ezt azért mondta el, hogy jelle-
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mezze, milyen durvák az emberek spéciéi a drvari község
házán. Egyáltalán nem látja hősiesnek a saját szerepét, sem
miféle teória nem volt az indítóokai közt: egyszerűen sze
retett. Vidámnak, elégedettnek hatott — és nem száműzött 
hercegnőnek — vagy sorsüldözött kisasszonynak.

Sági, aki a vízvezetéken dolgozott — és a segédje, aki 
egy napig volt csak vele nálunk, másnap már Sági mesélte, 
hogy bevitték a csendőrök, mén a Sipadnál ócskavasat lo
pott, melyet aztán a öaríiján adott el. Sági: az én három 
láda könyvem, mely személyem iránt odaadó tiszteletet és 
szimpátiát ébresztett benne.

Az asztalos: Reméli, hogy szintén állást kap a Sipadnál?
Én: Nem. Nem is akarok. A feleségem orvos, én meg író 

vagyok.
Az asztalos rám néz. Látom, nem érti, mit jelent az, hogy 

író.
Én: Asztal, papír, tinta, toll — és más nem kell az én 

munkámhoz.
Az asztalos úgy tesz, mintha most már felfogná a szó je

lentőségét: író — de csak úgy tesz, látom . . .

*

Sonjától három sor egy képeslapon, melyet Goldbergnéval 
együtt ír Crikvenicáról. Olyan banális három sor, hogy in
zultusnak érzem.

Azóta, tegnapelőtt újabb levél. Nem épületesebb, csak több 
sor, és ezért kevésbé bántóan személytelen. Mici meghívta 
újból Drvarra.

Mici reggel 8-kor már a kórházban, délig, s du. 4—6-ig, 
vasárnapja sincs — és mégis ragyog, mert dolgozhat, és mert 
nincsenek anyagi piszkos gondok.
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Drvar, 1940. május IS.

Mögöttem a könyvespolc, előttem az íróasztal, minden új 
és minden szívgyönyör — és 10-e óta megkezdődött a há
ború114, és úgy ülök itt, ahol életem végéig maradni tudnék, 
munkában, Micivel, író őrültként — úgy ülök itt, mint egy 
állomáson átutazóban, s fülelve, hogy melyik órában indul 
a vonat, mely majd ezt az országot és engem is belevisz a 
háborúba.

Sonja hetek óta nem ír. Kezdek hozzászokni, annál köny- 
nyebben, mert soha még ennél tökéletesebb nem volt a ket
tőnk együtt, együl élése, mint most. Azt hiszem, hogy ma
gamat düpiroztam116 az egész furcsa és eddigi utolsó húsz 
évembe egyáltalán bele nem illeszthető találkozással. A szá
jam kezd keserű lenni, ha rágondolok — de annyi az ok ma 
keserűnél keserűbb szájízre, hogy kezdek ritkábban gondolni 
az egészre.

Mikor Zágrábban voltunk, hallottuk, hogy az a Banja 
Luka-i fiatalasszony, akinek Jusuf tervezte Párizsból a vil
láját — hosszú levelezés folyt köztük, Mici gépelte a levele
ket minden apróságról, és a nő szimpatikus volt, és nyilván 
annyi szeretettel gondolt az egész jövendő lakására, mint 
ahogy mi itt a könyveinket rakosgattuk — s mikor a villa 
elkészült — véletlenül került rá a szó Zágrábban — a fia
talasszony meghalt. S mikor ma reggel fél nyolckor láttam, 
ahogy Mici a zöld párnát, melyet tegnap készített, gonddal 
odarakja az én íróasztali székemre — elszorult a szívem, 
a hálától és — a gondolattól, milyen rossz lesz Micinek egye
dül ebben a lakásunkban.

*

„Magának az állam fizet azért, mert író?” — kérdezte 
Ságiné.

*
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Ki sebesült, ki halott már a párizsi embereink közül?116 
Hölderlint117 lapozgatom mostanában. Az unokáink szaba
dabbak, jobbak, boldogabbak lesznek — olvastam, és ráesz
méltem: ezek mi vagyunk, mi, 1940-ben. Én már nem írok 
ilyesmit. Azon, amit én írok, nem fog az, aki 2000-ben él, 
keserűen mosolyogni, mert én már nem hiszem, hogy 2000-ben 
jobb lesz, mint 1940-ben. Az én generációm a fejlődés naiv el
képzeléseinek a sírbatételét a saját szemeivel látja. Mi marad? 
Maga az élet, és ez nem kevés, ha olyan is, amilyen; az 
élet megmarad, és a harc, illúziók nélkül való, de élettől el
választhatatlan, az élet gazdagságának tartozékát jelentő 
harc.

M ij. 17.

Félelmes, ez a megfelelő szó, félelmes német diadalok, csak 
német diadalok118 — és pusztulás, vér, halál. Most volt itt a 
szomszédom, Zaric. Búcsúzni jött, behívót kapott, utazik. 
Felesége véletlenül nincs is Drvaron.

Május 27. reggel

Istenem, ha visszamehetnék oda; ahol az éjjel jártam! 
Ha tudnám, hol jártam! Nem tudok mást, csak hogy ma 
reggel valami olyan nyugodt, édes boldogságban ébredtem, 
mintha nem is 1940-et írnának, mintha én nem is én vol
nék . . .  mi, ki látogatott meg, szegény embert az éjjel, hogy 
halottait, reménytelen napját, mindent elfelejthetett, mintha 
nem len volna? Szép volt, igaz, az este is már. Micikém, 
a regényt diktáltam neki, délután meg, hisz vasárnap volt,
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sétáltunk a földeken, ahol már igazi zöld a nyár — csak 
közben hangosan olvastam az újságot, melyért a postára 
mentünk.

Ma). 28.

Egy egész fajtája az irodalomnak, a kritikája egy irodalmi 
iránynak, melyet krisztiánus és egyéb tendenciáimmal én is 
műveltem11*, nem más, mint amit Rabelais-nál a szerzetesek
ről mond Gargantua: „il mangeut la merde du monde, c’est 
a' dire les pechez.”120 (Livre I. Chapitre XL.)

]ún L

„Dér Philister als dér Stifter dér Religion dér Zukunft. . .  
dér zum Schwarmer gewordene Philister — das ist das un- 
erhörte Phánomen, das unsere deutsche Gegenwart auszeich- 
net” — írta 1873-bán Nietzsche.1*1

*

Nincs jelentősége annak, hogy hova és hogyan temetnek el 
egy hullát; van egy illem, melynek mélyebb értelme pietás122 
a múlttal, az elmúlttal szemben, s ez az illem tiltakozik el
lene, hogy a halottjait pecegödörbe vettesse az ember. Kü
lönös azonban, hogy milyen kevés gondot fordítanak arra, 
hogy egy meghaló viszony hogyan haljon meg — hagyják, 
hogy szépség nélkül feloszoljon; ha valahol, akkor pedig itt 
jelentősége volna a szép temetésnek.

*
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Aki definiálni tudná a hisztériát, a nő alacsonyabbrendu- 
ségének az okát határozná meg. Mert ez az, és semmi más, 
ami által a nők általában emberalatti rangsorba tartoznak. 
Az egyetlen nő, akinek nincs több köze, sőt kevesebb köze 
van a hisztériához, mint nekem: Mici. Eddig más ilyen pél
dát nem láttam, rajta kívül senkit.

•

„Az udvar anglofil, a kormány frankofil, és a nép az oro
szokkal tart.” (Zotovié Micinek)

•

Egy dalmát paraszt a kórházban: „Hitler az igazi, én rá
szavaznék.” Zotovic: „Miért?” A dalmát: „Mén Hitler a 
kapitál ellen van, azért.” Mikor kimennek a betegszobából, 
a bába azt mondja Zotovicnak és Micinek: „Hrvatska ba- 
novina.”125

Június 11.

Vasárnap levél Gugától, Sonja pár sort ír hozzá: 15-e után 
meg akar bennünket látogatni, ha a régi barátsággal fogadjuk. 
Két hónap előtt örültem, sőt nagyon örültem és nagyon fél
tem volna — most nem félek, és még lelkem mélyén se nem 
„nagyon” örülök. Olyan lett az egész, mint egy óriási iz
galommal indult kirándulás, mely az első lépések után csúnya 
esőt kapott. — Mit ér az egész, ha akármi okból is — sőt, 
ami legrosszabb — ideg-okokból hónapokra el tudott né- 
mulni — s ez mindig újra bekövetkezhet? Túlságosan el 
vagyok én kényeztetve, mert a mennybolt nem biztosabb a 
fejem fölött, a saját két kezem hamarabb válhatna megbíz
hatatlanná, mint Mici.

87



Mici jött ma a hírrel — Zotovié hallotta a rádióban —, 
hogy Olaszország megüzente a háborút Franciaországnak.124 
Egyáltalán nem izgat a kérdés, hogy Tuniszban franciák 
vagy olaszok gazdálkodnak-e — az egyetlen kardinális prob
léma, hogy az oroszok továbbra is megkönnyítik-e a néme
teknek a hódító háborút? Ha Amerika és nem Oroszország 
fogja a lidércnyomás alól Európát megszabadítani) akkor. . .  
akkor az egész ún. világtörténelem ún. eredményei igazán nem 
érdekesek, viszont az útjai igen, s -azok is csak azért, mert 
milliók erőszakos halálát, pusztulást és gyászt jelentenek. 
A háború a civilizáció végét fogja jelenteni — hangoztatták 
minden oldalról még egy év előtt. A tank-csodák és a mo
torizált osztagokról szóló tudósítások láttán az ember kí
sértésbe jön, hogy ezt mondja: sajnos, még csak a civilizáció 
végét se jelenti.

Jun. 16.

Hiába minden okoskodás: reggel ötkor felébredek, és az első 
gondolat, ami eszembe jut: a németek Párizsban vannak125 
. . .  és nem kétségbeesés, hanem kétségbezuhanás, ami bennem 
végbemegy. Hiába mondom magamnak, hogy nekem még 
szörnyűbb volt, mikor francia és angol segítség mellett Franco 
bevonult Madridba126: ez igaz, és mégis — Párizs! Mi marad 
meg majd mindennek a végén abból, amiért érdemes volt 
élni!

*

„En toute chose Tón ne recoit qu’en raison de ce que Tón 
donne.”127

Balzac
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Ján. 18.

Tegnap, szerb ünnep, Mici valamivel hamarább hagyhatta 
el a kórházat, mint különben. Szép séta, a víz partján le
ültünk a gyepre — hazamenet előtt a Cinovnički dómba, 
hogy kenyeret vegyünk a vacsorához. Ott hallottuk a rádión, 
hogy Franciaország kapitulált128 — és Oroszország ugyanakkor 
a „balti államok” likvidálásához fogott12®. A „balti államo
kat” igazán csöppet se sajnáltuk, sőt az egyetlen, ami némi 
reményt ad, vagy reménnyel még áltathat, hogy épp ezt a 
pillanatot választotta Oroszország. Mici azt mondja, hogy én 
megint „visszaesek” Oroszország-illúzióimba . ..  ö  semmi jót 
nem vár már. Amiben megegyeztünk: a francia állam vere
sége egyáltalán nem izgatna, ha például a háború Franciaor
szág és Anglia között folyt volna. De Hitler, de Mussolini — 
a fasizmus győzött — és kinek a segítségével? Itt az éjszaka
— persze, lesz majd nappal megint, de hosszú sora a hábo
rúknak: ez a legközelebbi jövő. Ojságot tegnapelőtt óta nem 
láttunk — a szerb ünnep miatt. Késő este otthon az ablakból 
telihold. Az igen prózai farakások ebben a világításban, mint 
holmi fáraonikus emlékművek — nem piramis, hanem négy- 
szögletes formákban.

És a regényemet most mégis be akarom fejezni.

*

Egy elvesztett háború: azelőtt a forradalmat hozta meg. 
Most az elvesztett háború még a forradalom kísérletét se 
hozhatja — a francia munkásság zászló nélkül maradt — a 
Lavalok130 és a legszemetje a francia jobboldalnak reprezen
tálják majd — egyelőre — a Tesprit fran^aist.181

*

„Máris túl soká éltünk” — mondta Mici tegnap, már az 
ágyban.
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Jún. 20.

Pár nap óta, újságolvasás után, lefekvés előtt, Micinek a 
Tristram Shandy életét és véleményeit152 olvasom fel. Ez 
a kevés könyv közül való, amelyekről azt lehet mondani, 
hogy jótétemény, hogy vannak.

Jún. 25.

Sonja itt volt két napig az anyjával. Semmi mámoros öröm, 
de talán jobb: lassan felmelegedő, vagy visszamelegedő gyön
géd érzelmek. A rejtély magyarázatát megkaptam: ő ahhoz 
tartotta magát a gyakorlatban, amit én mondtam neki arról, 
hogy ahhoz túlságosan szeretem, hogy harmadiknak akarjam, 
holott Mici mellett stb. stb. — és ő konzekvensebben mint 
én, alávetette magát ennek az én bölcsességemnek. S mondott 
erről valami szépet: szeretni valakit már magában is olyan 
gyönyörűség, hogy arra, akit szeretsz, szinte nem is tartozik. 
S ő úgy fogta fel, hogy különösen ebben az esetben — „soha 
a nevetséges gondolat, hogy egy millimétert is én el tudnék 
foglalni a helyből, amit Mici tölt be, eszembe se jutott” — 
ez most már csak az ő ügye. És őszintén rajong Miciért — 
minden oka megvan rá. Mici beszélt vele: figyelmeztette, 
hogy teljesen szabad, semmi tekintettel nem kell lennie őrá. 
S Mici is igazán, őszintén szereti, azt mondja, hogy Sonja 
kivételesen szelíd. És így egészben szép két nap volt, bár
— Guga által, aki nem is tudja, milyen heterogén társaságot 
alkot Sonjával — fárasztó. Július végén, ha addig élünk és 
itt lehetünk, Sonja eljön hozzánk 10—14 napra. És én most 
már csöppet se félek — szép, tiszta, jó érzésekkel várom. 
Mióta Mici Banja Lukán volt — azok alatt a napok alatt 
csírázott bennem ez a világosság, és született újjá az az
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egyensúly, mely megállta a próbát az elmúlt két nap alatt. 
Egyensúly: nagyon pontosan fejezi ki az állapotnak azt a 
gazdag feszültségét a nyugalomban, mely az enyém. Hála 
neked, Micikém.

Sonja emléke a szép meséről: a kis lyuk, melyen keresztül 
az elkárhozott büntetésből az égiek üdvösségét nézi, s Sonja, 
aki a mesét a maga használatára kislánykorában átköltötte: 
addig nézi, míg maga is a látványtól megüdvözül s be
sétál . . .

*

A tegnapi Politikában a hírek tömegében egy kis mellék- 
mondat: a zsidó vallású francia állampolgárok kivételével 
senki franciának nem adnak útlevelet. Tehát máris elkezdő
dött, ott is.

*

Itt, épp Sonja ittléte alatt, a Pilana1*8 munkásai sztrájkba 
léptek. Meg akarták szállni az üzemet, a csendőrség meg
előzte őket. Az otthon érzése, amivel a sztrájkoló munkások 
között az utcán áthaladtam. Természetes egy hangot nem 
szólhatok velük, de csak azért, hogy tovább legyek köztük
— tegnap, hogy elkísértem a vonatig Sonját és Gugát — az 
utcán fel-alá járva olvastam el az újságot. Tizedannyi hi
vatalnok vagy polgári személy az utcán elég ahhoz, hogy 
ne mozduljak ki.

*

Guga: az áttört harisnyát „erkölcstelennek” érzi, de nem 
érzi erkölcstelennek, hogy azt szeretné, ha a lánya kevésbé 
volna „válogatós”. A túl disztingvált Maiekné, aki azonban 
az intimebb családi körben pofon vágja a húgát, 50 din.-ért 
veszekszik, és ha valakiről azt hallja, hogy „erkölcstelen>,J 
azt szokta mondani: „erschiessen sollte mán sie” .184 A túl disz-
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tingváltság a társaságban, szavakban, mozgásban — indikáció 
a gyanúra: ezt mindig is így éreztem. Most már tudom.

*

Ivó Rismondo135: semmi hírünk felőle, és vele együtt vagy 
egy tucat emberről se, akik évekig, a párizsi években a mi 
életünk emberfáját alkották.

J in . 27.

Minden teoretikus megállapítás elhanyagolja az árnyalato
kat: mikor imperializmusról beszélnek, nincs szó az árnyalati 
különbségekről, amik kétségtelenül fennállnak az angol és — 
mondjuk, a román imperializmus, a francia és a német kö
zött. Holott épp ez a teoretikus szempontból irreleváns 
nüansz tenné az angol imperializmus győzelmét a német fe
lett nemcsak kisebb szerencsétlenséggé, hanem az emberiség 
szerencséjévé. Mert nagyobb szerencse, amire ma várni le
hetne, sehol a láthatáron még csak lehetőségként se rajzo
lódik ki.

Oroszország — igen, ha majd összecsapásra kerül a sor 
közte és a német fasizmus között. Ez elkerülhetetlenül be 
fog következni, de addig egy egész generáció elpusztulhat a 
német pokolban. — Ma egyedül az angol birodalom visel 
háborút a német ellen — ha csak utolsó pillanatban még az 
is meg nem hátrál, amit ma már nem lehet eleve lehetetlen
nek tekinteni. Meddig tart ki háborúban, meddig akar ki
tartani Anglia, az nemcsak Amerikától, hanem legalábbis 
ugyanolyan mértékben attól függ, hogy Oroszország milyen 
tempóban folytatja a németek ellen azt, amit a balti államok 
okkupálásával kezdett el.

*
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Mici a kórházban végkimeirü lésig dolgozik. Senki se kény
szeríti, de nem lehet másként; a főnöke mindenekelőtt a saját 
pozíciójával törődik, Mici pedig a betegekkel. S ez a főnök 
nem rossz ember, a munkásbizitosító a rossz — és nem elég, 
ha egy ember nem rossz; egy rossz világban minden ailkaimaz- 
kodás effektíve rosszá, ártalmassá válik, cinkossá fesz az 
alkalmazkodó. Mici úgy dolgozik, mintha nem a mutfkásbiz- 
tosító kórházában volnának rábízva a betegek, és ez azt jelenti, 
hogy a maga fáradságával kell pótolnia, ellensúlyozni az/t, ami 
az intézményben rossz, embertelen, szűkmarkú. Mióta itt 
vagyunk, még egyetlen vasárnapja nem voLt.

Tegnapelőtt egyszerre megkérdezte tőlem: Hiányzik neked 
Sonja? És 6 maga felek: „Nem akarod magadnak bevallani, 
hogy igen, t?udom, szeretsz, nem tudsz nélkülem meglenni, de 
nem vagyok elég neked, marad egy hiányérzés.” Gondolkod
tam ezen azóta magamban. És azt hiszem, arról van szó, hogy 
rettenetesen szegény vagyok. A szegénység alatt itt azt értem, 
hogy nem tudok örömet, ezredannyi örömet se tudok adni 
Micinek, mint amennyit szeretnék. Nézegettem a párizsi napló
mat136, amit most hozott vissza Zágrábból Sonja: ott is mindig 
ez a fájdalom tér vissza. És egyszerre jött valaki, akinek én 
örömet, nagy örömet jelenteik azzal, amit lát nálam, tanul 
tőlem, akitől én nem kapok mást, minit az „adhatás gyönyörű
ségét”. És egész pontosan tudom, hogy legkevésbé akkor 
hiányzik nekem, ha nagy néha az az érzésem, hogy Mioi 
„élvez” engem. . .  ó akkor senki, senki se „hiányzik” ! De ha 
kínlódom a szegénységem miatt, ha úgy érzem, ho§y én va
gyok az örökös élvező, az élvező, aki többet élvez, mint ami 
„élvezetet” nyújt, akkor felüti a fejét a hiányérzés. . .  Egyet
len olyan emlékem nincs, hogy valaha is nem voltam mara
déktalanul betelve, ha Micit magam mellett, általam boldog
nak éreztem. De édesem, lelkem, én napjában tízszer vagyok 
boldog általad, és te — mit kapsz te tőlem? A te kezed nekem 
boldogság, mámoros — s az én kezem neked? Jó, ha pihe
nés. . .  „Nekem legjobb, ha ketten vagyunk” — mondta Mici
— és amikor mondta, nekem is a legjobb volt, hogy ketten 
vagyunk, mert láttam, hogy örömforrást is tudok jelentem,
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nemesik a mindig száraz torkot, a'kv itatni kell. Ha Mici ne
vet, nem kell nekem semmi — de ha azt mondja, „ne bánts” 
. . .  akkor a koldussá leszek, aki vagyok, s akiről néha boldog 
percekben éppúgy elfeledkezem, mint arról, hogy felesleges 
magyarul (mi.

Ha például ma délben azzal fogadhatnám, hogy kaptam 
Amerikából 1000 dollárt az Optimistákért, s most mehetünk 
venni egy fürdőkádat, kaucsot és egy hétre pihenni Dubrov- 
nikba — senki se hiányozna nekem, és boldog volnék, hogy 
együtt örülünk az Optimisták, a kettőnk gyereke világba lé
pésének, a fürdőkádnak, kaucsnak és Dubrovniknak és egy
másnak!

Jin. 29.

Harmadik napja újság nélkül, mert a sztrájkhoz a helyi 
vasút munkásai is csatlakoztak. Valakitől, akinek rádiója van, 
Mici véletlenül hallotta meg, hogy az oroszok Besszarábia 
miatt ultimátumot intéztek a románokhoz.137 Ezt tegnapelőtt 
tudtuk meg. Azóta semmit se h/Jlunk.

Micit mindinkább irritálják a kórházi dolgok. Több, mint 
kedvetlen. Minden oka megvan rá. De ez nem vigasztalás 
nekem, inkább vád. A legszömyfbb: az a fanyar íz a szájban. 
Túlságosan ritkulnak az ünnepi? pok, az ünnepi órák, ó még 
a percek is, az ünnepiek, megír tultak. „Freude, himmlischer 
Götterfunken”1*8 . . .

JúL L

Meglepetés, mely Micire különösen jól hatott: a mi látoga
tásunkra eljöttek Olga és Dragić Zágrábból. Dragié két emléke
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az elmúlt háborúból: aktív tiszt, századparancsnok volt az 
olasz fronton, ahol elfogtak 22 cseh légionistát. A „vad bős- 
nyákok”-ra esett a választás, ők akasszák fel a 22 embert. 
Dragić tiltakozott: az ő százada nem „hóhér-század”, ha 
bosnyák is. A századparancsnokok egymás után utasítják 
vissza, hogy az ő századjukkal végeztessék el ezt a munkát. 
Ha még arról lett volna szó, hogy agyonlőni őket — mondta 
Dragié —, de akasztani. . .  Viszont az előírás az volt, hogy 
a cseh légionistákat „akasztással kell likvidálni”. Végül a nagy 
huzavonának a hadtestparancsnokság egyik tisztje vet véget. 
„Az urak nem tudják, hogy kell az ilyen dolgot legegyszerűb
ben elintézni. . .  Majd én megmutatom. Vergatterung!189 Ki 
jelentkezik önként?”

Kétszáz ember jelentkezett önként a hóhérmunkára. — 
A másik kis történet: egy katonatiszt, aki hosszú hónapokig 

tartó nemi absztinencia után, tudva, hogy az egyetlen, tábor 
körül található nő lueszes, hozzá megy. „Megőrültél?” „Nem, 
csak nem bírom tovább nő nélkül.”

Mind a ketten kedvesebbek voltak, mint bármikor is. Még 
Dragié entellektüel-komplexusa is háttérbe szorult. Láthatóan 
jól érezték magukat. Olga: egyszer külön fejezetet kellene róla 
írni. Az erotikus gyűjtőszenvedély. S amit ő maga mond: soha 
a nagy teljesülés szenzációja, mint erotikus élmény, és csaík 
„10 és 20%-os élmények”. Teljesen őszinte, és a hozzánk való 
viszonyában nyilván nagy szerepet játszik, hogy Mici meg 
én úgy vagyunk együtt húsz éve, ahogy ő még nemcsak magá
nál, de másnál se látta. Főleg ez az, ami faszcinálja. „Natür- 
lich habé ich meinen Mann wieder einmal betragen”140 — így 
kezdte az elbeszélését az egyhetes utazásról, melyet hivatalos 
megbízásból tett Carigradba és Szófiába. Semmi romlott, sem
mi cinikus nincs a lényében, még a modorában sem: ezen a 
számtalan kis kalandján, mint zsidók a Vörös-tengeren, szá
raz lábbal megy át. Nem tud elmerülni, s ő ezt úgy fejezi ki, 
hogy nem akarja elveszteni magát egyetlen viszonyban se.

A sztrájk még tart. Ma kerülő úton ideért a szombat reg
geli újság.
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Jál. 4.

„ . . .  alles besteht noch, aber niemand glaubt mehr daran. 
Das unsichtbare, geistige Bánd, das dem Bestehenden Recht 
und Halt gibt, ist ferschwunden, und so ist unsere Zeit zu- 
gleich komisch und tragisch; tragisch, weil sie untergeht, 
komisch, weil sie besteht; denn es ist doch immer das Un- 
vergángliche, das das Vergángliche, das Geistige, das das 
Körperliche tragt; könnte mán sich vorstellen, dass ein ent- 
seelter Körper noch eine Zeitlang seine gewöhnlichen Fűnk- 
tionen verrichten könnten, so wáre das zugleich komisch und 
tragisch.”141

Kieilkegaard Entw. oder II.

Július 10.

Mára véget ért itt a sztrájk; teljes débácle-lal.142 Tegnap az 
utcákon szokatlanul sok lerészeged-etit ember. Halotti toros 
hangulatban készültek a  másnapi munkába állásra.

Mici tífuszbetege, a tizenhárom éves Késié, hét gyermek 
közül egyedüli élő. Az apja 70 körül jár. Reggeltől estig, sőt 
reggeltől reggelig a kórház körül ólálkodik.

Az újsághírek: egy őrült rémlátásai. A téboly triumfusa. 
Amit 19-ben vártunk — 40-ben bekövetkezett, csak nem mi, 
hanem az ellenség csinálta meg. Elképzelhető, hogy egy Lá
váit tartósan, huzamosabb ideig tűrjön meg maga fölött a 
francia nép?
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ja. u.

Micinek gépbe diktáltam a regény újabb részletét. Aztán 
Tristram Shandyt olvastam fel. Trim szerelmének története. 
Gyönyörű. Alig tudtuk abbahagyni. Amilyen szép este, olyan 
rossz álmokkal teli, nyugtalan éjszaka. Csak arra emlék
szem, hogy keservesen sírtam álmomban. Tele vagyok halot
takkal.

Délelőtt a konyhában a becsukott zsalugáter mögé bújva 
félórát töltöttem azzal, hogy néztem és hallgattam, amint épp 
az ablak alatt egy Drvar tiszteletére kiöltözött parasztlány
nak — bő ujjú, lila műselyem blúz, tarka, széles szoknya, 
fehér harisnya és fekete cipő — egy csendőr udvarolt. A 
lánynak láthatóan borzasztóan imponált és tetszett a csendőr
— a csendőrnek meg nagyon kedvére való volt a csakugyan 
csinos fiatal lány. Láthatóan egyáltalán nem volt fontos, 
miről beszélnek; birkákról, közös ismerősökről, arról, hogy 
a lány két nap előtt is bent járt, folyt a szó, de két percen
ként nevettek. A téma közömbös. A fontos, hogy megállnak 
egymással beszélgetni, és közben nézik, nézhetik egymást. 
Körülbelül három lépés távolságot tartottak be egymás kö
zött. A csendőr — ó Freud14* — egész idő alatt a bajonettjét 
markolászta, kihúzogatta, és a tenyerével rá-ráütött a ba- 
jonett fejére. A lány kezében percig se nyugodott a kis, cifra 
gyapjúból készült táska. Hol a szája elé tartotta, hol az 
egyik, hol a másik arcát ütögette vele; a csendőr a cipője 
orrával időnként bele-belerúgott egy kavicsba. A beszélgetés 
nem szünetelt, a nevetések szalvéja se. Sajnos, nem láttam, 
hogy fogtak kezet, mikor elváltak. Épp akkor egy pillanatra 
elfordultam. A lány elmenőben, pár lépés után, gyorsan hát
rafordult, s egy másodpercig, csak egy pillantással, utána
nézett a csendőrnek.
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Drvar, 1940. jíL 17,

A tegnapi Politikában egy kishír: a „Petit Dauphinois”144 
jelenti, hogy Pauli Ottó, Ausztria volt moszkvai követe fe
leségével együtt öngyilkosságot követett el. Ez csak az öreg 
Pohl145 lehet. Az első ismerősünk a francia összeomlás áldo
zatai sorában, az első, akiről értesültünk. Pohl felesége volt 
az, aki azt üzente nekem bizalmasan, hogy jobban vigyázzak 
arra, kivel mit beszélek. Ez volt az első ilyen nemfi „meg
lepetés” Moszkvában, csak később értettem meg.

•

A borzalom — és az elégtétel: „még nem én*\ ami az 
első rezdülés a mást ért katasztrófa hírének hallatára. Mici 
nyugodt kijelentése: „Lehet, hogy mi is így fogjuk végezni. 
Vannak szituációk ..

*

Este Cervantes-novellát olvastam fel. Ami ma vadregé
nyesnek tfinik, egyszerűen realizmus volt — művészi realiz
mus. Beszélgetés Micivel Leonisáról14* — lehetséges-e ma is az 
a fajta női szépség, melyet mindenki ellenállhatatlannak talál, 
mely mindenkit elbűvöl? A „Grossmütige Liebende”-ben147 
úgy néznek egy nőre, mint ma egy telivér paripára a hozzá
értők. Nemcsak a pasák, hanem a keresztények is. S Leonisát 
kicsit úgy is öltöztetik fel, mint ahogy egy lovat díszítenek 
fel csótárral, ezüstsarkantyúval stb.
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Drvar, 1940. júl. 22.

Magam számára meglepetés: mennél inkább a vége felé 
közeledik a regényem, annál szomorúbb hangok törnek fel, 
annál komorabb hangnembe csap át még visszamenően is az 
egész. Nem is tudtam, hogy ekkora a sötétség bennem.

*

Tegnap Sonjától minden hisztériától, nyafogástól mentes, 
friss levél, szívvel, kedvességgel teli. Nagyon örültem vele, 
de egészében nagyon felkavart. Tíz nap múlva itt lesz. — 
Hírek Franciaországból, közvetve: Jusuf kaszárnyában, vár 
a demobilizálásra. Ivó Biarritzban. — Olgától levél. Hív 
engem Zágrábba, nagyon jó is volna talán, de ha Mici nél
kül kellene mennem, biztos csak szomorú, nyugtalan volnék. 
Lélegzeni se tudok szabad mellel Mici nélkül. Ügy vagyok, 
mint kisgyerek koromban: félek az utcán egyedül, s ha Mici- 
vel együtt megyek, észrevettem, másképp, biztosabban lépek.

*

Velünk szemben egyik munkáslakásban egy fiatalasszony 
és két lány, nagylányok, a fiatalasszony rokonai vagy tán 
sógornői. A férj valami nagyon aranysujtásos egyenruhában 
szokott elmenni, alig tartózkodik otthon. Az összes lakók 
között odaát ezek a legpolgáribbak s a legkevésbé rokonszen
vesek. A nők mind a hárman mindennap sütnek, és egész 
nap kóstolgatják az elkészült és a készülő süteményeket. Ügy 
élnek a nyalánkságok közt, mint a féltékeny extremadurai148 
házának lakói a Cervantes novellájában.

•
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I-Á, I-A

Az állomások egyre váltakoznak,
Csak szíved maradt éhes ugyanaz;
Csodák csacsija, nagyfülű kamasz,
Vágy lovagoltja, holdbéli jó honnak

Lelkese már sírj fel, ne szégyelld! sírj nagyot! 
Hátad már roskad, lábad már nehéz.
De vén szemed mégse fogta penész,
S legjobb zabnál is jobb volt a te abrakod149

Jil. 29.

Az egyetlen nő a világon, akire nemcsak vággyal, gyön
gédséggel, hanem áhítattal is gondolok: Mici. Erre ebben a 
pillanatban jöttem rá, mikor a Kende Gábor utolsó, szörnyű 
éjszakáját150 írva felpillantottam, és a tekintetem az 6, ajtó 
melletti kis, falon függő portréjára esett. Az áhítat több, 
mint a német „Andacht” — mert benne van az áhítás is. 
Áhítattal egy pillanatig se gondoltam még másra, csak rá.

Valószínűleg ez az egész megállapítás onnan ered, hogy 
mindennap jöhet most már az értesítés Sonja jöveteléről — 
és én várom az értesítést, és szeretném objektíve látni magam 
s ami bennem van. S azt hiszem, hogy fontos dolgot találtam 
meg: Ami szegénnyé teszi az olyan féktelen erotikus életet
— erotikában is szegénnyé —, mint például az Olgáét, az 
épp a hiánya ennek a vallásos — értsd irracionális — elem
nek, aminek jobb nevét nem tudom, mint az áhítat. Az áhí- 
tatos sose lakhatik jól, mert egészen akarja, akit áhít — és 
egészben megkapni senki embert állandóan ember nem tud. 
De vannak az eksztázisnak pillanatai — ó vannak, vannak!
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Most jut eszembe — egyszer régen Mici azt mondta, hogy 
trubadúr természet vagyok. Igaza volt.

•

Gyerekek, lányok, asszonyok, fiatal fiúk is, itt mezítláb 
járnak most. Tegnap, szép vasárnapon, hogy a víz partján 
sétáltunk Micivel, egy 10—12 éves meztelen fiú — egyenle
tesen barna bőrrel, mindenütt barnára sülve — olyan szép 
volt, hogy megértettem a népeket, akik, ellentétben a keresz
tényekkel, meztelennek álmodták az isteneiket. Nem tudok 
közönyösen egy meztelen lábszárra nézni. A csúnya, különö
sen a nőknél, a lábfej — csak egész fiataloknál, gyerekeknél 
szép még az is, majdnem mindig. És Micinéi.

*

íme, átkozzanak ki a főpapok, a politikai és egyéb fő
papok, hogy 1940 júliusában ilyen kérdések és érzések foglal
koztatnak engem. De tegnap olvastam a beszédet, melyet a 
német festők kiállításának megnyitásánál Goebbels151 tartott
— és olvastam, hogy hány terem van tele képekkel, melyek a 
német haditetteket örökítik meg. Goebbels beszédét Zsdanov152 
is tarthatta volna, és a kiállítás maga a leírás után rettene
tesen emlékeztetett kiállításokra, melyeket Moszkvában lát
tunk. A németek mindent eltanultak az oroszoktól — de 
el lehetett tanulniok, lehet hasznosítaniok a maguk céljai 
számára — és ez úgy hat, mint egy leleplezés. A kollektív 
szellem, forradalmi jelszóból, az anti-humánum hordozójává 
lett, amint megvalósult — s hogy Németországban is meg
valósult, ma már nem kétséges. A főpapok exkommunikálhat
nak annál is inkább, mert én exkommunikálom magam — 
inkább, inkább vállalom, hogy egyedül legyek, mint hogy
— ez volt a másik, sok mindenre pontosan emlékeztető hír
— azt tegyem más színben, mit a „német költők”, akik 
meginterjúvolták Brauchitschot153 és más hadvezéreket, hogy „a
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tőlük kapott felvilágosítások alapján hozzáfogjanak a nagy 
eposz megírásához, melynek tárgyát a német hadsereg diadal
mas haditettei fogják szolgálni/’ Heil és Szpaszibo!154

Aug. 1. este 9 óra

Most fejeztem be az utolsó Kende-fejezetet. Micikém, sze
gény édes, olyan fáradt, hogy már lefeküdt. Én túl izgatott 
vagyok alváshoz, ébrenléthez egyaránt — és egyedül sétálni 
menni Drvaron — nem vonz.

Sonja még Makarskán. Nagyon rendes, hosszú leveleket ír
— mindennap beállíthat — mindennap várom. Talán azért 
is annyira, mert az egész levelezés, ami köztünk folyik, tisz
tára praktikus és informatív jellegű, és igen óvatosan helye
zek csak el egy-egy bensőségesebb szót. Ha csak nem lesznek 
komplikációk — s én vigyázni fogok, hogy ne legyenek — 
nemcsak nekem, Micinek is üdítő lehet majd a pár nap, amit 
velünk tölt. Vagy ez csak afféle férfi hipokrízis, hogy azt 
mondom: Micinek is? De mikor soha még boldogabban Mi* 
cihez tartozónak nem éreztem magamat, mint most!

Mici elbeszélése: „Mindig Máriákat ábrázolnak karjukon 
vagy ölükben gyermekkel. A kórházban most van egy apa 
egy kétéves gyerekkel. Erdőmunkás, fákat irt, és olyan gyön
gédséggel hordozza a karján a kisfiát naphosszat — ha én 
festő volnék, ezt festeném meg/*

Augusztus 5.

Az oroszok németpolitikájának kritikája:
„Denn nicht derjenige, welcher einen andern knechtet, son- 

dern derjenige, dér es zwar hintertreiben könnte, sich aber
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nicht darum bekümmert, ist als dér wahre Urheber davon 
anzuzehen und wenn er auch tausendmal mit dem verdienst- 
wollen Namen als Befreier von Griechenland prangt.”155

Thukydides I. 69.

Mozgalmas éjszaka: háromszor hívták el Micit. Uraemiás156 
beteg a kórházban, ahol nincs diétás konyha. „Két szép em
ber, kiket rosszkor . . .  stb.”

•

Sonjától lap: holnap érkezik. — A regényem utolsó feje
zetét — Jani-Megyery Ila — elkezdtem.157 Nagyon nehéz, 
mén nem szabad, hogy a rabbi ellenszenves s azt se, hogy 
nevetséges legyen — másrészt az írónak egész észrevehetet
lenül mégis ironikusan kell ót megmutatni.

Aug. 7.

Tegnap óta itt van Sonja. „Wenn ich mich jemals in eine 
Frau unglücklich verlieben könnte, so wáre es Mici”158 — 
mondta nekem. És Mici csakugyan olyan, hogy ha nem vol
nék fülig szerelmes belé, most beleszeretnék. Mert persze hogy 
Sonja elfogult volt — életében először „idegeneknél”, és 
hozzá még ilyen komplikált vonatkozásokban — és Mici 
minden erőfeszítés nélkül, egyszerűen azáltal, hogy Mici — 
Mici, túlsegítette, és most otthonosan, szabadon mozog és 
beszél — és én élvezem a jelenlétét, mint egy ajándékot.

Az én utolsó leveleimről mondott valamit, ami nagyon 
érdekes. Ha beszélek vele, sose „froclizom” — és a leveleim
ben minduntalan ezt a hangot ütöm meg — és rájöttem ezzel 
kapcsolatban, hogy ez az irónia titka; ahol, mint az én le
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veleimnél, melyekben már azért is, mert más is olvassa őket, 
az egyetlen megengedett nagyon személyes hang — a „froc- 
lizás” — a közvetett forma, melyben a „nagyon” kifejezést 
keres.

Drvar, 1940, augusztus 22.

Tegnapelőtt délután kísértem el Sonját Kninig — tegnap 
délelőtt érkeztem vissza — „Isten hozott, Ferikém”150 — ezt 
olvastam a cédulán — Mici írta — mikor beléptem a la
kásba — örömömben könny futott a szemembe. Az egész 
két hét még túl közel, hogy áttekinthessem — csak most 
már tudom: ami nékem ajándék lett volna, mint egy vá
ratlan vakáció, Micinek ugyanaz a két hét üres volt és tele 
szenvedéssel. Az örömöt nem lehet megosztani, az örömmel 
nem, csak a szenvedéssel lehet „együttérezni”. S így történt, 
hogy ez a két hét nemcsak nagyon szép, de nagyon fájdal
mas, nagyon nehéz két hét is volt az én életemben: húsz év 
óta először történt, hogy ami Micinek keserű, az nekem édes 
lehetett — vagy inkább lehetett volna, ha Micinek nem lett 
volna keserű. Úgy vagyok most, mint még soha: én vagyok 
az, aki sebet ütött, sebet ott, ahol csak simogatni szeretne, s 
tehetetlenül nézem a saját átkozott kezem. Átkozott? Minek 
a nagy szavak? Sonjától kaptam valamit, amit én csak tőle 
kaptam eddigi életemben — mert eddig mindig magamat 
éreztem a megajándékozottnak, és sose éreztem, hogy Mici 
általam olyan boldog, mint én Mici által. Ez a kettőnk viszo
nyának a történetéből következett így. És húsz év után, épp 
égy olyan pillanatban, mikor magamat, egész sorsomat csak 
egy étén reménytelen nyűgnek kell látnom és éreznem — 
megjelelik valaki, aki a szemével, minden mozdulatával és a 
szavával azt mondja nekem: áldás nekem a kezed, gazdaggá 
tesz engem, hogy te vagy, s hogy olyan vagy, amilyen vagy, 
és itt van, kínálom érte a tizenkilenc éves egész testem, egész
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lelkem. Ez történt. És az, hogy én erre nem tudtam be
csapni az ajtót, hanem inkább kitártam — inkonzekvensen. 
Inkonzekvensen, mert nem fogadtam el, amit Sonja feltétel 
nélkül adni akart. Kninben tegnapelőtt azt mondta: Légy te 
az első férfi az én életemben, vígy magaddal ma éjszakára, 
s ha akarod, holnap reggel eltűnök az életedből. És én soha 
nem fogom elfelejteni, hogy ő ezt mondta nekem, és ha sem
miért se volna, de ezért mindig drága lesz nekem. És fél 
tizenkettőig beszéltem vele, magyaráztam, hogy nincs igaza 
abban, amit akar, hogy én csak boldogtalanná tenném, mert 
az éjszaka után még sok-sok nappal és sok éjszaka jönne — 
énnekem megvan az életem, amibe ő nem kaphat helyet, olyan 
helyet, amilyen kijárna neki stb. Bölcs voltam, és soha job
ban nem szerettem, mint mikor éjfél előtt vonatra ültettem. 
S reggel 6-kor, rossz éjszaka után, de elégedetten kiérek a 
knini pályaudvarra — egy hosszú vonatszerelvény túlsó ol
dalán, két vagon között Sonját látom, kiált felém: Ervin! 
Elrémültem. Köztünk volt a szerelvény, csak álltam és bá
multam. Átkiabálni se tudtam, mert még az éjjel óta egész 
rekedt voltam. Elindultunk, én a szerelvény jobb, ő a bal 
oldalán. De sehol keresztülmenni nem lehetett, s nem látszott 
a vége. Pár perc után azt mondtam: forduljunk vissza, a 
másik irányban legalább látszik a szerelvény vége. így fu
tottunk, mint egy folyó két partján, egymással paralel. Mi
kor végre a végére értünk, már csak pár perc volt az én 
vonatom indulásáig: annyit tudhattam meg, hogy — a vo
naton ülve észrevette, hogy hiányzik az esőköpenye, erre az 
első állomáson kiszállt, és a legközelebbi vonattal jött vissza 
Kninbe. Első gondolatom az volt, hogy az esőköpeny csak 
ürügy volt — öntudatlanul persze —, délben megy csak újra 
vonat Zágrábba. Én elindultam az én vonatommal reggel 6 
óra 10-kor. Sonja arca, a kicsit nyitott szájjal, amint ott állt 
a sínek mentén és integetett utánam, aki a vonatablakból ki
hajolva intettem búcsút neki.

Kint most szakad az eső, mint mikor vele a vonaton ül
tem. Kevésbé szeretem Micit, mint azelőtt, hogyha most arra 
gondolok, hogy szeretném szegény kis Sonját, aki olyan egye-
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diil van Zágrábban, melegen megsimogatni? Épp azért mele
gen, szinte bocsánat kérőén, mert nekem annyival jobb, mint 
neki, épp azért, mert nekem öröm volt visszajönni Drvarra 
Midhez — és itt találni a Mici keze írását: Isten hozott, 
Ferikém? — Inkonzekvencia volna ez a simogatás, ha csak 
egy levélen keresztül is küldeném neki, ez igaz. Ez igaz, és 
ez a legfájdalmasabb. Nem is, nem ez a legfájdalmasabb: a 
legfájdalmasabb, hogy Mici mindebből semmit se érezhet 
velem, ami nem lehet másképp, de ez nem vigasztaló. „Sem
mit se változtat, hogy nem vetted el Kninben” — mondta 
Mici —, „nyolc hónap óta itt van egy harmadik ember az 
életünkben, és évekig így lesz még. S nekem csak asszisztál
nom lehet hozzá. Nekem jó volt, ahogy azelőtt volt. Siratom, 
ami olyan szép volt az életünkben, s ami nem lesz soha többé. 
Te csalod magad, ha ezt tagadod. Ez nem szemrehányás, te 
szerencsétlen, jó fiam, csak így van, és ezen nem lehet vál
toztatni.”

És ha ezt hallom, majd megőrülök, és szeretnék meghalni.

Otthonról rossz hírek. Betegség, szegénység; siralmas szo
morúságban két elhagyott öregember.

Mici: „Nekem rettenetes szultánának lenni, akinek a sze
gény kis odaliszk hódol, vagy Sárának, aki elűzi Hágárt a 
pusztába.”1*0

Drvar, 1940. augusztus 23. reggel

Egy éjszaka után, melyet nem kell leírnom, mert fájdalom, 
sohase fogom elfelejteni. „Ne légy buta. Nem teszek szemre
hányást, nem vádollak, csak azt kérem, légy önmagadhoz
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őszinte: nem szeretsz már úgy, mint szerettél — és ez az oka 
mindennek, és ez a magyarázata is mindennek” — mondta 
Mici.

És még egy szót mondott, ami szíven ütött. Míg a gondo
lata, hogy én már nem szeretem úgy, mint azelőtt, csak két
ségbe ejtett, a másik szó szíven ütött, mint ahogy csak egy 
igazság üthet szíven: „Hónapok óta a Vénusz barlangjában161 
élsz.”

Reggel 3 óra volt már, mikor elaludtunk. És Micire ma 
délelőtt negyven fekvőbeteg és ambulancia és röntgen vár a 
kórházban. „Meglátod, ki fogok magamból mindent tépni. . . ” 
S a válasz: „Vigyázz, ez a Páter Szergiusz attitűdje,162 ez nem 
segít semmit, nem változtat semmin, ez csak öncsonkítás.”

Van bűnöm: alábecsültem a veszedelmet. Ha századrészét 
annak, ami ma fenyeget, ami ma ránk zuhant, előre láttam 
volna, az első lépés után megálltam volna, mert nincs a vi
lágon semmi és senki, ami kárpótolhatna azért, amit a mi 
kettőnk élete szépségének az elvesztése jelentene. És most ez 
elveszett, és az életem függ attól, hogy újra megtaláljam, 
visszahozzam, visszaállítsam. Rémület, szörnyűség, hogy két 
hét múlva Zágrábba kell majd utaznunk apuskáék miatt, 
hogy találkozzunk velük ott, és Micinek az állása ügyében. 
Édes jó életem! Én, én ejtettem sebet rajtad. És hogy én kí
nozzalak még eztán is? Mindenáron véget kell vetni ennek, 
még a lehetőségének is! „Nem lehet, nem fogsz, ez egy szer
pentin út, ez még évekig így fog tartan i. . . ” — mondta Mici. 
Valami gonosz varázslat ez: én, én teszem boldogtalanná a 
Micit, az egyetlen embert, akiért pillanatnyi habozás nélkül 
minden kínt elviselnék, aki nélkül már rég nem tudtam volna 
elviselni az életemet. Hogy jutottunk ide? Mi történt? Mit 
tegyek? Meghalni? Így, így még meghalni se akarok. Húsz 
év, szent, gyönyörű közös húsz év — egy fuvallat ekkora fát, 
mint a mi húsz évünk, gyökerében támadhat meg?
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JAJKIALTAS

Tapadjunk össze, sírva tapadjunk,
Szentségtörő vad őrület 
Szállta meg kezed, kezemet,
Tapadjunk, ments meg, mentsük meg egymást!

Romboló angyal jár minket körül 
S viharja véres zavarba 
Kavarja, hogy legyilkolja 
Szívem szivét, szíved szivét: múltunk.

Rémület szent villámfénye!
Nem hűlhető együtt-lázba 
Haláltalan tapadásba 
Tapadjunk össze, őrült tékozlók,

Vonagló szívek, magunk gyilkolók.
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Drvar, 1941. ápr. 23.

Azt hittem, hogy soha többé nem fogok naplót frni. S alig
hanem csak azért került rá a sor ismét, mert mást nem tudok 
most írni. Az Áronról tervezett novellatrilógiának1 a közepéig 
jutottam el, s nagy kínnal, még a hadüzenet után2 pár nappal 
is dolgoztam rajta — s aztán mégse bírtam tovább. Zúdult 
az események tömege az emberre. Micinek ott volt a kórház, 
a munkája, rengeteg munka, egyedül végezni azt, amit négy 
orvos végzett eddig s még a többet, amit a háború, helyeseb
ben polgárháború szállított szörnyű sebesülések formájában. 
De nekem csak a kóválygó, épp csak hogy nem a lábatlan- 
kodó nézÓ szerepe jutott ki az életünk új centruma: a kór
ház körül. S holnap tán ez a centrum is elvész számunkra, 
mint ahogy minden el fog veszni — és kint leszünk az or
szágúton vagy még rosszabb helyen. Minek még szaporítani 
a kézirataimat, mikor meglehet, a meglévők is, egész eddigi 
életem eredménye minden pillanatban megsemmisülhet? De az 
írás mégis legalább a tevékenység illúzióját adja — talán —, 
s talán orvosság az aléltságnak ebben az állapotában, mikor 
annyi százezer emberrel együtt s azonkívül külön okokból is 
úgy állok itt egy fel nem engedő sírógörccsel a torkomban, 
az idegeimben. Vagy nem is ez, csak valami kábult várako
zás a bekövetkezendőkre — pusztulásra, kínra, talán halálra, 
minden rosszra. Mert még csak az elején vagyunk, csak épp 
tudjuk, hogy süllyed a hajó — de e tudaton kívül ezzel a 
helységgel s Micivel s velem ennél több eddig a percig nem 
történt még meg.
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1941. ápr. 24.

Gépfegyverkattogás a folyó partján a konyhaablakunk 
alatt: a német katonák gyakorlatoztak a zsákmányolt ju
goszláv hadianyaggal. De aztán nem tudtam már tovább 
írni, mert hogy lementem a kórházba, megtudni, mit jelent 
a lövöldözés, Valaliénál3 ragadtam, aki a híreit közölte, s akit 
én a magam éppoly kevéssé megbízható hallomásaimmal ven
dégeltem. Aztán Miéiért az ambulanciára, aztán ebéd, aztán 
vagy előbb egy bolničar4, aki most tért vissza a katonaságtól, 
s elmondta, hogy és mint volt minden — illetőleg hogy és 
mint nem történt semmi, ami ellenálláshoz hasonlítana —, 
százegyedik variációja a százszor hallott elbeszéléseknek. . .  
összevissza, bonyolódik csak szó szóra, így nem jutok to
vább. Legjobb lesz a messzi múlttal kezdeni, vagyis: a három 
hét előtti eseménnyel, mikor Drvar tombolt a lelkesedéstől — 
és mindjárt elkezdte a polgárháborút, melynek a kulminációs 
pontja összeesett a tizenkét nap alatt elvesztett háborúval.6 
Drvar, az alig pár ezer lakosával, áttekinthető, éles képpel 
szolgál arról, ami nagyban, az egész országban történt.

Zotović meséli Micinek: reggel kinyitom a rádiót, és hírek 
helyett csak katonai marsokat, himnuszt, egyre mindig a him
nuszt játsszák Beogradban. Bosszankodom, s el akarom már 
zárni a rádiót, mikor megszólal a szpíker, s jelenti, hogy a 
kormány lemondott, a régenstanács6 is lemondott, s az új kor
mányt Simovié generális alakította meg7. Sporazum8, bánsá
gok*, minden, ami az utolsó években történt, semmis, tiszta 
katonai kormány. Ez utóbbit Zotović különösen helyeselni lát
szott. Mit jelent a változás, mi történt — szerb Antonescu?10
— kérdezte Mici. Délután érkezett az Ouzor11 igazgatója Ba- 
nja Lukáról. Az már többet tudott. Maček is benn van a kor
mányban, az összes régi szerb pártok is; katonai puccs, amely 
a történelemben példátlanul a demokratikus erők felszabadí
tása . . .  Teória helyett elég volt Drvaron kinézni az ablakon: 
az utca örömmámorban. Jagnetovic, a pékmester a nemzeti 
zászlóval, a munkások, az igazgató, a bolničarok és a fő
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orvos, a betegek és a gyerekek mind az utcán és mind — 
tudják, hogy ez a háborút jelenti, de örülnek, lelkesednek, 
mintha egész Drvar valami boldogító ajándékot kapott volna.12

A polgárháború Drvaron egész kicsiben már a Hármas Pak
tumhoz való csatlakozás napján13 kezdődött. Akiket okkal 
vagy ok nélkül német szimpátiával vádoltak, azoknak macs
kazenét rendeztek az ablakuk alatt. A Činovnicki dómban 
elvertek egy bírót, aki helyeselte a Hármas Paktumhoz való 
csatlakozást. A kórházba két munkást hoztak be: Hitler je 
naí pokrovitelj14 — mondta az egyik, mire a másik kést rán
tott. A „hitleriánus” könnyebb sebesüléssel, a másik életve
szélyes mély sebbel a tüdejében, egyszerre került a kórházba. 
Aznap éjjel valaki be akart lopódzni a kórházba, hogy bosz- 
szút álljon a „hitleriánus” sebesültön. A másik, súlyos se
besült a kérdésre, hogy érzi magát, az új kormány megala
kulása napján azzal felel az orvosnak: soha jobban, mint 
most.

A zászlók továbbra is kitűzve, de az első örömöt már két 
nap múlva valami nyugtalan aggodalom váltja fel. A beogradi 
újságok oldalas hírekben számolnak be a lelkesedésről, tünte
tésekről, melyeket a változás szerte az országban előidézett — 
riportok a ljubljanai, a szkopjei, a Növi Sad-i demonstrációk
ról, Sarajevo, Maribor, Nií is ott szerepel a sorban — Zag- 
rebről egyetlen szó se. S a fényképeken, melyek az új mi
nisztereket a király eskütételénél mutatják, hiába keresik a 
horvát miniszterek arcképét. — Zágrábi újságok egyáltalán 
nem kommentálják az eseményeket. A Horvát Bánság ügyeiről 
szólnak a vezércikkek — és noha a beogradi lapok állandóan 
hangsúlyozzák, hogy a horvát parasztpárt képviselői benne 
vannak a kormányban, ezek hallgatnak, mintha nem volna 
igaz; Zagreb magatartása passzív rezisztencia, ö t  nap után 
jön a hír: Maček Beogradba15 utazott és minden rendben. De 
ez az öt nap végzetes lett volna akkor is, ha nem is követ
kezik közvetlenül utána a német hadüzenet. Ez alatt az öt 
nap alatt a horvátok különváltak attól, aminek Jugoszlávia 
volt a neve. Groteszk volt a szerbek helyzete is: az előző kor
mányból két szerb miniszter kivált16, mikor a Hármas Pak
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tumhoz való csatlakozást elhatározták. A horvátok nem vál
tak ki, őket éppúgy terhelte a felelősség, mint a többi mi« 
nisztereket. De az új kormány úgy tett, mintha csak Cvetko- 
vié és Cincar-Markovié meg a többi nem horvát miniszterek 
lettek volna felelősek. És vége volt a Maček presztízsének is, 
egy ember, aki a Hármas Paktum kormányában éppúgy mi
niszterelnök-helyettes, mint — ötnapi huzavona után — a 
Hármas Paktum ellen alakult kormányban is az marad. Hor
vátok és szerbek szemében kompromittálta magát. És így 
ment Jugoszlávia háborúba a németek ellen.

Drvar, 1941. apr. 25.

De amit láttam: az Drvar. Zotović megkérte Micit, men
jünk át az ő lakásába. Ja idem da poginem17 — mondta 
minden pátosz nélkül, mert mielőtt behívót kapott, mikor 
még csak beszélt a bekövetkezendő háborúról, neki éppoly 
kevéssé voltak illúziói, mint a többi itteni szerbnek. Pillanat
nyilag csak a németek győzhetnek — ezt tudták előre. Amit 
senki se tudott előre, az a polgárháború, a teljes dezorgani
záció, az, hogy a hadsereg katonái — közkatonák közkato
nákra, tisztekre, tisztek pedig egymásra és közkatonáikra 
fognak lövöldözni. Mindenki számolt vele, hogy Beograd a 
háborúban romhalmazzá fog válni, de senki se volt elkészülve 
arra, hogy a beogradi rádió leadóállomása a háború első 
napjától kezdve megnémul, és Drvar éppúgy, mint az egész 
ország lakossága, irányítás és életjel nélkül fog maradni. Aki 
a zagrebi rádióállomást próbálta fogni, mint ahogy mi is
— az szinte szakadatlanul a repülők közeledését és távozását 
jelző szirénasivítást hallhatta. Drvar első naptól kezdve pá
nikban: nem a fronthírektől, melyek hiányoztak, hanem a 
bombázás réme miatt. Ha a szirénák megszólaltak, mindenki 
eszeveszetten rohant ki a házakból a rétekre. A bolničarok
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otthagyták a kórházat a magatehetetlen betegekkel — a kis 
Nikola, a bába, Pajo, mind —, és Mici minden példaadó 
nyugalma, fenyegetése hiábavaló volt. A betegek, a legsúlyo
sabb állapotban is, haza akartak menni, mint ahogy Drvar 
lakosságának nagyobb része az erdőkbe költözött ki, pa
rasztházakba. A kórház kiürült, csak egy gerinctöréses vas
utas és egy öregember, akinek sínben volt a lába, maradt. 
Harmadnap még a gerinctöréses is elvitette magát haza. 
Igen, volt még egy, akinek vakbélgyulladása volt. Azt egy 
riadó idején, minthogy a férfi ápolószemélyzet mind egy 
szálig a rétekre szökött, az ápolónő és én vittük ki hord
ágyon a kórház udvarára, miközben Mici a többi betegeket 
azzal nyugtatta, hogy bent maradt a betegszobákban a riadó 
alatt.

Mici a kórházban, az ambulancián, én pedig tétlenül, fő
képp a rádió mellett, híreket lesve, keresve — s egy napon 
Vasalić telefonál. Azt hittem, megint híreket kérdez. Min
denki mindenkitől híreket kérd. De ő boldogan világosít fel:
— ő az, aki nekem újságot akar mondani. A községházára 
hivatalos sürgöny érkezett: Orosz- és Törökország háborút 
üzent Németországnak. Biztos? Holtbiztos. Rohanok a kór
házba, a betegek ujjonganak, Micit az ambulancián találom 
meg, sírva fakad, a bába megcsókol. . .  Teljesen plauzibilis 
a hír: előző nap a németek áttörték a frontot, Szalonikiig 
jutottak, erre meg kellett mozdulni Orosz- és Törökország
nak. Teljesen plauzibilis, de hiába csavargatom a rádiót, 
egyetlen állomás se, betűt se mond a nagy újságról. . .  Ez 
nap éjfél után felzörgetnek bennünket. Mici húga, Renée a 
férjével18 és a fiával, ö t  napig utaztak, beogradi házukra 
bomba esett, a pincéből még felmentek a lakásba, hogy ka
bátot vegyenek magukra, s aztán, mindenüket odahagyva, 
sodródtak a bombázás elől menekülő tömeggel. Az első vo
natra, ami akadt, felültek, s ott határozták el, hogy Drvar 
felé fognak igyekezni. . .  Útközben tucatjával hallottak ha
sonló híreket, mint amilyennel Vaíalié örvendeztetett meg 
engem. Szerintük fizetéses propagandisták igyekeztek így lel
ket önteni a menekülőkbe. De valószínűbb, hogy az ellenség
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ágensei röppentettek világgá túlzott jó híreket; a tartós 
depresszió, mely hamar nyomon követte őket, felért a múló 
bizakodással, és fokozta a káoszt.

Reggel, Renée-ék érkezése napján, légiriadó — miután már 
tíz perce Mici is, én is az ágyból tisztán halljuk a repülő
gépek motorzúgását. Senki se tudja, ellenséges vagy saját 
gépek-e, és így napjában négyszer-ötször szólalnak meg a 
szirénák. Közben a hírek a drvari eseményekről: a Drvar 
felé menő vonaton elfogtak s félig agyonvertek egy néniét 
kémet, aki beogradi kurírnak adta ki magát. (Pár nappal 
később „a kém” a kórházba került. Suboticai zsidó fogorvos, 
aki Kninben szolgált a katonaságnál. Mikor Kninben Pavelié- 
párti horvátok19 kitűzték a fehér zászlót, és horvát tisztek 
kihirdették a katonáknak, hogy menjen, ki merre lát — a 
pánikban s attól való féltében, hogy német fogságba kerül, 
nem zsidó hangzású névre hamisított magának iratokat. Út
közben összeverték, a csendőrök itt Drvaron hét bordáját 
törték össze, s akkor vallotta csak be, hogy mit s mért tett. 
Kivétel nélkül, tisztek, akik később a kórházba jöttek, ma
guk a csendőrök is, sajnálták. A kapitány — idősebb ember, 
aki itt parancsnokféle volt, fülem hallatára mondta: „Orvos, 
intelligens ember, ilyen ostobaságot kövessen el. S ha már 
megtette, mért nem mondta mindjárt: ezért és ezért tettem — 
mind megértettük volna, s haja szála se görbült volna meg.” 
S külön kérte Micit, tegyen meg minden lehetőt, hogy Schle- 
singer felgyógyuljon.)

A vasútépületnél egész nap ott feküdt egy szerb ezredes 
hullája. Senkinek se jutott eszébe, hogy el kellene takarítani, 
s naphosszat bámészkodó népség állta körül. Semmi mást 
nem lehetett róla megtudni, mint azt, hogy egy őrmester 
lőtte agyon, mert — kémnek tartotta20 avagy valami hasonló
nak. Hátulról lőtte le, mint Mici, akit halottkémnek hívtak 
oda, megállapította. Az őrmester, fiatal ember, napokig sé
tált még itt Drvaron. Senki se volt, aki kérdőre vonja. (Ál
lítólag most a németek nyomoznak a gyilkosság ügyében.) 
Az ezredes zsebében pénzt már nem találtak, csak fényképek
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voltak a tárcájában és a zagrebi Higijenski zavod21 lelete vér- 
vizsgálatról. Pop22 Milán temette el a legnagyobb valószínű
ség szerint ártatlanul megölt öregembert a drvari pravoszláv 
temetőben.

Drvar, 1941. apr. 28.

Azért írom ide minden esetben, hogy „Drvar”, mert az az 
érzésem, hogy „még mindig” Drvar. Tegnap az utcán talál
koztunk Jankovic mérnökkel, ö t  napon belül el kell hagynia 
Boszniát, mert szerbiai eredetű. A kiutasítási rendelet min
den szerbiai szerbre érvényes; az orvosok annyiban kivételek, 
hogy meg kell várniuk, míg helyüket újonnan kinevezettek 
töltik be.

A Verle kisasszonyok, akiknek apját a kórházban, őket 
magukat pedig szívességből kezelte, vizsgálta Mici — s akik 
tegnap az utcán nem köszöntek Micinek. Az öreg Verle 
német eredetű munkás. Drvaron, ahol a megszállás óta szer
bek és horvátok Micivel, tehát velem szemben is hangsúlyo
zottan barátságosak, s különösen melegek a szerbek, a Verle 
kisasszonyok az első szimptóma. Most jut eszembe, a második
— az első az a kis Nikola esete2* volt. A Nikola 15 éves. 
Télen került az erdőből valami sérüléssel a kórházba, s mikor 
felépült s el akarták bocsátani, a ,,bolničar”-ok vették párt
fogásukba, amennyiben elmondták Micinek és a főnökének, 
hogy Nikolának se apja, se anyja, senkije, és sír és öngyilkos 
akar lenni, ha el kell hagynia a kórházat. Nikolát erre be
tegállományban ott tartották továbbra is azzal, hogy segí
tenie kell a fahordásban és egyéb házi munkákban. Nikola 
boldog volt, és még boldogabb lett — cipőt vett, elválasztotta 
a haját, kicsípte magát, mint ahogy illik annak, aki karriert 
csinált —, mikor a ,,bolničar”-okat behívták a katonasághoz, 
s őt fizetéssel mint igazi bolničart továbbra is a kórházban 
tartották, amíg a régiek vissza nem térnek. Ez azonban most
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pár nap előtt bekövetkezett — és minthogy most már tavasz 
van, Mici és a kórház adminisztrátora elbocsátották a helyet
tes ápolókat, s a régieket, akik 8—10 éve dolgoznak a kór
házban, őket akarták megtartani. A napokban azonban meg
jelent a kórházban egy vasutas, Micit kereste. Itteni bizonyos 
urak — megnevezte azokat, akiknek az ablaka alatt három 
hét előtt macskazenét rendeztek, mert hitlerofil hírben állot
tak —, ezek az urak üzenik Micinek, mint a kórház jelen
legi főnökének, hogy meg kell tartani Nikolát. így lett a kis 
Nikola, akinek a nemzetiségével eddig senki se törődött, po
litikai személyiség, mivelhogy horvát. Helyette a pravoszláv 
Lukát, a régi kórházi alkalmazottat kellett elbocsátani.

Mindez nem érdekes a tény mellett, hogy tegnap a néme
tek Athénben s ugyanakkor Solumnál több helyen átlépték 
Egyiptom határát.24 De ha a Verle kisasszonyokról, Jankovic 
mérnökről és Nikoláról — és a Mici meg az én kiszolgálta
tott sorsomról beszélek — és Drvarról a háborúban —, nem 
beszélek másról, mint épp az „érdekesnek” a manifesztálódá
sairól. Maradok tehát Drvarnál; annál, amit itt a tizenkét 
napos háború alatt láttam — a magam és még inkább a Mici 
szemével. Mici szeme — ó, édes, áldott, szegény, szép szeme!

Drvar, 1941. ápr. 30.

Ez az összevisszaság a látottak sorrendjében elkerülhetet
len, mert a 15 nap előtti események, nem is szólva a 20 nap 
előttiekről, kiszorulnak az újak, a frissek utolérhetetlen ira
mától. Mégis, ha már akkor elmulasztottam, megpróbálom 
most utólag a megrögzítésüket: a kórház első háborús sebe
sültje egy 8 éves kisgyerek volt, akinek egy, az erdőben ta
lált töltény leszakította keze két ujját. Azután négy-Öt nap 
alatt a kórház egészen kiürült, a légiriadók elől csak egyet
lenegy beteg nem menekült el a kórházból: egy szegény öreg, 
akinek a lába sínben volt, s aki az egész tizenkét nap alatt,
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megadva magát sorsának, nem mozdult az ágyából, nem moz
dulhatott. A háború 7. napján — az öreg kezdett társaságot 
kapni. Délután telefonáltak Ostreljről, hogy sebesültek van
nak útban, a kórház készüljön. Ott voltam Mici mellett, 
mikor az első sebesültszállító kocsi megérkezett. Az első köz
katona, akit a hordágyon behoztak, nem került a műtőasz
talra: egyenest a kórház halottaskamrájába vitték. Azután 
jöttek a többiek . . .  egész hajnalig. Mici az egyetlen orvos, 
röntgenológus, belgyógyász, és sehol a közelben valaki, aki 
a sebészethez értene. Mici — ezt VaJalié mondta rezümé
képpen — higgadtságban, munkabírásban, idegekben különb 
volt, mint a legkülönb férfi lehetett volna. Irtózatos volt ez 
az első éjszaka. A sebek miatt — tüdőlövéses csendőr, a fiatal 
katona, akinek keze feje hiányzott, a 17 éves dobrovoljac25 a 
térdsebesüléssel — iszonyat volt, de a legiszonyatosabb az 
iszonyatban, hogy közülük senki ellenséget nem látott. Itt 
az a hír járta, hogy Grahovón — innen egy órányira — 
harcok folynak — a sebesültek azonban mind vagy úgy se
besültek meg, hogy szerencsétlenül jártak elővigyázatlanságuk 
miatt, vagy pedig — s ez volt a leggyakoribb — félreértés
ből, gyanakvásból, mindenkiben árulót sejtve vakon és vadul 
lövöldöztek egymásra. Például a tüdőlövéses csendőr: egy 
tucat fegyveres katona körülfogta a trubari csendőrőrsön. 
Add meg magad! — mondták neki, ő abban a hiszemben, 
hogy horvát usztasákkal áll szemben, egyedül egy tucat 
ellen, lövöldözni kezdett. Mikor harcképtelenné vált, kiderült, 
hogy a támadói is tévedtek. Az volt a hír, hogy a csendőr 
az usztasákhoz csatlakozott. Ez a tucat is, mint annyi más 
ezernyi tucat katona, irányítás nélkül kóborolt, keresve az 
ellenséget: a tisztjeik horvátok voltak, akik azt mondták 
nekik, hogy vége a háborúnak, ki-ki menjen, amerre lát. 
Tisztjeiket és egymást ölték, és özönlöttek, másnap és a kö
vetkező napokban egyre többen, sebesültek és nem sebesültek, 
egész osztagok, Drvarra, keresve egy parancsnokságot, mely 
harcba vigye őket — és híreket kérdezve és hírkérdezőktől 
ostromolva — és senki se tudott semmit, csak azt, ami lát
ható volt: a felbomlás teljességét. Csak 1918-ban, Magyar
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országon láttam hasonló káoszt, a különbséggel, hogy akkor 
ott már senki se akart harcolni, itt pedig mindenki ágy 
érezte, hogy feltámadás volna, ha akadna, aki parancsot 
adna: ide vagy oda kell menni az ellenséggel szembeszállni.

Drvar, 1941. május 1.

Tegnap Drvart elhagyta a megszálló német csapat26, s még 
arról se írtam, hogy volt az, mikor bevonultak s itt voltak. 
Ma Drvar ünnepiesen csendes. Az olaszok, akiket a németek 
helyére már tegnap vártunk, mindeddig még nem jelentek 
meg, s a munkások pedig, mint Mici már tegnap a borbélynál 
Todortól hallotta, ma a gyár kívánsága ellenére, ünneplik. a 
május elsejét. Azt hiszem, mindenki úgy volt itt, mint én: 
nagyon hosszúnak tund 10 nap után az elmúlt éjszaka elő
ször aludtam jól, mint aki zárt ajtók mögött fekszik az
ágyában. Az ajtók persze máskor is zárva voltak, de a való
ság csak illúzió volt: az ember tudta, hogy akármelyik órá
ban jöhetnek, s fülelt, várt — nem voltunk egyedül, ők is 
itt voltak. Nem mintha ittlétük alatt valakit is bántalmaztak 
volna; amilyen falánkul vetették rá magukat a javakra, 
olyan korrektek voltak, ami az embereket illeti. De a tudat, 
hogy itt vannak, s hogy büntetlenül mindent tehetnek, s min
denki védtelen velük szemben, a tudat, hogy senkinek sem
mit s nekik mindent szabad . . .

De előbb hadd folytassam ott, ahol tegnap elhagytam.
A kórház hadikórházzá és egyben átutazó, céltalan katonák, 
főleg tisztek hoteljévé alakult át. Egyszerre fél tucat orvos 
került Drvarra, mind katonák, akik most már segítettek Mi
cinek. Köztük egy sebész, Ranjeíevié, a legszimpatikusabb, 
Banja Lukáról. (A suboticai fogorvos esetét mindnyájan hal
lották, mind sorba látogatták, egyetlenegy se volt, aki más
képp beszélt volna róla, mint részvéttel. Senkit se kísértett,
hogy komikusnak találja a pórul járt zsidót.) Most már senki
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se kételkedett benne, hogy mi történt: a katasztrófa méretei 
egész meztelenségükben láthatóvá váltak, mikor tökéletes 
rendben egész ezredek érkeztek Drvarra, gyönyörű lovakkal, 
gépfegyverekkel, katonákkal vadonatúj ruhában — hogy a 
német parancsnokság parancsát várják, hova menjenek a fegy
vert átadni.

Egy ilyen ezred élén lóháton szerb tiszt. A parasztok, 
munkások egymás után veszik le a kalapjukat, sapkáikat, 
némán és megilletődötten, s a tiszt hangtalanul, megértőn 
tiszteleg. Ez volt a legpatetikusabb jelenet, amit Drvaron 
láttam: spontán volt, méltóságos gyász és búcsú, komorabbat 
elképzelni nem lehet. Nagyszerű és gyönyörű nép ez.

Nem ugyanezeket a parasztokat és munkásokat, de ugyan
ezt a népet láttam másnap egész másképpen. Szemben az én 
ablakommal, az iskolaépületben volt a „suhoputna stanica”27, 
afféle katonai kommandó, mely az átvonuló katonák élel
mezéséről gondoskodott. S mikor a jugoszláv katonaság el
hagyta Drvart, hogy elinduljon Jajce felé — így rendelte el 
a kapituláció lebonyolításával megbízott német parancsnok
ság —, a jugoszláv katonaság alig hagyta még el Drvart, 
egyszerre az ablakom alatt vad kavarodás, lárma — akkora 
tömeg paraszt és fehér kendős parasztasszony, legények, lá
nyok, gyerekek, amilyet még Drvaron nem is láttam. Máig 
se tudom, hogy előre készültek-e erre, vagy pedig pillanat 
alatt terjedt-e híre a nagy élelmiszerkészleteknek, amit a 
jugoszláv katonaság hagyott vissza az iskola épületében. Az 
iskolaudvart alacsony fakerítés választja el egy magas domb
tól. A domb lejtőjén, ablakokon, kapun keresztül, mindenütt, 
minden oldalról vad sietségben egymást taposva támadtak rá 
a kincsekre. Nem szabad elfelejteni, hogy egész éven keresz
tül ezen a környéken az emberek legfőbb tápláléka a vízben 
főtt kukoricaliszt, a „púra” ; most ugyanezek az emberek 
egész zsák búzaliszttel, egész zsák cukorral, bödön olajjal a 
vállukon, s ki mennyit markolt, annyi lett az övé. Mámoro
sak voltak, őrjöngtek, és a csendőrök, polgárőrök lövöldöz
hettek — persze, csak riasztó lövések voltak, de ha közébük 
lőttek volna, az se tudta volna megállítani őket. Megszólal
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cacták a légitámadást jelző szirénákat, hogy a tömeg szét
széledjen; senki se ült fel a cselnek. Tíz perc alatt kiürült 
az iskola-kaszárnya. Láttam egy asszonyt, aki minthogy már 
mást nem talált, a fosztogatás orgiájában a kötényében bom
bákat és gránátokat hurcolt. . .

Később aztán megtudtam, hogy a legtöbbet egy gazdag 
ember, valami Skakić*8 nevű, autótaxis üzem tulajdonosa ra
bolt össze. Teherautóval érkezett ide, és megrakva, ameny- 
nyire csak lehetett, robogott hazafelé. A többieknek csak a 
két kezük, legfeljebb a kis lovuk volt, amit megrakhattak. 
Másnap, ha jól emlékszem, 19-én érkeztek az első német 
katonák Drvarra, néhány tiszt, utánuk, pár órával később, 
motorbiciklin 40—50 főnyi csapat legénység.

Drvat, 1941. május 3.

Sietek, sietnem kellene a német megszállásról írni, nehogy 
ez arra az időre maradjon, mikor már az olaszokról lesz írni- 
valóm. Mert eddig ugyan még nem érkeztek ide az olaszok, 
harmadik napja, hogy reggel mindig elégedetten közlöm az 
ablakból Micivel: még mindig nincsenek itt — de tegnap a 
csendőrőrmester azt állította, hogy egész biztos, ma délután 
itt lesznek.

Kezdjük tehát a németekkel. Különösképpen pontosan úgy 
jártam velük, mint majd mindenki Drvaron: mikor már itt 
voltak, mikor már nem „a németek”, hanem mint hallható, 
látható emberek, többnyire alig húszévesek mozogtak itt az 
utcán — a szorongás első pillanatra bennem is felengedett. 
Szinte szerettem volna beszélni velük; ez talán maradványa 
az egykori hitemnek, alighanem kiirthatatlan maradványa 
annak a hitnek, hogy mindenkivel lehet beszélni, mindenki
hez vezet út.

Az első hirdetmény, amit a német parancsnok az utcán
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kiragasztatott, biztosította a lakosságot, hogy senkinek se kell 
félni, garantálja a személy- és vagyonbiztonságot mindenkinek, 
aki lojálisán aláveti magát a rendelkezéseknek. Minden fegy
vert, muníciót 24 órán belül be kell szolgáltatni; akinél fegy
vert találnak, agyonlövik. A boltokat mind ki kell nyitni, 
a német katonák minden vásárlást pénzzel fizetnek majd meg, 
a „Kriegsmarke”-val29, melynek értékét a parancsnokság 0.50 
egyenlő 10 dinárban szabja meg. Az iskolákban el kell kez
dődni a tanításnak. Sztrájkkísérletért halálbüntetéssel fenyeget, 
mint természetesen minden szabotázsért.

Az utcagyerekek mindjárt összebarátkoztak a német kato
nákkal, akik amint leszálltak az iskola épülete előtt, cukorká
val kedveskedtek az őket körülvevő gyerekhadnak, s az ab
lakba, ahonnan néztem, felhallatszott a kedélyes nevetgélésük. 
Jovanka, a Zotovicéktól örökölt cselédlányunk, aki rettene
tesen félt, ragyogva közölte kellemes meglepetését. Tetszettek 
neki, mind szőkék — „lepi su ti Abisinci”80, állapította meg. 
(A megfejthetetlen rejtélyek közül való, mért gondolta, hogy 
abesszíniaiak a németek.) A lövöldözések, légiriadók s az előbbi 
fosztogatás után a bámészkodók és bámész sétálók a népes 
utcán bizonyos eufóriával nézték az idegen katonákat. A kü
lönben eseménytelen Drvar élvezte a rendkívüli és veszélyte
len szenzációt s azt, hogy ,ytúl van rajta”, s nem volt több 
az egész, „csak” ennyi. Akiknek féltenivalójuk volt, örültek a 
rendnek, mely most már biztosítottnak látszott. A fosztogatás, 
a németek érkezése előtt, különösen ezt a réteget Ijesztette 
meg. Valószínűleg mindenki tapasztalta a ragályos természetét 
a fosztogatásban megnyilvánult felbomlásnak. De sehol eikla- 
tánsabban ez meg nem látszott, mint Mici kis birodalmában, 
a kórházban: a morális klímának hirtelen megváltozásával 
szemben az egyéni morál egyik napról a másikra megszűnt 
ellenállni. A kórházban egyszerre sűrűsödtek a panaszok, egyik 
betegtől a takaróját, másiktól a kabátját lopták el, s mi ma
gunk is a (károsodottak közé kerültünk, mikor — a németekre 
való tekintettel visszaköltöztünk a saját szerény lakásunkba, 
s a bennünket költöztető bolničarok kezén — Luka kezén, aki 
sok éve állt a kórház szolgálatában, s Zotović bizalmi embere

123



volt — eltűnt a szandálom és egy ingem s majdnem Zotović 
különböző ruhadarabjai is.

Szóval valamiképp a helyreállt egyensúlyt érezték az em
berek, hogy a németek megjöttek. Velük együtt azonban meg
jelentek a Banja Lukából keltezett s Hrvatska Bosanskáról31 
szóló első felhívások, rendeletek is. Mindet egy Dr. Gutić32 írta 
alá} az itt kizárólagosan szerb lakosság számára érthetetlen 
,,stožemik”33-nek nevezett minőségben. A fegyver-beszolgálta
tásról szóló rendeletét követte az „oglas”34, mely szerint min
den szerbiai és montenegrói születésű és eredetű egyénnek öt 
napon belül el kell távozni Horvátország területéről, továbbá 
azoknaik — ez meglehetős homályos passzus volt —, akik 
méltatlanok a horvát állam vendégszeretetére, mert különben 
karhatalommal fogják őket átdobni a határon. Egyik utolsó 
rendelet a rádió-vevőkészülékek, fényképezőgépek és távcsö
vekről szól. Zsidóknak és pravoszlávoknak, amennyiben ilyen 
készülékek birtokában varnak, azokat 24 órán belül be kell 
szolgáltatni a hatóságoknak. A rendelet ellen vétőket 5-től 
10 évig <ierjedő börtönbüntetéssel fényitisk meg. S ezzel egy- 
időben még egy „oglas” : 500-tól 1000 dinárig terjedő juta
lomban részesül, aki beárulja, hogy kinél vám még fegyver 
vagy muníció.

Drvar, 1941. máj. 6.

Az olaszok még mindig nincsenek itt, s egyelőre Drvar, 
ahol az utolsó három nap igen hideg volt, hó is esett, vár, 
hogy kik jönnek majd a  németek után: olaszok vagy usztasák. 
Nem éppen izgatottan, inkább fáradtan és semmi jót se re
mélve vár. Az a furcsa eufória, mely a németek bevonulása 
után kapott lábra, hamar elmúlt. A németek ugyan senkit se 
bántottak, még csak gorombák se voltak senkivel, de az em
berek mind ijedtebben vették észire, hogy a korrekt németek 
miként „vásárolnak” meg mindent, ami a szegény Drvaron
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csak található. A boltokat mind ka kellett nyitni, és minden 
boltban ott voltak a német katonák — és vásároltak. Min
dent, és mindent korrektül megfizettek a Kriegsmarkeval. 
Harisnyát, férfi-, női inget, szövetet, élelmiszert — mindent. 
Azután az egyes boltosoknál, a zadrugánál, a konzumban*5 
rejtett és nem rejtett készleteket kezdték lefoglalni. S Ignjat, 
a számtalan gyermekkel megáldott kárpitosmunkás, Drvar 
legmélyebb gondolatának és érzésének adott kifejezést, mikor 
azt mondta nekem: „Kezdek félni, hogy a végén mi majd 
éhen halunk.”

Nekem személy szerint is volt egy, sót két találkozásom 
németekkel. Négy német katona nyitott be egy délelőtt a  la
kásunkba. Mici a kórházban volt, egyedül fogadtam őket. 
„Wir habén den Auftrag nach Waffen zu suchen”33 — mondta 
a vezetőjük, egy egész fiatal, nagyon szőke tiszit vagy altiszt. 
Mikor azonban szembekerült a könyvespolcunkkal, megfeled* 
kezett a hivatalos célról — a könyvek mennyiségén kívül az is 
impresszionálta, hogy legnagyobbrészt német könyveket lát. 
Magnus Hirschfeld: Sittengeschichte des Weltkriegs37 kötetén 
is megakadt a szeme. Nézte, s aztán ráim nézett — olyan mo
sollyal, mint iskolásgyerek, aki a szomszédja kezében tiltott 
könyvet lát. Beszélgetni kezdtünk, s úgy váltunk el, hogy 
megjkért, feljöhet-e délután hozzám kölcsönkérni valami fran
cia könyvet — franciául szeretne olvasni. S délután meg is 
jelent, de úgy látszik, rtem mert egyedül jönni, magával hozott 
még valakit, valami tenyeres-talpas stájert. Mindjárt mondta, 
hogy annak valami szórakoztató, könnyű olvasmányt kér csak 
kölcsön. Ez alkalomal még be is mutatkozott. Paul Morand: 
La route des lndes-ét38 vitte el magának, a másiknak az At- 
lantis öt példányát és Paul Ernst89 egy novellás kötetét adtam 
olvasni. Ezúttal megint rövid beszélgetés. Sok dolgom van-e 
a kórházban?

— Nem én, a feleségem az orvos.
— És ön?
— Csak úgy, olvasgatok, élek . . .
— Talán ír is?
— No igen, néha, csak úgy, a magam számára.
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— És a többi orvosok?
Erre én önkéntelenül egy sóhajjal: — Még hárman voltak 

itt. Mind a háborúban. Eddig egyik se jött vissza.
— Majd visszajönnek, biztos visszajönnek — sietett vi

gasztalni, s aztán jött a felejthetetlen mondat, emiatt jegyzem 
fel az egész beszélgetést. — In diesem Krieg war ja niicht viel 
los40 — mondta, s angyali ártatlansággal siklott el Beograd 
és minden és mindenki felett.

Mellékesen, de nem érdektelen: szándékukban vök, míg 
szemből álltak velem, a könyveket visszaadni. Mondták is, 
hogy majd becsomagolják a fedelüket, nehogy bajuk essék. 
S valószínűleg a többiek kinevették őket ezért a szándékért
— s elvitték magukkal talán hadi emléknek.

Még valami komikusát: a németek váratlanul gyors kivo
nulása napján, délután, az ablakban állok, s lent a Verle kis
asszonyok haladnak, akiket csak onnan ismertem, hogy egy
szerre nem üdvözölték Micit. Talán, hogy jóvátegyék, most 
ők köszöntek fed neikem az ablakba nyájas mosollyal. Ez a 
fajta az ilyen időkben a legveszedelmesebb.

Napok óta hír nélkül arról, hogy mi történik a világban. 
Zotovié rádióját megpróbáltuk úgy megmenteni, hogy a kór
házba vittük, és a katolikus ápolónő tulajdonaként jelentettük 
be. A nővér komikus volt: csak arról beszélt, hogy végre van 
rádiója. Félig-meddig lopva, egy-egy félórát ballgatt-uk ott. 
Tegnap azonban Važalić azt a hírt hozta, hogy a hatóság nem 
egyezik bele az ajándékozásba — azonnal be kell szolgáltatni 
az apparátust. Ez meg is történt tegnap este.

A Hrvatski Narod41 2 számát láttam azonban. 1919-beli 
magyar újságok rémlettek fd  előttem, stílusban és frazeológiá
ban pontosan úgy festettek, mint a Hrvatski Narod. Betető
zésül a kis Nikola felajánlotta a Hrvatski Radnik42 egy szá
mát is. Azt is á-tól z-ig elolvastam. Szintén „déja vu”4S — 
szintén 1919-ben, a Friedrich-kormány44 idején, Budapesten.
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Drvar, 1941. m<í/. 8.

Több mint egy éve, hogy itt vagyok Drvaron, s ez alatt 
az egész idő alatt aligha beszéltem annyi emberrel s annyit, 
mint az utolsó két héten egy-egy napon. Egész az utóbbi időkig 
minden itteni eseményről, emberekről csak Micin keissztül 
tudtam. Az utolsó pár héten azonban sokat voltam a kórház
ban, az utcán, s bárhol voltam, mindenütt ugyanaz történt: 
engem kérdeztek, s én kérdeztem, hogy mi újság. S a legutolsó 
napokban nemcsak a híréhség jegyében lett számomra Drvar 
a „mi” Drvarunk. A horvát rendeletek, melyek zsidót és 
pravoszlávot egy kalap alá fogtak45, egyazon sárga folttal lát
tak el — sorsközösséget teremtettek, és a szimpátiákat, melyek 
Mici iránt itt kezdettől fogva elevenek voltak, énirántam is 
egész rendkívülivé fokozták. S elég az utcára kilépni s látni, 
hogy köszönnek, hogy fogadják az üdvözléseket az emberek
— főleg szerbek, akik a lakosság 98%-a itt, de nemcsak 
szerbek —, s az embernek az az illúziója támad, hogy otthon 
van. Soha, sehol olyan mértékben otthon nem éreztem magam 
1919 óta, mint itt, ennek a népnek a körében. Micivel együtt 
ott voltam a pályaudvaron búcsúztatni azokat a szerbiai ere
detű drvaj-iaikat, akiknek el kellett hagyni Boszniát. Köztük 
egy öreg munkás is. Mindenki összecsókolózott vele, s az 
öreg sírt. S én, aki egy évig éltem Drvaron anélkül, hogy 
a saját lakásunkon kívül egyetlen lakásban is megfordultam 
volna, és akivel senki se beszélhetett, én úgy öleltem magam
hoz és csókoltam meg búcsúzóul Janković mérnököt, mintha 
testvértől kellene elválnom.

Tegnapelőtt, minthogy most már én is itt s nemcsak a  szo
bámban élek, Micivel együtt kimentünk a  Valalié kis házába, 
mivelhogy V.-nek Đurđev danra46 esik a slavája47. V.-ről majd 
egyszer külön s biztosabb körülmények közt. Az udvarán, a 
gyepen gyönyörű ló legelészett; a Drvaron át kapitulálni in
duló jugoszláv katonák az átlagos lovaikat 10 meg 20 dinárért 
adták el; ezt a különösen szép paripát 100-ért vette V. 10 év$s 
kisfia. (V.-nek csak 50 dinárja volt. A kisfiú a kórházba jött
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be hozzá izgatotton 100 din.-ért. V.-nél ott ült Stojanovié 
Banja Lukiról. Az adott a gyereknek még 50-et.) A „česti- 
tálók”48 között megjelenő idősebb parasztasszony hozta a hírt, 
hogy Drvarra megérkeztek az olaszok. Mikor délfelé haza
értünk, épp tartott a bevonulás. Kerékpáros osztagok, teher
autók — és egész Drvar örömmámorban. Ez egész másfajta 
eufória volt, mint ami a német bevonulás után következett; 
ez magának a bevonulásnak szólt. A német bevonulás után 
annak örültek, hogy hiábavalónak bizonyult a félelem; az 
olaszok bevonulásának azént örültek, mart az olaszoktól nem 
féltek, s mikor meglátták, egyszerűen kedveseknek találták őket
— és a megváltást hozták az olaszok, mert a jöttük azt jelen
tette, hogy nem jönnek az utszcasák. örömmámorról beszélni 
nem túlzás, mert részegnek kellett ahhoz lenni, hogy az olasz 
katonák láttán valaki, aki még nem tudhatta — mint ahogy 
ma se tudja senki egész biztosan —, hogy maradinak-e vagy 
átadják a teret majd a horvátoknak, felugorjon egy teher
autóra, összeosókolja a tálján katonákat, és elkiáltsa, magát: 
Le a horvátokkal, le az usztasákkal! Éljen Itália! — Ezt tette 
egy Rokvic4* nevű munkás, és nem érte be ezzel, hanem való
ságos beszédet tartott a teherautót körülálló tömegnek. A tö
meg nem merte hasonló nyíltsággal megnyilvánítani az érzel
meit — melyeket tán nem annyira az olaszok iránti szimpá
tiák, mint a horvátok elleni kétségbeesett düh, gyűlölet 
dominált. De ha szótlanul is, mindenki mosolygott körös- 
körül. Mađarac állomásfőnök hangja szakított bele a munkás 
beszédébe: Éljen Itália! — És Bilbija60, a tisztviselő, aki az 
elmúlt világháborúban Aradon vök várfogságban, arról be
szélt a körülállóknak, hogy deputációt kell az olasz parancs
nokhoz küldeni, a kéréssel, hogy engedje meg újra a cirill 
betűs cégtáblákat, mert még a török uralom alatt se merték 
azt, amit most a horvátok (valami rendelet alapján, melyet 
senki se olvasott — hisz újság nem jött — a boltok, iskolák, 
munkásotthon egymás után cserélték ki a cirill betűs táblákat 
latin betűssel), továbbá, hogy adják vissza az elkobzott rá
diókat . . .

A közfelfogás itt az volt, hogy az olaszok, ellentétben a
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németekkel, mindenütt kedveznek a szerbeknek, mert azokra 
alkarnak támaszkodni a horvátokkal szemben. De ha ez nem 
is volna közhiedelem, az olasz katona — helyesebben a kato
nának öltözött olasz nép a temperamentumával, hangosságával, 
a gráciával és kedvességgel, mely sajátja, megnyerte volna itt 
az embereket. Semmi smcs bennük a német feszességből, 
medveszerűségből és hivatalosságból; első órában, hogy bevo
nultak itt velünk szembe az iskolaépületbe, én is ott álltam 
azok között, akik megbámulták a fezszerű fejfedőjüket, mely
ről hosszú zsinóron egy hasonlóképp piros bojt lóg le, s verdesi 
a hátukat. Az iskolaudvar egyszerre megtelt gyerekekkel, akik 
a kis szerb sapkáikban nagyszerűen beillettek az egyáltalán 
nem katonás piros fezek erdejébe. Egyszerre csak látom, hogy 
egy nagy darab olasz kiabál, gesztikulál, és nem tudják meg
érteni; kérdem a kerítésen át, mit akar. Mondjam meg a bam- 
binóknak51, hogy ő „molto”52 szereti a bambinókat, de ha a 
kapitány jönni fog, és itt találja őket az udvarban, vele fog 
porolni. Sikerrel láttam el a tolmács tisztét, mert a több tucat 
gyerek tökéletesen megértette, hogy ez így van, és azonnal 
beérték azzal, hogy az udvar helyett a kerítésen kívül foglal
janak helyet. A hadfi, akinek segítségére érkeztem, graziét53 
mondott, és arra kért, hogy mondjam meg még azt is, hogy 
a kerítésnél ott maradhatnak, nehogy most ijedtükben egész 
elmenjenek a gyerekek. Ez az aggodalom persze túlzott volt, 
mert a bambiin óknak eszük ágában se volt elmenni, sőt mint 
fél órával később az ablakból láttam, mír vissza is mentek 
az udvarba, és nem tudom, a kapitány megszidta-e érte Cerbót
— a gyerekek úgy kiabálták a  nevét, hogy visszhangzott tőle 
az utca —, de mindenesetre a nagy iskolaudvar, ahol a zöld 
gyepen hevernek a (katonák, tegnap is, ma is egész nap mezít- 
lábos drvari gyerekektől hemzseg.

A gyermekek egyébként kevésbé ártatlanok, miiit felnőtt ba
rátaik. A gyerekek azok, akik a tojás árát Drvaron tegnapról 
mára egy dinárról háromra szöktették fel. Ennek a közgazda- 
sági ténynek eredeténél véletlenül személy szerint asszisztáltam. 
Szintén az iskolaudvar alacsony fakerítésénél. Egy olasz ka
tona azt kérdezte egy gyerektől — aligha volt a kölyök több
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7—8 évesnél —, hogy tudna-e neki tojást hozni. A gyerek 
három ujjával mutatta, hogy mennyit tud hozni. S a kérdésre, 
hogy mennyiért, újra a három ujját mutatta. Az olasz félre
értését, hogy ez egy tojás ára, a kölyök azonnal kihasználta
— és 3 helyett 9 din.-t zsebelt be. S az olasz katonák s ma 
már egész Drvar 3 din.-on alul nem kap ezóta tojást.

Kimeríthetetlen Drvar krónikája: tegnap megjött a háború
ból dr. Gračanin is. Téves hírközvetítés folytán Zotovićra 
számítottunk nagy örömmel, s helyette dr. Gračanin érkezett. 
Azonnal közölte Micivel, hogy Banja Lukáról jön („ahol ma
gával a stožfernikkel” is beszélhetett), s hogy az ottani O* U.64 
megbízásából ő lesz most már a kórház igazgató főorvosa. 
Horvát ugyanis, 29 éves, az apicitist55 két p-vel írja és a há
ború kitörése előtt arről volt szó, hogy az O. U. kiteszi a 
drvari állásából. G. egész szürke, kis ember, kacsázva jár, és 
láttam a lakását, mikor fegyver után kutató német katonákat 
kellett az orvosi lakásokban kalauzolnom: könyvet ott nem 
láttam, csak olyan nagy olajnyomatos szentképeket, mint a 
szentiváni sváb parasztoknál. Azt hiszem, nem rosszindulatú, 
csak éppen közönséges ember, és a sors humora, hogy noha 
„magával a stoiemikkel” beszélt, Drvarra érkezve itt Hor
vátország helyett olasz katonákat talált.66 Egyelőre azonban 
ő Mici főnöke. Micit nem fogja zavarni, mert orvosi ambíciói 
nincsenek. Ma, upravniksága67 első napján félórára jött be a 
kórházba, hogy a személyi kérdéseket — kit tartsanak meg 
az ápolók közül s kit bocsássasiak el — intézze el. A betegeket 
meg se nézte. A barátjával jött, dr. Dujakovictyal, aki meg 
a most Bulgáriához csatolt Dél-Szerbiából való, s akinek 
egyetlen dilemmája, hogy ne menjen-e Bulgáriába, ahol talán 
inkább volna kilátása hasonló karrierre, mint a Graüaniné — 
volna, ha Drvar nem kerül Olaszországhoz. A naivitása az 
ilyen embereknek: minden időkben az ilyenek azt hiszik, hogy 
az a végleges, ami van. S Gračanin nyilván izzadt ezért 
a szerencséért: mielőtt B. L.-ra ment, napokig előszobázott 
Zagrebban, ahol — mint ő mondja — minden egész normális.

Hajlandó mindent egész normálisnak találni, mivelhogy 
ő most titulust és körülbelül dupla fizetést kap majd. Az ola-
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szak jelenléte az egyetlen, ami, úgy látszott, kellemetlenül 
lepte meg és aggasztotta. De hogy Mrvoš, a Suzor eddigi fő
orvosa — ő újságolta — börtönben van, ez nem izgatta. 
„Csak azokat bántják, akik az előző rezsimben exponált 
»jugoszlávok« voltak” — magyarázta meg dr. G. Ö beszélte 
el azt is, hogy Bán ja Lukán plakátokat látott: eltűnt 4 német 
katona, s a németek megtorlásul a legkülönbözőbb társadalmi 
rétegekből 100 embert lőttek agyon; minden további német 
katonáért újabb 100 kerül sorra — közli a plakát. Fantázia 
nélkül, ezt is elmondta. Komolyan semmi más se foglalkoztatja, 
mint a váratlan személyes szerencséje, úgy látszik.

A kórház különben ma Nezavisna Drzava Hrvatska58 pe
cséttel körlevelet kapott, hogy azonnal be kell jelentem, hogy 
az orvosok és tisztviselők mUyen fajhoz, felekezethez tartoz
nak. Egyelőre azonban — mint Kosta, a postás, aki letette 
a hűségesküt Pavelićnek, mondta — nem lehet levelet küldeni 
sehova, csak oda, ahol olasz megszálló csapatok vannak. 
„Ništa hrvatsko, samo talijansko”59, mondta harsányan, s dip
lomatikus tartózkodása nem rejtette el efölötti elégedettségét.

Drvar, 1941. máj. 10.

Tegnap reggel Mici azzal jött vissza a kórházból, hogy 
Gračanin azt mondta Obradnak (utóbbi bolničar az ambu
lancián), hogy ma olasz nemzeti ünnep van, nem szabad 
dolgozni. (A kórháznak az új upravnik még feléje se nézett.) 
Az ablakunk alatt nagy élénkség. Mici foga fájt, egyedül 
mentem le megnézni, mi az. A bersaglierik*0 teljes, kakastollas 
díszben sorakoztak a Cinovnički dóm előtt, egy kopott kony
haasztal körül. A parancsnokuk, egy őrnagy, ment fel az asz
talra s tartott ünnepi beszédet, az „imperio”61 megalakításá
nak 5. évfordulója alkalmából. Az ember azt hinné, a feladat 
épp ma meglehetősen kényes. A derék ember azonban való
színűleg ugyanazt a beszédet mondta el, amit előző évforduló
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kon ez ünnepen tartott. Mintha közben Abesszínia el se veszett 
volna.62 Én az őrnagyot hallgattam ugyan, de közben nézni 
inkább a hallgatóságot néztem. A mindig temperamentumos, 
valósággal bájos legénységi arcok halálos közömbösek, a beszéd 
ideje alatt. Az „il re**65 és a „Duce”64 nevére, valahányszor 
kiejti az őrnagy, a szónokkal együtt tisztelegnek. A szónok 
pedig egy szuszra emlegeti az autóutakat, amiket a fasizmus 
adott Itáliának és Michelangelót65 — és különös képzettársítás
sal Torricellit66, akikkel Itália az emberiséget ajándékozta meg. 
A beszéd különben aktuális részében tele volt „gentilezza”- 
val67. Mellettem állt a szegény kis Petrovicné, aki minden vo
nathoz kiszalad, hogy hátha hírt hall az uráról — s mikor 
kérésére lefordítottam neki a beszédnek azt a passzusát, mely 
Drvarra vonatkozott — nem hódítók, barátok vagyunk itt, és 
a vendégszeretetet háláljátok meg —, Petroviéné kijelentette: 
lepő, fino.68 És a „Dalmazia nostra”6* szintén helyeslésre ta
lált Petrovicnénál, s valószínűleg a többi bennszülött hallga
tóságnál is, ha lett volna, aki lefordítja nekik is — mert a 
Dalmazia nostra azt jelenti, hogy tehát nem jönnek oda az 
usztasák. A szónoklat után az őrnagy elé egy nagyon jó, kerek 
képű fiatal katona pattant fel az asztalra, és sűrűn rázogatva 
a kakastollas sisakját, két kezével vezényelte a katonák éne
két. Az őrnagy nem állta meg, hogy a katona háta mögött ő 
is ne segítsen kicsit a vezénylésben . . .

Az ünnep csúcspontja a mi számunkra azonban az volt, 
hogy délben feljött lakásunkra Bilbija a hírrel, hogy az olaszok 
minrdenjkimak visszaadják a horvátok rendeletére elkobzott 
rádiókat — mindenkinek, kivive a zsidókat. Szerencsére nem 
is volt saját rádiónk, a Zotović rádióját így azonban vissza
adták. Rajtunk kívül csak egy zsidó család él Drvaron, egy 
Albahari nevű kereskedő — annak a készülékét „szívességből” 
az új horvát községi elöljáró vette át megőrzésre a saját la
kásába.

Minekünk azonban ily módon megint lehet zavartalanul, 
szegény Zotović lakásán, rádiót hallgatnunk, s a világ megint 
nagyobb lesz, mint Drvar és 30—40 kilométernyi körzete. 
Nem mintha ez a körzet kevéssé volna érdekes. Tegnap, hogy
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a kórházból jött, Miciit megállította egy vasutas, s a következő 
történetet mondta el neki: 4 nap előtt az usztasák már útban 
voltak Drvar felé. Volt náluk egy 4Lsta, kiket kell in  agyon
lőni, kiket bebörtönözni. Az agyonlövendők listáján a vasutas 
a 14. volt, Mici és én is állítólag ezen a listán szerepeltünk. 
A vasutas egy udvarunkban álló bokorira mutatott: amögöct 
volt Đurđev dánkor egész nap egy gépfegyver elrejtve, mondta 
Ő. S ugyancsak szerinte 300 bomba is volt készen, összegyűjtve, 
hogy ellenálljanak az usztasáknak, akiket azonban Oštreljnel 
visszafordulásra kényszerítettek a  vasutasok, s így maradt 
volna el a véres Đurđev dán Drvaron. — Mennyi az igazság, 
mennyi a fantázia mindebben? Mindenesetre jellemző az at
moszférára, hogy ugyancsak a Đurđev dántól fékek az k t élő 
horvátok is. Azt hiszem, Vuksan70 mondta komolyan Micinek, 
hogy a szerbek e napon le akarták mészárolni az itt élő hor
vátok ajt.

Drvar, 1941. május 12.

Amíg dr. Gutić rendelete eltiltott bennünket a rádiótól, 
s amíg az olaszok el nem rendelték, hogy vissza kell adni 
a pravoszlávoknak az elkobzott rádiót, Midivel együtt csak 
azoktól az emberektől kaphattunk híreket, akiknek volt ké
szülékük. Hihetetlenül hangzik, hogy mennyire nem tudják az 
emberek, még a tanultabbak vagy intelligensebbek se, hogy mi 
az, amit hallanak. Az újságot el lehet kétszier is vagy lehet 
lassan is olvasni, de a hallott hírt azonnal fel kell fogni, meg 
kell értteni, s talán az erre való képtelenségen múlik, hogy 
ezekben a napokban bennünket olyan hírekkel traktál tak, 
mint például, hogy az oroszok beleegyezésével 20 000 német 
katona szállt partra Finnországban, s a hasonló képtelenségek 
egész tömegével. Krleža mondta egyszer: az orangután repülő
gépre ült, és a következménye pusztulás, halál, pokol. A rádió 
kevésbé veszedelmes, de kevéssé tájékozott emberek fejében
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csak a káoszt növelheti. Egyébként lehet, hogy nemcsak a 
rádióhírek azok, amiket nem értenek; míg rendesen jártak 
a napilapok, nem jutott eszembe senkit se megkérdezni, hogy 
mit olvasott ki az újságjából. Ha az ember ez ügyben körkér
dést szervezne, talán hasonló dolgok sülnének ki, mint a rádió
val kapcsolatban. Mindenesetre egy esetet Mici épp tegnap 
mesélt el: a Seidl kocsmáros apósa, Ostojié, a kórházban fek
szik. öreg ember, de az elit munkások rangjához számító, azok 
közé a kevesek közé tartozik Drvaron, akik hozzájutnak na
ponta az egyetlen ide jutó újsághoz, a zagrebi Hrvatski Na- 
rodhoz. Az öreg Ostojié azt mondja tegnap Nikolinák: 
„Szaladj, hallgasd, mit mond a rádió, hátha az éjjel elesett 
Anglia.”

Tegnap a bersaglierik elmentek, helyükbe egy ezred olasz 
gyalogság érkezett. A szenzáció természetesen már sokkal 
kisebb volt, mint a bersaglierik érkezésénei. Beszélgetés az 
utcán dr. Graianinnal, aki azt mondja: Dujaković dr.-nál 
alszik, mert fél, hogy a szerbek betörnek a lakására és &t 
agyonverik. Nem tudja, hogy itt marad-e Drvaron, ahol éhség 
lesz. Az igazság ezenkívül, hogy főleg azért nem tudja, mert 
azt hitte, usztasák lesznek i»tt, s ehelyett olaszok ütöttek ta
nyát. Mici önkéntelen malíciával: „Látja, kolléga, énnekem 
könnyebb. A legjobb orvos lehetnék, s mégse gondolhattam 
karrierre se Jugoszláviában, se most. Ezt a gondot nem is
merhetem.”

Srnetica71. Dr. Nikolić szabadságot kapott pár napra. Meg
próbál eljutni Beogradba, hogy megtudja, él-e valaki szülei 
és testvérei közül, akikről azt a hírt hallotta, hogy mind 
elpusztultak Beograd bombázásakor. Lehet, hogy én csak a 
háború után fogom megtudni, mi történt az én szüleimmel 
Sv. Ivánon.72 De ez csak nekem baj. Hanem ők — több mint 
egy hónapja nem tudják, élünk-e vagy elpusztultunk. Ez is 
elviselhetetlen volna, ha nem volna kollektív sors.
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Drvar, 1941. mi;. 14*

Ha még mindig nem kaptuk volna vissza Zotovié rádióját, 
biztosan a drvariak rosszul értett hírei közé soroltuk volna 
a fantasztikus valóságot: a Rudolf Hess esetét.73 Az első rövid 
hír után, melyet Svájcból hallottunk, Mici is, én is törtük 
a fejünket, mi lehet ez; közben a nép Drvaron már nagyon 
okosan a legegyszerűbb magyarázatot találta meg. A bába — 
akiről egyszer szintén hosszabban kellene írnom — azt kér
dezte Miéitől: „Igaz-e, hogy Hitler helyettese Angliába me
nekült?” Teleki öngyilkossága74 legalább úri gesztus volt — 
a Hessé groteszk és csúf —, de ha bosszúállás a célja, akkor 
felülmúlhatatlanul leleményes.

Seidl kocsmáros azonban azt hiszi, hogy most már soha 
többé nem változik meg a világ. Ezzel a kocsmárossal, aki
30 körül lehet, választékosán öltözködik, és mindig igen 
energikus képet vág, energikus és nagyon komoly képet, mint 
általában az öntelt emberek — ezzel a kocsmárossal körül
belül fél év előtt beszéltem egyszer. Akkor kifejtette, hogy 
a háborúnak legkésőbb tavaly decemberben vége lesz, mert 
egyszerűen a világ nem bírja ki. A világ alatt, mint beszélge
tés közben kiderült, saját személyét értette, amennyiben ő 
a szállodája felépítésére 10 000 din. adósságot csinált, s mióta 
a háború tart, alig fordul meg itt idegen, úgyhogy a kamato
kat is csak kínnal tudja fizetni. Szerényen jegyeztem meg, hogy 
sajnos, mégis hosszú háborúra kell számítani. Azóta nem be
széltem Seidl kocsmárossal. De Micitől tudom, hogy az apósa, 
aki szerb, az öreg Ostojié most csak azért fekszik a kórház
ban, mert refúgiumot75 keres — betegséget szimulál, Mici úgy 
tesz, mintha elhinné, hogy beteg. . .  Nem akar -az öreg otthon 
maradni a veje miatt. Seidl kocsmárosról még az is feljegy
zendő, hogy a télen, mikor a kórház pár vagon fát kapott, 
azt mondta a kórházi személyzetnek, hogy hagyják nyitva 
éjszakára a nagykaput, mely szemben van a vendégfogadóval, 
nem fogják megbánni — és ez úgy derült ki, hogy aztán 
csendőrök jöttek a kórházba, mivelhogy látták éjszaka, amint
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az energikus és komoly (képű hoteltul&jdonos fát lopott a kór
ház udvaráról . . .  az ügy folytatását nem ismerem. Tegnap 
azonban láttam Seidl kocsmároet, aki békés drvariaknak fel
emelt jobb karral, „á la fascista”75 köszönt az utcán. Min
denki, aki ebben a megtiszteltetésben részesült, megfordult és 
hosszan nézett az első drvari fasiszta katonás tartású alakja 
után . . .  Ma értesültem Micitől, hogy már Bauer77 vasútigaz- 
gató is így köszöntötte a kórházban az olasz tisztet, akivel 
Micinéi került össze. De civileknek még csak olyan régi libe
rális módon köszön.

Zotovié lakásában, amelynek őrzése ránk van bízva, egy 
olasz kapitánynak adtunk szállást. Szicíliából való, civilben 
bankár, és tegnap, amennyire fogyatékos olasz nyelvismere
teinkkel ez lehetséges volt, igen élénken és hosszan beszélget
tünk vele egy csésze valódi feketekávé mellett, mellyel ő ven
dégelt meg bennünket. Rejtély az ő számára, hogy mért nem 
maradtak meg a szerbek a Hármas Paktum mellett, mikor 
területi 'integritáson túl ennek fejében még Szalonüki/t is meg
kapták volna.78 Szinte azt kérdezte: mi az oka, hogy egy ilyen 
fényes üzletet elszalasztottak? Egyébként ő igen kedves, eleven, 
modora kitűnő. Megmondtuk, hogy mi zsidók vagyunk — az 
újság a legkisebb benyomást se tette rá. „Je suis un homme”79
— mondta francia nyelvtudását összeszedve, és kijelentette — 
amit mi úgyis tudtunk —, hogy Itáliában az antiszemitizmus 
inkább „apparente”80 — a népnek semmi köze hozzá.

Micivel a Zelen Gaj felé való sétánk közben fiatal olasz 
tiszt drvari lányokkal promenádozott — s nem tudta magát 
megértetni. Én tolmácsoltam, s így ismerkedtünk meg. Ellen
tétben a kapitánnyal, aki hűvösen nyilatkozott a németekről

a kapitány 40 körül jár —, a tizenkilenc éves olasz „molto” 
szereti a németeket, mert „Itáliának segítségére jöttek, Itáliá' 
n/ak, melyet Anglia meg akart fosztani mindentől és nrinde- 
nétőd”. ö  maga önként jelentkezett, és megmutatta a szerelme 
fényképét is. Naponta ír haza, hogy megvigasztalja apját, aki 
el Lene volt az önkéntes jelentkezésének. Eddig még nem volt 
tűzben.

A kapitány társaságában (ismertem meg egy szintén fiatal
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hadnagyot. Civilben „procuratore”81 a pénzügyminisztérium
ban — mondta. Fent volt nálam, s látva az olasz Dantét, 
behunyta a szemét, hogy megmutassa, kívülről tudja: „Nel 
mezzo dél camin di nostra..  .”82 Ügy hadarta el, nevetve, az 
első négy sort, mint versikéket, melyekben grammatikai sza
bályok vannak rímbe szedve. Boccacciót83 is látta nálam. Arra 
azt mondta: „porco”.84 Felvetettem a kérdést Micinek: öregek 
vagyunk talán, s azért találjuk úgy, hogy a mai fiatalok át
laga hihetetlenül érdektelen, vagy pedig ez a totalitáris neve
lés az, ami kiüríti a fiatalok egyéniségét?

Ma hatodik hete, hogy senki a kórházból, Mici se kapott 
fizetést. Az új „upravnik”, dr. Gračanin a kollégájával együtt 
2 nap előtt elutazott Banja Lukára, s itt hagyták minden 
intézkedés nélkül Dirvar ambulanciáját. Megint egyszer Mici 
nyakába szakadt az ő munkájuk. Mici, hál* Isten, fölényes 
humorral állja a sarat — és dolgozik egyszerűen azért, mert 
nem akarja orvos nélkül hagyni a betegeket.

Találkozás a vasúti átjárónál Jovinnal8*; mérnök a vasút
nál, nagyobb társasággal együtt jelenleg az apokalipszis „pró
féciáit” tanulmányozza. Rájött, hogy a „kétszarvú fenevad” 
H. és M.86 — és ki akarja számítani, melyik évre esik a meg
jósolt (pusztulásuk.

Drvar, 1941. máj. 17.

Minden uralkodó rendszerben, épp, mert uralkodik, sok a 
szemét. Nincs az a forradalom, de még az az ellenforradalom 
se, mely ne söpörne ki felgyűlt szemetet. A helyébe a saját 
szemétbe kerül fölül. Érdekes azonban arz, hogy az új szemét 
nemcsak szembeszöikőbb, hanem nehezebben elviselhető még 
látványnak ás, mint volt a már megállapodott, lecsillapodott. 
Emlékszem .rá, hogy mikor 1920 körül a Vajdaságban jártam, 
akkor még lépten-nyomon olyan szerbekkel találkozott az 
ember, akik parvenünek hatottak. Idővel ezeknek a számára
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a hatalom megszűnt újság lenni, bizonyos értelemben hozzá* 
nőttek, beletanultak, talán azt lehetne mondani: kitombolták 
magukat, és prepotens hódítókból általában unatkozó bürok
ratákká váltak, akik a végén már a gyakorlat adta rutinnal 
többé-kevésbé beletanultak még a munkába is. Đuro, a kór
házi szerb bolničar mondta igen bölcsen, mikor az első ren
deletek a pravoszlávok és zsidók ellen napvilágot láttak: 
„Most fordítva lesz, mint eddig volt. A jól fizetett állásokba 
eddig csak szerbek, most meg csak horvátok kerülhetnek 
majd.” ö  soha, semmilyen rezsim alatt se vihette volna többre 
a rosszul fizetett bolničari állásnál.

Tegnap visszaérkezett Banja Lukáról Gračanin és Dujako- 
vié. Az új hatalmasság szemérmetlen és féktelen: az új uprav- 
nik — ott voltam Micinél, mikor Graíanin a kórházba jött
— magának és a barátjának a számára kijárta, hogy megkap
ják a  fizetésüket, fel is vették, de se Micinek, se a kórház 
szegény, részben koplaló személyzetének, akik több mint 6 
hete nem kapták meg fizetésüket, semmit se hozott. Ha az 
új rezsim soká tarthatna, valószínűleg 10 év múlva már ez 
a dr. Graíanin, aki most egyáltalán nem törődik az új állásá
val együtt járó kötelességekkel, hanem csak az új állásával 
együtt járó előnyökkel — ugyanez a dr. Gražanin tíz év 
múlva, ha nem is jól, de biztos sokkal jobban végezné majd 
a munkáját, mint most, mikor még friss parvenü.

Drvari szenzáció: a Sipad-vasút eddigi szerb igazgatóját, 
Kalabát87 minden végkielégítés nélkül kitették, ugyanúgy Pet- 
rižićet, a Pilana eddigi szerb igazgatóját. Ez természetesen a 
horvátok intézkedése. A kérdés azonban még mindig nincs 
eldöntve, hová fog tartozni Drvar. Az olaszok egyelőre úgy 
tesznek, mintha maradásra rendezkednének be. A kórház 
udvarában, a ragályos betegek számára épült barakkban, mo&t 
carabinieriket88 helyeztek el, s tegnap az itt lévő olasz kato
naorvos közölte Micivel, hogy a kommandáns annyira szívére 
vette Mici gondosságát az olasz katonákkal szemben, akikert 
betegség miatt a kórházba utaltak be — hogy az itteni olasz 
helyőrség a kórház javára egy soirée-t89 fog rendezni. Az óla
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szók személy szerint továbbra is kedvesek, finomak, szívélye
sek. Dr. Gračaninnak a németek rokonszenvesebbek — ct 
pour cause.90

Drvar, 1941. máj. 19.

Jovankával ma reggel közöltem, hogy egy olasz herceg 
személyében „habemus regem”.®1 Most jobb lesz nekünk vagy 
rosszabb? — volt Jovanka első kérdése, s aztán mindjárt: — 
S hol van a  mi királyunk? — Egészben véve, úgy látszik, 
örült neki, hogy megint kaptunk egy királyt.

Mikor tegnap a kórházban az ápolószemélyzet jelenlétében 
Mici kommentár nélkül közölte a hírt dr. Gračaninnal és 
a barátjával — akkor még csak annyit közölhetett, hogy ki
rályt kérni Rómába ment si deputáció —, dr. G. egész őszintén 
elképedt. A horvát nővér pedig, oki azelőtt apáca volt és 
körülbelül éppoly kevéssé tájékozott afelől, hogy kik között 
folyik a háború* akárcsak Jovanka — a nővér meglepő bosz- 
szúsan vetette fel a  kérdést: „De hát ha már most függetlenek 
vagyunk, mért nem horvátot tesznek meg királlyá?”

Pár nappal ezelőtt az új, latin betfis cégtáblák még egyszer 
lekerültek a falakról. A latin betűs horvát felírások mellé 
odakerültek — nyilván rendeletre — olasz szavak is: tratto- 
ria, sarto92 stb.

A „trahison”, „traditore” gyengébb, mint a magyar „áruló”, 
„árulás”. A „Verrat”93 se fejezi ki, amit a magyar fogalom, 
mely az áruba bocsátás, ár, a piszkos, pénzen vett ember 
jelentését idézi fel. A magyar árulóban benne van, hogy aki 
áruló, az egyben eladott, magát eladott ember.
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Drvar, 1941. mđjiu 22.

„Nem mer a lakásán aludni, m m  fél, hogy megölik a 
szerbek? Nyugodnám alhatna otthon, egy haja szála se fog 
meggörbülni — most” — mondta a koosmáros nyugodtan, 
biztos abban, mint itt mindenki, hogy a „most” után, a „most” 
végén ütni fog az óra. Általában most mindenki hallgatag lect 
itt. Valami paraszttüreieinmel, paraszunyugal ómmal — és em
lékeket őrző elszántsággal hallgatnak. Ellentétben a német 
megszállás és az olaszok érkezésének napjaival. Akkoriban 
Jarnkovié mérnököt, munkásakat, hivatalnokokat a nap leg
különbözőbb órádban k  ott lehetett látni egy asztal körül a 
Novakovic-kocsma egyik sarkában. Most sehol nyilvános 
helyen az iilyen félreérthetetlen szellemű társaságok. Csak 
annyi minden látható, hogy bizonyos emberek egy fokozott 
akcentussal köszönnek egymásnak az utcán.

A másíik oldalon azonban — Drvaron ez mindössze egy 
cuoat ember — némi megrökönyödés, csalódás, ixányvesztett- 
ség. Találkozás dr. Gnažanimnai a ház előtt. Ez két nap előtt 
történt. Mki, hogy mondjon valamit, megemlíti, hogy a fél
kegyelmű, akiit Srneticáról küldtek be a kórházba, jobban van, 
vidámabb és nyugodtabb. „Félkegyelműnek kell hozzá lenni"
— nevet Gračamn keserűen és közlékenyen. Ezzel szemben, 
mintha két nap alatt túltette volna magát a krízisen, tegnap 
már vidáman újságolta Micinek, hogy eztán az olasz hadse
reg nem lesz többé megszálló hatalom, hanem baráti csapatok
ként maradnak itt. Maga Mussolini jelenttette ezt ki.

A vasútigazgató, Bauer, okosabb, de nem kevésbé szükségei 
az érzelmei nyilvánítását, még ha csak zsidóval áll is szemben. 
60 körüli öregúr, inkább osztráknak, mint horvátinak hat. 
„ó , ha egy esztendőre elutazhatnék valahova messzire innen!”
— tört ki, míg Mici a fülét vizsgálta.

Rendkívül érdekes beszélgetés Vaíaliétyal — egész műve
letlen és kivételesen okos, sőt mély ember.

Tegnap a londoni rádióban egyszerre csak Giglit94 jelentik 
be a német nyelvű közvetítésnél.
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Tegnap óta hivatalosan Horvátországhoz tartozik Drvar.*5 
A változás itt helyben csak annyiban jut kifejezésre, hogy 
tegnap óta megint beengedik az olaszok a zagrebi újságot, 
melyet — élet jel Gugáékról — Guga fizetett elő a ma szá
munkra.

Drvar, 1941. május 23.

Két nap óta Kréta neve beleköltözött az életünkbe96 — bele 
az éjszakáinkba és nappalainkba. De én korlátozni akarom 
magam arra, ami Drvaron látható — s hányán vannak itt, 
akik szintén éppígy lesik Kréta felől a híreket, nem könnyű 
határozottsággal megállapítani. De inkább arra hajlok, hogy 
azt higgyem, többen vannak, mint az ember gondolná. Itt 
van például a mi egykori „mouiak”-unk97, Stevan, aki nem 
tud írni-olvasni, és elképesztően helyes elképzeléseket árul el, 
ha históriai és aktuális kérdésekről beszél. Ez a nép nacionális 
szempontból a legérettebbek közül való — harcainak, melyek 
a közelmúltba nyúlnak, éppúgy, mint a régebbieknek, élő 
maradt az emléke.

Vaialié vendégeket kapott, ö t  embert, menekülőket a Voj- 
vodinából. A bátyja mint dohrovolj&c Szabadka mellett kapott 
földet. Ott találták a magyarok98 s agyonverték. Agyonverték 
a bátyja fiát is. A menekülők, akik most Drvarra érkeztek: 
a másik báityja, a bátyja fiának a felesége, ez utóbbi magyar 
asszony, három gyerekével együtt. Mioi, érthető módon, nem 
kérdezett (részleteket, csak annyit hallott, hogy nem agyon
lőtték, hanem puskatussa! verték őket agyon — a<z asszonyok 
és gyerekek szeme 'láttára. Vaialiéot tegnap én is láttam, s 
megértettem, hogy lehet értelme annak, ha valaki gyásza je
léül, mint ő tette, fekete szalagot rak a kabátja hajtókájára. 
Szociális életben szükséges mentegetődzés ez a saját elkínzott 
aírckifejezése miatt és egyben csendes kérelem, hogy kíméljék, 
mert nagy baj érte. Važaiićnak délután be kellett jönni a

141



hivatalába, mert Banja Lukáról komisszió érkezett a kórházba
— s a kis fekete szalag nélkül értheteden lett volna, hogy 
így nézhet ki egy egészséges ember.

A komisszió egyébként: az Okruini ured régi igazgatója
— az megmaradhatott, mert muzulmán —, Kulenovié, a többi 
mind új: az új főorvos s az új komisszárius. A kórházban, 
persze, izgalom. Micivel szemben eddig, mint Mici mondja, 
„rendesek”. Mici a činovnički dómban is töltött velük és 
két itteni kollégájával egy órát. Ott, meséli megint csak Mici. 
mind többen veszik fel a szokást, hogy felemelt jobb karraJ 
üdvözöljenek.

ZSIDÓ KIÁLTÁS

Minden rossz álom túl soká tart 
S bár bizton lesz még ébredés,
— ó  gabna szem, mely búzává hak, 
örökegy nemző temetési —
Rettenet a rögtől megfosztott,
Az el nem vethetett vetés.

Ki célt és mindig célt imádtam,
Melyért vérem vígan folyna,
Ma véres-cibáltan, kivágtan,
Borzadó gyökerem foglya,
Égre kiáltok . . .  Csak ez pokol:
Céltalan halálok pokla.

Drvar, 1941. május 26.

Tegnapi minden postánk a világból: Gugáéktól 2 lap. Teg
nap azonban otthonról, most már Bácsszentivánról, 2 lap, egy 
Levél. Ez ij beletartozik Drvar krónikájába — mert mindenki
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először kapott tegnap postát helyekről, melyek a horvát ha
tárokon kívül esnek. Jankó vié mérnöktől is érkézén hír. Most 
volt itt a bába. Én közöljem Micivel, hogy janković, mint 
Mici megkérte, Beogradban utánanézett, mi .van Renée-ékkel09, 
s azt írta a feleségének, hogy Renée idegbeteg lett és — Monte
negróban van. Jankovicné azért közölte a bábával a hírt, mert 
neki nem volt szíve közvetlenül Micinek megmondani; a bába 
azonban szintén jobbnak látta, ha nekem szól és rám bízza 
a közlést. Valósággal gyengédek most, akik a közös szenvedés 
testvériségébe eggyé terelődtek.

Nemzeti öntudat: a bába azt mondja a kis Nikolának, hogy 
minden csupa por, töröl gessen.

„Nekem maga nem parancsol. Maga szerb, én azonban 
horvát vagyok” — feleli nem minden fenyegető hangsúly 
nélkül.

Nikola egyébként semmit se dolgozik. Egész nap, a nap 
minden órájában az utcán. Ma este megérkeztek az usztasák.100 
A középületekre mindjárt kitűzték a horvát zászlót. Jagneto- 
vié pékmester is kitűzte a maga házára. Estefelé két usztasát, 
akik szinte elvesztek a „korzózó” olasz katonák tömegében, 
Nikola kalauzolt dr. Gra2aninhoz, aki upravnik, s mégis el
felejtett gondoskodni arról, hogy a kórházra kitűzzék az új 
nemzetiszínű zászlót. Mici tegnap kérdezte már:

— Vajon nem kellene-e beszerezni horvát zászlót a kórház 
számára? — Minek? Csak meg kell fordítani a régi jugo- 
szlávot — válaszolta Gračanin, aki, mint Mici mondja, egy
általán nem volt tudatában a humornak, melyet e felelettel 
kifejtett.

Drvar, 1941. ma). 29.

Tegnap egész du.: az olasz katonákat felállították az iskola
udvarban a gyepen, és egy fiatal tiszt ellenőrzése és vezénylete 
mellett hazafias énekeket gyakoroltattak velük. „Vinceremo,
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Duce, vinceremo”101 — énekelték, s úgy hangzott, mint mikor 
a fogorvos mondja a páciensnek, hogy nem fog fájni — s ő 
maga se hiszi, amit mond.

Petriiié inasa, aki Gračanin kívánságára Zotović holmiját 
jött pakolni, s akivel én először beszéltem: Hallotta Roose- 
velt102 beszédét? — és ragyog az arca.

Jovanka észrevétele az u&ztasákról: „Legalább rendes 
egyenruhájuk volna.”

Az usztasák után tegnap a horvát hadsereg109 is megtartotta 
bevonulását Drvarra. Este volt már, szél, hatalmas porfelhők. 
Erre az alkalomra Drvar nem volt egészen elsötétítve, mint 
máskor. Bár egész délután a rossz idő ellenére animált körző 
az ablakunk ailatt, a bevonulásnál alig pár tucat civil. Az ab
lakokon mindenütt az elrendelt kis és nagy zászlók, de azon- 
kívül fagyos csendben s néptelen utcán hangzik a bevonulók 
kaitonazenéje. Amennyire az ablakból láthattam, alig száz
főnyi csapat. A Cmovni&i dóm előtt emelvény, olasz zászló
val. Ott „zajlott” le az ünnepély, melynek keretében az olasz 
parancsnok átadta Drvaxt a hangátoknak. Az új községi 
elöljáró, a povjerenik104 is üdvözölte a horvát hadsereget. Ro- 
seggnek105 hívják, azelőtt hivatalnok volt a vasútnál. Kis, 
kövér, szemüveges ember, mindig azt a benyomást kelti, hogy 
izzad. Igen röviden, alig három mondatot mondott. Üdvözli 
a horvát hadsereget, s ilyen hadsereg biztosíték arra, hogy itt 
a rend és munka biztosítva lesz. Éljen a horvát hadsereg. 
De a hang, igen tisztességes hang, inkább az aggodalomé, 
mint a lelkes patriótáé volt.

VaSalié aggódva beszélt az úgy horvát, mint szerb oldalon 
készített „listákról”.

Az olaszok nagyban költöznek, s akik még itt vannak, 
készülnek a távozásra.
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Drvar, 1941. 31.

Szegény lett az ember. Ami tíz év előtt magitól értetődő 
és közhely lett volna, ma rendkívüli, és könny futja el tőle 
Mici szemét. Az olasz kapitány, akit Zotović lakásába szállá
soltunk be, beküldte hozzánk, akik rádiót hallgattunk, a szol
gáját, hogy beszélni szeretne velünk. Köszönetét akart mon
dani távozása előtt. Mind elmennek, ő előbb hazamegy, mert 
sürgönyt kapott, meghalt az apja. Érdeklődött, van-e hírünk 
az ő ismeretien házigazdájáról, akinek a bőrfoteljeiben ültünk 
hárman e pillanatban. Semmi hír, talán elpusztult, talán fog
ságban van. Felajánlotta, hogy megpróbál Triesztből levelet 
küldeni Zotoviónénak, írj«uk meg a levelet. Én az én szüléim
ről beszéltem, akik hír nélkül vannak szintén. Felajánlotta, 
hogy sürgönyöz nekik Triesztből, s mindjárt fogalmazni kezdte 
a sürgönyt. Oda is levelet írtunk, amit magához vetít. Velünk 
mi lesz? — kérdezte. Mondtuk, mindennap utcára kerülhe
tünk, lévén zsidók. S erről való beszélgetés közben azt mond
ja: „Zsidó, német, angol, cseh, olasz, női siamo tutti fra 
telli.”106 Erre történt, hogy Micinek könnybe borult a szeme. 
„Megvigasztalt” — mondta a kapitánynak, aki, hogy elvál
tunk, jobb karját felemelve, fasiszta módon köszönt el. Köz
ben egy epizód, melyből nem jegyezhetek fel mást, mint a 
kapitány arckifejezését — a nagyburzsoá és kultúrember dé- 
gout-ja107 a plebs láttán, és a szavát: „bandito”108 — és azt, 
hogy védelmünkre akart kelni, amire nem volt szükség.

A munkások, akik Zotovic holmiját pakolják. Gra&uiin 
most már fel akar költözni az upravmki lakásba. A mi szá
munkra ez csak annyiban jelent veszteséget — igaz, pótolha
tatlant —, hogy nem lehet többet rádióhíreket hallanunk. 
A munkásak fejében zavar, de ösztöneikben és szívükben pom
pásak s nagyon okosak, hogyha orról beszélnek, hol az ellen
ség, kitől nincs várnivalójuk. „Izdržat éemo”109 — mondta az 
egyik olyan elszántan, hogy majdnem ünnepélyesen hangzott.

145



Drvar, 1941. jún. 3•

Tegnap délben megint vissza kellett adni — ezúttal, úgy 
látszik, többé viszont nem látásra — a Zotovié rádiókészü
lékét. Minden pravoszlávnak be kell szolgáltatni az övét — 
így szólt az olaszok érkezése előtt megjelent rendeletre hivat
kozó hirdetmény. Most, ami a hírek hiányát illeti — csak
ugyan hadifogság ez, amiben vagyunk. Annál inkább, mert 
két napja még a horvát újság sincs, a pünkösdi ünnepek miatt. 
Tegnap, éppúgy, mint mi is, olyan emberek is sétáim mentek 
az esti órában, akik különben nem szoktak. Mintha a levegőt 
szivattyúzták volna el az embertől azzal, hogy megfosztották 
attól a világgal való, ha passzív kapcsolattól is, amit a rádió 
jelentett. Mint akire becsukódik a börtönajtó. De mert vala
mennyi plakátot számon akarok tartani, fel kell jegyezni, 
hogy ezzel egyidőben más plakátok is megjelentek a falakon. 
Slavko Kvatemiknak110, a hadsereg-főparancsnokának a felhí
vása vagy üdvözlő szava Herceg-Bosnához, egy allúzióval a 
bosnyák katona dicsőséges szerepére — az előbbi, 14—18-as 
világháború alatt a monarchia szolgálatában. Egy német és 
horvát nyelvű, azonos tartalmú közlemény is, mely Banja 
Lukán kelt: a horvát és német katonák elleni további gyilkos 
merényletek megakadályozása céljából tizenöt szerb túszt 
szedtek. Következik a túszok neve. Még egy igen érdekes fal
ragasz, mely arról szól, hogy Boszniában s különösen Szaraje
vóban még mindig igen sok szerb tiszt és általában szerb sze
mélyiség rejtőzködik szerb családoknál. Ez utóbbiakat, vala
mint kórházak, szanatóriumok vezetőségét, akik bizonyos 
személyeknek búvóhelyet adnak, halálbüntetés fenyegeti.

Estefelé, mikor Drvar lakossága sétára indult, itt is, ott is 
láthatták, hogy a csak délben kiragasztott plakátoknak egy- 
egy csücske hiányzik, némelyikről több is. S ma reggel meg 
már némelyiknek csak a helyét láttam.

Gračanin fel akar költözni az upravniki lakásba, három 
nap óta tehát csomagolják Zotovié bútorait. Igen különös: 
amint a dolgokat elmozdítják a helyükről, azonnal siralmasan
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hatnak. Valósággal temetés utáni hangulat: távol lev6 leginti
mebb dolgai között más nyolc idegennel együtt turkálni, kézbe 
venni s kézbe adni a más, előttem ismeretlen emlékekkel teli 
használati tárgyait. A munkások — 6 de nagyszerűek! Külö
nösen az asztalos, aki számomra felejthetetlenül magyarázza 
meg a többieknek, mi történt Irakban .. .U1 És P. momakja, 
aki nem tudott aludni az éjszaka, hogy meghallotta Kréta 
elestét.

Drvar, 1941. jun. 4.

Micinek most mindennapos páciense: Budisavljeviéné, a 
férje a Sipad-vasút igazgatója112 s annak ellenére, hogy pravo
szláv, sót testvére a Hármas Paktumhoz való csatlakozás ellen 
a lemondásával tüntető miniszternek,119 nemcsak meghagyták 
hivatalában, de új tisztséget is kapott: a Kalaba igazgató 
helyét114 vele töltették be. Annak idején Zotovié előre meg
mondta, hogy B. hitlerofil lesz — ez quasi köztudomású volt, 
úgy látszik. Az elmúlt világháborúban osztrák tiszt volt. 
A felesége, a nő, aki most Midhez ultratherm kezelésre jár, 
olmützi, osztrák nő — vagy ahogy ő maga javította ki Micit, 
„Sudetendeutsch”115. Orinő — én még nem is láttam, csak Mici 
leírásából van képem róla —, s Micivel igen nyájasan beszél
get, mintha nem is tudná, hogy Mici „Untermensch”116. ő k  
mind, beleértve Dauert is, privátim igen jó modorúak, udvari
asak, mintha az ő pártjuk és az ő személyük egymástól függet
len volna. Budisavljeviéné hangsúlyozza, hogy mennyire saj
nálja Zotoviéot — finom emberek akarnak maradni s egy
ben haszonélvezői s aktív részvevői az irtó hadjáratnak. B.-né
31 éve él itt, és saját bevallása szerint nem szenvedheti ezt 
„a népet”. Soha senkivel az itteniek közül nem tartott fenn 
társas érintkezést; egyetlen hely, ahová járt, a saját kertje. 
„Hál* Isten, most már itt béke van” — mondotta, s hozzá
tette, hogy még ez évben meglesz a béke mindenütt. „És Ame
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rika?” — vetettje ellen megfelelő ártatlansággal Mici. „ó , 
Amerika !” — legyintett B.-né. — ,>A német tisztek, akikkel 
beszéltünk, mind azt mondták, hogy Amerika nincs felké
szülve a háborúra. Még ez idén vége lesz a háborúnak” — is
mételte.

A horvátok, akiknek rádiójuk van, s akik azelőtt, míg 
másaknak is lehetett apparátusuk, időnként beszéltek a hírek
ről, most hallgatnak. És senki se kérdi őket. Mint a lakatos 
mondta: „nezgodno ih pitati”.117 Miért, talán maga se tudta. 
De ugyanebből az okból, mióta mi rádió nélkül vagyunk, Mici 
se kérdi egy szóval se a kollégáját, hogy hallott-e valamit. 
S az meg, míg azelőtt a finom, csak titokban sziszegő eszme
cserék folytak a hírekről köztük, most, mint a csuka.

Az utcán. Egy-egy exponált személyiség, mint Bauer meg
jelenése — 9enki se fordul meg utána, némelyek még meg is 
emelik kalapjukat, semmi különös nem látható, de a levegő 
úgy megtelik, hogy érezni a gyűlöletet sűrűsödni a szürke ruha 
nyomában. Fojtott gyűlölet — az ilyen kifejezések egyszerre 
megtelnek vérrel, tartalommal. Zárié vallomása.

Maguk az usztasák — kevesen vannak itt, s a kisszámú 
helybeli horvátok közül verbuválnak új tagokat. 40 din. a 
napidíj és koszt. Így meg-megesik, hogy egy csoport usztasa, 
köztük nem egy IS—16 éves gyerek, mind meglehetősen ron
gyos, naivul tisztelegve kap a puskájához, ha a „doktoricá”- 
val118 szembejönnek.

Tegnap egy páciens Oítreljből a hírrel, hogy még mindig 
ott vannak az olaszok.

Három nap előtt Jankovié mérnök felesége a gyerekeivel 
együtt elutazott az ura után Szerbiába. Zsúfolt pályaudvar. 
Félreérthetetlen, harsány „Do videnjá”-k.m  Kosta hangosan 
Jankoviénéhoz: „ . . .  moja majka Srbija”120. Mind a ketten 
csodálkoztunk a valósággal euforisztikusan optimista hangula
ton — maga az asszony is, magas, középkorú, sovány és ener
gikus nő, nyugodtnak és vidámnak látszott. Talán tévedtünk, 
s a pályaudvar hangulata egyszerűen azzal magyarázható, 
hogy örültek a demonstrációnak, melyet megcsináltak, és mégse 
lehet rájuk bizonyítani.
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Drvar, 1941. ;*m. 5.

Az iskolában, szemben velünk, német és olasz katonák 
után, most az usztasák laknak. Tegnap estefelé az egész utca 
visszhangzott a frissen felszerelt rádiókészüléküktől. Gospo- 
din121 Albahari készüléke volt — szólt oda nekem a munkás, 
aki falszerelte nekik. És egy hasonlatot mondott arról, hogy 
mi történik árvíz idején. Nem emlékszem, hogy valaha azelőtt 
is beszéltem volna vele. A hasonlatát nem fogom elfelejtem. 
Egyébként kizárólag zene szólt a nyitott iskolaabdakon ke
resztül. S a tegnap megérkezett, e hó 3-i zagrebi újságból 
szintén osak a miniszteri beszédekről és az élelmiszer-rekvirá- 
lásé rendeletről szerezhet tudomást az ember.

Ellenőrizhetetlen híreik arról, hogy Drvaron is túszokat 
szednek. S hogy néha bemennek a lakásokba, hogy észre
vétlenül ott felejtsenek vailamit, amiért később „hivatalos” 
látogatást tehetnek annak minden következményével együtt. 
Vuksanné is jár most a kórházba, személy szériát Micihez, 
ultratherm kezelésre. Háború előtt, alatt s most is mindig, 
mint ő mondja, rettegésben van — attól fél, hogy a szerbek 
megölik az urát. Tegnapelőtt is nagyon felizgatta magát. Az 
egész házat padlástól a pincéig átkutatták az usztasák. Sze
rencsére Lipnjak122 — a házban lakó másik horvát — kieszkö
zölte az usztasáfcnál, hogy Vuksanéknál ne kutassanak. Vuk- 
sanné: idősebb, egész fehér hajú asszony, azelőtt is, most is 
utcán nem látni másképp, csak duennája123 — szintén kato
likus —, cselédje kíséretében. Később megtudtam: Vuksanné 
szerb eredetű.

Az emigráns oroszok csalódása: az itt lévők majdnem mind 
a németekért lelkesedtek, s most ők is a pravoszláv—zsidó 
kategóriában ébredtek magukra. Ez történt dr. Dujakoviétyal 
is — azelőtt mint macedón minden szimpátiája Hitleré volt, 
s elválhatatlan volt GraSanintól. Most alig látni őket együtt. 
Nem lehet, úgy látszik, fenntartani a barátságot ott, ahol 
ugyanabból az okból egyik fél karriert csinál, s a másik pá-
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riasorba kerül. S egy véletlen találkozás alkalmával előttem 
most már Dujaković úgy nyilatkozott, hogy nem szereti a 
németeket, ha Németországon kívül jelennek meg.

A Gračanin típus: nem aktív, csak éppen nem utasítja vissza 
az előnyöket, amiket az a véletlen szerez neki, hogy horvát
inak született. így van valószínűleg a legtöbb helybeli horvát 
tisztviselőnél. Élvezik a váratlan karrier-lehetőségeiket, élnek 
ezekkel a lehetőségekkel, s emellett még azt az élvezetet is 
megengedik maguknak, hogy esténként részvéttel gondolnak 
azokra, akik egzisztenciájukkal fizetnek az ő szerencséjükéit. 
Ok nem érzik magukat felelősnek semmiért, amit hangsúlyoz
nak azzal is, hogy megkülönböztetett nyájassággal üdvözlik 
Micit. Seidl kocsmárost, aki most az usztasák vendéglőse, s 
aki, ellentétben családjával, alig köszön Mioinek — Seidl 
kocsmárost valószínűleg lenéznék. — Mindez nem áll a min
den jel szerint aktív személyiségekre, mint amilyen, hír sze
rint, a helybeli katolikus pap124 és az inkább osztráknak, mint 
horvátnak ható Bauer. Egyben azonban mind egyek: a kíván
ságban, hogy Németország nyerje meg a háborút — vagyis 
ők. Legtöbbjük, sőt kivétel nélkül mindnyájan itt, amennyire 
a jelen szerencséjük kockáztatása nélkül ez lehetséges, addig 
igyekeznek óvatosak maradni, s legalábbis a passzivitás bi
zonyos fokának a látszatát megőrizni. Még nem egészen biz
tosak a jövőben.

Jovanka új helyre szegődött el, egy Gavranovié nevű tiszt
viselőhöz. Nem volt könnyű helyet találnia, mert — mint ő 
mondja — mindenki spórol a kevés lisztjével. S azonkívül 
a horvátok nem akarnak manapság pravoszláv cselédet. Hír 
szerint Banja Lukán a rendeletet, hogy zsidó nem tarthat nem 
zsidó cselédet — kiterjesztették a pravoszlávokra olyan ér
telemben, hogy pravoszláv családnál nem szolgálhat katolikus.
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Drvar, 1941. jínius 6.

Ez is hozzátartozik Drvar krónikájához: a fatelep volt 
igazgatója tegnap hirtelen elutazott. Hír szerint, szemben, az 
iskolában, mely most „ustaSki dóm”125, már van egy fogoly: 
Krecónak126 hívják, fiatal ember, állítólag fegyvert találtak 
a háza mögött a kertben, elásva — s 6, úgy hírlik, azt állítja, 
hogy provokatőrök rejtették ott el a fegyvereket.

Horvát katonákkal megrakodva reggel egy teherautó in
dult a szomszédos falvakba, s este nagy zajjal állt meg itt 
szemben, az iskola előtt. Nagy tömeg katonaruhát hoztak a 
falvakból, épp csak kidobták az iskola elé, s robogtak tovább, 
hazafelé. Nagy nézőközönség jelenlétében hordták be az isko
lába a zsákmányt, s röviddel azután már látni lehetett egy- 
egy usztasát, akinek eddig csak kokárdás katonasipkából állt 
az egyenruhája, új katonaruhában — helyesebben, az újonnan 
szerzett, de általában meglehetős rossz állapotban lévő s leg
kevésbé se tiszu uniformisban.

Mosdószappant kerestünk tegnap. Nem lehet kapni. Bónok 
ellenében annak idején a németek minden mosdószappant 
„összevásároltak”.

Tegnap új hírekkel a zagrebi újság. Meg kell tanulni az 
olvasás technikáját, s az ember akkor fontos dolgokról is 
értesül. Grönlánd.127

A kis Nikola állandóan az usztasák körül lebzsel, de 
egyelőre még mindig nem szánta rá magát, hogy közéjük 
álljon. Micitől 20 din.-t kért kölcsön, kérvényt akar írni, 
hogy bevegyék a horvát hadsereg altisztképző iskolájába. 
Különös módon azonban a kokárdát már nem viseli.

Dr. Graíanin pesszimista. A háború még nagyon-nagyon 
sokáig fog tartani — ezt a véleményét fejtette ki Mici előtt 
Mici nem mondott ellent.
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Drvar, 1941. jun. 9.

Petroviéné, aki egy héttel ezelőtt indult el, hogy hírt hall
jon az uráról, tegnapelőtt érkezett vissza, s itthon levelezőlap 
várta. Az ura írt — helyesebben a nyomtatott lapot az ura 
írta alá. Oflager128, ilyen s ilyen szám a címe, Németország
ban, szerencsésen megérkezett s jól van, ez a nyomtatott két 
sor, neki csak aláírni volt szabad a nevét. P.-né mesélt úti 
élményeiről is s arról is, amit útközben hallott. A muzulmá
nok, akik elöljámak az akciókban. — Ezek az asszonyok 
csodálatra indítnak az erejükkel. Impozánsak, még a hang
juk se reszket. Megírta szerbül a választ az urának, én for
dítottam le németre, hogy aztán leírja saját kezével a német 
szöveget. Az utolsó sort Ő úgy fogalmazta: írj mielőbb. Azt 
ajánlottam, írja ehelyett: „Türelemmel fogok várni újabb ér
tesítésedre.” Helyeselt, és zokogni kezdett. Pár pillanat múlva 
már megint összeszedte magát.

A beteg munkás, akit Mici a röntgengép elé állít: „Nem 
bánok semmit, csak azt szeretném, hogy megérjem, lássam 
ennek a végét.”

A helybeli szerb kocsmárosokat a községházára hívták, s 
az új elöljáró közölte velük, hogy megsarcolja őket. 125 ezer 
dinárt kell fizetniük.

Dr. Dujaković elhagyja Drvart. Bulgáriába megy, Pri- 
lepbe.1*9 Amióta a véletlen folytán, hogy ő pravoszláv, a maga 
bőrén a változásnak csak hátrányait érzi, egész eddigi poli
tikai szimpátiái irányt változtattak. Fokozatosan, aszerint, 
hogy milyen mértékben csökkentek az ő személyes kilátásai. 
Az öreg községi orvossal, orosz emigráns, aki azelőtt nem 
titkolta, hogy kiért lelkesedik, ugyanez történt. Nem azért, 
mert bizonyos dolgokat igazságtalannak s másokat igazságo
saknak érez — hanem, mert meglepetésszerűen azokkal ke
rült egyazon kategóriába, akiknek vesztét különben kívána
tosnak tartotta volna. Vagy legalábbis nem zavarta volna 
meg lelkesedésében.
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Drvar, 1941. ;tfn. 10.

Tegnap Vašalić megkérte Micit, menjen ki hozzá, mert a 
Szabadkáról hozzá menekültek közül valaki megbetegedett. 
Együtt mentünk ki. A beteget, egy öregasszony, én nem is 
láttam, kint maradtam Vaialictyal s a többiekkel a ház előtt 
a réten. Pálinkás Mariskának hfvják lánynevén a fiatalasz- 
szonyt, aki szerb dobrovoljac feleségeként menekült az egy
éves kisfiával ide. Hogy az szerb és ó magyar volt, egyálta
lán nem játszott szerepet az életükben. A Pálinkás Mariská
nak annyira nincs érzéke a nemzeti öntudat iránt, mint 
ahogy a férjének sincs — s Mariska a magyar katonákat, 
akik az apósát és sógorát Hajdukovón, Szabadka mellett 
megölték, semmivel se érzi kevésbé ellenségnek, mint Duían, 
az ő férje.

Hazaútban egy darabon velünk jött. — Bántották-e a zsi
dókat is? — kérdem.

— Azokat csak összefogdosták és dolgoztatták. Nem ölték, 
csak ütötték-verték, igen, megkínozták őket. öregjét-fiatalját.

És Mariska egyszerre szünetet tartott, és — nevetni kez
dett. — Min nevet?

— A kaszárnyában a klozettet kellett pucolniuk, és éne
kelniük kellett hozzá. Ha nem énekeltek, verték őket. Az 
uram mesélte, aki a kaszárnyában volt bezárva, s látta.

Hazaérve, a ház előtt Obraddal találkozunk. — Oj uprav- 
nik jött Banja Lukáról — újságolja. Muszáj volt nevetni. 
Talán káröröm is volt ebben, de mindenesetre mulatni kel
lett rajta, hogy dr. Gračanin 3 nap előtt költözött be Zo- 
tovié lakásába, s épp kezdett már „upravnik”-i allűröket 
felvenni — s bumm! már megint új upravnik jött. Annyira 
groteszknek találtuk a dolognak ezt a részét, hogy kevésbé 
tudtunk a saját sorsunkkal foglalkozni, mely abban a pilla
natban több mint kétségessé válik, amint Mici elveszti mun
kahelyét . . .  Az új upravnik Samoborból való. Minden sar
kot alaposan megnézett a kórházban, negyven körüli ember, 
s jelenleg visszavonult a szobájába a kórházban — ennyit tu-
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dott meg róla Mici, mikor a délutáni vizitet elvégezte. Más
kor se közömbös, hogy miféle főnök ül az ember nyakára, 
ebben az esetben, most azonban a kettőnk sorsát döntheti ei

S ma még türelmetlenebbül vártam haza Micit, mint más
kor. Minden rosszra el voltam készülve. A hangulatot nem 
befolyásolta előnyösen, hogy az utcán, a házunk előtt, egész 
nap meglehetős lárma volt. Az ifjúság katonai előképzéséről 
szóló rendelet értelmében szerbek és zsidók katonai kiképzés 
helyett munkára vezénylendők. Tizenhárom és tizenhat év 
közti fiúk söpörték, kaparták az utca kövét az usztasák 
felügyelete mellett, órákon át olyan porfelhők, hogy látni 
nem lehetett — ez volt az eredmény.

S délben jön Mici a hírrel: az új upravnik — dr. Ermenc! 
Zombort értették Samobomak, dr. Ermenc. Régi ismerős, 
kedves, jó ember, jó orvos, apuskáékkal egy házban lakott, 
s szegény Boriskának az életét mentette meg, és mindig, min
dig nagyon rokonszenves, szinte barát volt! És ma már itt 
volt nálunk feketekávézni — és nagy krumpliorra, pápa
szeme, csendessége és szerénysége minden az s olyan, mint 
volt — s ma ez többet jelent, mint bármikor. Zomborból me
nekült, a magyarok elől — s a szörnyűségek, amiket mesélt, 
még azok se vigasztalanok, mert azt mondja, hogy a lakosság, 
a zombori civil lakosság, a magyarok legnagyobbrészt nem
csak ártatlanok a szörnyűségekben, hanem — így fejezte ki 
magát — égnek a szégyentől, s nem mozdulnak ki az utcára. 
A kivégzéseket, a szerbek kivégzését a szerb templom előtt 
hajtották végre. Az öreg őrnagy, nyugalmazott, 80 éves, aki 
annak idején parancsnoka volt a bevonuló szerb hadseregnek
— senkinek akkor egy haja szála se görbült meg, az öreg 
aztán nyugdíjat kapott, mindenféle családi bajok miatt csen
des alkoholistaként éldegélt. A szerb templom előtt lőtték 
agyon. Agyonlőtték — miért, senki se tudja — Auspitz fog
orvost és feleségét i s . . .
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Drvar, 1941. jun. 11.

A tegnapi nap — ha egyszer elkezdődnek az események, 
akkor aztán nem egykönnyen állnak meg — további újsá
gokat is termett. Banja Lukáról hivatalosan értesítették Micit, 
hogy 3 hónap múlva el kell hagynia állását. Addig jogában 
van lakásában maradni. De ez utóbbi felhatalmazást kétsé
gessé tette a másik újság: Vulić telefonált, hogy jön, és azon
nal be akar költözni a régi lakásába — ahol most mi lakunk. 
Ez a Vulić — Mato Vulic még itt sincs, s máris nagy sze
mélyiség. Akkora, hogy a kis Nikola szabadságot akart 
kapni, hogy elmenjen Spiranovictyal130 a pakolásban segíteni 
Vulićnak. Nikola sose látta még, de két hét óta úgy vár erre 
az érkezésre, mint valami nagy eseményre, mert Vulić nem
csak horvát, hanem — ahogy itt mondani és írni szokták — 
„mucenik”131 is. Tizenöt évig volt itt bolniáarként a kórház
ban, s körülbelül fél év előtt Zotović áthelyeztette Kulen Va- 
kufba. Nem azért, mert horvát, hanem mert rossz munkaerő 
volt, s azonkívül — s ez volt a fő ok — mellékesen kuruzs- 
lással is foglalkozott. S magának ebben a minőségében az or
vosok rovására reklámot csinált. Azt mondta például a kór
házi betegnek: Ha azt adnám neked, amit az orvos rendelt, 
belehalnál. Adok neked valami mást.

Vulić most visszajön. Állítólag ma érkezik. VaSalié és Er- 
menc is azt tanácsolták Micinek, hogy tekintettel az adott 
körülményekre, ne éljen a lakásban maradás jogával, hanem 
költözzünk. Ezért Mici tegnap el is ment a Pilana új igaz
gatójához, Lipnjakhoz — nagy megértéssel az meg is ígérte, 
hogy igyekezni fog lakást szerezni egyetértésben az usztasák 
logornikjával, Marekkel132. S ez alkalommal Lipnjak és fele
sége — utóbbi szerb — úgy megnyitották szívüket, s annyi 
érdekes dolgot meséltek. . .  az emberben önkéntelenül felve
tődik a kérdés, amit Mici ma úgy fejezett ki: néha úgy néz 
ki az egész, mint a Chesterton133 „Az ember, aki Csütörtök 
volt” című történetében.

Szemben ma délelőtt meglehetős sokan hoznak kis csoma
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gokat, s adják át a kint posztoló fiatal usztasának. Élelmi
szerek a foglyok számára. Minden jel szerint sokan vannak 
itt az iskolában bezárva.

A kis Nikoláról — mindennek tetejében most éli kamasz- 
korát — még egy jellemző adat: pár nap előtt a kórház al
kalmazottainak megjött a fizetése. Mici osztotta ki, a neki 
adott lista szerint. Nikola valami havi 980 din.-t, a többi, 
öregebb ápoló 1000 dináron felül, Nikola Mici mögött áll, 
nézi a listát, és elégedetten mutat a Julka, a kórház mosónője 
nevére. Az csak valami 700 és egynéhány din.-ral szerepelt. 
„Hál* Istennek” — mondja Nikola —, „van legalább valaki, 
aki még nálam is alacsonyabban van.”

Dr. Dujakovié feleségestül ma de. elhagyta Drvart. Anél
kül, hogy bárkitől is elköszönt volna.

Otthonról egyszerre több levél. Április 4-én kapták tő
lünk az utolsó értesítést. Azóta csak dr. Schlesinger által 
hallottak rólunk — mert dr. Schlesinger szerencsésen megér
kezett Szabadkára.

Drvar, 1941. június 16.

Még mindig Drvar, de már nem a régi lakásban, a kórház 
mellett. Mert Vulié csakugyan megérkezett akkor. S ezt fel 
kell jegyezni, mert nemcsak Micinek meg nekem, hanem első 
naptól fogva Drvamak is eseményt jelentett Vulié érkezése. 
Első nap csak mimiattunk, azután, ha Vuksannak igaza van, 
akkor Vulic érkezése az, ami pár nap alatt Drvar egész képét 
mélyrehatóan megváltoztatta.

Mi délután 6 felé a postáról jöttünk hazafelé, mikor óriási 
nemzetiszínű zászlóval díszített, ponyvával letakart teherautó 
robogott el mellettünk, és épp a mi lakásunk előtt állt meg. 
Azt hittük, hogy megint egyszer környékbeli falvakban jár
tak az usztasák, s az ott összeszedett katonai eredetű holmi
kat hozták haza, esetleg egyenest a kórházba, hogy ott fer-
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tőtleníttessék. Erre vallott az is, hogy a sarkon tartózkodó 
usztasák az utcán ácsorgó gyerekeket az autó felé terelték, 
hogy ott segítsenek a lerakodásban, s az autóból magából is 
egész sereg élénk, egyenruhás ember ugrált le. A csődületben, 
mely közben a ház előtt keletkezett, az egyik, legtekintélye
sebb és szintén kokárdás, katonasapkás alakban Mici ráismert 
Vulicra. Ennek az embernek az életében ez a bevonulás 
Drvarra legalább olyan jelentőségű, mint lehetett valami ró
mai hadvezérnek a diadalkapu Rómában. Gyereke, felesége 
s ő maga nyilván külön ez alkalomra válogatott gonddal 
öltözött, mindenük vasalt, és mindnyájan sapkán, kabátkihaj
tókán pazarul felkokárdázva és felkampóskeresztezve. Mikor 
odaértünk — a szemergő eső ellenére —, Vulié vezényszavára 
már lekerült a teherautóról a ponyva, és kezdték a ládákat 
lerakni az udvarba. Mici hiába mondta, hogy hagyják abba 
ezt a munkát, mert lehetetlen, hogy beférjen a lakásba az ő 
holmija, míg a mienk is ott van — ő arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy ezen úgy lehet segíteni, ha a mienket most 
mindjárt kirakjuk, illetőleg ő kirakatja. Spiranovié, a vas
utas, aki buzgón segédkezett a Vulić család holmijának le
rakásánál, kijelentette, hogy a Vulićon esett igazságtalansá
got, ha ezért harmadik, esetleg ártatlan személy is lakói, 
jóvá kell tenni, s ezt csak úgy lehet, ha Vulié a régi laká
sába tér vissza. Miközben Mici igyekezett megértetni Vu- 
lictyal, hogy nem volt módjában tegnapról mára többet tenni, 
mint hogy lakás után nézett, s a lakást a vasúti igazgatóság 
épületében már tisztogatják, festik is — Nikola, aki az iz
gatott csődületre kisietett a kórházból, odajön hozzám: — 
Megint egy új orvos? — kérdi. — Nem, ez Vulié — mon
dom neki én, s Nikola ijedtsége egyszerre örömmé válik, s 
még ugyanabban a percben fennterem a teherautón, és ő is 
segédkezni kezd a lerakodásnál. Mici azt próbálta elérni, 
hogy Vulic megtekintse a vasútépületi lakást, s esetleg elfo
gadja — de ő, a Michael Kohlhaas134 szenvedélyével kijelen
tette, hogy ezt és csak ezt akarja és azonnal. Mici azt mondta: 
Hát akkor menjünk az új upravnikhoz! — Vulié erre ráállt, 
s én harmadikként kullogtam velük, illetőleg utánuk, s így
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láthattam, hogy mikor Vulić teljes hadi díszben, katonásan 
és felemelt jobbal odaáll Ermenc elé, aki az íróasztalánál ült
— Ermenc egyszerűen megijedt tőle. Ügy megijedt, hogy 
mértéken felül óvatos lett, s ahelyett, hogy Vulictyal, aki 
végeredményben „azonkívül” bolnicarként szolgálatba is lé
pett, főnökként egy szót is váltott s ami hivatali kötelessége, 
döntést hozott volna — egyszerűen cserbenhagyta Micit. Sze
gényke erre azt ajánlotta Vulicnak, menjenek együtt Marék
hez, az ustaíki dómba, mert hiszen Lipnjak Marekkel állapo
dott meg az adandó lakás ügyében. Ott, Mareknál a szoba 
tele volt usztasákkal, akiktől azonban — s Vuliénak, úgy 
látszik, ez imponált — Mici csöppet se félt, és „grober Klotz 
grober Keil”135 alapon kezelte Vulićot —, nem jutottak egy lé
péssel se tovább. Különös módon, Marék is helyesebbnek látta, 
hogy ne ő döntsön az ügyben. Azt mondta: ő szerzett lakást. 
Mici vagy Vulié költözik-e oda, ez az Ured belső ügye, 
ebbe nem avatkozik bele. A harmadik állomás erre a vasút 
igazgatója, Budisavljevié lett. Ide is együtt mentek, és itt 
is, mint ShylocklM a papírjára, Vulić az ő jogára hivatkozott, 
egy jogra, melynek egyetlen forrása az ő kokárdás sapkája
— és a Mici jogtalansága, mivelhogy Mici zsidó. Ez utóbbi 
szó egyetlenegyszer se hangzott ugyan el, de természetesen 
mindenki tudta, hogy ezen fordul meg minden. Budisavljevié, 
idősebb, igen disztingvált úriember, aki valószínűleg minden
nemű plebset utál, elragadóan kedves volt Micihez — és 
mikor egy percre Mici vei egyedül maradt, és Mici, akinek 
mégis sok volt a jóból, sírva fakadt, és azt mondta: bocsás
son meg, de nem tudja elképzelni. . .  Budisavljevié nem 
hagyta kibeszélni, és azzal felelt: — Wir verstehen uns137 — 
és sóhajtott. S többet nem tehetett, mint megígérte, hogy az 
emberek a lakásban egész éjjel dolgozni fognak, hogy hol
napra beköltözhessünk.

Közben én a kórház és a mi udvarunk között jártam fel- 
alá, várva Micire. Vulié némileg megszelídülve tért vissza. 
Kijelentette, hogy sajnálja, hiszen Mici nem hibás az őt ért 
igazságtalanságban, és beleegyezett abba, hogy a hálószobát 
kiürítsük, ő azonnal berakhatja oda az ő holmiját, mi pedig
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az éjszakát még a másik szobában, ő meg családostul egy 
itteni barátjánál tölti — s mi másnap átadjuk neki az egész 
lakást. így történt, aztán fél éjszaka csomagoltunk, megint 
egyszer a kéziratokat mind, s azzal a tudattal, hogy talán 
még nem is 3 hónap, hanem 3 hét letelte előtt újra pakolha
tunk . . .  De ez már privát, erről ne essék szó. Ami nem pri
vát, hanem Drvárhoz tartozik: az eseményről persze min 
denki értesült, és mindenki még sokkal kedvesebb és szolgá
latkészebb volt, mint ezelőtt. Délben jött a szekér, és dél
után már bent voltunk ebben az új lakásunkban, mely az 
előbbinél sokkal jobb, tágasabb, nagyobb, s frissen festve, 
felsikálva fogadott bennünket. Pour combién de temps?lS8

A kérdés nem retorikus — hanem élet-halál kérdése, melyre 
a nap minden órája választ hozhat. Három nap előtt tartóz
tatták le Kalabát, a vasút volt igazgatóját, és az után és vele 
együtt egész sereg tisztviselőt, munkást, Jovin mérnököt, 
kereskedőket, iparosokat, s két nap óta sűrűn járnak Drvar 
és Banja Luka közt a teherautók a foglyokkal. Nikola me
sélte nevetve Micinek, hogy a szerb papot, akinek a keze a 
térdéhez volt kötözve, hogyan dobták rá a teherautóra. . .  
A kis Nikola nevetése nem egyértelmű — inkább ideges ne
vetés volt, vagy pedig azt hitte, hogy illik az ilyesmit ne
vetve mesélni. A kisfiú változatlanul érdekes. Most arra pá
lyázik, hogy felvegyék az altiszti iskolába. A katonasághoz 
és nem az usztasákhoz akar belépni. így döntött, úgy látszik.

Két napig nem voltam kint az utcán. Az új lakásban a 
kipakolás adott munkát eleget, de azonkívül is . . .  Tegnap 
azonban délután Micivel sétára mentünk, a sínek mögött, és 
így ki a Zelen Gaj irányába. Ez nem az a Drvar volt, amit 
még egy hét előtt láttam. Vasárnap ellenére kevesen az utcán, 
a bennszülöttek közül kevesen — asszonyok, akiket Mici 
személy szerint ismer, s tudja, hogy férjük vagy testvérük 
vagy apjuk-e az, akit elvittek, asszonyok, akiket én csak 
látásból szoktam meg, gyulladt szemekkel, s az emberek, a 
bennszülöttek persze, nem állnak meg az utcán egy-egy szóra 
se, néma mindenki.

Ma reggel Budisavljevicné mesélte Micinek, hogy az éjszaka
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két pravoszláv templomot gyújtottak fel itt a közeli falvak
ban. Különös típusa a fasisztáknak: a burzsoázia, amely a 
maga vágyaival mindig hívta és várta őket — s most, mikor 
itt vannak, fokozódó iszonnyal szemléli, hogy plebejus mód
szerek és plebejus elemek kerülnek felül. Egy fehér kesztyűs 
fasizmus az ideáljuk. Ez a típus, úgy látszik, nemcsak drvari 
jelenség. Ha jól értettem, ez ellen a típus ellen íródott egy 
hosszabb cikk, melyet tegnapi számában a Hrvatski Narod 
közölt.

Albahari boltja előtt ma nagy stráfkocsi. Usztasák rakják 
fel rá, ami portékát a boltban találtak. A bolt fölött, az 
emeleten, ahol a család lakik, néhány nap előtt a gimnazista 
lány társasága nézett ki az ablakon, s idevaló szerb lányok 
és fiúk, akiknek nyilván nincs érzékük a faji különbségek 
iránt.

Dr. Ermenc: nem könnyű a dolga, hiszen szlovén, de azért 
túlságosan megfogadta Micinek azt a tanácsát, hogy rejtse 
véka alá az iránta való szimpátiáit. Igaz, 3 gyerek, feleség 
gondja rajta, s érzelmei csendes fenntartása mellett mindent 
elkövet, hogy olyannak látsszék, amilyennek kell ma látszani. 
Ellensúlyozza ezt azzal, hogy orvosként tisztességes, szorgal
mas.

— Van rádiója?
— Van — feleli dr. Gračanin Ermenc kérdésére, és — 

minthogy Mici jelen volt, s Mici tudta, hogy pár nap előtt 
még nem volt neki — zavarba jön és elvörösödik. Egyébként 
naponta s naponta több órát tölt együtt Ermenccel.

Micire a kórházi munkán kívül még az ambulanciát is 
rásózták: a hozzátartozókat neki kell kezelni. A teljesség 
kedvéért: új plakát, mellyel az 1000 din.-os bankjegyeknek 
a beszolgáltatását rendelik el. A régi 500 és 100 din.-osokat 
fogják majd érte adni. Az újságban azonban azóta már kö
zölték, hogy az új pénznemre, a kunára fogják beváltani. 
Egyelőre a beszolgáltatott ezresekért a posta csak nyugtát ad.

Ma nem jött újság — és ellentétben a közelmúlttal, most 
már senki se beszél harctéri hírekről. Egyáltalán semmiről, 
ami foglalkoztatja a kedélyeket. Néznek, látnak — és hall
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gatnak. Az egyetlen Budisavljevicné, aki ultratherm-kezelés 
közben Micivel a helyi eseményeket és — meglepő bizalom
mal — kommentárjait is közli.

Drvar, 1941. jún.
Tegnap két falragasz. Ezúttal írógépéivé, a helybeli úszta- 

sák rendeletei. Az egyikben közlik, hogy valamelyik szom
szédos faluban az a sajnálatos esemény — „nemio slučaj”
— történt, hogy usztasának öltözött rabló egyedülálló sze
gény asszonytól elszedte a pénzét, s aztán erőszakot akart 
rajta elkövetni. Felszólítják a lakosságot, hogy minden eset
ben, amikor usztasának öltözött egyének méltatlanul visel
kednek, tegyen jelentést, mert az ilyeneket rögtönítélő bíró
ság elé állítják Banja Lukán. A másik hirdetmény közli, hogy 
pravoszlávoknak este 9 után nem szabad az utcára kimenni, 
katolikusoknak és muzulmánoknak azonban este 11-ig sza
bad kint tartózkodni. A kocsmák záróráját is, aszerint, hogy 
a kocsmáros pravoszláv vagy horvát, ennek megfelelően sza
bályozzák.

Tegnap este 9 után ennek jegyében afféle nemzeti, nép
ünnepély hangulat lehetett kint az utcán. Ebből a lakásból 
látni nem lehetett, csak hallani, mert 9-től 11-ig nem szűnt 
a vidám és igen hangos ének.

A kórházban: csak Đuro és Marić dolgozik, a többi sze
mélyzet más hivatalos ügyekkel foglalkozik. Ermenc lázasan 
igyekszik hasznossá és — kedveltté tenni magát, s minden 
jel szerint ez utóbbit úgy véli elérni, hogy állandóan Grača- 
ninnal tanácskozik, s az utcán is mindig vele együtt mutat
kozik. Vašalić reggeltől késő estig gépeli Ermenc különböző 
jelentéseit az Urednek.

Novakovic kocsmárosra újabb 65 ezer dinár fizetését rót
ták ki. Erről ő maga, se hozzátartozói távolabbi emberekhez, 
mint például hozzánk, szót se szólnak. Mikor oda mentünk 
húst venni, egy ember áll meg a kocsmárosné előtt, s kérdi:
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Hallotta-e Ő is, hogy Milán189 — az itteni szerb pap, akit el
vittek 3 nap előtt Banja Lukára — meghalt? Állítólag a fe
lesége most kapott erről értesítést. . .

Késő délutáni órákban új hirdetmény, minden 4—5. házon. 
Vörös plakát nagy fekete betűkkel. Bivsi Srbi!140 — így kez
dődik, s azt közli, hogy Travnik közelében egy falu szélén 
szerbek rálőttek usztasákra, akik élelmiszert vittek autón, ki
éhezett vidékre. Bár a merényletnek nem esett senki se áldo
zatul, megtorlásképpen azonnal a helyszínen 14 szerbet lőttek 
agyon, amit miheztartás végett a megszólítottaknak ezennel 
tudomására hoznak.

Eddig csak a Gracza György141: Az 1848—49-i magyar sza
badságharc történetében olvastam hasonló plakátot. Gyerek
koromban ugyan, de máig is emlékszem rá. Azt hiszem, a 
szenttamási szerbekhez intézte Damjanich tábornok142, s a 
megszólítás ott: „Ti kutyák!”

A villanyszerelő, fiatal ember, horvát. Miközben az uj la
kásunkban a villanyt szereli, beszélgetünk, illetőleg beszélte
tem. Nem visel jelvényt. — Mindenesetre magának most 
jobb, mint azoknak, akik nem horvátok — mondom én. 
Fejét rázza. — „Grize čovjeka — szól —, marja az embert, 
ha egyszerre a barátait, munkástársait, akikkel együtt nőtt 
fel, jóban-rosszban együtt volt, szenvedni, megalázni lá tja . . .  
Eh, ez mind Hitler műve!”

Drvaron, akkor is, ha nem tűz a nap, asszonyok, akiknek 
a férjét elvitték, fekete szemüveggel járnak. Valószínűleg 
azért, hogy elrejtsék a kisírt szemüket.

Vulié ajánlotta fel Micinek, hogy felvált neki ezer din.-t, 
s ma lelkesen kiáltott utánunk: Gospođo doktor!14* — és nyúj
totta át az ő kivételes befolyásának bizonyítékát: 10 darab 
százast. A többi, 3 db ezresünket, nyugta ellenében, beszol
gáltattuk a postahivatalnál.

A Pilana és a Celuloza144 csak a hét 3 napján dolgoztat.
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Jún. 23.

Sorba: estefelé Micivel a kertet locsoltuk egykori lakásunk 
tövében. Hazaérve, én az ablaknál látom, tehervonat fut be, 
s a vonatból talpig feketében, felismerhetetlenül dúlt arccal 
vánszorog ki egy fiatalasszony. Két oldalról támogatják, ve
zetik. Mögötte is jön valaki. Batkovski, aki fehér papírba, 
spárgával átkötött kis csomagot hoz. Már felismertem az 
egyik szemüveges férfit, aki a nő karját fogja — de ösztön- 
szerűen védekezem. Ablakhoz hívom Micit: Kalabáné, mondja 
ő ki, amit úgyis tudok, de még mindig remél ő is, míg csak 
nem látjuk, hogy a menet velünk szemben, az épület kapu
ján fordul be. Most már az ablaknál maradunk. Senki raj
tunk kívül nem látta, de híre terjedt, vagy tudták, hogy 
mikor jön, mert alig negyedórával később egymást követték 
ugyanazon a kapun a látogatók, főleg asszonyok; hírekért 
jöttek, és jajveszékelve hagyták el aztán a házat. Egy ház
beli nő lent a ház előtt a kertben tovább foglalatoskodott, s 
mintha semmit se látna, hallana, fel se pillantott. Drvar még 
aznap megdermedt. A činovnički dómban, két percre a ház
tól, tegnap bál. Éjfélig hallatszott a zeneszó, taps, kurjon
gató jókedv.

Ermenc délután feketére nálunk.
Tegnap óta Drvaron azt beszélik, hogy Oroszország és 

Németország közt kitört a háború. Dr. Dlussky, az emigráns 
orosz körorvos közölte nagy reményeket fűzve az újsághoz
— neki már ittlétükkor mondták a német katonák, hogy 
augusztusra Moszkvában lesznek. Estefelé Obraddal találkoz
tunk. ő  két usztasát hallott az utcán erről beszélni. Ma 
pedig a másik bolničar, Marié, akit kulcsokért küldött ide 
Mici, állította, hogy horvátok rádión hallották: tegnap du. 
4-kor indult meg a harc — s „a németek már 2000 km-nyire 
bent járnak Oroszországban”.

Várni kell du.-ig, mert egyetlen hírforrásunk a zagrebi 
újság, a Hrv. Nar.
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Drvar, 1941. június 24.

A hír ezúttal igaznak bizonyult — kivéve azt a bizonyos 
2000 km-t. S különös jelenség — az ember azt hitte volna, 
lehetetlen, hogy még valaha Drvar közös örömet érjen — 
az eseménynek mindenki örült. Az előkelőek, mint Budisav- 
ljeviéné — azt mondta Micinek: hála Isten — mint Graéanin 
dr., aki a kezét dörzsölte — 6 most már százszázalékos pat
riótává fejlődött — de el volt ragadtatva Đuro is és a többi 
sok száz drvari Duro meg Jovo. A tüneményben a különös az, 
hogy közös öröm, szigorúan egymást kizáró ellentétes okok
ból, ellentétes reményektől táplálva. Egy horvát és egy szerb 
embert már be is vittek az usztasák, mert mindegyik a maga 
okait fejtegette, s így szólalkoztak össze.

A verset, melyet most ide másolok, természetesen nem teg
nap írtam, hanem néhány nappal előbb.

Győztesek önteli mámora, érte beteg cserepes szám! 
Bíbor ital! ha csak egyszer ízelni szabadna nekem, 
Kelyhed egyetlenegyszer nekem is diadalmas örömmel 
Emelnem adódna,
Egy korty, csak egy! S ára ha lenne a még azon percben 
Cseppenként elfolyó vérem,
Hála piros szirmai, csóközön, mintha csak 
Csókolnék míg halálba fogyok,
Boldogan esnének cseppjei porodra, föld!
Szűnne pörünk, öled úgy nyílna feledni elébem,
Mintha te mostoha nem, sohasem, csak anyám,
Jó szeretőm s más soha nem voltál volna.

De győztesek üdve, feledő pihenés te,
Mért hogy öreg fejem egy haja szála se ismer?
Láttam is, álltam is harcot, nem egyet 
De ünnepi trombita, dob ha diadalt harsant 
Egyszeriben valamint aki álmodik, álmodott,
Ébredek s mindig erősen a bánat ős küszöbére szögezve,
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Vesztesek, mindég a megsebezettek alomja mellett, 
Győzelem alja, tiport, lihegő kíntetves alom. 
Győzelem! egyszer adódna! nekem is ütne egy óra, 
De győzni ha van ki siratja, mit ér?

Kíntetves almon, alul, legalul,
Kudarc! kiáltom minden győzelemre 
S esztelen én, csak az egyre, enyémre repesek 
Várva — az egyre, mely mindeneké leszen 
Nem ököl, de öröm tenger-nagy tenyere 
S fűszál se sehol, mely elhervadna miatta.
Győztesek önteli mámora, érte eped cserepes szám!
S nincs pihenés! örök, Éden után égő szomjammal 
Csak csúfol minden ital. Diadaltalan minden harcom 
S a remény! Röhögő ostoros szajha 
Tart rabul, küld, uszít s újra meg újra csak fáj.

Drvar, 1941. június 27.

Drvaron jó tucat, sok tucat ember élte át, milyen az, ha 
valakinek feltámadt a halottja. Egyszerre híre járt, hogy se 
a szerb pap, se Kalaba, de a többiek se halottak146 — s a hír 
két nap óta esetenként konkrét megerősítést nyert, ameny- 
nyiben valaki ezt vagy azt véletlenül egy közeli helységben 
kényszermunkán — követ törni — látta. Kalabáné megint 
levetette a gyászruháját. Kreco boltosról pedig pontosan 
megtudtuk, hogy Banja Lukán félholtra verték, kalandos 
úton aztán kiszabadult, felesége és annak a barátnője, hogy 
észrevétlen maradjon, a rendes út helyett, hátul, a hegyeken 
keresztül hozták haza — s innen, Drvarról az azelőtt itt 
állomásozó olasz csapatok parancsnoka, az a szónokló ez
redes, aki tegnap autón keresztülutazott Drvaron, elvitte 
magával emberségből biztos helyre, olasz területre, Zadarba. 
Az olaszok, láttuk is, de tegnap újabb híreket, eseteket hal
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lőttünk, emberségesek, mint csak egy megvert hadsereg ka
tonái lehetnek. Állítólag 6—10 000 szerb és zsidó menekült 
van már Splitben és Zadarban.

Drvaron az orosz—német háború óta napról napra lát
ható — az arcokon látható — „détente”.148 S a tegnapi nap 
nagy és egyelőre megmagyarázhatatlan eseménye ezt a meg- 
enyhülést csak növelte. A horvát hadsereg néhány tisztje — 
revolverrel a kézben bement az usztasák házába, és azonnal 
lefegyverezte valamennyit.147 A drvariaknak mindjárt le kel
lett vetni az egyenruhájukat, a többiek, többnyire Grahovo- 
beliek máig még egyenruhában, de fegyver nélkül sétálgat
nak, míg otthonról meg nem kapják a civil ruhájukat. Az 
ustaški dómban magában tegnap dél óta katonaság ütött ta
nyát.

A konzum rendeletet kapott, hogy a megszabott fejadagon 
felül — katolikusoknak és muzulmánoknak — 1 kg zsírt 
is szolgáltasson ki.

Nem elfelejtendő: Radmila látogatása tegnap du. Micinéi.

Drvar, 1941. jun. 30.

Nem tudom, van-e az itteni lakosságban, aki ismeri az 
okát annak, ami történt — mindenesetre egy nappal azután, 
hogy lefegyverezték az iskola lakóit, másnap már megint 
ugyanazok s ismét egyenruháik s fegyvereik birtokában vet
ték át az iskola épületét. S mindjárt öt embert be is vittek. 
A különbség az, hogy új parancsnokuk van — ezúttal Zag- 
rebből jött. Ez a negyedik itt, Drvaron eddig. Mici már 
ismeri, mert interveniált nála — s eredménnyel — a ránk 
bízott bútorok megmentése érdekében.

Nekem is megvolt az első „hivatalos” érintkezésem az 
intézmény egyik képviselőjével. Micivel a kórházból, ahol 
a rossz orromat ultrathermázta, hazafelé tartottunk, mikor 
a sínek mellett az illető megállított, mondván, adjam át a

166



cekkert, a kertünkből hozott salátával, Micinek, s én pedig 
maradjak ott dolgozni. Vagy 15 ember állt akkor ott egy 
vagon körül, 14-től 50 évesig. Az volt a dolgunk, hogy 
zsákba rakjuk a vagon zabot és a zsákokat aztán kocsira. 
Ha nem lett volna az orrom miatt olyan rossz a porban áll- 
nom, hálás lettem volna a rendelkezésért, mén alkalmam volt 
tapasztalni a velem együtt dolgozó munkások emberi kvalitá
sait. Számomra ismeretlen emberek, s ha arra gondolok, hogy 
a fiatal magyar asszony nevetve mesélt a klozett-tisztitó zsi
dókról, s ezenkívül is apatini élményeimre, meg a kaszárnya
beliekre — akkor csak bámulattal és lelkesedéssel lehet, amíg 
élek, emlékeznem erre a társaságra. A normális káröröm 
nyoma se náluk, csak teljes szolidaritás, s legfiatalabb su- 
hancok éppúgy, mint a meglett emberek, anélkül, hogy 
egyetlen szót váltottunk volna, úgy rendezték, hogy segítse
nek nekem. Ha zsákot akartam kocsira emelni, mindig ott 
termett egy harmadik, aki a közepén is megfogta a zsákot, 
hogy könnyebb legyen. Este 9 után már itthon voltam.

Tegnap a bába azt kérdezte Mici tői, igaz-e, hogy Orosz
ország kapitulált. Mici azt felelte, hogy „nem hallotta*’, de 
a bábának Vulicné mondta, aki pedig rádión értesülhet. S 
Đuro, mikor tegnap ultrathermre jöttem, feltűnően levert 
volt. Csupa rossz hír, mondta, s felsorolta a híreket, köztük 
az én zab körüli szereplésemet is, melynek persze Drvaron 
hamar híre terjedt. Megnyugtattam, hogy ez utóbbi legke
vésbé se tragédia, s ami a többi híreket illeti — akkorra már 
Nikola meg is hozta az újságot a postáról.

Bauer felesége, aki azt mondta Micinek arról, ami velem 
történt, hogy „bezobrazno”148, s Bauer, aki noha exponensnek 
számít még mindig, minden alkalommal hangsúlyozza, hogy 
ő nem azonos, sőt — legalábbis, ami minket illet, „sőt” —, 
Budisavljeviéné, aki már harmadszor küld fel nekünk vajat 
és saját kertjéből földiepret meg ribizlit — ők az egyik, a 
polgári oldal. A másik oldalról épp a tegnapi újság felejt
hetetlen dokumentumokat örökít meg. A kettő között aztán 
ott van az olyanféle lumpenproletár, mint az ötgyerekes 
német kárpitos, aki tegnap kokárdával jelent meg, társaság
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bán, és ilyenkor nem köszön; egyébként újabban többnyire 
részeg.

Mici páciensnője, 3 fia usztasa, 6 maga azt mondja, hogy: 
ja sam Bosanka.149

A fiatalember, míg a vagon körül a munka folyt, pus
kával a vállán, fel-alá sétált, s időnként egy-egy hegyeset 
köpve, biztatta a dolgozókat:

— Nevettetek, mi, örültetek, mi, mikor elvették az usz- 
tasáktól a fegyvereket? Majd most, meglátjátok, tízszer rosz- 
szabb lesz, mint volt eddig. S ha tíz perc alatt — a tízes 
szám valami okból tetszett neki — nem készültök el, vala- 
mennyiőtöket beviszlek a logorba, s ott úgy elverlek benne
teket . . .

Ez utóbbi, persze, csak az én egykori Trombitás őrmeste
remre150 emlékeztető hatalmi retorika volt, mert mindenki 
tőle telhetőleg sietett már azért is, hogy mielőbb hazamehes
sen. De nem lévén elég zsák, mindig várni kellett, míg visz- 
szajön a közben kiürített zsákokkal a szekér.

Drvar, 1941. júl. 1.

Igen különös: mint valami laboratóriumban kísérleti nyu- 
lakon vagy tengerimalacokon a mérgekét, úgy lehet bizonyos 
embereken a társadalmi infekció diadalmas hatását fokról 
fokra szemlélni. Bizonyos embereken: lumpenproletárokon és 
az entellektüeleknek egy fajtáján.

Dr. Gračanin, mióta Vulié kitett bennünket a lakásunkból, 
Micinek éppen csak köszön, s tegnap, hogy ultrathermre a 
kórházba mentem, s ott találkoztam vele, nekem is épp csak 
hogy köszönt. Egyszerűen nem tud úrrá lenni a szituáción, 
mely kívülről az enyémmel ellenséges érdekekhez köti — 
nem képes egyetlen gesztusra, mellyel fölébe kerekedne a kí
vülről jött és szuggerált ellentéteknek. Az okosabbak, mint
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pl. Bauer, a köszönésük módjával, egy-egy sokértelmfí gesz 
tussal, szóval megéreztetik, hogy ők nem tévesztendők össze 
a — mondjuk — szituációval. Közben Ermenc dr.-tól, aki 
négyszemközt nagyon meleg és kedves és közlékeny — tu
dom, hogy ugyanez a dr. Gračanin egyáltalán nem jó pat
rióta, szegény, kis féreg, aki attól fél, hogy be kell vonulnia, 
és általában mindentől fél. ö  egyébként sokkal kevésbé ér
dekel, mint a kis Nikola. Mindig rokonszenvvel néztem rá, 
s épp tegnap hallom, hogy kijelentette — helyes, hogy ne
kem zsákokat kellett cipelnem, mert — én azt mondtam, hogy 
az oroszok előnyomulnak. Természetesen én se neki, se más
nak semmi ilyet nem mondtam, hiszen amennyit én, annyit 
mindenki más újságolvasó is tud az újságból, s más hírforrá
som nincs. De a dologban súlyos, hogy ezt a kijelentést usz
tasák előtt tette, s minthogy igen okos fiú, tudja, hogy az 
ilyesminek manapság következményei lehetnek. Elindult tehát 
a denunciáns útján, s a denunciáns, csakhogy érdemeket sze
rezzen, mindig hajlandó hamis vádak kovácsolására is. Egyéb
ként zavarban volt, mikor tegnap találkoztam vele. Egy nagy 
cipó kenyeret vitt — fehéret — mikor a fekete is ritka kincs
— az usztasáktól kapta. — Az ő számára pillanatnyilag sze
rencsét jelent, ami itt történik — és természetes, hogy nem 
érdekli, mi az ára az ő szerencséjének, kik fizetik meg. Szen
vedélyesen akarja, szeretné, hogy a szerencséje biztos, állandó 
maradjon. Láttam egyszer, hogy csapott le a frissen kézbe 
kapott újságra. Izgatottan, mint egy levélre, melyről tudja, 
hogy sorsdöntő híreket hoz neki. Szimbolikus marad szá
momra, ahogy tegnap láttam: kezében a nagy kerek cipóval, 
a napon, mikor még a kórházi betegek se kaptak kenyeret, 
mert a péknek nem volt miből sütni. Egyáltalán nem hiszem, 
hogy gyűlöl engem vagy mást, csak saját magát határtalanul 
szereti és — félti.
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ÓDA A FAJDALOMHOZ

Állok a parton, még állok.
Szenny véres hulláma viszi roncsaid 
Templom, életem hajléka, isten s ifjúság!
Már rég bús, félszeg, utolsó remények, 
ö k  is, súlyos kövekként, látom, merülnek. 
Kifordítom minden zsebem a szélnek:
Morzsa se maradt. Fussak?
Nincs hova. S úgysincs már miért.

Romjaimból fennmaradt rom, még állok 
Mégis. Mi tart fel, izzó üszők ki mért nem alszom? 
Ó fájdalom, te megmaradt maró kincsem,
Fájatod, mi van, fájatod, mi nincsen,
Mint maga Isten, erős vagy! hű vagy!
Talán megölsz, de szép már csak te vagy* 
Legszebbem! S nincs, ki tőlem elragadhat.
Szorítlak, szoríts vágy-őrző nászban.

Fájj. Míg fáj, mi van s míg fáj, mi nincsen,
Tanút, zálogot tartok. Templom, büszke hajlék, 
Isten, ifjúság — megcsúfoltak, elsodortak,
Minden veszve, de fényetek őrzi bíbor fájdalom. 
Szennyel és bilinccsel, csúf, csúf zászlórongyokkal, 
Minden romokkal dacolva épen éltek bennem, 
Továbbéltek! Fájdalom, te titkos Túlélő,
Tilos eltilthatatlan te, fájdalom, fájj!

Szoríts, szorítlak gyászgyőző nászban 
Kísértet, követ, rettenetes angyal —
Jákob ősömmel virradtig tusakodtál 
S lett hajnal. Ma csak magány, jaj és éj van 
S tán hajnal nincs is. De vagy, te vagy!
S romjaim élő romja, csak általad állok,
Szíved verésétől ver csak még vert szívem.

Drvar, 1941. július 1—3.
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Drvar, 1941. jál. 3.

Ma reggel hazaengedték a negyven embert, akit tegnap 
délben, mint mondták, túszként fogtak össze. Holott épp ma 
reggel, bizonyára nemcsak mi ketten, hanem mindenki itt, a 
legrosszabbra volt elkészülve. Mivel éjszaka — az órát nem 
tudom, a két nap óta elrendelt teljes elsötétítés miatt nem 
lehetett lámpát gyújtani — sorozatos puskalövésekre, mind
untalan Stoj!151-kiáltásokra, sőt egyszer gépfegyvertűzre is éb
redt — ébredt, aki aludt Drvaron, Mi történt az éjszaka, 
eddig még nem tudta meg Mici. Én pár napja nem hagyom 
el a szobát.

Illusztrációként az államfő beszédéhez, melyet Zágrábban 
a kompetenciákról tartott — ma Drvarra 700 ember érkezett 
rongyokban, szekéren, gyalog — Plitvicéről16*, ahonnan idáig 
kergették őket. Parasztok. A kórházban öt aggastyánt kellett 
felvenni, négy nap óta nem ettek. Terhes nők, akik abortál~ 
tak, s vérezvé kerültek a kórházba. Az embereknek azt az 
utasítást adták, hogy próbáljanak a környező falvakban he
lyet találni maguknak.

Ma délelőtt a konyhában hirtelen éles sikoltásra és még 
élesebb „kuku meni!”-re1M lettem figyelmes. A másik vasúti 
lakóházból jött, az első emeleti nyitott ablakból, s ugyanaz 
a női hang messze hallható átkot mondott Bauerre. A vas
utasok az ablakkal szemben szótlanul álltak meg, s néztek 
fel az ablakra, ugyanúgy a ház előtt játszó kisgyerekek. 
Egy percbe nem telt, és Bauer felesége, úgy, ahogy volt, reg
geli toalettjében, fésületlenül, papucsban mezítláb, látom, 
amint sietve megy ki a házból (ahol mi is lakunk), s megy 
be abba a házba. A következő pillanatban csend lett, és be
csukódott az az emeleti ablak.

Drvarról pár nap óta senki nem kap elutazási engedélyt. 
Micit ma beidézték a községházára, hogy átvegye és kitöltse 
a zsidó vagyonbevallási íveket — ez alkalommal találkozott 
a patikusnéval, aki panaszkodott, hogy nem mehet Zágrábba. 
Sokkal kedvesebb volt, mint pár hét előtt* Különös ez a
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barométer-szerep, amit bizonyos emberek itt betöltenek. Né
melyik egész naiv szemérmetlenséggel: Seidl kocsmáros pél
dául felváltva egyáltalán nem vagy egyszerre megint „kisz- 
tihand”-dal köszön.

Drvar, 1941. júl. 8.

Ha kevés a feljegyzésem, sose eseménytelenség miatt, ha
nem épp ellenkező okokból történik.

Vuksanné kezdetben felháborodással beszélt Micinek a plit- 
vicei jövevényekről, mondván, hogy ők a hibásak, minden
féle rémhíreknek felülnek, s fejvesztetten menekülnek aztán
— ide, ahol úgysincs mit enni, ahelyett, hogy a helyükön 
maradtak volna. Az érdekes ebben az ítéletben, hogy Vuk
sanné maga állandóan fél, mindentől és mindig. (A házban, 
ahol most lakunk, egy emelettel lejjebb két horvát család 
lakik. Mici a lépcsőt söpörte, s a két nő, a két háziasszony 
kérdezősködni kezdett a plitviceiekről, akik a kórházban 
fekszenek. Mit mondanak? Hogy történt? Miért? — Én nem 
is érek rá kérdezgetni. Betegek és én gyógyítom őket — fe
lelte Mici. A nők azonban kevésbé óvatosan kiöntötték a 
szívüket. Rettenetesen sajnálják a szegényeket — az egyik 
még azt is mondta, hogy soha még annyit nem sín, mint 
most. Ez egy szemüveges, igen polgári külsejű háziasszony.) 
Vuksanné maga később más magyarázatot közölt, az előbbi
nél hihetőbbet. Ügy hallotta, hogy a menekültek férfi hoz
zátartozói az erdőkben bújtak el a fegyvereikkel, és család
jaikat emiatt űzték el otthonukból. Valószínű, hogy így van, 
mert csak nők, gyerekek és aggastyánok az elűzöttek. S az 
erdő is igaz lesz. Vulié mondta Micinek — Vulié, aki, mint 
értesültünk róla, nagy elismeréssel nyilatkozik Mici munká
járól és személyéről — ő mondta, hogy — körös-körül az 
erdőkben csak úgy hemzsegnek a fegyveres szerbek. S Vulic 
nyilván jól értesült ember, mert tegnapelőtt írógépeit fel
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hívás jelent meg Drvar fontosabb házain. Ebben felszólítják 
az embereket, hogy 3 napon belül térjenek vissza lakásukba, 
senkinek se lesz bántódása, aki ártatlan. Amennyiben ennek 
ellenére se térnének vissza, vagyonukat elkobozzák, és csa
ládjukat internálni fogják.

Vulic egyébként pártfogónk. A község — szerinte — nem 
akart, csak a horvátoknak lisztet, cukrot és babot adni. ö  
kieszközölte, hogy a kórházban mindenki kapjon, éspedig 
azzal, hogy azt mondta: ugyan, hiszen azok úgyis mind át
térnek majd a mi hitünkre.

A katolikus hitre való áttérésről154 itt különböző verziók 
keringnek egyébként. Van, aki azt mondja, hogy az egész 
čaršija, vagyis majdnem valamennyi pravoszláv kereskedő, 
kocsmáros „kikeresztelkedett” már — mások meg azt mond
ják, hogy csak a Kecman boltos155 és tán még egy-kettő, s 
ezek terjesztik a hírt, hogy „majdnem” mindenki megtette, 
quasi „bűntársakat” toboroznak így maguknak.

Vulié azonban komolyan pártfogónk volt, amennyiben 
tegnapelőtt bizalmasan közölte Ermenccel, hogy Mici és én 
felszólítást fogunk kapni, s 48 órán belül el kell majd hagy
nunk Drvart. Ermenc erre közölte Vuliétyal, illetve közöl
tette általa, hogy orvos ellen ilyen rendelkezést csak a köz
pont hozhat, s ő, Ermenc, ha Micinek menni kell, nem tudja 
Drvar egészségügyét tovább szolgálni, nem bírja a munkát. 
Ermenc diplomatikus tevékenysége ennél is tovább ment. 
Gračanin dr., aki szintén a félénk lények közül való, nem 
akarta úgyse Drvaron várni be a fejleményeket, s bizalmasan 
értesülve arról, hogy esetleg egyedül marad Ermenccel itt, s 
akkor lehetetlen lesz engedélyt kapnia a távozásra, még az
nap vonatra ült, hogy Zagrebba utazzék, s ott találjon ma
gának jobb, biztonságosabb környezetben elhelyezkedést. En
nek folytán Micire szakadt a kórházi munkán kívül az egész 
ambulancia is, amit nemrég még két orvos látott el — úgy
hogy az új helyzet következtében a kiutasítás mindenesetre 
egyelőre elmarad.
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Drvar, 1941. )u l 13.

Ez a híz, melyben most lakunk, az összes lakóival együtt 
a háború előtt Mici számára is jóformán ismeretlen volt. 
Az ok, mint ahogy csak most értettük meg: ezek az itt lakó 
vasúti tisztviselő családok mind horvátok — és a háború 
előtt külön zárt társaságot alkottak, lehetőleg messzire el
kerülve például a kórházat is, mint minden intézményt* ahol 
szerbekkel kerültek volna szembe. Hogy mind horvátok — 
ez közben nem igaz. Annak számítottak, s így ők is kezdték 
magukat, azért, mert katolikusok, annak tekinteni. Valójában 
a monarchia idején a monarchia különböző részeiből idetele
pített hivatalnokok — akiknek egy része 1918 után is meg
maradhatott az állásában, de akkori vezető személyiségekből 
egy kelletlenül megtűrt kisebbség — és ellenséges kisebbség — 
tagjaivá degradáltan. Minden válságnál fenyegetve érezték 
állásukat, nagyobb válságoknál a fejüket is. S az állásukból 
némelyek el is kellett hogy menjenek, hogy szerbeknek adják 
át helyüket.

Tegnap a lépcsőházban megszólított s behívott magához 
bennünket a közvetlenül alattunk lakó tisztviselő felesége. 
Szemüveges, negyven körüli nő — ugyanaz, aki a kertben állt, 
és nem nézett fel, mikor a gyászba öltözött zokogó Kalabánét 
a vonatról támogatták hazafelé. — A lakás egész normális 
kispolgári lakás lehetett azelőtt — jól fizetett gyermektelen 
tisztviselőé — dús spájzzal és minden jóval, amire egy buzgó 
s kizárólag háztartással foglalkozó nő szorgalma képes. Most 
a lakás igen rendetlen. A háború alatt, menekülésre készen, 
ládákba csomagolt mindent — s a ládákat, de csak részben 
s csak tegnap kezdte kibontani. Még mindig úgy hat a lakás, 
mint az emberé, aki nem hisz a biztonságában. A nő zagrebi, 
horvát, igazi, a férje azonban morvaországi, Chyba Dago- 
bertnek hívják. A nő pár nap óta saját termésű gyümölcsével 
halmoz el bennünket, s ezúttal likőrrel és pálinkával — és a 
Berliner Illustrierte Zeitunggal156 vendégelt, melynek előfizetői.
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(Nyilván már régóta előfizetői.) S kiöntötte a szívét. Rette
netes, ami történik — a plitviceieket annyira sajnálta, hogy 
amint hallott érkezésükről, nekiállt kenyeret sütni, s küldött 
nekik azonkívül lisztet, zsírt. Sajnál mindenkit, akit üldöz
nek. Úgy találja, hogy a zsidókkal szemben is legfeljebb annyit 
szabadna, hogy akiknek millióik vannak, azoktól elvegyék. 
De másrészt megérti, kétségbeesetten, de megérti a gyűlöletet 
a szerbek ellen. A horvátok, akiket elbocsátottak állásukból, 
s egész családjukkal üldözőbe vették őket. Kninben az uszta
sák logornikja egy Rukavina157 nevű ember. A szerbek annak 
idején bebörtönözték, és minden körmét kitépték, fogait ki
verték. Most ugyanez az ember nem ismer, természetesen, 
könyörületet. Bosszút áll — s a szörnyű — mondta a nő — 
hogy majd ezt is megint megbosszulják. „Mi lesz velünk, ha 
Hitler nem győz?*’ — mondta ő, aki egyébként mindazért, 
ami in  kegyetlen történik, Hitlerre haragszik. „Mert most itt 
van megint ez az új háború az oroszokkal — folytatta —, 
ki tudja?” És szerbeket nevez meg, akik bizalmas körben 
máris arról beszélnek, hogy milyen szörnyű bosszút fognak 
állni még a csecsemőkön is. Mikor annak idején Marseille-ben a 
királyt megölték158, a saját cselédlánya azzal rémítgette, hogy 
Drvaron már ácsolják az akasztófákat a horvátok számára
— és ők remegtek akkor —, és bár más okból, most megint 
félnek. A vendetta158 végzetes hatalomként lebeg a fejek fölött
— a fejek fölött, amik porba hullnak, és a fejek fölött, melyek 
nem tudnak örülni a mai diadaluknak, a bizonytalan holnap
tól való rettegés miatt. Chybánénak, akinek egyetlen álma, 
hogy idővel nyugdíjjal bevonulhasson Banja Lukára, ahol már 
áll a kis fizetésükből összespórolt házuk — Chybánénak, ő 
úgy érzi, a saját feje érdekében annak a Hitlernek a győzelmé
ért kell imádkoznia, akire bizonyos vonatkozásokban borzad
va gondol. . .  Igaz, mint mesélte, a német tisztek az itteni 
események miatt való aggodalmaira, bánatára azzal feleltek, 
hogy ez így volt náluk, Németországban is. S mintha ez 
Chybánét megnyugtatta volna.
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Drvar, 1941. okt. 28.

Régen volt. Régen, mert úgy látszik, a múlt aszerint van 
közel vagy messze, hogy mennyi történt azóta — mostig. 
S az nagyon régvoltnak tűnik, amihez a „most” csak annyiban 
hasonlít, hogy szintén van, mint az volt, egykor, de más, 
egész más, felismerhetetlen a múltja. De én még tudom, em
lékszem minden mozzanatára. Az azóta se elkészült „Áron 
szerelme” novellám mellett ültem, mikor a cvikkeres Chybáné 
bekopogott. Mici nem volt itthon, noha már 12 elmúlt. „Majd 
ebéd után újra jövök” — mondja Chybáné, és már megy is. 
Nem utólagos képzelődés, akkor mindjárt nagy benyomást 
tett rám ez a pár szavas látogatás. A nő arca, hangja miau 
is — de már azért is, mert akkoriban minden kopogtatás azt 
jelenthette, hogy „ők” jönnek. Mert akkoriban mindennap 
délben már az ablakba álltam, hogy Mici, ha jön, messziről 
lássa: még megvagyok, nem vittek el. Mert a fenyegetés, hogy 
kiutasítanak bennünket, GraSanin elutazásával megszűnt 
ugyan, mivelhogy Micit a kórház nem tudta nélkülözni — 
de az, hogy engem, akinek semmiféle hasznos foglalkozása 
nincs, kényszermunka-kötelezettség címén elhurcoljanak, min
dennap bekövetkezhetett. Minden nappal inkább, mert a köz
ségben mindenki a készülő radikális rendszabályokról beszélt
— amennyiben egyáltalán egymással még emberek szólni mer
tek. Általában azt tanácsolták, hogy ne mozduljak ki a szobá
ból — Mici még azt se akarta, hogy az ablakban álljak, mert 
lentről szemébe tűnhetek valami usztasának.

Chybáné ebéd után csakugyan újra megjelent. — Legyen 
erős — így kezdte Micihez fordulva — és aztán közölte, hogy 
megint, szavahihető embertől hallotta, hogy — a községházán 
szóba kerültem mint zsidó, és valami készül ellenem. Próbál-
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jak menekülni. S ekkor már — ennél a Chybánénál, az élés
kamrája egyik nagy ládájába volt bepakolva minden kéz
iratom és a Mici bundája. A nő aznap ajánlotta fel ezt ne
künk, mikor plakátok jelentek meg, melyek halálbüntetéssel 
fenyegették azokat, akik szerbektől vagy zsidóktól bármit is 
elfogadnak megőrzésre. Erről nemcsak óvatosságból nem írtam 
akkor semmit az amúgy is veszedelmesnél több naplómba, 
hanem azért se, mert akkor azonnal, amilyen gyorsan csak 
lehetett, mindent becsomagoltunk a Chybáné nagy ládájába, 
persze a naplófeljegyzésekkel tele füzeteket, ezt is, amibe 
most írok. Igen, még pár könyv és téli holmi is bevándorolt 
a nagy ládába, mert megtudtuk, hogy Albahari boltost és 
családját is elvitték, s nem engedték meg, hogy legszükségesebb 
holmit is magával vigyen. Mindenét „lefoglalták”. Chybáné 
csudálkozott volna, hogy a ládája — óriási alkotmány — 
9/10 részben papírokkal van tele — ő azt hitte, hogy más 
értékek mentésére adja nekünk a nagylelkű segítséget.

Én nem akartam menekülni. A községben akkor híre járt, 
hogy általános „kitelepítés” lesz. — Emlékszem, Novakoviéné
— néha, mégis, hátul a sínek mellett elmentem Mici elébe — 
s egyszer ilyen alkalommal Novakovicné a főzelékes kertjére 
mutatott: „rettenetes lesz” — mondta, és sírva fakadt — 
„mindezt itt hagyni.” Biztosra várták, hogy rá kerül a sor. 
S talán Chybáné közlése ellenére Mici is beleegyezett volna, 
hogy ne meneküljek lehetséges veszedelmek elől a — biztos 
rosszba, idegenbe, elválásba — ha — s ez igen különös — dr. 
Ermenc egyszerre nem kezdte volna sürgetni, hogy menjek 
már. Mindennap kérdezte Micit, hogy én még mindig itt 
vagyok-e. S szegény Kalabáné, aki azt mondta Micinek, hogy 
így tett az ő férje is — s aztán késő lesz bánni. Egyáltalán, 
épp a napokban, mikor mindenki életveszélyben volt — vagy 
jobb esetben, legalábbis veszélyben —, mindenki különleges 
gonddal tudott kívülállók veszedelmével is törődni. A kis 
Petrovicné, Kreco boltosné — mind számon tartották sorso
mat, és rábeszélték Micit, hogy küldjön. S így történt, hogy 
Mici megállapodott Ermenccel abban, hogy Vulićnak azt 
mondják, az orromat nem lehet tovább ultrathermmel gyógyí
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tani — mennem kell Kninbe, s Vulié csakugyan megszerezte 
az engedélyt kettőnk számára, az usztasa propusnicát1, beteg
ség okából, Kninbe. (Később azt mondták nekem, hogy nem 
kaptam volna meg az engedélyt Vulié közbenjárására se, ha 
véletlenül Kuharsky* nem lett volna úton; a helyettese, Marék 
írta alá.) Tehervonattal mentünk, a tehervonaton is sok utas, 
legnagyobbrészt parasztok, akik útközben ki-kimutattak az 
ablakon egy-egy nagyobb romhalmazra: itt falu állt, itt is, 
itt is — usztasák gyújtották fel, s ölték le, ami élőt ott talál
tak. Kezdték a pravoszláv templomok felgyújtásával, s aztán 
egész falvakra került a so r. . .  Egyik állomáson valaki bejön, 
és ajkára teszi ujját. Egy ifjú jelenik meg civilben. Úgy néz 
ki, mint egy facér pincér, aki egész éjjel lumpolt. Csak mikor 
hátat fordít, látom: a zsebéből revolver kandikál ki. Mihden 
utas elnémult, mióta az ifjú is velünk van, csak egy muzulmán 
kereskedő társalkodik — az se a többiekkel, hanem magával 
az ifjúval, aki minduntalan a homlokába eső, elválasztott, 
hosszú szőke haját igazgatja. Útközben, minden kis állomás
nál akad egy-egy utas, aki Micinek ismerőse, s a társalgás 
megélénkül, mikor az ifjú kívül a teherkocsi platformján 
helyezkedik el — a muzulmánnal folytatva halk eszmecse
réjét.

Júl. 17-én, ha jól emlékszem, csütörtöki napon, érkeztünk 
Kninbe. Drvarról Chyba telefonált az ottani Sipad-állomásra 
Kneževićnek, hogy a Šipad vendégszobájában, az állomáson 
lakhassunk. Ez rendben is ment. Délben érkeztünk, s első 
utunk dr. Šlejmer. Hozzá dr. Ermenc adott pársoros levelet. 
A terv az volt, hogy míg az olaszokkal sikerül elintézni a 
határon való átszöktetésemet3, dr. Šlejmer felvegyen a kór
házba, melynek főorvosa volt. Két-három napról lett volna 
szó, s azonkívül tényleg beteg is voltam — s a szökési tervet 
épp a várakozás napjai alatt hiúsíthatta volna meg, ha az 
usztasák észrevesznek ezalatt.* Ermenc azt mondta, šlejmer 
barátja, nyíltan beszélhetünk. Ez a dr. Šlejmer egy feltűnően 
vastag, nagy darab ember. A madárkalitkákkal teli üvegfolyo
sóról, mely egyben váró is — s ahol épp mindenféle mester
emberek kalapálgattak —, egy meglehetős szurtos cselédlány
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vezetett be hozzá. Elolvasta a levelet, és csöppet se volt ba
rátságos. S még kevésbé, mikor hallotta, mire kérjük. Azt 
mondta, nem lehet, nem adhat nekem helyet a kórházban. 
Aztán rövid szünet — s mi mentünk, s ő hanggal se marasz
talt. Hogy el ne felejtsem drvari útitársunkat, akihez bizonyos 
reményeket fűztünk. Ez az itteni fogtechnikusnak a lánya. 
Afféle cseresznyeszájú — s még cseresznyésebbre festi — s fia
tal, és az átlagosnál annyival butább, amennyiben azt hiszi, 
hogy különösen szép. Az anyja mondta Micinek, hogy kéri, 
utazzunk a lánnyal, nem szereti, ha egyedül megy — s azon
kívül az időből, mikor Drvaron olaszok voltak, vannak a 
lánynak tiszt ismerősei. Kreco boltos ügyében, aki már Zárá
ban4 van, úgyis felkeresi őket — nekünk is kezünkre járhat 
majd. A gyermek sokkal önállóbb, természetesen, mint a ma
mája gondolta. Mindjárt megérkezésünk percében eltűnt egy 
olasz tiszttel, s többet felénk se nézett. Érthető módon érde
kesebb elfoglaltságra akadt.

Knin maga kísérteties volt a boltjaival, melyeknek a re
dőnyei leeresztve, s a cégtáblákon a betűk kékkel átmázolva
— kísérteties a kihalt utcáival — helyesebben az utcák csak 
annyiban kihaltak, hogy a kninieket, a normális civil lakos
ságot nem lehetett látni. Helyettük puskás usztasák cirkáltak, 
többnyire párosával, néha nagyobb csoportokban — horvát 
katonatisztek, akik modorukkal, peckességükkel és egyenruhá
jukkal megtévesztésig hasonlítottak a K. u. K. tisztikarhoz5, 
melyet több mint húsz éve láttunk utoljára. Velük tele Knin 
egyetlen és fő utcája és Knin kávéháza: a Grand Hotel.

Akiket látni, azok vagy túl hangosak, vagy pedig suttogva 
dugják össze fejüket — harmadik fajta társaság, az, ami 
máskor, másutt normális, sehol fel nem fedezhető.

Olaszok a városban sokkal kevésbé láthatók. Mikor rászán
tuk magunkat, hogy kimegyünk a városon kívül fekvő óriási 
kaszárnyájukba, láttuk, hogy Rengetegen vannak. A viszony 
nem volt elég szívélyes a két hadsereg között, s talán azért 
lehetőleg a kaszárnyáikban táboroznak az olaszok. Minden
esetre, mi először akkor lélegeztünk fel, mikor a kaszárnya
komplexum bejárata előtt a strázsával megértetni próbáltuk
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magunkat. Semmi, csak egy kedves arc, egy előzékeny gesztus
— és az ember egyszerre elfelejti, hogy szerencsétlen.

De így nem jutok soha az elmúlt két hónap8 végére. Nehéz 
rövidre fogni a szót ott, ahol azt kell elmondani, hogy minden 
lassan történik. Mert az uralkodó érzésem, ha visszagondolok 
az elmúlt hetekre: életem leglassúbb hetei. Igaz, Kninben ez 
még épp csak kezdődött; sőt ott még úgy tunt nekem, hogy 
egyelőre minden boszorkányos simán, boszorkányosán gyor
san megy — felfoghatatlanul gyorsan. Mint ahogy talán a 
halállal van — olyan hirtelen következik be, hogy az ember 
rá se tud eszméim. Tehát: azzal mentünk ki a kaszárnyákhoz, 
hogy ott Marronét keressük, azt az olasz kapitányt — „női 
siamo tutti fratelli” —, akinek mi annak idején a Zotović 
lakásában adtunk kvártélyt. Csak azt akartuk tudni, hogy 
Kninben van-e, s ha igen, a címét. S minthogy a névjegyén 
dr. Marrone állt — a közgazdasági tudomány doktora —, én 
is így kérdeztem a katonát, ismeri-e véletlenül. A „doktor” 
szóra a strázsa az ügyeletes káplárral való tanácskozás után 
arra határozta magát, hogy az „Infermiere”-be7 vezet min
ket. A félreértés nyomban nyilvánvaló lett előttünk, de mint
hogy közben eszünkbe jutott egy igazi olasz orvosnak is a 
neve, aki szintén Drvaron járt annak idején, és szintén igen 
kedves volt — dr. Visocchi —, hagytuk annyiban, és meg
indultunk a fiatal katonával a kaszárnya-országban, pavilo
nok útvesztőjén keresztül. Tűzött a nap, és a pavilonok előtt 
és között hemzsegett a sok katona. Mind hangos, és egyik se 
nézett ránk, egyetlen két civilre, másképp, mint barátságosan. 
A kísérőnk a homlokát törülgette, és panaszkodott, hogy 36 
órás a szolgálata. Enélkül, s minden, amit láttunk, nem 
annyira kaszárnyák, mint nyaralótábor benyomását tette, 
szokatlanul élénk s — a fehér falakkal s parkosított utakkal
— szokatlanul tiszta, katonai nyaraló benyomását. Még in
kább valami efféle helyen hittük volna magunkat, mikor az 
Infermiere felírású pavilon linóleumos folyosóján — egy für- 
dőnadrágos fiatalembernek adott át bennünket a kísérő ka
tona. A fürdőnadrágos, amint meghallotta, hogy Mici orvos, 
szintén bemutatkozott, mondván, hogy ő a szolgálattevő or
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vos — a toalettje miatt mentegetőzve betessékelt bennünket 
egy irodába, mely egyben laboratórium vagy házipatika is 
volt —, ő maga pedig pár pillanatra eltűnt, hogy aztán — 
szép szál, szőke, széles vállú ifjú — egy csíkos selyem pizsa
mában jelenjen meg, s nyomban utána újabb és újabb orvosok, 
egész tekintélyes számban, mind fiatalok — köztük dr. Viso- 
cchi is. Olaszul dadogtunk, és azokkal, akik tudtak — s leg
többjük tudott —, franciául beszéltünk. Mint afféle jó katonai 
patikában az már szokás, likőr is került az asztalra, s a tár
salgás egyszerre baráti tanácskozássá alakult át, miután el
mondtuk, hogy nekem az usztasák elől kell menekülnöm, 
s ezért jöttünk Kninbe. Dr. Visocchi elment, hogy beszéljen 
a katonai parancsnokkal, s őt várva, óvatos, de mégis őszinte 
kis világnézeti beszélgetés fejlődött ki köztünk és a fiatal or
vosok között. Csak egy momentumra emlékszem: én, mintegy 
szondáivá8 a határokat, megjegyeztem, hogy ahol a politika 
kezdődik, ott az ember a quantité négligeable®. Mire egy fekete 
szemű fiatal fiú bizonyos hévvel magyarázta meg nekem, hogy 
ez így van, s nem lehet másként, minthogy a fasizmus az 
államot minden vonatkozásban fölébe helyezi az egyénnek. 
„Épp ez az” — mondtam én erre dodonaian, mert láttam, 
Mici aggódik mellettem, nem vetem-e el a sulykot, az őszinte
séget nyíltszívfiségig fokozva. Azt is megmondtuk, hogy zsi
dók vagyunk — s miután Visocchi visszaérkezett azzal, hogy 
beszélt a parancsnokkal, s csak azt kell megvárnunk, míg más 
menekülőket is értesítenek, hogy közös automobillal dobhassa
nak át a határon, mindnyájan végig a folyosón, a pavilon 
kijáratáig kísértek bennünket. Még valami: Visocchi közölte 
velünk, hogy holnapután Splitben lesz, s még aznap, vasárnap 
este vissza is tér Kninbe. S ott mindjárt a patikában Mici 
pársoros levelet írt Rismondóéknak, bejelentve, hogy én jönni 
fogok, mert menekülnöm kell, s egyben kérdi, mi a vélemé
nyük, lehetséges volna-e, hogy ő mint orvos dolgozhassék 
Dalmáciában, mert ha igen, nem várná meg Drvaron a napot, 
mikorra a felmondása szól, hanem velem vagy közvetlenül 
utánam ő is menne Splitbe.

Szombat és vasárnap egész nap nem volt más dolgunk
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Kninben, mint várni Visocchi és kollégája visszatértére Split- 
ből. A tünemény mindig újra mindig ugyanaz: felvetődik, 
szóvá tevődik egy ötlet, előbb egyszer, aztán többször, gondo
lat, majd szándék lesz belőle, és egyszerre ráeszmél az ember: 
az ötlet sorsdöntő volt, új fejezet kezdődik vele a fejezetek
ben túlságosan bővelkedő életünkben. Egyszerre — attól kezd
ve, hogy elhagytuk a kaszárnyát — bevonult életünkbe, mint 
valami kívül álló hatalom rendelkezése: különválunk, ki tudja, 
mennyi időre. S különös módon úgy van, hogy amit az ember 
tud, azt még nem hiszi. Én még mindig nem hittem. Mici azt 
mondta, hogy akarni kell; az ő félelme az volt, hogy ha nem 
megyek Splitbe, ahová ő Visocchiék segítségével bármikor 
követhet, az usztasák visznek el, s ha nem is vernek agyon, 
de nem mondják meg, hová vittek, s akkor leszünk csak igazán 
messze egymástól. A Sipadnál azt mondtuk, hogy Zagrebba 
fogok menni operációra, s hogy egyelőre Šlejmer dr. kezel. 
Utóbbi abba beleegyezett, hogy ha az usztasák kérdést intéz
nek hozzá felőlem, ezt megerősíti. Közben egyszer igazoltatott 
is egy nagy darab usztasa az utcán. A propusnicám rendben 
levőnek találta, s még udvarias is volt. De nem volt azért 
biztonságos érzés Knin egyetlen utcáján napjában többször 
mutatkozni. Kívül a városon, a Sipad-pályaudvar közelében 
azonban IbrahimpaSié — így hívják ott a forgalmistát — 
csupa jóindulatból minduntalan társaságul szegődött hozzánk. 
Helytelenítette az usztasa excesszusokat, de úgy találta, hogy
— eltekintve az excesszusoktól — az igazság győzelmét Pa- 
velicnek hívják. A muzulmánokat üldözték Jugoszláviában, 
ő  például gazdag ember, bég volt, nagy birtokkal — s az 
ő földjét elvették, és dobrovoljacok kapták. — Mi a naiv 
kérdezők szerepében maradtunk, s őt hagytuk beszélni: ő ezt 
szívesen, sőt túl szívesen tette, mint olyan ember, aki őszintén 
úgy érzi, hogy sokáig üldözték, holott ő ártatlan, sőt jó — s 
most úgy egykori üldözöttségét, mint morális kvalitásait be 
akarja bizonyítani. S azt is bizonyítékul említette, hogy ki
tűnő jó viszonyban, egy házban lakik egy zsidó házaspárral
— s mintha még az is őmellette bizonyítana, hogy ezt a zsidót
— Flickernek hívják — a világ legjobb és legbecsületesebb
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emberének mondta. Flickerért az usztasáknál ő maga garan- 
tált, s neki meg is ígérték az usztasák, hogy Flickert nem 
fogja semmi bántódás se érni. Ibrahimpašić alig észrevehetően 
akadozik a beszédben, s talán ez a beszédhibája az oka, hogy 
önkéntelenül mindig bizonyítékokra szorulónak érzi magit.

Drvaron ez évben még egyáltalán nem láttunk gyümölcsöt, 
s Kninben a fő táplálékunk épp ezért barack és mindenféle 
más jók, amiket vagy a városon kívül eső zöldben vagy a 
Sipad-állomásbeli szobánkban fogyasztottunk. Felvetődik a kér
dés, hogy minden további nélkül Mici is velem együtt menjen 
Splitbe. Mici ellenvetései: a kéziratok, minden pótolhatatlan 
holmink, a rendelet értelmében, mely a menekülők minden 
ingóságát elkobzandónak nyilvánította, az usztasák kezére 
kerülne. S neki magának nincs más holmija velünk, mint az, 
ami rajta van. S végül Visocchi is mondta, hogy az olaszok 
mindig segítségére lesznek Micinek, ha hozzám látogatóba akar 
jönni. (Knintől Splitig pár óra út.) S legvégül a pénz, Drva
ron még háromhavi fizetése lesz, és a postán befizetett 3 db 
ezres. S öregek vagyunk ahhoz, hogy mint húsz év előtt, 
megint levetett ruhák és egyéb könyöradományok legyenek 
materiális életünk bázisa. Egyszóval: nagyon okosak voltunk, 
és vártuk a vasárnap estét, illetve hétfő reggelt, mikorra Viso
cchi vissza lesz Splitből. Mi nem várhattuk a vonatnál, mert 
este 9 után csak horvátoknak szabad az utcán tartózkodni. 
Reggel, meglehetősen korán, egy olasz katona levelet hoz 
Visocchi tói — és Ankától. Visocchi a kollégájával együtt 
személyesen kereste fel dr. Rismondóékat, s Anka azt írta, 
hogy jöjjek, az én egzisztenciám problémájának megoldására 
majd megtaláljuk az eszközöket, s hogy ami Micit illeti, „saj
nos, lehetetlen, hogy ő Dalmáciában orvosi álláshoz juthasson”. 
Ezzel a kocka el volt vetve. Még egyszer látogatás Visocchinál 
a kaszárnyában. Oda ki az út horvát katonai laktanyák és 
horvát katonai őrségek előtt vezet el. Kaszárnyában a meg
állapodás: nem fogunk többé odamenni, ellenben legyünk 
készenlétben, minden órában kaphatjuk az értesítést, hogy 
este indul az autó a határ felé. S mert nem szabad gyanút 
keltenünk azzal, hogy a Sipadnál megint olasz katona keressen
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— megállapodtunk, hogy délben az olasz kaszárnyák felé ve
zető úton fogunk sétálni, s ugyanazon az úton jön majd a 
katona, aki az esetleges utasítást hozza, hogy hány órára és 
hova menjek, hol vár majd az autó.

Mindez hihetetlennek tfint. Nemcsak olasz orvosok, hanem 
a knini olasz katonaság legfelsőbb parancsnoka — a fasiszta 
Olaszország tisztjei, akik — velünk — az én életem megmen
téséért — fáradságot se kímélve — mivelünk konspiratív vi
szonyba bocsátkoznak — konspirációba a horvát állam 
rendőrhatóságainak a kijátszására! És ezeknek az olasz tisz
teknek a dicsőségére válik, hogy ebben a szerepükben igazán 
nem hatottak színészeknek. Annyi finomsággal, tapintattal, 
közvetlen emberi kedvességgel tették, amit tettek. Sose fogom 
elfelejteni, hogy mikor ketten egymás mellett, kéz a kézben, 
este ott ültünk az autóra várva a kommandó épületében — 
hétfő este volt, s már délutánra odarendeltek bennünket, bár 
csak este 10 felé indult az autó —, s jobbnak láttuk, nem el
hagyni az épületet, melynek kapuján egyszer már, mint re
méltük, észrevétlenül surrantunk be — s a kommandáns ke
resztülment a szobán, melyben ültünk, de előbb bekopogott 
és megkérdezte: — Non turbó?10

Az én kofferemet, ugyanezzel a kommandánssal való ta
nácskozás után, a következőképpen hozattuk el a komman- 
dantúrára: Mici a áipad-állomásról átvitette az állami vasút
állomásra, rendes hordárral, mintha a zagrebi vonattal akarna 
elutazni. Azon az állomáson már ott állt egy olasz közkatona, 
akit ez a kommandáns előzőleg megmutatott Micinek és Micit 
neki, s mikor Mici pár percig ott a peronon járkált, távolabb 
a kofferektől, hogy ne lehessen látni, hogy az ő kofferei — 
az olasz katona odament, felkapta a koffert, és Mici 10 perc
cel később szintén elindult a kommandantúra felé, ahol én 
vártam, és amelyet én — szintén a parancsnok tanácsára — 
többé el se hagytam.

Nagyon meleg is volt, és talán az izgalom is okozta, mind 
a ketten szokatlanul szomjasak voltunk. S nem volt korsó, 
poharanként lehetett csak vizet kapni. S a közkatona, akit 
számtalanszor s mindig mentegetőzve kértünk erre a szolgá
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latra, mindig mosolyogva és gráciázva vitte és hozta a pohár 
vizeket. Nem az volt a számunkra a lényeges, hogy az ola
szoknak a segítő és mentőakciói mögött nyilván meggondolt 
és szentimentális tényezőktől mentes politikai célok húzódnak 
meg — a lényeges az volt, hogy az emberek, akik a mentést 
végezték, kivétel nélkül, tiszttől közkatonáig, mind igen jól 
érezték magukat épp ebben a funkciójukban — és azonkívül, 
minekünk, akik üldözöttek voltunk, látni ezt a magatartást, 
vigasz, biztatás és öröm volt.

A nagy szobában, mely mind homályosabb lett, s különben 
is be volt függönyözve, rajtunk kívül még egy nő is ült, egy 
testes idősebb asszonyság, teli zsákokkal és hatalmas, ugyan
csak teli kosarakkal a lábai körül. Az olaszok már két hét 
előtt kiszöktették a férjét, s most velem együtt nemcsak őt, 
hanem az ő egész éléskamráját is átviszik majd a határon. 
S tőle tudjuk meg, hogy az olaszok hosszú hetek óta nap nap 
után szöktetik át teherautóikon az embereket. Knin szerb la
kosságának 3/4 részét, mindenkit, akit csak meg tudnak men
teni — és minden ellenszolgáltatás nélkül. A nőnek vannak 
rokonai Banja Lukán, s azoktól tudta, hogy a németek is 
el-elszöktetnek az usztasák elől egy-egy embert, de azok csak 
olyanokat, akik busásan megfizetik az emberbaráti szolgálatot. 
Az olaszok azonban — a testes asszonyság nem győzi áldani 
az olaszok jóságát, s meséli, hogy egy fiatal nőt egyszer olasz 
katonatiszti egyenruhába öltöztettek, és úgy vitték át a ha
táron az usztasák orra előtt.

Micinek este, még kilenc előtt el kellett menni, nehogy a 
nem horvátokra kötelező záróra az utcán találja. Ugyanez 
okból a teherautó, mely bennünket fog vinni, magából a 
kommandantúra épületéből indul majd velünk — figyelmez
tetett bennünket a szimpatikus kommandáns (aki egyébként 
pontosan feljegyzett mindent, amit neki az usztasák drvari 
viselt dolgairól előadtam). Még Micihez is volt pár barátságos 
szava: ne aggódjon, minden rendben fog menni, simán, épp 
ezért nem indulunk most még, csak ha már egész besötétedett. 
Micinek ellenben most már menni kellett. Sose fogom elfelej
teni: lekísértem a kapuig. A kapuban egy olasz katona állt,
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s intett a kezével, hogy Mici ne menjen még, mert az épület 
élőit épp egy usztasa haladt. Álltunk egymás mellett, egymás 
kezét fogva a nagy kapu mögött, az olasz katona hátára 
bámulva. Egyszerre az megfordult, s a karjával sürgető jelet 
adott, hogy most! tiszta a levegő — és a könnyű lépéseivel, 
melyek ezúttal a szokottnál is nesztelenebbnek tűntek nekem, 
Mici eltűnt mellőlem. Egy pillanat múlva feleszméltem, s már 
szaladtam is fel a szobába, ahol az imént együtt ültünk, hogy 
az ablakból még egy pillantást vethessek utána — s nem le
hetett. A jó asszony, aki az éléskamráját volt az urához vi
endő, igen okosan, figyelmeztetett, hogy nem szabad félre
húznom a függönyt az ablakon, mert hiszen ellenséges szemek 
állandóan figyelik az épületet, s ha most ott egy civilt pillan
tanak meg, mindjárt tudják, hányat ütött az óra. Ó, igaza 
volt — és most ugyanabban a nagy szobában, ahol az előbb 
Mici mellett ülhettem némán, a társaságom a jó asszony volt, 
s Mici pedig egyedül megy az utcán, ki a Sipad-állomásra. . .

Mert későn sötétedett, későn indultunk. Nagy, ponyvával 
letakart olasz zászlós teherautóra rakták fel az útitársnőm 
zsákjait és kosarait, s azok mögé, egymással szemben, egy-egy 
sarokba a jó asszonyt meg engem ültettek. Előzőleg, fülem 
hallatára, a kommondáns kiadta az utasítást: megint úgy, 
mint mindig — mondta. — Egy altiszt a sofőr mellé, két-két 
katona pedig a kamion hátulsó végébe, s ha megállítanak a 
határon, azt felelni: olasz katonai autó. Ha át akarják vizs
gálni a szállítmányt, lőtök. — S hátul két-két katonával, akik 
szuronyos puskájukat a térdük közt tartották, az autó ki
gördült velünk, s a katonák, akiket nyilván szórakoztatott 
a megbízás — de talán a siker érdekében is, amint kiértünk 
a városból, énekelni kezdtek, és mint az olaszok általában, 
szépen énekeltek. S hazafias dalok is sorra kerültek — az 
olasz teherautón, amelyik engem vitt, engem szöktetett az 
usztasaországból a — fasiszta Dalmáciába. . .  A határon 
csakugyan megállították kocsinkat, sőt zseblámpával még be
világítottak a ponyva alá is — az útitársnőm, mint én is, egy 
kellemetlen másodperc után hallottuk, hogy az autó tovább
robog, és ugyanakkor az olasz katonák vidám nevetését és
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a hozzánk intézett szavát, hogy most már nekem is lehet 
cigarettázni, ez már „terra italiana”.11

Éjfélre járt már, mikor célhoz értünk. Kistanje1* — mond
ták nekünk, és míg a zsákokon és kosarakon keresztül előre
másztam, a katonák a carabinieriknek már meg is mondták, 
kik vagyunk — én legalább nem is láttam a carabinieriket, 
akiknek a laktanyája előtt állt meg a kocsink. Míg a katonák
tól, akik lerakták a jó asszony ingó éléskamráját, búcsút vet
tünk, már ott termett egy ismeretlen szerb pap, aki éjszakára 
a maga lakására hívott bennünket, miután a carabinierik fel
zörgették a hírrel — az ő lakása azok laktanyájával szom
szédos —, hogy menekültek érkeztek. Csak a lakásba érve — 
ahol nyilván álmából felzavart két fiatalasszony fogadott 
bennünket és a papot — mutatkozott be az utóbbi: Dujict#. 
Mikor én is megmondtam a nevem, megismételtette velem. 
Valószínfileg azért, mert nem értette mindjárt, hogy kerül ide 
valaki, aki a neve után ítélve nem lehet szerb. S talán pedan
tériából is; tudni akarta legalább a nevét annak, akinek szál
lást ad. Egyébként maga volt a tapintat és diszkréció. Mert 
noha a késő óra ellenére is, miután útitársnőm és a házbeli 
nők is nyugalomra tértek, ő még fentmaradt vagy egy óráig, 
beszélgetve velem — úgy tett, mintha észre se venné, hogy 
milyen rosszul beszélek szerbül, és láthatóan nem tartotta jo
gosultnak, hogy azért, mert szállást ad, számon kérje tőlem, 
ki vagyok. Nem kérdezett, de annál figyelmesebben hallgatta, 
amit magamtól elmondtam neki magamról és Drvarról. S tőle 
hallottam, hogy Kalabát és társait, akikről akkor még Drva
ron nem tudtuk biztosan, hogy mi történt velük — Bosanski 
Petrovac környékén — pontosan a helyet is megnevezte — 
élve temették el az usztasák, miután előbb megcsonkították 
őket. Rejtekhelyről egy szerb paraszt véletlenül szemtanúja 
volt mindennek — s később ez a szemtanú mutatta meg az 
olaszoknak a tömegsírt, melyet azok exhumáltak, s a meg
csonkított hullákról fényképfelvételeket készítettek. —

Pop Đujić — a szerb papok szokásos szakállával — szép 
férfi, minden paposság nélkül, nyugodt — és egy-egy gesztusa 
árulja csak el, hogy a heves emberek közül való. Mikor pél
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dául arról beszélt, hogy Kninben az usztasák legfőbb bujtoga- 
tói és segítői a ferencrendi szerzetesek — a „franjevci”-t úgy 
e/ti ki, mintha máris a fogai közt érezné őket — mintha a 
fehér fogaival akarná összemorzsolni a csontjaikat, ö  maga 
Knin közelében, Strmicán volt pap. Onnan menekült, az ab
lakon keresztül szökött meg az usztasák elől, akik a kapuját 
már átlépték. Karján négyéves gyerekkel — s ha jól emlékszem
— azonkívül még egy hatéves fiúval két nap, két éjszaka 
bujkált, gyalogolt feleségével és sógornőjével, míg Kistanjeba 
ért. A lakást, amelyben nekem szállást adott, bútorostul, úgy, 
ahogy állt, bocsátották az ő és családja rendelkezésére — s 
most Kistanjeban ez a parókia s ő a papja. Reggel korán 
mennie is kell valami szertartásra . . .

Földre terített matracon vetettek nekem ágyat az asszonyok. 
A sorsom most külön van választva Miciétől — ez volt az 
első gondolatom, amint egyedül maradtam. Két különböző 
világban élünk — s úgy éreztem magam, mint aki árulást 
követett el, mert a világ, melybe én kerültem, hasonlíthatat
lanul emberibb volt, mint az, amelyikbe ő maradt vissza az 
én beleegyezésemmel. Itt máris megszűnt a rabság érzése — itt 
az első ember, ez a pap, akivel együtt ültem, beszélni mert 
nemcsak usztasaországról, hanem az olaszokról is. És ő volt 
az első ember, aki képet tudott adni arról, hogy mi történik 
a világban, a frontokon. Kistanjeban mindenkinek lehet rádió
ja, s bár hivatalosan tilos külföldi leadóállomásokat hallgatni, 
mindenki nyugodtan hallgatja azt, amit akar. Mindjárt, akkor 
éjjel, elmondta nekem, hogy milyen a valóságos helyzet 
orosz fronton.

Reggel a házban uralkodó nagy élénkségre ébredtem. Ren
geteg ember lakott ott. Mint kiderült, a kertben is háltak. 
Egy idősebb, egész primitív parasztról, aki a kertből ván- 
szorgott be a lakásba, megtudtam, hogy a pap apja. Nagy
beteg, szintén menekült. Szintén parasztruhás, 20 év körüli, 
erősen kancsal fiatalember, aki ugyancsak itt élt menekültként, 
a pap fivére. O tt volt a sógornő családja is és nemkülönben 
még sok-sok ember, fiatalok és egész fiatal gyerekek, s mint
hogy a kapu, valami technikai okból, nem volt használható,
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nemcsak a kerttel, de az utcával is az alacsony ablakon ke
resztül közlekedett mindenki. Nagy bögre tejeskávé mellett 
ültem még, mellyel a háziak vendégeltek meg, mikor a mindig 
nyitott utcai ablakon keresztül egy hatalmas, afféle tölgy
fákra emlékeztető óriás toppant be — azzal, hogy engem keres, 
mert hallotta, hogy állítólag Drvarról való vagyok. Az em
ber úgy nézett ki, mint Chaplinnek14 az a partnere, aki hol 
kocsmárosi, hol bokszbajnoki minőségben, mindig össze akarja 
aprítani Charlie-t. S körülbelül ehhez a partnerhez hasonló 
tekintettel mért is végig, mikor azt mondtam, hogy én vagyok 
az a drvari, S a bizalmatlan kérdésére, hogy ha csakugyan 
drvari vagyok, hogy van az, hogy ő sose látott, igen nehéz 
volt röviden megfelelnem. Ehelyett tehát azt mondtam, hogy 
én vagyok a doktornő férje. Erre mindjárt felengedett a jég, 
és kiderült, hogy az ő fia nemegyszer vitte autón a doktornőt 
betegekhez, vagy hozott betegeket a doktornőhöz — mert 
ő a Skakic. Erre aztán én is identifikáltam az óriást — 
mindenesetre csak magamban és nem fennhangon. Ez az a bi
zonyos Skakic, taxitulajdonos Drvaron, aki annak idején 
a jugoszláv hadsereg összeomlását követő fosztogatásnál — 
ellentétben a parasztokkal, akik csak annyit vittek el a ké
sőbbi ustaíki dóm iskolaépületében felhalmozott katonai élel
miszerekből és munícióból, amennyit puszta kézzel vagy leg
följebb a lovaik elbírtak — teherautóval robogott az iskola
udvarba, családostul, s arra rakta fel a liszteszsákokat, láda
számra cukrot, o lajat. . .  ó  a maga részéről most már azt is 
megbocsátotta, hogy nemcsak ő nem látott engem soha Drva
ron, hanem én se agnoszkáltam mindjárt. Beszélnivalónk sok 
volt: Drvar bőségesen szolgáltatott anyagot, ő  maga is me
nekült, és lovakkal meg marhákkal kereskedett, állandóan 
utazgat Zára és Kistanje között, s a pénztárcája, melyből az 
én dinár-vagyonomat lírára váltotta be, éppolyan vastagon 
jó húsban volt, mint ő maga. (Egyébként, talán életében elő
ször, az én szegény 2000 dináromat önzetlenül magas árfo
lyamon váltotta be.) S ő jött velem a községházára, hogy ott 
megszerezze nekem a Splitbe szóló „permesso”-t15, s ott úgy
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mozgott, mint aki otthon van; minden hivatalnokkal baráti 
kézszorítások, és mindegyiknek cigarettát is adott, én ennek az 
ő bennfentességének köszönhettem, hogy azonnal megkaptam 
a permessót, igaz, hogy nem Splitbe egyenesen, hanem csak 
Šibenikig, mivel a commissario16 maga éppen távol volt, si a 
helyettese a maga szakállára nem adhatott permessót Splitig. 
Skakié volt a pártfogóm a vendéglőben is, ahol a kocsmáros 
először azt mondta, hogy nem jut már nekem ebéd — Skakié 
valósággal dédelgetett, úgyhogy mikor később Šibenikben azt 
mondták nekem róla, hogy „az a gengszter” — nekem szinte 
rosszul esett — holott tudtam, hogy egyébként csakugyan az, 
s a megjelenése is olyan.

Kistanjeból autóbuszon két etapban visz az út Šibenikbe. 
A jó asszony, aki Kninből jött velem, mindjárt reggel talált 
autóbuszt, ő Zára felé, Šibenik felé én csak délután. Az autó
buszon még inlfább úgy hatott minden, mint ha semleges or
szág földjére kerül az ember. Csak abból érezhető a „másik” 
ország közelsége, hogy az utasok mind, még a szokott szláv 
közvetlenséget is meghaladóan, nyíltszívuek, beszédesek és 
beszéltetik egymást. Mikor Kistanjeban Skakiétyal ebédeltem, 
kiderült Skakié egész társaságáról, akik ott ültek velünk együtt 
egy hosszú asztalnál, hogy mind menekültek, emigránsok — 
és mind, jelenleg igen jól, kupeckedésből éltek. Az autóbuszon 
is nagyrészt kereskedőkkel utaztam, azok is menekültek voltak
— és folytatták mesterségüket, mind különböző üzleteik 
ügyében utazgattak. S a vidéken, az egész környéken ottho
nosan mazogtak, hisz azelőtt is itt végezték az üzleti beszer
zéseket és eladásokat, csak épp akkor ez mind még egy ország 
volt. Az autóbuszon a kalauztól, azt hittem, így kell, olaszul 
kértem a jegyet, mire az rám szólt, hogy mi ütött belém, 
mért nem beszélek a „mi nyelvünkön”. Mostina — így hívják 
azt a nagyon szép kis helyet, ahol az autóbusz megállt egy 
kocsma előtt. Ott kellett pár órát várni a másik, Šibenikbe 
menő autóbuszra. Az ember azt hinné, hogy olyanok, akiknek 
a nemzetiségük miatt kellett üldöztetést szenvedni, anyagilag 
tönkremenni, menekülni — ilyenekből került ki az útitársaim
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legnagyobb része —, bizalmatlanok lesznek azzal szemben, 
aki, mint én, amint kinyitja a száját, kiderül, hogy nem kö
zülük való idegen. Valójában azonban mindnyájan igen-igen 
kedvesek voltak hozzám, s mindnyájan valósággal részvéttel 
kérdezték, hogy beteg vagyok-e vagy csak betegség után — 
s a kocsmában az asztalukhoz ültettek, és ha rajtuk áll, ver
senyt itatnak-etetnek. Kninből való szerb kereskedők, fiatal 
nők, parasztok és félparasztok — és egész idő alatt, senki se 
sokallta, csak az usztasákról volt szó, a rémtetteikről — és 
a jövőről. A kocsma előtt, a járdán bennszülöttek ültek — 
legnagyobbrészt horvátok, szegény, rongyos dalmát parasztok, 
akik időnként helyeselve elegyedtek bele az átutazók beszélgeté
sébe. ö k  főleg arról beszéltek, hogy nincs kereset, egyik, egy 
púpos öreg azt magyarázta, hogy mindig is így volt, itt mindig 
éhség volt és lesz — a fiatalabbak azonban hevesen tiltakoztak, 
és — míg csak egy csendőr arra nem haladt Oroszország
ról beszéltek mint példáról. Motorbiciklin egy idősebb olasz 
katona ért a kocsma elé. Amint meglátott bennünket, odajött 
hozzánk koccintani — és elmesélte, hogy szódavízkészítő 
műhelye van Bolognában. Igen mulatságos alak volt. A társa
ságunk előbb már megszaporodott egy fiatal lánnyal, aki a 
mostinai postamesternél lakott — szintén menekült volt, és 
minden autóbusz érkezésénél ott van a kocsmában, hogy híre
ket halljon hazulról és általában usztasaországból. Hat gim
náziumot végzett. S a szódavízkészítő rajta felejtette a szemét, 
s engem kért meg, hogy közöljem a lánnyal, mennyire tetszik 
neki. S nagy a derültség az olasz katona nyilvános vallomásai 
hallatán, melyeken legjobban a tálján mulatott. Az első levél 
egyébként, melyet Mici tőlem megkapott, az a pár sor volt, me
lyet a mostinai kocsmában írtam, s az olasz katonának adtam, 
hogy dobja be Kninben. (Sértődötten utasította vissza a pénzt, 
melyet bélyegre akartam neki adni.) Ki erre, ki arra, az úti- 
társaim elszéledtek, s én egyedül maradtam a gimnazista lány
nyal, aki nem volt így külön épp szórakoztató társaság, de 
a régi kőhíd, mely fákkal szegélyezett mély víz felett bolto- 
zódott, s az egész tájék, ahol félóráig, az autóbuszra várva
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sétáltunk, s a tájéknál is jobban a gondolataim, elfeledtették 
velem a kevéssé érdekes sétapartnert.

Késő délután érkeztem Sibenikbe. Egész idő alatt, Mostiná- 
ban és azontúl, mindig a valószínűtlenségnek egy különös ér
zésével — valahogy úgy, mintha nem tudnám elhinni, hogy 
csakugyan egyedül vagyok — valahogy, úgy képzelem, nem 
lepődtem volna meg, ha hátranézve, valahol Mici bukkan fel 
mögöttem. Mindenesetre ezt normálisabbnak éreztem volna, 
mint azt, ahogy lépésről lépésre kijjebb és kijjebb távolodom 
az életemtől — és mintha magától értetődő volna, Mostina 
és Šibenik között már a tengert is megpillantom, és Šibenikben 
kiszállok az autóbuszból, és odaadom az első utcagyereknek 
a bőröndömet, magam meg a kabátjaimmal megrakodva — 
indulok, ahova az utcagyerek vezet, a legközelebbi hotelbe. 
Mint egy automata, melyet napok előtt, még Drvaron fel
csavartak, s most a gépezet magától működik.

Mostinán mondták ugyan, hogy nagyon nehéz lesz šibenik- 
ben szobát találnom, de más gond és fájdalom túlságosan 
lefoglalt ahhoz, hogy a figyelmeztetést mindjárt el ne feled
jem. A gyerek, aki a kofferemet cipelve vezetett, szó szerint 
vette az utasítást. Az autóbuszmegállóhoz legközelebbi hotel 
a most Albergo Italiának17 nevezett egykori Hotel Krk — a 
város legjobb szállodája. A hotel halijában szemembe ötlött, 
hogy nem látok mást ott, csak olasz katonatiszteket, s a por
tás meg a direktor mindjárt azzal fogadtak, hogy civil egy
általán nincs a hotelben, s minden szoba különben is foglalt. 
S csak később eszméltem rá, hogy igen szánalmasan nézhettem 
ki — beteg is voltam s testileg és idegileg olyan kimerült, 
hogy alig álltam a lábamon —, egész egyszerűen megsajnál
tak, s azért adtak mégis szobát. Nem kapacitáltam őket, csak 
azt mondtam, hogy menekült vagyok, de az arcom valószí
nűleg különösen hatásos argumentum volt. (Kninben megméret- 
keztünk: az utolsó usztasa hetek alatt Mici valami 5, én meg 
10—12 kg-ot fogytam, s ha Mostinában se voltam vidám, 
de egész elvesztettem a fejem, mikor Šibenikbe menet megpil
lantottam a tengert — egyedül.) S talán az is, hogy mondtam:
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csak egy éjszakára kell a szoba, másnap tovább utazom Split- 
be, s bármilyen kis lyukkal is beérem. Az ígéretre, hogy más
nap már továbbutazom, a hat nap alatt napjában többször 
emlékeztettek a hotelben — nem rosszindulatúan, hanem kény
szerből, zavartan, kelletlenül. S az ok valószínűleg nemcsak 
az volt, hogy egyedüli civil lakója voltam a katonatisztek és 
részben igen magas rangú katonatisztek számára lefoglalt szál
lodának — annyira katonai jellege volt az épületnek, hogy 
az első emelet tiszti étkezőnek volt berendezve —, civil vol
tomhoz hozzájárult még az is, hogy miután megkaptam a 25. 
számú szobát, a bejelentőlap kitöltésénél a portás kérdésére 
bediktáltam az ominózus zsidót. A direktor még ott állt ekkor 
a portás mellett, és emlékszem az arcokra: a portáséra és az 
övére. Zavarban voltak, hangot se szóltak — szégyellték ma
gukat, és szégyellték volna azt mondani, hogy „ebben az 
esetben” a már megígért szobát mégse adhatják. A direktor 
a következő napokban is megkülönböztetett kedvességgel üd
vözölt mindig, ellenben a portást ugyanakkor napjában több
ször küldte a nyakamra a kérdéssel, hogy mit gondolok, med
dig kell még maradnom — úgyhogy lehetőleg kerültem a szo
bámba való felmenést, csakhogy ne halljam újra a gondterhelt 
kérdést, mely egyébként nekem is nagy, a direktorénál is na
gyobb gondom volt. (Az igazgatót egyébként, azt hiszem, 
éppúgy küldték a portáshoz, mint a portást énhozzám; mert 
természetszerűen a hotelnek megvoltak a speciális ellenőrző 
közegei.)

Mindenképpen olyan rossz állapotban voltam, hogy amint 
felvezettek a szobámba, magamra zártam az ajtót, és másnap 
reggelig nem tettem ki a lábamat. Reggel azonban annál in
kább siettem le — siettem, hogy még aznap továbbutazhassak 
Splitbe, ahol, úgy reméltem, már várni fog Micitől az érte
sítés. Befészkelte magát a fejembe a kérdés, hogy vajon csak
ugyan nem látta-e meg valami usztasa, mikor elhagyta a knini 
olasz kommandó épületét. Alig léptem ki a hotelből, melynek 
kapujában olasz katonák álltak őrséget, sietve jött utánam 
valaki: ugye ez és ez vagyok Drvarról? — kérdi, és miközben
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kérdi, már biztossá is válik benne, és ennek megfelelően 
örvendező lesz a hangja, arca. ű  alig ismert meg, biztosan 
beteg volt! — mondja, és a feleletemre, hogy az is, de régeb
ben, most főleg az usztasák a betegségem, már belém is karol, 
és mint valami boldog nyereményt visz magával a kissé hát
rább álló barátja felé, aki szintén drvari, s aki szintén örül 
velem, és szintén úgy kérdezi, hogy ugye a doktornő férje. . .  
Az én létezésem Drvaron — Spinoza terminológiájával18 — az 
akcidenciáé volt, a szubsztancia, az a doktornő, s közben ma
gának a doktornőnek a személyéről se tudtak semmit, csak 
azt, hogy kedves, lelkiismeretes és emberséges a páciensekkel. 
Mint más drvariakat, ezt a kettőt is láttam utcán s főleg a 
Ćinovnički dómban, az időben, mikor még oda jártunk étkezni
— egyébként nemcsak hogy sose beszéltünk egymással, még 
csak a nevüket se tudtam. S most mindhárman akkora öröm
mel estünk egymásnak, mintha testvérek volnánk — s „in 
signo Drvar”19 az usztasáknak köszönhető, hogy így lett, a kö
zös sors csakugyan testvériséget teremtett közöttünk. Hogy mi
lyen erőset, azt Drvaron csak érezni lehetett, abból, ahogy 
egymás mellett elmentek az emberek — mert megállni az 
utcán és beszélgetni, szerbnek és nekünk, akik szerbeknél 
nem kevésbé üldözöttek, zsidóknak, veszélyes lett volna. Ez 
volt az első eset, hogy ami ott néma volt, itt hangosan élhette 
ki magát — és a hat nap, amit Šibenikben töltöttem, hála a 
kis, csámpás, fekete szemű Slobodan Lozónak és az elegáns 
fiatalembernek, Božo Misaljeviének — aki nem is annyira 
elegáns, mint igen jó modorú sógora a Pilana volt igazgatójá
nak —, nekik köszönhettem, hogy ez a hat nap számomra 
nemcsak kínos, hanem maradandóan szép és érdekes emléket 
is jelent. Individuálisan, az ő érdeklődési körüket és az enyé
met, az ő lelki alkatukat és az én természetemet tekintetbe 
véve, aligha lehetett volna valami intimebb közeledés köz
tünk. De — ez az, amit mindig éreztem azokban az emberi 
viszonyaimban, ahol gazdag emberrel álltam szemben — 
minden komoly barátságnak előfeltétele a sorsközösség. És ha 
semmi más, de ez megvolt Slobodan, Božo és énköztem — és
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ez elég volt ahhoz, hogy úgy találkozzunk és úgy maradjunk 
együtt a iibeniki hat nap alatt, mintha testvérek volnánk — 
és nemcsak velük, volt tisztviselőkkel, hanem az ő egész tár
saságukkal, mely az én társaságom is lett, s akik mind, kivétel 
nélkül a jugoszláv hadsereg egykori aktív tisztjei (mind szer- 
bek) voltak. Különben ez a katonatisztekkel való igaz rokon- 
szenv volt az, ami meglepetés volt a számomra — a katona
tiszt fogalma számomra egyértelmű volt azokkal az aktív 
tisztekkel, akiket az osztrák—magyar hadseregben volt al
kalmam szívből utálni. Lehet — bár nehéz most elképzelni 
—, lehet, ezek az én üibeniki barátaim se hatottak volna így 
rám, s valóságban is mások voltak, míg viselhették a kard
jukat — de inkább valószínű, hogy csak az én számomra 
lettek volna hozzáférhetetlenebbek. Hálás vagyok érte, hogy 
találkoztam velük, helyesebben, hogy hat napon át, egész 
šibeniki tartózkodásom ideje alatt, elválaszthatatlanok vol
tunk. Vártak rám a reggelinél, s nem hagyták, hogy magamban 
búsuljak, vittek magukkal a strandra, s gondban voltak miat
tam, és — engem, aki mindennemű társas élettől immár évek 
óta elszoktam — társaságuk központjává tettek, valósággal 
ünnepeltek — és mikor végre sikerült elutaznom, legalább 
nyolcán voltak, akik nemcsak mondták, de éreztem, hogy ér
zik is — sajnálták, hogy nem maradunk együtt. A kis De jan 
főhadnagytól Magaraševićig (aki, azt hiszem, őrnagy volt) 
mind siettek, ha rádión valami jó hírt hallottak, velem közölni, 
és esküszöm rá, hogy kivétel nélkül, mind szívből nem törőd
tek azzal, hogy én nem is vagyok szerb — s ha törődtek vele, 
csak olyan értelemben, hogy hálásak voltak a rokonszenvért, 
melyet népünk iránt egy-egy szavamból kiérezhettek. Az ösz- 
szeomlás legtöbbjüket a üibeniki helyőrségben találta — az 
olaszok, gálánsán, tovább fizetik addigi gázsijukat — s mind
nyájan, személy szerint, a maguk egyéni fájdalmának érzik 
az ország katasztrófáját — vagy ahogy ők nevezik: a nagy 
árulást, melynek ez az ország áldozata lett. De egyetlenegy 
se kételkedik a feltámadásban, és részletekig kidolgozott prog
ramjuk van arra, hogy adott esetben ki hova megy, ki mit fog
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tenni. S épp erről volt egy felejthetetlen beszélgetésem. Bősz- 
szúról beszéltek, s én közbevágtam:

— Hogyan akarják Jugoszláviát újra restituálni, ha majd 
muzulmánokon és horvátokon vett bosszúval kezdik? A hor- 
vátokat ért sérelmek egyengették az utat Pavelicnek, az usz
tasák azzal jöttek, hogy bosszút kell állniuk, maguk is a ven- 
dettáról álmodnak — hogyan születhetik maid meg a dél
szláv népek testvérisége, ha nem lesznek okosabbak a szerbek, 
mint ma az usztasák? Nem látják, hogy az usztasák a Hitler 
diadalának csak egyik fele — a másik felét épp maguk szállít
ják Hitlernek, amennyiben belenyugszanak, hogy ellenségnek 
nézzék a horvátokat?

— Tökéletesen igaza van — mondta erre egy különben 
hallgatagságával feltűnő, kék inges, széles vállú, tömzsi fiú. 
És azt hittem már, hogy túl őszinte voltam, mert mind meg
ütközve hallgattak, és a kék ingest nézték, aki lassan ejtette 
a szavakat. A tengert nézte — a Hotel Krk teraszán ültünk 
—, s már szokásból is, bár semmi titkosat most nem beszéltünk, 
mind összedugtuk a fejünket. — Tökéletesen igaza van — 
ismételte —, d e . . .  de az ember nemcsak gondolkodik, hanem 
álmodik is.

Később, mikor a többiekkel egyedül maradtam, megtudtam, 
hogy egyáltalán nem szimbolikusan értendő a gondolkodás
nak és az álmodásnak ez a szembeállítása. Az, aki elméletben 
igazat adott nekem, csak hozzátette a maga különös „de” 
szavacskáját, annak apját és két felnőtt fiútestvérét ölték meg 
az usztasák. És ki az az ember, akinek lehet vagy szabad itt 
bocsánatot követelni? És következtek az „esetek”, a rémtettek, 
amikhez én a magam drvari emlékeit is hozzáadhattam. . .

Már Kninben hallottuk, hogy Split környékén s magában 
Splitben nincs minden rendben. Az olasz orvos, dr. Visocchi 
mesélte, hogy a vasárnapi kirándulása Splitbe igen rövid volt
— a vonatsíneket megrongálták a kommunisták, s ezért igen 
nagy késéssel érkeztek csak meg. És Šibenikben azt mondták 
nekem, hogy nem lesz könnyű Splitbe utazási engedélyt kap
nom. Slobodan és Boio ismerték az engedélyeket kiadó ko-
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misszárius gépírónőjét, s az azt mondta nekik, hogy nincs más 
lehetőség, mint hogy kérvényt adjak be, a kérvényt elküldik 
Dalmácia kormányzóságához Zadarba. . .  de ez heteket je
lenthetett, és én alig vártam, hogy már Splitben legyek, mert 
ott, mint biztosra vettem, hír vár Micitől, s azonkívül is, a 
pénzem aggasztóan fogyott, míg Splitben dr. Rismondóék 
vendége lehetek. A Rismondo névre a tiszteknek egy kitűnőnek 
látszó ötletük támadt. Šibenikben is van egy dr. Rismondo, 
aki a jugoszláv tartalékos tisztek egyesületének elnöke volt, 
igen befolyásos ember — s amit szintén új barátaim derítettek 
ki, testvére a spliti Rismondónak, akinek én a vendége leszek. 
Azt tanácsolták, menjek el ehhez, s kérjem meg, szóljon egy 
szót a komisszáriusnak, csak annyit, hogy a bátyjához megyek, 
s mindjárt meg fogom kapni az utazási engedélyt. Nagyon 
jóban van a komisszáriussal, s ő maga a prefektúra épületében 
lakik. S így volt első találkozásom a szánalmasan gyáva és 
szemérmetlenül óvatos — és mindenekfelett kényelmes pol
gárral. Rendkívüli idők és rendkívüli veszedelmek más em
bereket egymáshoz közel, egymáshoz rendkívül közel hoznak
— a polgárt, a nagyburzsoát még távolabb minden közösség
től. A nagyburzsoá nacionalizmus — mellékesen, Francia- 
ország a példa rá — nem egy népközösség érzése, mint az 
én tisztjeimnél — a nagyburzsoá nem érezheti már magát 
sorsközösségben egy egész néppel. Különös, hogy csak ez alatt 
a két hónap alatt lett előttem nyilvánvalóvá: a nagyburzso
ázia uralkodó érzése, állapotának mai jellegzetessége, hogy 
minden irányból ütéstől tart, fél — egy ilyen tisztára negatív 
lelkiállapotban, természetesen, tanácstalan, rémeket lát, és leg
szívesebben mindenki előtt zárva tartaná ajtaját.

Csak az asszonyt találtam otthon. Korán, tíz óra előtt, 
a férje már munkahelyére, a kórházba ment. A nő, bazedovos 
szemekkel, először is ijedten nézett rám, mikor megmondtam, 
ki vagyok. De egy nőnél, különösen, ha kicsit bolond, mint 
ez a hölgy, mindig könnyebb valamit elérni, mint egy férfi
nál. Legalábbis könnyebb az érdeklődését felkelteni — és 
még könnyebb, beszédessé tenni. Ez utóbbi mindenesetre túl
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ságosan jól sikerült nekem, mert a nő, aki mellett egész idő 
alatt ott állt a szakácsnő, elmondta, hogy 6 is zsidó, rovig- 
nőni olasz zsidónő, és hogy az ő családja Olaszországban za
vartalanul kereskedik, él és virul — még arra is sor került, 
hogy igen részletesen elpanaszolja, hogy egyetlen fia évek óta 
gyomorbeteg és milyen fürdőhelyeket és kúrákat próbáltak 
eddig s milyen kevés sikerrel. Egy-egy mondat után, ez állan
dóan visszatérő mozdulata volt, jobb kezét a még fésületlen 
fejéhez szorította, és a bazedovos szemeit némán meresztette 
maga elé. Azzal a benyomással távoztam, hogy bolond — 
s ezért az ő ajánlólevelével zsebemben nem sok reménnyel in
dultam férje keresésére a kórházba. Határozottan ajánló levél 
volt az, amit a férjéhez firkantott, óriási betűkkel, ceruzával. 
Mielőtt leragasztotta, még fel is olvasta, s meg is kérdezte 
tőlem: jó lesz-e így? A levélben az állt, hogy „e sorok átadója 
majd elmondja, mire van szüksége. Nagyon kérlek, hogy fel
tétlenül és minden lehetőt tégy meg neki. Meg kell tenned, 
nagyon-nagyon kérlek, de ezúttal igazán . . . ” A nő, leveléből 
láthatóan, tartott tőle, hogy a férje nem lesz túl szolgálatkész
— tehát én is nagy remények nélkül nyitottam be a íibeniki 
kórház venereás osztályának pavilonjába, ahol dr. Rismondót, 
ez osztály főorvosát, mivel feltűnően hasonlít spliti bátyjá
hoz, nyomban megismertem. Kertre néző, kis szobában ült, 
és testi méretei mindjárt igen nagy benyomást tettek rám. 
Előtte egy óriási bögre tejeskávé, épp azt szürcsölgette, mel
lette meg egy fehér köpenyes fiatal orvos. Átadtam a levelet, 
elmondtam, mi járatban vagyok, megmutattam a sógornője, 
Anka levelét Splitből — ő ült, mint egy bálvány, én pedig 
egész idő alatt álltam. Végre, miután előbb szájához emelte 
a kávésbögrét, megszólalt. Azt közölte velem, hogy ő nerr> 
ismer engem, és ha ismerne is, akkor se tenne semmit. Ez ne
kem már elég is volt, és szó nélkül — kapacitálni igazán nem 
volt kedvem — menni akartam. De itt most a sajátságos, 
mindig megismétlődő tünemény: ha így elmegyek, akkor azt 
fogom hinni, hogy ő rossz ember, holott — a saját érzése sze
rint — ő egy szerencsétlen áldozat, aki iránt én tartozom
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belátással lenni. És nem engedett menni. Hellyel ugyan még 
mindig nem kínált meg, de miközben a testi méreteihez szabott 
findzsáját kanalazta, kiöntötte nekem — a kollégája, nyilván 
asszisztense néma jelenlétében — a szívét. Hogv gondoljam 
meg, mikor olyan időket élünk, hogy még a kávéházba se 
mer elmenni, hetek óta nem — (ez egyébként túlzás volt, 
mert legalábbis másnap ott láttam a Krk teraszán) —, nem 
tudom, még mi mindennel hozakodott elő, de azzal is, hogy ő 
a tartalékos tisztek elnöke volt — s a végén kért, hogy ha 
mégis eljutnék Splitbe, adjam át bátyjának az ő üdvözletét. 
Igen, egy tanácsot is adott: menjek el a íibeniki zsidó hit
község elnökéhez — még a címét is megadta —, az bizonyára 
segítségemre lesz. . .  — Mért nem írom fel a címet? — kér
dezte, mire én megmondtam, hogy azért, mert nem fogok 
odamenni. De mindenesetre köszönöm a jóakaratát és bocsá
nat, hogy zavartam.

Ismeretségek Šibenikben: egy fiatal, volt beogradi joghall
gató, horvát, aki majd megőrjített — Dejannal, minthogy 
szerbül rosszul beszélek, franciául társalkodtunk időnként, s 
ő ezt meghallotta, s erre föl, akárhol, akármikor meglátott, 
hozzám jött, hozzám ült és — megmondta — azért, mert 
gyakorolni akarja magát a francia konverzációban . . .  Aztán: 
dr. Mirkovic, Bosanski Petrovacról menekült, és sose láttam 
másképp, mint Gojko társaságában, aki a petrovaci elöljáró
ság volt elnöke. Dr. Mirkovié kalandja még sokkal kínosabb, 
mint az enyém volt dr. Rismondóval. Csak a puszta életét 
mentette meg, s megérkezik Šibenikbe, s leül az első kávéház 
teraszára, és mélyet lélegzik, hetek után először szabadon, 
nyugodtan, s elmerül az átélt, immár múlt rémségek emlékébe, 
s talán az új életről is kezd már terveket szőni — egyszerre 
csak jobbról is, balról is durván megmarkolják, s cipelik ma
gukkal. Egy pincében eszmél magára, ahol jobbról is, balról 
is zúdulnak a fejére, a nyakába, a veséjére az ütlegek. Ez a 
carabinierik pincéje, és ő még mindig nem tudja, hogy miért 
bántják, s már sor kerülne az elmaradhatatlan ricinusra is, 
ha szerencséjére meg nem jelenik egy tiszt, akivel beszélni
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tud, s akinek a kérdésére elmondja, hogy nem szándékosan 
maradt ülve, mikor az Őrségváltást jelző trombitaszó felhar
sant — hanem egyszerűen nem tudta, hogy ilyenkor fel kell 
állni, nem tudhatta, mivelhogy usztasaországból menekülve, 
alig egy órája érkezett Sibenikbe. Egyébként, egy hajszálon 
múlt, hogy velem, illetőleg rajtam nem ismétlődött meg dr. 
Mirkovic esete, aki nyolc napig nyomta utána az ágyat..  .

A hotelportás szorgalmasan tovább érdeklődött, mikor me
gyek, s én már nem tudtam más megoldást, mint a legkevésbé 
reménnyel kecsegtetőt: minden pártfogó nélkül egyenesen a 
komisszáriushoz fordulni, s éppen ez a lépésem hozta meg a 
kívánt eredményt. Azt mondtam neki, hogy nincs pénzem itt 
élni, viszont Splitben baráti ház vendégeként élhetek — ké
rem, adja meg a Zadarból való válaszra nem várva a per
messót a Splitbe való utazásra. A komisszárius igen kedves, 
sőt igen barátságos volt hozzám — kikerestette az aktámat, 
és megadta az engedélyt a Splitbe való utazásra — „per re- 
carsí per visita medica”20 — íratta egyszerűség okából a las- 
ciapassaréra21 — és nem sejthette, hogy prófétalélek diktálja 
neki a szót.

Közben sikerült Micinek levelet küldenem. A üibeniki rend
őrségnek egyik tisztviselője egyben az én társaságom számára 
Boszniában kurírszolgálatokat teljesített — s új barátaim át
adták neki levelemet, hogy juttassa Micihez. S ezt a levelemet 
Mici meg is kapta — s ez volt az utolsó értesítés tőlem egész 
addig, míg viszont nem láttuk egymást két hónappal később. 
A kávéházi asztalnál írtam a levelet, s körülöttem új barátaim 
beszélgetnek. Egyszerre hallom Krleza nevét — s hogy erre 
felfigyelek, mondják nekem, hogy Krleíát az usztasák meg
gyilkolták — Krlezát és Cesarecet.22 ö k  már napok előtt hal
lották. Én utóiratban megírom Micinek, de nem és nem tudom 
elhinni. Vagy nem akarom? (Később Splitben azt mondták 
nekem, hogy ami Krlezát illeti, a hír nem igaz. Állítólag 
Dubrovnikba menekült, ott él illegálisan. Mások szerint mégis 
igaz volna — egy zagrebi rendőrtiszt beszélte el, hogy szur- 
kálták halálra a lakásán.) A szerb katonatisztek, akiket Kr-
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leža nem szeretett, mély reverendával beszélnek Krleza írói 
egyéniségéről és teljesítményéről.

Elutazásom előtt még egy konferencián is részt vettem, 
ahol tulajdonképp, mint ott mindjárt rájöttem, semmi keres
nivalóm se volt, de a katonatiszt barátaim hívtak, mert azt 
hitték, hogy általában az emigránsok hivatalosak. Furcsán 
éreztem tehát magam, mikor este nyolckor bemegyek a szerb 
parókia egyik termébe, s ott jóformán egyedül vagyok, aki 
nem volt jugoszláv katonatiszt, míg a konferencia összehívója, 
egy igen elegáns, fehérbe öltözött, sovány és markáns fejű 
úriember, oldalán a hosszú fehér hajú és szakállú szerb pappal, 
már javában beszél, és mindig — „Önökhöz, volt katona
tisztekhez” intézi szavait. Olaszul és olasz temperamentum
mal, igen élénk arcjátékkal és időnként mulatságos gesztusok
kal beszélt. Például, mikor Amerikáról és Amerika esetleges 
segítségéről beszélt, akkor állához emelte a kezét, s mint a 
borbély, aki a szappanhabot dörzsöli, fejezte ki azt, amit 
franciául „ta barbe”28 és magyar jassznyelven — „ilyen fiatal” 
kifejezéssel szoktak megjelölni. A konferencia összehívásának 
a célja sokáig nem volt előttem érthető. Mert mikor jöttem, 
épp a Dúcéról beszélt. Pár nap előtt jött Rómából, mondta, 
s ott személyesen ismét szemben állt a Dúcéval, és ismét volt 
alkalma meggyőződni róla, hogy a Duce nemcsak nagy ember, 
hanem jó és mindenekfelett tisztességes ember. A jelenlevő 
urak bízhatnak benne, hogy mint eddig, továbbra is az impé- 
rium baráti védelmére számíthatnak. Ne üljenek fel hamis 
reményeknek és a hazug angol propagandának. Intelligens 
emberhez nem méltó, hogy a londoni rádió-hírszolgálat egyet
len szavát komolyan vegye. És ekkor egy igen részletes átte
kintése következett a harctéri helyzetnek, melyet az előadó 
végül is úgy foglalt össze: nem arról van szó, hogy a tengely- 
hatalmak győzni fognak, ők máris győztek. Meg fogják látni, 
legkésőbb 2—3 hónap múlva Oroszország is likvidálva lesz . . .  
Mindezt határozottsággal, egy causeur24 hangnemében, fölé
nyes mosollyal, s csak a végén vált előttem világossá az egész 
konferencia célja, mikor újra megnyugtatta az urakat afelől,
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hogy biztosak lehetnek abban, hogy soha nem fog az ő mene
dékjoguk itt csorbát szenvedni, m ert. . . Mert bennük nemcsak 
vendéget, védencet, hanem többet: barátot akar látni a szó
nok, barátot, akivel „collaborazione”-t25 szeretne megterem
teni. ö  állandóan itt székel Šibenikben, és bármire van szük
ségük az uraknak, az ő ajtaja éjjel-nappal, a nap minden órá
jában tárva-nyitva előttük. Írják fel a nevét és címét — egyéb
ként, ami a címet illeti, minden carabinieri azonnal útbaiga
zítja őket hozzá. Ő csekély ellenszolgáltatásként csak azt kéri 
az uraktól, hogy ne fogják fel egyoldalúan ezt a barátságot, 
hanem a maguk részéről is cselekedettel bizonyítsák be, hogy 
bizalommal vannak, és baráti érzület vezeti őket. Az urak 
ismerik az itteni lakosság nyelvét, az urak sok mindent meg
tudhatnak, amiről olaszok nehezebben szereznek tudomást. 
Ha például megtudják, hogy itt vagy ott kommunista sejtek 
működnek vagy fejtenek ki propagandát — mindenekelőtt 
azonban, ami azokat a sejteket ille ti. . .  De ne általánosságok
ban mozgó jelentésekkel, hanem konkrét adatokkal tessék jönni. 
A festői fehér hajú és szakállú pópa egész idő alatt keresztényi 
alázattal bólogatott, és a végén megkérdezte, kívánják-e az 
urak, hogy lefordítsa a beszédet. A jelenlevők azonban mind 
azt mondták, hogy értették, és megtapsolták az előadót. Van-e 
valami kérdezni- vagy mondanivalójuk? — kérdezte még az 
előadó, akiről akkor már tudtam, amit távozása után mások 
mondtak meg nekem, hogy a kémszolgálat főnöke. Két rövid 
feszólalás hangzott még erre el. Nem a kommunistákról, ha
nem az usztasákról, mit művelnek Horvátországban . . .  Erre 
kissé idegesen vágott közbe az előadó, hogy kéri, ne akarjanak 
az ő kedélyére hatni, felesleges, ő mindent tud. S nem kell, 
hogy neki bizonyítsák, mennyire nem őszinte az usztasák 
hivatalos olaszbarátsága. Majd ő mond egy példát: sua eccel- 
lsnza dél Bono28 horvátországi látogatása alkalmával egy szerb 
család minden tagját felkoncolták az usztasák azért, mert — 
az alkalommal olasz zászlót tűztek ki a házukra. Az usztasák 
šibeniki tevékenységére vonatkozó felszólalásra pedig szintén 
azonnal reagált. Neveket és konkrét adatokat tessék szerezni
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— s ne ide, hanem hozzá, az irodájába jönni. Biztosítom az 
arakat, mondta, hogy a ricinus ilyen esetekben kitűnően h a t . . .  
S a végén egy barátságos ringraziéval27, jobbját felemelve, tá
vozott. Igen lelkesen megtapsolták — s mikor a parókia kapu
ján kiléptünk, senki egy szót nem szólt a beszédről, de min
denki igen rosszkedvű volt — és megalázottnak érezte magát. 
Egy estére mintha senki se lett volna biztos a barátjában. 
Mint az Optimisták első fejezete végén, hamar elváltunk, és 
mindenki külön úton ment lakása felé. . .

Mikor megérkeztem Sibenikbe, Drvarhoz képest varázsla
tosan szépnek tűnt ott az élet. Kenyeret ettek s nem zabot, 
s a boltokban mindent lehetett kapni, s a néma és félelemtől 
megnyúlt arcok, nyomott emberek helyett mindenki napbar
nított; hangosnak, majdnem vidámnak hatott a város. És mi
kor félig tréfásan, félig komolyan, ismerkedésünk első napján, 
az új barátaim arról beszélgettek, hogy néhányan visszaszöktek 
Sibenikbe, akik egy ideig usztasának Horvátországba szöktek 
át, s hogy most el kellene verni őket alaposan — úgy tűnt 
nekem, hogy szabad földön vagyok. S bár még mindig gon
doltam, hogy azokhoz képest, akiknek odaát kell élni, min
denki, aki Dalmáciában élhet, szerencsés — másképp néztem 
már Sibenikre, mikor végre a hajóra ültem, mely Splitbe vitt.

A hajóról csak olasz kereskedők társasága maradt meg em
lékezetemben, öten voltak, s úgy lettem rájuk figyelmes, hogy 
három-négy percenként harsány nevetés hangzott fel a fedél
zeten az ő csoportjukból. Ezt is először láttam: egy könyvből, 
mely adomák gyűjteménye volt, egész órán keresztül sorba 
olvasta fel egyik a vicceket a többieknek. Nem hiszem, hogy 
ráuntak, valószínűbb, hogy kiolvasták a boldogító irodalmi 
terméket, s azért tértek át aztán a kártyázásra.

Ellentétben a Kistanje—Sibenik közötti úttal, melyet min
dennemű igazoló írás nélkül is meg lehetett volna tenni — 
senki nem kontrollálta az utasokat, csak a hotelben kérték 
megtekintésre a lasciapassarémat — a šibeniki—spliti úton, 
mindjárt a hajóra szállásnál, elkérték a személyi igazolványo
kat, és Splitben magában pedig, még ezenfelül, a partraszállás
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nál bizalmatlanul és alaposan mindenkinek minden poggyászát 
átvizsgálták. A hivatalos közegek, ezt mindjárt látni lehetett, 
idegesebbek, gyanakvóbbak, mint Šibenikben, ahol például 
bizonyos kisvárosias kedélyességet tapasztaltam még a prefek- 
túrán is — Splitben minden érkező, egyáltalán mindenki, benn
szülött vagy jövevény, ellenséges érzületre vagy szándékra 
gyanús. Šibenikben a fiú, aki az autóbusztól a hotelig vitte 
a poggyászomat, minden óvatosság nélkül elmondta, mit gon
dol, és hogy milyen a világ Šibenikben — azt mondta, hogy 
„egész jók az olaszok, csak könnyen kerülhet az ember bajba 
a rendőrséggel, és akkor kezdődik a ricinusitatás” —, a spliti 
hordárom, igaz, idősebb is volt, mint a šibeniki, a Rismondó- 
ékhoz vezető sokkal hosszabb úton olyan néma lett, ha az 
adott viszonyokra tereltem a szót, mint amilyen némaságot 
csak M.-ben28 tapasztaltam.

Anka igen kedvesen — és a hírrel fogadott, hogy Micitől 
kapott egy levelezőlapot, 22-én keltezve, nem volt benne 
semmi különös, s szokása szerint, amint megválaszolta, eltépte. 
Azt hittem, ott üt meg a guta. Micivel egy egész sifre-nyelv- 
ben állapodtunk meg s abban, hogy Ankának fog írni, de 
csak címzésben és megszólításban — s most az egyetlen lap, 
ami miatt alig vártam, hogy megérkezzem, nincs — holott, 
minden mást figyelmen kívül hagyva, ami Ankának „semmi 
különös”, talán számomra fontos eseményeket közölt tolvaj
nyelven. Legalább annyit azonban megtudtam, hogy Mici 
szerencsésen megérkezett Drvarra, és már ez is valami volt. 
Azt nem sejtettem, hogy ez a „valami” az egyetlen és utolsó 
hírem a következő két hónap végéig. Szerencsére, másnap 
Anka megtalálta a levelezőlapot — és csakugyan sokat tudtam 
meg belőle. Azt, hogy a kórházban pillanatnyilag nincsenek 
újabb betegek, de minden jel szerint nagyon sok lesz — ami 
azt jelentette, hogy távollétünkben nem történtek újabb el
hurcolások, de újabb tömeges letartóztatások előtt áll Drvar 
lakossága.29

A Sibenikitől különböző spliti politikai atmoszféra érez
hetővé vált számomra, mikor mindjárt első nap elmentem
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egy kávéházba, hogy ott Lozo megbízásából egy szülővárosá
ból, Mostarból való emigránst, Širc direktort, keressek fel, 
hogy megírhassam Lozónak, mit hallottam a szüleiről. Boltok 
és kávéházak bejárata előtt lépten-nyomon nyomtatott olasz 
felírások, nagy betűkkel: „Zsidók, nem szeretünk benneteket. 
Megfekszitek a gyomrunkat. Menjetek vissza oda, ahonnan 
jöttetek.” Olasz fasiszták függesztették ki ezeket a fehér kar
tonra nyomtatott felszólításokat. A kávéházban pedig alig 
ültem pár percig a mostari úrral, mellénk telepedett egy biro
dalmi német — akiről új ismerősöm, mikor kettesben marad
tunk egy pillanatra, odasúgta nekem: Gestapo. Az illető mos
tari emigráns, hallva, hogy Kninből jövök, érdeklődött, nem 
hallottam-e valamit véletlenül Flicker nevű, Kninben élő só
goráról. S mikor meghallottam, hogy az illető az egyetlen 
zsidó Kninben, ráismertem IbrahimpaJSic elbeszéléséből, és 
örültem, hogy elmondhattam: semmi baja, Ibrahimpaíié ga
rantált érte, és senki még csak nem is zaklatja.

Még Šibenikben, mikor a másik Rismondóval álltam szem
ben, különös metódust választottam arra, hogy kifelé nyugodt 
maradjak. Nem is választottam, magától támadt ez a metódus, 
mely abban állt, hogy míg beszélt hozzám, vagy míg én fe
leltem, közben szakadatlanul, mint egy litániát, egy nevet 
mondtam magamban — semmi többet, csak épp annak a nevét, 
aki több mint húsz éven keresztül közel volt hozzám, mint 
a bőröm, és akitől elválaszthatatlan — az én számomra — 
az erő, az én erőm ereje. Mint egy talizmán, ez a két szótag 
felülemelt a szituáción. Vagy talán csak az illúziót teremtette 
meg, hogy a lét hidegében van hová fordulni melegért. S erre 
a módszerre mindjárt megérkezésem másnapján szükség volt
— mert miután megebédeltünk, dr. Rismondo behívott magá
hoz a lakás másik szárnyában lévő rendelőjébe. Ott önkénte
lenül is bizonyos ünnepélyességgel leültetett, s miután maga 
is helyet foglalt íróasztalánál, hosszabb beszédbe fogott. — 
„Egy olyan okos asszony, mint az én feleségem, annyi buta
ságot követett el, frankofil és anglofil érzelmeivel annak ide
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jén annyira tüntetett, hogy nekem most óvatosnak kell lennem. 
Ennélfogva” — ez volt az egésznek a veleje — „arról szó sem 
lehet, hogy maga nálam lakhassék. Más megoldást kell talál
nia. Pénzt, amennyit akar, rendelkezésére állok — de itt nem 
lakhat.” Az itt nem lakhat — ismerősen csengett a fülemben. 
Huszonkét év előtt, a splitinél is rosszabb körülmények között, 
mondta nekem ezt — nem magázva, hanem — barátok vol
tunk — tegezve valaki30, s akkor egy barátságos, biztonságos 
villát nyomban el kellett hagynom, hogy kint a réten, egy 
bokor mögé húzódva várjam meg, míg más barátok fedelet 
találnak valahol másutt a számomra. Ahhoz képest dr. Ris
mondo igazán emberséges volt az emigránshoz. Korrekt em
berség szempontjából igenis minden kívánalomnak megfelelt 
az ő magatartása: felajánlotta korlátlanul az igen bőséges 
kasszáját. Sőt, még azt is felajánlotta, hogy ha úgy határoz
nék, hogy visszamegyek Sibenikbe, levelet ad az öccséhez, 
melyben annál énnekem szabad számlát nyit. Egy idegen 
úrtól, akit hozzám csak annyi köt, hogy a fiának jó embere 
voltam, ennél többet kívánni se lehet. Az egész kis történet 
azonban épp azért érdekes, mert ha más szituációkban ennél 
kevesebb is sok volna, egy ember számára, mint én akkor 
Splitben voltam, ennél kevesebb is sok lett volna, ha — egy 
kicsit több személyes érdeklődés, kicsit több vagy, mondjuk 
úgy, ha csak valami melegség kíséri. De épp az, hogy — ért
hető módon — dr. Rismondónak, pénzáldozat árán is — való
színűleg így formulázta meg ő magában —, az egyetlen fontos 
az volt, hogy lerázzon, s azonkívül személyem, sorsom nem 
érdekelte. . .  nem, még egy szegény ördögöt se lehet hasonló 
körülmények között pénzzel, csak pénzzel szerencséssé tenni, 
ö  mutatta meg nekem, őáltala éreztem, hogy mint húsz év óta 
annyiszor — ezúttal azonban Mici nélkül —, megint egyszer 
kint vagyok az országúton.

Nőknek inkább van érzékük az olyan paradoxonok iránt, 
mint például az, hogy vannak szituációk — külsők és belsők 
—, melyekben az ember ugyan „megtette a magáét” s mégse 
tette meg azt, amire a másiknak szüksége volna. Anka, aki
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nyilván már napok óta diszkutálta az én esetemet a férjével, 
kétségbe volt esve, és kiöntötte a szívét. Hogy a férfiak, de 
különösen a Rismondók, betegesen gyávák. Hogy csupa fé
lelemből a férje neki nem engedi meg, hogy használja a szo
bájukban álló, nem tudom, hány lámpás, kitűnő rádiókészülé
ket. Hogy el nem tudom képzelni, hogy milyen borzalmas 
neki a férjének a magatartása az én dolgommal szemben. . .  
S már elhatároztam, hogy megyek vissza Šibenikbe, hónapos 
szobába, s Anka már meg is írta az ajánlóleveleket, szerzett 
másoktól is, ottani ismerősökhöz, hogy legyen, aki ott kezemre 
jár lakáskeresésben.

S ez csak azért nem történt így, mert Anka, aki mindig 
rendkívül tevékeny, találkozott a spliti kórház orrspecialistá
jával, s az megígérte neki, hogy még ha semmi bajom se volna, 
az ő kedvéért akkor is helyet ad nekem a kórházban. S mikor 
erre elmentem dr. Jerkovichoz, s az megvizsgált, s megálla
pította, hogy orrom igen rossz állapotban van, lehetne ugyan 
ambulatorikusan is kezelni, de semmi se szól ellene, hogy 
befeküdjem a kórházba — Anka még azt is elintézte a kórház 
igazgatójával, hogy nem kell fizetnem —, én bevonultam 
harmadnap a kórházba, s júl. 29-től szept. 4-ig többé el nem 
hagytam. Ospedale civile di Spalato31 — ezen a címen nem
csak a kórházról magáról, hanem félig-meddig az 1941-es 
Dalmáciáról is egész könyvet — s elég érdekes dokumentum 
volna — lehetne, sőt talán kellene írnom.

Ez az egykori klastrom, melyben az ápolónők stílszerűen 
ma is apácák, épp abban az időben, melyet én ott töltöttem, 
Split társadalmi életében különös szerepet töltött be. Azon
kívül, hogy kórház, egyben börtön — és a közeli, Horvát
országhoz tartozó falvak horvát katonaszökevényeinek azi
luma.

A szobában, ahol az enyémen kívül még vagy tíz ágy Volt, 
s mind a sestra Josefina felügyelete, testi és lelki gondozása 
alatt — mert naponta háromszor imádkoztatta is a szobát —, 
első közelebbi ismerősöm egy fiatal horvát parasztfiú, aki 
valami szemhurut címén vétette fel magát a kórházba, hogy
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alibije legyen, amiért nem tett eleget a horvát hadseregbe 
szóló behívó parancsnak. Mint annyiszor a nagy darab, fel
tűnően erős, vállas, széles embereknél, elomló lágyság és jóság 
volt még a hangjában is. Nem én vettem őt észre, hanem ő 
engemet. Egészségileg is, mindjárt az első kezelés után, meg* 
lehetősen rosszul voltam, de még inkább meglátszhatott raj
tam, hogy alaposan gondterhelt, nyugtalan vagyok — egy
szóval félreérthetetlenül szomorúság rítt le a képemről. 
Közben már Ankától, aki mindjárt első nap meglátogatott, 
sestra Josefina és tőle a többi szobabeliek megtudták, hogy 
Horvátországból menekültem — és hogy a Rismondo primá- 
rius feleségének a protezséje vagyok. Az én — ha jól emlék
szem — Dugopolje-beli parasztfiúm a szokatlan sápadtságomat 
és a többiektől elütő magamba vonultságomat azzal magya
rázta, hogy még mindig bennem, a csontjaimban az üldözöt
tek félelme. S hiába mondtam neki, hogy tudom, Splitben 
már nem kell az usztasáktól tartanom — ő fáradhatatlanul 
bizonygatta, hogy de csakugyan nem kell itt már senkitől 
se félnem. Se ő, se én napközben nem feküdtünk, ha tehát én 
lementem a kertbe, ő hozzám csatlakozott, s mert úgy találta, 
hogy még mindig nem változott meg az arckifejezésem, azt 
képzelte, hogy nem eléggé nyugtatott még meg. És kezdte elöl
ről. S közben megmutatta a csendőröket, akik szép számmal 
voltak a kórház folyosóján és a kórház kertjében képviselve
— ezek mind — mondta — a mi embereink. És bizonyíték
képpen oda is ment az egyikhez, és megkérdezte tőle, hogy
— mik a legújabb londoni rádióhírek.

Pár nappal később már nagyon jóban voltam a csendőrök
kel, akiket mind jugoszláv szolgálatból vettek át az olaszok. 
Legnagyobb részüket az olaszok Splitben találták, de voltak 
olyanok is, akiket Boszniából olaszok mentettek meg az usz
tasák kezétől és az éhségtől — mert ott mint pravoszlávok, 
függetlenül addigi szolgálati idejüktől, minden nyugdíj nélkül 
elbocsátást kaptak —, sőt nemcsak megmentették, hanem to
vábbra is csendőrként alkalmazták őket. A kórházban a rend
őrségi börtönből odautalt, legnagyobbrészt politikai foglyok
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őrzése volt a feladatuk, éspedig 3—3 volt jugoszláv csendőr 
mellett mindig egy-egy carabinieri mint parancsnok. A mi 
csendőreink éppúgy beszéltek a melléjük rendelt carabinieri- 
ről, mint a foglyok, s körülbelül úgy is néztek rá: amelyik 
carabinieri „jó ember” volt, és engedte, hogy csendőrei és 
foglyai tegyenek, amit akarnak, azt szerették, s azt — ilyen 
kettő volt —, aki úrhatnámkodott, és például kijelentette, 
hogy a foglyoknak a kórházban ágyban a helyük és nem a 
kertben — azt éppúgy utálták, mint maguk a foglyok. S úgy 
a jó, mint a rossz carabinierikkel szemben mindnyájan fölény
ben érezték magukat — és joggal, amennyiben a carabinierik 
politikailag hozzájuk képest csakugyan analfabéták voltak, 
szó szerint azt hitték egyedüli igazságnak, amit az aznapi 
San Marcóban32 olvastak — míg a „mi csendőreink” úgy tettek, 
mintha hinnék, de csak a carabinieri előtt — egymás között 
aztán mulattak rajta. Ezenkívül mind idősebbek voltak, mint 
a felettesükként melléjük rendelt carabinieri — ez utóbbiak 
többnyire Sardegnából való 20 és 30 közti fiatal legények, 
míg a mi csendőreink között nem egynek húsz és még több 
szolgálati éve is volt. S fölényben érezték magukat még egy 
okból — s ez igen érdekesnek tűnt nekem: azért, mert állan
dóan csaltak, mert csalniuk kellett, és mert sikerült csalniuk, 
mert sikerült becsapniuk nemcsak a carabinierit, hanem az 
egész fölébük rendelt idegen hierarchiát. Ügy kellett tenniük, 
mintha szintén csak a San Marcóból merítenék a háborús 
helyzetről való véleményüket — és közben, kivétel nélkül, 
szenvedéllyel hallgatták a moszkvai és londoni szerb nyelvű 
rádióhíreket, sőt azokat a röpcédulákat, melyek birtoka miatt 
nem egy szabad emberből lett épp itt a kórházban az ő őri
zetükre bízott fogoly, a röpcédulákat megjelenésük órájában 
már megszerezték, és valósággal falták őket. Afféle f r o n t  
p o p u 1 a i r e33 hangulatban egész közel kerültek egymáshoz 
vörösök, akik foglyok voltak, és őreik, akik öt év előtt ugyan
ezeket a vörösöket tán puskatussal dolgozták volna meg, de 
ma először is háborút vesztett szerbek és csak utolsósorban 
voltak csendőrök.
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Számomra mindenesetre igen különös felfedezés volt az 
én nagy népszerűségem, sőt túlzás nélkül, az a kivételes ro- 
konszenv, melyet — sohase gondoltam volna, hogy ez valaha 
bekövetkezhet — a volt jugoszláv csendőrök körében élvez
tem. Bizalmukat, természetesen, nem tudtam hasonlóval vi
szonozni, mert nem lehetett elfelejtenem, hogy — csendőrök 
voltak, és, ha bizonyos értelemben segédszolgálatra degradálva, 
ma is azok. De — akármilyen különösen hangzik az én szá
momra is, az igazság az, hogy a rokonszenvüket — egészen 
őszinte rokonszenvvel viszonoztam, különösen a szerb csend
őrökét. Volt 2—3 szlovén is a volt jugoszláviai csendőrök 
között, ezek is igen erősen hangsúlyozták az ő jugoszláv ér
zelmeiket, de ezeknek semmit se tudtam egészen elhinni — 
s épp a szerb kollégáik mondták is nekem, hogy ezekkel szem
ben óvatosnak kell lenni. A szerbek szimpátiáját én persze 
azzal szereztem meg, hogy — az usztasák elől menekültem. 
Ez azonban csakugyan komoly kapocs volt közöttünk — és itt 
van a noteszemben az én kedvenc csendőröm (!), a Bosanski 
Petrovacból való kis termetű, mokány, fekete szemű Latinovié 
neve — és spliti címe, az ő saját keze írásával, mert feltétlenül 
írjak majd neki, arra kér t . . .  Ennél a Latinovicnál naivabb 
és meghatóbban korlátolt nacionalistát, valakit, akinél a na
cionalizmus igazibb érzelmi valóság volna — elképzelni nem 
tudok. S nem fogom elfelejteni, hogyan, milyen arccal ült neki 
mindennap a Hrvatski Narodnak, és olvasta el az első sorától 
az utolsó betűig. A gyűlöletnek egy olyan intoxikációjában 
élt, hogy mindig újra új fát kellett az emésztő tüzére rakni — 
és nem volt nehéz találnia. Egy-egy cikket, melyet különösen 
igazságtalannak, sértőnek érzett, egy-egy durva, uszító, becs
mérlő kitételt újra és újra elolvasott, egyszer egy egész vezér
cikket, melyről hiába mondtam, hogy én is olvastam, még 
egyszer meg kellett hallgatnom az ő lassú, szótagoló felolva
sásában. Egy-egy újonnan faragott horvát szónál, mint 
„uljudba”34 — vagy, emlékszem, egy cikk felolvasása közben, 
mely arról szólt, hogy a Banja Luka-i pravoszláv templom 
Banja Luka szégyene volt, s most már minden időkre eltűnt 
—, fel-felkacagott, egy nevetéssel, mely fogcsikorgatáshoz
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hasonlított. Egyébként — akárcsak Iván Karamazov a gyer
mekek mártíriumáról szóló napihíreket — gondosan kivágta 
és gyűjtötte ezeket a horvát újságcikkeket. S a programja a 
jövőre nézve: a törököket (így nevezte a muzulmánokat) 
utolsó szálig kiirtani, s a horvátokat, miután megtizedelték 
őket, a választás elé állítani, hogy vagy „megkeresztelkednek”, 
vagyis pravoszlávok lesznek, vagy pedig ki velük Jugoszláviá
ból. S esküvel bizonygatta, hogy soha eddig, míg az usztasák 
el nem árulták Jugoszláviát, s nem vették programba a szer
bek kiirtását, ő soha nem látott a horvátban mást, mint test
vért, még a „törökökben” sem. De az általános okokon kívül 
megvolt neki az ő személyes, életében fordulatot hozó élmé
nye is — és többek között ezt is elmesélte nekem egyszer. 
Csak úgy mellékesen, azzal kapcsolatban, hogy a kórházi 
foglyok között, velem egy szobában volt egy spliti usztasa is, 
akit ő, ahol csak tehette, szekírozott. Ha mind a fogoly nyu
godtan élvezte a pálmafás kórházi kertet, az usztasát Latino
vié még a folyosón se tűrte meg, még a szoba ajtajában se. 
Ez az usztasa 20 év körül lehetett, és az usztasák kétnapos 
spliti uralma85 után rá akart lőni a carabinierikre, akik a pus
káját elszedni indultak hozzá, mire az egyik olasz rálőtt, s 
a jobb karját olyan szerencsétlenül érte a golyó, hogy az 
mindigre béna marad. Először az én horvát parasztfiúi men
torom figyelmeztetett rá, hogy ez a szobakollégánk usztasa
— én igazán ezt nem találhattam volna ki magamtól, mert 
épp az usztasa valósággal udvarolt nekem, valósággal kutya
alázattal. Az ok valószínűleg az volt, hogy senki a betegek 
közül nem mutatott hajlandóságot, hogy barátkozzék vele; 
Latinovié azonban nem érte be azzal, hogy, mint a többiek, 
az unatkozó usztasa közeledési kísérletei elől kitérjen, hanem 
akarta, tudja az, hogy ellensége, esküdt ellensége. S erről a 
béna karúról beszélve, mondta el nekem az ő első találko
zását az usztasákkal.

Bosanski Petrovacon volt ő csendőr, mikor az usztasák 
bevonultak — bevonultak, és mint mindenütt, ott is főleg 
az ottani muzulmánok közül toboroztak maguknak fegyver
társakat. S a muzulmánok, akiket ő gyerekkoruk óta is
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mert, s akikkel soha semmi baja se volt, egy napon usztasa 
egyenruhában beállítottak hozzá. Akkor őt már, pravoszláv 
lévén, elbocsátották a szolgálatból. Az usztasák most azt 
mondták neki, hogy még egy éjszakát „mulathat a feleségé
vel”, másnap reggel azonban majd eljönnek érte. Két kis
gyereket — az idősebb 3 éves volt — és a fiatalasszonyt 
védelem nélkül itt hagyni az usztasák kényére-kedvére — 
eleget látott, tudta már, hogy miféle sors várhat rájuk. És 
elhatározta, hogy ezen az éjjelen megöli az asszonyt s a két 
gyerekét, s azután önmagával végez. Lefeküdtek — s szó 
szerint emlékszem, hogy mondta el a következőket: — „Le
feküdtünk. Két ágyunk volt, egymás mellett, szépen beren
dezkedtünk volt, tükrös szekrény is volt. Az asszony, maga 
mellett a két kicsivel, mindjárt el is aludt. Én azonban nem 
tudtam aludni, és egyszerre csak, már késő volt, tizenegy 
felé, hallom, hányja-veti magát az ágyban az asszony, aztán 
meg hallom, nagyot sikolt. Felköltöm, s akkor sírni kezd: 
Sír, és úgy mondja: 'Gondold el, azt álmodtam, hogy meg 
akartál ölni engem meg a két gyerekünket.* Akkor aztán én 
is sírva fakadtam. Hogy álmodhattad ezt meg? — kérdeztem, 
és kérdem még most is. És akkor, hogy sírtam, odavettem 
magamhoz az ágyba, simogattam, ölelgettem egyre sírva, és 
megvallottam, hogy mi volt a szándékom — és akkor el is 
álltam a szándéktól. Gondoltam, ezt nem szabad, és legyen, 
ami lesz. És akkor, mint a csoda, reggelre megjelentek az 
olaszok Bosanski Petrovacon, s még aznap nemcsak bennün
ket, hanem még az én szép holmimat is, utolsó szálig meg
mentették. Mindenestül kamionra raktak bennünket és ide
hoztak. — Egyenesen ide, Splitbe.”

S mielőtt a csendőrről áttérnék a foglyokra, még annyit 
Latinoviéról, hogy nem tudom, mint gondolkodott azelőtt 
Jugoszláviáról. Legvalószínűbb, hogy egyáltalán nem gon
dolkodott se erről, se másról. Nekem mindenesetre egyszer
— a többi szerb csendőrök, akiknek jelenlétében beszélt, 
bizonygatták, hogy ők is tapasztalták — elmondta, hogy 
senki csendőr nem juthatott előnyös áthelyezéshez, ha elő
zőleg hordó borral vagy valami egyéb értékes ajándékkal
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nem indult el a vesztegetés útján. S részletesen elmondta, 
hogy egy-egy csendőrparancsnok ilyen módon pár év alatt 
mi mindenre tett szert az egykori Jugoszláviában. Egy ízben 
azonban fültanúja voltam egy beszélgetésnek, mely közte és 
egy kommunista meggyőződése miatt börtönbe vetett s akkor 
a kórházban őrzött egykori tanító — úgy emlékszem, Ku- 
kuliénak hívták — között esett meg. Ezt a tanítót — idő
sebb ember, igen rokonszenves — politikai okok miatt már 
a jugoszláv érában felfüggesztették állásától, és éveken ke
resztül, azóta pincérként kereste meg kenyerét. Időnként, 
ugyanez okból, mint ezúttal, rövidebb-hosszabb időre bör
tönbe zárták. Sovány, borotvált képű, sokat szenvedett em
ber, aki doktrinér, és mint a rossz pedagógusok, mindenki
vel egyformán s mindig nagyon alaposan, tanítói lelkiisme
retességgel beszél. Én például egyszer azt találtam mondani, 
hogy nagyon szeretném meglátni a most folyó események 
másnapját, az azutánt. Erre ő figyelmeztetett, hogy az ilyen 
vágy veszélyes, amennyiben az embert adott pillanatban — 
épp mert a dolgok végét szeretné látni — visszatarthatja 
attól, hogy kötelességszerűen a fejét kockáztassa. Nos, ez a 
tanító egyszer arról akarta meggyőzni Latinoviéot, hogy 
Jugoszláviában se volt minden színarany, hogy ott se volt 
szólás- és gondolatszabadság, és az egyéni szabadságot ott 
sem feltétlenül tisztelték, s hogy azonkívül korrupció is volt, 
éspedig általános és nagy. Kettőjük között teljes volt a fél
reértés. Latinovié a Hrvatski Narod cikkeinek szellemére 
vélt ráismerni — ezt nem mondta, de olyan vehemenciával 
ment tűzbe Jugoszláviáért, semmit, ami nem a legjobb, nem 
hagyott rámondani. A tanító pedig a csendőrt látta benne, 
csak a csendőrt, aki azonosítja magát a polgári állammal. 
A végén Latinović, aki nem volt épp az okos emberek közül 
való, kijelentette, hogy nem hajlandó valakivel vitatkozni, 
aki olyan képtelenségeket állít, mint teszi a tanító. Másnap 
azért már igen figyelmesen hallgatta, amint a tanító az 
orosz front eseményeit igazán alapos geográfiai ismeretei 
alapján kommentálta, és neki is, mindenkinek, kivéve az usz- 
tasát, szívesen tett, ha kellett, kisebb szolgálatokat. Kétszer
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ment ki nekem a vasúthoz, hogy ott egy ismerős vasutasra 
akadjon, aki elvinné a levelem Micihez való továbbítás vér 
gett Kninbe, s mindennap megkérdezte, van-e már hírem 
Drvarról.

A carabinierik, akik a mi csendőreinkre ügyeltek fel, 
minduntalan engem is a foglyok közé számoltak — a fog
lyok ugyanis, egy-két kivétellel, entellektüelek és polgári 
emberek, mind a magukkal hozott pizsamát és nem a kór
házi betegek egyenruháját viselték, éppúgy, mint én. A má
sik ok meg az volt, hogy mindig a foglyok társaságában 
láttak, s ha például úgy találták, hogy a foglyok túl soká 
vannak a kórház kertjében, és beparancsolták őket, én se a 
kertben, hanem továbbra is a foglyokkal maradtam. (S köz
ben a carabinieriknek ez a minden esetben általános derült
séget keltő tévedése csak hivatali szempontból volt tévedés
— ami engem illet, én csakugyan fogolynak éreztem magam, 
különösen az utolsó hetekben, amikor már csak azért marad
tam a kórházban, mert nem volt hová mennem.) S mint az 
igazi foglyok, úgy én se tudtam, mikor szakad vége ennék 
az én fogságomnak. Az igazi foglyok más okból, én azért, 
mert Micitől semmi hírem. Majd mindegyiküknek abban ha
sonlított a története, hogy semmit se tudtak. Egy napon le
tartóztatták őket, hetekig bezárva s mindennemű kihallgatás 
nélkül, csak úgy mellékesen közölték velük, hogy kémgya
núsak vagy kommunisták vagy gyanúsak ellenséges államok 
iránt való szimpátiára. S a kórház a börtön után afféle pa
radicsomnak tűnt, s az egyetlen vágy volt — s az egyetlen 
remény — minél hosszabbra nyújtani az ott-tartózkodást. 
A kórházból ki, csak kettőt jelenthetett: vagy koncentrációs 
táborba Itáliába, vagy pedig vissza a börtönbe.

Anka mesélte, hogy pár napra a volt bánt is lecsukták 
az olaszok, s mikor az Ankának iftózattal beszélt a rendőr
ségi börtönök antihigiénikus állapotáról, a bűzről és a fér
gekről és túlzsúfoltságról — Anka nem állhatta meg, hogy 
a maga szép temperamentumával tréfásan meg ne jegyezze: 
„Ugye, ha tudták volna, hogy egyszer maguk is bekerülhet
nek, akkor jobb börtönöket hagytak volna örökségbe az

217



olaszoknak? Úgy kell maguknak!” S mert a börtönök álla
pota elviselhetetlen, a kórházban, ahol mikor én jöttem, 
négy-öt foglyot számoltak, a foglyok száma idővel 15 és 20 
közöt mozgott — olyan betegségekkel, melyek miatt még 
orvoshoz se szokott menni az ember, vagy pedig — s ez volt 
a leggyakoribb — teljesen egészséges emberek, akiket a rend
őrségi orvos — szintén régi spliti polgár — csak azért kül
dött kórházba orvosi vizitre, hogy az ottani orvosok meg
mentsék a szerencsétlent a börtön bűzétől. És a spliti kórház 
orvosai, majdnem kivétel nélkül mind, minden lehetségest, 
sőt kockázatost is megtettek az emberek érdekében. Nem 
volt könnyű az orvosok helyzete. Egyik oldalon a foglyok, 
akik — többnyire polgári emberek, tekintélyes személyiségek, 
legtöbbjük többé-kevésbé baráti viszonyban évek óta az or
vosokkal — másik oldalon azonban a kontroll az olaszok 
részéről, mely aszerint, hogy a betegnek minősítettek száma 
nőtt, mind bizalmatlanabb lett — s végül a veszély, hogy 
egy szép napon valaki feljelenti őket, amiért egészséges em
bereknek helyet adnak a kórházban, míg betegeket, súlyos 
betegeket is nemegyszer visszautasítanak, mivel nincs hely, 
nincs szabad ágy. S ez utóbbi számtalanszor megtörtént, noha 
a szobákban a földre terített matracokon feküdtek már a 
betegek. Csakhogy, emberi és nemzeti szolidaritáson kívül, 
bizonyára szerepet játszott az orvosok segítőkészségében az 
is, hogy senki se tudhatta, mikor kerül rá a sor, rá vagy 
más, legközelebbi emberére, hiszen olasz szempontból Split
ben alig van ember, aki régebben anglofil vagy russofil vagy 
jugoszláv orientációja által ne volna kompromittálva — csak 
egy feljelentés kell hozzá, és vége a munkának, a személyes 
szabadságnak. Vagy feljelentés se, csak egy kis pech — mint 
például annak az esete, aki egy negyedórára odaült dr. 
Rothkopf asztalához a kávéházban, s ennélfogva, miután 
Rothkopfot letartóztatták, őt is becsukták.

Ez a dr. Rothkopf egyébként éppoly kevéssé volt vesze
delmes, mint az, aki az asztalához ült negyedórára. Mielőtt 
a kórházban megismertem, már Rismondóéknál hallottam 
róla. Ankától, amennyiben ő volt az, aki bepártfogolta a
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börtönből a kórházba s a férjétől, aki dr. Rothkopffal bi
zonyítgatta, hogy minden racionális okoskodás, mellyel fe
lesége az ő félelmeit eloszlatni igyekszik, üres beszéd, telje
sen kiszámíthatatlan, hogy mikor és miért és kit csuknak 
börtönbe. Dr. Rothkopf, szarajevói ügyvéd, a Zemaljska 
banka36 jogtanácsosa, usztasákat — és németeket megveszte
getve, szerzett magának, anyjának és feleségének utazási en
gedélyt Splitbe; emeletes házát, szőnyegeit, bátorait ott 
hagyva Szarajevóban, még mindig sikerült annyit kihoznia 
magával, hogy menekültként is gazdag ember maradt. S egy 
napon, nem sokkal azután, hogy megérkezett, megszólítják 
az utcán, beviszik a rendőrségre, ahol három hetet tölt a 
börtönben. Azt mondták neki, hogy azért, mert — az angol 
konzul ügyvédje volt Szarajevóban, s mert anglofil. Hiába 
hivatkozott a szarajevói volt olasz konzulra, aki még sür- 
gönyileg is bizonyította a vád alaptalanságát, Rothkopf to
vábbra is letartóztatásban maradt, csak 3 hét után, azon a 
címen, hogy cukorbajos, került át a kórházba. Napjában 
3-szor látogatta felesége és anyja, és étellel-itallal s bősége
sen meg jó szóval próbálták a lelket benne tartani — dr. 
Rothkopffal azonban nem lehetett bírni. Először is egész 
élete, neveltetése, minden amellett szólt, hogy vele ilyesmi 
nem történhet meg — s íme, mégis megtörtént. Ügyvédek 
s más közbenjárók — fizetettek és nem fizetettek egész raja 
annyit kiderített, hogy Itáliába fogják szállítani, koncentrá
ciós táborba. Hiába próbálták megértetni vele, hogy az 
Olaszországba való internálás — internáltak levelei és sza
vahihető elbeszélések szerint — paradicsomi jólétet jelent 
azoknak a sorsához képest, akik ott maradtak usztasaor- 
szágban — hiába volt meg még arra is a kilátás, hogy en
gedélyt kaphat felesége meg anyja, hogy vele menjenek az 
internálóhelyére — dr. Rothkopf éjjel nem aludt, nappal 
meg fel-alá járt, és senki boldogtalanságát nem érezte át, 
csak a magáét. A kommunistáknak, akiket véresre vertek, 
és akikre a jövőben is százszor rosszabb sors várt, azt 
mondta: maguk legalább tudják, miért, maguk, az más, de 
é n . . .  És a bánatai közt nekem még azt is elpanaszolta,
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hogy hármuknak csak annyi a pénzük, hogy 2—3 évig futja 
belőle. Többet siránkozott és valóban is sokkal boldogta
lanabb volt, mint bármelyik fogolytársa. S a mamája nem 
tudott okosabbat, mint kezét tördelve nézni és siratni a fiát
— és magát, és nekem, mintegy kárpótolandó magát a je
lenért, túlzottan választékos németséggel az elmúlt időkről 
beszélt, az usztasákról, mikor Korfuba osztrák arisztokraták 
társaságában utaztak, és mikor Szarajevóban ő az osztrák 
főhercegi párokat kalauzolta. Schillert is citálta, és azt 
mondta, hogy tudja: Sie hÖren die Klagen meines Julius an, 
Sie klagen nie, aber Ihr Herz blutet um Ihre Frau.37 S ilyen
kor szégyelltem, hogy egyáltalán van szívem. A világ sze
rencsétlenségéért az idős hölgy Gavrilo Principet38 okolta — 
addig minden gyönyörű volt. Nekem egyébként, akit Anka 
bőségesen ellátott, mindig cukrászsüteményt hozott — és a 
menye, Zora, aki szerb nő volt, igen rokonszenves, egyszerű 
ember — egyébként az első és egyetlen nő, aki Jugoszláviá
ban törvényszéki ügyészként működött — a menye e között 
az anyós és férfi között igazán mártír volt — de sohase pa
naszkodott a maga sorsa, se a saját beteg szülei miatt, akiket 
ott kellett hagynia Szarajevóban. Csak egyszer, bizalmas 
hangulatban, megvallotta, hogy nehéz neki az anyósával való 
együttélés. Az anyósa — igen találóan így fejezte ki magát
— mindig szeretetet akar kapni, s azt hiszi, hogy a szimpá
tiákat meg lehet vásárolni. S csakugyan, úgy, ahogy nekem 
cukrászsüteményeket hozott, igyekezett — a fia érdekében — 
mindenkihez kedves lenni, s ezt úgy, hogy kínos volt nézni, 
mert ha a csendőreinkkel beszélt — borzasztó rosszul beszélt 
szerbül, noha 30 éve élt már Szarajevóban — vagy a nem 
polgári eredetű foglyokkal, akkor érezhetően hamis volt a 
hangja. A menyének egyébként, mikor az a menye lett, első 
napon azt tanácsolta, hogy mindenkihez barátságos, de sen
kivel se legyen intim, az embernek szüksége van ismerősökre, 
de túl közel senkit se szabad engedni. S úgy ő, mint dr. 
Rothkopf állandóan elégedetlenek voltak azzal, hogy a fia
talasszony nem tesz elég démarche-ot — holott egyre mentek 
a sürgönyök Rómába meg Zárába, sőt utazgattak is dr. Roth-
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kopf érdekében nők és férfiak, hivatásos meg alkalmi köz« 
benjárók és buzgó barátok meg barátnők. A rabok kórházi 
doyenje közben dr. Rothkopf lett. Senki olyan sokáig nem 
maradhatott a kórházban, mint ő. Ott volt még akkor is, 
mikor én elhagytam Splitet. De nála ez is sírásra volt ok: 
mert most már soká így nem maradhat, nemsokára vinni 
fogják, Itáliába, intemálóhelyére. Kiderült, hogy ott az in- 
ternáltság azoknál, akik magukat élelmezni tudják, csak 
annyiban áll, hogy naponta jelentkezniük kell, s a kijelölt 
várost nem szabad elhagyniuk. De dr. Rothkopfnak haszta
lan mondták, hogy minden olasz helységben egy kedves és 
részvétteljes lakosság körében fog élni — rettegett a szerdá
tól és vasárnaptól. Szerdán és vasárnap szokott a kórházba 
jönni a detektív azoknak a listájával, akiknek a csütörtöki, 
illetőleg hétfői hajóval kell indulniuk Olaszországba. Vagy 
egyenesen a kórházból kísérték őket reggel a hajóhoz, vagy 
még este mindjárt átszállították őket a börtönbe, hogy onnan 
vigyék őket a kikötőbe. Akár kórházból, akár börtönből 
vitték őket, az előírás az volt, hogy megkötözött kézzel kell 
kísérni a foglyokat a kikötőbe — a hajón aztán, már a 
tengeralattjáró veszedelme miatt is, felszabadítják a kezet a 
köteléktől. Rothkopf mániája volt a félelem ettől a pilla
nattól, mikor megkötözik a kezét — és „mint gonosztevőt*1 
kötözött kézzel vezetik végig az utcán. S egyszerűen dur
vább, alacsonyabb rendű embereknek érezte azokat, akik 
nem tagadták ugyan, hogy kellemetlen a megkötözött kéz, 
de legkevésbé se tartották kibírhatatlannak — sőt akadt, aki 
azt mondta, hogy soha még büszkébben nem járt, mint fog 
épp így ezen a rövid úton, s csak azt sajnálja, hogy hajnal
ban indul a hajó, s így nem találkozhat majd elég ismerős 
járókelővel.

A kórházi foglyok társasélete, az ő kollektív életük — 
helyesebben, a mi kollektív életünk — aznap jött létre, mi
kor a börtönből áthozták a kórházba Don Vinkót — így 
hívta mindenki a Novo Dóba39 egykori szerkesztőjét, noha 
már rég nem pap, vagy legalábbis már rég el van tiltva 
mindennemű egyházi funkciótól. Ez a Don Vinko — ötven

221



körüli, kissé hízásnak induló, nagy szál ember, valószínűtle- 
nül nagy orral — és, azt hiszem, a kivételesen jószívű em
berek közül való — s azonkívül, hogy jó, képtelen arra, 
hogy ahol valami rosszat lát, ne próbáljon tevékenyen segí
teni. Egész kis dolgokkal — mások kis dolgaival — a maga 
nagy baja ellenére is olyan buzgón foglalkozott, mintha más 
gondja nem is volna. Soha elképzelni se lehetett volna üdí
tőbb kontrasztot, mint Don Vinko — és dr. Rothkopf, és 
Don Vinko, aki a Novo Dohával, melyet az olaszok elvettek 
tőle nyomdástul s kárpótlás nélkül, mindenét elvesztette — 
nem unta meg dr. Rothkopfot és az anyját biztatni, vigasz
talni. ö t, azt gyanította, azért csukták be, mert a háború 
kitörése előtt, mikor az olasz lapok a Dalmáciában élő ola
szok elleni atrocitásokról írtak, ő a spliti olasz konzultól 
nyilatkozatot követelt — és kapott, s a Novo Dohában meg
jelent e nyilatkozatban az olasz konzul kénytelen volt be
ismerni, hogy egyetlen olyan esetről sincs tudomása, amilye
nek tömegéről számol be az olasz sajtó. Ezenfelül Don Vinko 
szabadkőműves szimpátiáiról is tudtak — így került tehát a 
börtönbe, onnan a kórházba, ahol első nap felfedezte, hogy 
ki mindenkinek lehet hasznára. Minthogy az összes orvoso
kat ismerte, először is interveniált egy fiatal lány érdekében, 
aki az ortopédián dolgozott reggeltől estig — és munkájáért 
semmi fizetést se kapott. Azután rágni kezdte az orvosok 
fülét a mellékhelyiségek szörnyű állapota miatt, és legalább 
5 embert, akit a börtönben ismert meg, az ő protekciója 
hamarosan a kórházba fogadtatott be — legkülönbözőbb be
tegségek ürügyén. Mint később kiderült, szegény ember lett, 
akinek nagy gondja a nővére eltartása — egy lány maradt, 
idősebb nő, aki nála élt mindig — de azért este, mielőtt 
bevonultunk a „szalonba”, marokszámra adta a cigarettát a 
csendőreinek, akik éjjeli szolgálatra a kórházban maradtak, 
(ö  maga nem dohányzott.) A „szalon” maga egyébként az 
ő kreációja volt: a kórház ortopédiai osztályának primáriu- 
sától megszerezte az ortopéd-ambulancia kulcsát, s esténként 
a foglyok ott fogadták hozzátartozóikat, akik a vacsorát 
hozták be nekik, s miután este 9 felé már azoknak a hozzá
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tartozóknak is el kellett menni, akik, mint Rothkopfék, leg
bőségesebben borravalózták a kapust — a foglyok s velük 
én mindenféle rejtélyes tornaszerek közt, melyek a plafonról 
lógtak a fejünkre, együtt maradtunk, sokszor éjfélig is elbe
szélgetve. Minthogy délután ötkor volt a kórházban a va
csoraidő, ezeknek a splitieknek, akik más városbelieknél is 
inkább hozzá voltak szokva a késő lefekvéshez, ez a szer
zemény egész különösen kellemes volt. És most már — rész
ben szintén Don Vinko érdeméből, nagy volt a foglyok 
társasága. Ott volt a kövér Marko Nani, az egykori függet
len demokrata, aki egy állami közellátási intézmény, a Pri- 
zad éléről került börtönbe, ott volt dr. Palmarsan, egy kü
lönösen markáns arcú, még a pizsamájában is elegáns úr, 
mint hallottam, igen gazdag ember (én azt hittem, agglegény, 
aztán megtudtam, hogy húsz év előtt halt meg a felesége, s 
azóta egyedül él, s beutazta a világot), egyébként az eddig 
említettek közül az egyetlen, aki csakugyan beteg volt, isiász 
kínozta — és jogi kérdés, hogy mért nem hallgatják ki, s hol 
késik a törvényes eljárás, s mért nem közük legalább, hogy 
mi ellene a vád. Ott volt Mihajlovié, igen kedves fiatalem
ber, nagyon élénk arcjátékkal. A Stojadinovié-kormány40 va
lamelyik miniszterének volt a kabinetfőnöke. Beograd bom
bázását — az utcán élte át. A 4 éves kisfiáért ment a bom
bázott utcákon keresztül — előző este egy ismerős családnál 
késő éjjelig vendégségben volt, és hogy a kisfiú ne maradjon 
fenn olyan soká, ott adtak neki ágyat, ő meg egyedül ment 
haza. S mikor hajnalban elkezdődött a város bombázása, 
elindult a kisfia után nézni. A távolság lakása és a kisfiú 
szállása közt gyalogosan normális körülmények közt is jó 
egy óra . . .  Kisfiával, feleségével szerencsésen, de csak annyi 
holmival, ami testükön volt, megérkezett Splitbe. Ott előbb 
a bátyját, aztán őt tartóztatták le. A bátyja már Anconában, 
internálva — onnan igen elégedett leveleket ír, az olaszok 
aranyosak, és meglehetős nagyok a szabad mozgás lehető
ségei.

A társaságnak egyik igen számot tevő tagja — az egyet
len rajtam kívül, aki szintén nem fogoly — nemcsak hogy
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hivatalosan nem volt fogoly, hanem csakugyan szabad és 
vidám ember — Don Zarko, a kórház lelkésze, kedves ve- 
gyüléke egy XVIII. századbeli francia abbénak és egy anek- 
dotázó falusi plébánosnak — és mindenekelőtt egy dalmát 
öregúr, aki valamikor nem épp válogatós viveur lehetett, 
most inkább a nyelvével hág ki a papi reverendája méltó
sága ellen, de a nyelvével aztán olyan temperamentumosán, 
hogy néha a fülem csak úgy csengett belé. Este 9—10 felé 
állított be a szalonba, és hozta a legfrissebb híreket a világ
ból, a város nagy és kis eseményeiről. És Dante nem szidta 
erőteljesebben a szerzeteseket, mint Don 2arko, aki tudta, 
és pontos adatokkal tudta, hogy azoknak milyen nagy ré
szük van az usztasák rémtetteiben. Don Zarko mesélte ne
kem, hogy olyan testvérien éltek azelőtt együtt szerbek és 
horvátok, hogy nem egy helyütt falvaikban közös templomuk 
volt, egy pravoszláv és egy katolikus oltárral. Még Latino
vié is elismerte, hogy Don Zarko, noha horvát, azok közül 
való, akik szeretetreméltóak. A reverendája is dohányszagú, 
és a saját anekdotáin úgy tudott nevetni, hogy én mindig 
hálátlannak éreztem magam a magam kevésbé vidám neve
téseiért. Ezer anekdotája közül az esernyős oly szép, hogy 
feljegyzem. A parasztnak, aki a vásárra megy, odaszól a fe
lesége: vigyen magával esernyőt. A paraszt felnéz az égre, s 
azt mondja az asszonynak: nézd az eget, nem kell. Erre az 
asszony: samo nemoj ti verovati Bogul41

Don Zarko egyszer még egy szerzetest is meg akart fogni 
az én számomra, hogy hírhez jussak D rvarról. . .  s a fejét 
időnként úgy vakargatta, mintha nem volna világítóan ko
pasz. Egykor biztos sűrű szép haja volt. — Egyébként nem
csak mulatságos történeteket tudott. Split mellett egy faluban 
kommunista röpcédulákra találtak — mesélte egyszer nekem.
— Tegnap elfogták az embert, aki osztogatta. S elfogták, 
mert az ottani pap egy nagybeteg lánynak azt mondta, hogy 
nem oldozza fel a bűnei alól, míg el nem árulja, ki hozta a 
röpcédulákat a faluba. A lány beszélt, és a pap első útja 
a rendőrséghez vezetett.

Don Vinko szalonjában esténként csak az entellektüelek
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találkoztak, reggel pedig, persze, mielőtt ott az orvosi munka 
megkezdődött, az esti vendégek oda jártak mosdani, s nem 
a lehetetlen közös mosdóhelyiségekbe, melyekben ugyan szin
tén voltak vízcsapok, de a medencét a csapok alatt a „gus- 
kák”42 és a köpőcsészék kiöntésére és öblítésére is használták. 
Don Vinko azonban nemcsak az entellektüelekkel törődött. 
Külön gondját viselte, amennyire tudta, a hatalmas mészá
rossegédnek, aki kommunistaság gyanúja miau volt fogoly, 
s akinek igazi nevét alig tudta valaki, mert mindenki „Mo- 
sor”-nak szólította, a nagy hegy Mosornak — míg egy 
napon, éppoly váratlanul, mint ahogy letartóztatták, Műso
rért jött egy detektív, s közölte vele, hogy szabad. Ez óriási 
szenzáció volt — egyébként az első, s később is csak még 
kétszer megismétlődő eset ottlétem alatt —, a többiekért de
tektív csak azért jött, hogy visszavigye a börtönbe, vagy 
hogy a másnapi hajón való elszállíttatását közölje. Don 
Vinko másik védence a szegény Toncsi volt. Sovány, mint 
az ujjam, némelyek szerint régen egyszer zsebmetszéssel ke
reste kenyerét, most azonban, mikor kommunista röpcédulák 
birtoka miatt letartóztatták, pincér volt. A rendőrség az 
utóbbi hetekben már nem tudott ricinust beszereztetni — 
gépkenő olajjal pótolta, s ebből itattak meg Toncsival 2 li
tert. Toncsi azóta fogyott így le. Hetekkel ezután került a 
kórházba, s még ott is negyedóránként hátra kellett sza
ladnia — nemcsak a belei, a hólyagja is tönkrement a két 
liter olajba. S Toncsi volt a legrövidebb ideig a kórházban
— szegény rettenetesen nézett ki a foghíjas szájával és a 
mindig szaladásra kész nyugtalan tekintetével —, egy va
sárnap eljöttek éne, hogy másnap a börtönből valami Nápoly 
melletti internáló táborba szállítsa a hajó. ö  sose többé nem 
látja Splitet — mondta nekem Don Vinko, aki az orvos 
barátaitól tudta, amit a laikus is látott: Toncsi hetei meg 
vannak számlálva, menthetetlenül. S ugyanez a Don Vinko, 
akiről mondom, ritka jóságos ember volt, aznap, mikor Ton
csi elment, s este a szalonban KoroŠecre4* került a beszélgetés, 
és senki nem volt, aki nem tartotta Jugoszlávia egyik leg
sötétebb politikusának, Don Vinko azonban személyesen is
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merte Korošecet, és a védelmére kelt. Nem teoretikus vagy 
politikai fejtegetésekkel, ilyenekbe nemigen bocsátkozott, csak 
egypár szívbéli szóval.

Lgy szerda du. megjelent az ominózus detektív a listával, 
melyen Don Vinko neve volt a másnap elszállítandók között
— noha egészében különös személyes intimitás köztem és 
közte nem volt, búcsúzóul szívből jövő csókkal csókoltam 
meg, s még szomorúbb lettem, azt is mondhatnám túlzás 
nélkül, hogy még boldogtalanabb, mert az ő távozása rá- 
eszméltetett, hogy — én maradok a kórházban, és egyre két
ségbeesettebben kérdeztem magam: meddig? Don Vinko is, 
akit napjában tucatszámra látogattak, s aki igazán megpró
bált hírt szerezni Dr varról, hiába próbálkozott, ö  is csak 
annyit tudott meg, mint én már tudtam másoktól, főleg 
Latinović és a többi csendőrök által: Drvaron vad, napokig 
tartó harc után győzött a felkelés44, ott most a csetnikek46 
tartják mindennap megismétlődő harcok, bombázások, repülő- 
gép-támadások árán a hatalmat a kezükben. S az én kérdé
semre, hogy mi történt Micivel a harcok alatt, lehetetlen 
volt bármiféle hírt is kapni, mely feleletszámba mehetett 
volna. A kórházról tudtam, hogy ott két usztasa teljesített 
ápolói címen szolgálatot, az ustaski dóm, mely körül bizo
nyára harcok folytak, szemben van a kórházzal, s a laká
sunk a házban van, mely felkelés idején a legfontosabb he
lyen, a vasútállomással szemben, a vasútigazgatóság épülete
— harcok közben tehát nagy a valószínűsége, hogy Micit 
baj érje. Drvar Splittől autón pár óra — és ez volt az őrjítő, 
épp ez a kis távolság, mely mégis áthidalhatatlan lett. Split
ben, akinek rádiója volt, többet tudhatott arról, mi történik 
nap nap után Londonban, mint arról, hogy mi történik 
hetek óta Drvaron. S Don Vinko nemcsak miattam, nemcsak 
azért, hogy nekem segítsen, igyekezett hírt szerezni Drvarról. 
Sajátságos közösségbe kerültem egy spliti hölggyel, Don 
Vinko egyik barátnőjével, Karaman kisasszonnyal, akinek 
a bátyja Drvaron volt a cellulózgyár igazgatója, s aki nem, 
mint én, az usztasák, hanem a csetnikek miatt félt a bátyja 
életéért. S mikor híre járt, hogy a felkelők Drvaron kivé
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gezték Karaman igazgatót4®, Don Vinko közvetítésével Kara- 
man kisasszony felkeresett a kórházban, s kért, járjunk egy
más kezére, hogy ő az ő bátyjáról s én Miciról valami biztos 
hírhez jussunk. S ez alkalommal a kérdésre, mit gondolok 
én, lehetséges-e, hogy megölték a bátyját, nem tudtam mást 
felelni, mint amit tudtam: a cellulózgyár sorba bocsátotta el 
a szerb munkásokat, s hozott helyükbe idegenből muzulmá
nokat meg szlovéneket. Azok, akiket megfosztott a kenye
rétől s ezzel a födéltől, nem fogják kutatni, hogy az igaz
gató ezt saját jószántából vagy fölöttes hatóságai rendeletére 
tette-e, s ha még belemennének is ilyen árnyalatok közti kü
lönbségtevésbe, a tény, hogy Karaman eszközül adta magát 
az usztasák kezébe, számukra nem szólhatott Karaman mel
lett. A húga azt mondta nekem, hogy Karaman mindig ju- 
goszlávnak vallotta magát, utálta az usztasákat — de, mint 
Don Vinko, akinek a beszélgetést elmondtam, megjegyezte, 
mégis elfogadott ugyanezeknek az usztasáknak a kezéből 
egy stallumot, a stallum vonzóereje nagyobb volt, mint meg
győződései és meggondolásainak az ereje.

Egy napon végre megkaptam az első hírt, sürgönyre és 
levélre válaszként, levelezőlapot a kis Lozótól, Sibenikből. 
„Értesüléseim szerint felesége egészséges és dolgozik. Egyéb
ként is Drvaron teljes a rend és nyugalom. Mind a két 
gyár dolgozik, azzal a különbséggel, hogy Marék, Karaman 
és a többiek oda utaztak, ahová Marié szabó47 és a többiek 
véleménye szerint engem kellett volna elutaztatni” — így 
hangzott a felejthetetlen első hír, s a túláradó optimizmus 
jegyében Lozo úgy írta alá a nevét: S. Liberovié.48 Lozo és 
az öröm fogalma számomra ezzel a hírrel együvé nőtt — 
legalábbis egy napra, mert másnap már felvetődött a kérdés: 
megbízható-e a Lozo értesülése, s aztán: ami igaz volt, mikor 
Lozo az értesüléseket kapta, igaz-e még mindig? Ez utóbbi 
kérdés annál inkább elutasíthatatlannak látszott, mennél to
vább tartott az én kórházi fogságom, ahol — tán nemcsak 
azért, mert tudták, hogy nekem mit jelent Drvar — bár
kivel beszéltem, az illető maga Drvarra fordította a beszéd 
sorját. Némelyek azt állították, hogy a londoni rádió is
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megemlékezett a heroikus kis boszniai fészekről. S egyszer, 
hogy egy beteg érkezett Kninből a mi kórházunkba, a csend
őreink nyomban jelentették nekem, s ez a knini beteg ren
geteget tudott Drvarról. Azt, hogy ott egy külön köztársaság 
alakult, pénzverőgépeik külön drvari bankjegyeket nyomat
nak, rádióemissziós készülékük van, s azon keresztül közvet
len összeköttetést tartanak fenn Moszkvával és Londonnal, 
a fatelepet is átalakították muníciógyárrá — és mindennap 
repülőgépharcok zajlanak le a helység felett — ti. Drvar 
is kapott repülőgépeket, némelyek szerint oroszoktól, mások 
szerint angoloktól.49

Mindezek a hírek — s ennél fantasztikusabbak is — senkit 
se leptek meg, mert a valóság: az, hogy Drvar orosz és angol 
segítség nélkül még mindig tartja magát, voltaképpen való
színűtlenebb volt, mint az orosz és angol segítség által kí
nálkozó magyarázat. Drvar mindenképp már legendává nőtt. 
S én a fejem tudtam volna a falba verni, hogy hallgattam 
Micire és elmentem — ha pár napig várok még, vége az 
usztasa-gazdálkodásnak, s én élhetnék most Mici mellett, 
Drvaron s nem a spliti kórház kiszámíthatatlan ideig való 
foglyaként. (Csak mikor hazajöttem, tudtam meg, hogy épp 
az utolsó három napot alig tisztám volna meg élve.)

A kórházba Don Vinko elutazása után új foglyok érkez
tek, s ezúttal többnyire kommunisták. Mint Gattin profesz- 
szortól hallottam, aki szintén Don Vinko távozása után vo
nult be a börtönből a kórházba, az orvosok a fejüket fogták, 
a kórházban csak úgy hemzsegtek a „pizsamások” — és 
egészségesnek nyilvánítani valakit, az az orvos részéről any- 
nyit jelentett, hogy a bűzös börtönbe csukatja vissza azt, aki 
itt aránylag boldog, aránylag szabad pizsamás nyaraló. Dr. 
Rothkopf kétségbeesetten rágta a cukrászsüteményeket, hogy 
valamivel több cukrot produkáljon — s a kórház commis- 
sariója, dr. Karaman, mindennap kevésbé barátságosan fo
gadta a „pizsamások” köszöntését, s Gattint, akivel azelőtt 
félig-meddig baráti viszonyban volt, még csak üdvözölni se 
merte. Karaman dr.-tól egyáltalán semmit se lehetett kapni, 
de a többiektől mindent. Mihajlovié úgy került a kórházba,
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hogy miután a börtönben megkérdezte Gattint, aki szakmája 
szerint biológus, hogy melyik oldalon van a vakbél, egy 
vakbélrohamot szimulált, autón „kellett’* éjjel a kórházba 
szállítani — s mikor a kirurgus a rendőrügynök kezéből a 
nagybeteget átvette s vizsgálni kezdte, Mihajlovié a nyom
kodó kézre mindig szörnyű jajszavakkal felelt, de közben 
az orvosra kacsintott — aki nyomban abbahagyta a vizsgá- 
Ust, s a rendőrügynökkel közölte, hogy az esetet további 
megfigyelés végett kórházban kell tartani. Mihajlovié, aki 
szigorú diétát kapott — az ápolónővérre való tekintettel —, 
át-átjött az én szobámba, hogy ott a pizsamakabátja zsebé
ből jó zsíros falatokkal csillapítsa farkasétvágyát.

Az orvos, ez esetben dr. Jerkovié számára, a Gattiné se 
volt könnyebb ügy, mint a kirurgusnak Mihajlovié, sőt — 
Gattin ugyanis nemzetközi versenyeken első díjat nyert sport
ember, minden mozdulatában maga az atléta típusa — végül 
is fülbajban állapodtak meg, és mikor a pizsamások már 
nagyon elözönlötték a kórházat, Gattin egy napon sestra 
Terezával festői kötést alkalmaztatott a homlokára, s ha 
egy-egy orvossal találkozott, akkor azok elfordultak, hogy 
hangosan el ne nevessék magukat. Az idegen hatalom, mely 
várost vagy országot tart megszállva — a spliti kórház en 
miniatűré40 példa volt rá —, lehetetlent próbál. Minden intéz
kedésnek objektuma az a lakosság, melynek tagjait egymás
hoz, eltekintve az általános nemzeti kapcsolattól, közvetlen 
és közvetett egyéni viszonylatok tömege köti — ezeknek a 
relációknak gyökeres elszaggatása nélkül, ami pedig lehetet
len, ezek a relációk kijátszanak vagy hatálytalanná tesznek 
ezernyi esetben felülről érkező rendeleteket. A sokat emle
getett „zsidó szolidaritás** semmi ahhoz képest, amit tevé
keny összetartásban és segítőkészségben a spliti kórházban 
láttam — ez a szolidaritás ott az orvosoktól kezdve a Ma
rkáig, aki a kórház folyosóit mosta fel, nem is szólva pl. 
Peróról, az ápolóról, aki nyíltan kommunistának vallotta 
magát, mint egy régi keletű, begyakorolt, mindenkire kiter
jedő összeesküvés nagy és kicsi dolgokban állandóan műkö
désben, állandóan érezhető volt. A hírhedt zsidó szolidaritás
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csak annyiban hasonlított ehhez a másikhoz, hogy — azok 
számára, akik gyakorolták, volt benne valami, ami ellentéte 
a felemelőnek, igen, majdnem megalázó. Nem lehet méltó
sággal, méltóság érzésével összemosolyogni valaki háta mögött, 
akinek nem merhetek a szemébe nevetni, s ha családoknak> 
népeknek századokon keresztül kell ezt a magatartást prak
tizálni, akkor megszületik mindaz a torz és korcs, ami zsi
dóban és minden sokáig alkalmazkodásból, ravaszságból élő 
nép karakterében kellemetlen és főleg méltóság nélkül való
— de természetesen ugyanezek a népek szülik aztán a leg- 
intranzigensebb és legméltóságosabb lázadókat, a méltóságukra 
legérzékenyebb lelkeket is, akik mindig sebezhetőbbek, mint 
a „jó családokéból való karakterek. S ugyanez — az ellen
séggel való egyenes, nyílt szembeszállás helyett az ellenséges 
elnyomót szemtől szemben tiszteletteljes képpel hallgatni, sőt 
helyeselni neki, háta megett pedig, amint „magunk között** 
vagyunk, lojalitás árnyéka nélkül mulatni rajta — ugyanez a 
magatartás, ha sokáig, generációkon keresztül kell gyako
rolni, megszüli az öntetszelgő öntudatnak azt a visszataszító, 
magát becéző fajtáját, melyet a többi politikai foglyokkal 
együttérezve utáltam gospodin Brunnerben. Ez az ötven kö
rüli úr, spliti bőrkereskedő, milliomos, akit azért csuktak be, 
mert — a saját állítása szerint — néhány pár, a rendőrügy
nökök szerint néhány vagon elrejtett cipőtalpat találtak nála. 
Dr. Rothkopfnak volt önkritikája, és rá lehetett venni, hogy 
legalább pillanatra nevessen magán. S a lágysága nemcsak 
abban nyilvánult, hogy elomlott a rámért ütés alatt — el
lágyult mások baja láttán is, és kész volt segíteni. Brunner 
azonban úgy járt-kelt a többi foglyok között — s nemcsak 
úgy járt-kelt, bután ki is mondta — kiválasztott lénynek 
érezte magát, s az „ezeréves idegeit” emlegette, és úgy ta
lálta, hogy a többieknek, minthogy „fiatalabbak” az idegeik, 
semmi a fogság, de ő, ő! És nyilvános sírógörcsöket kapott, 
ha egy-egy ügyvédje rossz hírrel kereste fel — vagy ha a 
felesége a bőséges ebédjével megjelent, melynek a maradékait
— sírógörcs ellenére — gondosan visszapakolta és haza
küldte. Az egész azilumot jelentő kórházat veszélyeztette
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azzal, hogy napjában többször telefonálgatott a kórházból
— és amikor egy-egy foglyot elszállítottak, ami mindig a 
kórház nagy eseménye volt, és mindenkit felizgatott, gospo- 
din Brunner még csak fel se kelt, hogy elköszönjön a fo
golytársától. Én sose tudtam rászánni magam, hogy csak egy 
szót is beszéljek vele. De 6 egyszer épp telefontól jövet me
gint idegrohamot kapott, és hogy a folyosón belém ütkö
zött, nekem kiáltotta oda: „Hat ügyvédem van, hat ügyvéd
— és semmit se tudok elérni!” És ha nem volt idegrohama, 
akkor az ezeréves idegeivel és egy mártír arcával mindenki
től különvonult, és Herbert Spencert5* olvasta — és látszott 
rajta, hogy megveti a többi foglyot, entellektüeleket, kom
munistákat és más sekélyes lelkeket, akik például azzal szó
rakoztak, hogy a kövér Albahari törvényszéki elnököt ját
szott, és sorba hallgatta ki őket — és perces tárgyalás után a 
10—20 éves börtönöket mérte ki falrengető nevetések közben.

Ez az Albahari volt a foglyok közt a harmadik zsidó — 
szintén nem politikai fogoly. Azért csukták be, mert össze
köttetései révén útleveleket szerzett, hamis adatok alapján, 
különböző menekülteknek. Százöt kilójával ruganyos volt, 
mint a labda, s az egész ember a vörös nagy fejével és ala
csony termetével született clown — mindenesetre bohém, jó
fiú temperamentum. Hamar észrevette, hogy én elkerülöm, 
és megfogott, hogy kifejtse nekem, nem igaz, hogy ő mások 
szerencsétlenségén akart meggazdagodni. Vagy 25 útlevél 
közül, amit szerzett, 20-ért semmit se kért, mert csupa sze
gény ördögről volt szó. De ha jött hozzá egy többszörös 
milliomos, akkor — épp azért, hogy a szegényeknek ingyen 
tudja megszerezni — jogosnak tartotta, hogy azokat alaposan 
megvágja. Egy ilyen Brunnemek például szerezzek valamit 
ingyen? — kérdezte hévvel. S amit aztán láttam magam: 
nemcsak a jókedvét, de a borát és egyáltalán, amit kapott, 
emberi magától értetődőséggel osztotta meg válogatás nélkül 
az első emberrel, akkor is, ha az a Marica volt, a mezítlábos 
takarítónő.
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Drvar, 1942. ion. 2.

„Valami mindig közbejön” — december 2-án kilelt a hi
deg, paratífusz vagy grippe, mely aztán egy éjjel heves fáj
dalmakkal lepett meg a bal lábamban — a meglepetés fo
kozódott, mikor két nappal később nem tudtam leszállni 
az ágyról —, közben Micivel egyetértésben az olasz orvosok, 
akik igen kedvesen többször is meglátogattak, megállapítot
ták, hogy ezt phlebitisnek5* hívják, és — én fekszem, még 
mindig, mint a gutaütött, és így kell feküdnöm, nem tudom 
még, meddig — és a jó angyal, a Mici az orvosi munkája 
mellett most még egy teljesen magatehetetlen embert is kapott, 
akit mint egy béna aggastyánt kell mindenben kiszolgálni. 
Ebben a különben nem privát naplóban fel kell jegyeznem, 
hogy mégis nyoma maradjon, a különös pillanatot, mikor 
éreztem: most az elhatározásomon múlik, hagyom-e, hogy 
belehaljak, vagy meg akarok-e gyógyulni. És ezzel kapcsolat
ban a másik különös élmény: úgy tűnt, hogy a halottaim 
várnak rám. S egész idő alatt, még az elmúlt éjszaka is, kü
lönös, komoly nyomatékkai gyerekkori emlékek, helyesebben 
azok a komiszságok foglalkoztattak, amiket 5 és 15 éves korom 
közt követtem el a testvéreim54 ellen. S hogy áttérjek az „ob
jektív” feljegyzésekre: egész betegségem alatt Micinek csak 
háromszor sikerült újságot szerezni, s minthogy rádiónk nincs, 
és épp miattam Mici nem mehet el olyanokhoz, akiknek van 
rádiójuk, hogy tőlük híreket halljon — s közvetlen drvari 
eseményeken kívül, amik változatlanul érdekesek, a világ, 
a frontok eseményeiről alig tudunk többet, mint az írni-ol- 
vasni nem tudó momakunk, Stevan. ótőle tudtuk meg, hogy 
Amerika és Japán belement a háborúba55, hogy az orosz fron
ton fordulat állt be — „straíno gube Njemci”6* —, és hogy 
Afrikában is új dolgok történnek.57 Mindezt persze meglehe
tősen zavaros formában, s később újabb, véletlenül elkapott 
hírek után vált csak bizonyossá s világossá a hírek jelentősége.
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Mert persze Stevan már arról is tudott, hogy „a király már 
el is indult Beograd felé”, és hogy „szerb újévre vége lesz 
a háborúnak”.

1942. jan. 9.

Egy kicsit a halálból jövök vissza — s így a spliti kórház, 
melynek emléke pár hét előtt igen érdekesnek tűnt, most in
kább kötelezettség. Megírását elkezdtem, s ha nem irtóznék 
úgy mindentől, ami töredék, befejezetlenül hagynám. Így 
azonban beérem azzal, hogy betegségem idejéből — mely 
egyébként még tart — feljegyzem az egyik legkínosabb mo
mentumot. Bár egész idő alatt eszemnél voltam, amint a 
lázam 40°-ra szökött és lehunytam a szemem, víziószerű 
elevenséggel egyszerre lovon éreztem magam. A ló rohant 
velem, és én minden erőmmel fékezni próbáltam, mert mellet
tem ugyancsak lóháton Hitler ült, egész szorosan egymás 
mellett nyargaltunk — és a verseny köztünk azon múlt, hogy 
melyikünk tudja jobban visszatartani a vágtató lovát. Vala
hányszor az enyém nagyan előrefutott, az azt jelentette, hogy 
nem fogom megérni Hitler bukását, az ő vége előtt kell nekem 
meghalnom.58

Professzor Gattin — a spliti fogolytársak közül leginkább 
őróla akartam volna még írni, mert ő és én kerültünk egy
máshoz emberileg legközelebb — ő és én, noha alig lehetne 
kitalálni két embert, aki között kevesebb a szokások-, élet- 
mód- és természetbeli közösség, mint közte és köztem. Ha kora 
gyermekkorunktól kezdve egész a legutóbbi időkig a kettőnk 
biográfiáját sorról sorra venné valaki, aligha tudna egyetlen 
olyan mozzanatra bukkanni, mely mind a kettőben azonos
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vagy legalábbis hasonlóságot mutatna. Csöppet se lepődtem 
meg, mikor Gattin elszállítása után — Olaszországba vitték, 
internáló táborba, s máig se világos, némely jel szerint mint 
kommunista-, más verziók szerint mint anglofil-gyanúsat — 
Jerkovic dr. azt mesélte nekem, hogy groteszk a Gattin körüli 
hivatalos félreértés, minthogy Gattin előtte, barátja előtt, de 
nyilvánosan is, mindig német—olaszbarátnak vallotta magát
— amennyiben egyáltalán beszélt a politikai kérdésekről, me
lyek a világot egyébként sokkal inkább izgatták, mint Gattint. 
Az ő élete legfőbb tartalma egész az utóbbi évekig számtalan 
szerelmi élvezetből és a sport szenvedélyéből tevődött össze. 
Mint evezős, nemzetközi versenyeken ő képviselte Jugoszlá
viát, és mint ilyen, egyszer világbajnokként került ki egy 
nemzetközi versenyből. Mint tőle megtudtam, van egy szá
momra meglepően alacsony korhatár, melyen túl a legjobb 
evezős sem képes többé részt venni versenyeken. Nem tudom 
már, a 30. vagy 35. életév ez a határ, ahol egyszerre vége 
szakad a folytatás lehetőségének. De hogy Gattin egyszerre 
ezen a határon ébredt magára, már csak egy szenvedélye 
maradt, de ez aztán élete tengelye lett: fogyasztani a nőket. 
A szenvedély nem helyes szó különben, mén a tragikusnak 
a motívumait is magában foglalja — s ebből, minden jel sze
rint, semmi se volt Gattinban. Igen lelkiismeretes tanár ma
radt, aki nagyon szereti szakmáját, a biológiát s még jobban 
a fiát — rövid másfél évi házasság után halt meg a felesége 
—, minden szabad idejében azonban az volt, amit a franciák 
„viveur”-nek neveznek, s mint ilyen volt közismert Splitben. 
Ügy látszik, hogy elég gazdag is volt ahhoz, hogy ezt az élet
módot bizonyos nagystílűséggel folytassa — az elhalt felesége 
arisztokrata származás, és a saját családját is Splitben az 
előkelő polgári családok sorába számítják. Ha mi ketten mégis 
a spliti kórházban szinte elválaszthatatlan barátokká válhat
tunk, annyira, hogy Nada, az ő pillanatnyi kis nője, aki 
Gattint naponta látogatta, nekem harmadnap félig tréfásan, 
félig komolyan azt mondhatta, hogy Gattin úgy beszél rólam, 
hogy ő már félni kezd, nem veszem-e el tőle a Gattin szívét
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_ez a mi intimitásunk nem lett volna lehetséges, ha közvet
lenül találkozásunk előtt Gattin az én mentalitásom számára 
nem válik rendkívül fogékonnyá a spliti rendőrségi börtönben 
eltöltött három hét élménye által. Nem mintha az én Arvay 
Ábrisom59 az ő esetének az anticipációja volna; Sauiusból Pau- 
lussá ő nem lett, ő megmaradt Gattinnak, de — ő fejezte így 
ki magát — ez alatt a három hét alatt többet tanult, mint 
az évek során, amiket az egyetemen töltött. Dr. Rothkopf 
is jelen volt, mikor erről beszélgettünk. Én azt mondtam, hogy 
minden rossz, amit átéltem, gazdagabbá tett éppúgy, mint a 
jó, amiben részem volt. Semmit se adnék oda, semmit se kí
vánok meg nem történtnek. Míg dr. Rothkopf nevetve vallotta 
be, hogy ő ebből semmit se érez, Gattin nagyon élénken han
goztatta, hogy teljesen egyetért velem. Mi az, amit ő a börtön
ben megtanult? Bármi is, az ő személyes életében, életmódjá
ban, ha egyszer megint szabad ember lesz, aligha lesz látszatja
—_ha másképp volna, Gattin nem volna Gattin. Az ő életében, 
melynek megvan a goethei terminológiával a démonja60, a bör
tönélmény csak „touche”61 marad, holott többet kellett látnia, 
átélnie a börtön szörnyűségeiből, mint az összes többieknek, 
akik vele voltak, ö  nem annyira a túlzsúfoltságról, a bűzről 
beszélt, mint két dologról: először a szomszéd cellába bezárt 
prostituáltakról, akik egy, az ő zárkájába nyíló nyitott ablak 
előtt, hogy a férfiakat izgassák, anyaszült meztelenre vetkőz
tek, s állandóan úgy veszekedtek, hogy minduntalan véres 
verekedésekre került sor köztük, úgyhogy egész éjszaka az 
állati üvöltözéstől aludni nem lehetett. De ennél is többet 
beszélt arról, hogy éjszaka 12 és 3 között, majd minden éj
szaka, neki, minthogy jól beszél olaszul, a kihallgatásoknál 
tolmácsként kellett funkcionálnia — és szemtanúnak lenni nap 
nap után, amint éjféltől reggel háromig egy-egy kérdés és 
felelet között rúgnak, ütnek, véresre vernek 16 éves gyereke
ket éppúgy, mint 40 meg 50 éves embereket — s a gyerekek 
közt, akiket azért hoztak be, mert röpcédulákat találtak ná
luk, minduntalan felbukkant egy-egy tanítványa, sőt olyanok 
is, akik pár nap előtt még az ő házában voltak, a fia barátai.
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S a kérdés, amit vele a fiúkhoz intézteinek, mindig egy és 
ugyanaz: kik a barátai? kiktől kapta a röplapot? kiknek 
adott ő röplapot? — Szegény Toncsival is Gattin szeme láttára 
itatták ricinus híján a tömérdek gépolajat. Gattinban volt 
elég vitalitás, hogy ilyen és hasonló éjszakák után nappal a 
zsúfolt zárkában a politikai foglyoknak és a zsebmetszőknek
— ez utóbbiakról is Gattin mindig rokonszenves melegséggel 
beszélt, sőt mikor egy-egy közülük a kórházba is elkerült, 
Gattin ott is tartotta velük a jó viszonyt — olasz nyelvlec
kéket adott. A kórházban a velem való együttlét mellett még 
egy szórakozást talált magának: minthogy valamennyi orvos
sal baráti viszonyban volt, azok megengedték neki, hogy vala
mennyi súlyosabb — Gattin szavával —, érdekesebb sebészi 
műtétnél fehér köpenyben asszisztáljon, ami az ő számára, 
minthogy szakmája a biológia, mindig izgalmasan tanulságos 
volt. Még csak annyit őróla: egész idő alatt, amíg a kórházban 
volt, fűt-fát megmozgatott, hogy szabadlábra kerüljön. Nem 
azzal a görcsös izgalommal, mint dr. Rothkopf vagy Brunner, 
hanem bizonyos flegmával, sőt időnként humorral. Szűkebb 
ismeretségéhez és rokonságához tartoztak olasz szenátorok, 
sőt egy generális is — mindezek azonban féltek belenyúlni 
a darázsfészekbe, mely — mint ők maguk bizalmasan mondták
— az Ovrán62 kívül tán még maga a Gestapo is. Gattin ez 
utóbbi név hallatára kezdte csak gyanítani, hogy valami nő 
bosszújának köszönheti balsorsát. S akkor még egy kísérletet 
tett: levelet írt Dalmazzo generálisnak*3, kérve, hogy vizsgál
tassák ki bűnét, s ha bűnös, büntessék, de ha nem, engedjék 
szabadon. Megmutatta nekem a szép olaszsággal írt levelet, 
melyben többek között a következő passzus volt: „Engem, 
aki teljesen ártatlannak érzem magam, anélkül, hogy közölték 
volna velem, miért, három hétig tartottak börtönben, együvé 
zárva zsidókkal, kommunistákkal és zsebmetszőkkel.” Ter
mészetesen ezt mint külön fájdalmas sérelmet csak azért hozta 
fel, hogy annál comme il faut-bbnak®4 tűnjön fel — ő maga 
nevetett ezen a passzuson, mikor felolvasta. Tizenöt év előtt 
én nemcsak felháborodtam volna ezen, de igyekeztem volna
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meg is győzni, hogy stb. stb. De most már nem kívánom 
senkitől, hogy olyan legyen, mint én szeretném — megtanultam 
csak nézni. És mit akarjak Gattintól, aki nem született semmi* 
féle igazság bajnokának, mikor láttam — fájdalmas páráiéi
ként akkor mindjárt eszembe jutott —, láttam már annyiszor, 
hogy minden abszolutisztikus hatalom mindenkit kisebb-na- 
gyobb mértékben, de mindenkit demoralizál — láttam Eizen- 
steint, aki magánkívül volt, mikor a filmjét betiltották*5, és 
nekem kétségbeesetten magyarázta, hogy aljasság és butaság, 
amit őellene elkövetnek — és pár héttel később, Párizsban, 
a Littérature Internationale-ban*6 olvashattam a talán aznap 
írt cikkét, melyben megírja, hogy a pártnak volt igaza, s ő 
belátja, hogy tévúton járt, rossz filmet csinált, s igyekezni fog 
a párt bölcs vezetése mellett, a kritikákat megszívlelve, a jövő
ben jót alkotni.

Gattinért is eljött egy este az a bizonyos rendőrügynök, hogy 
mindjárt magával vigye vissza a börtönbe, ahonnan másnap 
hajnalban vitték más csoporttal együtt a hajóra, mely Olasz
országba szállítja az internáltakat. Mindenki sajnálta — kü
lönösen, persze, a többi kórházbeli foglyok, noha ez utóbbiak 
egyben fel is lélegeztek. Hajó ugyanis internáltakkal csütörtö
kön és vasárnap indult — a többiek számára tehát megint 
háromnapi haladék volt biztos. Az egyetlen, aki az ilyen szer
da és szombat estéken nem várta izgatottan a rendőrügynököt 
a listával, az Marié volt, a kommunista. Érdekes módon mi 
ketten csak akkor kerültünk közelebb egymáshoz, miután 
Gattint már elvitték. Ha Gattint még érdekelte volna is Marié, 
de Marié aligha tudott volna mit kezdeni Gattinnal — un
tatta volna, s ha nem, akkor biztosan ingerelte volna, mint 
ahogy minden hivőt haragra és megvetésre késztet az, aki az 
ő hitével szemben a kényelmes közömbösség álláspontját fog
lalja el.

Marié hosszú és kínos útjának csak egyik állomása volt 
a kórház — miután Spanyolországban harcolt, Franciaországba 
került — kiderült, hogy velem egyidőben ő is Párizsban volt
— a háború még ott érte, ott érték a németek is, akik aztán
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hazatoloncolták. Valami tizennyolc német börtönt járt meg, 
míg a jugoszláv határra ért. A német börtönökről: a foglyok
— a politikai foglyok öröme, ha megszólalnak az ellenséges 
repülőgépeket jelző szirénák, s hogy zsúfolva vannak a bör
tönök, a foglyok közt feltűnően sok a zsidó — mesélte. Alig 
érkezett meg az akkor még jugoszláv Splitbe, érte jött a rend
őrség, s felesége szeme láttára, mindjárt a lakásán, majd a 
rendőrségen ütötték-verték, több fogát kiütötték. Minderről, 
pátosz nélkül, olyan hangon beszélt, mint orvosok szoktak az 
eseteikről. (Kivéve Micit.) Nemcsak nagyon rokonszenves, 
okos is. Több fivérével együtt villanyszerelő műhelye van 
Splitben, de ő maga alig folytatta a mesterségét, 1919 óta 
kisebb-nagyobb szünetekkel hol börtönben, hol emigrációban. 
Középtermetű ember, a soványsága nem konstitúciójának, ha
nem az átélt szenvedéseknek a következménye. Közben fia- 
talabbnak hat, mint amilyen, noha a fölfelé fésült fekete haja 
már őszül. A felesége, aki naponta hozta neki a kórházba a 
jó ennivalókat — úgy hatott, ha egymás mellett ültek, mintha 
egy sokkal idősebb, gondos nővérével volna együtt. A Maric 
testi megjelenéséről két élénk emlékem: a nagyon komoly, 
nagy fekete szeme és a járása. Míg fel-alá jártunk a kórház 
folyosóján, noha én is mindig nagyokat lépek, alig tudtam 
vele lépést tartani. Nem azért, mintha sietett volna, hanem 
mert sajátságosán könnyen, úgy járt, hogy a sarka alig érte 
a földet. Vitára köztünk egyetlenegyszer se került sor: egy
szerűen azért, mert élveztem, az okosságánál is jobban, az 
árnyéktalan optimizmusát. S mikor elhatároztam, hogy nem 
várok tovább, és otthagyom Splitet és a kórházat, s akárhogy, 
de megpróbálok, ha másképp nem, Kninből gyalog is eljutni 
Drvarra — ő volt az egyetlen, aki úgy találta, hogy nem 
tehetek mást. Drvar akkor már legendává nőtt nemcsak a kór
házban, hanem, mint a látogatóktól lehetett hallani, kint a 
városban is. Maric azt fejtegette nekem, hogy Drvar, mely 
valószínűleg egy emissziós készülék útján összeköttetésben van 
Moszkvával, onnan utasításokat és repülőgépek révén segélyt
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is kaphat — s egyre terjeszkedve, tarthatja magát a háború 
végéig is.

Kórházi életem legutolsó napjait enyhítette meg a vala
mennyi közül legfiatalabb „pizsamással”, a hosszú, komoly, 
szép nevetésfi, szőke beogradi joghallgatóval, Sarictyal való 
barátság. Nem emlékszem rá, hogy mely alkalomból elegyed
tünk először szóba egymással, de azt tudom, hogy első nap 
mindjárt, az új pizsamások közt rokonszenvesen, megkülön
böztetetten kellemesen tűnt szemembe az a húsz év körüli, 
pápaszemes, hosszú ifjú ember a szőke hajával — és azzal 
a boldog ragyogással, az örömnek azzal a hirtelen feltündök
lésével, melytől megszépült az arca, ha megpillantotta a min
dig feketébe öltözött, kis fekete lányt, akinek láthatóan erő
feszítésébe került, hogy az idegenekre való tekintettel csak 
siessen és ne szaladjon az elébe induló ifjú felé. S ha aztán 
leültek a kórház kertjében egymás mellé egy padra, s a lány 
nézte, amint a fiú a neki hozott elemózsiát fogyasztja, vagy 
beszélgettek egymás kezét fogva, s az arcukon lehetett látni, 
hogy nem „fontos ügyekről”, hanem egymásról beszélnek egy
mással — szépek voltak éppígy ketten, szép, tiszta, távoli 
szigeten laktak ők akkor, s nem a spliti kórház egyébként 
szép kertjében betegek, politikai foglyok és a venereás osztály 
prostituáltjai között, mely utóbbiaknak a foglyokat és a jugo
szláv csendőröket ellenőrző carabinierik elfogulatlanul udva
roltak. Egyszer, hogy a lányt megláttam, amint benyitott 
a kapun, a fiú helyett, aki még nem láthatta, mert aznap 
egy komisz carabinieri szeszélyből nem engedte meg a fog
lyoknak, hogy elhagyják a betegszobát, úgy megörültem vele, 
hogy egész spontánul odaköszöntem neki. A lánnyal magával 
ezenkívül csak kétszer s mind a kétszer igen röviden beszéltem: 
egy ízben, mikor már a fiúval barátságban voltam, s akkor 
is csak pár szót, nehogy feleslegesen egy percet is elvegyek az 
időből, amit egymással tölthetnek — s másodszor, amikor a 
fiú megbízásából telefonálnom kellett a spliti reáliskolába, és 
telefonhoz kérni a titkárnőt, signorina87 Carment — így hívták 
á lányt — és közölni vele a szomorú hírt, hogy Saricot vissza
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vitték a börtönbe. . .  S mégis, a lánynak egy-egy intim mo
solyából, mellyel a köszönésemet fogadta, tudtam, hogy igen 
jó ismerősök vagyunk, mert a velem való hosszú beszélgeté
sekről a fiú híven és — lelkesen referált a lánynak, mint ahogy 
velem is lelkesen közölte a lány egyetértő észrevételeit ezek
kel a mi beszélgetéseinkkel kapcsolatban. Nekem Šarićban az 
egyéni szeretetreméltóságán és a lányhoz való viszonyán túl 
is érdekes és vonzó volt, hogy az ő személyében első esetben 
találkoztam egy, az utánam következő nemzedékből való 
emberrel, akit éppúgy, mint az én generációmat, nemcsak egy 
konkrét igazság, hanem az Igazság — és a Szépség után való 
vágy tett forradalmárrá.68 S épp ezért a politikai feladatokon 
kívül az individuális, vagy ahogy annak idején mi mondtuk, 
a lelki problémák iránt való fogékonysága s esztétikai érzé
kenysége is állandóan éber. A forradalmárnak ez a nosztalgi
kus típusa — mint fiatalabb testvérem vagy tulajdon fiam 
hatott rám, s nem fogom elfelejteni, milyen elragadtatva csil
logott rám a kék szeme az üveg mögül, mikor az én kedvenc 
igazságomat fejtettem ki neki arról, hogy mindenki, mi mind- 
nyájan jobbak vagyunk belül, mint az életünk, melyet ma 
élünk.*9 Vajon fogok-e még Sarictyal találkozni, vagy leg
alábbis meg fogom-e tudni, hogy mi történt vele? A spliti 
rendőrségen, mikor letartóztatták, azt mondták neki, hogy 
kommunista, mivelhogy a beogradi joghallgatók mind azok. 
Még annyit erről a barátságról: ő volt az egyetlen, akivel az 
én és a Mici viszonyáról, arról, hogy mit jelent az én életem
ben ez a közösség, beszélni tudtam. S a szép az volt, hogy 
ha vele beszéltem, mindig úgy éreztem, hogy ketten hallgat
nak: láthatatlanul őmellette is mindig ott volt az övé, a fekete 
ruhás fekete lány.
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Drvar, 1942. jan. 28.

Még mindig ágyban, igen elgyöngülten, nagy megszakítások- 
kai jegyezgetem ezt a krónikát, melynek részletei újabb ese
mények hírétől is minden nappal jobban elhalványodnak. 
Hihetetlen sebességgel változik át régmúlttá, ami kronologi
kusan még közel van, s ami naplóként íródik, valósággal, 
belül már inkább memoáríráshoz hasonlít.

Akkor határoztam el, hogy nem várok tovább a spliti kór
házban, amikor egy este a San Marco első oldalán olvastam a 
jelentést, hogy „a szövetséges Független Horvátországgal egyet
értésben” az olasz hadsereg Horvátország egy részét meg fogja 
szállani.70 Karaman kisasszony fut-fát megmozgatott, hogy 
mielőbb hozzájussak az utazási engedélyhez, melyet szept. 5-én 
végre kézhez kaptam. Előzőleg Anka révén összeköttetésbe 
kerültem a spliti szerb papnak, az igen rokonszenves, szelíd, 
jó embernek ható Rukala papnak a sógorával — egy megle
hetős primitív emberrel, aktív tiszt volt a jugoszláv hadse
regben, de egyáltalán nem hasonlított azokhoz a volt aktív 
tisztekhez, akiket Sibenikben szerettem meg. Idősebb volt 
azoknál, ötven körül járhat, és valószínűleg azok közül való, 
akik iskolázottság nélkül, még az első világháborúban, hadi
teljesítmények jutalmául kerültek tiszti rangba, ő  fejtette ki 
nekem azt a teóriát, hogy a háború után végezni fognak a 
muzulmánokkal és a horvátokkal — éspedig úgy, hogy aki 
nem akar áttérni a pravoszláv hitre, az pusztuljon innen. 
Természetesen nem vallási szempontból, hanem a nemzeti 
egység megteremtése miatt lelkesedett ő ezért a radikális meg
oldásért. Akkor már megtanultam, hogy több érdekeset tudok 
meg abból, ha másokat hagyok beszélni — úgyhogy a kétsé
geimnek e megoldással szemben csak halkan s csak annyiban 
adtam kifejezést, hogy a különben igen kedves és szolgálat- 
kész, irántam szinte megengedhetetlenül nagy bizalommal vi
seltető patrióta minél több bepillantást engedjen a saját gon
dolatmenetébe. S nála, a primitív embernél ugyanarra a jelen
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ségre bukkantam, mint a többi szerbeknél: méltóságában, jó
indulatában, nemzeti öntudatában sértettnek érezte magát 
s egy példátlan visszaélés áldozatának. Sokszor jutott eszembe
— nem tudom, hol olvastam —, hogy ha egy bárány meg- 
bőszül, akkor bőszebb a legbőszebb fenevadnál — s a világ 
legtoleránsabb népét — merthogy a szerb a franciánál is to- 
leránsabb volt, az nem kétséges — sikerült megbőszíteni. — 
Ez az én emberem tele jóakarattal lebeszélt egyébként az uta
zásról — nemcsak azért, mert még nem volt világos, hogy az 
olaszok milyen hatalmi kön hagytak meg Kninben az uszta- 
sáknak, hanem az út másik fele miatt is, melyet Knintől 
Drvarig vonat híján gyalogosan szándékoztam megtenni. Az ő 
értesülései szerint a Knin és Drvar közötti terület harctér 
szerb és usztasa csapatok közön. Az ember találkozik egy 
patrujjal, az felszólítja, hogy vessen keresztet. Senki se tud
hatja, hogy horvát vagy szerb járőrrel áll-e szemben, s ha 
szerbnek nézi a horvát járőrt, és pravoszláv módra két ujjal 
vet keresztet, azonnal lelövik; ha pedig azt hiszi, hogy horvát 
járőrrel került szembe, s ezért katolikus módra három ujját 
emeli a homlokához, amennyiben téved, s a járőr szerb, mielőtt 
még szót szólhatna, már a halál fia. — Mikor azonban mind 
e kevéssé biztató információi ellenére is megmaradtam elha
tározásom mellett, elvezetett a spliti pályaudvarra, s ott be
mutatott egy vasúti tisztviselőnek, aki — mint ő mondta — 
állandóan összeköttetésben van a boszniai csetnikekkel. Ettől 
kaptam ajánlólevelet egy knini vasúti tisztviselőhöz — a le
vélben az állt, hogy az illető járjon mindenben kezemre —, 
s minthogy a levél írója és a volt tiszt is azt mondta nekem, 
hogy ez a knini vasúti tisztviselő azonnal össze fog hozni 
engem olyan személyiségekkel, akik eljuttathatnak Drvarra
— egyetlen gondom csak az volt, hogy megérkezésem napján 
az illető urat csakugyan ott találjam a knini pályaudvaron — 
nehogy időt veszítsek, és hogy másnap már elindulhassak 
Drvarra. Igen kedvesen, az én megnyugtatásomra, a spliti vas
úti tisztviselő erre a vasúti távirda útján megkérdezte a knini 
pályaudvart, hogy szeptember 6-án — ez volt az utazásom
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napja — az illető, akinek ajánlólevelem szólt, szolgálatban 
lesz-e, s én boldogan vettem tudomásul a választ, hogy igen.

A vonaton, egész úton, szláv publikumnál rendkívüli szót
lanság az utasok közt. Senki se köt ismeretségeket, senki se 
kérdez, senki se mesél. Az ok nyilvánvaló: a többiek is hazaté
rők, mint én, és akárcsak én, szoronganak; senki se tudja még, 
hogy az olasz fennhatóság mennyiben tűri meg maga mellett az 
usztasák hatalmát, s ennek megfelelően, mi az, ami még mindig 
kockázatos s mi nem. Mások is, mint én, rendkívüli érdeklődés
sel, megfeszített figyelemmel szemléltek a kupéablakokból min
den állomást, ahol a vonat megállt. A piros fejfödők, melyek 
viselését Drvaron annak idején az usztasák betiltották — os
tobaságból, mint ahogy megtudtam, mert noha Drvaron csak 
szerbek viselik, Dalmáciában katolikusok és szerbek egyaránt
— ezek a piros fejfödők, mintha a hazai pipacsos mezőket 
láttam volna viszont, megindítottak s megörvendeztettek, mert 
azt éreztették velem, hogy már sokkal közelebb vagyok Drvar- 
hoz, mint voltam két óra előtt. De ami az egyes állomások 
látványában különösen kellemes meglepetés volt: a pálya
udvarok publikumának sorai között sehol egyetlen usztasát 
se lehetett felfedezni. Mint ahogy egész úton — igaz, olasz 
közegek se —, de egyetlen usztasa se jött fel a vonatra, hogy 
igazoltassa az utasokat. S mennél inkább közeledett a vonat 
Kninhez, a pályaudvarok annál animáltabb benyomást tettek. 
Hangos volt mindenki, mintha mindenki élvezné, hogy sza
badjára eresztheti a hangját — mikor pár nap előtt még sut
togni se volt veszélytelen. Ütitársaim arca és nyelve is lassan
ként felengedett, de én akkor már nem tudtam részt venni 
ebben a felderülésben — mert közben volt egy néma beszél
getésem, mely elfoglalta gondolataimat. Talán félórával, mi
előtt az állomásra értünk — a nevét elfelejtettem —, az állo
másra, ahová Šibenik felé szállnak át, a vonatfülkém előtt 
egy fiatal olasz katona áll meg meglepetten, és üdvözöl barát
ságosan mint régi ismerőst. Én is aztán ráismertem: Drvaron 
annak idején Capetano Marronénak — „női siamo tutti fra- 
telli” —, a kedves embernek volt a kedves képű tisztiszolgája.
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Kérdeztem, 6 is Kninbe utazik-e. Nem, mondja, neki Sibenikbe 
kell menni, foglyot kísér, akit a haditörvényszék elé visznek
— s már sietett is el. S mikor, mint minden állomásnál, annál 
a bizonyosnál is az ablakhoz mentem, más feltSzött szuronyú 
katonák társaságában meglátom a drvari fiatal olaszt is — 
s akit közrefognak, a megvasalt kezű ember, jól vasalt ruhá
ban, szürke kalapban — Marié, ö  is azonnal meglátott, s egy 
szempillantással megakadályozott szándékomban, hogy — idő 
lett volna — leszáll jak a vonatról, s még egyszer üdvözöljem. 
Az angolosra nyírt fekete bajusza alól alig észrevehetően csak 
mosolygott rám, s aztán elindult, maga mögött a katonákkal.

Kninbe érkezve első kérdésem az volt a hordárhoz, hogy 
itt van-e a pályaudvaron, szolgálatban van-e a vasúti tiszt
viselő, akihez az én bizalmas ajánlólevelem szól, s aztán, 
biztos lévén most már szerencsecsillagomban, poggyászostul 
azonnal hozzá vezettettem magam a forgalmi irodába. Meg
lehetősen tunya mozdulattal vette át az én ismeretlen men
torom a levelet, s éppoly álmatagon kérdezte meg aztán tőlem, 
hogy ugyan miben „járhatna ő a kezemre”. Fiatalember volt, 
és azzal az elsavanyodott, szürke arckifejezéssel, amilyennel 
leginkább vidéken találkozik az ember, azzal a szinte modor- 
talan fásultsággal hallgatta meg, hogy énnekem azt mondták, 
hogy az ő segítségével fogok érintkezést találni azokkal, akik 
engem Drvarra segítenek — aztán arcára őszinte csodálkozás 
ült ki. Mindössze pár napja, hogy ide helyezték Kninbe, s ő 
itt senkit azok közül nem ismer még, akik nekem segítségemre 
lehetnének. Tud-e valamit Drvarról? Semmit se tudott, semmi 
konkrétet. Úgy álltam ott, mint aki azt remélte, hogy hosszas 
várakozás után végre egy — városba érkezik — és város 
helyén egyszerre sivatag ásít rá. Ez a kicsit mafla vasutas volt 
az, akibe minden reményem helyeztem — és most egyszerre 
itt állok Kninben, és sejtelmem sincs, hogy jutok egy lépéssel 
előbbre.

Poggyászommal most már úgy mentem a síneken keresztül, 
a vagonpk útvesztőjében át a Sipad-állomásra, mint aki, ha 
nem is a vesztőhelyre, de legalábbis igen kétségbeesetten ítélete
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hirdetésének megy elébe. Egész úton ettől a pillanattól féltem 
legjobban, melyhez most minden lépéssel közelebb kerültem: 
a találkozástól IbrahimpaSictyal, mén úgy képzeltem, hogy 
6, a Sipad-vasút alkalmazottja biztosan tudni fogja, hogy mi 
történt a Sipad-vasútvonal drvari részén — tőle fogom meg
tudni, él-e még, ép-e még az a lény, akinek élete és épsége 
az én életem és az én épségem.

A Sipad-állomáson azonban senkit se találtam, csak azt a 
parasztasszonyt, a kapus feleségét, aki már nem is emlékezett 
rá, hogy pár hét előtt pár napig Micivel együtt a Sipad ven
dégszobáiban laktunk, ahol ő szolgált ki. ó  maga éppoly 
elhanyagolt, piszkos és morcos volt, mint a nemrég még olyan 
takaros és barátságos állomási épület. Épp csak hogy hajlandó 
lett felvezetni az egyik vendégszobába, hogy ott elhelyezzem 
a poggyászomat. A másik vendégszoba, melyben Micivel vol
tam együtt, el van foglalva — ott a két ágyban féltucat mun
kás alszik, akik — nem lehetett az asszony szavából kivenni
— menekültek vagy csak egyszerűen vasutasok, akik Kninben 
rekedtek, mikor a forgalom megszűnt. A vendégszobában 
kaptam az első ízelítőt abból, ami később Drvarra érkezve 
lépten-nyomon a szemembe szökött: a gazdátlanság, a züllés, 
az élettelen dolgok elzüllésének a képe. Mikor pár hét előtt 
Kninből elindultam, a Šipad vendégszobájában ragyogó tiszta 
ágynemű, tisztára súrolt padló, ép székek — s most, pár héttel 
később. . .  Az asszony azt mondta, hogy azén ilyen fertelmes 
piszkos minden, mén — nincs szappana. De ágynemű helyett 
az ágyban mén voltak csak rongyok, mint valami koldus 
vackán, és ezek a rongyok is feketék a piszoktól? Miután az 
asszonnyal megosztottam a kockacukrot, amit Ankától kap
tam, a banya nyájasabb lett, és előkerített zsebkendő nagyságú 
rongyfoszlányokat — melyek legalább inkább fehérek voltak 
—, s megígéne, hogy mire visszajövök, azokkal fogja, ameny- 
nyire lehet, betakarni a vánkost és a matracot.
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Drvar, 1942. február 5.

Ma először megint íróasztal mellett s megint tintával s nem 
ceruzával — s ennek megfelelő megilletődéssel. A mai Drvar- 
ról kellene már írnom, és még mindig csak Kninnél tartok; 
annak idején, Splitben és Kninben is mindennap gondoltam rá, 
hogy frissiben feljegyezzem, amit látok — de távollétem egész 
ideje alatt képtelen voltam egy sort is írni, megbénított annak 
a lehetőségnek az elképzelése, hogy. . .  az a félelem, amelyet 
épp Kninben — s hogy ott folytassam, ameddig feljegyzéseim
ben eljutottam — Ibrahimpašićnak kellett volna eloszlatni. 
Már sokszor megtörtént velem, hogy egy számomra eredetileg 
egész irreleváns ember a körülmények folytán egyszerre sors
döntő személyiséggé nőtt az életemben. Otthagyva a züllött 
Sipad-vendégszobát, úgy indultam Ibrahimpažić keresésére, 
hogy közben előre remegtem, vajon ha megpillant, milyen lesz 
az arckifejezése — a lakásán, természetesen, csak egy nőt, a 
feleségét találtam, aki semmit se tudott mondani, még azt se, 
hogy hol lelhetem meg a férjét. Ez utóbbi azonban csak ne
kem tűnt így. A nő ugyanis azt mondta, hogy bent van a vá
rosban — s én akkor nem tudtam még, hogy ez annyit jelent, 
hogy lehetetlen nem megtalálnom, minthogy „a város" a Grand 
Hotel tájékát, egyetlenegy utcát jelent, ahol mindenkinek min
denkivel találkoznia kell — még akkor is, ha nem akar. 
Bőven volt alkalmam erről meggyőződni — húsz napon ke
resztül! A nap minden órájában tapasztalhattam, hogy mit 
jelent „a városban” lenni; húsz napon keresztül, mint egy 
közös ketrecben, szégyellve már a saját arcom látványát, 
ténferegtem „a városban”, ahol az első nap Ibrahimpaíictyal 
találkoztam. Azt mondta, hogy pár nap előtt beszélt valakivel, 
aki Drvarról jött, s az azt mesélte neki, hogy Mici jól van, 
dolgozik tovább a kórházban, mint azelőtt. S aztán beszélt 
Kninről, a változásról, ami ott történt. A változást magam 
jobban láttam, mint ő, mert elég volt körülnéznem az utcán
— mikor Micivel jártam itt, temető volt, ahol az élők úgy
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járnak, mintha a nappali világításban is rémektől félnének — 
most pedig élénk és hangos kisvárosi esti korzó — és sehol egy 
usztasa-egyenruha. Mindjárt melegében elmondom Ibrahimpa- 
íicnak, hogy hála neki, sikerült Splitben nagy örömet okoznom 
egy ismeretlen embernek, aki — hallva, hogy KninbŐl jöttem
— sógora után érdeklődött, s minthogy azt mondta, hogy az 
az egyetlen zsidó Kninben — azonnal felelhettem neki, hogy 
nem ismerem ugyan, de véletlenül hallottam, hogy semmi baja, 
IbrahimpaJié mesélt nekem erről a Flickerről. Megtudom* hogy 
Flickert közben megölték. Egy bestia — Ibrahimpaíicot idé
zem —, egy nőszemély valami okból megharagudott rá, s fel
jelentette, hogy Pavelicról tiszteletlenül nyilatkozott — mire 
az usztasák elhurcolták Flickert, és egy nappal azelőtt, hogy 
az olaszok átvették az uralmat, kivégezték. Nem Ibrahim- 
paSictól, aki mindennek ellenére lelke mélyén szimpatizált az 
Usztasa-Horvátországgal — más kniniektől tudtam meg: a 
„kivégzés” úgy történt, hogy kalapáccsal törték szét a zsidó 
fejét. Közben elhittem IbrahimpaSićnak, hogy ő három napig 
beteg volt e miatt a kivégzés miatt. Ö azoknak a rancune-ök- 
kel71 teli, de természettől fogva lágyszívű embereknek a típusa, 
akik — politikailag a legkártékonyabbak, vagy legalábbis 
akiknek tömege nélkül nem lett volna lehetséges, minden külső 
támogatás ellenére sem az, ami Horvátország cégére alatt ezen 
a földön történt. Az Ibrahimpaíicok titkos ideálja a „mérsé
kelt” usztasa-rezsim — de ha nem „mérsékelt”, akkor is jobban 
tetszik nekik, a tisztán személyes rancune-jeiket jobban kielé
gíti — mint például az olasz megszállás, mely véget vetett 
Kninben az usztasa terrornak.

Nem is tudtam, mennyire alapos volt a kínos benyomás, 
melyet a Sipad-állomás vendégszobája tett rám. Az Ibrahim- 
paíictyal való találkozás után, holtra fáradtan amúgy is, de 
a korai záróra miatt főleg, nyugovóra kellett térnem, s minden 
más lépést másnapra halasztanom. Alig feküdtem bele a rongy
hulladékokkal hiányosan elleplezett szennyes ágyba, poloskák
nak tömege rohant meg; a padlóra terítettem a felöltőmet, fe
jem alá a koffert tettem, és úgy töltöttem el a hosszú éjszakát.
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Reggel a programom, hogy gyón utat keressek Drvarra, áj 
feladattal bővült: szobát is kellett találnom. Éppúgy, mint 
Splitbe utaztamban, Sibenikben, most is egyedüli civilként a 
Grand Hotelben kaptam szobát; a hotel gazdája, akinek a 
nevét Karaman kisasszony írta fel nekem azért, hogy nála 
is érdeklődjem a bátyja sorsa felől, gospodin La£a, megkö
nyörült rajtam. Igaz, én még mindig azt reméltem, hogy csak 
egy, legfeljebb két napról lehet szó, s aztán útra kelhetek. 
S amint megkaptam a kis udvari szobámat, elindultam fel
keresni a többi embert, akinek nevét Karaman kisasszonynak 
köszönhetem — az ő bátyjáról kellett hírt szereznem tőlük, 
de ugyanakkor azt reméltem, valamit meghallok arra nézve 
is, hogy miként juthatnék Drvarra. Minthogy azelőtt naponta 
közlekedett vonaton kívül autóbusz is Knin és Drvar között, 
lehetetlennek tűnt nekem, hogy ne lehessen valami módon, ha 
már Kninbe elértem, onnan Drvarra eljutnom. Hamar meg
tudtam, hogy a valóság minden okoskodást meghazudtol. 
Először is, ami meglepett, Kninben alig tudtak többet Drvar- 
ról, az ottani helyzetről, mint Splitben. Tudták, hogy a felke
lők Karamant kivégezték — ezt meg is írtam a húgának —, 
tudták még egypár kivégzettnek a nevét — de azonkívül jó
formán semmit. Ami még meglepett: a knini szerbek sokkal 
kevesebb lelkesedéssel beszéltek Drvarról, mely az egész bosz
niai felkelés kezdeményezője71 volt, mint a splitiek. Az okát 
hamarosan megértettem, sőt világosan meg is mondta nekem 
egy kedves asszony — Nevenkának hívták, Slavić nevű keres
kedő felesége —, aki lebeszélt arról, hogy gyalog induljak út
nak. Azt mondta, hogy ő tudna nekem a knini csetnik-szerve- 
zettől egy igazoló írást szerezni, de — egy ilyen igazoló írás 
a drvariak és Drvar környéki felkelők szemében nekem csak 
ellenséges fogadtatást szerezne, s ezzel az írással aligha jut
hatnék el Drvarig, mivelhogy a dalmáciai felkelők és a drva- 
riak között nagy az ellentét.73 A dalmáciai felkelőkkel szemben 
a drvariak — s általában a boszniaiak nagy része — nem 
akarnak az olaszokkal együttműködni, sőt éppúgy, mint az 
usztasák ellen, folytatni akarják az olaszok ellen a harcot —

248



mondta a fiatalasszony, aki egyébként egész családjával még 
nemrég menekültként élt Splitben, s egyedül a férje maradt 
Kninben, a boltjukban. A férje ugyanis horvát. A férj, akivel 
aztán többször találkoztam, részleteket mesélt a knini usztasa- 
uralom idejéből, s abból tudtam meg, hogy amit Drvar átélt, 
az nem volt a legszömyűbb. Nemcsak mesélt, hanem ahogy 
egyszer a knini főutcán egymás mellett mentünk, megmutat
hatta egy nagy épület kapuja előtt, a lépcsőn a sikálókefe 
ellenére még látható vérnyomokat: a nyilt utcán öldösték az 
usztasák az áldozataikat, s legvadabbak épp uralmuk utolsó 
napjaiban voltak. Egy másik, az ő házával szemben levő 
épület előtt suttogva mondta: „Ez itt a Gonosznak a szék
háza, minden gazság innen eredt/’ Ez az épület a ferencrendi 
barátok klastroma volt. — Általában, tanulságos volt vele 
Kninben fel-alá sétálni. Első pillantásra ártalmatlan járókelők, 
akik most békésen vegyültek el az esti korzó publikumába, 
noha usztasa személyiségek, rettegett vérebek voltak még 10 
nap előtt, ö  mindenkiről, persze, személy szerint tudta, ki 
micsoda, mi minden terheli „lelkét”. Különös volt a fiatal, 
szenvedélytelen, szolid ember szájából szavakat hallani, a 
borzalom és irtózat akcentusával, szavakat, mint: „fenevad”, 
„véreb” — de még különösebb volt — különösen az első 
napokban volt ez érezhető — hogy az utcán járók 3/4 része 
magában vagy egymás közt suttogva, ugyanúgy néz a másik 
1/4 részre, mint az én fiatal kereskedőm. Mikor én Kninbe 
érkeztem, akkor még az első napokban a citadellán ott lengett 
a horvát zászló, és egészen biztos még senki se volt abban, 
hogy mit hoz a holnap reggel — vagyis az olasz politika 
végérvényesen hogy véli jobban a maga számítását megtalálni. 
Nemcsak a szerbek, de a horvátok, helyesebben: az usztasa- 
rezsim érdekeltjei se tudták. Pillanatnyilag mindenesetre a 
tegnapi hóhérok, hóhér-bűnrészesek és porkolábok s azok, 
akik tegnap még bujkáltak előttük, rabjaik voltak, s hozzá
tartozóik, barátaik vérét látták a kezükön száradni — egyen- 
rangúként mentek egymás ruháját súrolva, egymás mellett. 
A városnak egyszerre eufórikus és végtelenül feszült az atmosz
férája. Megismerkedtem — természetesen az utcán, azáltal,
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hogy időnként IbrahimpaSiétyal is jártam együtt — hordá
tokkal, az ő horvát ismerőseivel is. Azok előttem is arról 
suttogtak egymás közt, hogy nem lehet keresztüllltni az ola
szok politikáján; a naivabbak és tüzesebbek perfídiáról be
széltek, s végül is nem értették, hogy „a szövetséges” Olaszor
szág milyen okból, milyen intencióktól vezéreltetve — véteti 
le például a knini citadelláról a horvát zászlót. A Grand 
Hotel kávéházában napjában háromszor láthattam a veliki 
župant74 fehér kamásnijával és gondozott fekete szakállával — 
szemmel láthatóan mindennap savanyúbb képpel Nikolićnak 
hívták, és Slavié úgy mutatta meg nekem, hogy ,.ez az ember 
még ma is lopott ágyban és rabolt párnákon fekszik minden 
éjjel”. Kninben egyébként az usztasák hatalma még pár nappal 
a hivatalosan közölt „olasz—horvát egyezmény” előtt meg
szűnt, éspedig olyanformán, hogy valaki elterjesztette a vá
rosban a hírt, hogy közelednek a csetnikek — annyian van
nak, mint a hangyák —, s a puszta hírre, mely vaklárma volt, 
valamennyi usztasa, élükön épp ezzel a Nikoliétyal, hanyatt- 
homlok menekült. . .  S éppúgy, mint ahogy a szerb emigrán
sok, ők is akkor kezdtek visszaszállingózni a városba, mikor 
az olaszok átvették a fennhatóságot. S ezek a különös körül
mények a magyarázata a különös atmoszférának, melyben én 
ezt a várost találtam: egész biztosan se a szerbek, se a horvá
tok nem tudták, hogy holnap kinek lesznek a barátai a győz
tesek, az új hatalom: az olasz hadsereg. A falakon nemcsak 
régi, de legújabb keletű falragaszok is, amelyek a horvát kor
mány rendeleteit közlik, némely kirakatokban még továbbra 
is ott a Pavelié képe, némely, bár igen kevés gomblyukban 
még ott a horvát usztasa-jelvény — de ugyanakkor semmiféle 
horvát hatóság által kiállított utazási engedély nem érvényes, 
ha nincs rajta az olasz bélyegző. „Ki ismeri itt ki magát?” — 
mondta nekem nevetve Šlejmer doktor, akivel mindjárt más
nap találkoztam. Mint annak idején Drvaron a Seidl kocsmá- 
ros, ez a šlejmer doktor is politikai barométerként szolgált. 
Ellentétben azzal, ahogy akkor fogadott — és visszautasított, 
mikor Micivel jártam nála, most maga volt a kedvesség és 
nyájasság irányomban. Még rádióhírekkel is ellátott. Mint
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kniniek mondták, azelőtt a Grand Hotelben mindennap a 
veliki župan asztalánál ült — most már soha, s a knini szer- 
bek ezt biztos jó jelnek vették.

Még knini tartózkodásom másnapján ismerkedtem meg, 
vagyis találkoztam újra Knin olasz katonai parancsnokával, 
capitano Puccival. Karaman kisasszony egy barátnője, valami 
Bonačić nevű spliti hölgy által íratott neki, hogy legyen segít
ségemre — s Slavic, akit kérdeztem, hol találhatom meg a 
kapitányt, épp javában magasztalta, mesélve róla, hogy több 
száz szerb családnak mentette meg az életét önzetlenül, minden 
ellenszolgáltatás nélkül segítve elő menekülésüket — s mint 
ahogy Kninben mindenkivel az utcán találkozik az ember, 
úgy volt ez esetben is. Slavic magát félbeszakítva, mutatott 
egy előttünk haladó, kissé hajlott hátú, magas olasz katona
tisztre — itt van Pucci. S amint elébe álltam, hogy mindjárt 
az utcán átadjam neki a levelet — a modortalanságom oka, 
hogy akkor még mindig reméltem, hogy órák kérdése, mikor 
indulhatok útra —, Pucci barátságosan nyújtotta a kezét: 
Most vissza akar menni Drvarra? — mondta. Én nem is
mertem volna rá, pedig Micivel együtt épp az ő hivatalának 
egyik szobájában ültünk és vártuk, hogy a sötétség beálltával 
engem az autó elszöktessen Dalmáciába. — Ó, akkor mind 
a ketten érthető módon annyira izgatottak voltak — szólt 
most, s ő mentegetett engem, amiért nem ismertem rá. A leve
let mindjárt az utcán elolvasta, és közölte velem, hogy ő is 
úgy tudja, hogy Karaman már nem él, de egyébként, ami az 
én Drvarra való visszatérésemet illeti — azzal várnom kell, 
mén „a helyzet még nem eléggé világos”. Másnapra meg
hívott magához, a hivatalába, hogy „kicsit elbeszélgessünk”
— mintha régi jó ismerősök, majdnem baráti viszonyban vol
nánk, oly szívélyesen. De azonkívül, hogy újból élvezhettem 
a kedvességét — az ember azt hinné, hogy akinek halálos 
gondja van, arra mosolygó arc, jóindulat nem tesz benyomást, 
holott — tanú vagyok rá én — épp ellenkezőleg; aki nagy 
bajban van, az egyáltalán nem rideg „materialista”, igenis 
segítség neki még egy melegebb tekintet is — másnap a hiva
talában se tudtam meg tőle semmi közelebbit, ő  se tudott
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semmit, még nem volt eldöntve, hogy Drvart is megszállják-e 
az olaszok. Lehetséges — s ezt a verziót ó közölte velem 
először, azután pár napon keresztül másoktól is hallottam —, 
nincs kizárva, hogy nem olaszok, hanem német, sőt talán bol
gár csapatok fognak Drvar és környékére menni, míg Horvát
ország többi részét a magyarok szállnák meg. A puszta lehe
tőség, hogy németek lesznek Drvaron, az én egész vállalkozá
somat illuzórikussá tette; mert ha ez bekövetkezne, az én 
jelenlétem Drvaron csak súlyosbíthatná Mici helyzetét. Úgy
hogy ha a német verzióval kapcsolatban Pucci túlságosan nem is 
hangsúlyozta volna tanácsát, hogy várjak — úgyse mertem 
volna mást tenni, mint — semmit, és várni a híreket a további 
fejleményekről.

De hogyan vár az ember 1941 őszén Kninben híreket? 
Arról, ami bent az országban történik, legkevesebbet a horvát 
újságokból lehet megtudni — s ezek is Kninbe meglehetős 
rendetlenül és mindig késéssel érkeztek. És semmiképpen, se 
olasz, se horvát újság, természetesen, Drvarról nem beszél. 
A német megszállás kiterjesztését Prijedortól egész Drvarig, 
nyugodtabb megfontolás után, a németek oroszországi hely
zetét tekintve, igen valószínűtlennek tartottam, annak ellené
re, hogy Kninben mindenki erről beszélt. Mindenki — mert 
híreket csak úgy lehet Kninben kapni, hogy az ember a „vá
rosban” fel-alá jár a reményben, hogy valaki ismerősbe üt
közik, vagy hogy elles egy-egy szót. Harmad-negyednap már 
sok ismerősöm volt, és mindegyik tudta, mért vagyok ott — 
és ahányszor — minddel napjában többször — találkoztam 
velük, az volt a hiú reményem, hogy megállítanak, és valami 
újságot közölnek velem. Ha csakugyan megállítottak, azért 
volt, hogy ők kérdezzenek, nem hallottam-e valami újat. 
A Grand Hotel igazgatója, a jó Lača — akinek szembetűnő 
különössége az volt, hogy két nagy tenyerét közvetlenül az 
ülepe alatt összefonva járt fel-alá a kávéházban — mint mások 
zsebre tett kézzel, őt csak így láttam mozogni, vagy ha állt, 
beszélgetni —, a jó Lača reggelenként szinte bűntudattal intett 
nekem már messziről, hogy semmi újság. Négy napja voltam 
Kninben, mikor azt hittem, hogy ezúttal különös szerencsés
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találkozás jutalmazza állhatatos ténfergésemet a városban. 
Éspedig az történt, hogy egy erősen bandzsító, egész paraszt- 
öltözetű fiatalemberben, aki örvendve szólított meg — rá
ismertem az én kistanjei éjszakai szállásadómra, pop Đujić- 
nak az öccsére, aki mindjárt közölte velem, hogy a Kitinnel 
szomszédos Topola faluban lakik, hogy, természetesen, cset- 
nik, és állandó összeköttetésben van Drvarral — a legközelebb 
érkező kurír társaságában, az ő közbenjárásával, majd elindul
hatok Drvarra. Leghelyesebb lesz, ajánlotta aztán meggondolva 
a dolgot, ha írok a feleségemnek, hogy szerezzen a drvari 
„?tab”-tól nekem igazoló írást, a levelet ő már másnap to
vábbítani tudja, s három-négy nap múlva már kezemben le
het az igazolvány, s indulhatok ugyanazzal a kurírral vissza, 
aki azt hozza nekem. Kissé elcsodálkoztam, mikor azt mondta, 
hogy dr. Šlejmeren keresztül fog értesíteni, ha előbb már várat
lan jó alkalom kínálkozna, hogy útnak indulhassak. Egyéb
ként, az első találkozásunk alkalmával, igen optimista volt. 
A fiút alig ismertem meg, annyival derűsebb, voltaképp állan
dóan lelkes volt az arckifejezése. Nem hitte, hogy bárki is 
elűzheti Drvarról a felkelőket, s amit Splitben meséltek, ő 
azt itt Kninben ismételte nekem: orosz vagy angol repülő
gépek vittek muníciót, ágyút, gépfegyvereket a drvariaknak
— mondta, miközben a kancsal szemével vidáman kacsin
gatott.

Már egy hete ültem és sétáltam Kninben, mikor egy nap 
angyal jelent meg ott. Lecke: egyáltalán nem igaz, hogy az 
angyalok gyönyörűek, földöntúli nemes fényben ragyogók. 
Bárkivel is kerülsz érintkezésbe, gondolj rá, hogy egyszer 
angyalként jöhet szembe veled. — Velem ezúttal egy kövér, 
lesoványodottan is még kövér, kis, tömzsi zsidó képében jött 
szembe. Már öt lépés távolságból kiáltott felém: „A felesége 
jól van, három nap előtt beszéltem vele.” Egy ember, aki 
3 nap előtt Drvaron volt — az első ember, aki onnan jön, 
s akivel magam beszélhetek. Szebbet, jobban, érdekesebbet 
emberben még sose láttam, mint ebben a pillanatban számomra 
ez a dr. Lipkovié, akit néhányszor láttam Drvaron, hová 
égy-egy betegével Smeticáról utazott át, hogy a betegség
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felől a kórházat, illetve Micit konzultálja. Egyetlen orvos 
se kísérte annyiszor a betegeit Drvarra, mint ő — a kíséretért 
ugyanis a munkásbiztosító külön orvosi napidíjat fizetett, s 
Mici mindig dilemmában volt, hogy meghívja egyszer ebédre 
hozzánk, de — túl kevéssé lehetett bármi közösséget is fel
fedezni ahhoz, hogy esetleg egy du.-t vele töltsön az ember
— s egy meghívás, minthogy Drvaron ő társaság és egyébként 
is foglalkozás nélkül a másnapi vonatra várt, a feladatot 
jelentette, hogy egy délutánon, esetleg estén át mi legyünk 
a társasága.

Dr. Lipkovic minden igyekvése ellenére — megint meg 
kellett ismételnem a tapasztalatot, hogy milyen kevés az, amit 
egy emberről valaki kívülálló harmadik révén megtudni lehet. 
A legfontosabb, amit tőle megtudtam, hogy Mici 3 nap előtt 
még épségben a kórházban dolgozott. De természetesen arról, 
hogy milyen lelkiállapotban, arról semmit se tudott nekem 
mondani. Azt nekem kellett kitalálnom — mindenesetre ez 
nem volt túl nehéz, miután arról igen részletes adatokat kö
zölt velem, hogy milyen most az élet a kórházban s általában 
Drvaron. Tőle hallottam először, hogy Drvaron kommunisták 
kezében a hatalom. Azt is tőle tudtam meg, hogy naponta 
s napjában többször légiriadó van Drvaron — horvát repülő
gépek dobnak meglepően kevéssé hatásos bombákat —, s hogy 
Mici a légiriadók idején nem megy le a pincébe, tovább végzi 
a dolgát. Azt is mesélte, hogy a felkelés első napján foszto
gatások fordultak elő, s hogy Mici, ha a kórházban éjjeli 
szolgálatot kell teljesítenie, egy nagy koffert visz magával 
(az én kézirataimmal), s ott tartja az ágya alatt. Az, hogy a 
felkelés első napjaiban 14 fosztogatót kivégeztek, úgy látszik, 
az ő téves információja volt, mert erről Drvaron senki se tud 
semmit, ö  maga, dr. Lipkovié majdnem egész idő alatt Drva
ron volt, miután Smeticán — ahol szintén kitört a forrada
lom — a lakását kifosztották, s felgyújtottak mindent. Ellen
tétben Srneticával, Drvaron minden épen maradt, és jelenleg 
szigorúan rendben ott minden, mondta, ö  is a kórházban 
kapott munkát, s munkája fejében kosztot — pénzt, más fi
zetést ott senki se kap. A kórházi viszonyokról, helyesebben
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dr. Ermencnek a többi orvossal szemben való magatartásáról 
csúnya dolgokat mesélt — szerinte, dr. Ermenc abban a hi- 
szemben, hogy a horvátok fognak Drvarra visszajönni, erre 
az esetre úgy akarja magát bebiztosítani, hogy dr. Gračanin- 
nak udvarol, s a többi orvos terhére dr. Graíanint minden 
munka alól lehetőleg kivonja. Dr. Leviről75, a kórház komisz- 
száriusáról se tudott jót mondani — brutális, tudatlan és 
gyáva.

Dr. Lipkovié, aki azelőtt úgy hatott, mint valami vidéki 
boltos, most rongyos és piszoktól sötét színű ingben, borotvá- 
latlanul, rossz cipőben állt előttem; borotválatlan képével 
inkább csavargónak, semmiképp se fix fizetéses, falusi jóléthez 
szokott orvosnak nézte volna az ember. Hogy került Kninbe? 
Ravaszul. Egyetlen vágya volt a bombázott és különben is, 
jövőjét tekintve, kétséges biztonságú Drvarról elkerülni. Hal
lotta, hogy az olaszok meg fogják szállni a szomszédos Gra- 
hovót, és ezért örömmel állt rá, hogy odavezényeljék orvos
ként — egyetlen kikötése volt, hogy ő válogathassa össze az 
ápolószemélyzetet a kórház számára, melynek megszervezése 
az ő feladata lett volna. A „Stáb” ebbe beleegyezett, s erre 
a doktor vöröskeresztes karszalagot varratott egy OStreljből 
menekült tanító és felesége, továbbá egy ugyancsak onnan 
menekült szlovén mérnök és felesége ruhája ujjára, hogy 
azokat magával együtt kiszabadítsa a drvari hadszíntérből. 
Ügy a tanítónak, mint a mérnöknek mindene odaveszett, 
utóbbi legalább az ágyneműjét megmentette — mind a kettő
nek azonban több egész apró gyereke volt, úgyhogy tekinté
lyes egészségügyi karaván volt az, mely dr. Lipkovictyal az 
élen elindult Grahovo felé. Grahovón igen barátságtalanul 
fogadták őket — az ok az volt, hogy a grahovóiak minden
kiben, akit Drvar küldött, ellenséget láttak, mén a grahovóiak 
nacionalisták mind.76 Az expedíció alig két napig volt Graho
vón, mikor oda megérkeztek az olaszok. Egy fiatal olasz tiszt 
megkönyörült a sokgyermekes társaságon, s autóval Kninbe 
szállíttatta őket. A mérnök és a tanító, valamint családjaik, 
Lipkovićot életmentőjükként ünnepelték, s a doktor látható 
élvezettel ünnepeltette magát. Közben azonban neki is meg
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volt a súlyos gondja. Feleségéről és anyjáról nem volt semmi 
híre. Csak azt tudta, hogy azok Prijedorban rekedtek — s 
ott, némely hírek szerint, minthogy Smeticáról valók s hozzá 
még zsidók, letartóztatták, sőt, voltak hírek, melyek szerint 
mint kommunistákat rögtönítélő bíróság elé állították őket. 
Szegény dr. Lipkovié, miután Kninben az én segítségemmel 
sikerült egy inget és nyakkendőt vennie, a postára ment, hogy 
a saját és az általa megmenekült mérnök ismerőseinek Prije- 
dorba válaszfizetett sürgönyöket menesszen a kéréssel, hogy 
tudják meg, mi történt a feleségével és az anyjával. S ettől 
fogva dr. Lipkovicnak már megvolt a foglalkozása Kninben: 
napjában ötször ment a postahivatalba, hogy nincs-e sürgöny 
a számára. Ezekben az utakban s általában minden útjában 
elválaszthatatlan kísérete volt a szlovén mérnök, akit viszont 
nem lehetett másképp látni, mint két pici gyerekével, mind
egyiknek a kezét fogva. Különben boldogabb embert még 
nemigen láttam, mint ezt a kerek képű, lassú szavú szlovén 
mérnököt, akinek az ágyneműjén kívül minden holmija oda
veszett; ragyogó arccal, valami állandó csendes örömmel járt
kelt és élvezte Knint, helyesebben, az ő és családja életbizton
ságát, mintha csak egy félelme volna: hogy talán nem is igaz, 
és egyszerre csak megint Drvaron fog felébredni. Nemegyszer 
láttam, amint kezét csak azért szabadítja ki egyik csemetéje 
kezéből, hogy némán megszorítsa Lipkovié dr. kezét.

Két napja volt Lipkovié Kninben, mikor a kávéházban 
reggel Lača az én asztalom felé mutatott három idegen férfi
nak, akikkel együtt ült nem messze tőlem. Akkor már úgy 
ismertem a knini fiziognómiákat, hogy tudtam, nem odavaló 
vagy legalábbis újonnan jött az a három, akik egyenesen fe
lém tartottak — és úgy szorongatták a kezem, majdnem úgy, 
mint én annak idején a íibeniki korzón Lozónak. ó k  tudták 
rólam, ki vagyok, helyesebben, tudták, hogy a doktornő férje 
vagyok — én azonban annyira senkivel se érintkeztem Drva
ron, hogy embereket, akik nem étkeztek, mint mi, annak 
idején a činovnički dómban, még látásból se ismertem. A há
rom drvari bemutatkozott: Hlavaé vasúti mérnök, Gavranié 
erdőigazgató és Chyba, ugyancsak a Sipad tisztviselője —
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igen, ez utóbbi annak az asszonynak a férje, aki nélkül nem 
szántam volna rá magam, helyesebben nem hittem volna el, 
hogy közvetlen veszély fenyeget, mely elől menekülnöm kell. 
A kérdés, amit egyidőben s először intéztek ők hozzám, én 
őhozzájuk: mi hír Drvarról? Csalódásomra én többet tudtam, 
mint ők, mert hiszen Lipkoviéon kívül majdnem naponta 
beszéltem Puccival is. Családjaik sorsáról mindjárt megnyug
tathattam őket, minthogy dr. Lipkovictól úgy tudtam, hogy 
a felkelők kizárólag az usztasákat és azokat végezték ki, akik 
fegyveresen ellenálltak77; a kivégzettek között, Lipkovió sze
rint, nő egy sem volt. (Ma már tudok két nőről: Siklis bánya
igazgató felesége az egyik — két fia volt usztasa — és valami 
Angelka nevezetű nő a másik, akit agyonlőttek.) Gavranié 
megjegyezte: „A mi szerencsénk, hogy kommunisták a vezetők 
ott — ha nacionalisták kezében a gyeplő, akkor egyetlen 
horvát nem marad életben.”

ók , mindhárman horvátok, a felkelés előtt való napon 
hivatalos ügyekben elhagyták Drvart — és Kninbe mind
hárman együtt jöttek Prijedorból. S egybehangzóan azt mond
ták, hogy amit ott láttak, átéltek, az „már nem politika, ha
nem vérengzés, őrjítő tombolás a vérben”. Mikor ők Prije- 
dorban voltak, az usztasák azt a hírt terjesztették, hogy a 
csetnikek támadásra készülnek. Nehogy a még el nem menekült 
szerb lakosság az esetleges támadás alkalmával segítségére le
hessen a csetnikeknek, az usztasák kiadták az utasítást, hogy 
ártalmatlanná kell tenni a helybeli szerbeket. Ezzel megkez
dődött egy két álló napig tartó mészárlás — a megszálló 
német hadsereg katonáinak a szeme láttára. Hlavaé többek 
között a következő jelenetnek volt szemtanúja: az utcán, kezé
ben revolverrel, megy egy usztasa, és megállítja a vele szembe
jövő embert: „Mi vagy? Szerb?” Erre az feltépi a kabátját, az 
ingét, és azt kiáltja: „Srbin sam i srbujem. Pucaj, svinjo!”78, 
és a következő percben dörrenés, s az ember véresen terül el 
az utca kövén. Mindhárman látták: sintérkocsi járta az utcá
kat, és arra rakták fel a hullákat — a hullákat, melyekről 
már előzőleg minden ruhadarabot leszedtek részben a gyilko
saik, részben a többi csőcselék.
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Hlavaé annak a véleményének adott kifejezést, hogy ha va
laha, akkor most bebizonyosodott, a szerb nem olyan nép, 
amellyel el lehet úgy bánni — mint más népekkel. Olyan 
arccal és azzal az idegenkedő elképedéssel beszélt erről, mint 
békés polgárok a kályha mellett a kiszámíthatatlan „töme
gekének egy-egy vakmerő fellépéséről, ő  semmi körülmények 
között se tenne valami olyat, mint az, aki feltépte a ruháját, 
és úgy tartotta oda a mellét, haragos hitvallóként, az usztasa 
revolvere csövének — ő okosabb, s ezért kicsit felülről néz 
le az ilyen népre, másrészt imponál neki ez a temperamentum
— és a két ellentétes érzés között egy harmadik kerekedik 
felül: „unheimlich”79 neki ez az emberfajta, és fél tőle. ö  ezt 
ágy fejezte ki, hogy amint Drvarra mehet, felpakolja a család
ját, és viszi Horvátországba, valahová, ahol csak horvátok 
laknak.

Ez a másik két úrnak is a programja. Ezenkívül azonban 
mindenben különböznek. Chybának nincsenek gyerekei, csak 
felesége — és a nagy földrengést szeretné arra felhasználni, 
hogy feleségét valahol Horvátországban tegye le, ő maga 
pedig Dalmáciában kezdjen független életet. Kevésbé okos, 
mint Hlavaé, vele egykorú, szintén 40 körül van, de mint az 
arckifejezése, a lelke is már kissé savanyú. Hlavactyal együtt, 
egyelőre nem értem, miért, hangoztatja, hogy mennyire meg
érti a szerbeket. S ez alkalommal szépen elmondja, mit beszélt 
vele egy szerb paraszt, mikor Knin felé közeledett a vonat. 
Az usztasákról beszélt a szerb paraszt, és azt mondta: „Köve
telték a pénzünket, odaadtuk. Követelték a marhánkat, hagy
tuk, hogy elszedjék. Elvették a födelet a fejünk felől, tűrtük. 
Jöttek a feleségünkért, elvitték a lányainkat, nem szóltunk. 
A fejünket követelték — s akkor felkeltünk és nekik ron
tottunk.”

A harmadik úr, Gavranié, a három közül legkevésbé ra
vasz és legtemperamentumosabb. Kisgyerekeiért és feleségéért 
úgy aggódik, hogy minduntalan excitált állapotba kerül, ha 
Drvarról van szó — s majdnem mindig Drvarról beszélünk. 
Azt mondja, hogy valami illegális röplapon Maček minden 
tisztességes horvátnak kötelességévé tette, hogy legalább egy
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szerbet megmentsen. S valósággá} agresszíven fordul a két 
barátjával szembe a kérdéssel: mondják meg az urak* ki az, 
akit ők megmentettek! És rendkívüli hévvel bizonygatja, hogy 
ha őt történetesen otthon éri a felkelés, neki semmi baja se 
történt volna. És elmondja, hogy hogyan mentette meg 2a- 
rićot, akit az usztasák már el is vittek, s ő nem sajnálta a fá
radságot, útnak indult, hogy Zarićot kihúzza a transzportból
— s Petrovacon sikerült is ez neki.

Hlavać nem vonja kétségbe Gavranié érdemeit — de nem 
olyan biztos abban, hogy Gavraniéot, ha véletlenül nincs 
távol Drvartól, ma még az élők közé számlálhatná. Mert 
minden mástól, minden esetleges személyes ellenség bosszújától 
eltekintve — mondja, megtörténhetett volna, hogy a felkelés 
hírére az usztasák, mint a többi horvátokat, Gavranicot, őt 
és Chybát is felf egy vérzik. Ha nem fogadod el tőlük a fegy
vert, áruló vagy, és ők ölnek meg mindjárt. Ha meg elfogad
tad . . .  (Mert ekkor már elmondtam az uraknak, amit Lipko- 
victól hallottam, hogy ti. mindenkit, akit az usztasák fegy
vereztek fel, a felkelők kivégeztek.)

Gavranié, aki mint a többiek is, közben meglehetős sokat 
ivott, mind indulatosabb lett, s mikor egy percre egyedül ma
radt velem, azt mondta: „Ne higgyen egy szót se ennek a 
kettőnek. Most így beszélnek, de azért a zsebükben a Kultur- 
bund80 igazolványa. Tegnapelőtt váltották ki a németeknél 
Prijedorban. Für allé Fálle.”81

Most már nem egyedül jártam Drvarra várva a „várost” . 
A három úr elválhatatlan volt tőlem — igen különös volt 
a számomra, s mindenesetre igen jellemző a horvát viszonyok 
változására, hogy bennem lehetséges protektorukat látták a 
drvariak előtt. Eleinte komolyan vettem, hogy nekik nyugodt 
a lelkiismeretük — és kértem őket, induljunk együtt útnak 
gyalog; nekem, mivelhogy betegesen rosszul tájékozódom, 
kellett volna valaki, aki oly jól ismerje az utakat, mint ők. 
De mindhárman visszahőköltek erre az ajánlatra — ellenben 
szidták az olaszokat, akik még mindig nem foglalták el 
Drvart, s néhány tucat ott hatalmaskodó idegentől, akiknek 
semmi vesztenivalójuk, engedik magukat feltartóztatni.
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Kninben közben az emberek még mindig nem tudták, hogy 
Horvátországban élnek-e még, vagy már Olaszország törvé
nyei az érvényesek. Egy napon például megjelent az utcán 
egy horvát finánc, akit egy horvát csendőr kísért, és a szerb 
boltok redőnyeit pecsétviasszal s a horvát állami címerrel le
bélyegezte. A piros pecsét mellé piros cédulát ragasztottak, 
melyen az állt, hogy aki ezt a pecsétet eltávolítja, a horvát 
törvények értelmében halállal bűnhődik. Majd minden máso
dik házban volt egy bolt, melynek lehúzott redőnyére rákerült 
ez a piros pecsét és melléje a piros cédula. Huszonnégy óráig 
se tartott ez a szenzáció — új szenzáció váltotta fel már 
másnap: a fenyegető piros cédulák letépve hevertek a boltok 
előtt, a pecsétek feltörve, sőt a legtöbb helyen a redőnyök is 
felhúzva, s a nyitott boltajtón keresztül látni lehetett az 
eredeti tulajdonost, aki szemlét tart egykori áruraktára ma
radékain, amit az usztasák el nem vittek tőle, s a tulajdonos 
körül egész sereg ismerőse, akik élvezik a viszontlátást a régi 
bolttal, régi boltossal — s főleg élvezik, hogy a piros cédula 
az utca porában.

Azt beszélték Kninben, hogy az én kistanjei szállásadóm, 
pop Đujić, akit ottani horvátok „pop vatrá^-nak8* hívtak, s 
aki a csetnikek vezére, a piros cédulák miatt bejött a falujá
ból Kninbe, s egyenest az olasz parancsnokságra ment, hogy 
ott igen nyomatékosan a szerb—olasz barátság ígéretére hivat
kozva, tiltakozzék. Állítólag esetleges következményekről is 
szólt, melyekért minden felelősséget az olaszokra hárít előre 
is. S ennek az intervenciónak volt a gyors eredménye az az 
új szenzáció.

— Kinek a szövetségesei az olaszok? — kérdezte felhá
borodottan az a knini horvát bíró, akivel Ibrahimpašić révén 
kerültem egyszer az utcán össze. Ibrahimpaíic úgy találta, 
hogy az olasz politika perfídiája épp abban áll, hogy kitér 
az egyértelmű válaszadás elől.

Valóságban, gyakorlatban a válasz egyértelműen jelent meg 
előttem, mikor kimentem a Knintől alig félórányira fekvő 
faluba, Topolára. A pop Đujić bandzsal öccse lakott ott, s 
ő mondta, hogy menjek ki hozzá. Azzal biztatott, hogy össze
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tud ezen a délután hozni egy kurírral, aki frissen érkezik épp 
akkor Drvarról. Ez a találkozás a kurírral nem jött ugyan 
létre, de a kirándulás, mindjárt az út kifelé, tanulságos volt. 
Dujié tanácsára nem a Topolára vezető út, hanem — a víz
eséshez vezető legrövidebb út iránt érdeklődtem az első szem
bejövőnél. — Oda Topolán keresztül kell menni — felelte 
a jóindulatú paraszt, és némi habozás után ő kérdezett: — 
„Horvát-e az úr? Csak azért kérdem, mert ha az, akkor nem 
ajánlom, hogy oda menjen.” Soha paradoxabb szituációt: 
ez a tanács olyan helyen hangzik el, mely hivatalosan a „Füg
getlen Horvátország”-hoz tartozik, s melyet a „Független 
Horvátországgal” egyetértésben a horvát mellett a szövetséges 
olasz hadsereg tart megszállva. S hogy a tanács helyénvaló 
volt, erről mindjárt Topola határához érve meggyőződhettem: 
az egész falu egyetlen fegyveres tábor — kamaszkorban lévő 
fiúkkal is találkoztam, akik szintén fegyverrel vagy tölté
nyekkel babráltak a házuk előtt. Dujié, akit a falu kocsmája 
előtt más korabeli parasztfiúkkal hatalmas kőlapot aszúiként 
körülülve kártyázva találtam, különvonult velem, borral és 
szőlővel vendégelt, és mesélte: „Az olaszoknak megmondtuk, 
hogy vehetik a fejünket, de fegyvereinket — soha. S az ola
szok ebbe belenyugodtak.” Cn azonban épp két nap előtt szem
tanúja voltam Kninben, hogy egy teherautóból az olasz pa
rancsnokság előtt megláncolt szerb paraszt szállt ki, fegyveres 
olasz katonák őrizték, akik ugyancsak az autóból tekintélyes 
mennyiségű löszén is raktak ki, s vittek be az épületbe. S eszem
be jutott, amit Pucci nekem egy ízben mondott: Mi nem al- 
lakmazzuk a vad német metódusokat, de természetesen, akinél 
fegyven találunk, azt agyonlőjük. Dujié sunyin mosolyog. 
Valami túlbuzgó olasz tiszt követte el a baklövést tegnap
előtt, hogy letartóztatta azt a csetniket. Másnap, tegnap már 
szabadon engedték — az elkobzott muníciót is visszaadták 
neki.

Közben Kninben egész kis kolóniává szaporodott azoknak 
a száma, akik „Drvarra” vának, s napjában ötször kérdezték 
egymástól, van-e már valami hírük. Volt ott egy szlovén pár
— egy férfi és a sógornője. A férfi felesége néhány nappal a
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felkelés előtt érkezett Drvarra látogatóba — s azóta semmi 
hírt se hallottak felőle. A férj, maribori cipőgyáros, nagyobb 
összeg jutalmat ígért újságok útján annak, aki hírt hoz neki 
a feleségéről. S ültek Kninben ketten — egyébként furcsa 
pár, a fiatal férj és a fiatal sógornő, egymástól elválaszthatat
lanok, ami miatt Hlavaé bosszankodott, mert a tenyeres-tal- 
pas, hangos nő, akinek Mariborban ffiszerkereskedése volt, 
igen kedvére való lett volna. De a férj és a sógornő még 
egyazon szobában is háltak, és a férj a sógornőjéről, a sógornő 
pedig a férjről igen nagy véleménnyel volt — nagyszerűen 
vezeti a ffiszerkereskedését, noha csak lány, mondta a férj, 
akit a sógornő ugyanezekért az erényekért tisztelt — hozzá
téve azt is, hogy senkivel se szeret annyira kávéházba és mo
ziba járni, mint épp ezzel a sógorral. Emellett általános ér- 
dekességű dolgokat is megtudtam a cipőgyárostól — Mari
borban történt, hogy egy ismerősét, egy diáklányt kommuniz
mus gyanúja miatt reggel a németek letartóztattak. Délben 
a lány anyja ebédet visz a börtönbe. Nem kell már annak 
ebéd, egy óra előtt végezték ki — közlik az anyával a börtön 
előtt. Az asszony megőrült.

Drvarra várt még egy magányos zagrebi nő is. ö tven év 
körüli, sovány, fekete asszony, akinek fél karja hiányzott. 
Az elmúlt világháborúban, Szerbiában úgy vesztette el, hogy 
menekült karján a csecsemőjével, s útközben érte egy bomba. 
Ügy találták eszméletlenül vérbe fagyva, s mellette épségben 
a csecsemője, ö  is életben maradt, miután amputálták az 
egyik karját. Férje már előbb elesett a háborúban, s itt ma
radt ő maga a csecsemővel, fél karjával és egyetlen ing nélkül, 
mert ami rajta volt, amikor a bomba érte, az csak véres 
rongy volt már. A csecsemő, akit mégis felnevelt és iskoláz
tatott is, állatorvosként került Drvarra, pár héttel a felkelés 
előtt. S Lipković dr. volt az első, aki a szegény asszonynak 
hírt adott arról, hogy a fiának semmi bántódása se esett, 
noha horvát.

Várt Drvarra egy Rokvic nevű vasutas is. Óriás, de gör
nyedt ember, aki egész nap, többé-kevésbé éhesen, ott lebzselt
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a Šipad kantinjában. Kilenc gyereke maradt Drvaron és 
a felesége, de épp erre való hivatkozással nem merte vállalni 
a kockázatot, hogy gyalog induljon velem útnak.

A három drvari „horvát” már megérkezésekor mesélte, 
hogy a zagrebi telefonközpontot felrobbantották, s hogy több 
száz millió a kár. Pár nappal azután Kninben a Grand Hotel 
kávéházának üvegablakain óriási plakát jelent meg, a me
rénylők nevével, személyleírásával és fényképével, nagy pénz
jutalmat ígérve annak, aki a nyomokra vezet. A merénylők, 
ha jól emlékszem, mind katolikusok, nő is volt köztük, s mind 
a zagrebi központi telefonállomás tisztviselői voltak; a hir
detményben az is fel volt említve, hogy az egyes merénylők
nek mi volt a beosztásuk a postahivatalban. Nem sokkal az
után, ugyancsak a horvát belügyminiszter, Artukovic83 aláírá
sával, egy másik nagy plakát jelent meg a Grand Hotel 
kávéházának üvegablakán. Arról szólt, hogy a telefonközpont 
ellen elkövetett pokolgépes merénylettel „kapcsolatban” a 
rögtönítélő bíróság mint „duhovni začetnici”-t84 egy tucat em
bert kivégeztetett — és a nevek, születési hely, életkor követ
kezik hosszú sorban, legnagyobbrészt pravoszlávok és ter
mészetesen zsidók. Ezen a napon hosszú órákat ültem e mö
gött az ablak mögött a kávéházban, és néztem az embereket, 
akiket a nagybetűs plakát megállított, az arcukat néztem, 
amint olvassák. A legtöbben, különösen a műveletlenebbek, 
munkás- és parasztkülsejű emberek, lassan, eleitől végig el
olvasták, mozgó szájjal, ahogy már primitív emberek és gye
rekek szoktak olvasni. Néztem, figyeltem minden erőmből 
az olvasó arcokat, de azonkívül, hogy kivétel nélkül komolyak 
voltak, semmit el nem árultak. Még a nők arca sem — imrt 
nők is megálltak, hogy elolvassák a plakátot. Senkinek míg 
arcizma rándulását se lehetett felfedezni. Már mindenki meg
tanulta, hogy nem szabad érzelmeket nyilvánítani. Néha két- 
három személyből álló, arra haladó társaságot is megállítottak 
a kiáltó nagy betűk. Megálltak, elolvasták, s még csak egy 
tekintetet se váltva, hangtalanul mentek együtt tovább. Aztán 
eszembe jutott: én is így tettem, sőt még gondoltam is rá, 
hogy a kávéházból valaki megláthat — s noha arc miatt
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egyelőre még senkit se lehet felelősségre vonni, dresszírozva 
vagyunk mind a legbizalmatlanabb óvatosságra.

Az én horvátjaim, a drvariak, mind dühösebben szidják 
az olaszokat. Tíz- meg húszezer főnyi hadseregről beszéltek, 
mely még mindig csak tárgyal a drvari felkelőkkel85, ahelyett, 
hogy egyszerűen nekik rontana, és kiverné őket. Közben nem
csak a drvari kolóniának, de Kninnek is nag /  szenzációjára 
a Grand Hotel előtt megjelent egy elegáns autó, s abból egy, 
az én egykori Rőhrig hadnagyomra8® emlékeztető, amilyen 
fiatal, olyan hízott, elhízott német tiszt szállt ki. Még aznap 
erre a túlságosan szembetűnő jelenségre mutatott nekem capi- 
tano Pucci — most már egy-két napon belül biztos eldől 
Drvar sorsa, mondta, mert ez a Todt-osztagbeli német tiszt 
is azért jött. A felkelők elfogtak két, ugyancsak Todt-osztag- 
beli német tisztet még a felkelés elején — és ez a kövér azok 
miatt sürgeti az olaszokat, azoknak a kiszabadítására vár. 
A kövér azután két-három naponként újra és újra megjelent 
Kninben az autójával. Hat tojásból való rántottát reggelizett 
a Grand Hotel kávéházában; mindig egyedül ült az asztalá
nál, és mindig mindenkire felülről nézett le — illetőleg senkit 
egy pillantásra se méltatott. (Később megtudtam, hogy a két 
német tisztet a felkelők akkor már rég kivégezték.)

Kninben az utolsó héten mindennapossá váltak az olasz 
katonatemetések. Útban Drvar felé estek el ezek az olasz ka
tonák, akiknek holttestét a knini ferencrendiek templomában 
szentelték be, s onnan vitték őket ki a temetőbe. A zászlóval 
letakart koporsó mögött, melyet teherautóra raktak, minden 
temetésnél kivétel nélkül egy fehér ruhás knini „hajadon”, 
kezében virágkoszorúval, csinos, nagyon sovány lány, minden 
mozdulatában liba és hisztérika, aki mint műkedvelő előadá
son, erre az alkalomra egy különösen ünnepélyes, szende képet 
vágott, s ment, mintha minden esetben ő volna a nap hősnője, 
lesütött szemekkel és lehetetlenül magas sarkú cipőben lassan, 
lassan. (A komikus az volt, hogy ugyanezt a szüzet minden 
este ott lehetett látni a korzón, egész más arccal s hangosan.) 
Utána fegyverben az olasz katonaság képviseletében a parancs
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nők meg Pucci és egy-két század olasz legénység. Mögöttük 
az ún. horvát civil hatóság képviselői: a szakállas veliki župan 
az elmaradhatatlan sárga kamásnijával, mellette egy tagba- 
szakadt, fekete szemüveget viselő úr, azelőtt usztasa, s még 
két-három horvát előkelőség. Utánuk a knini horvát katona
ság, tisztek és legénység, fegyver nélkül. (Egy horvát tiszt, 
eredetileg szlovén, akivel a Drvarra váró szlovén pár révén 
ismerkedtem meg, úgy nyilatkozott, hogy szeretne minél előbb 
szabadulni a horvát tiszti uniformistól — mert egyetlen funk
ciójuk a gyászkíséret — ami persze még mindig jobb, tette 
hozzá kesernyésen s határozatra képtelenül, mint az orosz 
frontra menni.) A menetnek végén meglehetős nagy számban 
knini civil lakosság — és egyszerű jószívből, sok könnyes 
szem. Amerre a koporsó elhaladt, katonák és civilek tiszte
legve álltak meg — a városból kiérve, a temetőhöz vezető 
országúton megáll a teherautó a koporsóval. Az olasz parancs
nok háromszor kiáltja a halott katona rangját és nevét, és 
az olasz katonák mindannyian kórusban utána. Azután a 
parancsnok a fehér ruhás hajadonhoz lép, s miután a haja- 
donnal kezet szorított, a kísérő civil lakossághoz fordul tisz
telegve. Grazié — kiáltja. S most a teherautó a koporsóval 
egyedül folytatja az útját a temető felé, olasz, horvát katona
ság, civilek, mindenki megy vissza a városba.

A temetések száporodtak, s Pucci mind pesszimisztikusabb 
véleményeket közölt velem. Az olaszok már csak pár kilo
méterre vannak Drvartól, de ennek ellenére, úgy látszik — 
mondta —, a dolog nem lesz egyszerű, mivelhogy ott kom
munisták vannak, akik nemcsak az usztasák, hanem az olaszok 
ellen is ellenségesek. Egész kommunista rezsimet léptettek 
életbe87 ott, mindenüvé „komesarokat” neveztek ki, és nincs 
kizárva, hogy az olaszok kénytelenek lesznek repülőgépekről 
bombázni Drvart.

Az én drvari horvátaim, akik mindennap várták, milyen 
hírekkel jövök Puccitól, kijelentették, hogy már nem hisznek 
Puccinak. Az olaszok késedelmeskedésére — félórára vannak 
Drvartól, és mégse vonulnak be — ők magyarázatot véltek
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találni. Az olaszok nem mennek be, megvárják, hogy a fel
kelők között az ellentét — kommunisták és nem kommunisták 
ellentéte — kiélesedjék, és egymást öldossék. Dr. Šlejmer ma
gyarázata számomra valószínűbbnek látszott. Drvar az ola
szoknak az ott felhalmozott rengeteg fakészlet miatt fontos. 
Az a fa úgy kell nekik, mint éhesnek a kenyér — mondta 
Šlejmer, s félnek attól, hogy ha kierőszakolják Drvarra való 
bevonulásukat, a kommunisták felgyújtják az óriási faraktárt. 
Közben megindult az autóbuszforgalom Grahovo és Knin 
között, s akik Grahovóról jöttek, mesélték, hogy egész nap 
hallani Drvar felől az ágyúzást. És egy este, mikor már a 
hírvárástól félőrülten jártam a várost, az úttesten hosszú sor 
jármű, a sötétben alig volt kivehető, hogy micsoda, csak a 
zaj árulta el, hogy valami nagyon nehéz — egy-egy jármű 
előtt négy meg hat ló. Nehéztüzérség — mondják mellettem. 
Hová? — kérdem az egyik lóháton ülő olasz katonát. Drvar 
ellen — kiáltja le, s a sora a nehézütegeknek hosszú, hosszú, 
és rettenetesen dübörögnek az utca házsorai közt — a dübörgő 
szót azóta is elválaszthatatlannak érzem a „düh” tőtől, ami 
filológiailag aligha helytálló, d e . . .  ahogy akkor a sötétben 
eldübörögtek a szemem előtt, abban volt valami komor, dü- 
hödten fenyegető.

Mint majd mindennap, szeptember 26-án is a Sipad kantin
jában ebédeltem az én horvátaimmal, s mikor ebéd után el
indultunk, mint mindig, híreket várni, a városba, Gavranić 
fejét csóválva áll meg, és a magasba mutat. Egész szokatlanul 
tiszta kék volt az ég, és csak egyetlen kis felhő látszott. — 
Nem látja, hogy az a felhő mozog? Pedig csöpp szellőt se 
érez az ember. És ami a legkülönösebb, figyelje csak, felfelé 
t a r t . . .  Szinte azt hinném — mondja végül —, tűz, nagy tűz 
lehet, ha idelátszik a füstje.

— Nagy tűz, de hol?
Idegesen felel: — Már párszor megmutattam magának. 

Épp e mögött a hegy mögött fekszik Drvar.
ö  maga azonban annyira nem volt meggyőződve arról, 

hogy a felhő tűznek a Kninig ellátszó füstje, hogy a másik
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két horvátnak, akik később jöttek csak utánunk, nem is szólt 
az egészről.

Délután, jó pár órával később, Hlavac hív, menjek vele, 
valamit vásárolni akar az egyik kis boltban. Ha valakinek 
volt valami ürügye „valahova” menni, s hívott, mindig kö
vettem a reményben, hogy „meghallok” véletlenül valamit. 
Azt hiszem, csak professzionátus spionok járhatnak így utcá
kon, boltokban és kocsmákban — szakadatlanul fülüket he
gyezve. Idegtépőén fárasztó foglalkozás, de ezúttal legalább 
csakugyan „meghallottam” valamit. A boltban, mely egyben 
kocsma is, utánunk még két ember tért be, s megütötte a füle
met a szó: „tűz”. Arról beszéltek, hogy Drvar ég88. Különös: 
félóra óta legalábbis ebben a kocsmában mindenki tudta. 
S már azt is tudták, hogy óriási tűz lehet, mert a knini tűz
oltókon kívül Sibenikből és Spalatóból is már útban vannak 
a tűzoltók. Hlavactyal együtt rohanok a knini tűzoltólak
tanyába, ahol az emberek izgatottan öltöznek uniformisaikba, 
míg mások, már egyenruhában, az útra kész tűzoltószerelvé- 
nyek körül foglalatoskodnak. Hlavaé, mint mindenkivel, az 
egyik tűzoltóparancsnokkal is jóban van, s az készséggel bele
egyezik, hogy Hlavaé tűzoltó-egyenruhába bújjon, és velük 
menjen Drvarra. Mondom Hlavaénak, míg az átöltözik: szól
jon, hogy engem is magukkal vigyenek. — Hova gondol, ezt 
kérni se lehet — mondja Hlavaé, s én megértettem, hogy azért, 
mert zsidó vagyok. A tűzoltók aligha gondoltak volna erre, 
de Hlavacnak eszébe jutott még ebben a pillanatban is, hogy 
az én társaságomban való érkezés Drvarra őt kompromittál
hatná, még a tűzben álló Drvaron is. A horvátok még mindig 
nem voltak vele tisztában, hogy ahol az olasz hadsereg mint 
okkupáló hatalom megjelenik, ott „Horvátország” megszűnik 
hatalmi tényezőként létezni. Rohantam a Grand Caféba, Gav- 
raniétyal és Chybával közölni az újságot, utánam, már tfiz
ol tósisakkal a fején, uniformisban Hlavaé, aki a poggyászáért 
jött — és hogy a másik két horvátot magával hívja. Gavranié, 
azt hiszem, miattam habozott — s így történt, hogy míg 
Hlavac kapacitálni igyekezett őket, a tűzoltószerelvények el
robogtak, és Hlavac lemaradt, s megint vissza kellett vetkőznie
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civilnek. Késő este már vissza is jöttek a tűzoltók. Mi vártuk 
őket. S megint egyszer megismétlődött a Segota-féle spliti 
tapasztalat: azt mondták, hogy porrá égett a vasút igazgatóság 
épülete is, az épület, ahol a mi lakásunk is volt — s hogy 
egyáltalán — ez utóbbi azonban igaz volt — lehetetlen minden 
oltási kísérlet, azért fordultak máris vissza. Másnap reggel 
Hlavac ismerős tűzoltóparancsnokát is megtaláltuk. Az azt 
mesélte, hogy Hlavacnénál — szintén a direkció épületében
— feketekávét ivott, s több, a házban lakó nő is ott volt, 
s mind jól vannak. Kérdem, ott volt-e Mici is, s mutatom 
Mici fényképét neki. Persze — mondja —, ott ült mellettem, 
a doktorné, hogyne! S én lelkesedve, hálásan újabb fél liter 
bort hozattam — mert kocsmában kaptam ezt az első biztos 
hírt arról, hogy Mici túlélt mindent, él, él! Csak épp nagyon 
fáradtnak látszik — mondta a jó ember, aki, mint később 
kiderült, se Micit, de még Hlaváénét se látta soha. Csak nem 
volt szíve hozzá, hogy annyi éhes kérdésre puszta nemmel 
feleljen — kicsit részeg is volt, a részegségnek abban a stádiu
mában, mikor meglágyul a kemény szív is.

Ez volt utolsó együttlétem az én drvari horvátaimmaL 
Feltűnt nekem, hogy nem várnak rám a Grand Caféban, hogy 
megtudják, kaptam-e már Puccitól permessót Drvarra; majd 
óránként ostromoltam Puccit, aki egyelőre csak azt felelhette, 
hogy jöjjek valamivel később, mert egyelőre még nem érkezett 
engedély arra, hogy civilek mehessenek Drvarra. Én, termé
szetesen, mindig valamennyiünk számára kértem a permessót. 
A kommandó előtt ácsorogtam, s találkoztam ugyan velük 
ott, de éreztem, hogy külön utakon járnak, titkuk van, za
varba jönnek, ha találkozunk. De elkerülhetetlen volt a ta
lálkozás, mert a kommandó előtt jöttek-mentek az emberek, 
főleg olasz tisztek, akiktől hírt lehetett hallani. Ott ismerked
tem meg azzal a fiatal olasz tiszttel is, aki jól beszélt hor
vátul, és összekötő tisztként autózott Drvar és Knin között. 
Vállalkozott, hogy levelet visz Micinek a kórházba. Kemény 
harcok voltak — beszélte el — a Ploéán89, ahol 120 foglyot 
azonnal kivégeztünk.
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— Százhúszat? Csak? — szóltak az én horvátaim, akik 
alighogy a tiszt átvette a levelemet, egy számomra ismeretien 
úrral, később megtudtam, Šimunovićnak hívják, minden ma
gyarázat nélkül eltűntek a kommandó épületében — ahonnan 
pár perc múlva az újsággal jöttek vissza, hogy megvan az 
engedélyük, autót is szerzett nekik šimunović, mennek Drvarra
— s izgalmukban s örömükben el is felejtették, hogy szégyell
jék előttem magukat.

Pucci azzal fogad, hogy Bugliarello, az olasz orvos-ezredes 
tegnap jött vissza Drvarról, ahol a kórházat „az orvosnő” 
mutatta meg neki, és Bugliarello elszömyedve beszélt neki 
arról, hogy milyen állapotban a kórház, és milyen nagy be
nyomást tett rá az orvosnő, aki ilyen nehéz viszonyok között 
dolgozott ott. Hála Puccinak, egy órával később én is mehet
tem autón Drvar felé. Katonai teherautón, egyedül én drvari, 
a többiek, vagy tízen, mind grahovói szerbek. Több pénzük 
volt, mint nekem, s valószínűleg nem úgy, mint én, aki utolsó 
percben tudtam csak meg, hogy mehetek, volt idejük készülni 
a hazamenésre — bevásároltak, s nagy kosár élelmiszerrel, 
gyümölccsel volt mindegyik megrakodva, örömükben mint 
a gyerekek hancúroztak egész úton, és óriási fűn szőlőkkel 
tömték egymást, engem és a bennünket kísérő olasz katonákat. 
Kérdezték tőlem, hogy én is szerb vagyok-e — mondtam, 
hogy zsidó. Nevettek, és azt mondták, hogy nehéz megmon
dani, mi volt rosszabb, szerbnek lenni vagy zsidónak. Ellen
tétben az én „intelligens” horvátaimmal, ezek a grahovói 
szerb parasztok s félparasztok tudták, hogy múlt időben kell 
már beszélni a papíron még egzisztáló rezsimről. S később, 
mikor az olasz katonák érdeklődtek, hogy én is „ortodosso”90 
vagyok-e, mielőtt felelhettem, rám néztek és kórusban felel
ték: tutti, tutti91. Mikor Grahovón nagy ricsajjal megállt a 
kocsink, barátokként búcsúztak el tőlem. Grahovo határában 
olasz katona kiabál utánunk. A kocsi megáll. Dr. Visocchi 
szalad az országúton, hogy kezet szorítson velem, és üdvöz
letét küldje Micinek. Ö most Grahovón állomásozik, és vélet
lenül meglátott a teherautón. Alig megyünk negyedórája, és 
egy szembejövő autóról kiszáll egy olasz tiszt, és újra meg
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állítja a kocsinkat. Az összekötő tiszt volt, aki már jött vissza 
Drvarról, és — Mici válaszát hozta nekem Drvarról. Két 
hosszú hónap után, először láttam az ő betűit. Három sor 
volt csak, nagy sietségben. „Dragi, dragi, preiivela sam sve, 
živa sam i zdrava”9* . . .  A másik mondat, hogy várjam meg 
Kninben, amint lehet, jönni fog . . .



IV





Júl. 22-én érkeztem vissza Kninből, egyedül. Blaieviétyel, 
a Šipad vasút knini állomásfőnökével utaztam együtt. Adta 
a „mérsékelt” horvátot, vagy talán tényleg az, nem tudom. 
Érdekes csak az volt, hogy, mint mondta, behívták a Sipad- 
vasút összes állomásfőnökeit Prijedorba. Ez, úgy látszik, nyug
talanítja. Egyébként a mi vasutasaink Kninben 4—5 napig 
vannak most, nem engedik őket haza, „készenlétben” kfell len
niük. Panaszkodnak. Blažević még arról beszélt, hogy Drvar 
már a régi római időkben is szerepet játszott1, valami fontos 
út vezetett rajta keresztül, amiről vannak emlékek. Velem 
utazott még ugyanaz az öreg muzulmán állatkereskedő, akivel 
együtt utaztunk odaútban Kninbe, most sokkal barátságosabb 
volt, bejött hozzám a II. osztályba, és mutogatta a selymet, 
bugyikat és kesztyűt, amiket a lányának, fiának és feleségének 
vett. Mondja, milyen drága minden Splitben. Mikor Drvaron 
leszálltam a vonatról, a vasútigazgatóság épületében, a föld
szinten kinyílt egy ablak, és odakiált nekem az a hivatalnok
nő, akivel Drvarra való első utazásunk alkalmával ismer
kedtünk meg, pópa lánya, hisztérikus, nem fiatal kisasszony: 
„Kako je gospodin?”2 Felelem neki, hogy jól, mire ő: „Hvala 
Bogu.”3 Csak éppen felszaladtam a lakásba, és aztán mindjárt 
az ambulanciára. A činovnički dóm előtt átfutottam a pla
kátokat, egy arról szólt, hogy Drvaron gyanús elemek tűntek 
fel, s ezért mindenki köteles minden nála lakó lényt bejelen
teni stb. Az ambulancián dr. Gračanin élénk csodálkozással 
fogad, azt hitte, Splitbe mentem, s vissza se fogok jönni, 
mondja a beavatott ember mosolyával. Obrad, az ápoló, nem 
kérdez semmit, elfogult, mint aki tudja, hogy nem lehet 
mindenről beszélni. Én ragaszkodom a programszerű külszín
hez, és elfogulatlanul felelem, miért ne jöttem volna vissza,
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nem kerget senki stb. Mindezt könnyű szívvel, mert tényleg 
hiszem, hogy Ervint volt mitől megmenteni, sőt frissen, és 
mindjárt felszabadítom Gračanint, és hozzáfogok a munkához. 
Délfelé átmentem a kórházba, ugyanaz a csodálkozás meg
érkezésem fölött, de megkönnyebbülés is, féltek, hogy talán 
az usztasák elfogtak, mert nem volt hírük. Dr. Ermencnél 
az irodában szlovén házaspár. Már Blazevictől hallottam a 
vasúton, hogy megérkeztek, 150 vagy 200 ember.4 A házaspár, 
polgári emberek, azt meséli, hogy a németek félórát adtak 
a készülődésre. Mindenütt, mindenkinél szlovének laknak, és 
kicsit küszködök magammal, morális kényszernek érzem, haj
lékot adni a menekülteknek, de nem tudom magam rászánni, 
hogy lemondjak az egyedüllétről, a közös lakásunk levegőjé
ről: egyelőre nem hívok senkit. Kitűnően érzem magam, telje
sen nyugodt vagyok, pláne, mikor egy lapot és levelet kapok 
Ervintől: minden rendben. 23-án egy csomo embert, szerbet, 
elvittek.5 Vašalic rettenetesen izgatott, Drvar még jobban ki
ürül, úgyszólván üres. Vašalićnak betegszabadságot adunk, 
menjen haza, s majd járunk hozzá, mondjuk, kalciuminjekció
kat adni. Vulic nagyon nyájas, semmi baj. 24-én az ambulancia 
tökéletesen üres, senki, de senki se jön be. Délután Vulić szól, 
hogy Bilbijáné, a boltosné hívat. Sietek hozzá. Levelet ad át 
Ervintől, válaszolhatok s írhatok, amit akarok. Reggel, 25-én, 
kórház előtt beviszem neki a választ. Nagy szenzáció, Nikola 
meséli: Marék fia® eltűnt! Elment fürödni, s nem jött vissza. 
A horvátok szerint megölték az „erdőbeliek”. Dr. Ermenc 
azt hiszi, túsznak vitték el. Ez a Marék fiú állítólag kommu
nista, s állítólag úgy nyilatkozott, ha senki más, ő fogja meg
ölni az apját.

26-a: tart a derűs állapot, mármint nálam. Nikolának 
pénzt adok olajra stb., amit a községházán kaphatok. De. be
jön dr. Levi7 felesége és kötszereket kér. Valami keveset ad
tam neki, 100 dinár kíséretében, amiért további kötszert vásá
rolhat receptre, amit én adok neki. Később dr. Ermenc azt 
mondja, küldjem el Nikolát valahová, Vulic nincs a házban, 
ő majd a nővért szóval tartja, amíg én a padlásra megyek, és 
megtöltöm az ő aktatáskáját kötszerrel a jugoszláv hadsereg
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visszamaradt készleteiből. Nincs türelmem megvárni, míg Ni
kola elmegy, s miután meggyőződtem róla, hogy a földszinten 
súrol, bízva saját kalkulációm helyességében, szaladok a pad
lásra, és lehetőleg „villámgyorsan” elvégzem a rám bízott 
feladatot. Dr. Ermenc meghív ebédre, hogy mindjárt utána 
együtt menjünk Vašalićhoz, kalciuminjekciót adni. ö  viszi a 
táskát. V aliiénál egy ideig hűsben, fa alatt ülve beszélgetünk, 
azután ő elsétál velünk lejjebb, egy kis sűrűbe, ahol két „er
dei” ember vár bennünket, tehát, mint kiderül, hívásra jöttünk. 
Gyönyörű az idő, csak éppen az új szandálom mindkét sarka 
leválik, s a két „követ”, míg a fűben ülve beszélgetünk, ba
rátságosan s kicsit csodálkozva sandít lábbelimre. Az egyik 
követ Ilija Materié, az az asztalos, aki dr. Zotovic bútorait 
csomagolta annak idején, s aki Ervinnek oly szimpatikus 
volt, középkorú, szikár, hallgatag, nyugodt ember. A másikat 
nem ismertem, R. Gojko8, szép, fiatal fiú. Gojko tart egy 
expozét az általános politikai szituációról, didaktikusán, mint 
prolik szokták, s természetesen fölöslegesen. A konklúziója: 
az akciónak eljött az ideje®, s lehet, hogy egészen hamar el
kezdődik. Dr. Ermencnek az a véleménye, hogy Drvart „be
venni* nem lehetetlen, az usztasák gyávák, de tartani nehezebb: 
próbáljanak túszokat szedni. Pl. Vulić ma elment állítólag 
gyapjút vásárolni állami megbízásból a parasztoknál, Jovót, 
kórházi szolgánkat elvitte magával vezetőnek. A propos, ve
tem közbe, nem jöttek még vissza? Csak nem lesz Jovónak 
valami baja. Gojkoék egyébként nem teoretikus megbeszélésre 
hívtak minket. A kérdésük: hajlandók vagyunk-e elmenni az 
erdőbe orvosnak? Dr. E. visszautasítja ezt, mondván, mi hasz
nuk van abból, ha a kórház pl. Vulicra marad? Ellenben min
denkor hajlandó segélynyújtás végett hívásukra bárhova el
menni, alibit mindig lehet találni. Én Ermenchez csatlakozom, 
egyébként a tónus velem szemben melegebb. S ha „rákerül a 
sor”, rendelkezzenek velünk. A követek meg vannak elégedve, 
s ezzel elválunk. Fönt még kicsit beszélgetünk V.-ékkal, aki 
egyedül hagyott volt minket a követekkel, s most házában 
kissé megvendégeli őket cigarettával s meleg étellel — azzal 
jön vissza, hogy egészben véve meg vannak elégedve azzal,
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amit mi mondtunk. Alapjában véve, „mobilizálva” vagyunk.10 
Én visszamegyek a kórházba, Ermenc még marad. Igen, még 
azt kérdezték tőlem, meg tudom-e szerezni dr. L. címét. 
A kolónián keresztül megyek haza, illetőleg L.-néhez, aki 
nagyon megijed, amikor a címet kérdezem, de rövid lelki tusa 
után megmondja. A Cinovnicki dóm előtt autó, usztasák, s 
szalad utánam a fiatal Šiklić, usztasa, egy másikkal, már nem 
tudom, melyik volt. A kezük tele munícióval, nagyon izga
tottak, s mondják, megtámadták „őket”, sebesültjeik vannak, 
mit tegyenek, hozhatják-e a kórházba őket? Természetesen, 
mondom, de ha kell orvos, el is mehetek, ahová hívnak. 
Hova gondolok, mondja a kis Šiklić, nő létemre, hisz ott 
lőnek! Nagyon tisztességtudó volt mindig velem szemben, 
s rendes fiúnak látszott ez a kis Šiklić. Az arzenáljuk11 felé 
kacsintok, s mondom tréfásan, tán csak nem fognak lelőni? 
A kórházban dr. Gračanin fogad, nagyon sápadt. Ostreljnél 
autójában agyonlőttek egy horvát őrnagyot és feleségét12, más 
sebesültek is vannak, orvost kérnek, ó  megy. Pár perccel ké
sőbb látom Kuharskyval, autóban, kimegyek, fehér köpenyben, 
az autóhoz, s kérdem, rám nincs-e szükség. Gračanin nagyon 
izgatott. Visszajövök, s Durót, ápolónkat, elküldöm dr. Er
menc elé, siessen, ahogy tud, a kórházba visszajönni. Jovo 
Vulictyal még mindig nem jött vissza. Egy kis papírzacskóba 
beleteszek néhány luminált13 s egy cédulácskát a címmel, csak 
Vasalić kezébe adja. Đuro elmegy, s közben dr. Ermenc jön, 
nem találkoztam Duróval, aggódom a cím miatt. Dr. Gračanin 
visszajött, az őrnagy és felesége meghaltak. Az erdőből lőttek 
az autójára, ő azt hitte, a gumikerék pukkant, leszállt, s ekkor 
közvetlen közelből lőttek rájuk. A sofőrnek nem történt baja. 
Dr. Lipkovié őelőtte érkezett, rá nem volt szükség. Dr. Er
menc azt mondja neki: menjen a Cinovnicki dómba, a „veliki 
zupan”-hoz, s beszéljen vele. Nem emlékszem, hogy ment-e, 
de később tőle halljuk, hogy holnap „preki sud”14 jön, s 20 km 
körzetben senki élő se távozhat el sehová. Ermencnek véle
ménye, értesíteni kellene Važalicot, hogy menjen el messzebbre. 
Kapunk sebesülteket, horvát katonákat, egy haslövés, éjjel 
1-kor laparotomia.15 Nikola az este puskával akart őrt állni
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a folyosón, dr. Ermenc elutasítja azzal, hogy ez kórház, ide 
fegyver nem kell. Ugyanezt mondja az usztasáknak, akik őrt 
akarnak állni, vagyis meg akarják szállni a kórházat. 
Ekkortájt hallom, hogy Jovo megérkezett Vulictyal, épen és 
egészségben. Drvaron az usztasák állítólag 3 csetniket fogtak 
el. Késón, hajnal felé, lefekszem az 5-ös sz. szobában, az a 
szoba, ahol Ervinnel együtt laktunk 3 hétig, amikor Drvarra 
jöttünk. Most rendesebben van berendezve. Kétségbe vagyok 
esve: mindent elrontottak, a merénylet hiba volt16, nem a hor
vát hadsereg ellen kell harcolni, hanem az usztasák ellen, 
minden vérbe fulladt. Hajnali négykor lövöldözés kezdődik 
mindenfelől17, sejtelmem sincs, mi történik, jönnek a sebe
sültek könnyebb sérülésekkel, horvát katonák és usztasák. 
Mikor kinézek az ablakon, Vulićot látom kilépni a házból, 
ahol lakik, a kórház mellett, katonazubbony van rajta, puska 
kezében. Jön dr. Gračanin a feleségével, aki állapotos, igen 
előrehaladott, kérnek, adjam át az ágyat az asszonynak, aki 
remeg a félelemtől. Már reggel van, a kötözőben 2 fiatal 
usztasa, az egyiknek a rövid jugoszláv—német háború alatt 
„bolovanjé”-t18 adtam volt, kimerült, sápadt. Mondom: mit 
szól most majd az anyád? Mert az anyját is kezeltem, szintén 
a háború alatt, szívidegesség miatt, telefonkezelőnő, s a riadók 
rémítgették. A fiú valami nagyon bátrat felel. A másik a kis 
Kselman, sokszor láttam usztasa-ruhában, s csak most tudom 
meg, hogy ő az, aki a háború kitörése előtt megsebesült, és 
megsebesített egy másik fiatal munkást. Kselman azt mondta: 
Hitler a mi védőpajzsunk. Szőke, jóképű fiú. Kselman ma 
3 csetniket fogott el. Később jön a bátyja, kérdezni, mi van 
az öccsével, megnyugtatjuk: könnyű sérülés, bekötözés után 
el is mehet. Folyik a munka, s egyre lőnek. 8 óra tájban jön 
bekötött kézzel Seidl vendéglős, Petrovicné vezeti, futva jön
nek. Seidl énhozzám: Nem vagyok sebesült, küldetésben jöt
tem. Petroviéné férje mérnök, szerb tiszt, hadifogoly Német
országban, Seidlnének egész társasága kicsit mulat Seidlen, és 
egyre rémítgették az utolsó időben, sőt tegnap du. hallottam 
egy mulatságos történetet arról, hogy kényszerítették csetni- 
kek, hogy fegyvereket tegyen le számukra egy meghatározott
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helyen. Az anekdota mindenesetre jó. Seidl mondja: A eset- 
nikek bevették Drvart19, az én házamat rohammal elfoglalták. 
Nézzenek utána, hogy nincsenek-e usztasák a kórházban, mert 
ha igen, kénytelenek lesznek beléjük lőni. Magyarázat nélkül 
utasítom Jovót, álljon az egyik ajtóhoz, és vigyázzon, hogy 
senki se jöjjön be a házba. Jovo habozik, gyáva, én rákiáltok, 
mit fél, mikor én magam állok a másik ajtóba! Ne kérdezz 
semmit, fogadj szót. Itt állok fehér köpenyben, közben csak 
beszaladtam az operációs terembe dr. Ermenchez: „a csetni- 
nikek bevették D rvart. . . ” Nem soká állok ott, jönnek kézi
gránátos, revolveres munkások lelkes arccal. Zöld bársony- 
ruhában fekete szemű, szimpatikus ember, Slavko Rodić.20 Az 
asztalon fekszik egy muzulmán katona, Slavko megsimogatja 
arcát, ne félj semmit, mondja, titeket becsaptak, de most mind- 
annyiotokat felszabadítottak. Ugyanezen szavakat intézi 
mindenkihez, mert bejárja az egész kórházat, egy egész szoba 
horvát katonával van tele, feljön az emeletre, ahol a folyosón 
szoronganak a nők, dr. Graíaninné, Velikopoljski mérnök fe
lesége a nyomorék, járni nem tudó lányával, mind halálos ré
mületben a lövöldözések miatt. Nem mertek a kórtermekben 
maradni, féltek, hogy golyó repülhet be az ablakon. Mind 
szabadok vagytok! — mondja Slavko dr. Graíaninnénak, 
akinek az arcán valami idült mosolygás ül. Mikor lemegyünk, 
a kórház és az orvosi lakások között halott horvát katona. 
Két ápolóval hordágyra rakatjuk, s én odafutok, felszedem 
a földről fegyverét, viszem utánuk a halottaskamra felé. 
A kórház udvarában, háton fekve, kitárt karokkal egy má
sik, a koponya szétroncsolva, az agyvelő kiröpült. Fegyvert 
nem szabad hevertetni, mert az usztasák még harcolnak min
denütt. Jön futva a szomszéd borbély, orvos kell a dombon, 
ahol sebesültek vannak. Megyek én, mondom, mire dr. Er
menc: Jó, csak menjen! A borbély kér valami fehéret, kap egy 
vérfoltos köpenyt, amit én használtam az éjjel az operációnál, 
s reggel felcseréltem eggyel, mely véletlenül túl hosszú, pár 
kötszer a zsebekbe s kézbe. A kórház udvara, az utca tele 
emberrel, hihetetlen látvány, mindenkinél puska, mintegy va
rázslatra, az összes szomszédok, a mészáros, mindenki, min
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denki. Vörös kendők, csupa boldog arc, a kezem szorongatják. 
„Kako ste?” „Vrlo dobro.” „Nikad bolje.”21 Szemben Seidl 
háza, a ház előtt Seidl apósa, Ostojié jön elém, a kezemet 
csókolja. Én a borbéllyal be a házba, azon át a kertbe. De 
alig érünk oda, lövés lövést ér, se előre, se hátra. A borbély 
azt mondta, hogy szabad az út. De most nem lehet habozni: 
hasra fekszünk, felállunk, futunk pár lépést, újból hasra fek
szünk — így jutunk kerítéseken, árkokon át a keresztútra. ahol 
szegény Renée-ékkel sokszor voltunk a háború alatt légi ria
dók alkalmával. Mindenütt emberek, puskákkal fekszenek, 
guggolnak, de a védett helyeken, kerítések tövében, nők és 
gyerekek is, akik elhagyták a házakat. Feljutunk egy kis síkra, 
egy kis házban 3 súlyos sebesült. Az egyiknek oldalából ömlik 
a vér, tüdőlövés, nincs segítség. Nemsokára meg is hal. Egy 
tüdőlövés, könnyebb eset, kötést, morfiumot kap, feküdjön 
csendesen, amíg el lehet szállítani. A 3-nak alsó lábszára tel
jesen szét van roncsolva, sok vért vesztett, amputálni kell, 
de nem lehet senkit se elszállítani, mert a kórház körül, mint 
mondják, valóságos golyózápor, a szemben lévő „ustaíki 
dom”-ból, a „Radnički dóm” pincéjéből, a kantinból lőnek. 
Ügy látszik, az usztasáknak sikerült ott magukat elbarikádoz- 
ni. Betegeimet tartom szemmel, türelmetlenül várva elszállí
tásukra. Segítségemre vannak férfiak, nők. Most látom először 
Persát22: nagyon jóképű, harmincegynéhány éves nŐ, energikus, 
szolgálatkész, feje bekötve, valami fekete irodai zubbonyban, 
mezítláb szandálban. Nagyon jó benyomást tesz. Közben be
vezetik Kepiénét a 14 éves lányával, sebesültek, jajgatnak. 
Kérdésemre, hogy hol sebesültek meg, elmondják, hogy a 
kolóniát a csetnikek kiürítették, mert a házakból lőttek, sőt 
lőnek még most is a horvátok, menekülés közben érték őket 
a golyók. Kepiéné jajveszékel, s legkisebbik lányáról beszél, 
aki szintén megsebesült, de nincs velük. Kepiéné számomra 
örökké elválaszthatatlan attól az élménytől, amikor a jugo
szláv összeroppanás kezdetén, hajnalban, epeköves rohama 
miatt hívott, s oda rohant be egy leány a hírrel, hogy most 
lőttek agyon az állomáson egy „potpukovnik”-ot2S. . .  ez volt 
Drvaron az első jel, hogy minden felbomlott, az asszonyt lá
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nyával most lefektetjük a szomszéd szobába. A ház előtt van 
egy kis pad, felváltva ott és a házban vagyok. A közelben 
egy kis ház kigyullad. Arramegy dr. L.-né más nőkkel, szintén 
ki a szabadba, Drvaron nem lehet lenni. Hívnak más sebe
sültekhez, Persa ellenzi, hogy menjek, túl veszélyes. De azért 
velem jön. A lejtős temetőben a sírok közt guggolnak férfiak, 
nők, gyerekek, egy könnyebb sebesült is. Még egy kirándulást 
teszek Mazié fiatal feleségéhez, könyörögtek, hogy jöjjek. 
Egy négyszögfi sík után hála Istennek kukoricás, de pár száz 
méter mégis. A fiatal asszony halálsápadt, tüdőlövés, menekü
lés közben érte. Egyre lőnek. Amint lehet, a kórházba kell 
vinni az asszonyt, szerencsére, isten tudja honnan, van hord- 
ágyuk. Ugyanazon az úton vissza előbbi állomáshelyemre. 
A Vašalić háza körüli ligetben szintén vannak sebesültek, de 
oda könnyebb eljutni, tehát odamegyünk. Útközben két nagy 
tábor mellett haladok el, az egyikben nyilvánvalóan foglyok 
vannak, ott látom Vuksant feleségével, az öreg Marék ül a 
gyepen, nagyon különös mellettük elmenni, de a fehér köpeny 
mindent eltakar. Távolabb, párosával, usztasák vannak fel
állítva, csak a kis Ataracot tudom agnoszkálni, siralmas kép
pel áll ott. A másik táborban látom Kalabánét, Zaricnét fe
ketében, másállapotban, egyszóval mindenkit, mert nyilván
valóan az összes lakásokat kiürítették. Az öreg Kakumné 
jajgatva jön hozzám, a 14 éves unokája meghalt menekülés 
közben — kedves, okos fiú volt, ismertem. Képié kezét tör
delve jön felém. Vašalić háza mögött rögtönzött kötözőhely. 
Adamovic mérnök átölelve tart egy fiatalembert, aki tüdő
lövést kapott, és ebben a helyzetben szenved legkevésbé. A 
kis Képié lány, 6 éves, haslövéssel fekszik a gyepen. Ott van 
Jovinné 2 kis gyerekével, de nincs semmi bajuk. Megjelölöm 
a sorrendet, melyben be kell szállítani a sebesülteket a kór
házba, amint lehetséges lesz, s megyek vissza. Mire visszaérek 
a házhoz, hála Istennek az első sebesültet már levitték a kór
házba, megyekőén is oda, Persa velem. Délfelé jár az idő, 
a lövések elcsöndesedtek. A kórházban dr. Ermenc és Grača- 
nin dolgoznak. Az amputációt elvégezték, és éppen egy usz
tasának nagy arcsérülését varrták össze. Hallom, amint cset-
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nikek mondják: őrizni kell, hogy ne menekülhessen el. Állít
sanak őrt, mondja dr. Ermenc. Kezet mosunk, Persa is. 
Dr. Ermencnek is tetszik Persa, mondja, tulajdonképpen kel
lene is segéderő. Így maradt Persa a kórházban.

A kórház tele emberrel, vér, kötszer mindenütt. Hol van 
Vulic? — kérdem többször is. Még nem fogták el. A Sokola- 
numM, a cellulózgyár, sőt még a Pilana is tartják magukat. 
Az egyikben Vulic lő usztasáival. Egyszerre csak látom Niko- 
lát megjelenni, felvenni ápolói köpenyét, mintha dolgozni 
akarna. Odamegyek egy emberhez: Ember, mondom, ez le
hetetlen állapot, a harc tart, Nikola nem lehet most ápoló 
a kórházban! — Hadd segítsen, feleli az. Mondom Persának: 
Lehetetlen állapot, Nikola a kórházban, Nikola usztasa. Persa 
végül is felfogja, miről van szó, és szól valakinek, aki elküld 
másokért. Nikola nem szökhet meg. Szóval tartják, körülve
szik. Látom távolból: mosolyog, nyugodtnak látszik. Miért 
jött? Utasítást kapott rá? Vagy csak az életét akarta men
teni? Feltűnés nélkül elvezetik. Vulićot még mindig nem fog
ták el. A kis Vulic Pavle a lakásuk előtt az udvarban, egy 
aktatáskával, sír. Néhányan faggatják: hol az apád? Oda
megyek, mondom, hagyják, gyerek ez, s bevezetem a kórházba 
a konyhába, legyen ott.

A betegek közt van a Špiranović fiú, a csetnikek hozták 
be, mikor kiürítették a kolóniát, 18—20 éves fiú, progresszív 
izomsorvadásban szenved, nem tud járni. Bátyja usztasa, apja23 
vasutas és rosszabb, mintha maga is usztasa volna, sötét alak, 
veszedelmes besúgó és főkolompos. Szolgálati úton volt Knin
ben, és állítólag ott rekedt, szerencséjére, mondják.

Délután 3-kor Persa kér, menjek el egy sebesültet megláto
gatni, állítólag nincs messze. Ugyanazon az úton, mint dél
előtt, de most nem lőnek, illetőleg csak a távolból hallatszik 
ide egy-egy lövés. Újból el a táborok mellett, melyeket „lo- 
gornik”-ok2tt őriznek. Az öreg Rakumné kérdi, bevitték-e a 
kisfiú hulláját a halottasházba? Én nem tudom. Az asszony 
Jajgat, hát csak nem hagyják heverni, mint egy kutyát! A mel
lette álló őr rászól: Elég már, a mi halottainkat se tudtuk 
még összeszedni, a halottak várhatnak. Kapok egy vezetőt,
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mondják neki, melyik házba kell menni. Egy emeletes fehér 
ház előtt suhancok kukucskálnak be egy zárt ajtó kulcslyukán. 
Kérdem, mit néznek? Felelik: semmit. Később útközben veze
tőm kérdésemre azt feleli: usztasák vannak ott bezárva. Bor- 
zongok, Nikolára gondolok. Az út gyönyörű, de sokkal hosz- 
szabb, mint mondták. Egy házban a papné és Madaracné ül
nek az udvarban, kávéval kínálnak, de nekem nincs időm, 
csak egy pohár vizet kérek. Végre megérkezünk. Itt is ismerő
sök: Vaüaliéné és Cvijetiéné, mindezek a nők a harc és veszély 
elől menekültek a csöndes falusi h?~ akba. Nagyon rendes 
szobában fekszik a sebesült, nem súlyos eset, még napokkal 
a felkelés előtt sebesült meg, nagy titok volt, s nyilvánvalóan 
azért hívtak, mert még orvos egyáltalán nem látta, s éppen 
engem akartak. Visszaútban a fehér házról megtudom, hogy 
nem iskola, hanem valami tehetősebb parasztoknak családi 
háza volt, de most üresen állt. A helyet Trinic-bregnek*7 hív
ják, a ház körül most nincs senki. A lágereknél megválók veze
tőmtől, egyedül is vissza tudok menni a kórházba. Mikor 
Vuksanék előtt elmegyek, látom, Vuksan összekötött kezekkel 
ül. Az arca inkább keserű. Az asszony panaszkodik, hogy a 
gipszkötés a térdén akadályozza a járásban. Mondom, ha 
akarja, egyszerűen felvághatja, de tulajdonképpen nem kellene, 
hogy zavarja. Vuksan kér, ha másnap hazaengedik őket a 
lágerből, keressem fel a feleségét. Távolabb egy réten Lipnja- 
kot látom állni; szabadon, pár ember áll körülötte. Mikor to
vább megyek, jön néhány ember, hol van Lipnjak, kérdik 
egymást, valami ultimátumot akarnak vele fogalmaztatni a 
Hrvatski Narodhoz. így mondják. Csoportokat látok, azt 
mondják, fegyvereket osztanak ki köztük. Legegyszerűbb volna 
a kolónián keresztül mennem, legjobban azt az utat ismerem, 
de azt mondják, ne menjek, arrafelé még nem biztos az út, 
ott még lőnek. Hallatszik is hébe-hóba egy-egy lövés, sőt gép
fegyverropogás is. Megyek tehát tovább ott, ahol de. jártam, 
de most egyedül, késő délután csodálatos az idő és az út. 
A keresztútra érek, a kórház közelében, a kis dombon. Ahogy 
megyek lefelé, a lejtőn kissé futva, szembejön velem Vulié. 
Civilben van, a szakálla reggel óta nagyon kinőtt, hajadon-
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F6tt van, az arca nyugodt, kissé feleselni látszik két kísérőjé
vel, de nem hangosan. Én önkéntelenül visszahátrálok. Talán 
nem is ténylegesen, de így érzem. Vulié rámnéz, nem köszön, 
így érzem: nem köszönünk egymásnak. Ezalatt a keresztút 
másik részén négy ember hoz egy hordágyat, magasan tartják, 
lassan jönnek. Vuliéot már elhagytam. A hordágyon letakarva 
egy nő fekszik. Az emberek azt mondják nekem: ha Istent 
ismer, segítsen rajta. Ók lassan jönnek, én előresietek a kór
házba, hogy minden készen legyen, mire hozzák a nőt.

Az operációs teremben munka, műszerek, kötszerek, vér. 
Dr. Ermenc elhivatta volt Dlusskyt is: „hogy minél nemzet
közibbek legyünk”, mondja. A hordágyat behozzák a folyo
sóra, leteszik a földre. Halálsápadt nő, az arca csupa vér, 
a ruhája a testéhez tapad. A sebet keresem: az alsókar szét
roncsolva, mély roncsolás a lapocka tájékán. Odahívom 
dr. Ermencet. Ki ez a nő? — kérdezi. Nem tudom, felelem. 
Odajön a bába, fölébe hajol: „Hisz ez a Vulicné!” A kereszt- 
úton találkoztak, és se a nő nem látta férjét, sem a férfi a 
feleségét! Nincs az a színpadi rendező, aki ezt a keresztutat 
kitalálhatta volna!

Aztán operációk következtek, egyik a másik után. Egy 
Petrakovié nevű szép fiatal fiú haslövéssel. Mikor behozták, 
azt kérte tőlem, küldjék ki mindenkit, csak én legyek ott, 
amikor levetkőztetik, és valami érthetetlent magyarázott, hogy 
a nemi szervén van valami rendellenesség. Nem emlékeztem, 
hogy valaha láttam volna, de ő úgy látszik, ismert. Laparoto- 
mia közben, az operációs asztalon halt meg. Egy másik, Kovié 
nevű, 40 év körüli ember, szintén haslövés, a máj sérült meg, 
az éjjel halt meg a barakkban. Graüaninék megint a kórház
ban aludtak, én tehát bevonultam az ultratherm-szobába. 
Egész éjjel lövések hallatszottak.

Hétfőn, 28-ikán, mindenütt vörös zászlók. A szemben lévő 
volt „ustaíki dóm” falán a felírás: S. S. S. R., cirill betűkkel. 
Vörös fejkendők, vörös nyakkendők, a „logor”, vagyis az 
„ustaíki dóm” előtt férfiak sorakoznak, vagy 50, de nincs 
mindenkinél fegyver. Énekelve vonulnak el. Hallom: „Mar- 
iirala, marširala staljinska brigada .. .”28 Civilben vannak, né
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melyiken katonasapka. De még mindig hallatszanak lövések, 
a cellulózgyár még mindig tartja magát.29 S úgy hírlik, hogy 
már több ízben küldtek oda követeket, Rosegget, Lipnjakot, 
Marekot és Vuksant meg Bauert, utóbbi hármat megkötözve, 
azzal a felhívással, hogy adják meg magukat, mert ha nem, 
a foglyokat mind ki fogják végezni. Déltájban egész sereg 
fiatal lány jön a kórházba, ápolónőnek ajánlkoznak, de Persa 
azt mondja: Csak a „mieinket” fogjuk felfogadni. — Vannak 
olyanok, akik ápolónői tanfolyamot végeztek, köztük a kis 
szőke tanítónő, ezek elégedetlenül távoznak. Ugyancsak dél
tájban repülőgép zúgása hallatszik. A kórház előtt ifjak és 
lányok és szinte még most is látom a kis Markanovié Rózát, 
a munkásotthon kantinosának 16 éves lányát, amint elkezd 
tapsolni, s a többiek vele együtt kiáltoznak: „Ezek a mieink! 
Ezek a mieink!” Azt hitték, orosz repülőgépek jöttek. Fogal
muk sincs földrajzról, stratégiáról, a drvari forradalom „a 
világforradalom”. A repülőgép másnap is visszatért, egész 
alacsonyan repült, s hallatszott is valami detonáció, de kárról 
nem értesültünk.

Most már nem emlékszem minden órára, sajnos, a későbbi 
napok is összefolynak emlékezetemben. De egy pár esemény 
még éppen olyan élesen él bennem, mint az első nap. Ennek 
a hétfői napnak délutánján, estefelé Persa azt mondja, hívnak 
a „stáb”-hoz, Trubarra kell mennem sebesülthöz, ő velem jön, 
egyedül nem mehetek. Kicsit félek, a kirándulás nem veszély
telen, de nem habozhatok. S hogy lóháton kell majd menni, 
ez még inkább aggaszt. Gyalog még szívesebben mennék. 
Megfelelő ruhám sincs. Tegnap a puska- és gépfegyvertűzben 
egyszer se vert hangosabban a szívem, nem haboztam. Gon
doltam Ervinre, de nem féltem. Most arra gondolok, mi lenne, 
ha én itt Drvaron elesnék? Ervinre gondolok, a kéziratokra, 
melyeknek utána kellene néznem, de nem jutok hozzá. Le
megyünk a stábhoz, a községházára, autón. A kapu előtt, a 
folyosón, csupa ismerős arc, munkások, parasztok, mindenkin 
ugyanaz az átalakulás látszik meg: mind kiegyenesedtek, mind
nél fegyver, mindnek ragyog az arca a büszkeségtől és öröm
től. A kezem szorongatják, dicsérnek, hogy tegnap milyen jól
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tartottam magam. Ezt mondta Gojko30 is, amikor először ta
lálkoztam vele, nem tudom már, hol. Bevezetnek a komman- 
dánshoz. Fiatal ember, entellektüelféle, nagyon egyszerűen, ko
molyan és csöndesen beszél. Szimpatikus arc. Ott van Slavko. 
akiről megtudom, hogy Persa bátyja, és dr. Levi. Az ablaknál 
egy fiatalember áll fehér pulóverben. Véletlenül úgy helyez
kedtünk el az asztal körül, hogy háttal ülök neki. A trubari 
kurírra kell várni, aki lovak végett ment el. A kórházról kér
deznek, Slavko azt mondja, csak énhozzám van teljes bi
zalmuk. Fel kell sorolnom, ki tartozik a kórházhoz, minden
kiről megkérdezik, kiféle, miféle. Meglepetésemre úgy látszik, 
nem osztják kitűnő véleményemet VašalićnSl. Nem kell-e tar
tani Graüanintól, Dlusskytól? Mondom, Gračanin soha még 
ennyit nem dolgozott, mint most, és hogy valamennyien dol
gozni fognak, függetlenül minden eddigi nézetüktől. Ez persze 
hosszan és részletesen történik. Közben bejön egy ember és 
jelenti, itt van Jure anyja. Ljuba, a kommandáns51, bevezet
teti, feláll, kezet nyújt a nőnek, „fme, itt áll Jure”, mondja, 
„amint látja, se meg nem sebesült, se megkötözve nincs. Tes
sék, beszéljen vele.” Ez tehát Marekné, és a fiú az ablaknál, 
az eltűnt és megkerült Marék fiú, a kommunista! Mareknét 
most látom először. Elég fiatal, vékony nő, pepita kosztüm
ben. Kissé mereven a fiához lép, kezet fognak, aztán nekünk 
hátat fordítva, az ablaknál beszélnek. Ennyi volt a jelenet. 
Nem nézem tovább őket. Folytatjuk a megbeszélést. Ljuba 
mondja, holnap reggel el fog jönni a kórházba dr. Levi, ő lesz 
a „technikai igazgató”, előkészíthetem rá Ermencet, és biztosít
hatom, hogy dr. Levi a mi orvosi munkánkba nem fog zava
róan beleavatkozni. A trubari kurír nem jelentkezett még, 
mondják, nem kell megvárnom, ma már úgy se lehet menni, 
valószínűleg nem talált lovat. Persával visszamegyek a kór
házba. Késő van, valamit enni kellene, ajánlják, hogy majd a 
Seidl-kocsmából hoznak valamit, most onnan élelmeznek min
denkit, de én inkább magam megyek át, kicsit ki akarok jutni 
a kórházból. Seidlnál zsúfolva. Egy civil ruhás, kis angol 
bajuszos férfi nyájasan mosolyog rám. Csak később jut eszem
be, hogy ő az a bizonyos horvát kapitány, akiről annyit sut
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togtak, hogy az usztasák ellensége, a csetnikek barátja, s aki 
egyszer az usztasákat lefegyverezte. Mindenki elképzelhetet
lenül baráti. Egy kis asztalnál helyet kapok. Elém adják a va
csorát, a szomszédom Lohsmit Hans, a híres kommunista ve
zér, sörrel kínál meg és beszélgetünk. Mondom, milyen hihetet
lenül bravúros, amit tettek, ahogy Drvart bevették. Azt mond
ja, igen, és szerencsére, aránylag kevés áldozat árán. De az 
usztasák nagyon megkönnyítették a dolgunkat, azzal, hogy 
elhurcolták és kivégezték a szerb patriótákat. Különben ne
künk kellett volna végezni a nagyszerb urakkal.

Másnap, kedden délelőtt, meséli valaki, hogy a vasútigaz- 
gatóság épületében, előző este fegyverek után kutattak, és 
feltörték a zárt lakásokat. Ez kissé nyugtalanít. Arramegy 
Rosegg. Dr. Ermenc azt mondja, hívjam be a kórházba, s 
kérdezzem meg, mi van a lakásommal. Rosegg kérdésemre azt 
feleli, sajnos, igaz, fosztogattak, és nálam is betörtek. Most 
már nagyon nyugtalan vagyok. Kérem Persát, jöjjön velem, 
sietünk a lakásomra. Mind a két ajtó betörve, a földön szét
dobált holmik, ruhaneműk, de engem nem ez érdekel. Chybáné 
kamrájának az ajtaja tárva-nyitva, a láda, melybe csomagol
tuk a kéziratokat, nyitva, a papírok szanaszét dobálva, sok 
ezer lap összevissza dúlva. Hiányzik Ervin télikabátja s az 
én bundám is, de megvannak a hócipők, kesztyűk s egyéb 
meleg holmi. Kihúzom a „Kapital”-t32, mutatom Persának: 
én velem tették ezt! Az alsó emeleten minden ajtó zárva, nem 
tudom Chybánét megkérdezni, mi történt a másik kofferrel, 
amiben a legfontosabb kéziratok voltak. Persát megkérem, 
kezdje összeszedni és visszarakni a papírokat, míg én átsza
ladok Rosegghez, további részleteket megtudni. Roseggné azzal 
fogad, hogy a bundámat megmentették — mint később meg
tudtam, nem kellett megmenteni, bent hagyták a ládában 
azok, akik feltörték, s a nők csak magukhoz vették. Roseggné 
leírja, milyen borzasztó volt, sorba járták a lakásokat, valami 
felelőtlen horda, mindenhonnan sok holmit vittek el, Hlavac- 
nét megrúgták úgy, hogy nagy zúzódást kapott, s végül is 
Bauerékat, Chybánét és Hlavaénét elvitték a „logor”-ba. 
ö  mondta az embereknek, amikor énhozzám betörtek, tud
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ják-e, hogy az orvosnő lakása ez? Az emberek azt mondták: 
„Ona nam je prva”M, mire ő korholta őket, ha így van, szé
pen viselkednek velem szemben! Megköszöntem hogy a bundát 
őrizetbe vette, hogy a kofferemmel mi történt, nem tudhat
tam meg. Visszamentem Persához, beraktuk mind a papírt. 
A spájzban se a liszthez, se a többi élelmiszerhez nem nyúltak, 
a szappant azonban, 2 darab híján, elvitték. Elvitték Ervin 
rongyos esernyőjét, az enyémet meghagyták, s a szekrényből 
se tűnt el semmi. A földön hevert leghasználhatóbb pár cipőm 
egyik fele, s hiányzott a fogasról 2 pizsama egyikének a ka
bátja. Az asztalon volt egy fél üveg málnaszörp, azt nyilván
valóan kiitták. Fel nem borították az üveget, mert annak 
nyoma lenne. S a tűzhelyen volt a serpenyőben maradék sült 
krumpli, azt megették. Hideg és állott kellett hogy legyen. 
S még valamit loptak: egy kis kofferben a spájzban függö
nyök voltak, azt elvitték. Tehát éhes és szegény parasztok 
voltak. Meghagyták a 20 000 din. értékű bundát, s elvitték 
a rongyos esernyőt! Nagyon izgatott, csaknem kétségbeesett 
voltam a papírok miatt. Visszamentünk a kórházba. Persa 
azt mondta, majd kerít lakatost, hogy a zárat megcsinálja, 
s bezárhassam a lakást. Jött is egy, odaadtam a kulcsot. Ké
sőbb azzal jött vissza, hogy már nem tudom milyen okból 
nem csinálhatja meg, s a kulcsot magánál felejtette. A lakás 
tehát továbbra is nyitva állt, de most már nem kellett tar
tani semmitől. A házat őrizték, s plakát jelent meg, halál- 
büntetéssel fenyegetve az esetleges fosztogatókat.

Dr. Ermenccel közöltem, hogy dr. Levi lesz a technikai igaz
gató, vagyis: a politikai megbízott. Dr. Ermenc azt mondta, 
nagyon jó, legalább nem őt terheli a felelősség, s én is örültem, 
mert nem szerettem volna, ha nekem osztják ki ezt a szere
pet. Reggel tehát megjött dr. Levi. Durónak, aki fehér kabá
tot adott rá, azt mondta, szólítsa őt doktor elvtársnak, a töb
binek mondhat, amit akar. Duro képe zavart s némi ijedtséget 
árult el. Velünk, orvosokkal szemben Levi szerény és barátsá
gos volt. Azt mondta, 10 évet töltött börtönben, a mediciná
hoz tehát nemigen ért, kompetenciánkat nem szándékszik két
ségbe vonni. Vele együtt megjelent egy élelmezési biztos, és
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még egy megbízott, akinek máig se tudom pontosan, mi volt 
a funkciója. Ez a Simo egyébként paraszt, szerény és kedves 
ember volt. Dr. Levi leborotvált fejjel járt, s külseje emlékez
tetett újságokban látott orosz politikusokéra. Másfél évvel 
ezelőtt nősült, felesége, mint a Graüaniné, előrehaladott más
állapotban van. A kórház ezentúl mindenki számára nyitva 
van, nem a betegsegélyzőé. A városi gyógyszertárat naciona- 
lizálják. A községi orvos ambulanciájáról minden műszert 
a kórházba hoznak. Dr. Zotovic műszereit megtalálták, s 
szintén a kórházba hozták. Szerintem ez utóbbi felesleges. 
Dr. Levi intézi a személyzeti ügyeket, a lányokkal ülésezik. 
A lányok közt van Albahari Rahela, szép fekete zsidó lány, 
a szüleit és testvéreit az usztasák B. Petrovacra hurcolták, 
üzletüket kifosztották. Rahela természetesen piros kendőt vi
sel. Egy másik lány, Beokovic Milica, szőke, csendes lány. 
Nagyon meglep, mikor a nevét hallom. Pénztárosunknak 
lánya, és nem él apjánál már régóta, mert kommunista. Nem 
tudtam erről a kis családi tragédiáról. Beokovic egyszer fel
tűnik a kórházban, ijedt, és tanácsot kér: a csetnikek kíván
ják, hogy adja át a kasszát, megtegye-e? Ezen a napon érte
sülök, hogy a nővért bevitték a „logor”-ba, de nem tulajdo
nítok neki jelentőséget. Mondom Persának, az a nő teljesen 
ártalmatlan. Julka, a mosónő is a logorban volt egy napig, és 
hazaengedték. Másnap, 30-ikán, szerdán de. a kórház irodá
jában állok. Egyszerre visszadöbbenek: vagy 50 főnyi csoport 
vonul el a kocsiúton, széles sorokban, férfiak összekötözött 
kezekkel, s ezenkívül mindegyik az előtte és mögötte haladó
hoz van kötve, tehát valósággal kötélen húzzák őket. Az első, 
a német, aki mindig fekete nadrágban, csizmában és fehér 
vagy barna ingben járt, s akit először akkor láttam, amikor 
egy usztasa-ünnepély napján a Verle lányokkal jött a kór
házba a füle miatt, és ott mást, aki kezelhetné, nem talált, 
csak engemet. Állítólag a Gestapo tagja. Ami most feltűnik, 
az az, hogy milyen magas, és hogy ő az első a sorban. Ügy 
rémlik, ott látom Bauert, Marié szabót, aki az esőkabátomat 
alakította át, naivul hozzá tévedtünk be, szabót keresve. 
Nagy besúgónak mondták később. Az öreg Sontagot is ott
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látom, de ez talán tévedés volt, mert később értesültem, hogy 
nem bántották. A jelenet azt jelenti, Drvaron megtört az 
usztasák ellenállása.54 — Másik lakatost keresek és kapok. 
A ház előtt álló strázsát megkérem, jöjjön fel, mert szeretném 
kinyittatni és újból bezáratni Chybáné lakását, miután majd 
kofferemet onnan kihoztam. Noha teljes bizalmuk van hoz
zám, húzódozva fog a lakatos ehhez a munkához: idegen la
kást kinyitni a tegnapi eset és a halálbüntetést ígérő plakát 
után! De mégis rááll, azonban nem sikerül a dolog, valami 
patentzár van az ajtón, és az ajtót betöretni semmiképp se 
akarom. Le kell tehát mondanom, hogy megtudjam, mi tör
tént a kofferrel, legnagyobb kincsemmel itt Drvaron. Felme
gyünk az én lakásomba, ahol 2 kulcsot kell találni, átalakítani, 
hogy be- és kizárhassam lakásomat és spájzomat. A strázsa 
velünk jön, noha ez már fölösleges, hisz saját lakásomról van 
szó. Míg a lakatos dolgozik, leültetem és pálinkával kínálom, 
egy kevés van itthon, a fosztogatók figyelmét elkerülte. Azt 
mondja, a fő ellenségektől már nem kell tartani, Baver, Vuk- 
san, Kvasnica . . .  Így mondja: Baver, Baver kérte, ne bántsák, 
ő csak igazgató volt, Ő kötözte őket, mondván, ne féljen, de 
később hozzátette: Légy te amott igazgatójuk! Nem egészen 
összefüggő, amit mesél, de én nem kérdezem. Délután meg
tudom, hogy a fogolytábort feloszlatták, a nőket hazabocsá- 
tották, s a kórházból elküldök egy embert, akit Persa ad, hogy 
kérje el Chybánétól kofferemet, s hozza el a kórházba. Végre 
nálam van, kinyitni nem tudom, mert nincs nálam a kulcsa, 
de úgy látszik, érintetlen. Ágyam alatt helyezem el az ultra- 
therm-szobában. Másnap a tegnapi strázsa jön és értesít, hogy 
Ervin télikabátját megtalálták, s Chybánének adták át.

Vulicné a kórházban fekszik a többi nő közt. A kisfiú 
folyton ott ténfereg, az aktatáskáját szorongatva. Ma Vulicné 
váratlanul és a többi beteg előtt megszólal, és azt mondja 
nekem: Matónál volt 40 000 din., amit az államtól kapott 
gyapjúvásárlás céljából, ezt a pénzt ő a nővér segítségével 
a gyógyszertárban rejtette el, „a tea alatt”, vegyem ki, s hol
nap majd jön 2 usztasa, adjam át azoknak. Megőrült? Mit 
akar tőlem? Tudja, hogy én alszom a gyógyszertár mellett,
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konstruálni akar egy történetet, amelynek point-je volna, 
ha a csetnikeket leverik, hogy én elsikkasztottam a pénzt?! 
Hívom Persát, elmondom neki a dolgot azért, hogy az 6 je
lenlétében keressem a pénzt. Több fiókot, melyben gyógy teák 
vannak, átkutatok, nem találunk semmit. Közlöm Ermenccel 
a dolgot, mondja, tudott a pénz létezéséről, Vulicné rá akarta 
bízni megőrzés végett, s aztán, úgy látszik, meggondolta a 
dolgot. A nővér fogsága most más színben tűnik fel. Kérdem 
Durót, mi a véleménye a nővérről, mert én tartok tőle, hogy 
ártatlanul fogták el. Đuro szerint egyáltalán nem ártatlan, 
mindig spicliskedett Vuliénak, és Nikolával együtt úgy nyilat
kozott, hogy Ervin (!) még meg fogja járni, s hogy mennyire 
örült, amikor egyszer zsákot hordanak vele az usztasák. Persa 
azt mondja, a nővérrel baj van, rosszul áll az ügye, a kihall
gatásokon belezavarodik saját beszédébe, ő, Persa, fél, hogy 
még agyon is lőhetik. Én is, dr. Ermenc is azon a véleményen 
vagyunk, hogy buta, de tulajdonképpen rosszra nem képes. 
Minthogy a kisfiú állandóan ott settenkedik a gyógyszertár 
körül (már táska nélkül, abban, mint megtudtam, 6000 din.-t 
találtak), azt ajánlom, Vulicnét izolálni kell. Kap tehát egy 
külön szobát, a 10-es számút.

Másnap de. megjelenik a nővér. Hol a pénz? — támad rá 
dr. Ermenc. Dehogyis a pénzről van szó, feleli a nővér fel
háborodottan. Egész más dolgokat kérdeznek tőle. Hogy ő 
bombát dobott, amikor elősegítette Butkovié usztasa szökését, 
ebbe a bombába halt bele Petrakovic. így tudom meg, hogy 
az usztasa megszökött, hogy a barakkban feküdt, és furcsa 
dolgok támadtak fel emlékezetemben. Hogy vasárnap este 
a nővér Veronáit35 kért a barakkban fekvő tüdőrákos Tadiíka 
számára, de hozzátette, hogy fél este oda lemenni, és hogy 
leküldheti-e az egyik új ápolónővel, amibe én természetesen 
beleegyeztem. Persa azt meséli, hogy a kihallgatáson azt val
lotta, hogy Veronáit vitt vasárnap este Tadiíkának, és ez al
kalomból kíváncsiságból lenyomta az usztasa ajtajának ki
lincsét, hogy megpróbálja, be van-e zárva. Lehetséges, hogy 
ez a féreg, ez az alattomos, leselkedő, gyáva lény aktívan 
segített az usztasáknak?! Máig se tudom ezt a kérdést eldön
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teni. A nővért saját kórházi szobájában fogságban tartják, 
Persánál van a kulcs, Persa vitte neki az ételt hosszú hetekig. 
Hetekig nyafogott, először búcsúlevelet írt, öngyilkossággal 
fenyegetőzött, majd mindenféle betegségei voltak, melynek leg
jobb ellenszerének brómok s hasonlók bizonyultak. Én min
dennek dacára fenntartottam és hangoztattam azt az állás
pontot, hogy túl gyáva ahhoz, hogy még csak kezébe is ve
gyen egy bombát, a pénz elrejtése, az igen, az illik hozzá. 
A pénzt egyébként mindjárt előkerítette, a kályhába rejtette, 
tehát Vulicnét becsapta, mén annak szeme láttára a tea alá 
tette, ahonnan később kivette. A nővér élete egy hajszálon 
lógott.

Drvaron 26. óta se vasút, se posta, az üzemek állnak. 
Az élet megállt, csak a harc tan . A világtól el vagyunk 
hermetikusan zárva.

12 éjjelen át aludtam az ultratherm-szobában, a kofferrel 
az ágyam alatt. Haza csak átöltözni jánam, s egy ilyen al
kalomból, mindjárt az első napokban, sorba látogattam a 
házbeli nőket, Chybánét hálával, de mind ott szorongtak, 
Bauerék, Kvasnicáné, Hlavacné és Chybáné a Rosegg és Ki- 
dery lakásában, a másik traktusban. Remegtek, hogy le fogják 
őket mészárolni, az istennek se voltak hajlandók saját laká
saikban aludni. Az én traktusom ilyen módon teljesen üres 
volt. Budisavljevicékhez is elmentem, úgy találtam, az adott 
szituációban ezek a látogatások illendők és különösen a nők 
számára vigasztalók. Biztattam őket, nyugtattam, hogy semmi 
bajuk se lesz, recepteket és gyógyszereket vittem nekik, min
dent, amit kének. Igyekeztem őket rábeszélni, térjenek vissza 
lakásaikba, úgy láttam, a vendéglátók is már nagyon meg
elégelték ezt az állapotot. Egyébként egész életem a kórház
ban zajlott le. Még egyszer behívtak a „stáb”-hoz, megint 
Trubarra kellett volna mennem, és megint nem lett belőle 
semmi. Amíg most is a kurín vártam Ljubo Babié szobájában, 
bevezettek egy lefegyverzett csendőrt. Belép, összeüti bokáját. 
Žandar Ramic — mutatkozik be. Nyilvánvalóan most fogják 
szabadon bocsátani. Mindig a nép barátja volt, mondja. Igen, 
csakhogy a nép nem szereti azokat a barátait, akik unifor
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mist viselnek, feleli rá Ljubo. Most majd menjen haza, végezze 
dolgát, de jól teszi majd, ha nem sokat mutatkozik. Két író
asztal állt a szobában egymással szemben. Ljubával szemben 
egy másik férfi, mindegyik íróasztalon egy-egy revolver. Én 
oldalt ültem, nagyon érdekelt a dolog, de úgy találtam, je
lenlétem nem illő, felálltam és felajánlottam, hogy a szomszéd 
szobában várok. Ott beszélgettem tehát egy nővel, tanítónő
nek mondta magát, míg megjelent a kurír, a mi Milošunk, volt 
ápolónk. Vele megbeszéltem, hogy a sebesültet legjobb behozni 
a kórházba másnap, MiloS visszakísért a kórházba, s én rá
beszéltem, jöjjön vissza hozzánk ápolónak, majd én ajánlom. 
Milol örömei állt rá. Dolgozott is aztán pár napig, de aztán, 
úgy látszott, nem tetszett ott neki. Azt hiszem, nem tetszett 
neki a gerilla, a kommunizmus, és egyszerűen haza akart men
ni. Dr. Levi azonban „megdolgozta”, elküldte Oítreljre, s ha 
MiloS később meg-megjelent nálunk, friss volt. Igaz, hogy 
fel is volt öltözve: csizmája, esőkabátja volt, és egész tipp- 
topp a megjelenése, különösen az azelőtti rongyaihoz képest.

Budisavljevićet többször úgy találtam, hogy a vasútigaz- 
gatóság épülete előtt a lépcsőn ült, s a munkásokkal beszél
getett. Egy vasárnap du. Bastasiban népgyfilés, megtudom, 
Budisavljevié oda kiment gyalog. Felesége nyugtalan, hogy 
oly soká marad. Engem estefelé egy gyerekhez hívnak falura. 
Nincs messze. Korholom az apát, mért nem jött korábban. 
Azt mondja, a gyűlésen volt. Kérdem, mit beszéltek. Nemigen 
értette, mondja. Egészben véve közömbösnek látszik. Paraszt.

Egyszer mentem végig ez alatt az idő alatt a čaršijdn. A vá
rosi gyógyszertárba készültem, mikor a riadó repülőgépet 
jelzett, s vissza kellett fordulnom. Másodszor mégis lejutottam 
a gyógyszertárig, ahol a kórház számára választottam ki 
gyógyszereket. De nagyon rossz érzés volt a áarfiján járni: 
teljesen üres volt, ajtók, ablakok csukva, éreztem, ez az öz
vegyek utcája. Egy kútnál egy nő állt, s nem túl barátságosan 
nézett rám. Nem ismertem.

Az első napokban történt, hogy egy Jole36 nevű munkás 
katonatiszti uniformisban dr. Ermenc orra alá revolvert tar
tott, s megfenyegette, hogy lelövi, és lelő valamennyiünket,
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ha a barátja belehal a sérülésébe. A barátjának, Stevónak37, 
tüdőlövése volt, s nagyon rosszul volt. Jole úgy találta, nem 
teljesítjük kötelességünket, mert a szolgálattévő orvosnak a 
földön kell az ágya mellett feküdni, s őrizni még a lélegzetét 
is. Ki volt szolgálattévő? Mind állandóan a kórházban vol
tunk, alig feküdtünk le, éjjel-nappal dolgoztunk, a sebesültek 
özönlöttek, könnyebbek a kötözőnkbe, a súlyosabbakat egyre 
hozták, sokan meg is haltak, valóságos hadikórház voltunk. 
Jóiéval nem lehetett beszélni. Hogy ez most nem betegsegélyző, 
ahol zsebre tett kézzel sétálgathatunk. Amikor már semmi 
érv se használt, rákiáltottam Jóiéra, mondván, ő még a pólyá
ban volt, amikor én börtönben ültem, s ne gondolja, hogy tőle 
fogom megtudni, mi a kötelességem, Jóiénak Levi, Persa s a 
többiek is jól megmosták a fejét, úgyhogy másnapra meg- 
juhászodva jelent meg tiszti egyenruhájában. S Stevo is jobban 
lett.

A kórház rádiót kapott, az ultratherm-szobában szerelték 
fel. Egy okkal több, hogy ragaszkodtam ehhez a szálláshoz.

Még napokkal a felkelés után meg-megjelentek fegyveres 
emberek, kutatva fegyver után a kórház padlásán s az orvosi 
lakásokban. S még napok után is találtak a kórház padlásán 
egy revolvert. Nikola rejtette volna ott el, ezért jött volna 
vissza a kórházba? Egy acélsisakos, nagy bajuszos gerillás 
hangosan méltatlankodott: ezt érdemeltük 20 év után (Jugo
szlávia fennállására énette), hogy mint a kutyákra lövöldöz
zenek ránk. Azt erősítgette, hogy a Vulic-féle lakásból lőttek. 
Dr. Ermenc és én felmentünk vele oda. Ekkor voltam először 
volt lakásunkban. Minden fenekestül fel volt forgatva. Az 
előszobában lógott egy törülközőtartó, bekeretezett képes
lapokból volt komponálva. A képeslapok szerelmes párokat 
ábrázoltak, mindenféle pózokban.

Egy napon dr. Levi egy fiatalembert vizsgáltatott meg ve
lem. Valami jelentéktelen krónikus tüdőbaj volt. L. azt mondta, 
róla, hogy újságíró, s szerette volna, ha a kórházban találunk 
számára külön szobát; mindenféle emberek fognak hozzá 
feljárni, s szerkeszteni fog egy lapot38. Én kissé megijedtem. 
Senki komoly ember se hihette, hogy ez a diadal hosszú életű
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lesz. B. Petrovacon, vagy 16 km-re tőlünk, usztasák és horvát 
hadsereg, a repülőgépeik egyre látogatnak minket. Mi lesz, 
ha leverik a mieinket? Ott ültünk az ágyamon, a rádió előtt, 
s az ágy alatt az „én” kézirataim. Áldozatául essenek ennek a 
politikai kalandnak, a „Gerilac”89 példányaival együtt kerül- 
jerfek szemétre, tűzbe? Nem találtam szobát a kórházban az 
újságíró számára. Dr. Ermenc, akinek elmondtam a dolgot, 
azt ajánlotta, vigyem fel a kofferemet a kórház padlására, 
az a legbiztosabb hely. Megköszöntem a tanácsot, és a koffert 
nem vittem fel.

Egy napon dr. Levi levelet ad át nekem. Nagy izgalommal 
tépem fel. A saját levelem, melyet 11 nap előtt adtam át 
Bilbijánénak! Ervin tehát hír nélkül van, éppúgy mint én. 
Ez nagyon nyugtalanít, lever, megzavarja egész lelkemet. 
S mégis jó, hogy elment. Mi lenne „a felkelés után” ővele! 
Sőt most is. A frontra menjen? Az egyetlen tisztességes ma
gatartás az usztasák ellen fegyverrel harcolni. De el lehet 
esni, s itt essen el, Boszniában, ismeretlenül, névtelenül, ide
genben? Jobb, hogy nincs itt.

A kórházban valóságos tatárjárás. Emberek jönnek, men
nek. Látogatók, sebesültek, kurírok. Nagy a rendetlenség, sok 
a lány, keveset dolgoznak, jóakaratúak, de nem tudnak semmit, 
folyton váltakoznak. Amint egyik-másik valamit megtanul, 
kiküldik őket Ostreljre, a frontra40, és új kezdőket kapok. Az 
élelmezési biztost kicserélték. Važalic megjelent, s újból eltűnt. 
Savanyú, kedvetlen volt, elégedetlen és fél. Dr. Levi nem orvos 
és nem organizátor. Az irodában egy kedves 17 éves diák ül. 
Kórtörténetek, láztáblák elvesznek, elpiszkolódnak. A kollé
gák, dr. Ermenc, Gračanin és Dlussky állandóan együtt van
nak, ebédjüket is az Ermenc lakására hozatják. Én egyedül 
étkezem szobámban, néha hívom Persát, hozza fel ő is ebédjét, 
hogy kicsit beszélgessünk. Beszéd közben nagyon gyakran 
előfordul, hogy kiderül, nem értette vagy nem hallotta, amit 
az ember mond, szórakozott, noha figyelő kifejezése van ar
cának, s exkuzálja magát, hogy a feje kusza, zavaros. Az egész 
Persa többet ígért, mint amennyi. Pedig csak olyasmiket be
szélek, amiknek érdekelnie kell őt, szolgálati stb. ügyeket,
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megfigyeléseket. Vagy a lányokkal ebédelek a konyhában, vagy 
elmegyek a kifőzőnkbe, mely a Radnički dómban van. A sza
kácsnő Kuharskynak volt titkárnője, s miután egy napig fogva 
tartották, s aztán szabadon bocsátották, megbízták azzal, hogy 
a kórház számára főzzön, örül neki, mert ily módon 14 éves 
fiával együtt van mit ennie. A koszt nagyon jó. A lányok 
közt is vannak horvátok, sőt éppen olyanok, akiknek szüleit 
kivégezték, Zdenka és Ankica. A lányok mind egyformán 
vidámak és kedvesek, és karénekre járnak a Radnički dómba, 
a munka szempontjából túlságosan is sűrűn. S mindig, minde
nütt ugyanaz a kép: feltámadott emberek, puskával, vörös 
fejkendők, vörös ingek, vörös nyakkendők, vörös sapkák, 
vörös barettek, sarló és kalapács jelvények, hímezve, piros 
posztóból kivágva, Đuro is piros zsebkendőt visel ápolói kö
penye felső zsebében. Petrovacot ugyan még nem vették be, de 
megjelent a „Gerilac” első száma, hadizsákmányokról, sikeres 
gerillaharcokról számolva be mindenfelé. Oj neveket tanul 
meg az ember, Mane Rokvié41, Ilija Desnica48.

12 nap után hazamegyek aludni. Lakásunkban távollétem
ben elszaporodtak a svábbogarak, a lakás a fosztogatás óta 
feldúlt, minden szanaszét van dobálva. Kellemetlen, hogy a 
3 emeleten egy lélek se lakik, túl nagy az üresség, s dr. Er
menc rábeszél, adjak szállást egy szlovén tanítónak. Takarít 
majd, hazahozza az ételt, jobban leszek ellátva, s ráadásul 
örök hálára kötelezek egy embert. A nőknek a másik trak
tusban elmondom, hogy férfi a házban, jöjjenek ők is haza, 
sőt szívesen átengedem nekik a szlovént, ha akarják. Titokban 
máris szeretnék túladni rajta. A nők tényleg kezdenek haza
szállingózni, s én minden 3. éjszaka kivételével otthon alszom. 
Cilenseknek, a szlovén tanítónak, odaadom a díványt Ervin 
dolgozószobájában, s ez rossz, mert ha hazajövök, nem lehe
tek ebben a szobában, ahol a könyvek és minden van. Cilen- 
sek 9 órakor lefekszik. Az ebédet hazahozza, a szakácsnő 
iránta való szimpátiából nagy adagot ad, de az étkezésen és 
alváson kívül nem tartózkodik otthon, tehát a főcélt, hogy 
valaki kissé őrizze és gondozza a lakást, nem érem el. Cilensek 
szőke fiatalember, 35 éves, de fiatalabbnak néz ki, nőtlen,
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nem dohányzik, s ha találkozom vele Ermenc konyhájában, 
a szlovének közt nagy vidámságot teremt kártyavetéssel s 
hasonlókkal. Amióta hazajöttem, elkezdtem esténként a szét* 
dobált papírokat rendezni. Kétségbeejtő munka. Kihalászom 
a leveleket, fényképeket, könyveket, az újságokat és folyóira
tokat, melyekben Ervintől valami megjelent, és elkülönítem 
a többitől. De Cilensek, aki vacsora után elment, és lent a 
strázsával beszélget, 9-kor visszajön, leül a díványra, tehát 
le akar feküdni. Vagy keresztrejtvényt fejteget. Én tehát 
abbahagyom a munkát, s bevonulok szobámba, ahol szabadon 
átengedhetem magam gondolataimnak és bánatomnak. Mert 
van bőven. Nagyon nyugtalan vagyok. Ervinről semmi hír. 
Igaz, azt írta múlt hó 23-án, hogy másnap remél Splitbe ér
kezni, és tulajdonképp legvalószínűbb, hogy megérkezett. De 
mégis, hátha nem ment és nem megy minden olyan simán? 
Rólam neki sincs semmi híre. Ki tudja, meddig tart itt ez a 
rezsim? Petrovac áll45, a gerillások azt mondják, holnap meg
támadják, holnap lesz a döntés, de mindennap ezt mondják. 
Beveszik Glamočot44, aztán újból elvesztik. A kórházba jön 
Glamoíról egy szakállas férfi, úgy néz ki, mint a múlt század
beli szabadsághősök. 3 hétig volt a glamoči fronton. Sajnos, 
a csetnikek is gyújtogattak falvakat, nem lehetett megaka
dályozni. A hangja oly ismerős, mégse tudom, ki. Másnap 
jön, szakáll nélkül. Bogunović45, a Pilana tisztviselője. Azóta 
sokszor láttam. Ügy látszik, nem ment vissza a frontra. Liká- 
ból mindenféle lokális győzelmeket jelentenek. De Srneticán 
túl nem jutottak. Srneticán minden leégett46, mindent kifosz
tottak maguknak a felkelőknek mindenféle keverék elemei. 
Azt mondják, elfoglalták Mrkonjic Gradot, Sipovót, Jezerót.47 
A „Gerilac” elég sűrűn jelenik meg, beszámolva ezekről, vala
mint a „nagy” háború eseményeiről. Az orosz fronton a né
metek nem jutnak oly gyorsan előre, mint azt beharangozták. 
A „činovnički dóm” előtt, melynek neve most „Dóm kultu- 
re”48, megjelennek a legfontosabb rádióhírek. A házban, ahol 
lakom, a földszinten van a „Gerilac” szerkesztősége, a sajtó- 
és hírszolgálat központja: Gerilski informacioni biro (Gib), 
majd Partizanski obaveštajni biro (Pob)49. Élénk élet folyik
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ott, mindenféle, nem drvári ifjak és lányok dolgoznak ott, szá
momra oly ismert, nemzetközi típusok. Éppen ilyenek Párizs
ban, és valószínűleg éppen ilyenek voltak Hitler előtt Berlin
ben. Mi lesz, ha Drvaron megbuknak? Mi lesz velem, ha 
visszajönnek az usztasák? Ha el kell menekülnöm és sikerül, 
hol talál meg Ervin valaha? Attól is félek, hogy elveszti 
türelmét, megpróbál gyalog nekivágni az útnak, s útközben 
elpusztul, vagy usztasáktól, vagy eltévedt golyótól, bombá
tól. Több ízben írok, mindenki ígéri, hogy a kurírok, akik 
jönnek-mennek, elviszik leveleimet; soha választ nem kapok. 
Nem tudom eldönteni, helyesen cselekedtem-e, hogy nem men
tem vele. Amióta nem lakom a kórházban, jónak láttam 
kofferemet Stevannal, volt háziszolgánkkal, hazahozatni. Ste- 
van most tűzoltó, uniformisban jár, s valahogy városiasabban 
néz ki. Ha elmentem volna, mi lett volna a kéziratokkal? 
Időnként kétségbe vagyok esve, ha arra gondolok, hogy itt 
ülök ezek közt a papírok közt — talán irodalmi özvegy in 
spe!50 Cilenseket egyszer, mikor hazajövök, Bauerék lakásában 
találom, egy egész hárem veszi körül. Elrontotta a gyomrát, 
valaki a nők közül a díványon fekve találta, lehívták, ápol
ják, Cilensek ott is marad, elvesztettem, hála Istennek. Most 
esténként buzgón rakosgatom össze a kéziratokat. Szizifuszi 
munkának látszik. A lakást alaposan be kell sötétíteni, s még 
így is csak az asztali lámpát gyújthatom meg. Minden harma
dik éjjel szolgálat. 32 óra szolgálat egyfolytában, a többi 2 
napon épp csak éjjel szabad az ember. Munka rengeteg. A be
tegek és sebesültek nagy és mindig nagyobb körzetből jönnek 
hozzánk. A sebesültek közt sok a nő és gyerek. Repülőgépről 
bombával, gépfegyverrel sebesítették meg őket, főleg a falvak 
lakossága szenved, részben, mert a repülőgépek azokat frek
ventálják51, részben, mert nem tudják, hogy kell védekezni, 
s úton vagy mezőn vannak, ha a repülőgép feltűnik. Sok 
nőt és gyereket usztasák sebesítettek meg puskával. Égbeki
áltó történetek. Három nőt elvittek, hogy agyonlőjék Őket. 
Csak egy maradt életben, 10 nap után jött el mihozzánk, a 
keze szétroncsolva. Egy kislányt a kezén sebesítettek meg, 
amikor karjáról lelőtték 4 hónapos öccsét. Négy napig buj
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kált az erdőben. Egy öreg parasztnak usztasa harapta meg, 
kificamítván, ujját, mikor az két kézzel kapott a puska után, 
mellyel le akarta lőni. Egy másállapotos nő, vállán lőtt seb. 
Számtalan ilyen történt. Egy napon beállít a smeticai orvos, 
dr. Lipkovié. Csak a rajta lévő ruha a birtoka. Mikor júl. 26- 
án a horvát őrnagy ellen a merénylet megtörtént, elhívták 
Oštreljre, azóta onnét nem tudott elszabadulni. Hallotta, 
hogy a ház, melyben Smeticán lakott, leégett, nem tudja, mi 
van feleségével, anyjával. Nem akar Oštreljre visszamenni, 
fáradt. Oítrelj: a front. A kórházban marad, s pár nap múlva 
már velünk dolgozik. Az atmoszféra a kórházban nem jÓ. 
Nekem is feltűnt már eddig is, hogy a 3 kolléga valahogy 
mindig együtt van, az operációkat csak ők végzik, egy 
equipe. Természetesen dr. Levinek ez még jobban feltűnik. 
Egy este, otthon a papírjaimat rendezem, beállít dr. Levi. Kint 
zuhog az eső. Sürgősen orvos kell Oštreljre. Dr. Ermenc ki
jelentette neki, hogy dr. Gračanin nem mehet, ő nem nélkülöz
heti, vele gyakorolta be magát az operációkhoz, különben is 
becsületszavát adta állapotos feleségének, hogy a férjét, mint 
horvátot, nem fogja elengedni; dr. Dlussky nem mehet, mert 
öreg és szívbajos, Lipkovié most jött, eleget volt ott, nem 
megy ismét vissza. Marad tehát: én vagy dr. Levi. Elképedek. 
Azonnal kellene menni. Sohase szoktam hivatkozni rá, hogy 
nő vagyok, de mégis különösnek találom, hogy dr. Ermenc 
így cserbenhagy. Állítólag azt mondta dr. Levinek, hogy men
jen ő. Levi azt mondja, neki is állapotos a felesége, de mit tö
rődik azzal dr. Ermenc, „a három nem-zsidó” izolálta magát, 
tulajdonképp usztasák mind . . .  Nagyon kellemetlen és izgató 
história. Levinek mondom, nem hiszem el azt, amit a nem
zsidókról és zsidókról mond, nem tudom, mért mondta Er
menc, amit mondott. De én Ožtreljre nem megyek. A kéz*, 
iratokra mutatok, s mondom, én ezért maradtam itt, nem az 
állásomért, nem tudom, mi lesz, de én ezeket őrizni akarom, 
amíg tudom. Ha én Oštreljre megyek, soha többé nem jövök 
vissza, felváltani senki sem fog, ott front van; ha az ellenség 
kezébe kerülök, nekem senki se fogja elhinni, hogy csak or
vosként mentem s nem gerilacként — nekem végem . . .  Ervin
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re gondolok. Mindig nehezebb nekem nélküle. Egész éjjel nem 
tudok aludni. Nem először és nem utoljára ez alatt a periódus 
alatt. Félek. Másnap elmondom dr. Ermencnek a dolgot, sze
retném tudni, miről van tulajdonképpen szó. Tényleg izolál
tak-e a kollégáim, lovagiatlanul tulajdonképpen különben is 
csak férfi tud eljárni, ez meggyőződésem. Természetesen fel 
van háborodva; hogy ő azt mondta Levinek, minthogy én nő 
vagyok, menjen Levi. Csúnya história. A fullánkja bennem 
marad. Stevan hébe-hóba felkeres. Azt mondja, mért nem pró
bálok levelet küldeni Ervinnek Mesmannal? Ki az? Egy hor
vát, asztalos Kninben, most itt van, kurír. Elhatározom, hogy 
megpróbálok „privát” úton levelet küldeni. Stevan küldje 
hozzám ezt a Mesmant. Másnap a kórházban tényleg fel
keres. A napokban fog menni Kninbe. Csak írjam meg a leve
let. Másnap eljön a levélért, beleírom az ő knini címét, írjon 
arra a címre Ervin, s lépjen az emberrel érintkezésbe. A be
szélgetés folyamán azt határozom, hogy Mesman sürgönyözzön 
vagy telefonáljon Ervinnek, jöjjön hozzá Kninbe. Mesman 
ezt mondja, veszély nélkül megteheti, s ő majd megpróbálja 
ide vezetni vagy vezettetni. Legjobb lenne. Itt most baja 
nem történhet, s ha mégis jön egy válságos pillanat, együtt 
határozunk, mit tegyünk. 100 din.-t adok Mesmannak, költ
ségeire. 2 nap után népgyulés van, odamegyek. Teherautón 
állnak a szónokok, zuhog az eső. A legtöbben felolvassák a 
beszédüket, silabizálva. Jelölő bizottságot kell választani, fel
olvasnak egy névsort, egyhangúlag elfogadják. Községtanácsot 
választanak, szintén felolvassák a névsort, azt is elfogadják. 
Egypár hang reklamálja Kasumot.52 De Kasum benne volt 
a jelölő bizottságban, ő tehát nem választható. Kasum hívei 
nem egészen értik az eljárást, Kasum arca is zavart, és elége
detlenséget árul el. Most látom először, hogy az emberek itt 
is pályáznak állásra, címre. A szónokok közt szerepel Rosegg 
és Mandic is.53 Rosegg semmitmondó pár szót mond, Mandic 
felhívja az embereket, hogy járuljanak hozzá önkéntes ado
mányokkal az ügy sikeréhez. Adtatok mindenkinek, usztasák- 
nak is, adjatok tehát most is. Mind a kettő tagja a község
tanácsnak. Katonai népbíróságot is választanak, 5 tagút. Persa
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is tagja. Egy hosszú katonaköpenyes, középtermetű, sovány, 
inkább beesett arcú ember száll fel a kocsira, valamit kifogásol 
a katonai bíróság összetételén. Kérdem szomszédaimat, ki ez? 
Ili ja Desnica. Szabadon beszél, temperamentumosán. De a ka
tonai bíróság meg van választva, nem lehet megmásítani a vá
lasztást. Néhányan zúgolódnak: Hogyan, Desnica, a legna
gyobb hős szava nem számít? Egy horvát tiszt is beszél: 
Váltsátok fel azokat, akik a fronton vannak. S adjatok cipőt, 
ruhát. Ott kint nincs semmi, se ház, se tető, az emberek zú
golódnak, csak mi vérezzünk, nincs aki felváltson? Mások is 
beszélnek ilyen értelemben. Több szónok is van, aki improvi
zálva is szépen és szabadon beszél. S minden beszéd vége: 
Éljen a szabadság, minden hatalmat a népnek. A közönség 
között, csoportban, sereg lány és asszony, fehér fejkendőkkel. 
Hallom, egyik kérdezi, vajon fog-e Persa is beszélni? Persa 
ott áll a teherautón, de szónoklatot nem tart. A közönség 
közt ott látom Mesmant. Csalódott vagyok, tehát nem ment 
el. Megszólítom. Azt mondja, a mellette álló ember holnap 
megy, s elviszi a levelet, ő 2 nap múlva fog menni, s biz
tosan teljesíti majd a megbízást.

A házban lakó nőket továbbra is látogatom. Tőlük hallom, 
hogy Vuksanné felakasztotta magát, még aznap, amikor haza
engedték a lágerből. A férjénél 300 000 din.-t találtak, való
színűleg az Albahari-féle üzletből vagy csak megőrzés végett 
volt nála. Vuksanné hihetetlen energiával, amint hazajött, 
Stefit, háztartási alkalmazottját, elválaszthatatlan duennáját, 
kikergette a lakásból, ütötte, úgy tuszkolta ki, belülről bezár
kózott, s mire Stefi segítséget hozott, V.-né már halott volt. 
A testes nő a rádiózsinóron az ablakra akasztotta fel magát. 
Eszembe jut a kenyér, melyet az usztasa éra alatt küldött 
egyszer. A nők csodálkoznak, hogy nem hallottam még az 
esetről.

Budisavljevicéknál tele a ház. A fiatal Mazicné, aki az első 
napon tüdőlövést kapott, meghalt a kórházban. Férje a kis
lánnyal Budisavljevicéknál lakik, náluk van a Siklic család 
legfiatalabb tagja, 4 éves kislány, árva. A Šiklić család 4 tagját 
agyonlőtték: apát, anyát, 2 fiút, akik usztasák voltak. Az öreg
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Šiklić bányaigazgató volt. Az usztasa idő alatt sérvet kapott, 
s én elküldtem, hogy megoperáltassa magát. Operáció után 
jelentkezett. Rosszul nézett ki, s mikor ezen csodálkoztam, 
hisz az operáció nem volt súlyos, azt mondta, nem is attól 
van . . .  Nem mondta meg, mitől van, de én kitaláltam. Két 
fia usztasa, nyakig benne volt egy dologban, mely ki tudja, 
nem fog-e egyszer fejébe vagy legalábbis egzisztenciájába 
kerülni. Ezt gondoltam akkor s el is meséltem a dolgot Er
vinnek, aki az embert nem ismerte. Még egy nőről hallom, 
hogy kivégezték, Andelka nevű, a vasútnál volt alkalmazva. 
Jóval később tudom csak meg, ki ez. A telefonkezelőnő, aki 
szívbaja miatt kért és kapott betegszabadságot tőlem, lakásán 
is voltam. Fia akkor még nem volt usztasa. Mint hallom, 
Anđelka leveleket kapott fiától, Zagrebből, melyekben az 
a legdrasztikusabban írja le, mint bánnak a zsidókkal, s kin
cseket ígér anyjának. Andelkának állítólag az volt a véle
ménye, nem kell nekem állás, mikor a férjem százezreket 
kereshet. . .  nem kellenek a kapitalisták. Andelkát agyonlőtték.

Egy este a kolónián fiatal asszonyhoz hívnak, attól tarta
nak, hogy megmérgezte magát. A férjét első nap vitték el 
a lágerbe. Nem találok semmit, ami öngyilkosságra vallana. 
Idegroham. Egy repülőgép látogatása után Ságiné hívat, 
rosszul van. Idegroham. A férje horvát, nem volt itthon a 
felkelés napján, szerencséjére. A házban 2 gyerek rosszul van 
és az anyjuk is. Azt hiszik, a zabkenyértől. A férj „a láger
ben”. Ott ül a szobában Fedorova, volt takarítónőnk, moz
dulatlanul. Tavaly fiának gyomorfekélye felfakadt, hashár- 
tyagyulladást kapott, Kninben az operáció ellenére meghalt. 
Fedorova bizonyára azt hitte akkor, hogy én valamit elmu
lasztottam. Ebben a traktusban csupa horvát nő és gyermek 
van, egy férfi sem.

A horvát kapitányt, aki a Seidl-vendéglőben civilben oly 
barátságosan üdvözölt, letartóztatták. Dr. Ermenctől kapok 
egy gépírásos füzetet: az ankét, melyet a kapitány folytatott, 
s melynek következtében lefegyverezték annak idején az 
Jsztasákat Drvaron. Borzasztó olvasmány. Az usztasák val
lomásának jegyzőkönyve, saját kezű aláírásukkal. Megtudom,
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hogy amikor Krnjadiba mentek gyilkolni, Nikola, a mi Niko- 
lánk is velük ment. S köztük volt egy Fedorov nevű, aki 
többször meg van említve. Különösen azzal tüntette ki ma
gát, hogy a nőket molesztálta. A felkelők egy usztasának se 
kegyelmeztek meg. Fedorovának nincs több fia.

Letartóztatták Kreco kereskedőt. Krecót az usztasák el
hurcolták Petrovacra54 a csoporttal, melynek sorsáról Ervin 
írt levelében. Kreco életben maradt, felesége hazahozta, s egy 
olasz tiszt elvitte Dalmáciába. A felkelés utáni napokban 
gyalog jött haza. Rohantam hozzá, talán tud Ervinről. Nem 
tudott róla semmit. Körül ülték, s Ő azt mondta, neki az a 
véleménye, legjobb volna, ha az olaszok bejönnének s itt ma
radnának a háború végéig. Mondtam neki, legjobb lenne, ha 
nem nyilvánítana semmiféle véleményt. Már régen letartóz
tatták, de én csak most tudom meg. Seidlnétől, szomszédjuk
tól, aki szintén Mesmant ajánlja mint hírnököt. Seidléknél 
lakik Lipnjak. Nincs internálva, mint ahogy nekem mondták, 
csak az történt vele, hogy egyszer elhagyta a házat, két fel
kelő elfogta, s az erdő felé kezdték vezetni. Valaki jelentést 
tett a „logorban”, ahonnan sürgősen megtiltották a dolgot, és 
Lipnjakot szabadon bocsátották. Azóta nem lép ki a házból. 
Felesége a felkelés előtt elutazott Banja Lukára, a nővére 
férjét menteni, akit usztasák fogtak e l . . .  Lipnjak éppúgy 
nem tud feleségéről, mint én Ervinről.

Egy horvát repülőgép röpcédulákat dob le. A fölkelők 
összeszedetik, de én mégis olvastam egyet: Drvar, Prekaja, 
Oštrelj, ha nem teszi le a fegyvert, bombázni fogják. Pár 
nap múlva 3 repülőgép jelenik meg, alacsonyan repülnek, 
keringenek, sok a detonáció. Egy sebesült van, a fiatal nő, 
akiről azt hitték, hogy öngyilkosságot követett el, mert a 
férjét elvitték. Gránátszilánk, szerencsére csak a hasfalban. 
A bombák legnagyobbrészt a szabadban hullottak le, alig 
10 cm-es lyukakat ásva a földbe. Kiskaliberű bombák. Egy 
másik alkalommal egy strázsa mégis belepusztul: amputáció 
után hal meg. Dragašnak hívták, fiatal fiú.

A riadók gyakran ismétlődnek. Hatásuk a lelkekre erős. 
A gerillaharcok legbátrabbjai is elképzelhetetlenül félnek a

302



repülőgépektől. Pedig igazi hősök. Szavahihető emberek me
sélnek részleteket a fölkelés első napjáról. Azon a bizonyos 
szombat estén az usztasák fölfegyverezték a civil lakosságot, 
vagyis a horvátokat, így történt, hogy a kolónián és a Jármi
ján minden házbői lőttek. A legtöbb horvát munkás így vesz
tette el életét, mert akinél puskát találtak, könyörtelenül ki
végezték. így pusztult el a mi kis Zdenkánk apja. Persa me
sélte, hogy rettenetes, milyen rendes ember az a Kuhar, de 
nem lehet semmit se tenni a megmentéséért, puskával talál
ták. Hallottam olyan esetet, hogy gépfegyverrel lőttek egy 
ablakból, egy gerillás berohant a házba, az embert, aki a gép
fegyvert kezelte, megtámadta, ökölre ment vele, s vele együtt 
ugrott le az ablakból. Tényleg mindenütt, minden házon, 
minden ablakon lövések nyomai. A riadókra a kórházban 
betegek, ápolók, orvosok megrémülnek. Nem mindenki egy
formán. Dr. Ermenc nem fél. Dr. Levi feltűnően ideges. Dr. 
Dlussky komikus félelmében. Gračanin felesége kezdi meg
szokni. Graüaninról nem lehet biztosan tudni, mit hallgat. 
A kórházban az atmoszféra nem jó. Dr. Levi tényleg dezorga- 
nizált mindent, piszok van és rendetlenség, ő  valóságos dik
tátor, az alsóbb személyzet se kedveli. Minket egypárszor 
„szabotázzsal” gyanúsított, igaz, nem nagyon hangosan vagyis 
csak engem kérdezett, nem hibás kezelés következtében halt-e 
meg egyik vagy másik beteg. Én is ideges vagyok, fáradt, 
a kollégák közt nem jól érzem magam, sokszor veszekszem 
velük, s bosszant, hogy ilyen kicsinyes dolgokkal foglalkozom. 
Persa már nincs a kórházban. Az utóbbi időben sokszor ki
járt. Ilyenkor felöltözött, harisnyát, jobb ruhát vett fel, kicsit 
kifestette magát. Összehasonlíthatatlanul szimpatikusabb, sőt 
csinosabb is azonban mezítláb s munkazubbonyban. A ház
tartási iskola helyiségében, a kantinban valóságos műhely 
van, Persa itt is működik. Parasztasszonyok, lányok varrnak, 
szőnek, kötnek a gerillások számára. Bent nem voltam, de az 
ablakpárkány rogyásig van megrakva gyapjúval, ennek a vi
déknek áldott termékével. Dr. Levi az egyik lányt megteszi 
a többiek felügyelőjének. Honnan tudja ez a 19 éves Dušanka, 
milyennek kell lennie egy kórháznak. Duíanka kap külön
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szobát, a nővére, akinek nem szabad többé a kórházban 
lennie, kosztot sem kap. Persa hoz neki saját otthonából egy 
és mást, én is néha odaadom vacsorámat, kenyerem felét. 
Vulicné folyosóján alszik, Vulicné lakása le van zárva. Vuliéné 
sebei hihetetlenül szerencsésen gyógyulnak. Saját elhatározá
sából felcserélte kórházi szobáját a barakkban Julka szobá
jával. Julka, a mosónő, átadta ágyát, s maga a földön hál. 
A horvátok összetartanak. Dušanka attól kezdve, hogy fel
ügyelő, nem dolgozik semmit, a rend pedig nem nagyobb. 
Mire ügyel fel Dužanka? Dr. Levi nem ment Oítreljre, Oít- 
reljre egyáltalán nem ment orvos, küldtek egy ápolót. Dr. 
Levi gyáva ember, azt hiszem. Nem szeretem.

Gyűlés többször van. Egyszer felolvassák az újabb röpcédu- 
lát, melyet repülőgépről dobtak le, újabb ultimátum Drvar- 
nak.

Mesmanról semmi hír.
Mások is idegesek. Sok fáradt arc. A koszt és a kenyér 

romlik. Alapjában véve mindenki csodálkozik, hogy „ilyen 
soká tart”. Csak a gerillások viselkednek úgy, mintha frontunk 
a világfront nagyon fontos része volna, s nem omolhatna össze.

Egy vasárnap reggel ágyúropogásra ébredek. Szünetlenül 
tart. Még mielőtt a kórházba megyek, jön Karanovié, a Pilana 
hivatalnoka, hív a beteg kisfiához. Útközben látom, az embe
rek már megint ágyneműkkel, kofferekkel távoznak lakásaik
ból. Karanovicék a Pilanával szemben laknak, egy 3 emeletes 
faházban. Nagy idegesség a házban, a konzumbeli kövér 
fiatalember, aki már egyáltalán nem kövér, s láttam fegyver
ben, s igen derék fiú, sápadtan jön, hogy készülődjenek. 
A konyhában egy másik fiatalember a bakancsát húzza fel, 
ő a frontra készül, halálraszántan. Karanovié azt mondja 
kérdésemre: nem tréfa, ha az usztasák bejönnek, itt minden 
levegőbe röpül. Egész de. tart az ágyútűz. Ebédidőben a Či- 
novnički dóm előtt találkozom Trifkovié mérnökkel, felesé
gével és gyerekével, OJtreljről jönnek, ahová bejöttek az usz
tasák, és tartanak Drvar felé. Egyszerre csak felbukkantak az 
erdőben, ahol ő lakik, Oseüenicának hívják a helyet, őt Pet-
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rovacra akarták vinni fogolyként. Megszökött családjával 
együtt. Akadálytalanul jöttek az usztasák egészen Oštreljig.

Délután hallom, visszaverték Őket, az ágyúszó is megritkul, 
mindenki föllélegzik. Ezen az estén összeszedem az asztalokon 
szétterített kéziratokat, melyeknek rendezésével már nagyon 
előrehaladtam. Nincs lelkierőm tovább csinálni. Ügy, ahogy 
vannak, beteszem őket régi helyükre, a könyvespolc aljába. 
Ugyanezen okból történt az is, hogy ez a napló nem napló. 
Mennyi emberrel találkoztam, a gerillások, kurírok, mene
kültek minden fajtájával, mennyi történetet hallottam, mennyi 
véleményt. Egy kurír Banja Lukáról jött. Likából mennyien! 
Emberek, akik sebesülten bujkáltak az erdőben — egy öreg 
paraszt vállsebe az improvizált kötés alatt hemzsegett a ku
kacoktól —, akik lábtöréssel sok kilométeren át vonszolták 
magukat, akik alig várták, hogy sebük begyógyuljon, s újból 
a frontra menjenek, mások, akik szerettek volna betegszabad
ságot! Akik halálra voltak ítélve, és sebesülten megmenekül
tek. Polgárok, munkások, parasztok. Drvar kocsmárosainak 
csaknem valamennyiét láttam fegyverrel, együtt a munkások
kal. Bilbija szabómestert piros szalaggal gomblyukában. Az 
egész nép egy szívvel-lélekkel — harcol. Nők, akik más
állapotban voltak, és nem egészen normális körülmények 
között jutottak hozzá, és szerettek volna magzatuktól meg
szabadulni. Barátok, akik önfeláldozóan ápolták utolsó lehe
letéig sebesült bajtársukat. Temetések, gajdolva jajveszékelő 
nőkkel. Sok temetés. Drvari lányok, akik annak idején olasz 
tisztekkel korzóztak, s most éjjel sebesültszállítmányt kísér
nek a kórházba. Sokszor gondoltam, fel kellene jegyezni min
dent, ami történik. Egyik nap sem tudtam, mit hoz a követ
kező nap, sőt óra. Féltem is jegyezni. Időm is kevés volt, 
fáradt is voltam. És főleg a gondolat: még több papírom 
legyen.

Cilensek a többi szlovénnel már rég elment, kiürítették 
5ket Drvarról Prekajára. Állítólag élelmezési okokból. He
lyükre már rég oštreljiek jöttek, mert Oštreljt szintén kiürí
tették, Oštrelj a front. Oítreljen állítólag kő kövön nem 
maradt.
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Egyszer egy munkást hoztak be súlyos égési sebekkel: a 
gyárban robbanásnak lett áldozata. Bombákat gyártottak, 
egész rendszeresen, az üzemek hadiüzemekké alakultak át. 
De ha a láb- és kartörésekhez hiányoztak az ortopédiai segéd
eszközök, leírás és utasítás alapján egy lakatos azokat is 
elkészítette. Szegény Runié Drágán felépült égési sebeitől, de 
elvesztette szemevilágát.

A vasárnap, amikor OŠtrelj felől ágyúszó hallatszott, fele
désbe merül. A kórház betegállománya állandóan 80 körül 
van, beleértve a barakkot és a kórházz szemben fekvő házat, 
melyet Petrovicné, kinek férje Németországban hadifogoly, 
átadott. Dr. Levi be akarja rendezni a Grahovón épült félig 
kész kórházat lábadozónak. Dr. Lipkovićot küldi ki Obrad- 
dal, ápolókkal és 4 lánnyal. Néhány beteg kéri, hogy Graho- 
vóra küldjék, közelebb van otthonához. Elbocsátjuk őket tehát 
Grahovóra. Dr. Levivel találkoztam a kórház gyógyszertá
rában. Mondom neki, vegye át ma tőlem egyszer kivételesen 
az éjjeli szolgálatot, meg vagyok hűlve, dr. Ermenc és Dlussky 
beteg, Graüanin tegnap volt szolgálatban. Éppen ekkor tör
tént, hogy az egyetlen szobát, mely szolgálati szoba lehetett 
volna, szintén lefoglalta betegek számára. Nem volt feltétle
nül szükséges, de vannak „elit” páciensek, akiknek kedvében 
jár. DuSankának van szobája, a szolgálattevő orvosnak nincs. 
Dr. Levi kijelenti, ő engem nem helyettesíthet, én nem is kí
vánhatok tőle semmi hasonlót, viszont ő parancsolhat nekünk, 
különben is meg fogja nekünk mutatni, ezentúl mobilizálva 
leszünk, s oda fogunk menni, ahová ő akarja. Az usztasák- 
kal szemben meg se mertünk mukkani. S hogy ne küldjünk 
Grahovóra betegeket, a kórház még nincs berendezve. Fel 
vagyok háborodva, főleg a tónus miatt. Mondom, legjobb 
lenne, ha a munkásoknál érdeklődne, milyen voltam hozzájuk 
mindenkor, beleértve az usztasa-időket. Miért küldött Graho
vóra egy orvost, egy ápolót és 4 ápolónőt, megfosztván minket 
ezektől a munkaerőktől, ha Grahovo nem funkcionál? Én 
csupán arra kértem, egyszer kivételesen teljesítsen ő is éjjeli 
szolgálatot. Azt mondja, most megy Grahovóra. Jelen volt 
Simo, aki egész idő alatt hallgatott. Délután pár órára haza
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mentem, tényleg rosszul éreztem magam, de este visszajövök, 
és a gyógyszertárban válogatok ki Veronáit, pyramidonokat55 
és hasonlókat, hogy az utolsó esti vizit alkalmával kiosszam 
azok közt, akiknek kell, mikor jön Gračanin, és azt mondja 
az ápolónak, menjen biciklin Dlusskyért, narkózis kell. Cso
dálkozva kérdezem, minek ilyen későn Dlusskyért szalasztani, 
mikor itt vagyok én, s szolgálatom van úgyis í Azt mondja, 
nem tudta, hogy szolgálatot teljesítek, dr. Levi azt mondta neki, 
rosszul vagyok. De mikor itt lát, a szeme előtt vagyok, mégis 
a záróra dacára lóhalálában Dlusskyt hívatja! Igaz tehát, 
hogy létezik a klikk, mely engem a kórházból ki akarna 
szorítani — a kórházból, amely bizonyos immunitást biztosít!

A záróra szigorú, s ha este otthon lefekszem, hosszú ideig 
hallom a „Stoj! Tko ide?!” — „Állj! Ki vagy?!” kiáltást. 
Történnek is balesetek. Egy éjjel haslövéssel hoznak be egy 
munkást. Tréfált. Az őrnek azt felelte: generális vagyok, 
és nem állt meg, az lőtt. Az ember belehalt. Egyszer 6—8 
lövés dördült el. Állítólag megtámadták a strázsát, de ezt senki 
se hiszi el. Az egyik verzió az volt, hogy barátok ki akarták 
szabadítani Malbašić Marko támadóit. Malbašić Marko a 
Kalaba-csoporttal Petrovacra hurcolt és meggyilkolt Budimir 
cipész segédje, és egy éjjel Šipovljan körül, vagyis távol a 
fronttól, megtámadták. Tüdőlövést kapott, és egyik szemét 
elvesztette, de életben maradt. Az ügyről máig közelebbit 
nem hallottam. „Stoj! Tko ide?” Este, éjszaka ez a fő hang
élmény, ha álmatlanul fekszem az ágyban, és este meg reggel, 
s nem tudom már, hányszor napközben a „logor” előtt az 
ébresztő és takarodó, vagy gyülekezésre hívó trombitaszó. 
Egy munkás fújja, aki a megboldogult betegsegélyző idejé
ben szubsztanciátlan neuraszténiás panaszokkal50 jött mindig. 
Most, ha találkozom vele, mosolyog, nem látszik betegnek. 
Toborzóplakát jelenik meg, az ifjúságot szólítja fel, lépjen be 
a gerillaosztagokba. A rajz fiatal fiút ábrázol, civilben, ka
tonasapkával, puskával.

Dr. Levi nem ment Grahovóra, azaz hogy csak másnap 
ment, Persával és többedmagával teherautón, úgy hírlik, a 
grahovóiak barátságtalanul fogadták a drvari küldötteket, azt
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mondják, maguknak is van orvosuk, ápolójuk — úgy látszik, 
nagyobb baj van. A kommunisták azok, akiket nem akarnak.

Srbből jön egy ember, Mileusnié a neve. Már többször volt 
a kórházban, az usztasák többedmagával halálra ítélték, és 
megkötözve elhurcolták. A többieket agyonlőtték, neki sike
rült megszökni. A karja a drótkötéltől, mellyel meg volt 
kötözve, bénult. Rövidhullámú kezelést kap. Most félszavai
ból megtudom, hogy Srbben olaszok vannak. Jönnek-mennek, 
a csetnikek és ők kölcsönösen törik egymást. Az ember elé
gedetlen ezzel az állapottal, vagy csak nem mer őszintén 
nyilatkozni? Mária, a bába húga, aki bátyjával és a bába 
fiával Bihacról menekült, hazamegy Likába. Levelet küldök 
vele Ervin számára, írom, lépjen Mesmannal érintkezésbe 
Kninben, s tegye azt, amit az tanácsol. Talán az az idegen 
ember jobban fogja tudni, mint én, hogy mit tegyen. Azt 
akarom ezzel mondani, hogy nincs tiszta képem a szituáció
ról, nem tudom, mi van Drvaron kívül.

Egy reggel megjelenik Obrad, 8 nappal azután, hogy Gra- 
hovóra ment. Kérdem, mért jött vissza? Azt mondja, a lányok 
is megjöttek. A lányokkal is találkozom, azt mondják, gya
log jöttek vissza — mert a grahovóiak nem akartak róluk tudni. 
Később Obrad négyszemközt azt mondja, Gjahovóra bejöttek 
az olaszok, de azt nem szabad mondani. Dr. Lipkovié ott 
maradt. A nap folyamán ezt már mindenki tudja. Azt mond
ják, Grahovo üres volt, amikor az olaszok bejöttek57, csak 
a nők és gyerekek maradtak a községben. De fegyvert senki 
se szolgáltatott be. Most majd könnyebb lesz a dohányt csem
pészni, jegyzik meg az orvosok. Mert már jó ideje csak csem
pészett olasz dohányt lehet kapni, egy ideig még az se volt, 
kemény idő volt. A csempészést ugyan plakát bélyegzi meg
— de mindenki olasz dohányt szív!

Másnap vagy harmadnap volt, lementem a ifajrSijára, a 
gyógyszertárba, másodszor, amióta a fölkelés volt. A čaršija 
üres. Szemben velem biciklin jön Lohsmit, egyedül. A sapkája, 
bőrkabátja porlepett. Köszön. Látom az arcát. Ez az út vezet 
Grahovóról ide. Ekkor tudtam: most vége az egésznek.

Üj korszak kezdődik, új ultimátum érkezik, repülőgépről
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dobják le a horvátok. Usztasa becsületszavukat adják, nem 
lesz bántódása senkinek, aki önként megadja magát. Felol
vassák a röpcédulát egy gyűlésen, ez a passzus hangos derült
séget vált ki, senki se veszi komolyan az ultimátumot. De van 
egy új front: az olasz front. Gyűléseken mondják, nem en
gedik be őket. Halál a fasisztákra és fizetett bérenceikre, a 
nacionalista árulókra, akik a dalmát tengerparton sütkérez
tek, míg mi itt vérünket ontottuk a szabadságért. Ezt hallani 
és semmi mást. Közben éjjel a pályaudvaron nagy forgalom. 
Nagy éjjeli szállítások folynak. Budisavljevicéktől hallom, 
mindent, ami emelhető és szállítható az üzemekben, visznek 
az erdőbe. A konzumot ugyanígy kiürítik, a fogyasztási szö- 
vetkezetet szintén. Duro, ápolónk, napokra eltűnik, azaz pon
tosabban, leveti fehér köpenyét, és dr. Levivel vagy Simóval 
elmegy, mint később megtudom, a városi gyógyszertárban 
van elfoglalva. A mi gyógyszertárunkban is csomagolnak, a 
padláson, a magazinban szintén. Duro, ha meg is jelenik ez
után a kórházban, nem dolgozik. Valahogy kiemelkedett az 
ápolói sorból. Titokzatos arccal jár, ha megkérdezik, nem 
fog-e többé a kötözéseknél segíteni, ironikusan mosolyog. 
Mint aki valami titok birtokában van, mint aki valamit ná
lunknál jobban tud. Fölemelt ököllel köszön. Nagyon jó hegy
mászó cipője van. Duro 2 nap alatt korrumpálódott.

Stevan azt meséli, látta Mesmant. Ez nagyon nyugtalanít. 
Mesman megjött, Ervintől választ nem hozott, mit jelent ez? 
Semmi esetre se jót. Nem kapta meg levelemet, amit Mesman 
vitt! Üzenem Mesmannak, keressen fel. De nincs türelmem 
megvárni. Félfüllel hallottam egyszer, hogy Mesman valami 
rokona Karanovicnak, a Pilana hivatalnokának. Szolgálatom 
van, ebédután mégis odasietek. Karanovicné azt mondja, 
Mesman az ő fivére, és otthon van, egy emelettel följebb lakik. 
Felvezet hozzá. Mesman az ágyban fekszik, náthás, olvas. 
Azt mondja, csak egy napig volt Kninben, akkor mindjárt, 
amikor beszéltünk, tehát nem kaphatott Ervintől ilyen rövid 
idő alatt választ. Ez megnyugtat. Azt mondja, a napokban 
akar ismét odamenni, várja a stábtól az engedélyt, de attól 
tart, Ljubótól nem fogja megkapni, valami konfliktusa volt
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vele. Míg beszélünk, Karanoviéné ott áll, s félszemmel az 
ablakon át az utcára sandít. A harmadik emeleten vagyunk, 
mondom, abból nem lehet kellemetlensége, hogy én idejöttem. 
Dehogy, dehogy, feleli. Elbúcsúzom, s megyek azzal a re
ménnyel, hogy Mesman Kninben levelet fog találni Ervintől. 
Ahogy a lépcsőn lemegyek, nyílik egy ajtó, Lipnjakné nővérét 
pillantom meg. örömmel üdvözöljük egymást. Megtudom, 
hogy itt lakik apjánál, s Lipnjak is velük. Bemegyek, Lipnja- 
kot meglátogatni. Szinte fizikailag megváltozott. Bajuszt visel, 
meghízott, mint ahogy börtönben szoktak hízni. Nem megy 
ki az utcára. Feleségéről nem tud semmit. Elmondom látoga
tásomat Mesmannál. Nekik az a véleményük, hogy Mesman 
egyáltalán nem volt Kninben s úgy látszik, a stábnál kegy- 
vesztett, nálam valószínűleg a 100 din. miatt nem jeletkezett, 
mert zavarban van, hogy azt elvette minden ellenszolgálta
tás nélkül. Nagy kő esik le szívemről. Hála Istennek, csak 
a 100 din.-ról van szó, s ki tudja, nem sokkal jobb-e, hogy 
Ervin nem kapta meg azt a levelet, melyben a hazajöve
teléről írtam. Szinte boldogan távozom.

Novakovichoz, a vendéglőshöz megyek ecetért, de inkább 
azért, mert szükségletem, hogy mindenféle emberekkel talál
kozzak, hátha hallok valamit. Novaković tökéletes mutiz- 
musba58 burkolózik, azt mondja: minden jó lesz. Nem mondja, 
mit ért ezalatt. Ezt a mutizmust csak Oroszországban tapasz
taltam az embereknél.

Olasz ultimátumot dobnak le repülőgépről. Mindenkinek 
békét és biztonságot ígérnek, ha Drvar leteszi a fegyvert. 
A röpcédulákat összeszedik gyorsan, de este gyűlésen felol
vassák és kommentálják. Hogy az olaszok a fasizmust hozzák, 
hogy nyomukban az usztasák járnak, sőt olasz katonai egyen
ruhában usztasák vannak köztük. Halál a fasisztákra és bé
renceikre. Számomra ismeretlen neveket említenek, mint olasz 
bérencekét. A koszt napról napra rosszabb, a szállítások foko
zott tempóban folynak. A „Gerilac” nem jelenik meg többé, 
állítólag papírhiány miatt. A németek Ukrajnában előrenyo
mulnak69, az oroszok megsemmisítették Dnyepresztrojt, a leg
fontosabb orosz iparvidék el van pusztítva. A POB rádió hír
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szolgálata számokat közöl, mennyi német tank és repülőgép 
pusztult el, de hallgat a döntő eseményekről. Olyan, mint a 
német hírszolgálat szokott lenni. Egy gyűlésen Slavko Rodić is 
beszél. Amikor első napon bejött a kórházba, teljesen civilben 
volt, azóta fokozatosan militarizálódott külseje, mint sok más 
gerillásé. Egyik-másik csizmához, bőrkabáthoz jutott, sőt Mane 
Rokvić horvát tiszti uniformist zsákmányolt. A csillagokat 
leszedte, s mikor mondták neki, hogy hiszen ez horvát uni
formis, azt felelte, ő a horvátokért éppúgy harcol, mint a 
szerbekért. Néha hosszú karddal látom sétálni. Kedves, fiatal 
arca van. Slavkónak tüdőbaja van, s Persa nagyon aggódik 
érte. Ezen a gyűlésen nagyon szimpatikus. Egy emberi hang: 
Talán mégis bejönnek majd az olaszok . . ,  mondja. De mi el
mehetünk az erdőbe. A többiek csak szónokolnak. Egy tanító, 
akit mert kommunista, Kamenicáról elbocsátottak állásából, 
s most visszajött mint politikai megbízott, hosszú szónoklatot 
tart. Nem érdekel. Csak egy passzus beszédéből: szégyenletes 
dolgok történtek Kulen Vakufban60, méltatlanok a gerillához. 
Muzulmán nőket és gyerekeket gyilkoltak, gyújtogattak. Ennek 
nem szabad megtörténnie. Egy este Anka Materiétyel talál
kozom a činovnički dóm előtt. Nagyon izgatott. Férje a 
„Ploíán”, az az olasz front81, ő azt hallotta, halottak és sebe
sültek vannak, híreket vár. Meséli, a grahovóiak azt mondták, 
a kommunisták becsapnak titeket, el fogják venni házaitokat, 
teheneteket. Az antikommunista agitáció tehát nagyban folyik 
a parasztok közt. Plakát: a katonai népbíróság az olaszok 
bérenceit könyörtelenül halálra fogja ítélni. Gyűlés: ugyanezt 
jelentik be, hozzátéve, hogy a népbíróság már ítélt is. Szédü
lök. Itt a terror, itt vannak a halálos ítéletek. A gyűlés még 
soká tart, felolvasnak hosszú bulletineket, melyek a csetnik- 
mozgalom eredményeiről számolnak be más vidékeken. Robba
nások Zagrebban, vasutak repülnek a levegőbe mindenfelé. 
Alig hallom. A halálos ítéletekre gondolok, a rögtönítélő tör
vényszékre. Kreco ül, a horvát kapitány, aki az usztasákat 
lefegyverezte, szintén. Egymást fogják gyilkolni?

Ervintől mintha egy óceán választana el. Hírem nincs róla. 
Ha megpróbált visszajönni, s nem ismeri a szituációt, az em

311



berek se őt, egy szava gyanússá teheti. A végén még kém- 
gyanússá válik, s elvakult bosnyák parasztok. .  . Ebben a bo
szorkánykohóban a legfurcsább dolgok is megtörténhetnek. 
Hallom, az utak alá vannak aknázva. Tehát így is elpusz
tulhat! A hír az aknákról igaz. Nagyon rendes, komoly ember 
jön egy este sebesültként a kórházba. Miközben aknát helye
zett el, leesett a vagonettről. Mozdonyvezető. A legszolidabb, 
legkonszolidáltabb, legrendesebb emberek közül való. Ügy 
mondja el a dolgot, mintha a világ legtermészetesebb dolga 
volna, hogy ilyen ember, mint Ő, robbant, pusztít. Nem tudom 
kívánni, hogy az olaszok jöjjenek. Mégis, ténylegesen a fasisz
ták győzelme volna, noha nem hiszem a mesét az usztasákról 
köztünk. Ez csak agitációs eszköz.

Másnap plakát közli, hogy a katonai népbíróság halálra 
ítélte Vaso Kelečević®2 gyilkosait. Az ítéletet végrehajtották. 
Az elítéltek nevei fel vannak sorolva. Érdeklődésemre meg
tudom, hogy Oítreljen, mikor a horvátokat azon a bizonyos 
vasárnapon visszaverték, egy ún. őrjárat, csetnikek, fosztogat
tak. Vaso Kelečević megakadályozta őket ebben, ekkor tör
tént, hogy őt és másokat, Mazić sógornőjét és gyermekeit, 
megölték. Tehát a népbíróság mégse árulókat ítélt halálra, 
a testvérharc mégse kezdődött még el, legalábbis nem ezen 
az újabb fokán.

Még két halálos ítéletet közölnek. Valami kis föld miatt 
vesztek össze egy családban, egy fiút hasba lőttek saját ro
konai, a fiú a kórházban meghalt. Két gyilkosát halálra 
ítélték.

Kukoricalopás miatt egy ember 2 heti kényszermunkát kap. 
Valószínűleg ezeknek a rendszabályoknak köszönhető, hogy 
Drvaron a közbiztonság nem rossz.

Olasz repülőgépek látogatják Drvart, nem bombáznak. Csak 
egyszer, egy vonatot, mely Oítreljre ment. De., fényes nappal, 
embereket vitt a frontra, nagy hiba volt. 3 halott és 8 sebesült. 
Ketten a kórházban haltak meg, egy a vasúton.

Dr. Levi felesége lebetegszik a kórházban, férje ott alszik, 
mi sem természetesebb. A véletlen játéka, hogy dr. Gračanin 
felesége is épp most szül, a 2 nő egy szobában fekszik. Egy
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napon dr. Ermenc meséli, hogy dr. Levi kérdezte feleségét, fel 
tudna-e kelni, hogy a cellulózgyár pincéjébe menjen légitáma
dás esetén? Az asszony azt mondta, igen. Négy nappal a 
szülés után. Drvaron a stáb bejárja az összes helyeket, melyek 
menedékként tekintetbe jönnek, ásnak is árkot, táblák jelen
nek meg mindenütt, megjelölve a menedékeket. Ügy hírlik, 
a stáb tagjai közt vannak olyanok, akik Spanyolországban 
önkéntesekként harcoltak. 11 nappal a szülés után dr. Leviné 
hazament, Graianinné is. Utóbbi néhányszor hidegrázást ka
pott, hallucinált, nagyon rosszul volt. Most már jól van. 
Dr. Levi továbbra is a kórházban hál, nappal alig van bent, 
néha be se jön. Tevékenysége Duróval együtt abból áll, hogy 
kötszereket, gyógyszereket csomagolnak és szállítanak el, igye
kezve valahogy eltitkolni előttünk, orvosok előtt. Félek. 
Mi lesz, ha azt követeli majd tőlem, hogy elmenjek velük 
az erdőbe? Vagy ha Drvart kiürítik, ami ugyanazt jelentené? 
Keringenek ilyen hírek. Plakát is jelenik meg, hogy a légi
támadásokra való tekintettel azokat, akiknek nincs elfoglalt
ságuk a községben, a falvakba fogják kitelepíteni. De úgy 
látszik, nem annyira a légitámadásokról van szó, mint inkább 
élelmezési nehézségekről. Egy másik plakát névsort közöl, 
akiknek a községet el kell hagyniuk. A házban lakó nőktől 
hallom, közölték velük, ha akarnak, maradhatnak, de joguk 
élelmiszerre nincs. Ki fogják-e üríteni Drvart vagy nem? 
Valahogy legjobban ettől félek. Hogy egy nagy tumultusban 
elsodródom a helyről, hol Ervin tud, ha él. Hogy mindenemet, 
vagyis a kéziratokat elvesztem. Hogy lesz megint egy inter
vallum, mikor a csőcselék fog garázdálkodni. A kiürítés ellen 
csak az szól, hogy nincs már mit tartaniuk a kommunisták
nak. Csak Drvar, Prekaja és Oštrelj áll. A „burzsoázia” várja 
az olaszokat. A rendelőben Delić hivatalnok felesége, akinek 
ekcémáját kezelem, meséli, hogy az olaszok Grahovón milyen 
tisztességesen bánnak a lakossággal. Đuro hallja, ironikusan 
mosolyog, mint általában az utóbbi időben. Mikor egy percre 
egyedül maradok az asszonnyal, mondom neki, ne beszéljen, 
mert még a férjét hozhatja bajba.

A szlovének és likaiak elmennek Drvarról. Likába mennek.
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Plakát szólítja fel a lakosságot, hogy kocsikat, lovakat bo
csássanak mindazok rendelkezésére, akik el akarnak távozni. 
De, a szlovének azt mondják, kényszerű kitelepítésről van 
szó. Több száz ember 2 csoportban távozik. Levelet küldök 
megint, Ervinnek és Gugának Zagrebba. Most már azt írom 
Ervinnek, maradjon és várjon rám. Gugát kérem, ilyen érte- 
telemben írjon Ervinnek. A nővér el akar menni a szlovének
kel. Közlöm ezt Persával, igyekszem meggyőzni, hogy ez 
volna leghelyesebb. A stáb nem engedi meg. Rábeszélem a nő
vért, menjen le személyesen a községházára, s kérjen távozási 
engedélyt. Kétnapi bizonytalanság után megkapja az enge
délyt. De amikor az egész csoport elindul, tőle visszaveszik 
a távozási engedélyt. Dr. Ermenc is interveniált, hiába. Pedig 
horvát katonáknak, hadifoglyaiknak is megadták!®8 A nővér 
kétségbe van esve.

Hírlik, hogy az olaszok Resanoviciig jöttek, 16 km-nyire 
Drvartól.

Hírlik, hogy az olaszok Kamenicáig jöttek, de egy teher
autójuk aknához ért és felrobbant. Vannak, akik félnek a 
bosszútól. Ettől nem félek. Dr. Ermenccel arról beszélünk, 
kellene egy vöröskeresztes zászlót tartani készenlétben, min
den esetre. Persze, dr. Levi tudtán kívül. Én otthon egy ron
gyos lepedőből és piros portörlőből elkészítem, s harmadnap 
elviszem dr. Ermenchez.

Dr. Ermenc fekszik. Dr. Levi is meglátogatja. Lipkoviéról 
van szó, hogy nem jött vissza Obraddal, az olaszok elől* 
Ha akart volna, nyilvánvalóan vissza tudott volna jönni. 
Dr. Levi mondja: Lipkovié az utóbbi időben melankolikus volt 
a felesége meg anyja miatt, bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy nem jött vissza. Melankolikus! Ilyen toleráns dr. Levi? 
Különösnek találom a kifejezést az ő szájában. Tehát „privá- 
tim” más, mint „hivatalosan”? Az ember nekem mind ellen
szenvesebb. Eszembe jut, egyszer beszéltem vele a zagrebi 
kommunista-kivégzésekről. A csoportról volt szó, melyhez 
hozzátartozott Prica64 és Richtmann6*. Prica? Ó igen, bor
zasztó kár érte, de Richtmann?. . .  mondta dr. Levi egy gri
masszal. Tehát még a halottnak se bocsátotta meg, hogy nem
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tartotta magát a „vonalhoz”. Ügy látszik, Drvaron is a „vo
nal” a fő. Sokszor gondolom, a hiba ott történt, hogy el
hagyták a népfront eszméjét; itt ez kellett volna.

Drvar sorsán, a csetnik-mozgalmon, a gerillásokon, saját 
magunkon gondolkozom. Egész az eleje óta és sokszor. És 
most, egy éjszakán, világosan látom, hogy az olaszok, ter
mészetesen, be fognak vonulni Drvarra. Én akkor azonnal 
megkereshetem az utat Ervinhez. De a mi életünk drvari 
szakasza ezzel véget is fog érni. Egy fasiszta tenger vesz körül 
minket, melyben én állás és egzisztencia nélkül maradok. 
Mi lesz velünk, mi lesz a kéziratokkal? Amerre nézek, minden 
rémít. Előveszem a naptárt, pontosan megszámolom, hány 
napja, hogy Ervintől elváltam. 65 nap.

Másnap reggel, még mosdok, riadó. Folytatom a mosdást. 
De közvetlenül fejem fölött hallom a motorokat berregni, 
mégse tanácsos itt maradni a tető alatt. Fürdőköpenyt veszek 
föl, kendőt, és lemegyek a pincébe. Először vagyok itt. A POB 
személyzetén és Ivanovon kívül senkit se látok a házbeliek 
közül. Ha még a nők se jöttek le, én is visszamehetek. Felme
gyek a lakásba. De a motorok állandóan itt zúgnak, több 
repülőgép keringhet a ház fölött, lemegyek tehát a második 
emeletre. Chybáné ajtaja zárva. Az ajtómélyedésben állok. 
Ez az első riadó, mely alatt félelmet érzek. Az éjszakai gon
dolatok is hozzájárultak biztosan. Mikor nem hallom már 
a motorokat, felmegyek és felöltözöm, hogy a kórházba men
jek. Alig lépek ki a házból, új riadó. A strázsa nem enged 
továb menni, lemegyek tehát a pincébe, s most a pince egy 
másik traktusában rátalálok a nőkre, akik az előző riadóra 
is már idejöttek, télikabátokban, párnákkal, takarókkal, kis 
kofferekkel. A riadó soká tart, detonációk is hallatszanak. 
Most tudom, ez a kezdet, az olaszok be fognak vonulni. 
De Drvart nem hiszem, hogy bombáznák. Fél tízkor vége 
a riadónak, megyek a kórházba, és elkezdem a betegeinket 
kötözni. Újabb riadó, s most már véget sem ér. Jön dr. Levi 
a betegszobába, hol dolgozom. Körüljárja a betegeket. Azok 
nyugtalanul kérdezik, mi lesz velük? Csak nem hagytok itt 
minket a vágóhídon? Dr. Levi arca a legnagyobb izgalmat
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árulja el? Hát ővele mi lesz, ő se tudja. Lehet, hogy küldenek 
majd autóbuszokat a személyzetért — a betegekért. Én fel 
se nézek. Tudom, hogy ez nem igaz. Késő is már, s nincs 
is értelme. Dr. Levi utasítására a betegek felsőruháit lehozzák 
a. magazinból, mindenki megkapja a magáét. Obrad eltűnik 
íiellőlem, csak az egyik lánnyal dolgozom. Lemegyek a kötö
zőbe, Obrad ott áll fehér köpeny nélkül, figyel kifelé. Kér
dem, mért hagyott ott? Azt feleli, dr. Levi parancsára tette, 
hogy legyen készenlétben. Visszamegyek az emeletre. Duro 
egy zsákot vesz ki a folyosói szekrényből, nyilván kötszerek. 
Fülel, arca nyugtalan. Nem kérdezek semmit, megyek vissza 
az emeletre, kötözni. Megszólal a sziréna, de nem repülőgépet 
jelez, hanem tüzet. 5 rövid tülkölés. Először hallom ezt a 
jelet, de nemrégen falragaszok közölték a lakossággal, mit 
jelentenek a különböző hangjelzések. Nagy fekete füstfelhő 
emelkedik a Pilana felől. A betegek közül azt mondja valaki, 
a gyár irodája gyulladt ki. Az utcán emberek rohannak 
batyukkal, kofferekkel. Egypár a mi kis ápolónőink közül, 
ápolói köpeny nélkül, anyjukkal, apjukkal. Az utcán valaki 
magánkívül ordít: „Mentsétek meg a gyárat, a kenyereteket, 
emberek, ég a gyár!” A betegeket nyugtatom, ne féljenek, 
a kórházban senkinek se történhet baja, én se megyek el se
hová. A 8. számú szobába lelkendezve ront be egy asszony, 
a férjéhez jött. Az olaszok a „rorig”66 jöttek, egy puska se 
dördült el, de utánuk jönnek az usztasák. Mondom nekik, ez 
nem igaz, s most maradjon itt a férjénél, ahelyett, hogy az 
az ágyból vánszorogjon el. Útközben baja eshet. A „ror”, 
mint mondják, feleúton van Glamoi felé. A legsúlyosabb 
betegek kötözését elvégeztem, megyek le, hogy a kötözőben 
folytassam a könnyebb eseteket. A folyosón találkozom dr. Er- 
menccel. Együtt megyünk le. Mondom neki: Most talán csak 
nem kívánhatja tőlünk senki, hogy bárhová is elmenjünk? 
A lépcső alján megpillantjuk dr. Levit. Csak nem hallotta sza
vaimat? Arca ki van kelve. Dr. Ermenc azt kérdi tőle: Mi 
hír a frontról? Én nem tudnék ilyesmit kérdezni. De dr. Levi 
felel: Azt mondják, az olaszok visszavonulnak. Többé nem 
láttam dr. Levit. A kötözőben dolgozom a legújabb ápoló

316



nőnkkel, pár nap előtt jött csak, bihaéi menekült. Dr. Ermenc 
a kapubejárat mögött áll, s üzen, hogy ott vagyok-e? A ház
ban rajta kívül egy férfi sincs. Egy orvost, egy ápolót se látni. 
Közben fel-felszaladok a betegekhez, mondom, itt vagyok 
én és dr. Ermenc, ne féljenek. Repülőgépek zúgnak. A kötöző
ben a kis Olgát kötözöm, mikor kiáltást hallok: Itt vannak. 
Olga sír. Nagy robajjal száguld el az első tank. Az ápolónő
nek mondom, dolgozzon tovább, meg akarom nézni, hogy 
a zászló ki van-e tűzve. A lány felsikolt, azt hiszi, egyedül 
akarom hagyni. Meg kell nyugtatnom őt is, Olgát is. A zászló 
ki van tűzve, a betegek mind be vannak kötözve, sokan el
menekültek, nem tudom, ki és hányán. Dr. Ermenccel ott 
állok a kapuban. Szeretnénk, ha már jönne valaki, akivel 
közölni lehetne, hogy ez kórház. Tank tank után robog el. 
Végre egy visszajön, egy fiatal tiszt, úgy látszik, a parancs
nok, áll benne. Intünk, odamegyünk, megáll. A zászlóra mu
tat, kórház? kérdi. Civilek fekszenek-e benne? Mondjuk, 
sebesültek vannak itt, de nem az utolsó napokban sebesültek 
meg. Hányán vannak? Habozok. Nem tudom. Tényleg nem 
tudom, hányán menekültek el a vad pánikban. Van-e tíz? 
Van 15 is, felelem. Helyes, mondja, önök felelnek érte, hogy 
senki a kórházat el ne hagyja. A szemben lévő „logor” felé 
tart, bemegy. Én odafutok, megvárom, míg kijön. A szomszéd 
házból nők jönnek ki, körülveszik, kiabálnak, hogy ők hor
vátok. A tűzre mutatnak, mentsetek meg a tfiztől. Én bele
szólok: adjon őrt a kórház elé, hogyan feleljünk azért, hogy 
a kórházat senki se hagyja el, 15-öt mondtam, de nem tu
dom . . .  Rosszul tette, mondja ő, felelnek ezért a számért! 
Azt hiszem, ő is izgatott. Különben majd oda fogok jönni, 
mondja, de a čaršija felé indul. Visszamegyek dr. Ermenchez. 
Bemegyünk a kórházba, az orvosi irodában a díványon fek
szik dr. Levi kabátja és egy pléd szíjjal lekötve. Tehát oly 
gyorsan menekült, nem volt ideje magával vinni. Mondom, 
értesíteni kellene az asszonyt, küldjön a kabátért. Dr. Ermenc 
azt feleli, ne avatkozzak többé ebbe a dologba. Különben is, 
annak az embernek nem kell többé kabát. Miért gondolja?
— kérdem. Azt még a parasztok maguk fogják agyonütni,
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amint kiér Drvarról falura. Nem tudok mit válaszolni, ö  fel
emeli a kabátot, felakasztja a fogasra. Hosszú, bélelt bőrka
bát, mikor a háború alatt jött dr. Levi a feleségéhez, azt vi
selte. Nagyon jó kabát.

A tisztnek nyilvánvalóan más dolga van, dehogyis fog 
most visszajönni. Dr. Ermenc különben is itt van, én haza 
akarok menni, a tűz mind nagyobb méreteket ölt, most van 
itt az a pillanat, amikor a lakásunkat őriznem kell. A kéz
iratok! Az egész telep ég. A vasútigazgatóság épülete előtt 
olasz katonák kék overallban. A tűzre mutatok most én is, 
segítsenek. Egyik cigarettával kínál meg, azt mondja, semmit 
se lehet tenni, nincsenek tűzoltóik. Én magamon tartottam 
fehér köpenyemet. Felnézek. Az első emeleten Budisavljevié 
és feiesége néznek ki az ablakon. Kérdem, mit gondolnak, 
ide fog-e érni a tűz? Budisavljevic nem tudja. Ha akarón?, 
hozzak őhozzájuk valamit a holmijainkból. A kolónia felől 
futva jönnek emberek, asszonyok, batyukkal, kofferekkel, 
a vasútigazgatóság pincéjébe mentik azokat. A lépcsőházban 
találkozom a házbeli nőkkel, összecsókolóznak, mint akik 
felől elmúlt a veszedelem. Itt van Dmitraíinovic anyja, a ko
lónia legfelső házából, ahol első drvari lakásunk volt, hur
colta ide legszükségesebb holmiját. A fia eltűnt. Mindenki 
csomagol, menteni, amit lehet. Tőlük hallom, hogy a POB 
személyzete, a stáb, köztük dr. Levi is, akkor menekültek, mi
kor a tankok már a carfiján robogtak. Vitték az írógépeket, 
útközben papírokat hullajtva el. Át a hídon, melyet felgyúj
tottak, de a híd nem robbant fel, fel a hegyre. Gépfegyverrel 
lőttek utánuk. Persa, Chybáné elbeszélése szerint, mezítláb 
futott, cipőjét kezében víve. Míg fent teszek-veszek, valaki 
kívülről ki akarja nyitni az ajtót, de kifelé húzza, holott 
befelé nyílik. Odalépek, ajtót akarok nyitni, még jobban 
kifelé húzzák. Végre mégis valahogy nyílik. A tiszt, a pa
rancsnok, egy katonával, úgy látszik, végigjárják a lakásokat, 
nincs-e fegyveres ember elrejtőzve. Fehér köpenyem még min
dig rajtam, megismer, udvariasan bocsánatot kér, nem jön be. 
Az ablakból látni, ahogy az egész telep ég. Az én lakásom 
fekszik legmagasabban, óriási füstfelhők és lángoszlopok.
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Deszkákat sodornak a magasba, azok ott keringenek, eltörnek 
a levegőben, így hullanak alá. Meddig fog a tűz terjedni? 
Ismét lemegyek a kórházba. Lipnjak apósával találkozom, 
egy egész kicsi koffert visz, Lipnjakét, Lipnjak eltűnt.

Nem ebédeltem. Dr. Ermenc mondja, ott áll a kórház 
konyhájában nagy lábasokban az ebéd, csak nincs, aki kiossza. 
Veszek magamnak, s intézkedünk, hogy Draginja, a mosónő 
egy lánnyal kiossza a betegeknek. Kenyeret ma kaptak, leg
alább egyszer egyenek, úgyis késő van, s ma úgysincs világí
tás. Se víz. Dr. Ermencnél fogyasztom ebédemet. Az asztal 
körül ülünk, mikor bejön dr. Dlusskyval Verle Melánia, csiz
mában, nadrágban, keblén kampóskereszttel. Egy amazon. 
A nővérének szülési fájdalmai vannak, bejöhet-e a kórházba. 
Idegesek vagyunk, a pillanat alkalmatlanabb nem lehet. A bá
ba eltűnt, már napok óta nyilvánvalóan készült az elmenésre, 
alig láttuk. Borzasztó gyáva, s most is bizonyára útra kelt 
Likába családjához. A kórház legkevésbé se alkalmas szülő 
nő befogadására. Mondjuk, ha akar, jöjjön a nő, de nem 
vállalunk felelősséget azért, amit a kórház nyújtani fog. 
Dr. Dlusskynét Ermenc rábeszéli, menjen haza, ha nem akarja, 
hogy kifosszák lakását. Dr. Dlussky vele megy, s mindjárt 
be is jelenti, hogy ezzel végleg elhagyta a kórházat. Újból 
visszamegyek lakásunkba. Leülök egy székre, az ablakkal 
szemben. Az ablaknál alig lehet kitartani a forrósáét. Nézem 
a tüzet, órák hosszat. Irtózatos robaiok, s fokozzák a kamio
nok, melyek szüntelenül robognak. Látom, mint fog tüzet a 
3 emeletes ház, melvben Mesmant látogattam meg, s hol Lip- 
njakék laknak, a kolónián a konzum, a fogyasztási szövetke
zet, sorba a kolónia házai. Az egész utca. Olasz katonák 
dolgoznak most már. Hurcolták az előtérből el a deszkákat, 
hogy kevesebb legyen a gyúlékony anyag. Asszonyok, lányok 
segédkeznek. Egy pillanatig azt gondolom, nekem is le kellene 
mennem. De nem megyek. Ülök és nézek. Óriási tömege a 
fának van itt felhalmozva. Ég a cellulózgyár is. Soha életem
ben ilyen méretű tüzet nem láttam. Kábító világosság. Meddig 
fog terjedni a tűz? Ideér-e majd? Én a tető alatt, a 3. emele
ten ülök. De szerencsére szélcsend van. Du. 5 óra tájban szél
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kerekedik, nem erős. Nekem is készülnöm kellene. Megállók 
a könyvszekrény előtt. Kétségbe vagyok esve. Kihurcolom 
az előszobába a bőrkoffert a kéziratokkal, melyet még egyál
talán nem tudtam kinyitni, nem jó a kulcs. A többi kéziratot, 
melynek rendezésével sose készültem el, belerakom a legna
gyobb bőröndbe, s kezdem a magyar könyveket csomagolni. 
De mások élelmiszereket, ágyneműt, ruhát mentenek. Belete
szem a könyvekhez kis maradék kávénkat, cukrot, szappant, 
sót. A lisztet zsákba kötöm. Kihurcolom a matracot, ágyne
műt, kabátot, s mindent le Chybánéhoz, egy emelettel lejjebb. 
Tvanovot konzultálom, ő  reméli, nem fog ideérni a tűz, majd 
ő szól, ha ők a pincébe kezdenek hurcolkodni, hozzájuk fogok 
igazodni. Mást nem tudok tenni. A többi hadd pusztuljon. 
A kis magyar bibliát, melyet Ervin magával akart vinni, s 
akkor nem találtuk, betettem a kofferbe. A Tacitust67, melyet 
elkezdtem olvasni. Esteledik, de persze nappali világosság 
van. A szél elült, úgy látszik, a tűz nem fog ideérni. Ez most 
már biztosnak látszik. Chybáné hív, aludjak nála. De én in
kább még most visszahurcolkodok. Magam, gyorsan. Sehol 
se merem hagyni a kéziratokat. Mindent visszahurcolok, a 
matracot, ágyneműt, mindent. Világítás nem kell. Chybáné
hoz lemegyek még egyszer, kérek egy csésze forró vizet a 
teához, melyet Budisavljevicnétől kaptam, s máig nem nyúltam 
hozzá, Ervin számára őriztem. Aztán lefekszem. Nappali 
világosság, robaj, kamionok. Az emberekre gondolok, akik 
fedél nélkül maradtak, akik az erdőbe menekültek. Milyen ke
vesen feküdtek ma ágyba. Du. hallottam dr. Ermenctől, hogy 
egy embert agyonlőttek, amikor a kantint akarta felgyújtani, 
az olaszok szeme láttára, óriási romhalmazra látok, mely 
még mindig ég, és napokig fog égni. A cellulózgyár most 
valahogy a párizsi Notre-Dame-ra emlékeztet. Drvarnak vége. 
A nép nyomorba és sötétségbe fog süllyedni, hosszú időre. 
De az olaszok kára is óriási. Nézem a tüzet. Ez a világ képe, 
Oroszországban és sokfelé. Őszintén megsiratom Drvart. Szep
tember 25-e volt ma.68 Reggel vizet, fát hozok magamnak, 
meg kell mosdanom. Későn megyek a kórházba. Hallom dr. 
Ermenctől, hogy Rosegg is eltűnt, azaz, hogy a stáb kényszerí
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tette, hogy velük menjen. Túszként? A kórházban senki sem
mit se végzett. Az orvosok beszüntették a munkát. Végigjárom 
a szobákat. A betegek száma 40-en fölül. Azok közül, akik 
tegnap elmenekültek, néhányan visszajöttek, így Stevo és a 
féllábú Pero, a félkarú Stojan. Siralmas állapot. Mondom 
dr. Ermencnek, valamit enniök kell. Kenyeret nem kaptak, 
semmit se kaptak. Elindulunk megkeresni a szakácsnőt, Seidl- 
nál lakott. Ott ül az udvarban, sokan vannak ott, asztalok, 
szekrények, ágyneműk közt ülve, guggolva. A szakácsnő azt 
mondja, nincs semmije, s eleget főzött már. Seidl, kampós- 
kereszttel, a ház előtt ül. Azt mondja, 150 ember tanyázik 
nála, nem adhat semmit. Megyünk Novakovichoz. Valami 
levesfélét kotyvasszanak, Isten nevében. Senkit se találunk, 
aki erre hajlandó. Novakovicék mondják, hogy egy bete
günknek éjjeli szállást adtak, szegény, nem tudott sehová se 
menni. Melyik az? Megjelenik Raca Branko, sofőr, Oštreljen 
gépfegyver sebesítette meg, nem is ellenségé, véletlenül tör
tént, az állkapocs eltört, nagy seb, faciális bénulással.6® Mon
dom, mi elől menekült? Rábeszélésünkre visszamegy a kór
házba. Mondom Ermencnek, hozok hazulról zsírt, a kertből, 
enyémből és Graüaninéból csupáljon ki Draginja a lányokkal 
valami zöldségfélét, krumplit, és főzzenek levest. Ebben meg
állapodunk, s hazamegyek, abban a hiszemben, hogy mun
kához látnak. Fáradt vagyok. Otthon magamnak készítek 
el gyorsan valamit, s visszamegyek a kórházba, viszem a 
zsírt. A kórházban semmi se történt még. Elrendelem, hogy 
sürgősen lássanak munkához, végigjárom a kórtermeket, be
jelentem, hogy készül az „ebéd”, s utána lesz kötözés. Le
gyenek türelemmel, majd lesz minden. A betegek nagyon 
csöndesek. A lépcsőn kettőt elfogok, mennek le, felöltözve, 
neki a világnak, étlen-szomjan, kétségbeesetten. Ígéretemre, 
hogy lesz minden, visszamennek, türelmesen. Az egyik, Šalić 
Ilija, később meghalt. Tüdőlövése volt, tüdőgangrénát70 kapott. 
Megjelenik az első olasz orvos, végigvezetem a kórházon. 
Nagy a bűz, hisz víz nincs, ürülékszag keveredik genny, vér, 
véladékok szagával. Sok a lázas betegünk. Mindegyikről el
mondom, mi a baja, hogy az usztasákkal való harcban sebe
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sültek meg, bizonyítja a hosszú lázcédula, már régóta fek
szenek. Mondom, nincs mit enniük, kérem, tegyenek valamit. 
Franciául beszélünk, az olasz tisztek majdnem kivétel nélkül 
beszélnek franciául, kevesen tudnak németül. Míg beszélge
tünk, az irodában vár egy másik olasz orvos. Látogatásomra 
jött, Kninben találkoztam vele, mikor Ervint szöktettük át 
Dalmáciába. Kérdem, mikor mehetek Splitbe, Ervinhez? 
Egyelőre még nem lehet, mondja. Nagyon vonzóak ezek az 
olasz tisztek. Kitűnő a modoruk, tartózkodóak, de nem hi
degek. Az, aki nekem ezt feleli, kollégájának, aki később jön, 
halkan elmondja, hogy férjem Splitben van, s meg kellene 
látogatnom. Tehát foglalkoztatja a dolog. Magatartásukon 
semmiféle „elv” sem látszik meg. Ügy érzem, megint Európá
ban vagyok. Az ebéd elkészült, én is elkészülök estig a kötö
zésekkel. Délután még átszaladtam Krecóékhoz, hátha ott 
hallok valamit, hogyan, miként mehetnék Ervinhez. Belép 
Lipnjak, frissen, megint egész másként néz ki. Azt mondja, 
a kukoricásban bújt el, jobbnak látta, ha nem látják a geril- 
lások. Elővigyázatosság volt. Dmitrašinović is megjött. Haza
megyek. Egy csoport olasz katona áll a sarkon, énekelnek, 
kórusban. Tegnap is, mikor bevonultak, énekeltek. A második 
éjjel a tűz óta. Még mindig ég. Elszórt, nagy rakásokban, s 
egész éjjel világít. A kolónia elképzelhetetlen látványt nyújt. 
Meztelen kémények, alig egy-egy fal maradt épen, csak a 
földszintek állnak, ajtók, ablakok nélkül. Peleksiénét, a kon- 
zumos feleségét, ahányszor arramentem, a Ćinovnički dóm 
előtt, az utcasarkon látom ülni, egy asztal előtt őrzi meg
maradt bútorait. Valahogy úgy fest, mint Párizsban a nép
szerű „foire”-ok71 jósnői, ahogy cigarettázva ott ül. Akivel 
találkoztam, mind azt panaszolják, hogy meglopták, kira
bolták. A gerillások sorba járták a házakat, felszólítva minden
kit, hogy hagyja el lakását, jönnek az usztasák. Az usztasák 
és a tűz elől menekültek az emberek, s távollétükben kifosz
tották őket. Fosztogatók mindig akadnak. A vasútigazgatóság 
pincéjéből is nagyon sokat elloptak az odamentett holmikból, 
őrizni kellett volna őket. Eddig szerencsém volt. Jó ösztön 
volt, hogy nem vittem a bőrkoffert a kéziratokkal a kórház
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padlására! A nagy kiürítésben szétdobálták volna őket, ha 
másért nem, azért, mert kellett volna az üres koffer csoma
golásra. Második éjjel fekszem ágyamban szemben a tűzzel. 
Gondolkozom. Drvarról el kell mennem, minél előbb Ervin
hez. Az olasz orvos azt mondta, még nem lehet. Semmiféle 
forgalom sincs még. De Drvaron nincs is mit keresnem, mit 
várnom. Minden elpusztult, ipar nincs, munkásság nincs, be- 
tegsegélyző se lesz. Nincs, aki kenyeret adjon. S ha itt ma
radnék, előbb-utóbb jönnének a falvakból, az erdőből, hívná
nak sebesülthöz, mert biztosan lesz, s mit tegyek akkor? Ve
szélyes menni, veszélyes nem menni a hívásra. Borzalommal 
gondolok arra, hogy el fognak fogni embereket, ki fogják 
őket végezni. Drvar kiürült. Mint színpadi süllyesztőbe, úgy 
tűntek el a gerillások, a piros sapkák, a piros szalagok, a sarló 
és kalapács jelvények, a puskák. Mint varázsütésre. Nem hal
lom a „Stoj! Tko ide?” kiáltást, más katonák énekelnek, más 
ébresztő és takarodó szól. De nem végleg. Az olaszok állítólag 
8 embert kivégeztek, akit fegyverrel a kézben találtak. H al
lom, agyonlőtték Kasumot és a fiát72, fegyverrel a kézben ta
lálták őket, amikor bevonultak. De fegyvert senki se adott le, 
és nem fog leadni. Drvaron nem lehet élni, nem lehet nép nél
kül élni, Drvaron nincs nép. El kell mennem, mert nincs miből 
itt élnünk, s mert itt lenni veszélyes. Hogy csináljam? Gon
dolkozom, mit csomagoljak, mit vigyek? Ma már behoztam 
a spájzból a Guga kis kézi kofferét. Ez volna a legkönnyebb, 
elmenni egy kis kézitáskával, kabátomat a karomon vinni. 
Még tán a bundát is elvihetném. De a kéziratokat nem lehet. 
Talán, ravaszul, át kellene adni a lakást egy olasz tisztnek, 
az, ha gentleman, nem kutatna. Valahogy kamuflálni a kéz
iratokat. Reggel rendesen felöltözöm, a kórházba nem kell 
sietnem, délután kötöztem, s ott van dr. Ermenc is. Átmegyek 
Budisavljevicékhez. Mikor belépek, azt kérdik, az Istenért, mi 
bajom? Tényleg nagyon rossz állapotban vagyok. Ügy fogják 
fel, hogy az idegeim felmondták a szolgálatot. Mondom, kérni 
jöttem. Nekem tegnap azt mondta az olasz orvos, hogy még 
nem lehet utazni. Nekik bizonyára van alkalmuk más és ma
gasrangú tisztekkel beszélniük. Eszközöljék ki, hogy minél
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előbb Ervinhez mehessek. Azt mondják, nemsokára vasút is 
lesz, azt valószínűleg meg kell vámom. Tulajdonképpen azért 
vagyok azonban ilyen állapotban, mert félek, hogy Ervin jön, 
s az utak alá vannak aknázva. . .  Kérdés, hogy a gerillások 
feladták-e a harcot? Egész idő alatt repülőgépek zúgása hallat
szik, már második napja. S a teherautók robogása. Mondják, 
Rosegg is visszajött, megszökött a stábtól. A carabinierik kapi
tánya jön Budisavljevicékhez, azzal az olasz tiszttel, aki a 
gerillások foglya volt itt. Engedély nélkül szökött Drvarra 
menyasszonyát meglátogatni, s itt rekedt. Először Budisavlje- 
vicék vendége, később a Sokolanumban igazi fogoly volt. 
Udvarias társalgás. Mikor elmegyek, kérem a carabinierik 
kapitányát, adjanak a betegek számára kis kenyeret. Valahogy 
nyugodtabban távozom. Az előszobában a cseléd azt mondja, 
keresett egy olasz tiszt, ő nem tudta, hogy itt vagyok, a kór
házba utasította. A kórházban megint semmi se történt még. 
Dr. Ermenc nem volt itt. A szlovén házvezetőnője azt mondja, 
dr. Gračaninnal együtt a községházára ment. Engem keresett 
egy olasz tiszt, levéllel, nem talált, Bauernéhez ment. Ojból 
elrendelem, főzzék meg a levest vagy főzeléket, mint tegnap, 
s rohanok Bauernéhez. Nála végre megtalálom Ervin levelét. 
20 napja ül Kninben, várja az engedélyt, hogy jöhessen. Még 
eltarthat pár napig. Hlavać, Chyba és Gavranié mérnökökkel 
van együtt. Közöljem ezt családjaikkal. Chybánét, Hlavaénét 
azonnal értesítem, és megyek Bauerékhez. Azzal fogadnak, 
hogy szóvá tették ügyemet, s pár nap múlva utazhatom. Le
fordítom nekik Ervin levelét, s mondom, most megyek, hogy 
a lakásban összesöpörjek! Két óra hosszat szorgalmasan taka
rítok, aztán megyek a kórházba. Dr. Ermenc otthon van 
lakásán, megkínálom a cigarettával, amit Ervin a leveléhez 
mellékelt. Mindenki meg van lepve. . .  Dr. Ermenc mondja, 
hollatta, hogy Hlavaé ma jön, Drvarról kértek számára en
gedélyt azzal, hogy szükség van rá. Nem hiszi, hogy Ervin 
vele jön. Kérdem, mi van a kórházban? Ott ő nem volt, se 
dr. Gračanin. Azt mondja, élelmiszert kért a betegek számára, 
s ígérték, hogy adni fognak. A leves után elkezdem a kötö
zéseket, a nővér segítségével, akit munkára fogok. Olasz orvo
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sok jönnek, egész orvosi kar. Üjból mindent megmutatok. 
S mikor késő délután a 7-es számú szobában dolgozom, jön 
egy lány, és mondja, megjött Ervin! Lent áll a kapu előtt.

Szeptember 27-e van.
Másnap kapnak a betegek élelmiszereket az olaszoktól, 

ugyanazt a kosztot, mint az ő katonáik. Még vagy 2 napig 
teljesen egyedül dolgozom, a nővér kötözés közben közli, 
hogy megtalálta a gyógyszertárban Vulicné betétkönyvét, és 
visszaadta neki. Hogy szabad volt-e? Mondom, semmi közöm 
hozzá, persze, jól tette. Dr. Gračanin kér, beszéljek az őr
naggyal, hogy szanitécautón mehessen el feleségével együtt. 
Szólok, és másnap elutaznak. Mindenki elutazik, még a nővér 
is Vuliénéval, még Julka, a mosónő is. Mindenki, aki horvát. 
Vaialié megjelent. Lehetetlen vele beszélni. Először is beteg. 
Valamiféle kólikái vannak, összegörnyedve jár, azt hiszem, 
mindez cs»ak félelem. Mindent helytelenít, ami a gerilla alatt 
történt, neki túl sok volt az írástudatlan a harcosok közt. 
Fél bosszújuktól, mert nem tartott velük, fél az usztasáktól, 
fél az „Okruzni ured”-tól. Ervin találta meg a legjobb szót 
rá, amikor először beszélt vele: tipikus mensevik7*. Vele szem
ben a stábnak volt igaza. Ha elhagyom a kórházat, mind
untalan megtörténik, hogy az olasz orvosok hívatnak, én tu
dok velük legjobban beszélni, s engem azonkívül valahogy 
mindig meg lehet találni. Dr. Ermenc úgy látszik, csak saját 
elutazásával van elfoglalva. Egyedül hagytak. De azt elfelej
tettem megírni, hogy dr. Ermenc közölte volt velem, hogy 
az usztasák alatt dr. Gračanin interveniált értem Kuharskynál, 
mikor az Petrovacra akart szállíttatni. Különös módon az 
ilyen életmentések nem elegendők ahhoz, hogy az emberben 
meleg érzelmeket vagy akár csak hálát is ébresszenek! De ez 
most mind mindegy. Ervin hazajött, most nincs értelme el
utazni, az egész szituáció megváltozott. Életünknek új szakasza 
kezdődik, mégpedig, minden spekulatív meggondolással hom
lokegyenest ellenkezőn, Drvaron!
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Bős. Grahovo, 1942. júl. 4.

Vázlata a megírandóknak: megérkezés Drvarra. Micit a 
kórházban találom meg. Először lányokat látok, akiket csak 
a kolóniáról ismertem, s most fehér köpenyben „ápolónők” . 
ök  rohannak, kiabálnak Micinek, hogy megjöttem. Alig öt 
percig Micivel egyedül. Dr. Ermenc és dr. Gračanin máris 
pakolnak, a kórház minden munkája — 50—60 többnyire 
súlyos sebesült — egyedül Micire szakad rá. A régi, tanultabb 
ápolók közül senki. Estig járok Mici mellett ágyról ágyra, 
mert Micinek a sebesülteket kell kötözni.

Megéltem ellenforradalmat s ellenforradalmi napokat több
ször s több helyütt, de soha még idillikusabbat, valószínűtle
nebbet, mint a drvari az első napokban, sőt hetekben. Az utcán 
minden lépésnél Mici ámulva mutat nekem egy-egy embert, 
aki a drvari kommün idején „komesar”1 vagy fegyveres strá- 
zsa volt, s most nyugodtan s zavartalanul sétálgat a többi 
járókelők — és az olasz carabinierik között. De ennél is 
meglepőbb, megdöbbentőbb számomra: az emberek, akiket 
két hónap előtt láttam utoljára, mintha mind évtizeddel 
öregedtek volna meg — és hozzá még akik feltűnően kövérek 
voltak, most soványak, mintha mind valami súlyos, senkit 
se kímélő betegségen esett volna át. Pár emberrel kellett csak 
beszélnem — Kravic, Zaric, Delic —, hogy megértsem: nem
csak a kiállott félelmek, izgalmak és koplalás, hanem lelki 
oka is van ennek a tüneménynek, éspedig a csalódás. Az usz
tasa időben az usztasáktól való szabadulás reménye egy volt 
a boldogság reményével — s ehelyett a kommünt kapták, 
melyről pl. Kravić azt mondta nekem: „Rosszabbak voltak, 
mint az usztasák.” Az olasz megszállás által múlttá vált a 
kommün, de a hivatalnokok még mindig féltek, s nemcsak 
a hivatalnokok: Kravic, akit a Petkovic-kocsmában kérdez-
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gettem, egyszerre ijedten néz körül, s azt mondja súgva: itt 
nem lehet erről beszélgetni. S aztán megértem: még mindig 
félnek az „erdőbeliektől”, mindenütt ott ülhet, hallgatózhat 
valaki, aki beárulja „az erdőbelieknél”. Az usztasáktól való 
felszabadulás rászabadította a polgárháborút Drvarra — s 
az emberek érezték, hogy ettől végleg még az olasz megszál
lás se szabadította meg őket.

Amint az olaszok megjelennek, megindul a horvát özvegyek 
és gyerekek exodusa.2 Nemcsak horvát özvegyek, akik mennek, 
de egy-egy szerb polgár is felháborodik azon, hogy az olaszok 
„a bűnösöket” egyáltalán nem vonják felelősségre, „fátyolt 
borítanak a múltra”. Minthogy én az olasz okkupáció alatt 
élő területről jöttem, a drvariak, akik teljesen el voltak zárva 
a többi vidéktől, és tájékozatlanságukban többé-kevésbé el
hitték, hogy az olaszokkal együtt vagy az olaszok nyomán az 
usztasák térnek vissza Drvarra, aggódva kérdezték vélemé
nyemet, nem volna-e tanácsos, hogy a horvátok módjára ők 
is költözzenek. Ezek az emberek, ugyanazok, akiket az usztasa 
időben láttam utoljára, s akkor megcsodáltam az öntudatuk 
erejét, most csak féltek: féltek az „erdőbeliektől”, és féltek 
az usztasák esetleges visszatérésétől, mindentől és mindenkitől
— csak az olaszoktól nem, akik már ott voltak, és megmu
tatták, hogy senkit se akarnak bántani. S nemcsak hogy bán
tani nem akarnak senkit, hanem — s ami valóságos eufóriát 
idézett elő — alig pár nap után búzalisztet és kukoricát osz
tottak annak a lakosságnak, amelynek legnagyobb része nem
csak az usztasa időkben, hanem a felkelés tartama alatt is 
csak zabot kapott enni. S azt ígérték az olaszok, hogy eztán 
minden héten rendszeresen osztanak majd élelmiszereket. 
A közörömben az egyetlen disszonáns motívum: a Drvar kör
nyéki falvak lakossága nem kapott semmit, azzal a megoko- 
lással, hogy annak van karácsonyig mit enni. Stevan, a mi 
„momak”-unk, aki az egész „gerilla”-idő alatt Micinek feléje 
se nézett, de két nappal az olaszok bevonulása után megje
lent nálunk, emiatt haragudott az olaszokra, de nem komo
lyan, mert az olaszok munkát adtak — barakkokat építtettek 
és fizettek érte —, s azonkívül, ami mindennél fontosabb
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volt, sót lehetett náluk kapni, sót, ami a parasztnak mindennél 
jobban hiányzott. Csirkét, tojást, borjút, tehenet cseréltek be
— sóért. A tiszti étkező előtt egész sora a parasztasszonyok
nak, akik ezt a cserekereskedelmet folytatják, később nemcsak 
sóért, hanem kukoricáért, rizsért, makaróniért. Mert ami a 
sót illeti, amiért — 50—60 din.-ral számolva el kilóját — 
az olaszok tehéntől éilimig3, mindent kaptak, idővel tekinté
lyes versenytársakra akadtak a drvari svercelőkben, főleg Kre- 
cóékban, akik — mint Drvaron beszélték, olasz összekötteté
seik révén pár vagon sót hoztak Dalmáciából Drvarra. Ne
künk maga Kreconé mesélte, hogy egész disznókat, krumplit 
mázsaszámra stb. „szerzett” sóért — pénzért csak „protek
ciósok” kaphattak nála. A drvari patikusné is parasztoknak 
általában csak élelmiszer ellenében szolgáltatta ki az orvossá
got. A környéki parasztok elözönlötték Drvart, s valóságos 
vásárlási lázzal vettek minden vehetőt, kezdve az elköltöző 
horvátok lakásberendezésén élelmiszerekig és szövetekig, min
dent. A pár kereskedőn kívül kereskedésre adták magukat 
kocsmárosok, sőt a Šipad egykori tisztviselői is, mint Zaric 
és Maric. A kereskedelem technikája egyszerű volt: nem 
kellett más, mint összeköttetés az olaszokhoz — egy-egy 
lakásba bekvártélyozott tiszt vagy carabinieri révén megsze
rezni az utazási „permessó”-t Kninbe, Dalmáciába vagy akár 
csak Grahovóba — s onnét sóval és más, bármi más áruval 
visszajönni Drvarra, ahol minden árat megfizettek, mert ki 
voltak éhezve, és érdekes módon általában volt pénzük az 
embereknek, mert ha hónapok óta nem is kerestek meg pénzt, 
de hónapok óta költeniük se lehetett. Az egész gerilla-korszak 
alatt nem volt dohány, s most a százszínű olasz cigaretta- 
dobozok mellett a boltok kirakatában kilószámra díszelgett 
a nyíltan árusított szűzdohány is. Az ember azt hihette volna
— s a legtöbben úgy érezték —, hogy Drvart nem legyőzték, 
hanem felszabadították az olaszok. Ezt a benyomást nemcsak 
a polgárságban, hanem széles néprétegekben megerősítették 
az olaszok, mikor alig pár nappal bevonulásuk után nép
gyűlést hívtak össze, melyen Marušić4 kapitány, a civil ko- 
misszárius a lakosság „beleegyezését” kérte ahhoz, hogy a
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községben a civil ügyek intézését horvát hatóság vegye át. 
A gyűlésről nekem Stevan referált: „Azt mondtuk, mind egy
hangúan, hogy nem egyezünk bele” — és Kordic kocsmáros 
is ugyanezekkel a szavakkal szerfölött elégedetten mesélt a 
gyűlésről, ő  azonban még valamit tudott, ami nem kevésbé 
növelte a közelégedettséget: az én knini ismerősömnek, Gav- 
ranicnak, aki családjával együtt pár nappal az olaszok be
vonulása után Zágrábba költözött, a helyére új erdőigazgatót 
neveztek ki Zágrábból. Az alig érkezett meg, a drvari szerbek 
figyelmeztették, ha kedves az élete, hagyja el 24 órán belül 
Drvart. Az új igazgató erre az olaszokhoz ment panaszra és 
védelemért. Marušić azt felelte neki, hogy nincs oka panaszra, 
hiszen 24 óra időt kapott a távozásra. . .  A pártokon felül 
álló, humánus pacifikátorok5 szerepében az olaszok, amint 
elfoglalták Dos. Petrovacot, kiszabadították az Albahari csa
ládot, melyet az usztasák annak idején odahurcoltak inter
náló táborba. Albahariék, akik Drvaron nagyon népszerűek 
voltak, az érkezésükkel népszerűsítették az olaszokat; az 
olaszok jók — ezt lépten-nyomon lehetett hallani. A vonat, 
a Šipad-vonat is megint működött, és Kalabáné húga, aki 
egy fiatal olasz orvossal melegedett össze, sűrűn utazott hozzá 
látogatóba Kninbe, s mindig, ha egy-egy levelét lefordítottam 
olaszra, mulattatva mesélte a hihetetlent: Drvar és Knin között 
az állomásokon fegyveres szerbek6 szállnak fel a vonatra, 
s igazoltatják az utasokat, nincs-e köztük horvát. S az olasz 
katonák, akik a vonatot kísérik, hagyják, hogy a fegyveres 
szerbek a vonat utasait ellenőrizzék.

Az olasz megszállásnak ez első, idillikus szakaszához hozzá
tartozik még, hogy a drvari völgyet környező egyik-másik 
hegyen időnként fel-feltűnt egy óriási vörös zászló, néha, 
különösen eleinte, a jugoszláv nemzeti zászlóval együtt. Ilyen 
esetekben a drvariak, éppúgy, mint az olasz katonák, meg
álltak az utcákon, vagy kihajoltak az ablakokon, és mintha 
csak valami csínyről volna szó, bámultak a magasba, míg 
csak pár órával később kiküldött olasz katonák el nem ju
tottak a felzászlózott hegyig, és el nem távolították a tüntető 
színeket. Ez utóbbi simán, minden összeütközés nélkül történt
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meg, mert mire az olasz katonák fáradságosan felértek a 
zászlókig, a felkelők már eltűntek, vagy legalábbis nem mu
tatkoztak. A drvari polgárok az ilyen demonstrációkat szem
telen és céltalan kihívásnak minősítették és elítélték. De a 
Drvar környéki parasztok s nem egy a drvari kolóniabeliek 
közül is ebben az időben annyira olaszbarát hangulatban élt, 
hogy tőlük is hallani lehetett: minek bosszantani az olaszokat, 
minek ez a gyerekes ingerkedés velük? Talán nem is helyes 
olaszbarátságról beszélni, ami ezt a korszakot jellemzi, az 
a lakosság érzelmi elidegenedése a felkelőktől, akikről egyéb
ként ebben az időben is mégiscsak úgy beszéltek: „a mieink”, 
„naii”. A volt Sipad-tisztviselŐk nem tudták megbocsátani 
a ,,naši”-knak a gyárak felgyújtását. A nép, amelyet ezáltal 
pillanatnyilag száz évvel vetettek vissza életnívójában, s ellen
tétben a tisztviselőkkel, akik tovább húzták eddigi fizetésüket, 
kenyerét vesztette el, a nép, legalábbis amit én hallottam, soha 
emiatt nem haragudott a felkelőkre. Az olaszok mégis ellen
ség, s az ellenségnek nagy kárt tettek — így okoskodott a 
nép, ha egyáltalán szóba kerültek az elpusztított gyárak. 
A nép ritkán beszélt azonban erről. Politikai ösztöne minden 
vita nélkül megértette, szankcionálta mint szükségességet, hogy 
nincs többé cellulózgyár, és nincs Pilana. Amit azonban a 
kolóniabeliek éppúgy, mint a környékbeli parasztok mindig 
újra keserűséggel emlegettek, amit — ez időben, úgy látszott
— nem tudnak a „mieinknek” megbocsátani, az valami más 
volt. A felkelők annak idején mindenütt azt a hírt terjesz
tették, hogy az olaszokkal együtt olasz egyenruhába öltöz
tetett usztasák vonulnak be, és amikor a felkelők az olaszok 
elől menekültek, a lakosság részben a felkelőktől kényszerítve
— Drvaron maga Mici látta, hogy revolverrel a kézben haj
tották maguk előtt az asszonyokat is7, részben az olaszokkal 
érkező usztasák elől való páni félelmében, önként hagyta el 
házait, s futott a felkelőkkel. S mikor néhány órával vagy 
egy nappal az olaszok Drvarra való bevonulása után ezek 
a menekülők visszaszállingóztak, házaikat kifosztva találták, 
kifosztva mindenből, ami csak elemelhető volt — s látniuk 
kellett, hogy hajuk szála se görbült, s mindenük megmaradt
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azoknak, akik a házaikban maradva várták be az olaszokat. 
Az olaszok a lakatlan házakat azon a címen, hogy azok kom
munistákéi, kirabolták — de némelyek szerint, még az ola
szok előtt, maguk a visszamaradó falubeliek kezdték el min
den ideológiai megokolás nélkül a pillanatnyilag gazdátlanul 
maradt házak fosztogatását, úgyhogy az olaszok már csak a 
maradékot szedhették össze maguknak, de azt aztán annál 
alaposabban, úgyhogy nemcsak olyanok, akiknek lakását a 
tűz pusztította el, hanem fosztogatás következtében Drvaron 
és környékén száz és száz család — családok, amelyek arány- 
lagos jóléthez voltak szokva — annyira mindenüket elvesz
tették, hogy egyetlen lábos, egyetlen evőeszköz, még csak fő
zőkanaluk se maradt meg, Mici, aki az olaszok megbízásából
— havi 1200 kuna8 fizetéssel — az ambulanciát vezette — 
naponta újabb és újabb példáit meséli a nyomornak, mely 
ezekre a családokra rászakadt. Egy fiatalasszony hadifogság
ban levő férjétől levelet kap. Azt írja neki, vigyázzon ma
gára, és semmit se vonjon meg magától és a gyerekektől; 
ha kell, adja el először a kisebb, aztán a nagyobb éilimeket, 
azokból hónapokig élhetnek, végül bútorokat is eladhat, ne 
sajnálja őket — s mindabból, amit a férj felsorol, semmi, de 
semmi se volt már meg, elnyelte a nagy tűz, meg a fosztoga
tók, akik a nagy fejetlenségben megőrizték hidegvérüket.

Az olaszok átvették, illetőleg saját céljaikra faglalták le 
a kórházat; az orvosok úgy tettek, mintha elhinnék, hogy 
a sebesültek, akiket ott találtak, mind az usztasák ellen való 
harcban sebesültek meg — s Mici szerint saját katonáikat se 
kezelhették több gonddal, mint ezeket a sebesülteket, akiket 
az utolsó időben, az olaszok bevonulása előtt, már a legszük
ségesebbel is csak hiányosan lehetett ellátni. A kórház paracs- 
noka, az olasz őrnagy megtartotta á nyolc vagy kilenc fiatal 
lányt is, akiket a felkelők mint ápolónőket vontak be a kór
házi munkába. A lányoknak a havi négyszáz kuna, amit 
az olaszok fizettek nekik és annál is inkább az élelmezés, amit 
az olaszoktól a kórházban kaptak, nagy szerencsét jelentett
— mind munkáscsaládokból valók voltak, ahol — minthogy
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épp a munkáskolónia szenvedett legtöbbet a tűz által — nem 
volt mit enni, nem volt még ágy se. Az őrnagynak, úgy 
látszott, csak egy aggodalma volt a lányok szolgálatban tar
tásával kapcsolatban: Micit nyaggatta, hogy mit tud a lá
nyokról morális szempontból. Mici persze azt felelte, hogy 
helybeli munkások lányai, és „morális szempontból” semmi 
mást se mondhat róluk, mint hogy ápolónőknek nem ápoló
nők, de szorgalmasan dolgoztak, amit tudtak a kórházban. 
Az őrnagy — öreg, fél szemére erősen bandzsító, ciklopsz-szerű 
alak azonban továbbra is aggódott, és Micit arra kérte, hogy 
valami megbízható idősebb nőt ajánljon, aki a lányokkal 
együtt aludjon — és az erkölcseikre felügyeljen. A lányok 
közben csak fehér köpenyben jártak még az utcán is, az 
őrnagy cigarettával és kenyérrel tömte őket — és mint ha
marosan kiderült, több-kevesebb sikerrel igyekezett egyikkel 
is, másikkal is hálni. A lányok természetesen — ezenkívül — 
teljesen feleslegesek voltak a katonai kórházban, ahol képzett 
katonai ápolók a betegek ellátásától kezdve a takarításig min
dent elvégeztek. Hogy a lányoknak is legyen valami dolguk, 
és hogy távol tartsa őket a többi, nála fiatalabb katonától
— mert szerelménél is jobban féltékenységével üldözte a lá
nyokat —, a volt orvosi lakást rendezte be a civil betegek 
részére, s a lányoknak ott kellett lenni — néha 3 beteg mel
lett 9 lány — egész nap és — éjjel, s a kórházba nem volt 
szabad átmenniük, csak az őrnagy külön engedélyével.

Az olasz megszállásnak ebben az első, idillikusnak mond
ható szakaszában is történt néhány letartóztatás, mint ahogy 
például a volt konzumnak egykori kövér, most már igen so
vány fiatal segédjét hatodmagával egy napon bevitték a ca- 
rabinierik. Ledic Zorkának hívták azt a vörös hajú fiatal 
horvát özvegyet, aki ezeknek a feljelentésével kezdte el Drva
ron a besúgói pályafutását. Ez időben azonban elég volt Ro- 
segg és még néhány drvari polgár közbenjárása, hogy 8—10 
nap után a kommunista propagandával gyanúsítottakat sza
badon bocsássák. De már október második felében más, ke
vésbé kedélyes korszak kezdődött. Az ilyen változásokat 
egyébként nemigen lehet datálni, de ez esetben bizonyos, hogy
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a fiatalabb Lohsmit letartóztatása nyomán következett be. 
A drvari čaršija nagyon rossz véleménnyel volt a két Lohsmit 
fivérről. Az idősebbikről, aki a felkelés egyik vezére volt, 
azt beszélték, hogy mindig semmirekellő alak volt, s hogy az 
usztasák idejében a Kulturbund jelvényével járt. Sőt, hogy 
a felkelés alatt is a Gestapóval maradt összeköttetésben. Az 
egész családot — talán szándékosan tették az olaszok, épp 
azért, hogy kompromittálják őket a munkások szemében — 
mindenesetre kompromittálta a családot, hogy a fiatalabb 
Lohsmit letartóztatása után is — az anya, az öreg Lohsmitné, 
primitív német asszony, azelőtt mosónőként kereste kenyerét
— rendszeresen, napjában háromszor járt a carabinierik 
konyhájára, s ugyancsak az öregasszony mesélte funek-fának, 
hogy a német követséghez fordult, s az fog interveniálni az 
ő letartóztatott Hansija érdekében. Ilyen körülmények között 
épp ennek a fiúnak a letartóztatása, sőt még az a hír se, hogy 
nem sokkal letartóztatása után Šibenikbe szállították, önma
gában nem váltott volna ki különösebb izgalmat, ha ezzel 
kapcsolatban újra meg nem jelentek volna a színen az erdő
beliek. Ez pedig így történt:

Micit valami szülési komplikációval kapcsolatban vala
melyik szomszédos faluba hívták ki. Micinek megvolt rá az 
oka, hogy húzódozzék az ilyen kirándulásoktól, s azt taná
csolta a férjnek, forduljon az olasz katonai kórházhoz. S más
nap Mici bolniíarkája9, a kis Desa mesélte Micinek, hogy 
az olaszok kiküldték az asszonyért a betegszállító autójukat, 
s az autó be is hozta a kórházba a parasztasszonyt — ellen
ben útközben ezt az autót fegyveres emberek állították meg
— „nalíi” —, és a sofőrnek egy levelet adtak a carabinierik 
számára. A levélben az állt, hogy ha a fiatal Lohsmitet nem 
bocsátják szabadon, az erdőbeliek az első alkalommal 20 
olasz katonát fognak megölni.

Ugyanez idő tájt az a Guido nevű fiatal carabinieri, aki, 
mint a kórházbeli lányok vélték, önzetlenül udvarolt nekik, 
s akit ők, a butábbak közül, még az ő titkos rokonszenveik- 
nek megnyerni is igyekeztek — nemcsak Guidót, hanem a
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szerbül beszélő olasz ápolókat is —, Guido kezdte be-behfvni 
a lányokat a carabinieri-laktanyába, ahol hozzájuk minden
féle kérdéseket intéztek, s különös nyomatékkai figyelmez
tették őket, hogy ne próbáljanak az erdőbeliek számára köt
szert lopni, mert a carabinierik előtt nincs titok — s ők, a 
lányok, nagyon megjárhatják.

A hangulat általában kezdett feszültté válni, vagy legalábbis 
nyomottá. Stevan, a mi momakunk, aki az olaszok barakkjai
nak építésénél dolgozott — jó bérért —, nagy nyugtalansággal 
beszélt arról, hogy a „mieink” árulónak tekintenek mindenkit, 
aki az olaszoknak dolgozik vagy velük kereskedik. (Később 
megtudtuk, hogy azok, akik a barakképítésnél dolgoztak, 
bérük egy részét az erdőbeliek számára adták át.) A barakk
építés nem tartott sokáig, és ezzel az a pár tucat ember is, 
aki eddig ott dolgozott, Drvaron munka nélkül maradt. 
A néhány boltoson és kocsmároson, no meg a két foltozóvar
gán — és Micin kívül senki, de senki se dolgozott Drvar köz
ségben. Az asszonyok a falvakba jártak élelmiszerekért, mert
— s a nyomott hangulatot csak fokozta ez — az olaszok 
ugyan többször összeírták a lakosságot az ígérettel, hogy 
megkezdik majd a rendszeres approvizációt10, de az első liszt
kiosztás óta hosszú idő telt el, és senki se kapott semmit, 
venni csak a svercelőknél lehetett, akik, minthogy semmiféle 
árellenőrzés, semmiféle civil hatóság se volt, olyan drágán 
adtak el mindent, ahogy nekik tetszett. Drvar koplalt, s az 
embereken még jobban lebegett az egykor rájuk szabott ru
hájuk. Afféle senki földje volt Drvar, melyet egy idegen 
hadsereg tartott megszállva, de a hadsereg maga nem törődött 
mással, mint a saját katonái ellátásával. Drvar se Horvát
országhoz, se Olaszországhoz nem tartozott — ahogy maguk 
az olasz tisztek mondták, a Maruíic köztársasága volt. A pos
tahivatal például csak katonai postát közvetített — a régi 
drvari postás, Kosta élelmesen úgy oldotta meg a maga prob
lémáját, hogy be-bement Kninbe, ahol hónapok óta hevert 
a Drvarra címzett s nem továbbított posta. Egyéni iniciatí- 
vából hozott egy-egy zsák levelet Drvarra, s minthogy nem 
volt állam, mely fizesse, ő maga szabta meg a taksát: minden
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kihordott levél után a címzettnek 2 din.-t kellett neki fizetni
— s így jutottunk mi is júliusi keltezésű levelekhez — például 
levelekhez, amiket én még annak idején Splitből írtam Mici
nek. Így a nyomottá vált hangulat ellenére ennek a különös, 
állam nélküli életnek volt valami groteszken kedélyes jellege 
is. Minden meg volt engedve, ami a civilek egymás közti 
életét illeti — egymás között szabályozták, nem volt hatóság, 
mely törődött volna vele. Házbért, adót senki se fizetett, 
s a patikusné minden kockázat nélkül követelhetett a parasz
toktól pénz helyett fizetés fejében élelmiszert. A villanyáram 
is ingyen volt mindenki számára, amíg volt — azután pedig 
egy napon arra ébredtek az emberek, hogy a biztosítékok ki 
vannak csavarva, és a leégett gyár helyén rögtönzött villany
telep — egy kazán már csak a tiszti étkezőnek és azoknak 
a lakásoknak szolgáltatott áramot, amelyekben olasz tisztek 
laktak. Erre aztán elkezdődött a spekuláció a gyertyával. 
A svercelők pár nap alatt megháromszorozták egy-egy szál 
gyertya árát; az olasz autóvezetők pedig tojásért vagy burgo
nyáért vagy barátságból adtak élelmesebb civileknek egy-egy 
üveg naftát, mely büdös volt és füstölt — és némelyek sót, 
mások vizet öntöttek hozzá, hogy ne feketedjék meg az első 
tíz percben a lámpa cilindere.

Az olasz megszállás e második, még békés, de már robba
násokkal fenyegető korszakát s az olasz politikát, mely min
denképpen ki szeretett volna térni az összeütközések elől, leg
jobban jellemzi, hogy mikor végre az olaszok nem nézhették 
tovább tétlenül a felkelőknek a Drvart körülvevő falvakba 
való visszaszivárgását, milyen eredeti módon próbáltak e 
falvakban a kommunisták ellen küzdeni. Tankokat és gép
fegyvereket, egész motorizált osztagokat küldtek ki Drvarról 
egy-egy faluba, ahol aztán egybeterelték a férfilakosságot, 
14 éves fiúktól kezdve aggastyánokig minden férfit, és vitték 
őket, katonaságtól körülfogva, Drvarra. Mire az olaszok 
odaértek egy-egy ilyen faluba, egyetlen fegyveres felkelőt* 
ott már természetesen nem találtak. Mici, akit egyszer pár 
kilométerre Drvartól, Sipovljanba hívtak beteghez, mesélte,
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hogy messze a falu határától a felkelők fegyveres őrszemeivel 
találkozott, s magában a faluban úgy jártak fel-alá a fel
kelők fegyveres járőrei, mint az olaszok Drvaron. Ha az ola
szok egy-egy ilyen falu felé vették útjukat, az őrszem jelezte, 
és a felkelők az órára, míg az olaszok összeszedték a férfi- 
lakosságot, elhagyták a falut, s amint az olaszok kitették 
a lábukat, visszasétáltak — és mintha semmi se történt volna, 
továbbra is ők gyakorolták a tényleges hatalmat a falu lakos
sága fölött. S mert ezeknek a környező falvaknak lakosai 
cserélgetni, vásárolni vagy orvosi látogatásra nap nap után 
belátogattak Drvarra, a felkelők ezeken keresztül állandó 
szóbeli vagy írásbeli összeköttetésben maradtak azokkal a 
drvariakkal, akikkel valami okból fenn akarták tartani az 
érintkezést, sőt mindennapos dolog volt, hogy a felkelők egy- 
egy exponált vezérembere szülei vagy rokonai látogatására, 
magába Drvarba jött, nem beszélve arról, hogy állandóan 
jöttek-mentek házakba, melyek a szó teljes értelmében egy
két lépésnyire voltak a Drvart megszálló olasz csapatoknak 
a határon álló őrségétől. Az összeköttetés drvariak és felkelők 
között ez időben oly élénk volt, mintha az olaszok nem is vol
nának Drvaron. Egy-egy gyűlésre vagy „kulturno veüé”-ren 
szép számmal rándultak át egy-egy szomszédos faluba — 
nem is különös titokban — drvariak.

November 30-án, Mici születésnapján történt. Micit nem 
messze a Zelen Gajtól beteghez hívta valami asszony. Később 
kiderült, hogy a beteg csak ürügy, a való ok más volt. A család 
egyik tagja, Rodié, a felkelők vezető embere11, megint egy
szer látogatóba volt otthon, s találkozni akart Micivel, hogy 
megkérje, álljon be náluk orvosnak az erdőbe. Én nem tud
tam pontosan, hol a ház, csak azt hallottam, hogy az asszony, 
aki Micit elhívta, azt mondta, hogy negyedórányira sincs tő
lünk, mindjárt a Zelen Gaj után. Mici már több mint egy 
órája, hogy elment. Előbb az ablakból lestem, s mind nyugta
lanabbá válva, vettem a felöltőm, és elindultam elébe. Amint 
azonban a Novakovic-kocsmánál befordulok, egész hadsereg 
robog velem szembe — motorkerékpáros tüzérség, mögötte 
valóságos szuronyerdő, megint motorkerékpárosok, megint
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gyalogság. Közelebb érve látom: egyike azoknak az olasz 
expedícióknak, mert a sok uniformis, fegyver, zakatoló mo
torok vagy száz, többé-kevésbé rongyos parasztot fognak kö
rül, öregeket, középkorúakat és egész fiatalokat. Első gondo
latom: hátha Mici valami provokáció áldozata lett — a sereg 
abból az irányból jött, ahová Micit elhívták —, hátha vala
mi gyűlésbe cseppent bele Mici, s az olaszok körülfogták 
őket? Nem fordultam tehát vissza, mentem tovább a csapat 
elébe, hogy lássam közelről a civileket; alig teszek azonban 
némi habozás után pár lépést előre, hallom, hogy az egyik, 
a csapat szélén motorkerékpárján robogó tiszt valamit kiabál. 
Pár másodperccel később egy carabinieri jön utánam, és azt 
mondja, álljak be én is a sorba, a bekísért parasztok közé. 
Mondom neki, hogy de én a feleségem várom, aki beteghez 
ment — persze hiába beszélek, ő parancsot kapott, és ahelyett, 
hogy Mici elébe folytathatnám utamat, vissza kell fordul
nom, s mennem ellenkező irányba, nem tudom, hova, s a 
zsebemben a lakásunk egyetlen kulcsa. Mikor a síneken me
gyünk keresztül, még egy ostoba kísérlet: mutatom a carabi- 
nierinek az igazgatóság épületét, hogy ott lakom — mintha 
süket volna, egyre csak azt hajtogatja: menjek a többiekkel 
együtt. Hova? — kérdem. Majd meglátom — ez minden fele
let, s az arc majdnem olyan barátságtalan, mint a szuronyos 
puska, amit az ember mellettem a kezében tart. A menet az 
egykori cellulózgyárba fordult be. Ott székelt a katonai pa
rancsnokság. Miután felállították az udvarban a „foglyokat”, 
a tisztek között felőlem rövid tanácskozás folyt. Az egyik, 
az, aki elfogatásomra parancsot adott, azt beszélte, hogy én 
vissza akartam fordulni, mikor a katonaságot megláttam, s az
tán mégis tovább mentem, s azért — minden eshetőségre — 
jobbnak látta, hogy elfogasson. Én közbeszóltam, hogy értek 
olaszul — és mondtam, hogy ki vagyok —, illetőleg azt 
mondtam, hogy az orvosnő férje vagyok, aki a „comissariato 
civile”18 megbízásából vezeti az ambulanciát. Az egyik tiszt, 
úgy emlékszem, maga a commissario civile, Marušić, az ezre
des hozzá intézett kérdésére azt mondta erre, hogy igen, az 
orvosnőt ismeri, és hogy véleménye szerint engem máris el
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bocsáthatnak. Nekem a többiek, a parasztok miatt, akik ott 
maradtak, míg én mehettem, nem volt nehéz a szívem, mert 
tudtam, az ilyen expedíciók eddig mindig egyformán baj 
nélkül zajlottak le. Tudtam, hogy valamelyik szerbül beszélő 
olasz tiszt a parasztokhoz beszédet fog intézni, beszédet a 
kommunisták ellen és az olasz hadsereg baráti szándékairól
— érvekkel és fenyegetésekkel arra híva fel őket, hogy ne 
segítsék a felkelőket, ne adjanak nekik szállást, ne adjanak 
nekik enni, ne higgyenek nekik — s azután hazaengedik 
őket, vissza a falujukba. Ha néhányat közülük visszatartanak
— azokat is másnap vagy harmadnap menni hagyják. így 
volt eddig mindig. (Ehhez csak még azt kell hozzáfűzni, hogy 
az ilyen expedíciók alkalmával a falvakban azokat a háza
kat, melyek ellen az a gyanú merült fel, hogy a család férfi
tagjai azért nincsenek otthon, mert a felkelők közé álltak — 
a katonák kirabolták, elvittek minden élelmiszert, jószágot 
és különös előszeretettel ami gyapjúfélét, házi szőttest, ćilimet 
találtak. De ez időben még egyetlen esetet se hallottam arról, 
hogy az ilyen házakban is az otthon találtakat személyükben 
bántalmázták volna. „Samo pljačkaju, pljačkaju užasno, ali 
ne ubijaju nikoga”14 — mondta Stevan.)

Szaladva mentem haza, s a lépcsőfel járat alján már hallot
tam Mici hangját, aki fent a magasban a bezárt lakásunk aj
taja előtt állt; Két nappal később betegedtem meg, és hosszú, 
hosszú hetekig teljesen magatehetetlenül, közelebb a halálhoz, 
mint az élethez, ágyból, főleg a Mici által kapott hírekből, 
követhettem csak figyelemmel a hamar kezdődő szörnyű 
tél mind komorabb eseményeit, az olaszok „békés megszállási” 
módszereinek, illetőleg magának az olasz megszállásnak hamar 
bekövetkező véres csődjét. Ez volt az a harmadik fázis, mely
ben a megszálló csapatok Drvaron megszállókból ostromlot- 
takká, hódítókból ostromlott vár fenyegetett őrségévé váltak.

Erre a pontra érve, itt szúrhatnám be azt, amit jan. 2-i 
kelettel15, sajnos, nagyon is summárisan, már papírra vetettem. 
Az akkori szövegezés nemcsak a betegségem s nagy elerőtlene
désem miatt szűkszavú; bizonyos lényeges dolgok még a mai 
körülmények között se foglalhatók írásba. Fekszem, jóformán
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állandóan 40 fok körül a lázam, és Micit még soha annyit 
betegekhez s általában annyit nem hívták, mint épp ez időben. 
Minthogy én mozogni képtelen vagyok, annyira, hogy az ágy
ból se tudok leszállni, Mici, ha elmegy, nem tehet mást, mint 
rám zárja az ajtót. Épp ebben az idősebb Stevan, a mi moma- 
kunk, egyszerre csak elmaradt. Az ok nyilvánvalóan az, hogy 
nem érdemes a falujából bejönni Drvarra, csak azért, hogy 
nálunk egy-két órát dolgozzon, s ennek fejében a kórházban 
felvegye a két porció katonai legénységi kosztot, amit az ola
szok Micinek adtak a havi 1200 kunás fizetés ellensúlyozására. 
Stevannak nem volt érdemes bejönni, mert Drvaron ekkor 
már semmit se lehetett kapni, se munkát, se ennivalót, és a 
katonák kosztja is minden nappal kevesebb és zsírtalanabb, 
a napi két kenyér pedig, melyből az egyiket mi magunknak 
tartottuk meg, szemmel láthatóan kisebb, végül zsömlye nagy
ságú lett. Jellemző a viszonyokra, hogy valószínűségre szá
mítva, Stevan milyen mesével próbálta igazolni hűtlenségét, 
mikor vagy 10 napi szünet után egyszer csak beállított. A 
halál torkából jön, mondta, mert, íme, mikor legutoljára, 
10 nap előtt Drvaron volt, a íaríiján hozzálépett két ember, 
és felszólították, hogy azonnal jöjjön velük az erdőbe. Hogyan, 
nem is tudom, hogy Drvaron működik az erdőbeliek titkos 
rendőrsége? — vetette ellen Stevan az én kijelentésemre, hogy 
betűt se hiszek neki, s folytatta azzal, hogy egész előző nap 
estig tartották az erdőben, mert valaki feljelentette, hogy 
az olaszoknak kémkedik, és agyon is akarták az erdőbeliek 
emiatt lőni, nagy nehezen sikerült csak tisztáznia magát a vád 
alól, s azzal engedték vissza a falujába, Pasjakra, hogy vigyáz
zon magára, s ha drága az élete, ne sokat járjon be a „čarši- 
jára”. (Így beszéltek az erdőbeliek Drvarról; az egész községet 
a iarsijával egy kalap alá fogták.)

Stevan azt hitte, hogy ravasz, mert a történetet, amit ki
eszelt, olyan részletek csoportosításából állította össze, amik
— függetlenül az ő személyétől — többé-kevésbé köztudomá
sú tények voltak. Mindenki tudta, hogy az erdőbeliek már 
nemcsak a falu passzív rezisztenciáját, hanem Drvar ellen a
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blokádot kezdik szervezni. Csak azt nem vette számításba 
Stevan, hogy közben az ő barátja, Luka, nekünk azt mondta, 
hogy Stevan azért tűnt el, mert elment szakácsnak az erdő- 
beliek „odred”-jába.lfl S az igazság valószínűleg ez volt, hoz
záfűzve még azt, hogy tíz nap után Stevan meggondolta a 
dolgot, és megint be akart járni Drvarra. Ekkor még lehetsé
ges volt, sót sűrűn előfordult ez a fluktuáció az olaszok és er
dőbeliek tábora között. Mi mindenesetre Stevantól ezzel meg
váltunk, és — ez megint nem a mi individuális esetünk, mert 
a legtöbb drvari háztartás, ahol még a Sipad-időből a „mó
rnak” fundamentális intézmény volt, hasonló válságon ment 
keresztül. A „momak” a falvakban lakott, és ellentétben 
velünk, a Sipad-időben a tisztviselők ingyen, illetőleg a Sipad 
számlájára végeztették vele a házi munkákat. A Šipad meg
szűnése után a tisztviselők fizettek volna a régebbi ingyenes 
momaknak, de annak ezért a fizetésért nem volt érdemes 
kockáztatni, hogy az erdőbeliek rossz szemmel nézzék, amiért 
bejár Drvarra — vagy pedig maga is az erdőbeliek közé állt 
be; már azért is, mert Drvaron legfeljebb fizetést kaphatott 
volna, amiért semmit se tudott venni, de élelmezést még 
annyit se, mint általunk a kórházi koszttal Stevan kapott. 
Igen nehéz volt bármiféle munkához a Drvaron maradottak 
között embert találni — a nők házi munkára — valószínűleg 
muzulmán befolyás maradványa ez — egyáltalán sose sze
gődtek el, csak a férfiak, s aki férfi volt Drvaron, jobban 
megtalálta számítását, ha állandó munka vállalása helyett 
falura járt batyuzni — vagy pedig — már az én betegségem 
előtt is főleg ezzel volt elfoglalva a kisszámú férfilakosság
— kiment Drvar határába, hogy először is a saját családját 
lássa el télre tüzelővel, s azután meg esetleg drága pénzért 
más drvariak számára vágjon fát. Mert amikor én megbete
gedtem, akkor már magában a kórházban — a katonai kór
házban se volt villanyvilágítás, nemhogy a privát lakásokban 
lett volna. Elfogyott a fa. A vonatot, amikor még járt, úgy 
fűtötték, hogy az olasz katonák le-leszálltak, vágtak annyi 
fát, hogy a legközelebbi állomásig eljusson a mozdony, s 
a legközelebbi állomáson, amíg megint nem vágtak elég fát,
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várni kellett az egész vonatszerelvénynek. De mikor én meg
betegedtem, akkor már teljesen megszűnt a vonatforgalom, 
a fahiány következtében a vízvezeték se működött. Vízért 
a kézi szivattyúval működő kórházi kúthoz kellett járni. 
Fa és víz nélkül — és ugyanakkor minden kiszolgáló személy
zet nélkül — egy csapásra megszűnt Drvaron az, ami a bé
kében az egész ottani életet jellemezte: az óriási különbség 
a Šipad hivatalnokai és a Šipad munkásai között $ ami külö
nösen szembetűnő volt: a különbség hangsúlyozása az egykor 
magasabb és alacsonyabb rangú šipad-hivatalnokok között. 
Ez bizonnyal másutt is megtalálható, de nem ölt olyan groteszk 
formákat, mint öltött a kis Drvaron a háború előtti időkben.

Mikor én a spliti emigrációm után visszakerültem Drvarra, 
a nagy változások között, melyeket ott találtam, szerepelt 
az is, hogy a hivatalnok-családok, akikkel azelőtt még köszö
nési viszonyban sem állottunk, mintha régi barátok lettek vol
na, úgy vették körül Micit. Budisavljevicné, aki Jugoszlávia 
háborúba lépése előtt hetekig volt Mici páciense a kórházban
— anélkül, hogy Mici egyetlenegyszer is fent járt volna a 
Budisavljevié-lakásban — az asszony az usztasa idő alatt 
időnként igen kedvesen vajat és epret küldött nekünk a szol
gával — ez a mindenesetre akkor sokat jelentő, tüntető ked
vesség az én távollétem alatt valósággal intimitássá fejlődött
— a mi és az ő lakásuk között — mind a két lakás az igaz
gatóság épületében — szinte állandó volt a közlekedés. S mi
kor megbetegedtem, Lia nap nap után hozott nekem, amit 
csak tudott: maga készítette kekszeket, kompótot és — igazán 
gondos, meleg szívet. A gerilla-idő alatt ugyanez az átala
kulás zajlott le a többi, a direkció házában lakó családok 
és Mici között — de nemcsak a mihozzánk való, hanem az 
egymáshoz való viszonyukban is. Roseggné, aki férjével együtt 
ugyancsak a direkció épületében, közvetlenül Budisavljevicék 
fölött lakott, s akit szintén csak a gerilla-idők alatt ismert 
meg Mici, Roseggné is barátian járt ki-be nálunk segítő kézzel 
a betegségem alatt — s ő mesélte, hogy míg most napjában 
ötször járnak ki-be egymásnál ő és Budisavljevicék, a húsz év 
alatt, amit a háború előtt ugyanabban a házban ugyanilyen
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közelségben éltek, egyetlenegyszer se lépték át egymás küszö
bét. És Roseggné, aki nagyon egyszerű és igen okos asszony, 
azt mondta: általános nivellálódás az, ami bekövetkezett 
Drvar társadalmában. Hogy mekkora a nivellálódás — foly
tatta —, csak az tudhatja, aki hosszú éveken keresztül közel
ről szemlélte Drvar társadalmi élekét. Szigorúan piramidális 
szerkezet volt. Legfönt a generálinspektor, Budisavljevic — 
aki maga személy szerint mindig éppoly finom és kedves, 
mint a Lia lánya, az abszolút exkluzív magatartást repre
zentálta a társaséletben. Utána következtek az igazgatók: 
a Celuloza, a Pilana és a vasút igazgatója — ezek főleg egy
mással érintkeztek, és ha a činovnički dómban táncmulatság 
volt, külön, egymás mellett foglaltak helyet. Komikus esetet 
is beszélt el Roseggné: Petrisic, amikor valami miniszteri párt
fogó által egyszerre a Pilana tisztviselőjéből a Pilana igazga
tójává avanzsált, körlevélben szólította fel volt kollégáit, hogy 
ezután ne tegezzék, hanem igazgató úrnak titulálják. Mind
erről mi, akik Drvaron egyetlen vizitet se tettünk, és teljesen 
magunkban éltünk a háborúig, semmit se tudtunk, amíg tar
tott — csak mikor múlttá lett, vált számunkra nyilvánvalóvá. 
De amit még Mici is, én is észrevettünk, az az egész szaka- 
dékos rang-különválasztása a munkásnak és tisztviselőnek. 
Az utca egyik oldalán a Ćinovnički dóm, kerthelyiséggel, 
nyáron terasszal, olcsó étteremmel, boszniai viszonyokhoz 
képest gazdag könyvtárral, olvasószobával, sőt nagy teremmel, 
melyben zongora áll, s ahol táncmulatságokat rendeznek, s 
amit bizonyára sokan irigyeltek, a kertben kuglizóval — s 
szemben vele, az utca másik oldalán kopár, sokkal kisebb 
ház, Radnički dóm felírással, ahol csak egy kantinos dolgozik, 
akinél italokat lehet kapni — s ahol semmi más sincs, csak 
egy kopár terem a király arcképével. Micit is, engem is, 
emlékszem, Drvarra érkeztünkkor ez a második épület és 
a publikuma is sokkal inkább érdekelt, mint az az előkelő, 
de mindjárt éreztük, hogy szemet szúrna, ha csak át is lépnénk 
a küszöbét, mert oda tisztviselőszerű lény, úr éppoly kevéssé 
tette be a lábát, mint ahogy a Ćinovnički dómban, ahol az 
első hónapokban mi is étkeztünk, soha egy percre se bukkant
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fel munkásember, még kvalifikált munkás se. Ugyancsak Ro
seggné mesélte el: egyszer a Ćinovnički dómban valami sakk
verseny volt, és Rodić Gojko, aki nagy kedvelője volt a sakk
nak, elment oda, hogy nézze. Alig lépte át a küszöböt, fel
szólították, hogy hagyja el a Ćinovnički domot. Mert Rodic 
Gojko csak munkás volt. Az incidens annak idején országos 
nyilvánosságra került, mert akadt a Ćinovnički dóm publiku
mában egy ember — alapos a gyanúm, hogy maga Rosegg 
—, aki írt róla, és beküldte a beogradi Politikának, ahol a 
„Medu nama”17 rovatban meg is jelent. Egyébként az incidens 
hőse ugyanaz a Rodić, aki Micinek a gerilla-időkről szóló 
feljegyzéseiben szerepel, s aki mai napig egyik vezető embere 
a drvari partizánoknak.

Ez a piramidális társadalmi szerkezet Drvaron összeomlott, 
szimbólumait, a tisztviselőotthont éppúgy, mint a munkás- 
otthont az olasz hadsereg a maga használatára sajátította ki. 
A tisztviselők, akik a munkásokhoz való viszonyukban kis- 
és nagykirályok voltak — mikor Drvarra érkeztünk, s első 
lakásunk Zarictyal szemben volt, néha három munkását is 
láttam nála takarítani, fát vágni, kiszolgálni —, ezektől a 
tisztviselőktől a gerilla-idő alatt elvették néha tekintélyes 
liszt- és ruhakészleteiket, és többeknek még ezen túl, a nagy 
tűznél, a rajtuk lévő holmijukon kívül mindenük odaveszett. 
Ezek a leégettek, éppúgy, mint a munkások, akiknek a koló
niabeli házaik a tűz martalékává lettek, beköltöztek a meg
ölt vagy az olaszok bevonulása után elköltöző horvátok la
kásaiba, összevissza, ki ahogy akart, amennyiben előzőleg az 
olaszok a maguk céljaira le nem foglalták a lakatlan helyisé
geket. Az eredetileg drvari Sipad-tisztviselőkön kívül ezek 
közt az egykor jómódúan bútorozott üres falak közt találtak 
hajlékot azok a Sipad-mémökök, -tisztviselők, akik még a 
gerilla-időben jöttek Drvarra, miután Oštreljen s más Šipad- 
telepeken a felkelés és zavargás idejében mindenük odaveszett 
az ottani tüzek és fosztogatások idején.

Mielőtt megbetegedtem, már láttam egy-egy tisztviselőt 
egyedül vagy egy-egy munkás kíséretében kis tolókocsival, 
fejszével Drvar határába menni, hogy ott fát vágjon — télre.
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Ezek különösen előrelátók voltak. Mert mikor én ágynak 
estem, akkor a fabeszerzés a hirtelen támadt hidegben már 
nehéz problémává vált azon a Drvaron, ahol azelőtt minden 
tisztviselő hetenként szekérszámra, s munkások is, ha érte 
mentek a fatelepre, ingyen kapták a fát. Betegségem első ide
jében minden további nélkül mindenki kimehetett a határba 
s azon túl is fát vágni magának, december második felében 
mind szükebb lett a határ, amelyen túlmenni nem volt sza
bad. Az olaszok nem adtak rá engedélyt. S a szűkülő határo
kon belül a kezdettől fogva kemény télben mind kevesebb lett 
a fa — és mint mi is, ahol a bajt csak tetézte az én súlyos 
betegségem, Drvaron a legtöbben fa nélkül, világítás nélkül 
és a házakban víz nélkül csöppentek bele az ezúttal valóban 
sötét télbe.

Luka, akit nem könnyen s nem első hívásra Mici meg-meg- 
szerzett, hogy nekünk fát vágjon, egy napon azt mondta, hogy 
sehova, ahol még fát lehetne találni, nem engedik már ki az 
olaszok. Fekszem az ágyban tehetetlenül, s Mici, ha az am
bulanciáról hazajön, karján mindenféle fahulladékokat hoz 
haza, amit útközben szedett fel. Egy munkás, Zivanović, 
vasutas, akit később az erdőbeliekkel való összeköttetés gya
núja miatt letartóztattak, egy napon egy zsák fával állít be. 
A magáéból hozta. Máskor Bilbija asztalos fia — az asztalost 
az usztasák ölték meg — jelenik meg ugyancsak egy zsák 
fával. Roseggné is küld egy-egy kosárral, s mindenkinél tar- 
tósabban, állandóan fát és mindent, amivel segíthet, Lián ke
resztül a Budisavljevic család. Fekszem és mindent, amit 
tudok arról, hogy mi történik kint az utcán és a távolabbi 
világban, csak hallomásból tudok. Micitől és az emberektől, 
akik mint Zivanovic, mint a fiatal diák, Bilbija, Roseggné 
és Lia a fán és mindenféle segítségükön kívül híreket is hoz
nak. A nagyvilág eseményeiről jóformán semmit se tud senki. 
Nincs villany, s batériás rádiója senkinek sincs Drvaron. 
Ha az ágyban az ablak felé fordítom a fejem, a kép mindig 
újra egy és ugyanaz: esik a hó. Hol viharos bőséggel, hol 
csendesen, de annál állhatatosabban. Az utolsó érintkezés 
Drvar és a világ közt karácsony tájára esik — szerb kará
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csonyra Kordić és még két-három svercelő valami enni- és 
innivalót hoz Drvarra. Katonai tehergépkocsik viszik őket 
Kninbe, és hozzák őket vissza Drvarra. A portékájukkal 
együtt — cukor, dohány, bor, pálinka, ami kincseket ér, és 
boldog az, akinek eladnak. S azután — azután hónapokig 
élő lélek nem hagyhatja el Drvart, és nem tud eljutni Drvarra, 
melyet magát és minden hozzá vezető utat úgy betemet a hó, 
hogy még a normálisan kétperces út is lakásunktól az ambu
lanciáig most Micinek fárasztó negyedóra, noha ezen a darab 
úton még lapáttal és csákánnyal meg-megpróbálnak az olasz 
katonák küzdeni a házakat egymástól méteres magasságban 
eltorlaszoló hó ellen. A Sipad-vasút mentén, mondják, 7—8 
méter magas a hó a hegyek közt. Nemcsak mi civilek vagyunk 
a világtól elvágva, a megszálló olasz csapatok, a drvari „pre- 
sidio”18 még csak rádiógram útján se tud — legalábbis ezt be
szélik — a parancsnokságával érintkezni. Az egyetlen, amit 
ágyamból látok, a hó — azonkívül mindent csak hallomásból 
tudok; tapasztalom, milyen az, ha valaki gutaütött. De ez 
az akusztikai benyomásokon épülő világkép egyértelmű, félre
érthetetlen jelleget kapott a mindenféle hallomást kiegészítő 
s mind sűrűbben, mind hevesebben megszólaló olasz ágyúk 
hangjától.

Milyen hírek érnek el hozzám? Mici az ambulanciabeli 
„bolnicarka”, a kis Desa suttogásaiból azt tudja meg, hogy 
mit gondolnak, várnak a partizánok hivői, mert Desa 
közülük való, s ha ő maga semmit se tesz is, de a nővére ott 
van az „erdőben”, és pontosan azt hiszi, amit a partizánok 
a maguk erejéről és terveiről elhitetni akarnak. Ha az első 
hó leesett, bejönnek az erdőbeliek, megtámadják Drvart, s 
kikergetik az olaszokat — mondta Desa november elején 
bizalmasan a nagy titkot Micinek. A hó már hosszú hetek 
óta esett, s Desa már elfelejtette várakozását, vagy legalábbis 
változatlan hittel suttogta újabb, biztos forrásból merített 
titkát: a partizánok akkor fogják megtámadni Drvart, ha 
a hó majd olvad. — A hivő Desa nemcsak homálytalan tükör 
és öntudatlan szócső, de tényeket is meg lehet tudni tőle. 
Neki ugyan, az őrnagy féltékenysége büntette ezzel, nem sza
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bad a kórházba menni, de a többi drvari lányok, akik ott 
,bolničarkodnak”, nemcsak az őrnagy különböző szerelmi 
kísérleteiről és faktumairól, de a sebesültekről is referálnak. 
S a kórházban most már hol három, hol öt, hol tíz olasz 
katona fekszik — katonák, akik Drvaron vagy Drvar köz
vetlen közelében sebesültek meg. Sokszor súlyosan, sokszor 
halálosan. Desa ilyen elbeszéléseinek a folytatását egy-két 
nappal később Micitől hallom, aki ezúttal nem a Desa híreit 
adja tovább nekem, hanem — többnyire reggel, hogy az ab
lakhoz megy megnézni, mennyire nőtt az éjjel a hó — oda
szól nekem az ablakból: katonák vonulnak a kórház felé, 
alighanem megint temetés lesz. És ott marad az ablaknál, 
s negyedóra múlva már látja s mondja: igen, temetés. Elöl 
nagy kereszt s azután . ..  s aztán számolni kezdi az olasz 
trikolórral fedett koporsókat. Egy . . .  megint egy . . .  még 
egy . . .  még egy . . .  A menet lassan megy, alig tudnak előre
haladni a hóban. Zene nélkül temetnek, s a magas hóban való
ban halotti a csend. A koporsót s a koporsókat csak katonák 
kísérik. Néha olyanok is, akik közvetlenül a temetési menet 
útján, a áarfiján laknak, csak utóbb tudják meg, hogy házuk 
előtt temetési menet vonult el. Akkora nagy a csend a beha
vazott Drvaron. Ami azelőtt az olasz megszállást olyan 
hangossá tette — az olasz katonák éneke, az már rég meg
szűnt. Nem hallani énekszót még elvétve se. Kihalt utcák, 
halotti csend — vagy ágyúszó. Ágyúk vannak felvontatva 
minden dombra. A községháza mögött, a katonai barakkok
nál, a munkásotthon mögötti dombon. Néha álló óráig ha
sogatják a fület — és a közelben lévő házak ablakait.

Mici mondja: nem ismernél rá Drvarra. A házak elől egy
más után tűnnek el a kerítések; a szép konyhakertek keríté
seit, ha a barakkjaikban fázó olasz katonák még nem tüzelték 
el, a drvariak szedik ki tüzelőfának. A Petrižić igazgató 
kertjében — az egyetlen drvari kert, ahol pompás gyümölcs
fák voltak — semmi se maradt. Az olaszok fáznak, és kivág
ták a fákat.

Az olaszok nemcsak fáznak, az olaszok már éheznek is. 
Az orosz emigráns, dr. Dlussky, aki községi orvos volt, s
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akinek most az olaszok, minthogy a horvát államtól járó 
fizetése nem juthat el hozzá, havi 500 kuna segélyt adnak, 
Dlussky félőrült, úgy fél a kommunistáktól. Lia mondja, 
hogy a patikusné szerint Dlussky belebetegedett már a rette
gésbe. A községháza mögött lakik, épp az utolsó olasz strá- 
zsa vonalán — s a felkelők meg-megtámadják az olasz strá- 
zsát. Dlussky attól fél, hogy egy napon megölik vagy elhur
colják magukkal orvosnak az erdőbeliek. S Dlussky meséli 
egy napon Micinek, hogy az olasz katonák most már az 
öszvéreiket hajtják a vágóhídra, nap nap után hosszú sorban 
Ezt a hírt Desa is megerősíti, s búsan, mert a kórházban az 
egyetlen hús öszvérhús, amit kapnak, s a levesek hígak, zsír- 
talanok — s a kenyér is, amit mi az olaszoktól kapunk, már 
császárzsömlye nagyságú, és mindinkább vegyítetlen kukorica
kenyér. Roseggné azt újságolja, hogy hozzájuk feljöttek a 
lakásba olasz katonák, falat purát kértek, mert éhesek.

Az olasz parancsnokság megpróbálta az éhség ellen a rek- 
virálást. Kiküldött egy osztagot a Drvarral határos Bastasi 
faluba. Ami jószágot ott találtak, összeterelték mind egy ház
ba, s a zsákmányt épp elhajtani készültek, mikor minden ol
dalról tűz alá vették őket. Az olaszoknak ott kellett hagyni 
a barmokat, és a kísérletet több katona az életével fizette.

Dr. Urban, az olasz katonaorvos, ortopéd-specialista, aki 
baráti gondossággal naponta ott ült betegágyamnál, azt me
sélte, hogy a partizánok fehér csuklyában teljesen váratlanul 
bukkantak fel és ütöttek rajta az olaszokon. Nemcsak Basta- 
siban, hanem minden alkalommal, amint az olaszok bármi 
okból kimerészkedtek nem is Drvaron kívül, hanem ha csak 
a drvari főutca, a čaršija határán túl. Csodálatosan bátrak, 
ezt el kell ismerni — nyilatkozott dr. Urban.

A sorozatos gerillatámadások következtében az olasz pa
rancsnokság a demarkációs vonalat még inkább megszűkí
tette. Senkinek, se katonának, se civilnek nem volt szabad 
a Novakovic-kocsmán, illetőleg a község másik végén, a 
községháza környékén túl menni — itt is, ott is, valamint a 
vasúti híd innenső oldalán gépfegyvereket állítottak fel. Civi
lek és katonák számára, akik ezen a körzeten belül éltek,
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Drvar egy, a világtól elvágott, behavazott szűk koncentrációs 
táborrá lett, ahol pár tucat ember kivételével mindenki kop
lalt. Mindenki — beleértve az olaszok szomorú, meghatóan 
okos szemű, nagy fülű öszvéreit és lovait — és a civilek 
barmait is. Utóbbiak még inkább, mint az előbbiek, amióta 
az olaszok a maguk állatállományának megmentésére a la
kosságtól kíméletlenül elvettek minden szénát, takarmányt. 
Erre aztán, minthogy akinek volt tehene, ha csak nem tudta 
ügyesen elrejteni készleteit, nem volt mivel táplálnia, kényte
len volt eladni, s így hosszabb szünet után — mi például 
egész január hónapban egyszer se ettünk húst — időnként 
lehetett a Kurbalija-mészárszékben valamit vásárolni. Akinek 
még tehene volt, az inkább az olaszoknak adta el, vagyis 
cserélte be náluk kenyérért, rizsért — már nem a tiszti kony
hában, hanem közvetlenül egy-egy olasz tiszttel bonyolították 
le üzleteiket.

Ha egy-két napig nem esett a hó, az olaszok puskával és 
lapáttal ki-kiküldtek egy sereg katonát, hogy elkezdjék a 
közlekedési utakat szabaddá tenni. Minden esetben vala
honnan a magasból a gerillások sortüze lepte meg a hólapá- 
tolókat — és másnap újra megszaporodtak a sírok a drvari 
katolikus templom előtt. Ott rendezték be az olaszok a katonai 
temetőjüket.

Drvar ellen a partizánok sikerrel keresztülvitték a bloká
dot. A partizánok blokádjára az olaszok azzal próbáltak 
visszaütni, hogy — nem engedtek ki Drvarról senkit, ilyképp 
mintegy ellenblokádot léptetve életbe. Az olaszok azonban 
nem tudták megakadályozni, hogy Drvarról naponta többen 
és többen — s tán legtöbben az éhínség elől — át ne szökje
nek a partizánokhoz. Mici egy-egy beteglátogatási útjáról az
zal jön vissza, hogy tegnap ez és ez, ezek és ezek hagyták el 
Drvart. A községben harminc éven aluli férfit alig lát az em
ber. S a községben maradottak, a még Drvaron maradt drvari 
lakosság, azok is, akik még 6 hét előtt bizonyos szimpátiával 
beszéltek a partizánokról, most, hogy az éhségblokád alatt 
együtt szenvedtek az olaszokkal, meginognak rokonszenvük- 
ben, és különösen a volt tisztviselők, a polgári elem, valóság
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gal gyűlölettel beszél az erdőbeliekről. Helyesebben: suttog, 
mert közben félnek az erdőbeliektől, akiknek blokád és ellen- 
blokád ellenére minden a fülébe jut. Ezekre a kedélyhullámzá
sokra legjellemzőbb példa Zaric, akinek pár héten belül több
ször változó „világnézetét” magam figyelhettem meg — mert 
Z. betegségem alatt barátságosan többször meglátogatott. Az 
olasz megszállás első, idillikus szakaszában Zarić még a par
tizánok gyűléseire is el-eljárt egy-egy közeli faluba — és még 
azt is remélte, hogy nagyobb mennyiségű lisztet fog tőlük 
kapni, s bámulattal beszélt arról, hogy azok hogyan végzik 
minden faluban a maguk szervező munkáját. Nem azt mondta, 
hogy helyesli, amit tesznek, de hajlandó volt bámulni a telje
sítményeiket. Ugyanez a Zarić január második felében már 
csak borzadállyal, és maga nevezte így egyszer érzését: gyűlö
lettel emlegette őket. Tönkretettek bennünket, és szembeszállva, 
maroknyi sereg egy nagyhatalommal, nagyzási mániájukban 
egy nagyhatalom pusztítóeszközeinek tömegét zúdítják rá a 
népre — mire a háború vége meghozza a felszabadulást, addig
ra elfogy, nem marad nép. Ez Zaric világnézete január 2. fe
létől fogva. S még valami* ami nemcsak Z., hanem az ő kö
reinek közhangulatát jellemzi: mivel blokád és ellenblokád 
ellenére egy napra se szűnt meg az érintkezés Drvar és az 
erdőbeliek közt, Z. a saját szavai szerint: „megvetette és gyű
lölte” ugyan a partizánokat, de ugyancsak saját bizalmas 
szavai szerint „igyekezett, minden lehetőségre számítva, meg
vesztegetni őket” titkos apró küldeményekkel.

Egy napon örömujjongás — a halottas Drvaron szokatlan 
hangok —, akkora örömujjongás, hogy felhallatszik a zárt 
ablakokon keresztül hozzám, a harmadik emeleti szobámba — 
az olasz katonák lelkesednek, mert Drvar felett megjelent az 
első olasz repülőgép, hogy segítséget hozzon a kiéhezett, 
körülzárt embereknek és — mindenekelőtt barmoknak. Leg
alábbis Urban dr., akinek este, mikor meglátogat, gratulálok, 
hogy hosszú hetek után végre postát kapott otthonról, keser
nyés mosollyal hárítja el szerencsekívánataimat. A repülőgép 
a nagy zsákokban ejtőernyőkkel és ejtőernyők nélkül kizá
rólag szénát dobott le a drvari helyőrségnek. De ez első re
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pülőgépet követte a többi. A leégett Šipad-fatelep helyén — 
ekkor már egy-egy órára elhagyhattam az ágyat — a magas 
hóban minden reggel az ablakunkból láthattam — ott buk
dácsoltak az olasz katonák és piros rongyokat terítettek ki, 
hogy a repülőgépekről láthassák, hova kell dobniuk a rako
mányukat; néha bizony hiába teregették ki különböző, nyilván 
megállapított jelbeszédnek megfelelő formákat leíró piros té
rítőikét; viszont ha nem sokkal azután mégis meg-megjelent 
egy-egy repülőgép, akkor a katonák nagy izgalommal rohan
tak elő különböző irányokból, és gázoltak a derékig érő hó
ban, hogy a ledobott és szeszélyesen néha messze, egy-egy 
háztetőt átlyuggatva, valami távoli sarokba zuhant zsákokat 
összeszedjék. Élelmiszer, dohány, orvosságok — és posta is 
volt már a zsákokban. De csak a katonák számára, s a drvari 
civileknek be kellett érni a mulatsággal, amit a fehér hó fölött 
nap nap után megjelenő repülőgépek, a szikrázó napban mél- 
tóságos lassúsággal leereszkedő ejtőernyős rakományok, a sze
szélyes összevisszasággal potyogó zsákok látványa nyújtott. 
Az erdőbeliek azonban nem érték be a puszta szemlélődéssel. 
Néhány nap múlva, mikor szokás szerint hosszabb keringés 
után a repülőgép, hogy terhét ledobja, leereszkedett közel a 
földhöz, a motorzúgás erős zajába gépfegyver kattogása lár
mázott bele. A meglepetéstől egy pillanatra mintha mindenki 
megdermedt volna, csak a repülőgép emelkedett, amilyen gyor
san csak tudott, a magasba. S a katonák, behúzódva a volt 
fatelepen felállított őrházaikba, nem siettek, mint szoktak, a 
mélyen a hóba fúródott, szerteszórt zsákok összekeresésére. 
Néhány perc múlva azonban annál izgatottabb futkározás a 
Radnički dóm mögötti dombon. A magasból, ahol az én abla
kom, úgy látszik, mintha egyenruhás gyerekek játszanának a 
hóban bukdácsolva. Mici ott áll mellettem, s nem érti: az olasz 
katonák most játszanak a hóban? De azután ő is látja: men
nek fel a dombon, de derékig a hó, sietnek, amennyire tudnak, 
de minduntalan besüppednek, némelyik négykézláb, sokan 
nemcsak a hó miatt, de az egyre, egész közelből kattogó gép
fegyverrel szemben való óvatosságból görnyed meg, amennyi
re csak tud. S aztán megszólalnak az ágyúk, s a gépfegyver

353



nyomban elnémul, s az ágyúk még percekig aztán hasogat
ják a füleket.

Azután már a repülőgépek nem mernek leereszkedni, ha
nem csak igen magasból dobják le szállítmányukat. Ennek 
ellenére — nem tudom, tudtak-e, lehetséges-e egyáltalán gép
fegyverből ekkora magasságban lebegő repülőgépben kárt tenni
— mindennap, valahányszor megjelent Drvar felett egy-egy 
repülőgép, hol ebből, hol abból a völgyet körülzáró faluból 
felhangzott az erdőbeliek egy-egy gépfegyvere, s nyomban 
rá az elnémító olasz ágyúk egész kórusa. De az ágyúk se 
nyújtottak, úgy látszik, elég biztonságot. A fuvarozó repülő
gépek kíséretében meg-megjelentek a hárommotoros bom
bázók . . .

Drvar külső képe megint egyszer megváltozott. Külsőségek
ben is ostrom alatt álló, az ellenség behatolásával számoló 
vár allűrjeit vette fel. Mici meséli: az egykori iskola az egy
kori orvosi lakásokkal szemben, az az iskola, mely pár napig 
a drvari jugoszláv hadsereg parancsnokságának, majd a német 
megszálló hadaknak, utánuk az első olasz okkupáció idején 
az olasz katonaságnak, majd az usztasáknak, nyomukban a 
felkelőknek, most pedig az olasz carabinieriknek volt a szék
háza — megint egyszer úgy néz ki, mint soha még. Minden 
ablaka homokzsákokkal eltömve, és a homokzsákok közül 
minden ablakból gépfegyver csöve néz az utcára. Sorba, egy
más után, minden ház, ahol nagyobb számú olasz katonaság 
van elszállásolva, mindenekelőtt természetesen a cellulózgyár, 
melynek helyiségeiben a parancsnokság székel, ugyanilyen 
komor kosztümöt ölt magára. Volt egy nagy térkép, szemben 
a parancsnoksággal. Közszemlére volt kitéve az apró zászlók
kal, melyek a németek győzelmeit tüntették fel. Nap nap 
után leszedte a parancsnokság, hogy másnap reggel az újabb 
német győzelmeknek megfelelően előbbre helyezze a zászló
kat. Egyszer aztán levették a térképet, és többé nem tették 
ki. Ha az erdőbeliek oldaláról nem is szivárogtak volna át 
Drvarig a hírek, pusztán a térkép üresen maradt helye elég 
felvilágosítással szolgált volna a drvariaknak az általános 
helyzet felől. S mikor, méghozzá az olaszok, beszedték azt a
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néhány rádiókészüléket, melyekkel, minthogy az Unac körüli 
házakban voltak, amelyek a Mandic-féle malomtól kaptak 
áramot, lehetett néha híreket hallani — sokan arra következ
tettek, hogy a háború befejezése hetek kérdése. S a legérde
kesebb, hogy most ebben a várakozásban Drvar szerb pol
gársága — február elején már jobban voltam, és egyik ük-má
sikuk sűrűn látogatott — nem zavartalanul örült, sőt inkább, 
sokkal inkább félt. Az erdőbeliektől félt, hogy mi lesz, ha 
azok bejönnek Drvarra — a forradalomtól félt, s annyira, 
hogy a nemzeti győzelem reményének örülni se tudott. Ha 
nem lett volna más választása, csak usztasák vagy a kommu
nisták — mert most már csak ezen a néven volt szó az erdő- 
beliekről —, akkor az usztasáktól való iszony tán erősebb 
lett volna minden másnál. De most az olaszok voltak itt, 
akiket ugyan sokat szidtak, mérgelődtek miattuk, néha csú
folták őket — nem hittek nekik —, nem láttam azonban sen
kit, aki gyűlölte volna őket. (Emlékszem, hogy még a blokád 
előtt egy parasztasszony jött fel hozzánk, faluból, s az erdő
beliekkel egy húron pendült — kisírt szemekkel jött, s kér
deztem, miért. Találkozott a menettel, mely egy olasz katona 
holttestét kísérte a temetőbe, és — azért sírt.) Ami a drvaria- 
kat illeti: a blokád által sorsközösségbe kerültek a megszálló 
ellenséges csapatokkal, melyeket egyébként ahhoz képest, 
amennyire az usztasák ellenség voltak, nem érzett, csak tudott 
ellenséges csapatoknak. Többé-kevésbé az olasz katona éppúgy 
fázott és koplalt Drvaron, mint a civil, és az olasz katonát 
óráról órára, nap nap után látta, megtanult beszélni vele, 
nem a rezsimet, melyet képviselt, de az embert, az olaszt 
egyénenként még meg is szerette; ezzel szemben az erdőbeliek, 
akiknek egy része ugyan tegnap még drvari volt, mind távo- 
labbiakká váltak, azoknak volt mit enni, s azok akadályozták 
meg, hogy legyen a drvariaknak is, s azok. . .  Erről azonban 
valamivel részletesebben kell megemlékezni. Ügyes olasz pro
paganda tette-e, vagy pedig a másik oldalon, az erdőbeliek 
között volt-e, aki felelős volt érte — mindenesetre az ola
szoknak kapóra jött az a Drvaron elterjedő hír, hogy az erdő
beliek mindenkiben, aki Drvaron maradt, árulót, olaszbarátot,
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ellenséget látnak, és — mindenkiben, akit majd Drvaron ta
lálnak — a formula szájról szájra járt —, a Novakovié-kocs- 
mától az Unacig, fejét veszik.

Egyidőben a jövőre irányuló véres fenyegetésekkel, mint
egy ízelítőül arra, hogy mi vár a drvariakra, hogyha majd 
az erdőbeliek újra hatalmukba kerítik Drvart, többé-kevésbé 
ellenőrizhetetlen rémtettek híre kezdte bejárni Drvart. Szériája 
rémtetteknek, melyeket az erdőbeliek követtek el olyanokon, 
akiket olasz kémnek vagy olaszbarátnak vagy egyszerűen nem 
az ő barátjuknak — amint a drvari tisztviselők nevezték —, 
szerb nacionalistának minősítették. Zárié például azt állította, 
hogy a Pasjak felé vezető úton hat hulla fekszik. Szerb pa
rasztok, akiket a partizánok öltek meg. Nem engedik eltemetni 
őket, elrettentő például tették ki őket az útra. „Elvadultak az 
erdőbeliek iszonyúan** — így beszéltek róluk. Az usztasák 
megtizedelték a szerbeket, az ő művüket folytatják most a 
kommunisták — mondták. S mások ennek illusztrálására be
szédekből citáltak, melyeket állítólag egy-egy falu lakossága 
előtt a kommunisták valamelyik vezére, Ljubo Babić vagy 
Lohsmit tartott. Semmi az, ha egy, ha tíz falu lakossága is 
elpusztul, a fontos nekünk az eszme diadala — idézték a 
szónokokat, és bizonygatták, hogy csakugyan híven idéznek. 
És mind tudtak parasztokról, akik titokban panaszkodnak a 
terrorra. Nincs nappaluk, nincs éjjelük, saját házuk nem az 
övék. Rendeletet kapnak: ennyi és ennyi személynek ide és 
ide — néha 10 meg 20 km távolságra — enni kell vinned. 
Alig ér haza, másik járőr. Az is enni kér, az is rendelkezik, 
s egy ellenkező szó, minden mukkanás életveszélyes. Ugyan
ezek szidták az olaszokat is. Nem védik meg a partizánok 
terrorjától, csak fenyegetik a falut, ha továbbra is engedel
meskedik a partizánoknak. A bosnyák falu, mely nem egy 
vagy több utcából, hanem egymástól távol eső, szétszórt há
zacskákból áll, védtelen — mondták. — Mit tegyen egy ilyen 
kis ház gazdája, ha beállít tíz puskás ember, és rejtekhelye^ 
ennivalót — vagy helyet követel az ablaknál, hogy ott állít
son fel egy gépfegyvert, és onnan lőjön az olaszokra? De 
ugyancsak a tisztviselők, akik teljesen az erdŐbeliek ellen be-
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székek, s akik a sikereiket nem a falu rokonszenvének, hanem 
a terrorjuknak tulajdonították — azt is tudni vélték, hogy a 
falvakat morálisan is elpusztítják a kommunisták. Viszályt 
visznek bele az eladdig patriarkális szervezetbe — a fiatalok, 
legények és lányok a partizánokkal tartanak, és nem fogadnak 
el parancsot vagy rendreutasítást apjuktól, az öregektől. A 
fiatalok szabad szerelemre esküsznek, és a lányok a kézigráná
tok dobását gyakorolják. A falut tehát a partizánokon kívül 
a falubeli fiatalok is terrorizálják — állapíthatta meg az 
elbeszélésekből az elfogulatlan hallgató.

Mindenesetre azok, akik féltek a partizánoktól, nem hal
lottak megnyugtató híreket. Egy-egy olaszbarát hírében álló 
parasztház ellen a partizánok büntető expedíciót rendeltek el
— így híre jár, hogy megtámadták Grahovac erdőőrt, aki 
a házában elsáncolta magát, és családjával együtt fegyveresen 
ellenállt. A valóságos kisebb csata színhelyén több halott 
maradt. Másutt, mint Bastasiban, a partizánok egy járőre be
ment egy parasztházba, és agyonlőtte a családapát, aki — mint 
mondták — többszöri figyelmeztetés ellenére is összeköttetés
ben maradt az olaszokkal. Az olaszok maguk most már csa
patosan se hagyták el Drvar legszűkebb határát. Kizárólag 
ágyúkkal hadakoztak a partizánok ellen, de azokkal olyan 
gyakran, hogy ha egy-egy nap pár óráig vagy pláne egész nap 
nem verte fel a csendet ágyúszó, az emberek feltűnőnek talál
ták a nyugalmat. A Petkovic-kocsmába, mely pedig nincs 
közvetlen szomszédságban a carabinieri-laktanyával, el-elhal- 
latszott egy-egy hosszú jajkiáltás — és Desa mesélte Micinek, 
hogy a carabinierik átküldték egy foglyot a kórházba. Kü- 
lönszobában fekszik, carabinierik őrzik, senkinek se szabad 
hozzá bemenni — látták, mikor hozták: arca egyetlen daganat.

Egy reggel Mici átküldte Desát a kórházba, hogy kötszert 
kérjen, mert a civileket eddig a kórházból kapott kötszerrel 
Mici dolga volt kötözni. A kórházból visszaüzentek, hogy 
rendeletet kaptak: nem adhatnak ki kötszert, eztán a civilek 
is, akik kötözésre szorulnak, a kórházba utalandók. A rend
szabállyal nyilván meg akarták akadályozni, hogy a partizá
nok számára kötszert csempészhessenek ki Drvarról. Mert
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hiába őrizték mégoly éberen a szűk határokat, Drvarról még 
mindig szökdöstek el, főleg fiatalabbak. Hiába jelentek meg 
a plakátok, melyek a partizánok közé álló személy egész csa
ládját internálással, ingatlanját elkobzással fenyegették — 
majd mindennap hallatszott egy-egy új név: ez is átszökött. 
Sokan közöttük attól való félelmükben, hogy ha maradnak, 
akkor az olaszok letartóztatják őket. Mert az olaszok most 
már sűrűn, bizonyos idegességgel nyakra-fŐre vetettek bör
tönbe embereket. S mint ahogy az már ilyenkor mindenütt 
s mindig történni szokott: többször, sokkal többször szeren
csétlen, könnyen ijedő, ártatlan ügyetleneket, mint valójában 
ellenséges érzelműeket. Az egyik ilyen szerencsétlen, akinek 
dolgát véletlenül közelről láthattam: szegény, rokkant vasutas. 
Kint lakott, Drvar határán kívül, s hogy, hogy nem, a par
tizánok blokádja és az olaszok őrségei, továbbá egy épp akkor 
dúló szörnyű hófúvás ellenére elvergődött Drvarra. Micihez 
jött, hozzánk fel a lakásunkra; a beteg felesége számára kért 
orvosságot, illetőleg receptet. Az utóbbi időben nem volt 
rendkívüli, hogy Micinek úgy kellett receptet írni, hogy a 
beteget magát nem is láthatta. A szokatlan ebben az esetben 
csak az volt, hogy egy rokkant, fél lábára béna ember, s 
ítéletidős hófúvásban jött be ezért. Az ember leírásából Mici 
arra következtetett, hogy az asszonynak valami súlyos vese
baja lehet. Azt mondta az embernek, legalábbis hozzon be 
vizeletet az asszonytól. S pár nappal később, még mindig 
rossz időben, újra megjelent a rokkant. Az asszony még rosz- 
szabbul, s a vizeletből, amit az ember magával hozott, Mici 
arra következtetett, hogy nagyon súlyos az asszony állapota. 
Rábeszélte az embert, próbálja a feleségét valamiféle jármű
vel behozni a kórházba. Hogy felvegyék a kórházba, s hogy 
az olasz őrség átengedje majd, Mici megírta előre az írást, 
hogy súlyos beteg az asszony. Irt azonkívül receptet — és 
egy cédulát az igazán kivételesen szimpatikus és kedves kis 
olasz patikusnak a kórházba. Az asszonynak feltétlenül szük
sége volna cukorra, s mert Drvaron lehetetlen kapni, hátha 
a kórház embersége által lehetne valamennyit juttatni. S Pa- 
tellini, így hívták a kis patikust, csakugyan adott valamennyi

358



kockacukrot az embernek, aki ezzel s az orvossággal könnyeb
bült szívvel indult hazafelé a hóban . . .  Ezt Mici másnap De- 
sától tudta meg. Két nappal később, estefelé beállít hozzánk 
a lakásra a carabinierik embere. Azt kérdezi Micitől, ismeri-e 
a rokkant vasutast. Mici elmondja, mit tud róla. Sose azelőtt 
nem ismerte, se őt, se a feleségét. A receptet és a cédulát a 
cukorén a vizelet megvizsgálása alapján ina neki. A carabi- 
nieri erre azt kérdezte: lehetséges-e vizeletből megállapítani, 
hogy az férfitól vagy asszonytól származik-e? Nem — mondta 
Mici, s a kérdésből Mici is, én is megértettük, hogy a szeren
csétlen vasutast azzal gyanúsítják, hogy az orvosságot és cuk
rot partizánoknak akarta vinni. Mind a ketten reméltük, hogy 
Mici felvilágosítása után hazamehet majd a szegény beteg fe
leségéhez. — Vagy egy héttel később fekete ruhás, középkorú, 
sovány asszony jön fel hozzánk a lakásra. A beteg asszony 
nővére, özvegy. Segítségért jön. Hiába várták vissza a férjet, 
s most megtudták, hogy azóta börtönben ül, s otthon a beteg 
asszony s nagyon sok szegény apró gyerek. Az özvegy sógor
nő enni hozott neki, úgy tudta meg, hogy nagyon megverték a 
vasutast. Mici elment a carabinieri-laktanyába, s ott a pa
rancsnok, Zoaro fogadta. Mici újra elmondta, mi történt, 
hozzátéve, hogy most ez a sógornő jött hozzá kétségbeesve.

Az embert másnap szabadon engedték, s később a feleségét 
behozta a kórházba — de ez már nem tartozik a történethez. 
Hozzátartozik azonban a hír, hogy később, állítólag az erdő- 
beliekkel gyűlt meg a baja — a gyakori drvari látogatásai 
miatt.

A carabinierik március második felében egy diákot, Agbaba 
kereskedő fiát is le akarták tartóztatni. Ott voltak a lakásán, 
közrefogták, s a fiúnak sikerült meztelen kézzel, pusztán az 
öklével, kivágni magát közülük, és hihetetlen ügyességgel, 
minden őrizet és őrség ellenére szerencsésen kijutni Drvarról, 
„az erdőbe”. Az olaszok nézete szerint a menekülést nemcsak 
a fiú boszorkányos ügyessége, hanem beavatottak és cinkosok 
tervszerű összejátszása tette lehetővé. Először is a fiú szüleit 
tartóztatták le, majd egész sorát a fiú közvetlen és közvetett 
ismerőseinek. S mert olyan kis helyen, mint Drvar, mindenki
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többé-kevésbé mnidenkivel egy társaságot alkot, egyetlen fonál 
nyomán elindulva könnyen megtörténhetik, hogy egész nagy 
gombolyag a keresés eredménye. A Vučković 13 éves kislá
nyának letartóztatása után következett a Vučković nagylányáé, 
aki a kórházbeli „ápolónők” között dolgozott, s az ő nyomán 
az összes többi, kórházban dolgozó lányokat is börtönbe 
vetették. Az egyetlen, aki szabadon maradt, az Desa volt — 
azért, mert ő nem a kórházban, hanem Micinéi, csak az am
bulancián dolgozott. Azzal vádolták-e a lányokat, hogy köt
szereket loptak az erdőbelieknek vagy valami mással — pon
tosan senki se tudta. Később kiderült, maguk a lányok se 
tudták, mert nem hallgatták ki őket. Petrié kéményseprő 
feleségének, akinek a lánya, a szegény kis Persida szintén 
a kórházban dolgozott, a carabinierik parancsnokságánál azt 
mondták, hogy az erdőbeliek egy levele került a rendőrség 
kezébe, s ennek alapján fogták el a lányokat.

Most aztán igazán elnéptelenedett Drvar. Akik a fiatalok 
közül még nem kerültek börtönbe, azok — vagy mint Desa
— haboztak, ne meneküljenek-e Ők is — Desánál súlyosbító 
körülmény, hogy a nővére az erdŐbeliek között —, vagy 
pedig, mint Albahari legidősebb lánya, Rahela rövid habozás 
után egy barátnőjével együtt egy reggel elszökött Drvarról, 
ki az erdőbe. Rahela barátnője a munkásbiztosító drvari kép
viselőjének, Beokovićnak a lánya. Beokovié, a kis, korlátolt 
bürokrata, aki egyszerre a politikai bűnösök listáján látja 
magát a leánya miatt, és a frász töri a félelemtől. . .  hány 
ilyen Beoković ült Drvaron! Csakugyan ült, mert napokig 
még a szobájából se mert kimenni azután, hogy bejelentette 
a carabinieriknél a lánya eltűnését.

Ez időben senkinek se volt kedve nevetni, mégis, mindenki
nek nevetni kellett Rosának az esetén. Rosa 18 éves lány, s 
már minden előkészületet megtett a szökésre, mikor elfogták. 
S mikor átkutatták a kis holmiját, amit magával készült vinni
— az előrelátó leánynál gumiprezervatívumokat találtak, ami
ket a családjánál lakó olasz őrmester tárcájából lopott ki, 
meglévő vagy tán csak remélt erdőbeli barátai számára. Ez 
a nagy darab fekete lány egyébként a nők közül való, akik
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nek a puszta hangja is meglep. A hangja is butának hat. 
S csak egész természetes, hogy egész sor más lányt is bajba 
rántott.

A legutáltabb személyiség ekkor Drvaron korántsem valami 
olasz funkcionárius, hanem egy helybeli félbolond és hangos 
n6személy: a Tomaíevicka. A férje, mint mondták, olasz 
szolgálatban állt. A kommunisták a télen tőrbe csalták és 
megölték. Ez volt az első, akit az erdőbeliek halálra ítéltek, 
s akin az ítéletet végre is hajtották. Noha, mint Drvaron 
beszélték, a férfi már rég nem élt az asszonnyal, a nő egyszerre 
gyászoló özveggyé vedlett, és hosszú alakját nem lehetett 
másként látni, mint lobogó gyászfátyollal a fején. És rend
kívül sokat lehetett látni. Nagy léptekkel és irtózatos elfoglal- 
tan sürgött-forgott, főleg a carabinieri-laktanya körül és benn 
a laktanyában. És előre megmondta a lányoknak, hogy bör
tönbe juttatja majd őket. S a letartóztatott lányok helyébe 
a maga rokonságából valókat helyezett el a kórházba „ápoló
nőnek”. És Micinek büszkén mesélte, hogy az ezredes mennyire 
szereti őt, karácsonyra olajat, rizst és lisztet adott neki. A civil 
komisszáriusnak, Maruíic kapitánynak ő volt a takarítónője, 
ő is mosott rá, és erre is büszke volt. Egyáltalán, páratlanul 
elégedett özvegy volt a maga lebegő gyászfátyolával a feje 
búbján. A d e  M o n  z ie-féle1# irodalmi „veuve abusive”20 
lélekemelő látvány, mindenesetre ártatlan jelenség, Tomaíevié- 
ka azonban a maga piros arcával és nagy szájával mindig úgy 
hatott rám, mint valami ezeregyéjszakabeli halottakból táp
lálkozó „ghúl”21 — sajnos, nemcsak az ő kisajátított halott
jából táplálkozott. . .

Az erdőbeliekről márciusban megint rémhírek jártak Drva
ron. Ezúttal nemcsak arról, hogy mit művelnek azokkal, 
akiket ellenségnek tekintenek, hanem arról, hogy egymást öl- 
dösik. Így például legalább nyolc helyről lehetett hallani, 
hogy egykori vezéremberüket, dr. Levit ők maguk végezték 
ki.22 S nemcsak őt, de mindenkit, aki vele baráti viszonyban 
volt. Ugyanúgy arról is szólt a fáma, hogy Ljubo Babic már 
nem él.23 Szintén az erdőbeliek ölték meg. Egész biztos. S 
nyilvánvaló volt, hogy mind a nyolc ember, akik egymástól
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függetlenül mesélték ezt és ezeket, közvetve vagy közvetlenül 
ugyanabból az egy hírforrásból merítettek — de — a hamis 
hírek terjedésének ez a pszichológiája — egyik a másikra 
hivatkozott, mint megcáfolhatatlan tanúra —, hogy „nem
csak én, már mindenki tudja”. S ha valamit már nyolc kü
lönböző ember állít egymástól függetlenül mint biztos tényt
— kicsoda merheti azt mondani, hogy mégse hiszi el? S azon
kívül: annyi minden megtörtént minden várakozás és logika 
ellenére — mi az, amire azt lehet mondani, hogy lehetetlen? 
S minden logikai alapon való kételkedés valósággal módszer
beli hibává lett, mióta Desnicát megölhették az erdőbeliek24, 
aminthogy megölték! És ezután már csakugyan semmi olyat 
nem terjeszthettek az erdőbeliekről, amit a legkritikusabbak 
is legalábbis kicsit el nem hittek volna. Mert a hírt, hogy 
az erdőbeliek megölték Desnicát, eleinte senki se akarta el
hinni. Desnica, Mane Rokvié és Kecman25: ez a három név 
a győzelmes felkelés idején a vakmerőség, a hősiesség, a fel
kelők virtusának a szimbólumává lett. (Később, Rosegg jó
voltából magam olvashattam a „Gerilac”-nak, a felkelők 
annak idején Drvaron kiadott litografált lapjának egyik szá
mát, melyben ezeket a neveket külön napiparancsokban ünnep- 
lendő s követendő példaként állítják oda, mindegyikről egy- 
egy hihetetlen bravúros haditettet hozva köztudomásra.) Mane 
Rokvicról tudták, hogy Drvar elvesztése után különvált a 
felkelőktől, és — akkoriban, márciusban még így beszélték
— a horvátok ellen külön harcol a maga embereivel valahol 
Bosanski Petrovac körül. Mert micsoda őrültség most szerb
nek a szerbek ellen harcolni, mint az erdőbeliek, mikor az 
ellenség, az usztasák még élnek, s az olaszok ellen, akik se
gítségükre vannak az usztasák elleni harcban? — mondták a 
drvari nacionalisták, akik Mane Rokviéra mutattak, mint 
az emberre, aki csak usztasák ellen harcol. És Petrovac ugyan 
éppúgy el volt vágva Drvartól, mint minden más helység, 
de hírek jártak arról, hogy Mane Rokvié hogy fegyverezte le 
az egész petrovaci horvát helyőrséget, és szerzett a maga em
bereinek fegyvert, muníciót, élelmiszert. S az olaszok segítik, 
támogatják Manét. S Desnica — úgy beszélték — azért jött
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vissza Drvarra az erdőből, hogy megpróbáljon tárgyalni az 
olaszokkal, megpróbáljon köztük és az erdőbeliek közt köz
vetíteni, hogy olasz támogatással újra az eredeti irányba, az 
usztasák elleni harcba terelje az erdőbelieket. Az erdőbeliek 
ezért árulónak nyilvánították, és halálra ítélték. S az az em
ber hajtotta végre ezt az ítéletet, akinél Desnica hált, akivel 
egy tálból evett, akit barátjának hitt. Ez volt az egyik verzió. 
A másik, amelyet azok terjesztettek, akik érzelmileg közelebb 
álltak az erdőbeliekhez, úgy hangzott, hogy nem az erdőbe
liek, hanem egyes-egyedül Lohsmit Ölette meg Desnicát azért, 
mert Desnica a beogradi kommunisták központi bizottságától 
megtudta, hogy Lohsmit a Gestapo embere, és nehogy Desnica 
őt leleplezhesse, eltétette láb alól. Ami biztos: megtalálták 
Desnica hulláját, Desnicát orvul gyilkolták meg.

Mici most már kevesebbet hall az erdőbeliekről, arról is 
kevesebbet, hogy ki mindenki szökött ki az erdőbe s még 
arról is, hogy ki mindenkit tartóztattak megint le — mert 
a legfőbb hírforrása, Desa, egy reggel nem jött be az am
bulanciára — helyette az apja várt ott Micire az újsággal, 
hogy Desát is elvitte a Guido a börtönbe. Most már elmúlt 
az idő, mikor valaki érdekében interveniálni lehetett. A kór
házbeli olasz orvosok, akik mindvégig a lehető legember
ségesebben beszéltek és — cselekedtek is, hiába próbálták 
meg Persidát, a kéményseprő tuberkulotikus lányát, aki vese
komplikáció miatt a börtönből egy időre betegként került 
vissza kórházba, a legszükségesebb időn túl is még ott tartani
— nem sikerült elintézniük, hogy a carabinierik beleegyezze
nek. Nem maradt más hátra, mint Desa helyére mást venni 
magához az ambulanciára. Zdenkát vette oda, annak a Kuhar 
nevű horvátnak a lányát, akit annak idején, a felkelés első 
napjaiban, maguknak a felkelőknek véleménye szerint, félre
értésből, elhamarkodottan kivégeztek. Zdenka egy ideje már 
nálunk a lakásban segédkezett Stevan helyén, aki végleg el
maradt — Desa „protezsálta” be hozzánk Zdenkát, mert 
tudta, hogy azoknak, mint ő mondta, még kevésbé van mit 
enniük, mint nekik, s azoknak a koszt, amit Mici nevében 
felvehettek a kórházból, nagy szerencsét jelentett.
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Ellentétben Desával, Zdenka mindennel szemben, ami kö
rülötte történt, teljesen közömbös volt; egész Drvar az ő 
számára csak a helyet jelentette, ahol — szerinte Kasum2® 
személyes bosszújából az apját meggyilkolták — s 6, mint a 
családja, semmi mást nem akart, mint megérni, hogy elhagy
hassák Drvart; Zagrebba vagy amit még jobb szeretett volna, 
mert ott él az anyja rokonsága — Isztriába menjenek. Zdenka 
maga még ezt se szenvedéllyel, inkább valami állandó, álmos 
szomorúsággal várta. Ellentétben tehát azzal az idővel, mikor 
Desa az ambulancián minden ott megforduló betegről Micinek 
el-elmondta, kicsoda-micsoda az illető, most Micinek az órák, 
amiket az ambulancián töltött, nagyon unalmasakká váltak
— és amennyiben egy-egy komolyabb beteg jött, orvosság 
már alig volt kapható Drvaron. Nemcsak komolyabb bete
geknek, de közönséges scabieseseknek27 se tudott segíteni — 
mert még a kórházi gyógyszertárban is elfogyott az ennek 
kezelésére szükséges kenőcs. Mici tehát a lehető legrövidebb 
időt, délelőttönként csak egy-két órát töltött az ambulancián.

Ennek ellenére Mici révén továbbra is be-betekinthettem kü
lönböző s jellegzetes drvari intérieurökbe, mintegy annak ki
egészítéséül, amit a magam bőrén éreztem a drvari viszonyok
ból, ahol nekünk se volt már lehetséges egy szál cigarettához 
jutni — a katonák, akiknek még volt, 5, sőt 10 din.-t is el
kértek egy-egy cigarettáért, s aztán még ennyiért se lehetett 
találni. Azt hittük, saját ötletünk: pemetefűből, amit tea he
lyett használtunk, sodortunk cigarettát. Amikor a patikában 
újra venni akartunk: ez se volt kapható. Ami ilyen szagos fű 
csak volt a patikában, mind elfogyasztották már a szintén do
hány nélkül maradt olasz katonák. S amiről tudtuk, nem a mi 
ötletünk — amiben másokat utánoztunk, az a tüzelőfa szerzé
sének a módja. Voltak, akik a szobájuk padlózatával főzték 
az ebédjüket — a purát —, mi a ház padlásának faburkolatát 
szedtük fel tüzelőfának. S mikor az ambulancia fa nélkül 
maradt, a civil komisszárius, Maruíic kapitány azt mondta 
Micinek, hogy felvágathatja a váróban lévő, úgyis felesleges 
nagy fapadot, miután a kerítések már mind hamuvá váltak 
a különböző tűzhelyekben. Egy-egy kolóniabeli házban tör
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tént beteglátogatás után a kép, amit Mici magával hozott, 
mindig ugyanaz: éhség, rüh, piszok. A Bata28 egykori segédjé
nek, Markónak a családja: mindenki rühes. Különösen nyo
morultak voltak, az átlagosnál is nyomorultabbak, az olyanok, 
mint az a tüdőbeteg, vörös bajuszú Bajié, aki nem tudom, 
hány gyerekkel maradt magára, mert a felesége kiment a fa
luba, hogy onnan próbáljon élelmiszert hozni — s nyoma ve
szett, elpusztult-e vagy csak nem tud hazatérni, nem tudták. 
Kontrasztokban az átkozott völgyben nem volt hiány: Micit 
egy délelőtt Krecoékhoz hívták, s ez alkalommal látta, hogy 
élnek a drvari kereskedők, akik most már nem foglalkozhattak 
sverccel. Ott ültek szinte valamennyien együtt — és kártyáz
tak. Ezek ezt az orvosságot találták az unalom ellen. Mások 
csak kerestek, s nem találtak rá módot, hogy elűzzék a tétlen
ség unalmát. Így például a Sipad-vasút — helyesebben a volt 
Sipad-vasút volt tisztviselői, akiket az ablakomból nap nap 
után láthattam, mint lézengenek fakón és — sokuk — le
rongyolódva éppúgy, mint a hajdani direkció épülete, egykori 
irodahelyiségeik előtt órákig az egymás vigasztalan társaságá
ban. A finom öregúr, a Sipad generálinspektora, Budisavijevié, 
akivel Lia, a lánya révén afféle distanciált baráti viszonyba 
kerültünk, az ő egykori tisztviselőinél jobb időtöltést talált. 
Reggeltől estig olvasott. Könyvet könyv után, jóformán mind
egy, hogy mit. Mikor kifogyott a könyvekből, vagy rájuk 
unt, az az ideája támadt, hogy — elkérte Micitől a mikrosz
kópját és a hisztológiai preparátumait, s azzal ütötte agyon 
az időt. S végül, utolsó trouvaille-a29 az volt — ezzel legalább 
két hetet töltött el —, hogy családi házat épített magának
— papiroson, pontos tervrajzzal.

Ahogy Mici mondta: az egyetlen ember, aki ez időben 
dolgozott, folytatta munkáját, az Drvaron én voltam, mert 
ezekben a hetekben fejeztem be regényemet, a Tizennégy na
pot.30 De az volt az érzésem, hogy mint mindenki, én is kicsit 
őrült vagyok — mint ahogy az volt a tervrajzkészítő Budi- 
savljevic és a dohány nélkül maradt Drvar bennszülött és 
olasz katonai lakói. Március vége felé megint egyszer meg
látogatott dr. Urban. (A viszony igen szívélyes, de rendkívül
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óvatos: politikáról, politikai kérdésekről sosem beszélünk, köl
csönös tapintattal úgy teszünk, mintha semmi más se érdekelne, 
csak az, hogy vége legyen a háborúnak. Hogy hogyan, kinek 
a győzelmével — mintha ez egyikünket se érdekelné. A szituá
cióból, az övéből nem kevésbé, mint a miénkből, elkerülhetet
lenül következik a kölcsönös hipokrízisnek egy diszkrét vál
faja, s ebből pedig egy bizonyos játszi irónia beszélgetéseink 
stílusában.) Az utcán még mindig méteres hó, s én elkísérem 
dr. Urbant. Egyszerre megállók, s azt mondom neki: — Most 
már repülőgép se jön Drvarra, vagy tíz napja nem. Mondja, 
nem lehet, hogy kint a világban elfeledkeztek rólunk? Hátha 
ott már kitört a béke, s itt, mint egy felhúzott szerkezet, 
csak itt, Drvaron folytatják az ágyúzást, az uniformisosdit, 
ahelyett, hogy mindenki a dolgára menne? — És mind a ketten 
nevettünk, de csöppet se kedélyes nevetéssel. A partizánok 
bizonyára legkevésbé sem, de az olaszok igazán kezdték őrült
ségnek érezni, hogy itt ülnek és véreznek az átkozott völgy
ben. Egyikük egyébként meg is mondta nekem: „Ha ezek 
itt körül nem a partizánok, hanem valamelyik reguláris had
sereg volna, mi már rég megadtuk volna magunkat nekik.” 

Közben, ha egy idő óta most már nem is jelentek meg Drvar 
fölött a mannát hullató szárnyas jószágok, mindenki tudta, 
hogy valami készül. Rosegg nap nap után a klozettjének ab
lakából, szeme előtt a távcsővel, amit elrejtett az usztasák 
előtt, tisztán látja, amint a környező falvak lakossága hosszú 
sorban hajtja maga előtt a barmait, a partizánok fegyveres 
kíséretében. Már régóta beszéltek arról, hogy az erdőbeliek 
megtiltották a parasztoknak a földjeik megművelését; erre 
a tilalomra azt mondták a drvariak, hogy őrület — mire 
a partizánok pártján állók azt felelték, hogy nem őrület, 
minthogy Drvar környéke hadszíntér lesz, s ami kis vető
magjuk a parasztoknak van, azt jobb ott elvetni, ahol nagyobb 
a valószínűség, hogy terméssé érik — s mindenekelőtt, hogy 
a termést majd a bennszülött lakosság eheti meg. Az exodus, 
amit Rosegg figyelt meg, azt bizonyítja, hogy az erdŐbeliek 
keresztülvitték a falvakban, amit akartak. Segítségükre volt 
bizonyára a falvak népénél az olaszok örökös ágyúzása is,
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mely a falvakban — ahol nincsenek utcák, csak egymástól 
távol esd, elszórt, egyes kis házak — aránytalanul kis pusz
títást okozott ugyan, de a falvak lakosságát mégis hajlamossá 
tette, hogy vándorútra keljen. S akiket az ágyúzások nem 
győztek meg, akik még mindig remélték, hogy maradhatnak, 
azok is bizonyára habozni kezdtek, hogy ne menjenek-e, mikor 
az élelmiszeres zsákokat hajigáló repülőgépek helyett három- 
motoros bombázók kezdtek átrepülni Drvar felett, és mind 
sűrűbben visszhangozták a hegyek a távoli, sőt néha egész 
közelinek ható robbanásokat. Szörnyű hírek jártak arról, 
hogy a falvakban, ahová szabad szemmel el lehetett látni 
Drvarról, ahol a békeidőben, mint magában Drvaron sétálni 
mentünk, milyen sebesülésekkel és minden orvosi segély, sőt 
kötszer nélkül vérgődnek megcsonkított asszonyok, öregek, 
gyerekek. Mert akármilyen elszórtan, egymástól messze fek
szenek is a házak a bosnyák falvakban, a sok ágyúlövés s a 
sok repülőbomba közül egy-egy mégis talál. S a szörnyű hí
rek konkrét formát öltöttek, mikor Drvar határain, a hatá
rokon, melyeket az olaszok jelöltek ki és őriztek, megjelentek 
a falvak civil sebesültjei, hogy kórházba való felvételüket kér
jék — és nem engedték be, visszaküldték őket azzal, hogy 
„menjenek segítségért a partizánokhoz”.

Zárié jelenik meg nálam egy reggel. Nagyon fontos, nagyon 
komoly ügyben — mondja szinte ünnepélyesen, s amit előad, 
az a következő. Az erdőbeliek rettenetes dolgokat művelnek, 
ölik a szerbeket, akik nincsenek egy véleményen velük, és 
az olaszokkal szemben való kihívó magatartásuknak egyetlen 
eredménye az lesz, hogy az olaszok részben kiirtják, részben 
koldussá, földönfutóvá teszik majd a falvak szerb népét. Az 
erdőbeliek már nem politikai mozgalmat, hanem csak rablá
sokat és gyilkosságok céljára összeverődött bandát jelentenek. 
Mile Kecman, aki a felkelés idején Desnicával együtt legna
gyobb hősük volt, nem bírta tovább nézni, mit művelnek, 
megszökött az erdőből, otthagyta őket, s itt van Drvaron, 
az olaszok védelme alatt.81 Nehogy Desnica sorsára jusson, az 
olaszok két gépfegyvert állítottak a háza elé. Zaric tegnap jó 
óra hosszat beszélt Kecmannal. A szerb népet az erdőbeliek
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terrorjától meg kell menteni. Erre a célra Mile meg akarja 
szervezni a jóakaratú és tisztességes embereket. Ez az egyetlen 
módja, hogy véget vessenek a testvérharcnak. Hajlandó va
gyok-e részt venni a Mile kezdeményezésében? S mit taná
csolok őneki, Zarićnak?

Főleg ez utóbbi kérdésre feleltem azzal, hogy az ő helyében 
semmiféle ilyen akcióban nem vennék részt, mert nem isme
rem ugyan Miiét, nem kételkedhetem tehát a jóhiszeműségé
ben, de tudom, hogy ilyen időkben a legjobb szándékú ember, 
ha nem nagyon okos, könnyen válik idegen érdekek eszközévé
— s egy napon, mikor már késő visszatáncolni, máshová ér
kezhet, mint ahová indult.

Az usztasa-időben gondolkodás nélkül mindenkivel, aki 
szerb volt, egész nyíltszívűén merhettem beszélni. Most már, 
mióta a polgárháború tartott, senki, én se engedhettem meg 
magamnak a bizalomnak veszélyes luxusát. Az utolsó alkalom, 
mikor Drvaron a tisztességes emberek „pártkülönbség nélkül” 
megint oly nyíltan egymáshoz közel érezték magukat s úgy 
egyetértettek, mint az usztasa-időben — az nem sokkal Zá
riénak ez után a látogatása után adódott, mikor Mile Kecman 
megérkezése után Drvaron az olaszok a bennszülött lakosság 
körében fegyveres csapatot kezdtek szervezni. Nem mindjárt, 
csak mikor ez a fegyveres csapat működni kezdett. Az ola
szok csetnikeknek nevezték az ő fegyveres különítményüket. 
Az éhség nem volt nagyobb még soha Drvaron, mikor híre 
ment, hogy teljes ellátást és azonkívül napidíjat kap mindenki, 
aki csetniknek jelentkezik. S híre ment annak is, hogy aki 
csetnik, annak joga van házkutatást tartani, letartóztatni. 
Lepa, a Bata volt elárusítókisasszonya, hozta hozzánk az első 
híreket. Egy bátyja a partizánoknál az erdőben, s most a 
fiatalember, aki a Batánál annak idején vele dolgozott, beállt 
csetniknek, s eljött hozzájuk. Jóban voltunk, mint a testvérek
— mondja Lepa —, s most nem mondhatok neki semmit, 
ö  is tudja, hogy egyik bátyám az erdőben. Most hívja a má
sik bátyámat, álljon be csetniknek. Ha azt mondja, nem teszi, 
ő is és mi mind bajba kerülünk. Eddig nyolcán vannak. Az 
elsők a legszegényebbek voltak, és láthatóan bizonytalan ér
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zésekkel mozogtak még az utcán vállukon a puskával. De 
mindennap többen lettek. S mennél több jobb nevű ember 
állt be közéjük — például szakmunkások, mint a Bogié test
vérek82 —, annál inkább eltűnt az első napokban látható zavar 
az arcukról, most már hangosak is voltak, s ha csoportban 
mentek, énekeltek. S Zdenka bátyja, Sandro, akinek a csetni- 
kekkel együtt el kellett menni havat lapátolni, ámulva mesélte, 
hogy a csetnikek a carabinierikkel együtt menetelve, azoknak 
a füle hallatára éltetik Péter királyt, Szerbiát, sőt Angliát is
— s a carabinierik csak mosolyognak. Csak egyszer mentek 
havat lapátolni, s akkor is, mint Sandro mesélte, mindjárt 
szétszaladtak, mert a magasból rájuk lőttek az erdőbeliek.

így festett Drvaron, mikor április 7-én este megérkezett 
Kninből, illetőleg Grahovóról az olasz autócolonne, mely 
felszabadította Drvar olasz helyőrségét az erdőbeliek hóna
pokon át sikeresen keresztülvitt blokádja alól. Ahogy Mici 
mondta: „Most harmadszor foglalják el az olaszok Drvart/* 
Ha nem is olyan mámoros örömmel, mint a drvari olaszok, 
de a bennszülött lakosság is a megkönnyebbülés érzésével fo
gadta a megrakott teherautók végeláthatatlan hosszú sorát. 
Megjött a kukorica, a liszt, a rizs, ami hónapok óta vesztegelt 
Grahovóban, mert nem tudott Drvar felé a hó — és a fel
robbantott hidak meg a megrongált út miatt elindulni. Fél
órával a colonne érkezte előtt még 200 din.-t fizetett Lázié 
szabó 10 db cigarettáért. Amint a colonne megérkezett, 3 és 4 
din.-ért árulták darabját, s még aznap este már 2, sőt 1 din.-ért 
is lehetett cigarettát kapni olasz katonáknál. A legkülönbözőbb 
politikai meggyőződésű emberek egyformán sugároztak az 
örömtől, mikor hosszú idő után megint egyszer mellükre szív
hatták a dohányfüstöt. És megjelentek a drvariak is, akik ide
stova 4 hónap előtt pár napra Kninbe utaztak — és mostanig 
ültek ott családjuktól elvágva, mind hír és sokan pénz nélkül. 
S még aznap este pálinkát és bort is lehetett kapni, és megint 
lehetett éneklő olasz katonákat és — bepálinkázott civileket 
is, többet, mint valaha, látni és hallani; a hosszú kényszerű 
absztinencia után, a koplalástól legyöngült szervezeteknek 
nem kellett sok hozzá, hogy a szesz hasson.
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Április 8. Megint egyszer megváltozott Drvar képe. Mind
járt reggel, az ablakból látom, hogy a vasúti raktár ablakait 
lázasan tisztogatják a katonák, akik benne laknak. Mintha 
a szörnyű telük emlékét is most már el akarnák tüntetni, a 
tetőkön katonák, és lapátolják, lesöprik róluk a havat. Min
denütt tisztogatnak a megvidámodott katonák. Mici a čarži- 
járól: egyik napról a másikra megszaporodott, szemmel látha
tóan megsokasodott a csetnikek száma. S az utcába nemcsak 
az olasz katonák, de a csetnik-uniformisok is új, nagy élénk
séget visznek. S a meglepetések: ki mindenkit látni a csetni
kek között. A Bilbija-bolt egykori segédje — ugyanaz, akit 
a háború kitörésekor sírni láttunk, mikor be kellett vonulnia 
katonának —, a GrubiSic asztalos egykori, szép arcú kis 
inasa, az is puskával a vállán. Utóbbi, mikor Mici így először 
látta, zavarban volt, és úgy tett, mintha nem venné észre 
Micit. Most már, hogy sokkal többen voltak, mint kezdetben, 
nincs zavarban. Valósággal snájdigul köszön, miközben tár
saival együtt, az úttest közepén, maguk előtt tehenet vagy 
disznót hajtva — egyik vállán puska, másikon egy tele zsák 
vagy megrakott kosár — így vonulnak. S ezután ez már 
hozzátartozik Drvar mindennapos utcaképéhez: egy-egy ki
rándulásról zsákmánnyal megrakodva visszatérő csetnikek. Az 
arcuk úgy kikelve, mint amilyen arcokat 19-ben láttam utol
jára, az ellenforradalmi Budapesten. Ott jól táplált, csizmás, 
vidéki parasztlegények, botos gazdatisztek — itt azonban 
kiéhezett, kezdetben egész rongyos alakok.

Csak kezdetben rongyosak, és csak kezdetben kiéhezettek. 
Olyan volt, mint egy természeti tünemény: lévén csupa egész 
fiatal ember, két-három nap alatt úgy-ahogy a rongyaik he
lyén ép ruha került az egyenruhát jelentő katonasapkájuk 
alá, a beesett arcukra is hús — valósággal kerek képpel látta 
viszont az ember azokat, akiket még tegnapelőtt soványan 
látott lézengeni. Nem lehetett elfelejteni a látványt: ahogy az 
éhes Drvar utcáján két ilyen alak megy, nehéz zsírosbödön 
köztük, egyik az egyik, másik a másik fülét fogja, s boldo
gok, szemmel láthatóan boldogok, csak a boldogságukban 
van valami sötét, bánom is én szemérmetlenség.
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Zaric megint megjelenik nálam. Nyilván teljesen elvesztette 
a fejét. Azok közül való, akiknek szükséglete, hogy nagyobb 
közösségekkel azonosítsa magát, s nemcsak lelki okoból szük
séglete. Szeretne „csatlakozni” a konkrét előnyökért, amikkel 
egy-egy csatlakozás jár — és nem lehet, nincs hová csatla
koznia. Azzal kezdi, hogy íme, mint egy szappanbuborék, 
úgy eltűntek a láthatárról a kommunisták. Nagyzási mániá
jukban azt hitték, hogy szembeszállhatnak egy nagyhatalom 
hadseregével — s íme, ez a hadsereg 24 óra alatt kijavította 
az utakat, felépítette a hidakat. S most a nép fogja meginni 
a levét az ő elmúlt garázdálkodásaiknak. S míg Zaric beszél, 
a szobám ablakából látom, amint egy különös csoport vonul 
a vasúti sínek mentén. Elöl carabinierik, négy-hat, nem több, 
mögöttük legalább négyszer annyi, erősen felfegyverzett cset- 
nik. A csetnikek között, ekkor láttam először, s mindjárt 
ráismertem, hogy ez az: a vezérüket, Miljevicet53. Hegyes sötét 
bárány bőr süveg a fején, zömök és sötét alak. Kérdem Zari- 
ćot, hogy viszonylik Mile Kecman ezekhez a csetnikekhez. 
Zaric azt feleli, hogy nem lehet biztosan tudni. Hivatalosan 
ő a fejük, legalábbis az olaszok azt állítják, de Mile Kecmant 
sose lehet látni ezek közt a csetnikek közt, akikről maga Zaric 
azt mondja, hogy nem igaziak, s hogy majd pop Đujic lejön 
Drvarra az ő csetnikeivel, s akkor másképp fest majd minden.

Egyelőre azonban így festett: Mici reggel az ambulanciára 
menet csoport csetniket lát a carabinierik laktanyája előtt. 
A csetnikeken kívül vagy egy tucat olasz is áll ott, s a két cso
port között a carabinierik parancsnoka: tenente Zoaro34. Mici 
a másik oldalon áll, nemigen érti, mi történik. Zoaro valami 
előadást tart, kezében valami pléhkanna, s azzal élénken gesz
tikulál. Egy órával később nyilvánvaló lett, hogy arra oktatta 
ki a saját embereit és a csetnikeket, hogyan gyújtogassanak. 
Függetlenül Micitől, nekem már feltűnt reggel egy csoport 
fegyveres ember — vegyesen felfegyverzett civilek és olaszok
— köztük Miljevic, aki a fél méter magas bárányprém süve
gével az élen haladt. Különös sietséggel, valahogy úgy mentek, 
hogy gyerekkori képet — és érzést elevenítettek fel bennem: 
a sváb faluban láttam ilyen csoportokat35, amint leshelyükből
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egyszerre ellenem indultak fenyegetően, s valami sötét nyu
galommal, mivelhogy kétségtelen volt, kockázat nélkül tá
madhattak rám, védtelenre. Ilyen sötéten nyugodt, sötéten 
vidám volt ez a csoport is, amint ment a leégett gyártelepen 
keresztül, előre, mind messzebb, messze túl azon a vonalon, 
mely a colonne megérkezése előtt az erdŐbeliek birodalmának 
áthághatatlan határát jelölte. S aztán nemsokára minden vi
lágos lett — a szó eredeti és átvitt értelmében: Sipovljanban 
egymás után, mint megannyi máglyarakás, hatalmas lánggal 
kezdtek lobogni a házak. Nem úgy, hogy egyikről átterjedt 
volna a tűz a másikra. Egymástól távol eső házak — előbb 
egy, aztán negyed vagy fél óra múlva egy távolabbi másik 
kezd égni, majd egy harmadik, negyedik — mindegyiknél 
előbb csak füst, a bent a házban támadt tűz sötét füstje, s 
csak egy idő múlva csapott ki a láng a tetőn. Szél nem volt. 
Bizonyos lassúsággal következtek egymásra a máglyák. Nyil
ván ez az egy csoport járt a faluban, s együtt maradtak, együtt 
maradva mentek ház után házhoz. S a lassúság szükséges is 
volt, mert idő kellett, tán nem is annyira ahhoz, hogy gyúj
togassanak, mint ahhoz, hogy mielőtt felgyújtanának egy- 
egy házat, előbb alaposan átkutassák, és mindent, amit talál
nak benne elvihetőt, kihordják. Mert nem hagytak semmit, 
ami elemelhető volt, a tűznek. Napokon keresztül égtek Drvar 
körül a falvak, s napokon keresztül hordták végig Drvar ut
cáin a gyújtogatók a zsákmányukat. Nem az olaszok, hanem 
Miljeviéék. A gyújtogatók még le is fényképeztették magukat 
munkájuk közben, minden ilyen fényképen az olaszok csak 
nézőként szerepelnek, s valaki mesélte nekem, hogy egy olasz 
tiszt épp ezekre a fényképekre hivatkozva mondta: „Nem mi 
gyújtogattunk, hanem maguk a szerbek gyújtották fel a 
kommunista parasztok házait.” Éjszaka az ember felemelte a 
fejét a párnájáról, és szemben a hegyoldalon tüzet és csak 
tüzet látott, s reggelre zsarátnokot, s reggel számolta, hány 
ház maradt még meg. A számadás eredménye nem volt végle
ges, mert megtörtént, hogy valami feljelentésre — vagy talán 
csak bőséges zsákmány szimatja után újra visszamentek egy- 
egy faluba, hogy még egy hajlékot fosszanak ki s borítsanak
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lángba. S az egyenként oly előzékeny és szeretetreméltó olasz 
katonák — csoportokba verődve, kárörömtől valósággal meg- 
mámorosodva, mintha megőrültek volna, kurjongatva mulat
tak a lángoló falvak látványán, nevettek, rikácsoltak, láttam 
olyanokat, akik tapsoltak. Ők nyilván úgy fogták föl, hogy 
minden rossznak, amit ők a télen át szenvedtek, ezeknek a 
falvaknak a népe az okozója — és most ők büntetnek, most 
bosszút állhatnak. S ezen, a bosszúnak ezen az örömén kívül 
talán a jövőnek is szólt ez a vidámság: azt hitték, vége az 
időnek, mikor Drvar legszűkebb határain is minden strázsát, 
minden olasz katonát állandóan fenyegetett a halál. Ami a 
legmeglepőbb, legfájdalmasabban meglepőbb, hogy, úgy lát
szott, egyiküknek se jutott eszébe a saját házatája, a saját 
családja, mintha minden fantáziájuk megbénult volna, nem 
lehetett, bárhogy vizsgálódtam, fürkésztem az arcokat, legki
sebb részvétet vagy csak zavart is felfedezni. Ellenben lépten- 
nyomon találkozott az ember olasz katonákkal, akik izzadva 
cipeltek éilimeket, takarókat, melyek egy-egy hamuvá égett 
parasztháznak, egész családoknak egyetlen „bútorzata”, min
dene volt. A Miljević emberei inkább az élelmiszerekre vetették 
magukat — és az élő emberekre. Egy expedíció után ez utób
biak kinyittatták maguknak a Novakovié-kocsma egyik helyi
ségét, hogy ott osztozkodjanak. A fosztogatók azután ragyogó 
arccal mentek zsákmányukkal végig Drvaron, ki-ki a maga 
lakására, most már gondtalan dicsekedéssel, lóbálva egy-egy 
sonkacombot vagy egy oldal szalonnát — vagy egy-egy bor
jút hajtva maga előtt. S külön „csetnik mészárszék” is nyílt, 
ahol disznóhúst árultak. S teheneket lehetett látni, csurgott 
a duzzadó tőgyükből a tej, s hajtották őket a mészárszékre
— egy esetben, ezt láttam, a tehén mögött egy egész család, 
egy nagyon öreg rongyos paraszt s mögötte asszonyok, a 
menyei meg az unokái, s mögöttük a fegyveres civilek, nagy 
részük nem kevésbé rongyos, nyomorult, mint a tehén egykori 
gazdái. Ezt is láttam: fegyveres civilek egy emberpárt, férfit 
és nőt kísértek. A férfi és a nő kezei egymáshoz kötözve, és 
mindegyiküknek csak egyik lábán cipő, s a férfi bal s a nő 
jobb lába mezítelen. Később megtudtam, hogy ez a tréfa Mi-
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ljević ötlete volt. Miljevic maga is ott volt a fegyveres civi
lek közt, akik a párt kísérték. Azt is megtudtam még aznap, 
hogy Miljevié még aznap mind a kettőt halálra ítélte, és az 
ítéletet végre is hajtotta. Azt is beszélték, hogy az olasz pa
rancsnok, de Mihaelis ezredes emiatt megharagudott, és Mi- 
ljeviéet le is csukatta. De mint kiderült, csak 24 órára — s 
azután Miljevié tovább folytatta működését, mint azelőtt. 
Mindenesetre sose hallottam, hogy olasz katonák, azonkívül, 
hogy fosztogatnak, valamiféle szadista atrocitást követtek 
volna el. A keserű szerb közmondást: Ki vájta ki a szemedet?
— Testvér. — Azért hát olyan mélyen — sose úgy nem ér
tettem meg, mint ezekben a napokban. (Apropó, testvér: 
Miljevic édestestvére36 az erdőbeliek táborában harcol.)

A direkció épületében, mialattunk, Dauerék egykori laká
sában Mađarac állomásfőnök lakik. Madaracné a balkonjáról 
fel-felbeszél hozzám, ha az ablaknál vagyok. Kicsi, feltűnően 
nagy orrú, nagyon jó asszony, s ahogy még senkinél se ilyen 
mértékben nem láttam, minden, amit lát vagy hall, az érzel
meit hozza mozgásba, de úgy, hogy mindig egész lényével 
reagál. A férje a korán őszülő fejével az egyenes ellentét: 
semmi eruptív, és a temperamentuma egy közepes hőfokon tán 
sose emelkedik túl. Legalábbis ezt a benyomást teszi. A felesége 
most azt meséli róla, hogy éjszakák óta nem alszik. Ott állnak 
naphosszat a széles balkonjukon, és a tüzeket nézik. Ami az 
én számomra minden esetben csak anonim parasztház, az ő 
számukra — minden esetben — konkrét személyiség, egyéni 
fiziognómiával. Az én számomra is szörnyűbb egy-egy ilyen 
kis parasztházat látni, amint tűzbe borul, mint valami sze
mélytelen középület vagy akár bérház égésének a látványa. 
A tudat, hogy egy-egy ilyen kis parasztház sokszor gene
rációk munkáját foglalja magában — és egészen nagyszámú 
családoknak életalapot, egyetlen életalapot jelent —, ez a 
tudat azonban csak általános, szinte absztrakt valami ahhoz 
képest, hogy az ember, mint Madaracék, minden egyes ilyen 
lángba borult háznak a nevét is tudta, minden lakóját, ro
konságukat, egymáshoz való viszonyukat, hangjukat ismeri,
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s tudja, hogy ki beteg ebben a házban, hány gyerek él ott, 
és milyen szerencsétlenségek érték azelőtt az ott lakókat.

Közben látogatást tett Drvaron az olasz generális is, és az 
ő rendeletére valamennyi foglyot — köztük a lányokat is — 
autóba rakták és elvitték. S az autócolonne-ok egyre-másra 
jöttek, nem mind Drvarra, legtöbbjük most már Bosanski 
Petrovacra, ahol, amint beszélték, az olaszoknak még kemé
nyebb volt a tél, mint Drvaron. Az autócolonne-ok Drvarra 
mindig újabb, kisebb-nagyobb csetnik csoportokat hoztak. 
Grahovóról és máshonnan. A patikusné, akinek horvát nem
zeti érzelmeit felháborítja a látvány, hogy az olaszok, a hor
vátok szövetségesei, Drvarból csetnik várost csinálnak szerb 
zászlókkal és Péter király hangos éltetésével — s egyetlen 
elégtétele a felgyújtott falvak látványa. De a gyújtogatások 
is egyszer véget érnek — és megint egyszer tapasztalhattam 
a fait accompli tüneményét: nyolc-tíz nap után, mikor már 
nem égtek többé a házak, az emberek elszörnyedése csendes 
közönynek, sőt növekvő megelégedésnek adott helyett. Egy
szerűen azért, mert akik Drvaron voltak, azoknak volt mit 
enniük — nemcsak azért, mert a csetnik mészárszékben le
hetett húst kapni, hanem mert megszaporodott a csetnikek 
száma, s mindenkinek volt egy-egy rokona vagy ismerőse 
köztük, általuk, tőlük többé-kevésbé mindenkinek jutott a 
„zsákmányolt” ennivalókból vagy ingyen, barátságból vagy 
pénzért. S a rosszal, amennyiben az csak másoknak okoz 
szenvedést, könnyen megbékül az éhes ember, hogyha csak 
neki enni adnak. Ha elméletben továbbra is helytelenít, 
lélekben, érzelmeiben le van kenyerezve — és itatva. Mert 
ez is hozzátartozik ekkor Drvar képéhez: a éadíiján minden 
második házban pálinkát és olasz likőröket árultak. Kezdte 
Tomaševićka, aki egy volt „piljarnás”87 bódéban ütött tanyát, 
folytatta a Bata cég volt drvari lerakatának volt főnöke — 
csupa „volt” ! —, aki a Bata drvari üzlethelyiségét nagyobb 
szabású kocsmává alakította át, a volt péküzlet ablakába 
is likőrös üvegek kerültek — és mindenütt, a kis mesterek is, 
akiknek nyersanyaguk már rég nincs, cigarettákat raktak ki 
az ablakaikba meg kirakataikba — az élet annyira újra
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kezdődött, hogy akadtak, akik előbb habozva, majd mind 
határozottabban kezdtek beszélni arról, hogy talán még a 
kis konyhakerteket is be kellene vetni, illetőleg meg kellene 
kapálni. S akik eleinte mosolyogtak ennyi előrelátás és opti
mizmus fölött, gondolkodóba estek, mikor itt is, ott is akadt 
egy-egy elszánt ember, aki a télen eltüzelt kerítés helyén 
mindenféle lócákkal vette körül a maga kis kertrészét, s 
hozzákezdett a kapáláshoz. S mikor ezek a legszívósabbak 
még vetőmagot is szereztek, bebizonyították, hogy lehet sze
rezni, a példa ragadóssá vált — és mi, Mici és én, akik hagy
tuk a mi kertrészünket tovább gazfelverten, a kivételek 
közé tartoztunk, szinte egyedül állottunk ezzel a magatar
tásunkkal. Budisavljevic is megszűnt öniróniával a maga há
zának tervrajzát rajzolgatni: dolgot adtak neki az olaszok
— először is azzal, hogy szakadatlanul harcolt, ha fizetség 
nélkül akarták ellopni a sárgaréz tömegeket, melyeket a le
égett gyárban és a Sipad-mozdonyokban találtak — a sárga
réz, a „bakar” ez időben fogalom lett Drvaron — civilek 
vagy olaszok, néha egymástól független, de bizonyos, senki 
előtt se titkolható esetekben, civilek egy-egy olasz tiszttel 
együtt százezreket és milliókat „szereztek” így. Másodszor 
azzal adtak neki munkát, hogy június elején megjelent egy 
katonatiszt — az olasz erdőügyi minisztérium magas állású 
tisztviselője, szakember, erdőmémök, s a direkció épületében 
meglehetős apparátussal irodát rendezett be magának, s órák 
hosszat folytatott megbeszéléseket arról, hogy legrövidebb 
időn belül miként lehetne üzembe helyezni a Šipad-vasutat, 
mert — az olaszok most minden energiával exploatálni fog
ják az erdőket.

Megint egyszer tapasztalhattam, hogy milyen együgyűvé 
teszi az olyan okos embert is, mint amilyen Budisavljevié, a 
szaktudományosság. A szakma ez esetben is félrevezetőnek 
bizonyult, á szakszerű beállítottság könnyen vakká tesz a té
nyek komplexitásával szemben. Budisavljevié, az egykori ka
tonatiszt, fölényes biztonsággal magyarázta nekem, hogy az 
olaszok nehéztüzérsége minden nehézség nélkül szisztematiku
san végezni fog majd az „erdőbeliekkel”. Felállítják az ágyú
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kát, és rendszeresen kisöprik őket. . .  illetőleg — mert ez volt 
a verzió, ami hosszabb ideig tartotta magát — Drvar felől 
az olaszok, Prijedor felől pedig a németek indulnak meg és 
szorítják halálra a partizánokat.

Annál nagyobb volt a meglepetés, mikor június vége felé 
egy napon megérkeztek Drvarra a petrovaci menekültek. 
Mici és én a üaríiján voltunk, mikor valaki a hírrel jön, 
hogy fent az Unacnál teherautók tűntek fel — olasz teher
kocsik, melyek a Bosanski Petrovac-i „törököket” — és a 
Petrovacról visszavonuló olasz hadsereget hozzák. Hogy 
mindeddig, legalábbis a üaríija, mennyire meg volt győződve 
arról, hogy most már a háború végéig Drvaron minden 
„rendben” marad, azt jól lehetett látni az emberek elképe
désén, mikor ez az újabb autócolonne a siralmas menekültek 
tömegével — s a mögöttük érkező olaszokkal és csetnikekkel 
bevonult Drvarra. Nem tudták, nem akarták felfogni, hogyan 
lehetséges, hogy az olasz hadsereg és a legendás Mane Rokvié 
a csetnikeivel — visszavonul — a partizánok nyomása alatt. 
Drvar megijedt. Közben a községháza előtt, a réten, a kapu
bejárókban, üres fészerekben száz és száz menekült — mind 
„törökök”, ahogy a szerb nép a muzulmánokat következetes
séggel különösen azóta nevezi, mióta látta, bőrén tapasztalta, 
hogy közülük kerülnek ki a legkevesebb gátlást se ismerő 
usztasák. Eszembe jutott Latinovié, az én spliti volt jugoszláv 
csendőröm, aki Petrovacról menekült, s aki mindig arról 
beszélt, hogy milyen édes és szörnyű lesz a bosszú, ha vissza
megy majd Petrovacra — s most itt voltak, a tiszta szerb 
községben, menekültként ezek a szörnyű törökök, s most senki 
se gondolt a bosszúra, csak elszörnyedve nézték a nyomo
rúságot, a fátyolozott arcú nőket a bőgő gyerekekkel és a 
szegényes cókmókjukkal; tegnapi jómódúak, ma koldusok, 
a turbános férfiak megvételre kínáltak bárányt, lisztet, búzát, 
cilimet, mindent, amit az utolsó órában még a házukból ma
gúkat vihettek. S bár a drvariak szeme előtt meg-megjelent 
a látott kép mint a maguk sorsának próféciája, e balsejtel
meket s az első megdöbbenést hamar háttérbe szorította a
— hosszú idő után először igazán kielégíthető étvágy öröme.
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Valósággal majálisi hangulat kerekedett felül, hála „a törö
köknek”. Először is azért, mén érkezésük napján, minthogy 
a menekültek legnagyobb része úgyis egész éjszaka a szabad
ban maradt, a szabad ég alatt, az olasz kommandó közölte 
a lakossággal, hogy nincs záróra, e napon egész éjjel járhat- 
kelhet mindenki. S a vakációs hangulatot, amit ez teremtett, 
fokozta az élénkség, amit a kis helységben, az elnéptelene
dett, kihalt Drvaron egyszerre ez az egzotikus tarka tömeg 
teremtett: a menekültek. A menekültek és a báránybégetés, 
a tehénbőgés — zajok, hangok, amiket Drvar már rég nem 
hallott. És reggelre valósággal békebeli vásáron képzelhette 
volna magát az ember. Volt ugyan egy-egy megjegyzés, hogy 
a sok birka, tehén, bárány, sok alighanem egyszer szerbeké 
volt, akiktől a „törökök” az usztasa-időben rabolták, miután 
gazdáikat lemészárolták — de ez épp csak egy-egy ötlet volt, 
és biztos, senki se a menekültek közül nem érezhetett a drva
riak részéről ellenséges indulatot. A drvariak vásároltak, s 
a petrovaciaknak legalábbis a barmaikat el kellett adniuk, 
mert nem volt mivel táplálniuk őket. S mint a drvariak 
ennivalót, az olaszok cilimeket vettek — s mindenki olcsón 
és mindenki — kivéve a petrovaciakat — valósággal euforisz- 
tikus hangulatban. Az összes mészárszékekben húst lehetett 
kapni, s ki mennyit akart és árakon, melyek közelebb voltak 
a békebeli, mint a háborús árakhoz. S akadtak, akik egész 
teheneket vettek, hisz hónapok óta nem volt mire pénzt ki
adni, úgyhogy még a szegényebbeknek is akadt pénzük . . .  
A kiéhezett Drvar megmámorosodott a zabálástól — csak 
a mámor ez esetben se tartott soká, mert pár nap múlva 
a teherautók elvitték Orahovóra a petrovaciakat — elküldjük 
őket a Poglavniknak88 — mondták az olaszok —, s mint ké
sőbb hallottam, Grahovóról pár hét után csakugyan Kninen 
keresztül Zagreb felé irányították Őket. . .  De hogy elmen
tek Drvarról, az emberek arról beszéltek egymással, amit 
a petrovaciaktól hallottak. Arról, hogy a petrovaciak sirat
ták a földjeiket, melyek — mint mondták — soha olyan 
szépen megművelve, bevetve nem voltak, mint most — s 
főleg arról, hogy az utolsó napig azt mondták az olaszok,
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hogy nem igaz, hogy ők ki akarják üríteni Petrovacot, s 
aztán, az utolsó órában azt mondták, hogy gyorsan, azonnal 
pakolni és menni. S az olaszok velük még nem hagyták el 
egészen a községet, s már a község másik végén tódultak be 
a partizánok. Igaz, hogy, mint ugyancsak a petrovaciak 
beszélték, az olaszok azonnal bombázni kezdték Petrovacot. 
S a drvariak felvetették a kérdést: nem ugyanez a sors vár-e 
rájuk is — és semmi megnyugtató választ nem tudtak találni, 
mert most már alig akadt, aki hitt volna annak, amit a 
községházán MaruŠić kapitány állított, ti. hogy az olaszok 
maradni fognak, hogy Drvar nem Petrovac és így tovább. 
Melankolikusan nézték a fáradsággal bevetett és már jól- 
rosszul kerítésekkel is védett és már csírázni kezdő kertjeiket. 
És az emberek mérlegelni kezdték, hogy ha rákerül a sor, 
s az olaszok elhagyják Drvart, mitévők legyenek. Maradni 
Drvaron, és bevárni a partizánokat? De már a télen azt a 
hírt terjesztették, hogy a partizánok mindenkit le akarnak 
mészárolni. S aztán most meg híreket is terjesztettek arról, 
hogy Petrovacon máris milyen vérengzéseket végeznek. . . 
Sokan, akik kételkedtek ezekben a hírekben, s akik megbíz
ható forrásokra hivatkozva épp azt állították, hogy senki
nek se esett bántódása Petrovacon, akik tehát nem féltek a 
partizánoktól, azok az olasz repülőgépek bombái — és az 
éhség miatt nem tudtak rettegés nélkül gondolni arra, hogy 
az olaszok esetleges kivonulása után Drvaron maradjanak. 
De hová menni?

A drvariak, akik tavaly karácsonykor mentek Kninbe, és 
nem tudtak onnan visszajönni, csak amikor a tél elmúltán 
az az első colonne megérkezett, s azok a drvari kereskedők, 
akik most már megint olasz teherautókkal utazgattak Kninbe, 
egyhangúlag arról tanúskodtak, hogy Horvátországban s kü
lönösen Kninben nagyon megváltozott a világ, mert hogy 
már nemhogy nem mészárolják a szerbeket, hanem valósággal 
igyekeznek, hogy elfeledtessék velük a véres múltakat. Külö
nösen Kninben, ahol, mint mondták, az új horvát „veliki žu- 
pan” egyenesen tüntet a szerbbarátságával. S aki kételkedett, 
annak se lehetett ezt végül is el nem hinni, mikor egy napon
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— nem sokkal a petrovaciak érkezése után — Bogunović 
lakatossal3* az élén egy kisebb csoport csetnik azzal tért vissza 
Kninből, hogy ott a „veliki zupán” tárt karokkal fogadta 
s biztosította őket, hogy bármikor bármire szükségük lesz, 
a zsupánia rendelkezésükre áll, barátként számíthatnak rá. 
A drvari csetnikek erre azt mondták, hogy attól tartanak, 
senki se fogja ezt nekik elhinni Drvaron. Bogunovié azt kér
dezte a zsupántól, hogy bizonyítékul, amit Drvaron felmu
tathatna, nem kaphatna-e néhány puskát. És csakugyan a 
naivabbak elképedésére mindenki láthatta Drvaron a puská
kat, amiket az usztasa Horvátország „veliki župan”-ja adott 
azoknak a szerb csetnikeknek, akiket pár hónap előtt még 
ugyanebben a Horvátországban nem csak azért, mert csetni
kek, hanem csak azért, mert szerbek, büntetlenül lehetett 
rabolni és mészárolni. A legkevesebben gondolkodtak azon, 
hogy a horvát politikának ezt a változását minek köszönhe
tik40 — mulatságosnak találták, és hízelgett nekik. De egyszer 
hallottam egy beszélgetést: — Belátták, hogy nem bírnak 
velünk, szerbekkel — mondta valaki. — ördögöt — legyin
tett a másik —, nem bírnak a kommunistákkal, s azért kel
lünk most mi nekik . . .

Mindenestre már nem látszott veszélyesnek Horvátországba 
menni, legalábbis oda nem, ahol az olasz okkupátorok van
nak. S két-három család, mint pl. Delicék, akiknek volt va
lahol rokonságuk, s akiknek a költözködés nem volt prob
léma, mert mindenük leégett, mindjárt az olasz colonne meg
érkezése után, sietve hagyták el az éhségnek és gyásznak 
drvari völgyét. De a többiek, akiknek legfeljebb Szerbiában 
volt rokonságuk — hogy lehet Drvarról eljutni Szerbiába, 
s ki tudja, ott milyenek a viszonyok? Megváltozott-e ott is 
a németek, úgy, mint amott a horvátok politikája? Erről 
csupa ellentmondó híreket hoztak azok a kereskedők, akik 
Drvar civil lakossága és a világ között az összeköttetést 
fentartották.

Az első, aki a petrovaciak nyomán a családjával együtt 
végleg elhagyta Drvart, Zaric volt. Előzőleg átment Graho
vóra, hogy megnézze, milyenek ott a viszonyok — és vissza
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térve, lelkesedéssel újságolta, hogy mindjárt lakást is vett 
ki, és hogy ott milyen nagyszerű az élet, piac van, ahol 
mindent árulnak, és rend van, minden hatalom a csetnikek 
kezében, s ott a csetnikek mások, mint Drvaron, szigorú 
a diszciplína, s ott nyugodt az élet, nincs testvérháború, csak 
hírből ismerik a partizánokat. S egy napon, csakugyan láttam 
Zariéot a családjával, nagy, a bútoraival és ládákkal meg
rakott teherautó tetején, melyet az olaszok bocsátottak a 
rendelkezésére. Ezután egy ideig sokan fantáziáltak Graho- 
vóról; olyannak tűnt, mint az ígéret földje, mert Zaric azt 
is mesélte, hogy a község Kninből, a zsupanátustól mindent 
megkap, amit akar — épp azért, mert diszciplínáit, tiszta 
szerb község, és csetnik község, s a horvátok mindenáron le 
akarják kény erezni. S például emlegették a furcsa helyzetet, 
hogy a grahovói járás elöljárója, Tešanović41 egyben a cset
nikek parancsnoka, s a horvátok már mindenhez, még ehhez 
is jó képet vágnak. Azért-e, mert a szerbek vagy azért-e, 
mert — a kommunisták olyan erősek — nem ez a kérdés 
foglalkoztatta az embereket, hanem az, hogy ott tehát jó, 
míg Drvaron már megint, nem sokkal a petrovaciak el
szállítása után, újra rossz, és minden nappal rosszabb lett az 
élet. Hogyan, hogy nem, de egyszerre csak megint megjelen
tek a patizánok; nemcsak a környéken, hanem körös-körül 
mindenütt, és tevékenyebben, mint valaha. S délután öt óra 
felé, mikor Knin—Grahovo felől jött, vagy reggelenként, 
mikor Drvarról Knin felé indult az autócolonne, szabály
szerűen megszólaltak az olasz ágyúk, mert az útnak hol 
ezen, hol azon a pontján megtámadták a partizánok a most 
már nemcsak olasz katonákkal, hanem csetnikekkel is kísért 
autócolonne-t. S néha 3—4 nap is elmúlt, hogy egy-egy ilyen 
colonne nem tudott Kninből vagy Drvarról újra elindulni, 
mert közben az utat megrongálták. És ha a télen is sokat 
kínozta a dobhártyákat a gyakori ágyúzás — most aztán 
igazán keveset pihent az olasz tüzérség. Érthetetlen volt, 
mit ágyúznak ennyit és ilyen sokszor. Egyszer azonban rá
jöttem a magyarázatra. Ügy látszik, az a parancsuk, hogy 
tüzeljenek, ha a völgy körül, bármely hegyoldalon embert
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fedeznek fel. Az ablaknál álltam, ahonnan a Knin felé vezető 
útra jól el lehet látni. A carabinieri-kaszámya mögötti dom
bon megszólal az ágyú, s látom, a löveg ott explodál a földet 
felkavarva a hegyoldalon. Egyik löveg a másik után, s egy
szerre észreveszem — szabad szemmel tisztán ki tudtam venni 
—, egy szál ember bukdácsol ott a hegyoldalon, s amint egy 
löveg explodál, hasra vágódik, s nyomban fut tovább. Nyolc 
ágyúlövést számlálhattam, s mind a nyolcszor újra és újra 
felbukkant a hegyoldalon, cserjék és bokrok közül, a mene
külő ember alakja.

Micinek egy napon az ambulancia ügyében a községházára 
kell mennie, a commissariato civiléhez, MaruŠićhoz. Kicsit 
várnia kell, mert van bent nála valaki. Közben megérkezik 
még egy civil, aki alighogy bement Marušićhoz, megjelenik 
egy második, valaki, aki nyilván a komisszariátus alkal
mazottja, és lesben, erre várt — és minden zsén nélkül, fülét 
az ajtóhoz szorítva, hallgatózik. S mint a községházán, úgy 
az egész község hemzseg a besúgóktól — akik sokszor egy
szerre az olaszoknak és az erdőbelieknek is „dolgoznak”. 
A letartóztatások Drvaron nem szünetelnek, de időnként 
„erdőbelieket” is kézre kerítenek. Így például egy napon egy 
fiatal fiút, aki olasz katonaruhában lopódzott be Drvarra, 
s állítólag bombát találtak nála, mellyel a divízió épületét 
akarta levegőbe röpíteni.

Drvarról állandóan szökdösnek ki az erdőbeliekhez, de 
onnan is vissza Drvarra; ez utóbbiak, mint például Kasa- 
bašić, pár nappal később már a csetnikek közt van, és azt 
meséli, nem bírta tovább nézni, hogy mit művelnek. Sokan 
elhiszik, sokan meg azt mondják, azért beszél így, mert az 
olaszoknak akar kedveskedni.

Megjelenik Bajiéné is, aki még a télen ment ki a faluba 
élelmiszerekért, és ez alkalommal fogták el s tartóztatták le 
az erdőbeliek. Azt meséli, hogy megszökött, s hogy nagyon 
rossz volt a fogságban, de nem igaz, amit Drvaron beszélnek 
Vuletánéról. Drvaron ugyanis hosszú hetek óta az a hír járta, 
hogy Vuletánét, aki szintén élelmiszerekért ment ki a falura
— azért, mert a férjét a községházán az olaszok alkalmazták,
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az erdőbeliek megölték — sőt, hogy tőrbe csalták, ők hívat
ták ki a faluba, hogy aztán megöljék. Három apró gyereke 
maradt Drvaron, s ő maga másállapotos volt, már a 8. hó
napban, mikor elhagyta Drvart. Madaracné még pontos rész
leteket is tudott a kivégzéséről; a maga lendületes módján 
mesélte nekem, hogyan mutatott Vuletáné a nagy hasára, 
könyörögve, hogy ha már neki nem kegyelmeznek, irgalmaz- 
zanak a magzatjának. Most ugyancsak Madaracné jön, és 
meséli nekem, ugyanolyan hévvel, mint annak idején, hogy az 
egész történet nem igaz; Bajicné, aki az erdőbeliek fogságá
ból megszökött, együtt volt bezárva Vuletánéval, és ő maga 
segédkezett Vuletánénak a szülésnél, s hogy Vuletáné épp
úgy, mint gyermeke, jól van, senki se bántotta őket — csak 
épp a blokád miatt senkit se engednek vissza Drvarra. — 
A történetnek azonban ezzel még nincs vége. Bajiénét a cara
binierik is kihallgatták, s azoknak az ellenkezőjét mondta 
annak, amit Madaracnénak — részleteket mesélt arról, hogy 
őt hogy kínozták meg, s hogy hogyan végezték ki a más
állapotos Vuletánét. S a történet vége, hogy Bajié — akit 
Mici a télen kezelt —, szegény, vörös hajú tuberkulotikus, 
aki sok gyerekkel irtó módon koplalt, hiába örült a felesége 
visszatérésének — pár nap múlva bebörtönözték az asszonyt, 
aki ellentmondó történeteivel abba a gyanúba keveredett, 
hogy nem is szökött meg az erdőbeliektől, hanem azok meg
bízásából tért vissza Drvarra. Akik ismerték, azt mondják, 
hogy buta, és óvatosságból, hogy mindenkinek kedvébe jár
jon, egyik helyütt így, másik helyütt — az olaszoknál pél
dául — másképp beszélt.

Vera, 1944. jan. 17.

Most már biztos: sose leszek á jour ezekkel a feljegyések- 
kel. Másfél esztendőnek és ami nem kevésbé fontos: a Plažki- 
Vera-i42 partizán kórháznak távlatából idézem fel a drvari
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események utolsó felvonását48 — mely utolsó felvonás egyben 
a kezdete egy szintén elbeszélendő új szakasznak, annak, 
amely szintén lezárult, hogy a legújabbnak, a mostaninak, 
az életnek „Partizániában”44 helyet adjon.

Drvar. Az öreg Budisavljevié javában dolgozott a nemrég 
érkezett, az olasz erdőügyi szekcióból kiküldött tiszttel, s 
javában élvezte a kilátást a szakszerű, „normális” munkára
— de már áprilisban fel-felütötte fejét a hír, hogy az olaszok 
számolnak Drvar kiürítésének a lehetőségével. Mintegy han
gos kommentár: egy napon Madaracné, aki Budisavi jeviéékkal 
együtt az ilyen ostoba híreszteléseknek nem akar felülni, és 
igenis felkapálja és beveti a konyhakertjét, munka közben, 
világos nappal golyók, puskagolyók süvítését hallja. A parti
zánok lőttek. És a temperamentumos, pöttöm asszonyka fel
háborodva mutogatta a balkonján a helyeket, ahová a golyók 
befúródtak. Megint egyszer egészen a partizánok ellen foglalt 
állást. De a puskalövéseket ágyúgolyók követték, ö t  ágyú
lövés. Közülük az egyik a cellulózgyár épülete, az olasz 
parancsnokság szállása mögött vágódott a földbe. Mi az, 
már ágyújuk is van? Budisavljevié, aki továbbra is rendület
lenül hitt abban, hogy egy reguláris hadsereggel szemben az 
erdőbeliek csak kilátástalan csínyekre s másra nem lehetnek 
képesek, azt mondta, hogy a partizánok nem tudnak célozni. 
S különben is, mint az olasz tisztek pontosan tudták, az 
ötön kívül még három lövegűk van — összesen ennyi jutott 
a kezükbe. . .  az ügy tehát komolytalan. S Liának tovább 
kellett a kertben dolgozni, kapálni és ültetni, és a hagyma és 
saláta már szépen fejlődött. És Micit és engem az igazgatóság
beliek sajnáltak, hogy mi eẑ  idén parlagon hagytuk a mi 
kertrészünket. . .

Míg egy napon, mikor megint egyszer Krecónéhoz kellett 
fordulni, ha jól emlékszem, cukorért — Krecóék állítólag 
engedélyt kaptak egész kamion sót Drvarra hozni — illetőleg 
engedélyt, kamiont és sót, mind az olaszoktól kapták — s 
ezért a sóért összevásároltak, amit csak akartak a parasztok
tól — Kreco többnyire Zadarban, felesége pedig egy hidro
génnel szőkített rejtélyes unokahúggal a drvari tisztikarral
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ápolta az összeköttetéseket — a lépcsőházban ezúttal náluk 
olasz katonákat láttunk, akik ládákat fabrikáltak, és mint 
valami nagy speditőrcég alkalmazottai, nehéz bútorokat ci
peltek és csomagoltak. Krecóékat költöztette az olasz had
sereg. Krecóné elragadtatva mesélte, hogy tegnap este nála 
volt az ezredes, és kimondhatatlan kedvesen szemrehányást 
tett, amiért Krecóné még előkészületeket se tesz a csomago
lásra — s ma reggelre már elküldte neki az olasz katonákat, 
hogy segítségére legyenek a nagy munkában. Az ezredes biz
tosította, hogy mindenki mindent magával vihet — egy tű 
nem sok, de annyit se kell senkinek elhagyni.

Nemcsak mi tudtuk meg, hogy Krecóné csomagol. És nem
csak Krecóné csomagolt. Az „ezredesné” családja is — így 
hívták Beler kisasszonyt, azt a fiatal nőt, akiről nekem csak 
egy emlékem van, s az is kellemetlen: még a békeidőben, első 
drvari lakásunkba nyáron nap nap után felhallatszott a kert
ből a harmonikaszó. Fehér sortjában, néha már délelőtt, ott 
ült a konyhakertrészük lugasában Beler kisasszony, és nem 
fáradt bele a művészetbe. Beler kisasszonynak éjjel-nappal 
szabad bejárása volt a kommandónál — és noha papája 
csak szegény Sipad-tisztviselő volt, könyvelő, ha jól tudom, 
mikor elköltöztek Drvarról, több nagy teherautót raktak meg 
a holmijukkal. Később, Kninben, a mi aranyos kis olasz 
barátunk, Rosti betegápoló mesélte, aki jelen volt a költöz
ködésüknél: több élő, hízott sertés is szerepelt az elszállítandó 
kincsek között.

És megkezdődött Drvaron az új láz: a csomagolás, a mind 
izgatottabb készülődés az elköltözködésre. És Madaracné 
megint egyszer meglepett: már egész Drvar mint egyetlen 
nagy asztalosműhely, házak és utcák visszhangoztak a Jcala- 
pácsolástól, mindenütt ládák, és ládákról folyik mindenütt 
a szó — Madaracnénál csend. És az asszony nagy titokban 
meséli el nekünk, hogy írásos üzenetet kaptak az erdőbeliek
től. Azt írják, hogy ne jusson eszükbe az olaszokra hallgatni, 
ne hagyják ők el Drvart, nekik nincs okuk a partizánoktól 
félni. És ha az impresszionábilis kis nőn múlt volna, csak
ugyan megpróbálták volna a maradást — de közben, épp
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egyidőben azzal, hogy az olaszok falragaszokon tudatták 
a lakossággal, hogy az evakuálás önkéntes, elkezdődött azok- 
nak a molesztálása, sőt egyes esetekben letartóztatása, akik 
gyanúba keveredtek, hogy nem akarják az olaszokkal együtt 
elhagyni Drvart. Mindenesetre ezek igen kevesen voltak — 
nemcsak mert az általános ládaszögezés, mint egy induló 
ritmus a lábat, a habozókat utánzásra ösztönözte. Az erdŐ- 
belieknek drvariak ellen itt is, ott is felhangzó harag-kitöré
seit az olaszok ügyesen kihasználták, úgyhogy a politikailag 
ártatlanok is félni kezdtek az erdőbeliek „bosszújától” s nem 
mertek maradni. A legfőbb ok azonban, hogy alig tucat csa
ládon kívül mindenki elhagyta Drvart — az éhségtől, sőt a 
sivatagtól való iszony volt. Mert Drvar sivataggá lett, és 
hogy ott folytatni lehet a régebbi életet, azt senki se remél
hette; ellenben, mint az olaszok emberei magyarázták, amint 
az evakuálás megtörtént, repülőgépek és nehéztüzérség pusz
títja majd el a partizánokkal együtt azt, ami még megmaradt 
eddig Drvarból.

S megkezdődött az evakuálás. Az első kamionkaravánokat 
megpróbálták az erdőbeliek útközben megtámadni — ezt 
mesélték, de én senki civillel se találkoztam, aki maga szem
tanúja lett volna ezeknek a támadásoknak. Amit azonban 
láttam éspedig az ablakunkból: lent a sínek mentén hatalmas 
kamion mellett a civil komisszárius Maruíié és a Gargantua45 
méretű svercelő, Skakic40 baráti beszélgetésben, miközben a 
kamionra olasz katonák rakják fel a mozdonyokról leszerelt 
sárgaréz tartályokat s mindenféle elemelhető értékeket. A leg
értékesebb vagy leginkább üzletezésre alkalmas portékával 
egyidőben, elsősorban azokat költöztették, akiket az olaszok 
kegye legelőkelőbbé tett. S ezeket holmijukkal együtt egye
nesen Kninbe vitték. Bennünket, akik nem tartoztunk a ki
váltságosok közé, a néppel együtt valamivel később szállí
tottak el: nekünk, Madaracéknak, egy Lugovoj nevű orosz 
családnak és egy öreg orosz emigráns nőnek, Kirillinának, 
magunk és holmink számára közösen egy kamion jutott — 
s ez a kamion, mint a többié, akik velünk egyidőben indul
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tak útnak, nem ment Kninig, hanem kínos meglepetésünkre 
megállt Bős. Grahovón — és minden szó, magyarázat nélkül 
olasz katonák elkezdték a holmit lerakni a kamionról az 
utca közepén.

(Zbjeg, 1944. február 23.)

Ott már, körös-körül valami furcsa, sose látott vásár képe 
fogadott: egy vásáré, melynek az előkészületei tartanak, 
mert csak rengeteg láda, kosár, zsák, sparhert, csak épp a 
bódék még nincsenek felütve, de annál több az ember, nagyok 
és kicsinyek. S mint a tyúk a kicsinyein, minden család a 
maga lehetőleg külön erődítéssé halmozott holmiján ül. Egész 
szobaberendezések, lécekbe csomagolva — a család ott ül raj
tuk, köztük, mint otthon, épp csak a négy fal hiányzik hozzá; 
mert miután híre terjedt, hogy akiket Grahovón leszállítot
tak a kamionokról, azoknak számolniuk kell azzal, hogy 
hosszabb ideig ott kell maradniuk — az evakuáltak nem
csak a kofferjeiket nyitották ki, hanem kezdték leszögezett 
ládáikat is feszegetni, hogy hozzájussanak tartósan nem nél
külözhető használati tárgyakhoz. Knin nem tudja Drvar 
lakosait addig befogadni, míg a Bős. Petrovac-iak el nem 
hagyták — s azok egyelőre még mindig Kninben várnak az 
engedélyre, hogy Zagreb felé folytathassák útjukat — így 
mondták, Zagrebet ezúttal is ironikus gesztussal említve, az 
olaszok. Fabac kisasszony — ugyanaz a kis liba, aki Drvar
ról velünk utazott Kninbe, mikor az usztasák elől Mici en
gem Splitbe expediált — Fabac kisasszony — és még féltucat 
ilyen fiatal polgári lány már első nap megteremtették az 
„összeköttetést” a jól értesült, Grahovón állomásozó olasz 
tisztekkel. Nézni őket, hogy korzóznak, hogy miként terem
tik a sivár falut „mondén” kisvárossá — egész nap néznünk, 
sőt éjszaka is hallanunk kellett, mert minden holminkkal 
együtt, emberek is szabad ég alatt maradtunk. Zaric, akinek
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mint régi grahovói lakosnak, szobája, konyhája, lakása volt
— egykori polgártársai közül kirítt a szerencséjével. Járt-kelt, 
hóna alatt aktatáskájával, egy drvari, aki tudja, mért ül 
Grahovón! — így hatott legalábbis kezdetben, mikor még 
önelégülten mesélte nekem, hogy a csetnikek „ekonom”-ja47.

Ez a Bosgrahovo — ahogy az olaszok hívták — monstruó- 
zus rosszindulattal bánt a hajléktalan drvariakkal. Durván 
és tompán zárták ki a vérükből való szerb családokat, minden 
részvét vagy részvevő szó nélkül; Madarac mesélte, hogy van 
itt egy régi ismerőse, aki épp csak köszönését fogadta, de 
beszédbe már nem elegyedett vele, mert tán félt, hogy Ma
darac akkor tán felhasználja az alkalmat — és éjszakára 
szállást vagy más szolgálatot kér tőle. S amit magam is ta
pasztaltam: még a klozettjeiket se engedték használni. Ha 
még idegen, más néphez vagy más társadalmi osztályhoz 
tartozók lettek volna a drvariak, meg lehetne magyarázni 
ezt a következetesen barátságtalan magatartást — de az 
evakuáltak 90%-ban éppúgy a szerb középosztályt képvisel
ték, mint a grahovói háziurak. E monstruózus Grahovo klí
mája se volt emberségesebb, mint a lakosai — végül is nem 
grahovóiak, hanem — igaz, hogy Fabac „kisasszonyék” köz
benjárására — olasz tisztek szánták meg a drvariakat, s 
miután már majd megfulladtunk a szélvihar felkavarta por- 
fellegektől, s azonkívül minden holminkkal együttt csontig 
áztunk, másod- vagy harmadnapon katonai sátrakat vontak 
szegény fejünk fölé. így kerültünk egy sátorba Madaracék, 
Lugovojék (3 személy), Kirillina és Mici meg én — minden 
holminkkal együtt. Madaracné temperamentuma naphosszat 
való beszédben nyilvánult — elégedetlen volt a csetnikekkel, 
akik feléje se néztek a drvariaknak, s másrészt férje egy volt 
iskolatársának, aki nagy szakállal és csetnik tiszti uniformis
ban épp Grahovón tartózkodott, szó szerint elhitte, hogy 
a partizánok álruhás usztasák és semmi más. Ez a csetnik 
tiszt bizonyítékul felhozta, hogy partizán hullák karján ott 
találni mindig vagy majdnem mindig a tetovált U betűt — 
le is fényképeztek egy ilyen csoportot, és elküldték a fény
képeket Rómába. Az én óvatos megjegyzésemre, hogy tud-
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tómmal sokkal több a szerb, mint a horvát a partizánok 
közt — Madaracné, aki nőegyleti szereplései alatt meglehe
tős svádára tett szert, felvilágosított, hogy épp ez az ördögi 
ebben az usztasa kabalában. S ez az asszony, aki különben 
igazán nem volt ostoba, a sok beszéd közben ezúttal megint 
egyszer valami érdekeset mesélt: Kninben, egy magas állású, 
de tisztességes horvát tisztviselő baráti körben úgy nyilatko
zott, hogy ha a csetnikek győznének, vége volna a horvát 
népnek fizikailag; az egyetlen, amit a horvát népnek fenn
maradása érdekében kívánni kell, az a partizánok győzelme. 
Tehát — fűzte hozzá a maga következtetését — világos, 
hogy Pavelié fegyverzi fel a partizánokat.

Grahovótól negyedórányira állt egy horvát falu. Csetnikek 
mutogatták nekünk a katolikus templomot, az egyedüli épü
letet, mely ha kívül-belül a kéjes rombolás minden jelével 
is, de nagyjában megmaradt, és jelenleg csetnik-laktanyaként 
szolgált. A falu többi házából csak a helyük maradt meg. 
Aki élt Boszniában, és látta, hogy mit szenvedtek szerbek, 
s mit s hogy pusztítottak a Független Horvátország, az ural
kodó horvátság jegyében, az meg fogja érteni, hogy senki 
nem volt a drvariak között, akit csak titokban is, legkevésbé 
is megindított volna a horvát falu sorsa; ezzel szemben na
gyon sokan voltak, akikre a látvány biztatóan hatott; jel 
volt nekik, hogy vége már az usztasák hatalmának, folya
matban már a számonkérés és leszámolás. Nők és gyerekek, 
akik megmaradtak a falu lakosságából, szemben a mi sátor
táborunkkal, egy nagy sárga házban voltak elhelyezve, s 
két nappal azután, hogy mi megérkeztünk Grahovóra, láttuk, 
amint az olaszok kamionokra teszik és elszállítják őket.

Ez az olasz politika: teremteni úgy horvátok, mint most 
újabban csetnikek által az áldozatokat — és aztán humánusan 
menteni őket. És az olasz katonák, mint például a kedves 
és finom olasz orvosok, akiket Drvaron megismertem, el
hiszik, hogy mindennek csak az az oka, hogy itt az emberek 
annyival vadabbak, mint Nyugaton. Hányszor hallottam 
dr. Urban szájából: Mi ebben ártatlanok vagyunk, mi semmi 
rosszat itt senkinek se akartunk.
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Pár napja vagyunk még csak Grahovón, mikor irtó zajjal, 
Knin felől három teherautó robog a mi sátoraink közé. Az 
autók fegyverekkel megrakva, s elöl, az első autóról, horvát 
katonák, domobranok kíséretében, Mane Rokvić ugrik le. 
Mindenki kitódul, s egy pillanat alatt mindenki megtudja: 
olasz kamionok a horvát hadsereg fegyvereit hozták el a 
csetnikek számára, horvát katonák kíséretében. Mane hangos 
és vidám izgalomban rendelkezik, hová rakják a fegyvereket
— s hogy ebédet készítsenek a horvát vendégek tiszteletére. 
A domobranok kissé zavarban, de aztán ők is — nevetnek, 
és hol Mane ütögeti őket hátba, hol ők Manét, és mindezt 
a teljes fratemizálás48 jegyében. — Ki itt a becsapott? — kérdi 
a higgadt Mađarac, míg a felesége, aki tegnap még azt ma
gyarázta, hogy a partizánok Pavelictől fegyvereket kapnak, 
most hallgat, ő, aki temperamentumánál fogva különben kép
telen hallgatni, most képtelen egy szót is szólni.

Grahovón viszontlátom pop Đujićot. A szakálla ugyanaz, 
mint volt Kistanjében, de míg ez a szakáll akkor egyszerűen 
a szerb papok szokásos viselete, most, hogy Đujić egyenru
hában és vezérként, túlzott marconasággal mozog, csetnik- 
szakállként hat. ö  mindjárt ráismer bennem egykori vendé
gére, és pár barátságos szóval — de nem azzal a közvetlen
séggel, mint Kist.-ben, hanem vezéri magaslatból, a nagyon 
elfoglalt nagy személyiség sietségével, üdvözöl. Körülötte, 
mögötte valóságos testőrség, luxusautón jön és megy.

Megérkezik Drvarról az evakuáltak utolsó csoportja is. 
Drvar csak most lett igazán pusztaság — mesélik. — A kony
hakertek gyönyörűen kihajtottak mindenütt, s hogy majd az 
erdőbeliek ne élvezhessék, az olaszok a tankjaikkal tiporják. 
A pár családnak, aki Drvaron maradt, nincs sokkal jobb dolga, 
mint a kerteknek. Csak reggel 8-tól 10-ig szabad a lakásukat 
elhagyni — és az olaszok mindenüket elviszik. Általában 
mindent elvisznek.

S hogy nem túloztak, akik így beszéltek, erről még aznap 
és a következő napokban mindenki meggyőződhetett. Mert 
még aznap és a következő napokban egymás után érkeztek 
kamionok — hadizsákmánnyal. Én láttam: egy egész kamiont
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tele ajtókilincsekkel és kályhákkal, több kamiont megrakodva 
sparhertekkel, kiemelt ablakokkal és ajtókkal, több külön 
kamiont a Cinovnički dóm bútorzatával: székek, fotelek, 
asztalok, de vödrök, konyhaedények, mindenféle limlom is. 
A szeretetreméltó olasz ezredes, aki Krecónénak megígérte, 
hogy egy gombostű se fog Drvaron maradni, ezúttal bevál
totta szavát. S az utolsó kamion megérkezése után robba
nások ismert zaja hozta izgalomba a már nagyszámú drvari 
sátorlakókat. A görbe hátú, hosszú boltosné, Vodeviéné, min
den robbanásra összerázkódik. Olyan feszülten figyel, mintha 
nem brutálisan hangos robbanásokat, hanem valami halk 
szívverést kellene kihallgatnia — s mintha ki lehetne talál
nia, hogy melyik explózió jelenti az 6 házának összedőlé- 
sé t. . .  Mert, mint az olaszok mondják, Drvart bombázzák 
a repülők, Drvart, hogy még a meztelen falak se maradja
nak meg a partizánoknak. Vodevicnének még este is sírástól 
gyulladt a szeme.

Azok az evakuáltak, akik előrelátók voltak, és magukkal 
hozták a sparherdjüket, főznek kint a szabad ég alatt. Élelmes 
mészáros is akadt, akinél — annak, akinek pénze van — 
mindennap lehet húst venni. Minthogy minekünk nincs 
pénzünk — a sparhert nekünk nemigen hiányzik — és ta
pasztalhatjuk, hogy élnek azok az evakuáltak, akiknek nincs 
miből vásárolni. A csetnik község maga úgy tesz, mintha 
nem tartozna rá az evakuáltakról való gondoskodás. Sok 
sürgetésre, panaszra a községi elöljáróság kedvezményes áron 
kukoricaliszthez juttatja a drvariakat. A mi lakótársunk, 
Lugovoj maga, de még inkább a kislánya, a Galina, mindig 
éhes. A másik orosz emigráns, Kirillina, panaszkodik ne
künk. Neki van élelmiszere, de ha elővenné, akkor meg kel
lene kínálnia Lugovojékat. Kirillina, amint reggel felkel, nem 
megy ki még a sátor elé se anélkül, hogy kis madárfejére ne 
tenné fel a barna szalmakalapját. Egyébként két témája van: 
milyen szép volt az élet s milyen olcsó a forradalom előtti 
Oroszországban, ez az egyik; a másik pedig, mindig tud 
friss híreket a németek legújabb győzelmeiről Oroszország
ban. — Lugovoj az a fajta orosz emigráns, aki időközben
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munkás lett, és nem ért egyet Kirillinával. Azt meséli, hogy 
emigrációja kezdetén Beogradban munkába állt, és ha jöttek 
hozzá oroszok, azt mondta nekik, kövessék példáját. Egyik 
nyíltan felelte neki: odáig még nem süllyedt, hogy dolgozzék. 
Lugovoj csak kozák altiszt, viszont Kirillina férje generális 
volt — és bár vitára sose kerül sor — a politikai vita óvatos
ságból se lehetséges — Grahovón általában mindenki tartóz
kodik még érzelemnyilvánítástól is — az ellentét inkább 
nüánszokban, egy-egy hangsúlyban nyilvánul meg.

A napok múlnak, s a sátorokban, méghozzá Grahovón, 
azoknak is rossz, akiknek van pénzük. Ha esik az eső — 
minthogy Grahovo nincs csatornázva —, a mélyebben fekvő 
sátorokban bokán felül ér a víz, és az emberek egyetlen va
gyona, kofferek, bútorok eláznak. Ha száraz az idő, mindent 
belep a por, több ujjnyi vastagon. A sátorlakók idegesek 
lesznek. Azért is, mert az a hír járja, hogy a csetnikek el 
fogják rendelni a férfiak mozgósítását 50 éves korig. Mada
racné kijelenti, hogy inkább meghal, de nem engedi, hogy 
a férjét más szerbek ellen harcba vigyék. S az idegesség pá
nikká fokozódik egy este, késő este, mikor egy csetnik sorba 
járja a sátrakat a paranccsal, hogy a férfiak ötvenéves korig 
mind ki az ágyból, sorakozó a téren. Én akkor még nem 
tudtam bot nélkül járni, de nekem is ki kellett menni — 
igaz, hogy félóra után elbocsátottak. Teíanovié kommandált, 
ellentmondást nem tfirőn, s minden magyarázat nélkül adta 
ki a parancsot, hogy indulj. Az emberek nem tudták, miért, 
hova. Mikor a sátorba én, az egyetlen, akit elengedtek, vissza
tértem, Lugovojnét és a kislányát sírva, Madaracnét magán
kívül találtam. A férfiak jóval éjfél után tértek vissza. Nem 
tudták meg később se, alarm volt-e vagy csak katonásdit 
játszott TeSanovié. Az elpusztított horvát faluig vezette s 
onnan aztán visszaküldte őket. Mindenki szeretett volna mi
előbb kikerülni a grahovói csetnik-republikából — ezután 
még inkább, mint valaha. Közben írógépeit plakátok is meg
jelentek. A grahovói elöljáróság arról értesült, hogy különösen 
nők mindenféle rémhíreket terjesztenek partizán sikerekről 
és csetnik veszteségekről. Az ilyen rémhírterjesztőknek a gra-
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hovói téren 25-öt fognak nyilvánosan az ülepükre verni — 
állt a figyelmeztetésben.

A rémhírek, természetesen, ezúttal se voltak csak képzelet 
szüleményei. Ellentétben azzal, amit első lelkesedésében az 
„igazi” csetnikekről Zarić mesélt még Drvaron — a par
tizánok nemcsak Drvar, hanem Grahovo ellen is harcba 
merészkedtek. Nap nap után lehetett látni, mint hoznak se
besült csetnikeket eleinte az olaszok által lefoglalt, később 
az egyik házban külön csetnikek számára lefoglalt kórházba, 
ahol drvari lányoknak kellett rendeletre takarítónői és ápoló
női munkát teljesíteni. A gyógyítást olasz orvosok végezték. 
De nemcsak sebesülteket, hanem harcban elesett csetnikeket 
is hoztak Grahovóra a szekerek. És ha a község csendjét 
felverte a hangos jajveszékelés, az a bizonyos éneklő sírás
— mindenki sietett ki a sátorból, mert tudták, megint halot
tat hoztak, s halottakat nyilvánosan siratnak azzal a fájdal
mat elzsibbasztó, ritmikus siratással, melyet én először a spliti 
kórházban hallottam. „Oj me meni, sinko moje. .  .”49 a nyil
vános jajveszékelés, mint bölcsődal a fájdalomnak.

A sátorlakók türelmetlensége elkeseredettséggé nőtt, mikor 
látták, hogy miért nem kerül még sor az ő elszállításukra. 
Kamion, kamion után indult Kninbe — de ahelyett, hogy 
őket vinné a magukkal hozott holmijukkal, Skakicnak szállít 
bőröket, s más svercelőknek az áruraktárát viszi Kninbe. 
S azonkívül az olaszok zsákmányát. S közben, mint ahogy 
Drvaron a grahovói paradicsomról, most Grahovón a knini 
boldogságról születtek a legendák. Ez utóbbiak azonban sok
kal konkrétebbek voltak: Kninben van piac, ahol gyümöl
csöt lehet venni és zöldfőzelékeket és aránylag olcsón. S az 
ilyen hírt megerősítették a kiválasztottak, akiket Drvarról 
egyenesen Kninbe szállítottak, s akik, mint pl. Krecóné, ra
gyogva és elégedetten egy-egy órára megjelentek Grahovón, 
hogy mindennemű portékájuknak Grahovóról való elszállí
tásánál személyesen jelen legyenek. Haja, melyről a drvari 
hónapok alatt a festék helyenként lekopott, friss vörösen 
fénylik, ő maga a legjobb úton az elhízás felé, és értelmes 
lények számára érthetetlen, de azért nem kevésbé valóságos
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és vidám büszkeséggel meséli az őt irigyen körülálló sátor- 
lakóknak, hogy neki mekkora szerencséje van. Szerénységből 
nem az összeköttetéseinek, hanem a szerencséjének akarja 
köszönni, hogy „gyönyörű, pompás lakást” kapott Knin leg
szebb helyén és egész Kninben a legmodernebb házban: a 
tiszti pavilonban — a horvát állam tulajdonát képező tiszti 
pavilonban —, és nevetséges csekély a lakbér. De nem olyan 
szerény, hogy ne dicsérje az olasz tisztek kedvességét, akik 
mindenben a kedvére járnak. S azonkívül milyen más az 
élet Kninben, egy városban — az után a szörnyű Drvar 
után!

A sátorlakók tehát hangosan türelmetlenkedtek. Fabac kis
asszony egy reggel, azután, hogy megint egyszer az eső ár
vízként öntötte el a sátrak belsejét, kijárta magának, hogy 
bemehessen Kninbe, s még aznap, diadalmasan, egy üres 
kamionnal robogott a sátruk elé — és felrakva mamáját és 
minden bútorukat, irigy szemektől kísérve vitte őket az olasz 
sofőr Kninbe. Ennél is nagyobb szenzáció azonban: Mile 
Kecman, ugyanaz a Mile, aki annak idején otthagyta az 
erdőbelieket, és visszatérve Drvarra, olasz gépfegyverek vé
delme alatt élt a szülői házban, ez a Mile egy napon eltűnt 
Grahovóról, visszament — a már megint partizán Drvarra.50 
A hivatalos kommentár, mellyel a renegát visszaszökését 
enyhíteni próbálták: Mile azért ment vissza, hogy megpró
báljon békét közvetíteni csetnikek és partizánok között51 — 
éspedig nem szökve, hanem legálisan. A hivatalos magyará
zatot aligha hitte el csak egy ember is — annál kevésbé, 
mert Mi le esete nem volt egyedülálló. Partizánok és csetni
kek között nem egy ember végezte ugyanazt az ingamozgást, 
mint Mile. Az erdőbeliek közt, ezt mindenki, aki onnan jött, 
megerősíti: rettenetes nehéz az élet. Rüh, mezítlenség és — 
a só teljesen hiányzik. És az emberek megpróbálnak haza
térni, annál inkább, mert az olaszok a hazatérőknek büntet
lenséget biztosítanak. De otthon aztán — ott vannak a cset
nikek, akik soroznak, és a hazatérőtől bizonyítékul, hogy 
csakugyan szakított az erdőbeliekkel, azt követelik, hogy áll
jon be közéjük, harcoljon az erdőbeliek ellen. S erre —- mert
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hiszen csak semlegességet kerestek — a jobbak megint vissza
szöknek elhagyott bajtársaikhoz az erdőbe. Mert aki nem 
áll be csetniknek, azt — a csetnikek feljelentésére az olaszok 
letartóztatják mint kommunistát.

Itt a Materié52 esete. Fiatal munkás, Mici a drvari felkelés 
alatt ismerte meg — akkor a vezetők közül való volt. Pár 
nappal előbb, mint Drvart elhagytuk, bukkant fel ott Mici 
nagy meglepetésére. Most Grahovón egyedül akar velünk 
beszélni. Tanácsot kér. öngyilkosság az egyetlen kiútja, ha 
arra kényszerítenék, hogy beálljon „ezek” közé. Viszont az 
erdőbe nem mehet vissza, m ert. . .  onnan is menekülnie kel
lett. Az ő dolga volt, hogy azok között a munkások között, 
akik az olaszoknak dolgoztak, megszervezze keresetük egy 
részének az erdőbeliek javára való átengedését — őt, e mun
kája közben, azzal vádolták meg, hogy meg nem engedett 
összeköttetést tart fenn az olaszokkal, s e hamis vád alapján, 
mint idejekorán megtudta, az erdőbeliek őt halálra ítélték. 
Ezért kellett — mondja ő — menekülnie. S most a csetnikek 
állandóan sürgetik, hogy álljon már be a soraikba — a sürgetés 
kezdi fenyegetések formáját felvenni. — Külön tanulmányt 
érdemelne az ellentéteknek mai végső kiélesedése idején a 
semlegességet keresők tragédiája. Mert Materié történetében 
természetesen nem az állítólagos halálos ítélet a lényeg, ha
nem hogy rájött, nincs hova menni, nincs hely a táborokon 
kívül vagy között. . .  Mile Kecman nyilván erre ráeszmélt, 
és ezért határozott úgy, hogy inkább visszaszökik az erdő- 
beliekhez.52

Hogy mennyire nem könnyű a csetnikek szomszédságában 
vagy körzetében élni anélkül, hogy az ember fegyvertársukká 
váljék, azt a magunk bőrén is tapasztaltuk. Egy napon „ma
gasabb hely megbízásából” Zárié keres fel bennünket, akivel 
már jó ideje, természetesen, nem lehetett őszintén beszélnünk. 
Azzal jött, hogy nagy szerencse ért bennünket. Azok a drvari 
csetnikek, akik annak idején részt vettek a drvari felkelés
ben, nem felejtették el, hogy Mici orvosként és emberként 
milyen nagyszerűen megállta a helyét —■ épp ezért meghív
ják, hogy maradjon Grahovón mint a „Púk kralja Alek-

395



sandra”64 orvosa. Ez, a jövőre nézve, mit jelent, azt felesleges 
hangsúlyozni, minthogy ez az elit pukja a csetnikeknek, és 
nem lesz háború után ajtó, mely Jugoszláviában nem nyilik 
ki ennek a „puk”-nak az orvosa előtt. Ami a jelent illeti: 
lakás, jó lakás, fűtés és kitűnő ellátás — azonnal elhagyhat
juk a sátort és beköltözhetünk stb.

Zaric baráti szolgálatot vélt tenni, és aligha sejtette, hogy 
csak egy álmatlan éjszakát okozott nekünk. Mert Mici azt 
felelte neki, hogy az ajánlatot nagy megtiszteltetésnek tartja, 
de épp mert ekkora jelentőségű, nem akar könnyelműen 
azonnal választ adni — másnap majd közli elhatározását. 
Mert nem volt könnyű megtalálni a visszautasítás formáját 
anélkül, hogy ne válnánk gyanússá — s itt vannak velünk 
a sátorban, a poggyászunkban kéziratok és képek, amik 
felérnek kisebb dinamitkészlettel. Köztudomású volt, hogy 
koplalunk, s mi magunk kértünk meg mindenkit, akinek olasz 
tiszt ismerőse volt, hogy legyenek segítségünkre a óilimünk 
eladásában — bármennyiért is, kenyérre kell. Jelenleg sátor 
alatt s Kninben a teljes bizonytalanság az, ami ránk vár — 
s ilyen körülmények között ilyen fényes ajánlatot el nem fo
gadni, az illetékeseknek ez szöget ütne a fejébe. Végül is azt 
határoztuk — s Mici ezt is felelte másnap —, hogy az én 
egészségi állapotom, sajnos, elkerülhetetlenné teszi, hogy 
Kninben éljünk. Mindenki látja, hogy bottal és nehezen járok, 
Kninben különböző elektromos gyógykezelést kell kapnom, 
s ha majd meggyógyultam, s az ajánlat még aktuális lesz, 
természetesen stb.

Most Zárié úgy találta, hogy megnyithatja szívét — és 
megvallotta, hogy csalódott Grahovóban. A csetnikek se be
csülik eléggé „az intelligenciát,,> s azonkívül is, ki tudja, 
mi lesz holnap, s ő fél, nem annyira maga, mint a családja 
m iatt. . .  Legszívesebben elmenne Szerbiába, mert ott — vélte 
ő — legalábbis nincs testvérháború. S ha ez utóbbi reményé
ben nem is, de szándékában, hogy ne kompromittálja magát 
további pártfoglalással, oly sikerrel erősítettem meg, hogy 
két nappal később otthon hagyva aktatáskáját, új munkában 
találtam: a komájánál, aki Grahovón kocsmáros, és egyébként
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az egyetlen a helységben, aki velünk s általában a drvariak- 
kal szemben a testvériességig előzékeny volt, beállt csaposnak. 
S mert az gálánsán tíz százalékot adott neki a forgalom 
összegéből, s mert a drvariakon kívül nagyon sok olasz és 
csetnik hemzsegett a kis helyiségben, Zaric lelkesedéssel me
sélte, hogy naponta ezreket keres meg, s hogy ez új életben 
valósággal újjászületik. És szorgalmasan, hajnaltól késő estig 
töltötte be a borokat, és vagdalta a nyárson sült bárányokat 
meg malacokat. . .

S hogy az embereknek, akik nem követhették Zárié pél
dáját, kedvét szegjék a Mile Kecman útjától, a sátorlakók 
között szárnyra bocsátották a biztos hírt, hogy az erdőbeliek, 
amint bevonultak Drvarra, kivégezték az egyetlen polgárt, 
aki nem ment az olaszokkal: Albaharit. És csak azért, mert 
tűrte, hogy a megszállás idején olaszok lakjanak nála.

A naiv lelkeknél az elszömyedés óriása volt. Megborzong
tak a gondolatra, hogy ha maradtak volna, most már ők 
is halottak lennének, mén hiszen nemigen volt polgári lakás, 
ahová nem lett volna beszállásolva olasz. És ha még az se 
indította meg az erdőbeliek szívét, hogy Albahari egyik 
lánya ott van köztük, elsők között szökött az erdőbe — 
mi sors vár akkor érdemtelen polgárokra? — mondták a 
hiszékenyek elborzadva. A rémtett felett való felháborodás 
annál nagyobb, mert Drvaron, ahol az antiszemitizmusnak 
csíráját se lehetett felfedezni, Albahari igen népszerű volt. 
S mindenki tudta, hogy azt mondta Mamiié olasz civil ko- 
misszáriusnak: „Csináljanak az urak velem, amit akarnak, 
én többé Horvátországba nem megyek; elég volt nekem az 
usztasa-lágerből, semmi áron se kockáztatom meg, hogy még 
egyszer beledugjanak.” Ez a megokolás is igaz volt, de nem 
kevésbé a másik, amit persze nem az olaszoknak mondott: 
Drvaron maradt, hogy ott fogadja a leányát, mint nekünk 
a fiatalabb, valószínűtlenül nevető szemű Albahari kislány 
mesélte. Egy nappal eltávozásunk előtt állított be hozzánk 
liszttel és kukoricaliszttel megrakott cekkerrel — a papája 
küldi nekünk útravalónak, és elmenetele előtt még pénzt is 
vett ki a kislány, ezt meg az ő rokonuk küldte, akit mi csak
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hírből ismertünk, s nem tudtunk róla mást, mint hogy az 
olaszok egy ideig bebörtönözve tartották. A nevét is csak 
később tudtuk meg, akkor, mikor a távoli szimpátiája köl
csönös konkrét szeretetté, barátsággá vált.

Mit még Grahovóról? A hiénák, akik nap nap után járják 
a sátrakat, és mindent meg akarnak venni, de borravalók 
árán? S a parasztokról, akiknél Micinek a drvariak csinál
nak orvosi reklámot, s akiket Mici a sátorban fogad, vizsgál 
meg — s fizetség fejében liter tejet vagy két-három tojást 
kap? A különböző drvari személyiségekről, akik Kninben 
a horvát „£upan”-nál kapnak állást, és időnként megjelennek 
Grahovón, s úgy találják, hogy most már nem is olyan rossz 
ez az usztasa Horvátország?

Kerek egy hónapig éltünk Grahovón a sátor alatt. Egy 
nappal előbb, mielőtt elhagytuk, sétára mentünk a temető 
felé. Útközben egy öreg koldusasszonnyal találkoztunk, aki 
rőzsét szed. Madaracné velünk van, s impulzívan, mint min
dig, beszélgetésbe elegyedik a csak nyögve hajladozó öreg 
nénivel, miközben segít is neki az összeszedett rőzsét vinni. 
Itt van közel a háza — igazán nyomorult viskó. Nincs senkije
— mondta a fogatlan néni —, neki kell mindent végezni. 
Fia? Volt, Gavrilo, de rég meghalt. . .  talán emlékeznek a 
nevére. Princip, az, aki Szarajevóban annak idején az osztrák 
trónörököst megölte. Madaracné remeg az izgalomtól: „Ez 
volt Jugoszlávia, így hagyta annak az anyját, aki a vérta
núja . . És ha volt miniszterek és képviselők hallották volna 
Madaracné róluk való véleményét — legalábbis nem lett 
volna ínyükre.

Június. Megérkezés Kninbe. Madarac ugyan már régebben 
küldött levelet kollégájának, a Šipad knini állomásfőnökének, 
hogy neki és nekünk biztosítson lakást — amit kaptunk, 
az sátor után vagonlakás, a Šipad állomásán. De még vagon 
és vagon között is van különbség szerencse szempontjából. 
Mert a szerencsések, azok államvasúti vagont, a többiek a 
sokkal szőkébb és kisebb Šipad-kocsikat kapták lakásul. Mi 
is. A Sipad-állomás vasúti sínéin egy egész tekintélyes kis 
falu a vagonlakásokból. Mindenki kőszénfüstös képpel jár,
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s bent a vagonokban akármennyit törölgetsz, bármit is meg
fogsz, bármihez is érsz hozzá, piszkos leszel. Nem segít a 
függöny. De a környékbeli parasztok szabályosan megjelen
nek, s árulják a tejet, melyet ugyancsak szabályosan 4/5 rész 
vízzel elegyítenek. A vagonok előtt, már akinek van, spar- 
hert füstöl. Igen, folytatódik az élet. Tomaíevicka éppúgy, 
mint Drvaron, itt a vagonjában kantint nyitott, és az olasz 
likőröktől kezdve mindennel, amit olaszoktól kapni lehet, 
élénken kereskedik. Már nem visel gyászfátyolt, ső t. . .  úgy 
mozog, mint aki útja elején érzi magát, és útitársat keres — 
vagy, ami valószínűbb, már talált is. Ha pedig a vagonok 
körzetéből a városba megy az ember, ott lépten-nyomon 
találkozik drvariakkal, akik ruházatban és egész magatar
tásukban azokat a falusiakat juttatják az ember eszébe, akik 
karácsonyra vagy más ünnepnapra kiöltözve kirándulnak a 
fővárosba, és élvezik a tele erszényüket, amiért annyi mindent 
lehet kapni abból, amit otthon még csak nem is láttak. No- 
vakovic kocsmáros a vejével és a lányaival, Kurbalija s még 
a segédje, Guszti is valósággal ragyognak, és már meg is 
nyílt Kninben az új mészárszék, amit drvariak elsősorban, 
de persze Knin lakói is kultiválnak. A nők, persze, frissen 
ondolált fejjel — de a legmegdöbbentőbb, valósággal vér- 
fagylaló az iparosné, azelőtt valósággal komor öregasszony, 
akinek a férjét megölték az usztasák, s aki ugyan még fe
ketében jár, de félvakon, a pápaszemes, hervadt képére egy
szerre vastagon rakja fel a festéket, és rúzsozza az ajkát.

Legszebb emlék marad a vagonlakás idejéből: a „treno di 
bagno”56. Mici fedezte fel, és az olasz katonák, akik ott dol
goztak, gálánsán azonnal megengedték, hogy reggel, mielőtt 
a katonacsoportok megjelennek, Mici — és én is ott meleg 
vízzel letusoljuk magunkat. S mi magunkra zárhattuk az 
ajtót, és élvezhettük — s különösen én, aki emlékszem a 
múlt háborúban való katonai fürdőkre — s bámulhattuk a 
vasúti fürdőszerelvény tökéletességét. S engedélyt kaptunk, 
hogy míg a fürdővonat itt marad, tovább is használhatjuk 
reggelenként. . .

Az első ember egyébként, akivel a pályaudvaron találkoz-
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tünk, az én knini ismerősöm: a bég, Ibrahimpašić. Az olaszok 
pár napra börtönbe csukták, mert rajtacsípték, hogy a pálya
udvaron fát lopott — ami ez esetben csakugyan merő igaz
ságtalanság, mert az egész vagontábor minden lakója azzal 
a fával főzött, amit a pályaudvaron az olaszok halmoztak 
fel — s amit egyébként, természetesen, az olaszok is csak 
valahol lophattak. Ibrahimpaíié, szegény, mindjárt első nap 
beleütközik Madaracné temperamentumába. Szokása szerint 
nyájasan akarja üdvözölni, de Madaracné nem diplomata: 
feleletként, mindenki füle hallatára, odamondja Ibrahimpaíié- 
nak, hogy hamis, hogy most ilyen, de az usztasa idők nagy 
reményei idején még csak nem is akarta ismerni azt, aki 
szerb. Ibrahim úgyis dadog, most aztán még dadogni se tu
dott — csak sietve messzebb ment. Mikor egyedül maradtunk, 
már nem beszélt arról, hogy mégis meg kell érteni, minden 
nép a maga külön államát akarja, már az olaszok kétszínfi 
politikáját se szidta, még ehhez is túlságosan el volt kese
redve — egyetlen reménye, láthatóan, most már csak a né
metek, akiknek a hadisikereiről — hogy mennek előre az 
orosz petróleumforrások felé, s általában az összes története
ket, amiket a német rádióállomásokon hall, önfeledt részle
tességgel közli velem.

Első utunk Budisavljevicékhez vezet. Köztünk és Lia közt, 
akinek már nagyon sok mindent elmondtunk magunkról, 
barátság, s még köztünk s az apja közt is, aki nagy olvasási 
láza idején éjjel-nappal, szinte együltében elolvasta az Opti
mistákat, s akit különben Mici állandóan kezelt, minden 
fennálló nagy különbözőségünk ellenére, kölcsönös tiszteleten 
és érdeklődésen alapuló rokonszenv fejlődött ki. Az asszony 
ezen a viszonyon éppúgy kívül maradt, mint ahogy kívül 
került úgy a férje, mint a leánya életén, ö  mindenekelőtt 
német, s míg a férje, kétségtelen németszimpátiái ellenére, 
képes gondolatban érzelmeitől függetlenül gondolkozni vagy 
legalábbis beszélni, az asszony legjobb esetben hallgat, de 
sokszor ki is tör, s olyan környezetben, melyben nem sza
badna. Nemcsak magunkra értem ezt, de Slavicékra is, akik
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Budisavljevicékat mint régi barátokat vendégül látják, míg 
nem találnak megfelelő lakást maguknak. Alig ültünk a 
gazdag, nagy ház egyik szobájában pár percig, a Budisav lje- 
vié és Slavié család és mi — s már érezni lehetett, hogy a 
régi barátok között, akik Budisavljevicék és mi, és Budisav- 
Ijeviéék és Slavicék, lényeges dolgokban kevesebb a közösség, 
mint köztünk és Slavicék között, akik egymást most látjuk 
először. A kölcsönös bizalmat előkészítette, ami minket illet, 
hogy Grahovón hallottunk Slavié bátyjának letartóztatásá
ról; azt mesélték, hogy az olaszok rajtacsípték, amint egész 
szekérrakomány élelmiszert küldött ki az erdőbelieknek. Sla- 
vicéknál pedig, a fogadtatásunkból láthattuk, Budisavljevicék 
és különösen Lia csinált nekünk előre reklámot. Ami mindig 
öröm: pár szóból mindegyikünk a saját gondolatára ismert 
akár csetnikekről, akár olaszokról volt szó.

Az öreg Budisavljevichez az a Bugliarello olasz orvos-ez
redes jár, aki annak idején Miciről, miután ott találta a drvari 
kórházban, mint „donna ammirabilé”-rőlM beszélt — s annak 
a capitano Puccinak a társaságában gyakran látogatja Slavi- 
cékat, aki olyan jóindulatú és finom volt velem szemben, 
mikor szöknöm kellett Splitbe, s később is, mikor Kninben 
arra vártam, hogy visszatérhessek Drvarra. S bár mindenki
nek megvannak a maga nagy gondjai, Budisavljevicéknak, 
hogy lakást találjanak, s Liának, hogy tanárnő lévén kinevez
zék a gimnáziumhoz, Slavicéknak bátyjuk sorsa s ezzel Kap
csolatban a saját helyzetük bizonytalansága, mindnyájan 
őszinte élénkséggel foglalkoznak a Mici és az én banális prob
lémámmal: mi lesz velünk Kninben, miből fogunk élni? És 
így alakul ki a terv, hogy Micinek valami fix fizetéses, sza
bad lakásos orvosi beosztást kell találni Kninben — éspedig 
Bugliarello segítségével. Közben megjelenik ČiČana is, Sla- 
viéné lánya az első házasságából. Húszegynéhány éves, per
sze igen jól öltözött, ápolt, csinos — tán negyedóráig meg
lehetős intenzíven vesz részt a társalgásban és tanácskozás
ban, hogy aztán egyszerre, minden átmenet nélkül, láthatóan 
elunva a dolgot, felkeljen és elbúcsúzzék azzal, hogy sétálni 
megy. Nincs az a regényíró, aki valamelyik alakját találób-
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bán jellemezhetné, mint mindjárt megjelenésénél ČiČana sa
ját magát.

Ugyanebben a házban laknak azelőtti knini pártfogóim:
a másik Slavić-Kulić és a felesége, Nevenka. (Pusztán az
a tény, hogy mi már Vlado és Draga barátaiként találkozunk 
velük, bizonyos distanciát teremt; nem mintha rossz volna 
a viszony a rokonok között, de, úgy látszik, igyekeznek bár 
egy házban, de egymástól annyira külön élni, hogy lehetet
lenek a közös barátok.)

S megint egyszer elkezdődik életünkben a fészekrakás. 
Mert hála Bugliarellónak, aki nem sokallta a fáradságot, s 
maga ment el a „veliki župan”-hoz, s mivel, ami talán nem 
kevésbé esett latba, annyi szerb és zsidó orvost öltek meg 
vagy űztek el, hogy nagy volt a hiány orvosokban, egy na
pon a pályaudvaron megjelent a vagonunk előtt Duro kö
zölve Micivel, hogy megvan a kinevezése, az „antimaláriás 
állomást” fogja vezetni — s jöjjön megnézni a lakást. Az 
„antimalarična stanica” — két szoba és egy kamra, s mint 
Tolsztoj suszterének, aki naphosszat a kapufájánál ül, és
a kis ablakából csak az utcán haladók cipőit látja, ez az
„antimalarična stanica” is pincelakás. De lakás!

Zbjeg, 1944, ípr. 5.

(Érdemes-e egyáltalán ez a fajta recherche du temps — 
perdu?57 Mindig újabb megszakítások — tegnap egyszer megint 
riadó, pakolás, az ellenség itt volt egy vagy két kilométerre 
tőlünk, ökrös szekerek, sebesültek felöltözve az ágyon. Ez 
tegnap. Azelőtt pedig száz más, jelentől megkövetelt munka 
és — jelen, túlságosan jelenvaló gond, aggodalom, bánat. 
S ha minden, amit Kninben hagytam — s minden, ami iga
zolja, hogy 46 évet töltöttem a földön, Kninben maradt — 
ha összes kézirataim, regények, versek, novellák már hamuvá 
váltak58, s én, mint egy gomb egy elégett kabátból maradtam
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meg — minek akkor még egyáltalán bármit is folytatni? — 
például egy ilyen elképzelés, Knin bombázásának híre után 
meglehetős alapos elképzelés — van legalábbis olyan akadály 
s tartós akadály a munkára, mint egy-egy „pokret”59 vagy 
huszonnégy órás riadókészültség. Fontos: az elfoglaltság, a 
munka legkevésbé se akadálya a munkának. S azért nem is 
említem a tevékenységet, ami Dante — nem az olasz, hanem 
a „podru£jé”-ről60 inspekcióra küldött nagyon rokonszenves 
látogatónk ittléte óta feladatom lett. „Prosvetni radnik”61, aki 
tényleg munkálkodik, és igazán nemcsak a saját, hanem — 
ami a sebesülteket illeti — mások örömére is . . .  De próbálom 
folytatni Kninnel.)

S megint felvonulnak új emberek, akik a következő hó
napokban legalábbis életünk kulisszáit fogják jelenteni — 
és helyiségek, lakások, tegnap még ismeretlenek s ma már 
az a terület, mely mint a folyót a medre, életünket határolja 
vagy legalábbis színterét fogja alkotni. Először is Đuro, az 
„antimalarična stanica” szolgája és „bolniíar”-ja — aki mi
előtt Mici jött, maga intézte azt az egész munkát, amire 
Micit most alkalmazták — éspedig napjában egy-két órát 
ott ült a sötét lyukban, mely rendelőként szerepelt, s a szek
rényből kiszámolta a parasztoknak, akik bejöttek, hogy ma
lária ellen pirulákat kérjenek, a 20 vagy 30 darab kinintab
lettát. Hogy csakugyan maláriája vagy más baja van-e annak, 
aki kéri, azt természetesen Đuro nem tudta, s más meg nem 
is akarta kontrollálni. A fontos nyilván az volt, hogy Duro 
beírta a neveket és a falu nevét, ahonnét a paraszt jött — 
és aztán össze lehetett a hónap vagy az év végén állítani 
a statisztikát, hogy hány falu s hány ember kapott segélyt. 
Duro egyébként igen kedves, szolgálatkész ember, némi ha
bozás után rá lehetett venni, hogy elvigye a véres lepkefo
gókat, ásókat, kapákat, amik — hajdan csakugyan a malária 
ellen való küzdelem szerszámai — most csak rendetlenséget 
jelentettek, és helyet foglaltak el abban a harmadik, kis udvari 
helyiségben, melyből mi konyhát akartunk magunknak csi
nálni. Megjelent a takarítónő is. Horvát nő, aki egyáltalán 
nem örült a változásnak. Míg Duro „vezette” az „antimala-
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rična stanicá”-t, Đuro maga se vette olyan pontosan a dolgot, 
s a napi 10-től 12-ig való rendelés néha minden hannad- 
vagy hatodnap félórai „rendelést” jelentett — most viszont, 
hogy Mici itt van, a takarítónőnek nemcsak hivatalosan, ha
nem valóságosan naponként, éspedig meghatározott órában, 
jókor reggel kell eljönni kitakarítani az ambulanciát, sőt még 
az ablakokat is meg kell mosnia. Az ő számára ez csakugyan 
pech, s ennek megfelelően kevéssé volt barátságos irányunk
ban. Ellenben a házbeliek, vidéki kispolgári mama sok leány
nyal, akik naphosszat a Lili Marlent énekelték — akkor hal
lottam először, mert mi drvariak rádió nélkül kívül éltünk 
a világon és a slágereken — s esténként különböző rendű 
és rangú olasz katonákat fogadtak — s a másik lakó is, még 
nem özvegy asszony, de a férje súlyos tuberkulotikus, levél
hordó, szintén horvát nŐ több apró gyerekkel, nyájasan fo
gadtak, s mindvégig jó viszonyban maradtak velünk, mivel 
Mici orvosi segítségére nemhiába számítottak. A levélhordó- 
néval, szegény elkínzott nő, férje ágya fölött a Pavelic arc
képe, távolból már első nap ismeretséget kötöttem. A szörnyű 
klozettből, egyetlen helyiség az összes lakók számára, hal
lottam, amint fent a lépcsőházban magyarázza az özvegy
asszonynak, hogy az olaszok szövetkeztek a csetnikekkel a 
partizánok ellen, mert a partizánok — fasiszták. Ami az usz- 
tasákat illeti, ők is a fasiszták ellen vannak, de nem akarnak 
testvérháborút. S közben a már özvegy asszony leányai, akik 
usztasa-sapkában jártak iskolába, a Lili Marlent énekelve 
sikálták a falépcsőket. A legidősebb, afféle csinos nagylány, 
csak annyiban érdeklődött a politika iránt, amennyiben úgy 
találta, hogy az usztasa-sapka jól áll neki — minduntalan 
látom, hogy az utcán, elindulás előtt, az ablakunkat tükör
nek használja, s némi habozás után dönti el, hogy egy centi
méterrel hátrább vagy oldalvást húzza a sapkát a loknis 
fején. Én még mindig a nap nagyobb részét díványon fekve 
töltöm, s az utcáról mindenki belát a mélybe, ahol fekszem. 
Az utcagyerekeknek vidám szenzáció, hogy az eddig üres 
pinceszobák holmikkal népesednek be. Az ablakot nem lehet 
nyitva hagyni a por miatt, s a gyerekek mulatsága, hogy ha
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arra haladnak, bezörgetnek. Magában a nedves lakásban 
mindig hideg van. És mégis, palota, mikor a könyvespolcot 
megint egyszer összeállítjuk, és kirakhatjuk a könyveket. 
Csakhogy a szenzáció az utcában most még nagyobb, mert 
ha jobban befüggönyöznénk az ablakokat, olvasni se lehetne, 
oly sötét volna — s így nemcsak engem, aki fekszem, de a 
könyveket is minden arramenő megnézi. Ehhez is hozzá lehet 
szokni, anélkül, hogy az ember zavartatná magát — s külö
nösen, miután arra is rájövök, hogy ha közel húzódom a fal
hoz, akkor az utcáról nem látnak. A teljes komforthoz már 
csak egy sparhert hiányzik, azt a Slavić-Kulić üzletben kap
juk meg — olcsóbban, mint amennyibe magának a cégnek 
került. És mikor már minden a lehető legjobb rendben, meg
jelenik Mici főnöke is, dr. Krvavica, hogy megnézze, hogyan 
rendezkedtünk be, és hogy utasításokat adjon az orvosi mun
kára nézve, melyet egyébként ő is afféle szinekúrának fog 
fel. Azok közül a jól táplált, kövérkés emberek közül való, 
akik már kényelemszeretetből is jóindulatúak. Minthogy 
Kninben a 7 vagy 8 orvos közül, akik a háború kitöréséig 
Kninben éltek, Krvavicán és dr. Šlejmeren kívül az usztasák 
miatt mindnek mennie kellett — részben menekülni, részben 
elpusztulni —, dr. Krvavica, lévén horvát, valamennyinek 
az örököse lett, öt- vagy hatfelől húzott fizetést; az egyetlen 
kórházi főorvosi álláson kívül, melyet dr. Šlejmer tartott kéz
ben, minden más funkció a fiatal dr. Krvavica ölébe hullott. 
Így talán még inkább, mint mások, már az alibi biztosítása 
végett is, szükségét érezte, hogy értésünkre adja kevés tiszte
letét és rokonszenvét azzal a rendszerrel szemben, melynek 
akarva, nem akarva haszonélvezője lett. Nem volt Kninben 
ember, aki nála elfoglaltabb lett volna, így került aztán 
kezdettől fogva Mici abba a helyzetbe, hogy szívességből 
hol a törvényszéki, hol a vasúti, hol a községi orvos munkáját 
kellett végeznie főnöke helyett, aki különben mindvégig szí
vélyesen korrektül viselkedett, s mint főnök, ez első és egyet
len látogatása után egyáltalán nem mutatkozott többé az 
„antimalarična stanica” helyiségeiben.

Annál sűrűbben látogatta Micit a „kotarski predstojnik”62
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felesége, fiatal asszony, azelőtt tanítónő volt, aztán, mint
hogy szerb, elvesztette állását — viszont nemigen búsult miat
ta, mert mint a „kotarski” felesége, az új uralkodó osztály 
tagjává avanzsált. Mint a „kotarski” felesége, óvatosabban 
ugyan, mint dr. Krvavica, de ő is szükségét érezte, hogy 
kevés rokonszenvvel beszéljen a „Nezavisná”-ról — másrészt 
berendezkedett a „Nezavisná”-ra. Mindjárt első látogatása 
alkalmával beszélt róla, hogy szüksége volna szalonberende
zésre, mert „lehetetlen” helyzetben van, ha előkelőségek vizi
telnek náluk — és mi tanácsoltuk neki, hogy a Madaracék 
paliszander63 szalonját vegye meg, ami aztán, Madaracné örö
mére, meg is történt. A kotarskiné különben nem volt a kelle
metlen parvenük közül való; túl naiv volt ahhoz, hogy kelle
metlenül hasson. Nem is láttam másképp, mint kis dirndli 
ruhájában és mindig cekkerrel a kezében, pergő nyelvvel 
alkudozva kofákkal, boltosokkal, mindig hangosan és kivétel 
nélkül jókedvűen. Két kis gyereke számára minduntalan vi- 
gantolt64 kért, mert az „antimalarična stanica” a kininen kívül 
vigantolt is ad ki ingyenesen. S ahányszor a kotarskiné piacra 
megy, beszól az ambulanciára — esteleg csak az ablakon ke
resztül — „egy kis vigantolért” — vagy pedig azért, hogy 
megtisztelje Micit a felszólítással, jöjjön el hozzájuk, mert 
az egyik vagy másik gyerek beteg. Élelmes és passzionátus 
kedvelője mindennek, amit ingyen kaphat. A különböző köz
ségi élelmiszer-raktárakban, ahol a lakosságnak élelmiszer
jegyre időnként ki-kiosztanak lisztet vagy krumplit, úgy je
lenik meg, mint háziasszonyok a maguk spájzában — s Mici
nek, aki képtelen tolakodni, hathatósan segít, hogy mielőbb 
sorra kerüljön. Magát a „kotarski”-t is megismertem, csak 
látásból, Mici mutatja meg nekem: kövér bácsi, napjában el
halad az ablakunk előtt, amint kacsázó léptekkel a hivatala 
felé tart, vagy onnan jön. Eleinte habozva és lehetőleg úgy, 
hogy látszik, szeretné, ha más nem látná, idővel azonban már 
egész mélyen és szája körül széles mosollyal emeli meg ka
lapját, ha szembetalálkozik velünk, illetve Micivel. . .

Idővel — mert idővel Mici arra tett szert Kninben, amit 
pozíciónak szoktak nevezni. Nem az „antimalarična stani-

406



cá”-n keresztül, ahol a munka főleg abban áll, hogy hetipiac 
napján jöttek a környékbeli parasztok és pirulákat kértek — 
s fel kellett írni a nagy könyvekbe, hova, kinek s mennyi 
kinint adtak ki — ezt a munkát Đuro csakugyan éppoly jól 
elvégezhette, és Mici helyett sokszor én végzem. A „pozíció” 
másképp jött létre. A drvariak terjesztették Kninben Mici jó 
hírét, és így hamarosan meglehetős széles privát praxis alakul 
ki; Mici kereskedelmi tehetségének megfelelően nagyrészt in
gyenes, de nemcsak ingyenes — s mindenekelőtt groteszken 
tarka pacientúrával.

Pár példa: Ibrahimpašić, akinek, mint kiderül, az egyik 
fia usztasa, s épp ez a fiú beteg, s ehhez hívják Micit. A fiú 
feje fölött a Pavelic fotográfiája. A Šipad állomásfőnöke. 
A „veliki zupán” titkára — s Mici mindenütt mondja, amit 
úgyis tudnak, hogy zsidó. Nem kevésbé furcsa azonban a 
további pacientúra se. Annak a Seidl kocsmárosnak a felesége, 
akiről a drvari naplómban esik szó, állít be egy napon a 
rendelőbe — vagyis — ez a lakás egyik legfőbb hátránya — 
minthogy a rendelőben nemigen lehet fogadni, a szobánkba. 
Seidlné, lévén szerb nő, nem mer az apjával Horvátországba 
menni, olaszoktól meg nem szállt területen élni, s minthogy 
a férjének most ott a kocsmája, külön tőle, itt él — Rado- 
nicéknál. Ahogy Seidlné mondja: ez az a család, amelyik 
„a szép és csúf időt csinálja Kninben” — s ehhez a családhoz 
hívja most Micit. Seidlné túlozta az ő „összeköttetésének” 
kitűnőségét, de valami igazság volt a dologban, mint később 
láttuk. A Radonić család a knini csetnikek főhadiszállása, 
központja, pop Dujié legközelebbi környezete.

Radonicnénak, a krónikus asztmája miatt, naponta injek
ciót ad Mici, s így, minthogy ez nem is lehet másképp vala
kivel, aki mindennap megfordul egy házban, a háznak alig 
marad titka. Amit ők maguk nem árulnak el, azt Slavicék 
mesélik el: a család annyira tönkrement, hogy kezdték min
denüket pénzzé tenni — s a csetnik összeköttetésnek köszön
heti, hogy újra talpra állt. Amennyire — ezt már maga 
Mici tapasztalta nap nap után — talpra állhat egy család, 
ahol a családfő krónikus alkoholista. Mert Radonić majdnem
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mindig részeg. Az igazi családfő nem is ő, hanem az idősebb 
lánya — egy nagyon önelégült, erős, maskulin jelenség, aki 
otthon káplárként kommandál mindenkinek. Ritkán van 
azonban otthon, állandóan hivatalos elfoglaltságban lót-fut 
pop Dujictyal, magas rangú olasz tisztek látogatják, s majd 
minden héten Splitbe utazik, és Kninben mindenki a „knini 
Mata Hari”w-nak nevezi. Az olasz katonai kórházban, mint 
általában minden olasz hivatalban, éppúgy jár ki-be, mintha 
otthon volna — de különösen a kórházban, ahol az olasz 
katonákkal együtt ápolják a csetnik sebesülteket, s amennyi
ben a sebesültek között prominens csetnikek is vannak, akkor 
Mata Hari pár napra bevonul ápolónőnek a kórházba.

Megismertem a másik Radonié kisasszonyt is. Ha az öreg
asszony már nem győzte türelemmel várni az estét, akkor 
ez a lány jött, hogy hívja Micit, jöjjön a fecskendőjével.
Ez egészen másfajta nő — sokkal inkább nő, mint Mata
Hari, és sohase beszél politikáról, sőt az nem is érdekli. Az 
olaszokat szereti, mén általuk a család cipőtalptól Ttezdve 
mindent kap, de ezen túl nem terjed az érdeklődése. Egyszer 
Mata Harival jelenik meg nálunk, s Mata Hari tüntet vele, 
hogy mennyivel alacsonyabb rendű lénynek tartja a húgát.

Csak egyben nincs különbség a család tagjai között: szá
mukra usztasa és horvát egy és ugyanaz, és a gyűlöletük 
őszinte, elementáris. Az ifjabb lány egyszer beszélt róla, hogy 
mit éltek át az usztasák rémuralma idején . . .  Most a Rado-
nic házban olasz tisztek laknak, s azok látják el Splitbő!
cukorral, citrommal s többek között ingyenes orvossággal is 
Radonicnét. De liszttel, fehér liszttel, rizzsel és más elérhetet
len javakkal is. És Mici a honoráriumát ennélfogva in natura 
kapja — a fiatalabb lány meg-megjelenik karján kosárral, 
és hozza nekünk fizetség fejében az élelmiszereket.
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Zbjeg, 1944. jún. 4.

(Zárjelben, emlékeztetőnek: az elmúlt hónap megint egy
szer a „pokret” jegyében. Kezdődött azzal, hogy Mici pa
rancsot kapott*6, utazzék a „podruéjé”-re. Onnan, mint meg
írta, dr. Kronjával sorozni ment. Naponta 150 emberről kel
lett megállapítania, hogy milyen szolgálatra alkalmasak. S 
míg az ő hazatérésére vártam, az ellenség Triicről Primiíljére, 
közvetlen közeliinkbe tört be. Parancs: a kórház sürgősen 
meneküljön. Irány: Cačić. Három napig voltunk ott. A há
zakban tetvek valószínűtlenül nagy tömege. Közben az ellen
ség visszavonult, s negyednap mi újra megérkeztünk Zbjegbe. 
Újra berendezkedtünk — s én újra kipakolok, és készülök 
Mici fogadtatására. Épp elkészültem, mikor újból itt az átok: 
megint Primiílje. A „G. Š. H.”67 elrendeli, hogy minden hol
mit „zemunicá”-ba68 rakva, azonnal meneküljön a kórház. 
Irány: Slunj. A veszély: az ellenség előbb érhet Slunjba, mint 
mi. Szerencsésen megérkezünk Slunjba, melyet már teljesen ki
ürítettek. Csak a városparancsnok van még kis csapattal a 
városban. Tőle tudjuk meg a további parancsot: folytatni az 
utat Zagorje felé, ahonnan Gornji Skradba fogunk menni. 
Tehát: Zagorje, Gornji Skrad. Oda is elérünk. Az ottani is
kola már szolgált kórházként, utoljára nyomda volt. Most 
a mi kórházunk. Négy vagy öt napig. Ez alatt az idő alatt 
új jelenség: alig múlik el egy-két óra, hogy ne keringjenek 
vagy legalábbis ne repüljenek fejünk fölött ellenséges repülő
gépek. Közben megtudjuk, hogy Dunjakon a kórházat az 
ellenség porrá bombázta. Szerencsére senki se sérült meg. 
A betegek mind az erdőben tartózkodtak. Más, materiális kár 
se volt, amennyiben a gyógyszereket és a fontosabb berende
zést már előzőleg a kórház épületén kívül helyezték el. Mi 
is megkapjuk az utasítást: napközben senki se tartózkodjék 
a kórház épületében. Még a sebesültek kötözése is kint az 
erdőben történik. A gyógyszertárt pedig a kórházból átvitet
jük a kórháztól negyedórás távolságra lévő parasztházba, 
ahol Mici és én lakunk. Az ellenséges repülőgépek csak nap
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pal bombáznak. Ha besötétedik, megjelennek a sebesültek. 
Egy este azonban az emberek már a teljes sötétség beállta 
előtt, este fél nyolc felé visszatérnek az erdőből. Éhesek vol
tunk. A falubeliek meghozták a vacsorát, s mindnyájan épp 
hozzákezdtünk az evéshez, mikor egyidőben a motorzúgással 
már láttuk is fejünk fölött az ellenséges repülőgépet. Egyet, 
majd kettőt, s nem röpültek tovább, hanem épp az iskola 
fölött keringtek, s mind alacsonyabban. Két nő, aki a dunjaki 
kórház bombázása után került hozzánk, nem messze az iskola 
épületétől, egy magas sziklakő mellé lapult. Mici és én saj
náltuk a még meg se kezdett vacsorát, mely „a porciódban, 
kezünkben várt fogyasztásra. De mikor az első gyújtóbomba 
leesett, otthagytuk a porciót, és odaguggoltunk mi is a két 
dunjaki nő mellé. Akkor már a gyújtóbombák sűrűbben hull
tak, s fehér fénnyel égtek a fűben, míg a robbanó bombák
tól reszketett a nagy sziklakő, a mi négyünk menedéke. Húsz 
percig tartott az egész, s nagyobb kár nem esett még az 
épületben sem. Érthetetlenül rosszul célzott az ellenség. Csak 
a pajta rongálódott meg, és egy tehén kapott sebet. A tehenet 
is megettük, de azután parancs jött: „pokret”. Az iskolából 
fel az erdőbe, egy faluba, s onnan — (Vukmanović, s laká
sunk: kukoricagoré) — két nap után — a Kordun elleni ál
talános ellenséges offenzíva69 hírére: azonnal szélnek ereszteni 
a betegeket, s akik nem tudnak menni, szám szerint öten, 
ott maradnak a „zemunicá”-ban, dr. Grahorral — míg a 
kórház összes többi személyzete azonnal Banija felé. Irány: 
Ostorožnik. S oda is szerencsésen elérkeztünk. S kezdtük az 
erdőben berendezni az új kórházat, már felvettünk is új se
besülteket, mikor híre jött, hogy az ellenséges offenzíva ösz- 
szeomlott, s megjött a parancs: a V. P. B. br. 9.-et70 mégse 
oszlatják fel, sőt. Indulás vissza Zbjeg felé — s így megint 
itt vagyunk két nap óta, s vagy negyedszer újra dolgozik 
mindenki, a mesterek ágyakat állítanak össze, a bolntéarkák 
takarítanak, sikálnak, az ekonom megpróbálja megint meg
tölteni a magazint, és a szekerek hozzák vissza a holmikat 
vagy maradékát a holmiknak, amiket innen indulásunkkor 
elvittünk. Mint a Kőműves Kelemen balladájában: mindig
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újra kezdeni az építést, mely mindig újra leomlik . . .  De most 
megint egyszer, újra Zbjegen, s első nap már 40 beteg, sebe
sült — részben régiek, akik különböző kórházakból jöttek 
vissza, nagyobbrészt újak, a likai kórházak kiürítése után 
nálunk födelet kapó, valószínűtlenül szörnyű állapotban lévő 
„primorac’̂ ok71. De a tetvetlenítő partizán hordó máris el
végezte dolgát, és megint egyszer kezdődik az új, a régi élet 
Zbjegen, a kórházban.)

Pop Đujic közelebbi megismeréséhez Slavic szolgáltatott 
nekem kulcsot. Pop Đujić, mint annyi más desperadó72, mint 
a legsötétebb, Hitler is, vagy mint minden desperadók antik 
őse, a lantos caesar, pop Đujić is kontár művész, ambíció, 
mely tehetség nélkül született. Slavic mutatta nekem a, ha 
jól emlékszem, Léliák című verskötetet, a karlovaci papnö
vendék saját fényképével díszítette ezeket a nagyon rossz 
verseket. Másutt, harminc versben legalábbis találni néha 
mondatokat, melyekből az ember kis jóakarattal valami 
eredeti érzésre következtethet, valamire, amit ha nem is tu
dott, de szeretett volna kifejezni a tehetségtelenség; a pap
növendék verseskönyvében egyetlen ilyen szóra se lehet 
akadni. Ami rejtély az ilyen esetekben: mért keres érvényesü
lést az ilyen ember épp a művészet útján? Később is, igaz, 
a politikában folytatta, de, mint Slavié mesélte, ott se több 
szerencsével: volt szocialista, demokrata, radikális, próbált 
Stojadinović szekerére is felkapaszkodni — s mikor Róma 
égett, Rómának kellett kigyulladni hozzá, hogy végre utat 
találhasson az érvényesüléshez. Színpadiasnak nemhiába ha
tott rám Grahovón; tehetségtelen ambíció legtöbbször utánoz
za a tehetségtelen elképzelést az ideális tehetségről — és így 
kényszerűen ripacs allűröket vesz fel. Játssza, s persze, mert 
mindent rosszul csinál, hamisan játssza meg azt, ami lenni 
szeretne — s aminek látszani akar. A tehetség is lehet ve
szélyes, de a legtöbb rosszat a világra alighanem a tehetség 
nélküli nagy ambíció — a tehetségtelen emberek bosszúja 
hozta. Senki se éhesebb, mint a tehetségtelen, és épp a ripacs 
az, aki könnyen összetéveszti saját magát a felvett szerepé
vel. S hogyha még, mint pop Dujié, kívülről segítik hozzá
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címekkel, mint a „vojvoda”75 — megnövesztette a hozzá illő 
csetnik-szakállt, gondosan ápolt volt ez a „vadon nőtt sza
káll” . Az egész embernek egy mosolya, egy mozdulata már 
nem maradt, amit nem másolt volna — másolt az ő szegény 
ideálja után.

Ez volt a benyomásom, mikor utoljára tál álakoztam vele 
éspedig — a fiatalabb Radonić kisasszony lakodalmán, ahová 
mi hivatalosak voltunk.

Zbjeg, 1944. jún. 7.

(Hiába a jószándék: épp hogy újra fel voltak állítva az 
ágyak a kórtermekben s az ágyakban a frissen megtöltött 
szalmazsákok, patika, ökonómia, konyha kipakolva — ér
kezik a kurír a hírrel, hogy Plaškiba betört az ellenség, le
gyünk készültségben, pakoljunk. A komisszárius ennek elle
nére elutazott (a komisszáriusokról külön fejezetet kell majd 
itt írnom, az eddigi komisszáriusainkról, Nikola Vrboljáról, 
BlanuSáról és erről a mostaniról, aki a legérdekesebb: Milić 
Maliéról) és az új ekonommal (ekonomokról is külön feje
zet kellene: Ili ja, Proleter, Milán és ez a mostani: Miíu) 
egyedül maradtunk Mici és én, hogy a felelősséget viseljük. 
A komisszáriusnak van ugyan egy helyettese, fiatal nő, Desa, 
de szegényke teljesen gyámoltalan, és egyenest hozzánk jött 
tanácsért. Megint tehát „pokret” előtt, megint pakolni. Más
nap reggel újabb kurír Slunjról: az ellenség Vaganc felől 
Slunj felé tör, a veszély, hogy elvágja előlünk az evakuáció 
lehetőségét. Az erdő felé nem lehet evakuálni, sőt a strázsa 
még patrujt se akar abba az irányba küldeni, minthogy az 
erdőben hemzsegnek a katonaszökevények, csetnikek, bandi
ták. Ideérkezésünk napján, alig egy km-re a kórháztól, három 
embert sebesítettek meg. A legrosszabb: nincs telefonunk. Ku
rírok mennek Čažićra, a telefonközponthoz — hírekén. A 
kocsikkal, melyeket a falusi „odbor”74 mozgósított már előző
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nap a kórház számára, a legsúlyosobb, a magatehetetlen be
tegeket elszállítjuk Slunjon keresztül Cvitovićba, a holmikat 
a „zemunicá”-ba, s a mozgásra képes betegek és a kórház
személyzet egyelőre még marad. A Ćačicon keresztül feladott 
sürgönyi helyzetjelentésre és a kérésre, hogy parancsot kap
junk, mit tegyünk — a Zdravstveni odsjek76 sürgöny válasza: 
a helyzet alakulását mi ítéljük meg a helyszínen, s cseleked
jünk legjobb belátásunk szerint. Amennyiben „pokret” mellett 
döntünk, irány Slunj—Cvitovié. Délután Ca&éról telefont 
kapunk — s akkor értesülünk, hogy a szituáció megjavult, 
s mintegy mellesleg (mert az embereket itt elsősorban a helyi, 
közeli események izgatják —) azok, akik a telefont felszere
lik, újságolják, hogy a szövetségesek Észak-Franciaországban 
kikötöttek.76 8000 hajó, 12 000 repülőgép .. . Félórával később, 
hogy a telefon végre működésbe lép, a hírt megerősíti Slunj 
és dr. Saric. És akkorra már nemcsak hogy megjavult, hanem 
teljesen helyreállt a szituáció, úgyhogy — bár az ökrös sze
kereket még itt tartjuk — Slunjt megkérjük, hogy ha más
napra a helyzet nem rosszabbodik, küldje vissza Cvitovicról 
az evakuált sebesülteket. S a szalmazsákokat, melyekből előző 
nap kiszórtuk a szalmát, most újra megtöltjük — s másnap, 
vagyis tegnap reggel már meg is jönnek nagy hallóval nem
csak a kiürített sebesültek, de újak is — a munka megint 
elölről kezdődik, takarítás, kipakolás, s mikor ezt írom, ma 
már a sebesültek és betegek létszáma 100 körül jár — a kór
ház környéke is kitakarítva, az „üzem” normális. Délután 
már „sobna stareiina”77-választás, s utána újra kezdeni a „po- 
litički cas”-okat78 — s most megint egyszer megpróbálom 
folytatni a feljegyzéseket — Kninről.)

Visszautasítani a meghívást, mely ünnepélyes formák közt 
történt, nem lehetett. Másrészt igazi csetnik lakodalom ké
szült. Mint a menyasszonytól tudtuk, maga az olasz gene
rális is jelen lesz — és a csetnik elit. Úgy döntöttünk, hogy 
elmegyünk a Radonic házba gratulálni s onnan a templomba 
a násznéppel — s a templomi szertartás után „meglógunk” 
haza . . .  A násznagy maga pop Đujić volt, nem papi, hanem 
daliás csetnik-uniformisban s körülötte olasz előkelőségek.
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Valósággal cercle-t79 tartott, de amint megpillantott, hozzám 
lép, kezet szorít, és fekete bajusza meg szakálla közül kivilla
nó fehér fogakkal azt mondja:

— Nem furcsa az élet? Ki gondolta volna akkor Kista- 
njében, hogy itt és így fogjuk egymást viszontlátni? — és 
sugárzott a győztesek büszkeségétől.

Hosszú menet volt a háztól a templomig — csetnik diadal
menet olasz asszisztenciával. S a templom előtt olasz autók, 
amik a szertartás után falura, pop Đujić rezidenciájába vitték 
ki a vendégeket, nem tudom, hány malac és borjú pecsenyéjé
nek és igen sok bornak az elfogyasztására. . .  Mi azonban 
erről csak hírből értesültünk, mert mielőtt a templomi szer
tartás egészen véget ért volna, kisomfordáltunk a templom
ból, és gyorsan hazamentünk az „antimalarična stanicá”-ba . . .



A HAZATLAN EMBER ÉS 
NEHÉZ HONFOGLALÁSA

„Kezdünk belül is nomádokká válni ( . . . )  És körül
néztünk gondolatban a földtekén, és kiderült, hogy nincs 
egy város, egy sziget, nincs egyetlen olyan ország vagy 
földrész, ahová kívánkozni különös okunk volna. A vi
lágból kiszorult az ember — jó esetben kiszorult, a 
rosszabbik eser, hogy benne van.”

(Sinkó Ervin, 1940. február 5.)

I .

Maga mögött egy világháborúval és egy tragikusan ku
darcba fulladt világforradalommal, két nehéz, állandó no
mádkodással eltöltött évtizeddel, féltucat, hazájává sehogy 
sem váló európai országgal — melyek között ott van az 
ígéret földjeként áhított Szovjetunió is —, nem utolsósorban 
pedig több sikertelen kísérlettel, hogy végre szellemi gyökeret 
eresszen valahol, valamilyen irodalomban, valamilyen nyel
ven, ha már az anyanyelv országa még irodalmi hazája sem 
lehet: sommásan meghatározva ez képezi Sinkó Ervin múlt
ját, amikor 1939 végén visszatér Jugoszláviába, s emigráns 
éveinek valóságos drzőangyalával, a szellemi és anyagi lét- 
fenntartó szerepét pátosz nélküli heroizmussal viselő orvos 
feleséggel megtelepszik Szarajevóban.

Azaz csak úgy tesz, mint aki megtelepszik. Foglalkozás 
nélküli magyar íróként, forradalmi és krisztiánus múltú zsi
dóként, Moszkvát megjárt, poggyászában a jobb- és baloldal 
szempontjából egyaránt kompromittáló, veszélyesebbnél ve
szélyesebb kéziratokat őrző emigránsként valójában továbbra 
is otthontalan és veszélyeztetett idegen.

S a lényegi változás kilátásai csöppet sem rózsásak. Hisz
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hazára találhat-e egyáltalán — a szó mélyebb értelmében — 
az a korosodó ember, akinek egész addigi élete, nem keve
sebb mint negyven éve tulajdonképpen nem más, mint folya
matos, vég nélküli honkeresés — és a potenciális hazáknak 
ismételt, sorozatos elvesztése?

1.
Emigráns volt valójában már az a félszeg zsidó gyerkőc 

is, aki olthatatlan nosztalgiával kandikált ki az apatini, meg
lehetősen jómódú kereskedő szülők házának utcára nyíló ab
lakán, de nem mert az utcán viháncoló gyerekek közé menni, 
mert mihelyt kilépett, felhangzott a „Jud! Jud!” csatakiáltás, 
röpültek a kövek, és számára az út is az iskoláig és vissza 
majd mindennap vesszőfutás volt, megalázó rohanás a falu
beli sváb gyerkőcök agresszivitása elől.1 S amikor a túl ko
rán emigránssá lett kamasz végre úgy hiszi, hogy a szabadkai 
munkásotthonban, a világproletariátus, a szociáldemokrácia 
emberséges otthonában nemcsak az objektív Célt, de saját leg
intimebb hazáját is végérvényesen megtalálta — kitör a vi
lágháború, s bekövetkezik a már-már vallásos áhítattal körül
rajongott szociáldemokrácia, maga a szociáldemokrata világ
proletariátus teljes erkölcsi és politikai csődje. „Attól kezdve, 
hogy városba került fiatal gimnazista először tettem be a lá
bam a szabadkai munkásotthonba, egész a világháború kitö
réséig egyetlen boldog mámorban éltem. A munkásotthonban 
senki sem törődött fajjal, felekezettel, nemzetiséggel, magyar, 
szerb, német munkások ülték együtt és engem, éretlen gim
nazistát első naptól kezdve, akár tudatosan, akár öntudatla
nul, százszor különb pedagógiai érzékkel kezeltek, mint a 
szüleim, akik kétségbeesetten nem tudtak mit kezdeni velem, 
s mint a gimnáziumi tanárok, akik csak szorgalmasan buk
tattak”2: így festett a megtalált szellemi, politikai és emberi

1 Szemben a bíróval (kézirat); En face du Juge címen az Europe 1935. május 
15-i számiban jelent meg (36—72. 1.).

* Uo.
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Otthon, az egzisztenciális Haza, s ezt a hazát döntötte romba 
napok alatt a szociáldemokrácia „hazafias” eksztázisa Euró- 
pa-szerte, közvetlenül pedig a szabadkai munkásotthon „el
nök elvtársa”, aki az Optimisták tanúsága szerint egyszerűen 
kidobatja az otthonból az izgága könyvtáros-poétát, mert 
Magyarország érdekeit semmibe véve felelőtlenül egyre csak 
azt kiabálja, hogy le a háborúval. . .

A világháború kitörésétől az őszirózsás forradalomig: az 
ifjú Sinkó kéziratos szabadkai naplója8 és első verskötete4 
tanúságaként egy hiábavaló keresésekkel, szellemi buktatók
kal és zsákutcákkal teli időszak, egy új, a régit pótló szellemi 
haza, emberséges ethosz szenvedélyes kutatásának az időszaka 
volt, ami végül is az újra megtalált mozgalomban, a csődöt 
mondott szociáldemokráciát gyakorlatilag is megtagadó bol- 
sevizmusban és a magyar Kommünben lelte meg pozitív 
konklúzióját. A magyar KP hivatalos orgánumává lett Inter
nationale alapító tagja, Űjpest párttitkára, a VI. kerületi és 
a Budapesti Munkástanács tagja, a Vörös Hadsereg katonája 
és Kecskemét városparancsnoka: a húszéves költő életrajzá
nak ezek az el nem hanyagolható tényei önmagukban talán 
nem, de a kéziratos Az út című könyve, a forradalomnak ez 
a hiteles szubjektív krónikája, valamint az Aegidius útra 
kelése5 és az Optimisták időállóan bizonyítják, hogy szerző
jük annak idején világmegváltó eksztázisban, nem lanyhuló 
chiliasztikus mámorban élte, harcolta és a rá-rátörő erkölcsi 
konfliktusokkal is viaskodva küzdötte végig a forradalmat, 
amelyben és amelynek révén — egy egész értelmiségi nem
zedékre jellemzően — az egyetlen, végső emberi Ethoszt, az 
igazi Világhazát vélte mindenkorra megtalálni. S épp a Vi
lágforradalomnak hitt harccal való teljes azonosulás, felfo
kozott, maximálisan intenzív együttélés miatt lett olyan sors
döntő Sinkó számára is a vereség, a Tanácsköztársaság és a

* Sinkó kéziratot műveit, melyekre tlább hivatkozunk, 1. a zágrábi JAZU 
Irodalomtörténeti Intézetében.

4 Éjszakák és hajnalok. Hungária k6- és könyvnyomdái mőintézet, Szabadka, 
1916.

1 Első közlését l. a Nyugat 1927-es évfolyamában, könyv alakban pedig az 
azonos című prózakötetben (Fórum, 1963).
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kibontakozni kezdő európai forradalmak leverése a Világfor
radalom elmaradása.

A nyárspolgár életén a leghatalmasabb, még az ún. világ
rengető társadalmi viharok sem hagynak mélyebb nyomot, 
mert még ha részvevője is a nagy történéseknek, valójában 
Fabrice deli Dongo-i kívülállóként viszonyul hozzájuk, s így 
az események nem válnak saját eseményeivé. S kisebb mér
tékben ugyan, de a nyárspolgár-forradalmárra is jellemző ez: 
bár magáévá teszi a „külvilág” Waterlooját, „átérzi” jelentő
ségét, sőt harcol is érte — ha a Waterloo lezajlott, s történe
tesen merőben másként, mint ahogy maga is sóvárogta, az ő 
számára lényegében semmi sorsdöntő nem történt, folytatja 
ugyanazt a langyos, privatisztikus és „realista” életet, amely
ből a világrengés egy pillanatra kizökkentette. Sőt megeshet, 
hogy alkalomszerűen esetleg később is részt vesz a dib-dáb 
kis „külvilági” csatározásokban, amelyek már csak vérsze
gény utóharcai az egykori, igazi nagy Csatának, azonban az 
ő, most már ismét és végérvényesen „realista” igényeit ez is 
tökéletesen kielégíti, ami elmúlt, az elmúlt, a tegnap nem hat 
ki nála sorsdöntőén a mára és holnapra.

Sinkó Ervin életében azonban az ifjúkor tragikus kimene
telű, jelentőségében világméretűvé duzzadt Waterlooja nem 
holmi epizód lett csupán, nem egy szépséges intermezzo, ame
lyet majd legfeljebb afféle „ifjúkori emlékként” hord magá
val a hátra levő éveiben, hanem egész egzisztenciájára ráne
hezülő, életútját fatálisan megpecsételő, múlttá nem tehető 
jelenvalóság. Mint Bollert Mihály, a Tizennégy nap6 nyilván
valóan önéletrajzi írószereplője — akinek megformálásával 
Sinkó Szarajevóban, majd Drvaron is küszködik, a hazátlan- 
ság egzisztenciális problémájával viaskodva „életben” és „iro
dalomban” egyaránt —, Sinkó is egész életén át magával 
vonszolja az ifjonti-szép, „merész, messianisztikus remények” 
szertefoszlásának, az 1919-ben oly kézzelfoghatónak tűnt 
Éden, a planetáris Haza ködbeveszésének életérzést megülő, 
lidérces terheit. „Akkor úgy látszott, hogy a kitört és a ké

• El*6 magyar nyelvű kiadása: Testvériség—Egység Könyvkiadó Vállalat, Növi
Sad, 1950.

418



szülő forradalmi harcok majd az egész lázadó emberiséget 
végső leszámolásra, új és szabad világ megvalósítására moz
gósítják. A látszat csalt. Egy egész nemzedék vált a saját 
vakmerő reményeinek invalidusává” — vallja a regénybeli 
Bollert Mihály, annak az életérzésbeli bénaságnak pontos 
meghatározásaként, amely Sinkót is végérvényesen képtelenné 
tette a tizenkilences messianisztikus remények visszahódítá- 
sára, a korlátlan hit visszaszerzésére, hogy az egyetemes
emberi világ, a szépséges Világhaza nem valami irreálisan 
távoli utópia, hanem ennek a századnak, az S korának rea
lizálható történelmi eszméje. Világforradalom helyett egy őrü- 
letes világ-ellenforradalom: ezt látja Sinkó a teljes vadsággal 
kirobbanó új világháborúban. „Az újsághírek: egy őrült rém- 
látomásai. A téboly triumfusa. Amit 19-ben vártunk — 40- 
ben bekövetkezett, csak nem mi, hanem az ellenség csinálta 
meg” — írja 1940. július 10-én a drvari naplóban, mintegy 
utolsó búcsúként mindattól, ami annak idején őt és egész 
nemzedékét, a Bollert Mihály ok sokaságát a „merész, messia
nisztikus remények” optimistáivá, nem sokkal később pedig 
egy elveszített Világhaza világkóboraivá, a vakmerő remé
nyek invalidusává tette.

2

Majd egy évtizedes vergődés a „zászló nélküliség”, a szel
lemi és emberi hontalanság s a végül szintén elégtelennek 
bizonyuló krisztianizmus útvesztőiben: ez lett a közvetlen 
következménye Sinkó számára a Tanácsköztársaság s általá
ban az európai forradalmak elbukásának. De amint az egye
temes fehérterrorból fokozatosan kibontakozott s egy új vi
lágégést anticipált a fasizmus, a „gonosszal való szembe nem 
szegülés” tolsztoji álláspontja, a krisztianizmus végső soron 
meddő moralizmusa Sinkó számára is egyre lehetetlenebbé 
vált, s az elveszített Éden permanens alkotói elsiratását a 
húszas évek végén nála is egy viszonylagos „fix pont”, az 
egyetemest legalább részben pótló „kis ethosz” keresése váltja
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fel. A teljes reménytelenség egy évtizedes sötétje után egy 
még nagyobb, minden addiginál nagyobb sötétség, a fasizmus 
egyre tapinthatóbbá váló réme mintegy rákényszeríti őt is, 
hogy az elveszített Világhaza helyett kevesebbel, egy nem
zeti határokkal körülzárt hazával is beérje — s figyelme 
ekkor természetszerűleg Moszkvára összpontosul. Párizsi 
emigrációjából sejti ugyan, hogy az 1935-ös Oroszország több 
vonatkozásban nem Lenin Szovjetuniója már, s olvasmányai
ból — melyek közt ott van André Gide oroszországi könyve 
is — jól tudja, hogy nemcsak a fasizálódó Európában, de 
vele egyidejűleg s kétségtelen Összefüggésben, magában a 
Szovjetunióban is sorsdöntő változások vannak kialakulóban. 
S mégis avval a hites, kétségbevonhatatlan meggyőződéssel 
ül a Vityebszk teherhajóra, mely 1935 májusában Ruenból 
Leningrádba viszi, hogy abban az Európában és abban a vi
lágban mégis, mindenek ellenére is csupán a Szovjetunió lehet 
az antifasizmus, az emberség, a szocializmus egyetlen reális 
hóna, következésképp az ő személyes hazája is.

A moszkvai napló7 nyers, stilizálatlan soraiból talán az Egy 
regény regénye drámaiságánál is drámaibb módon bontako
zik ki az az egyre kétségbeesettebbé váló harc, amely e hites 
meggyőződés és az antiideologikus látás, az optimista elkép
zelések és a személyes tapasztalatok között folyik a napló 
írójában szinte az első szovjetunióbeli óráitól kezdve.

1935. július 7-i bejegyzésében a saját kérdésére, hogy vol
taképp melyik irányba mennek itt a dolgok, hova visz ez az 
út, lényegében még egészen pozitív választ ad: „Én, mint 
Mici is, a szocializmust látjuk az iránynak” — szögezi le, 
de mintha túl egyértelműnek és túl kategorikusnak találná 
a választ, árnyaltabb fogalmazásra inti és némiképp korri
gálja is magát: „ . . .  annak előfeltételei készülnek s készültek 
el már részben”. S még egyéves moszkvai tartózkodás után, 
1936. március 8-án is — miközben toronymagasságnyi hal
maza gyűlött össze a negatívabbnál negatívabb tapasztalatok
nak, de ugyanakkor egyre rémültebben figyelte a felgyorsult

7 Kézirat, az Egy regény regénye (Fórum, 1961) dokumentumanyaga a pirizii 
kéziratot naplóval együtt.
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iramban térhódító európai fasizmust is, ami új életet adott 
az egyébként egyre gyengülő, Szovjetunióba vetett hitének —, 
az egyéves ottlét alatt látott és hallott s az Optimisták kéz
iratának meghurcoltatása közben személyesen is átélt negatí
vumok ellenére is egészen egyértelműen viszonyul a szovjet 
valósághoz: „És mégis — s ebben Mici és én tökéletesen 
egyetértünk — háború esetén itt a helyünk a Szovjetunióban
— vagy ahová a Szovjetunió küld bennünket, hogy szolgál
junk neki.”

Azonban a gondosan őrzött egyensúly remény és tapasz
talat, ideológia és valóság, érzelmi és racionális viszonyulás 
között végül mégis felbillent. „Tegnap megírtam és elküldtem 
Romain Rolland-nak az én »gyónásomat«” — jegyzi be Sinkó 
a naplóba 1936. augusztus 14-én, s bár nem mellékeli a le
velet, amit jóakarójának, irodalmi útja egyengetőjének s min
denekelőtt a Szovjetunió melletti elkötelezettségével példát 
mutató nagy humanistának ír, egészen nyilvánvaló, miről 
szólt a vallomása: „»gyónásomat« arról, amit senki másnak 
nem mondanék meg, hogy szörnyűséges gyanút ébreszt ben
nem, ami az URSS-ben történik.”

Megrendülten, egy sajátságos belső meghasonlással éri tehát 
Sinkót a kitoloncolással azonos határozat, hogy nem hosszab
bítják meg francia útlevelüket, s ezt a meghasonlást csak még 
jobban elmélyíti a nagy pörök immár Párizsból szemlélt epiló
gusa. A szovjetunióbeli viszonyokat ekkor már végleg illúziók 
nélkül — de még mindig reménykedéssel szemléli. „Az URSS- 
ben ma uralkodó szellem förtelmes, hazug, embertelen — de 
az URSS-ben az Andersen meséjebeli rút kiskacsára gondo
lok, aki egy szép napon gyönyörű hattyúvá válik, válhatik. 
A feltételek ott már megvannak hozzá. . .  s hogy e feltéte
lek ellenére eszeveszetten sok a hasonlóság közte és a fasiszta 
államok között, ez annak a következménye, hogy az októberi 
forradalom diadala csak féldiadal volt, mert megállt az orosz 
határoknál” — írja párizsi naplójában 1938. július 8-án, 
azonban a belpolitikai viszonyokról alkotott lesújtó vélemé
nyét ekkor még valamelyest ellensúlyozni tudja a Szovjet
unió antifasiszta külpolitikájába vetett bizalma, amely az
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utolsó szubjektív kapcsot képezi közte és Moszkva között: 
„Oroszország még mindig »tabu« nekem és nem vagyok haj
landó eltekinteni attól, hogy legfőbb és egyetlen halálos el
lensége a német és olasz fasizmusnak . . .  Ez az, ami elszakít- 
hatatlanul hozzáköt.” S igen természetes, hogy az ember, aki 
előző reményeitől is nehezen, csak a tapasztalati tények hal
mazának kényszerítő hatására volt hajlandó megválni, ezt az 
utolsó, a sztálini &£/politika iránt táplált reményét mint 
csakugyan utolsót, visszahozhatatlant temeti el, amikor Sztá
lin kiegyezik a fasiszta Németországgal. Mintha kést döftek 
volna a hátába, de nem világos nappal s városi utcán, 
hanem egy őserdőben, ahol már minden lehetséges — kom
mentálja Sinkó a párizsi naplóban az érzést, mellyel a fran
cia napilap szenzációs hírét olvasta a moszkvai egyezségről, 
s e kommentárban nincs stiláris túlzás: éveken át szenvedé
lyesen védelmezett, maximális erőfeszítésekkel fönntartott 
kínkeserves hite, utolsó potenciális Hazája, legintimebb em
beri Ethosza dől romba a mindaddig képtelennek tartott le
hetőség valóra válásával. S bár a Nehéz honfoglalás arról 
tanúskodik, hogy Sinkó a háború kitörése után állandóan 
figyelemmel kíséri, várja, szinte sóvárogja a híreket, melyek 
arra utalnak, hogy Andersen kiskacsája átváltozóban van, 
hogy Sztálin talán mégiscsak „megszegi” a Hitlerrel kötött 
egyezséget s belép a háborúba — a sztálini Szovjetunióhoz 
boszniai évei alatt már a külpolitika tekintetében sem tudott 
olyan hitesen viszonyulni, mint ahogy az egész szovjet való
sághoz viszonyult, amikor a Vityebszk fedélzetére lépve azt 
hitte, hogy bizonyos zavaró híresztelések ellenére mégiscsak, 
valójában is a nagy orosz Október és Lenin országa az, ahová
— másfél évtizedes hazátlanság után — most neki is meg
adatik eljutni s benne emberként és íróként egyaránt hazára 
találni.

3.

A Szovjetunió elvesztése — mielőtt még valójában megta
lálta, véglegesen sajátjának mondhatta volna — nemcsak po
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litikai értelemben jelentette a potenciális „kisebb haza”, a 
Világhaza „pótlására” hivatott egyetlen szocialista ország el
vesztését, hanem alkotóilag is.

Két verskötet, az Éjszakák és hajnalok meg A fájdalmas 
Isten*, gyorsan elhalt bécsi folyóiratának tizenhárom száma9, 
néhány tucat vers, novella és tanulmány különféle — ma
gyarországi, vajdasági, romániai, csehszlovákiai, svájci, oszt
rák, német és francia — lapokban és folyóiratokban, három 
kisregény a Nyugatban10 és egy a Twzben11 — valójában ez 
volt minden, amit a moszkvai út előtt íróként a magáénak 
mondhatott. Két évtizedes írói és csakis írói, semmiféle pol
gári foglalkozást nem ismerő létforma eredményeként ez 
nem sok, de ez a terjedelemben viszonylag szerény termés 
még szerényebbnek, a kevesebbnél is kevesebbnek minősült 
annak a körülménynek a fényében, hogy mindez szórványo
san s majd egy tucatnyi országban jelent meg — azaz szó
ródott szét, anélkül, hogy írójuk valahol is szellemi gyökeret 
ereszthetett s legalább irodalmi hazára találhatott volna.

S ekkor jön Moszkva, a Szovjetunió, mely nemcsak poli
tikai, de irodalmi értelemben is az ígéret Földje, hisz több 
százezres, sőt milliós példányszámban jelenteti meg az euró
pai baloldali emigráció forradalmi irodalmát. . .  Párizsból 
legalábbis így képzelhette Sinkó az indulás előtt, s ez az el
képzelés egy vonatkozásban nem is volt ábrándos: három 
dolgos év intenzív alkotómunkájának eredményeként ott volt 
a poggyászában egész addigi íróságának betetőzése, az Opti
misták 1200 oldalnyi súlyos — tartalmában, jelentőségében 
is súlyos — kézirata. Márpedig hol, a rohamosan fasizálódó 
Európa melyik országában számíthatna nagyobb érdeklődésre 
a tragikusan elbukott Magyar Tanácsköztársaság szenvedélye
sen megélt valóságának a regénye, ha nem a győztes forra
dalom földjén, a lenini Szovjetunióban?

• Verlag Julius Fischer, W ien, 1923.
• A Testvér 1924 decemberében indult, s 1925 decemberében szfint meg.
11 Aegidius útra kelése (1927), Tenyerek és öklök (1927), Sorsok (1932).
11 Történet, melynek még címe sincs (1922—23).
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Ez a remény önmagában kétségkívül nem volt ábrándos, 
viszont kétségtelenül az volt az író állhatatos elképzelése, 
hogy a harmincas évek Szovjetuniója — minden figyelmez
tető párizsi híresztelés ellenére — továbbra is, ténylegesen is 
a nagy orosz Október és Lenin Szovjetuniója. Az Optimisták 
moszkvai odisszeája kellett ahhoz, hogy Sinkó személyesen 
is meggyőződjön ennek ellenkezőjéről, s hogy minden addigi 
írói sikertelenségét is felülmúló tényként meredjen a való
ságra, hogy ez a Moszkva, Sztálin Moszkvája nemcsak hogy 
az Optimistákat, de semmi olyat se igényel, ami szellemben 
valamelyest is hasonlítana a magyar forradalom forradalmi
— mert kendőzetlenül igazmondó, „lakkozástól" mentes — 
regényére.

Az Optimisták moszkvai vesszőfuttatásának autentikus do
kumentuma, a moszkvai napló a tanú arra, hogy íróját a 
számára nemcsak politikailag, de immár irodalmilag is egyre 
elérhetetlenebbé és irracionálisabbá váló potenciális Haza, a 
sztálini Szovjetunió elsiratásával párhuzamosan mindjobban 
áthatja, foglalkoztatja és megszállja a nosztalgia egy má
sik, jóval kisebb irodalmi haza — Magyarország után. „Pest! 
Pest! Vajon ott inkább otthon volnék?” — vallatja magát 
naplójában 1936. február 7-én az egyik moszkvai magyar 
barátja otthoni, a Sallai-Fürst per Budapestjéről szóló él
ménybeszámolója hatására, s egy héttel később, egy telt ház 
előtt bemutatott Rimszkij-Korszakov opera megtekintése után 
„szomjas irigységgel” gondol rá, hogy egyszer talán az ő 
drámáját is — a Sallai-Fürst pör regénye, a Tizennégy nap 
ekkor még drámának készül — ilyen nagy és lelkes közön
ség, anyanyelvű közönség, a magyar közönség nézi majd — 
de természetesen nem a Horthy-Magyarország közönsége.
1936. február 15-én, az operaelőadást követő napon ugyanis 
félreérthetetlenül szögezi le a naplóban, milyen magyar kö
zönség után sóvárog oly „szomjas irigységgel” : „ma reggel is 
még félálomban arról fantáziáltam, hogy fogják majd egyszer 
a Magyar Tanácsköztársaságban posztumuszán kiadni, amit 
én — világcsavargó — Sv. Ivánon, Bécsben, Zürichben, Pá
rizsban — most meg Moszkvában voltaképp kevés örömben
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— s drágán megfizetett örömökkel — írok.” Hogy a „szom
jas irigységgel” sóvárgott irodalmi hazáért nem hajlandó 
áruba bocsátkozni, magáénak vallani bármiféle országot, akár
milyen Magyarországot, azt két nappal az opera-élmény s a 
vele kapcsolatos reflexiók bejegyzése után még egyszer hatá
rozottan megerősíti a naplóban: „magyar író vagyok és ma
gyar író Franciaországban éppoly kevéssé jelent bármiféle 
szükségletet, mint Szovjet-Oroszországban (.. .) sehol a vi
lágon nem vagyok nélkülözhetetlen — mert ahol lehetnék az, 
Magyarország, az nincs számomra. Pont.”

A politikai hontalansággal együtt az irodalmi hontalanság 
tudata is véglegessé válik tehát Sinkóban, s alkotóilag is lét- 
telenül érkezik Boszniába, az egykor már megismert vidékre, 
amelynek szelíd-szép tájait, az emberek nyomorúságos életéi 
s a velük való szolidarizálást, de egyúttal kulturális-nyelvi 
idegenségét is nem egy szép versében örökítette meg annak 
idején12, amikor a húszas évek végén rövid ideig Szarajevó
ban éltek.

Irodalmi hazára találásának, igaz, most merőben mások 
a távlatai, mint az első boszniai itt-tartózkodás idején. 
Mint a Nehéz honfoglalás is tanúsítja, nyomban a Jugoszlá
viába való visszatérés után Krleíában segítőkész barátra ta
lál, felmerül a Pecatbzn való közreműködésének, sőt az 
Optimisták horvát nyelvű kiadásának a lehetősége is, azon
ban a közbejött háború miatt mindez puszta lehetőség ma
radt: a Pecatbzn még a „megrendelésre” írt Anatole France- 
esszé sem jelent meg, az Optimisták horvát nyelvű kiadásá
ból sem lesz semmi, és Sinkó „irodalmi honfoglalása*' az új 
kultúrközegben egyetlenegy novella, az Első napom Párizsban 
„bemutatkozó” megjelentetésére korlátozódik — egy zágrábi 
napilap tárcarovatában ..  ,13

így aztán elementáris szükséglete, melyet 1940. február 13-i 
naplójegyzetében úgy fogalmaz meg, hogy „hanggá válni a 
hangzavarban, publikálni”, továbbra is kielégítetlen, sőt gro-

11 L. közöletlen verseit és A hontalanság versei cfmen közölt ciklusát az Oj 
Symposion 37/38. számában.

19 Novosti, 1941. III. 16., 19. 1.
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teszk igény marad. Groteszk, mert annál nyomasztóbb és 
terhesebb, minél jobban növekszik a kéziratok — versek, 
novellák, drámák, filmszcenáriumok, tanulmányok, regények, 
naplók: egy valóságos életmű! — fél Európán át hurcolt és 
meghurcolt halmaza, s halvány remény sincs arra sem, hogy 
legalább egy kisebb hányada hamarosan napvilágot lásson, 
nemhogy az egész életmű otthonos realitássá, szellemi hatóté
nyezővé váljon valahol. Természetes tehát, hogy a Nehéz hon
foglalásban illuzórikus, kísértetiesen valótlan és mániákus 
megszállottságként kísért a továbbra is az asztalfióknak, pon
tosabban az európai bolyongások alatt jócskán megviselt bő
röndöknek készülő „irodalom”, sőt önnön „írósága” is, mely
nek teljes groteszkségét és tragikomikumát az a naplóban is 
megörökített élethelyzet jelképezi, amikor a Sinkóéknál dol
gozó drvari asszony megkérdi a semmi tisztességes polgári 
foglalkozást vagy mesterséget nem ismerő furcsa embert: „3í<*- 
gának az állam fizet azért, mert író?”

Hanggá válni a hangzavarban: e beteljesülés helyett, mely 
valóssá tenné emberi és írói egzisztenciáját, Sinkó számára 
továbbra is a monológ a központi, sőt most már egyetlen 
„önkifejezési forma”.

Valószínűtlen vagyok. Még a nyelv is, melyen kiáltok
S egyáltalán
Lesz negyedszázadja már, hogy kalásznak hívták

a kalászt
Lánynak a lányt s lángnak a lángot, mit láttam.
Föld helyett emlék az, min azóta állok

— írja 1942-ben a Vándorbotom meg-megtorpan című ver
sében, s a szóval, az anyanyelvvel együtt történő irreálissá, 
valószínűtlenné válásának ez a tudata folyamatosan kísérti
— és feltámasztja az abbahagyás imperativusát. Valós kö
zönség helyett önmagának és csakis önmagának, groteszk 
„íróságának” róni a betűket, holott most már folyóirat sincs, 
ahol alkalomszerűen élet jelt adhatna magáról? — Nem vé
letlen tehát, hogy Sinkóban végül is sorstudattá válik felis
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mert írói helyzete: a világháborús Európában nemcsak fö
lösleges, de tragikomikus is magyarul írni, a magyar szó min
denütt hazátlan, hisz a szónak, a magyar nyelven leírt költői 
szónak még itt, a forradalmi és testvéries Boszniában sincs, 
a nyelvi korlátok miatt nem is lehet reális és éltető Hóna:

Hallgatag fák között ha vérük kicsordul,
Kordun, Lika, Boszna — itt van kiért, miért,
A célt, tömör testét, tapintja mind a kéz . . .
Jaj és — én? Élnek-e még kikért fáj karom? 
ös, erős fák között hazátlan szél vagyok,
Egész nagy világé s világtól elhagyott,
Fantom nyelven süvölt fantom népnek dalom.14

4.

Egy évvel Boszniába jövetele előtt a politikai és irodaim; 
hazátlanság egzisztenciát megülő, bénító és lehúzó tudatán 
kívül egy harmadik hontalanságtudat is birtokba veszi Sinkó 
egész „világcsavargó” lényét: kézzelfogható, ujjal tapintható 
létveszélyként, a maga és élettársa személyes sorsának alap 
vető kérdéseként mered rá az ún. zsidókérdés, melyet az 
őrült mázoló és sokmilliós tábora Európa-szerte akkortájt 
már kannibalisztikus sietséggel készült „megoldani”. A pán 
zsi napló tanúságaként 1938 végén és 1939 elején Sinkó egy 
több részből álló előadássorozatot tart a Párizsban élő ma
gyar zsidók számára, s ezeknek az előadásoknak Mit tegyünkf 
címen 1938. december 15-i keltezéssel egy sokszorosított do
kumentuma is fennmaradt, mely szuggesztíven bizonyítja, 
hogy Sinkó közel sem „teoretikus” kérdésként, s nem is a 
kívülálló, saját bőrét ilyen vonatkozásban biztonságban érző 
„szolidáris humanista” módján vizsgálja a nem sokkal később 
szó szerint is véressé váló témát, hanem annak az embernek 
a módján, aki tudja, minden idegszálával érzi, hogy végső 
soron a kérdésfelvetés helyességétől, a kérdésekre adott vála-

u Partizán hadikórház No. 9. L. Sinkó idézett ciklusát.
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szók reálisságától, a járhatónak minősített kiút járhatóságától 
függ milliók életével együtt világcsavargó kettőjüknek léte 
vagy nemléte is.

E cikkben a zsidóság európai helyzetének drámai felvázo
lása után Sinkó polemikus hévvel veti el a különféle nem
praktikus, ideológiai „megoldások” tervét, többek között a 
baloldal álláspontját is, melyet főleg a zsidóság körében tart 
elterjedtnek, s ezért pár excellence zsidó attitűdnek nevezi. 
„Egyik oldalon a munkásosztály, másik oldalon az elnyomók 
és mint minden társadalmi kérdést, a zsidók baját is, mely 
csak egyik tünete a világválságnak, az antifasizmus, annak a 
munkásosztálynak győzelme fogja megszüntetni, mely a ter
melésben elfoglalt helyénél fogva, lévén az utolsó elnyomott 
osztály, győzelmével minden faji és nemzeti elnyomásnak 
végét kell hogy jelentse” — polemizál Sinkó lágy iróniával 
a baloldal, s szerinte mindenekelőtt a zsidó baloldal szimpli- 
fikáló, a zsidókérdést mint társadalmi problémát végletesen 
leegyszerűsítő nézetével, s bár nem utasítja el az osztályhar
cos viszonyulást, a zsidóság szempontjából nem tartja lehet
ségesnek e végső, majd csak a proletariátus teljes győzelmével 
beálló felszabadulás kivárását: ha győzelemmel végződik is 
a munkásosztály harca, addig előreláthatatlan, felbecsülhe
tetlen, de mindenképpen hosszú idő múlik el, s szemben az 
egyes országok munkástömegeivel, a hazátlan, földönfutóvá 
lett zsidóság milliói számára semmilyen létezési lehetőség sincs.

A polemikusán elvetett egyéb elképzelésekkel szemben Sinkó 
abban látja az egyetlen lehetséges kiutat, hogy a zsidóság néppé 
válik. „Ha azt mondom, hogy az események ma letagadha
tatlan világossággal állítanak az elé a dilemma elé 5—6 mil
lió zsidót, hogy néppé lesz vagy ronggyá, ez nem jelent se 
»fajvédelmet«, se korlátolt nacionalizmust, csak egyet: néppé 
kell lennünk, hogy emberekké lehessünk, mint a többi em
berek” — vonja le Sinkó a maga konzekvenciáját, s a néppé 
váló zsidóság lehetséges hazájaként végül is a palesztinai 
zsidó kolóniát jelöli meg.

A zsidó hontalanságnak ezekkel a személyes sorsprobléma
ként is megszenvedett kérdéseivel érkezik Sinkó 1939 végén
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a monarchofasiszta Jugoszláviába. S nem azért éppen ide, 
mintha zsidóként itt nagyobb létbiztonságot remélne, hanem 
azért, mert itt élnek öreg szülei, s ha már valahova menni 
kell — Franciaországban az idegenlégiótól tartva nem mer
nek maradni, a Mit tegyünk? elképzelései pedig 1939 végén 
is utópiának bizonyulnak még —, akkor idejönnek, közelebb 
a szintén létveszélyben forgó szülőkhöz.

Biztonság csakugyan nem várta a széthullás előtt álló s 
gyorsan szét is hullott Jugoszláviában sem. Ellenkezőleg, 
a hírek és események gyors egymásutánja egyre reálisabbá és 
tapinthatóbbá tette a kezdetben még irreálisnak tűnő, testet
len Veszélyt, a zsidó sors beteljesülését: 1939 utolsó napjai
ban hír Krlezától, hogy Lepoglaván már kész a koncentrá
ciós tábor; 1940. január 7-én levél Zágrábból, hogy ott Sin- 
kót is keresték; június 25-én újsághír, hogy Franciaországban 
is megkezdődött a zsidó vallásúak megkülönböztetett „kien
gedése” az országból, ami azt jelenti, hogy ha ott maradnak 
is, ott sem várt volna rájuk semmi jó; 1941 áprilisában az 
NDH-szervek kiutasítják Drvarról a szerbiai születésű pra
voszlávokat, s ő, a pravoszlávokkal kiegyenlített zsidó, szin
tén várja, mikor fogja kitoloncolni a „katolikus” hatóság; 
májusban pedig már Mici, az őrzőangyal is veszélyben van: 
az NDH jelentést kér, milyen fajhoz és felekezethez tartoz
nak a drvari orvosok és tisztviselők, s június 11-én meg is jön 
a rendelet, hogy három hónap múlva el kell hagynia kórházi 
állását. . .

Amikor tehát 1941. május 8-án Sinkó azt írja drvari nap
lójában, hogy a legutóbbi napokban e város, mellyel addig 
nem is igen érintkezett, már csak azért is „a mi Drvarunk” 
lett a számára, mert a Független Horvát Állam zsidót és 
pravoszlávot egy kalap alá fogó, egyazon sárga folttal el
látó rendeletei sorsközösséget teremtettek közte és az abszo
lút többségben levő drvari pravoszláv lakosság között, ami
nek folytán most az az illúziója, hogy otthon van, s annyira 
otthon, amennyire 1919 óta soha és sehol otthon nem érezte 
magát — akkor nem a szabad s a szabadságát élvező ember 
hálája szól a számára létbiztonságot nyújtó Otthonért, hanem
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a gettóba szorított ember hálálkodik, hogy végső veszélyez
tetettségében, animális „faji” kiszolgáltatottságában megada
tott neki legalább egy fiktív, érzelmi otthonosság egy szintén 
kiszolgáltatott s őhozzá hasonlóan szintén létveszélyben forgó 
emberi közösséggel.

Személyes hitelű, saját egyszeri életére is vonatkoztatott s 
minden idegszálával átfélt volt az a félelem is, mely a Mit 
tegyünk?-ben kapott hangot. Abban a félelemben azonban 
nem volt benne a lepoglavai koncentrációs tábornak vagy 
annak a híre, hogy Zágrábban már őt is keresték az Apoka
lipszis korszerű lovasai, s nem volt benne a rémület sem, me
lyet az orvos feleség — a zsidó orvos feleség — elbocsátásá
nak az előlegezése váltott ki; más szóval, nem volt benne a 
Sors konkretizálódásának, a brači és rabi zsidótáborban rájuk 
váró hónapoknak egyre érzékelhetőbbé váló anticipációja. 
Egy vonatkozásban azonban tökéletesen azonos volt a párizsi 
és a drvari rémület: Párizshoz hasonlóan, ahol Sinkó, az ot
tani napló tanúságaként, azt tartja a zsidó szenvedések ször
nyűséges karakterisztikumának, hogy a koncentrációs táborok 
előtt álló zsidóság egy adott helyzet következtében és nem 
egy ügy érdekében szenved, mert nincs egy külön, saját ügye
— Párizshoz hasonlóan most itt, Drvaron is az adott helyzet 
következtében beálló, céltalan és értelmetlen megsemmisülés 
iszonyának ad hangot az 1941. május 23-án írt Zsidó kiáltás 
című versében:

Rettenet a rögtől megfosztott, 
Az el nem vethetett vetés.

Ki célt és mindig célt imádtam, 
Melyért vérem vígan folyna,
Ma véres-cibáltan, kivágtan, 
Borzadó gyökerem fogja,
Égre kiáltok . . .  Csak ez pokol: 
Céltalan halálok pokla.
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5.

Teljes hazátlanság több vonatkozásban is: a Világforrada
lom invalidusaként, a Szovjetunióval az utolsó politikai ha
zát is elvesztő emigránsként, magyar íróként, koncentrációs 
táborok elé néző zsidóként. . .  Az egyetlen, legutolsó Haza 
tehát: húsz küzdelmes évének kitartó társa, „világcsavargó” 
életének szellemi és anyagi támasza, Mici, akiről joggal írja 
a drvari naplóban, hogy húsz éven keresztül olyan közel volt 
hozzá, mint tulajdon bőre, s hogy elválaszthatatlan tőle az 
erő, a tulajdon erejének ereje. . .  Mici azt jelenti, hogy „a lét 
hidegében van hová fordulni melegért”, vagy mint egyik 
drvari versében vallja, ő a „Ház, Hazám, Egy-Szentem”.

Azonban pár héttel Jugoszláviába érkezésük után — mint
ha az addigi legkülönfélébb hazátlanságok nem lennének
elégségesek — ez a Ház, ez a Haza, ez a legutolsó Egy-
Szentség is roskadozni kezd, megingatja a kettőjük éle
tébe váratlanul berobbanó Harmadik.

S naplójában hiába ismétli és bizonygatja magának a ti
zennyolc éves, Sonja nevű tüneménytől meglepett és megré
szegített negyvenéves „világcsavargó” a legkülönfélébb variá
ciókban, hogy az ő életéhez csak Mici kell, egyedül ő az
életszükséglete — Sonja van, létezik, berobbant az életébe,
a racionálisan felfoghatatlan, örvénybe húzó, egész egziszten
ciát fölkavaró shakespeare-i Szerelem, Fátum, Sors megteste
sítője, akit a leglogikusabbnál is logikusabb „ellenérvekkel” és 
„appage Satanas”-okkal sem lehet elhessegetni, s nem mintha 
maga Sonja volna az „agresszíven kötődő”, hanem azért, mert 
a kettőjük közé beállt, számukra is irracionális Viszony az, 
ami makacsul kötődik, rátapad életükre, s nem tágít. Sonja: 
maga a sorscsapás, amely ellen — ki-ki a maga módján — 
e drámai háromszögben mindnyájan küzdeni akarnának, de 
hasztalan, hisz semmiféle okoskodás, megjátszott tolerancia 
vagy mell veregető szánom-bánom se képes segíteni; ami be
következett, az bekövetkezett, s olyan felfoghatatlanul evi
dens és kifürkészhetetlenül valószerű, mint amilyen felfogha
tatlan, kifürkészhetetlen, sorsszerűén titokzatos, de mégis
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egészen valós az is, hogy a hajnali villamos jégvirágos ab
lakára — melyen a Sonja-drámával megzavart „világcsavar
gók” csendes fájdalmú, búcsúzkodós hangulatban a vasútállo
másra utaznak, hogy ott rövid ideig ugyan, de megváljanak 
egymástól — honnan, honnan se, de odakerült az életük 
Démonát szimbolizáló név, épp az ö  neve, nagy betfikkel a 
jégvirágba karcolva: SONJA . . .

E késői, az életét egyszerre megáldó és megverő szerelem 
ellen, mely létének legutolsó fix pontját, a „Ház, Hazám, 
Egy-Szentem” valósságát veszi ostrom alá heves rohammal, 
Sinkó a legkülönfélébb „teóriákkar1 próbál védekezni sza
rajevói és drvari naplójában. Mintha csupán azon múlna, 
hogy szépséges káprázatként szertefoszlik, meg nem történtté 
válik-e ez az életükre rátörő misztérium, hogy ő, a legfőbb 
„médium”, megtalálja-e a kiváltó okát, az eredetét, az igazi 
nevét — a napló írója valóságos megszállottként kutatja, ke
resi, vizsgálja, hogyan történhetett meg mindaz, ami megtör
tént. Sonjában a Mici lánysága, alázatos, hivő odaadása kí
sérti, melyet annak idején, húsz évvel azelőtt nem ő kapott 
elsőnek; Sonja a Mici képviselte „életszükséglettel” szemben 
maga a „halálszükséglet”, a „veszély vonzása”, „az ördög” 
megtestesítője; Sonjában a tovatűnt ifjúság bánata üzen neki; 
a Sonja-dráma a férfi—nő viszony mindenkori tragikumát, 
tragikus megoldhatatlanságát példázza. . .  Megannyi feltevés, 
racionális kísérlet arra, hogy okot, eredetet, nevet kapjon az, 
ami irracionálisan rejtélyes és megnevezhetetlen. S mivel ez 
a néven nevezés a naplóban, az események zajlása közben 
természetszerűleg nem lehet teljes, egy új forma siet segítsé
gül: az „élet” regényírásba fog, s ami az „objektív valóság
ban” hármuk között történik, az az Áron szerelmében15 mint 
Liza, Áron és Ökörszemfi története objektiválódik ugyanazon 
pszichológiai-lírai vezérmotívum köré, amely a naplón is 
végigvonul: „Honnan ennyi ellentmondás egy emberben?”

Az ellentmondások kusza szövevényére — melynek „élet
ben” és „irodalomban”, az Áron-regényben is a paradoxon

11 Első magyar nyelvű közlése a Híd 1961-es évfolyamában; könyv alakban: 
Aegidius útra kelése, im.
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a központi megjelenésformája — a Nehéz honfoglalás nem 
ad, természetszerűleg nem adhat választ, s nemcsak azért 
nem, mert a szubjektívnak induló naplóból az író később 
szándékosan kizár minden személyest, s csak az objektív há
borús krónikára összpontosít; nem adhat a napló teljes választ 
erre az egyszerre lírai és drámai, a paradoxonok sokaságából 
épülő motívumláncolatra már csak azért sem, mert az „ki
lép” a naplóból, a Nehéz honfoglalás idő-kereteiből, s 1945 
után továbbfolytatódik, ahogy erről immár nem Sinkó, ha
nem Sinkóné kéziratos naplója tanúskodik.

Két szempontból azonban kétségkívül adekvát magyaráza
tot ad a Nehéz honfoglalás is e késői, a legutolsó Haza meg
semmisítésével fenyegető elementáris szerelemre.

Az egyik releváns ok, mely a Sonja-drámát kiváltotta, 
nyilván abban az igen találó, leleményes fogalomban keres
hető, melyet a napló írója „gyönyörismeretfurdalás”-nak 
nevez.

Ö, partok, virágok, egek, lányok!
Átölelni mindent, mint Poseidon a tengert!
Minden világot karomba zárok 
s vágyva imádlak ó, Élet, ó, fénylő isten-kert!

— zengte egykoron az Éjszakák és hajnalok ifjú, dionüszoszi 
mámorokban élő poétája a pánerotikus krédót, s a Sonja- 
dráma, végső soron, egy kései visszhang e negyed századdal 
előbbi, harsogó életprogramra. Mint az Áron szerelmében 
Liza, az „életben” Mici is a Mindenség volt, kiben a pánero
tikus áhítat a Mindent ölelte — de csak szimbolikusan, nem- 
valósan, a „valóság” logikájának konok törvényeibe ütközve: 
az egy az egy, s nem lehet Számtalan. A világölelő ifjonti 
nosztalgiák ezért két évtizeden át csak részleges beteljesülést 
ismertek, egy jelentős hányaduk viszont inkognitóba szorul- 
tan, a „gyönyörismeretfurdalás” illegális formájában, szintén 
egyfajta emigrációban létezett mindvégig. S a Sonja-dráma 
ennek az egzisztenciális hiánynak akart késői pótléka lenni: 
„egyszerre éreztem, hogy Sonja nem Sonja, hanem mindaz,
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amit sose öleltem és sose fogok megölelni és sose fogok 
látni” . . .

S nem kevésbé találó, életvalóságot fedő az a magyarázat 
sem, mely sejtető, alludáló formában s végül szó szerint ki
mondva is jelen van a naplóban. „Minden katasztrófa, pestis, 
háború, polgárháború visszasajogtatja az embert az élet fun
damentális tényéhez: a szexushoz. Minden világégésben ősi 
izzásban tör fel ez is a felszínre. Az elementáris, mint egyet
len megmaradt igazság, a láva, mely betölti a vákuummá 
vált világot” — alludál egy helyen Sinkó a késői, egész lé
nyét elementárisán hatalmába kerítő szerelem egzisztenciális 
okára, másutt meg egy találó szintagma, „a reménytelenség 
légnyomása” sejteti az okot, s végül az 1940. január 2-i 
naplójegyzetében explicite is kimondja az igazságot, hogy a 
Sonja-dráma végső soron nem más, mint a minden vonatko
zásban hazátlan s egy egészen konkrét, tapintható létveszély
nek kitett ember végső, nemlét előtti kötődése — az élethez: 
„néha elfog az elképzelés, hogy mielőtt koncentrációs tábor
ban, vagy aláhulló bomba alatt fejezném be napjaimat, a 
közeli és közeledő vég előtt még egy utolsó szép újságot 
küldött nekem búcsúztatónak a sorsom.”

II.

Mindenféle hontalanság, a hazátlanságok válogatott fajtái
— de hát akkor miért nem ott keres Hazát az egykori for
radalmár, ahol a legkönnyebben találhatna: a Mozgalomban?

Hisz igaz, hogy emigránsként, sőt „gyanús” múltú emig
ránsként érkezik Boszniába — drvari poggyászában a Magyar 
Tanácsköztársaság szubjektív s igen kritikus krónikájától a 
húszas évek végéig ápolt krisztiánus irodalmán át a moszkvai 
s ismét csak kritikus, sőt „eretnekien” kritikus naplóig a 
kompromittáló literatúra valóságos halmaza hever —, de 
hogy lehetséges mégis, hogy a Nehéz honfoglalásban kezdet
ben nyoma sincs annak, hogy a hazátlanságok terhét cipelő
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egykori harcos legalább kísérletet tenne arra, hogy gyakor
latilag is, és nem csupán érzelmileg, visszatérjen a Mozgalom
hoz, a számára új ország mozgalmához?

Pedig Drvar, ahol — igaz, puszta véletlen folytán — 
Szarajevó után huzamosabb ideig is megtelepednie adatott, 
nemcsak gazdag mozgalmi hagyományú munkás- és tisztvi
selővároska, de az egész boszniai népfelkelés egyik gyújtó
pontja is! Moszkvából, a sztálini bel- és külpolitikából ki
ábrándult, ez igaz, azonban most itt van előtte, nyílt térként, 
egy új társadalmi közeg, s hogyan lehetséges mégis, hogy a 
kezdeti időszakban nemcsak hogy meg sem próbálja a „hon
foglalás” lehető legegyszerűbb módját, ti. a helybeli mozgalom 
révén történő hazára találást, de mintegy szándékosan el is 
zárkózik minden társadalmi közösségtől, s afféle irodalmi re
meteként tölti drvari napjait?

Igaz, minden nyilvános közéleti szereplés a csakhamar 
NDH-fennhatóság alá került Drvaron — zsidó, ex-forradal- 
már-zsidó, magyar emigráns-, sőt Moszkvát is megjárt emig
ráns-zsidó létére! — nemcsak hogy több mint veszélyes, de 
nyilván teljesen lehetetlen is lett volna, azonban ott volt az 
illegális-konspiratív mozgalom, miért nem vette fel a szálakat 
azzal, mindjárt a kezdetben? Hisz „faji” megbélyegzettsége, 
kiszolgáltatottsága, teljes védtelensége ellen is nem a mozga
lomban, a mozgalom révén tudott volna-e a legsikeresebben 
harcolni? Miért várta be passzív rezignáltságban és állandó 
halálfélelemben, hogy végül is a brači majd rabi zsidótáborba 
hurcolják, s miért csak ott kapcsolódott be az illegális tábori 
mozgalomba, a tábornak az olasz kapituláció utáni felszaba
dításakor pedig a partizán mozgalomba is? Miért várt ennyit, 
miért volt számára a forradalmi mozgalom tevékeny válla
lásának az útja ilyen hosszú? Ha egy új Világforradalom cso
dájában — joggal — nem is hitt már, saját közreműködését 
illetően miért volt kezdetben olyan tartózkodó a jugoszláv 
forradalommal szemben is?

Másnapos okossággal, s főleg az 1940-ig megtett életút be
ható ismerete nélkül könnyű volna megtalálni a nagyon egy
szerű, de nagyon szimpla feleletet: Sinkó Ervin is annak a
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forradalmi helyzetekben végsőkig tétova értelmiségi típusnak 
a megtestesítője, aki ha harcba megy is, ezt csak hosszú hu
zavonák és nagy nekikészülődések, különféle polgári dilem
mák és téveszmék leküzdése után tudja megtenni. . .

1.
Az 1919 után következő, két évtizedes politikai hazátlan- 

ság Sinkóban kialakított egy végsőkig szkeptikus — és jórészt 
megalapozottan szkeptikus — viszonyulást mindennemű po
litikai Haza, bármiféle társadalmi Ethosz elérhetőségével, 
szubjektív birtokba vehetőségével szemben. A hazátlanság 
egyféle életfilozófiája lesz, melyet nem kellett „kigondolnia”, 
a hontalanságra ítéltség a Sors képében jelenik meg előtte, s 
ehhez nem volt szükség „hallucinációkra”, az emberi Hon 
elérhetetlensége lesz panaszos krédója, s ehhez sem kellett 
holmi „veleszületett fatalizmus” : ha az emberi eszmék, hitek, 
életérzések és életfilozófiák a konkrét ember konkrét létében 
gyökereznek, akkor az emigráns Sinkó számára egy ilyen 
végsőkig szkeptikus viszonyulás feltételei mindenestül adva 
voltak a korabeli „realitás” által, s csak szenzibilis ember 
kellett hozzá, hogy tudatosodjanak s tudatosodva nevet kap
janak életben és irodalomban.

A politikai hontalanság tudata, mint láttuk, különösen a 
moszkvai tapasztalatok hatására válik nála uralkodóvá, egé
szen érthetően: ha a Szovjetunióban sem tud hazára találni, 
akkor a fasizálódó, egy új világégés felé törtető Európa va
jon melyik országában tudhatna? S ha pedig sehol nincs 
Haza, akkor a hontalanság: Sors, amely nem ebből vagy 
abból az országból, ebből vagy abból a nemzetből, hanem a 
világból jelent kivetettséget, kiűzöttséget, s természetszerűleg 
jelentkezik a „belül is nomádokká válunk” tudata, a külső 
emigrációval járó belső emigránsság képzete, a meggyőződés, 
hogy az értelmetlen, céltalan s mindenekelőtt embertelen és 
újabb, soha nem látott embertelenségekre készülő sárgolyón 
nincs egy város, egy sziget, egy ország vagy földrész, ahova 
különös ok volna kívánkozni. . .
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Hogy csakugyan a „világból kiszorult ember”, a „vákuum
má vált világ” emberének anacionális, nemzeti színezettől 
mentes idegenségéről, vi/ágidegenségéről van szó, azt a sza
rajevói napló is meggyőzően tanúsítja. „Belül sírva fakadtam, 
mert egyszerre ráeszméltem, hogy milyen idegen világban 
élek, Mici is, én is” — írja Sinkó 1940. január 10-én, a házi
asszonyuknál töltött szerb karácsonyestről, s gyorsan és fél
reérthetetlenül hozzáfűzi: „Ó, nem azért, mert rosszul beszé
lünk szerbül! Párizsban is hányszor éreztem ezt — s érezném, 
ma már azt hiszem, tán Pesten is. A japánok Amerikából 
hazavitetik a halottjaikat, olvastam egyszer régen. Cn idegen
ben fogok meghalni, és idegenben fognak eltemetni, akárhol 
is fogok meghalni, s akárhol is fognak eltemetni.” S ugyanez 
az anacionális világidegenség szól a naplóból 1940. február 
5-én is: „utazni szeretnél — igen, mindig mindenünnen el 
akartál utazni. Párizsból, Sv. Ivánról, Zágrábból és most — 
Szarajevóból, a poloskás szobából ( . ..)  Mintha azonban az 
elmenéssel valami is el volna intézve; hol a hely, ahova sze
retnél menni? És erre a kérdésre tulajdonképp nincs feleleted, 
mert az a hely nincs.”

Az abszolút hontalanságnak ezzel az életérzésével, életfilo
zófiájával párhuzamosan — amelybe nemcsak a politikai, de 
az irodalmi és zsidó hontalanság meg a Sonja-motívum is 
belejátszott — Sinkóban kialakult egy ironikus, sőt szarkasz
tikus viszonyulás saját léttelen létéhez, mindenhonnan kisza
kadt, csupasz, egyedül didergő magánegzisztenciájához. A „vi
lággal” együtt önmagával is betelik, saját létezése is terhes 
lesz a számára, nem tud már magához se másképp viszo
nyulni, mint idegenhez, iróniára és gúnyra érdemesült, fura 
létű, groteszk egzisztenciájú idegenhez. A Találós kérdés című, 
1938. december 21-én írt párizsi versében talán a legpreg- 
nánsabban fogalmazza meg ezt az önmagához való, termé
szetszerűen kialakult viszonyát:
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Sok nyelvet beszél, kivéve a magáét, 
Nem látta még a földet, mely hazája.

Büszke az eszére és mindig újra becsapja magát
Ki az?

Papjai hullát varrtak a nyakába 
S ha lerázza, nyomban új istenek után kutat 
Idegen isteneknek épít templomokat 
A saját háza alatt azonban nincs fundamentum 
Mindig szövetségeseket keres, de nincs saját ügye 
Istenei vannak, de mind idegen istenek 
Nincs földje, melyen járhatna, vethetne s arathatna 
S ebből azt következteti, hogy ő a repülő ember 
A torony, melynek tetején áll, káprázat;
Kevesebb az embernél s angyal akar lenni 
És csodálkozik, ha lezuhan.

Ki az?

S ki az, kérdezhetnénk a vers modorában, aki ennyire a 
„semmi ágán” vacog, „világtól” és „énjétől” idegenen — s 
mégis képes harcba menni, öntevékenyen aktív harcosa lenni 
egy monstrum-haderővel megszállt kisország épp hogy csak 
kibontakozni kezdő, a polgárháború miatt még világosan át 
sem tekinthető ellenállási mozgalmának? Nem egy illogikus, 
deus ex machina-szerű váratlan fordulat* kellene-e ahhoz, 
hogy aki mindennel ennyire betelt s mindentől ennyire ide
gen, egyszerre fölcsaphasson — Hérosznak?

Boszniába jövet Sinkó képtelen volt ilyen héroszi pálfor- 
dulásra. A heroizmus helyett egy í«ww-hangulat, egy csen
des rezignáltság, örömtemetés, fájdalomkultusz és halálra ké
szülődés tölti ki napjait a boszniai felkelés első éveiben, a 
forradalom egész első szakában.

Szarajevói naplójában egy helyen „a mai élet természetes 
virágának” tartja már — a poloskákkal együtt — a háborút 
s általában a „rossz szagú politikai és egyéb üzleteket”, má
sutt meg éppilyen rezignált minden-mindeggyel konstatálja, 
hogy amit egykor morális felháborodással cáfolni igyekezett 
volna, azt ma már reagálás nélkül veszi tudomásul, mert
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többé nem kívánja senkitől, hogy olyan legyen, amilyennek 
szeretné, hisz 5 már megtanult csak nézni. . .

Szép paradoxonként manifesztálódik a naplóban, hogy aki 
minden értelemben koldusszegény, az e teljes szegénységéből 
teóriát kényszerül kovácsolni arról, hogy — épp ez az ő 
gazdagsága: „minden rossz, amit átéltem, gazdagabbá tett 
éppúgy, mint a jó> amiben részem volt. Semmit se adnék 
oda, semmit se kívánok meg nem történtnek”. Az Áron sze
relme „életgazdagságának” e naplóbeli anticipációja együtt 
jár annak a „boldogtalanság-filozófiának” a megalapozásá
val, ami majd szintén az Áron-regényben teljesedik ki. „A 
legnehezebb az előítélettől szabadulni, hogy az embernek bol
dognak kell lenni” — vallja egy helyen a naplóban, s erről 
az „előítéletről” —  néhány nappal a zágrábi hír után, hogy 
ott már nyomára akadtak, keresték — véglegesen is elkö
szön, lemond: „Egész nap — őket várom. Más vámivalóm 
nincs. És mégis, különös módon, tele vagyok élettel, még min
dig. S még mindig az a gyanúm, egész irracionálisan, hogy 
ugyanaznap, ma, mikor Chamberlain beszédét olvastam, en
nek és mindennek ellenére lelkem mélyén valami mindent 
jóvá tevő, ünnepien szép „aboutissement”-ra várok — lehet, 
hogy a halál lesz ez és semmi más. Mert nagyon soká kel
lene még élnem ahhoz, hogy megérhessem a boldogságot — s 
ha csak nagyon soká, akkor már úgyis késő lenne. Lehet pél
dául 60 éves ember igazán boldog?”

Az általános rezignáltsággal, epikuroszi szemlélődéssel, bol
dogtalanság-filozófiával és halálvárással szemben, de nem 
függetlenül mindettől, Sinkó egy erőteljes fájdalomkultuszt 
affirmál kivételes emberi értékként — s ódát ír a fájda
lomhoz:

Romjaimból fennmaradt rom még állok 
Mégis. Mi tart fel, izzó üszők ki mért

nem alszom? 
ó  fájdalom, te megmaradt maró kincsem, 
Fájatod, mi van, fájatod, mi nincsen,
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Mint maga Isten, erős vagy! hű vagy!
Talán megölsz, de szép már csak te vagy 
Legszebbem! S nincs, ki tőlem elragadhat.

(Óda a fájdalomhoz, 1941. július 1—3.)

S ha mindehhez hozzáadjuk még azt is, hogy Sinkónál 
ehhez az életérzéshez és életfilozófiához a feltétlen fejlődésre 
alapozó történetfilozófiai optimizmus teljes megtagadása is 
hozzájárult, akkor nyilvánvaló lesz, hogy a boszniai felkelés 
és népi forradalom első szakában semminemű szubjektív pre- 
diszpozfciója nem volt meg ahhoz, hogy öntevékenyen harcba 
állhasson. „Hölderlint lapozgatom mostanában” — számol be 
1940. május 15-i naplójegyzetében, s egy jellegzetes képzet- 
társítást vet papírra: „Az unokáink szabadabbak, jobbak, 
boldogabbak lesznek — olvastam, és ráeszméltem: ezek mi 
vagyunk, mi 1940-ben. Én már nem írok ilyesmit. Azon, amit 
én írok, nem fog az, aki 2000-ben él, keserűen mosolyogni, 
mert én már nem hiszem, hogy 2000-ben jobb lesz, mint 
1940-ben. Az én generációm a fejlődés naiv elképzeléseinek 
a sírbatételét a saját szemeivel látja.”

Ehhez a történetfilozófiai optimizmussal leszámoló vallo
másához Sinkó hozzáfűzi ugyan azt is, hogy ami a fejlődés 
naiv elképzeléseinek a sírbatétele után megmarad — maga 
az élet —, az szintén nem kevés, hisz velejárója „a harc, 
az illúziók nélkül való, de élettől elválaszthatatlan, az élet 
gazdagságának tartozékát jelentő harc” — azonban ezt az 
illúziók nélküli harcot ő maga csak teoretikusan tudja vál
lalni, de személy szerint, praktikusan még egyáltalán nem.

Állok a parton, még állok.
Szenny véres hulláma viszi roncsaid 
Templom, életem hajléka, isten s ifjúság!
Már rég bús, félszeg, utolsó remények, 
ö k  is, súlyos kövekként, látom, merülnek. 
Kifordítom minden zsebem a szélnek:
Morzsa se maradt. Fussak?
Nincs hova. S úgy sincs már miért
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— variálja egy évvel később a már idézett óda a fájdalom
hoz című versében azt a generáció-élményt, melyet a napló
ban a fejlődés naiv elképzeléseinek a sírbatételeként jelölt 
meg, csak itt már hozzáadja a magánkonzekvenciáját is: 
mivel az ifjúkori szépséges remények végleg odavannak — 
roncsaikat visszahozhatatlanul elsodorja a háború —, szá
mára csak az állás, a maradás lehetséges, nincs hova s úgy 
sincs már miért futnia . . .

Csoda-e mindezek után, s emberileg magyarázatra vagy 
mentegetésre szorul-e még, hogy a boszniai emigráns, a cse
lekvő létforma szubjektív, életérzésbeli és életfilozófiai elő
feltételeinek teljes hiányában még 1943 karácsonyán sem a 
cselekvést, a harcot, a heroizmust — hanem mindezek ellen
tétét tudja csak intimen a magáénak vallani:

Csábítni csodás lobogókkal akarhat 
Nép s isten-igék. Süketen, vakon én 
Nyugszom. Fed a béke, ül édeni harmat 
Pillámra. Kihűlt s a sötétben a cél.

(Kihűlt a cél)

2 .

A látszólag „polgárian tétova”, valójában pedig a két év
tizedes emigrációban hozzánőtt életérzéstől és életfilozófiától 
megbénított, nem-tettre kárhoztatott Sinkónak egészen pozi
tív a viszonya a harc osztályalapját képező szociális kategó
riákhoz. Mint egész addigi életútja során, Boszniában is pon
tosan tudja és érzi, hogy ő, az értelmiségi, potenciálisan kik
hez tartozik és kikhez nem tartozhat semmiképp, még ha 
akarná sem. A Nehéz honfoglalás meggyőzően tanúsítja ezt.

Amikor például Drvarról a bizalmasan fülébe juttatott 
hírre, hogy ő is életveszélyben, az usztasák „listáján” van, az 
olasz fennhatóság alatt levő Dalmáciába szökik, jól az em
lékezetébe vési s még három hónap múlva, a Drvarra való 
visszatérése után is fontosnak tartja a naplóban is megörö
kíteni azt a „szánalmasan gyáva és szemérmetlenül óvatos —
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is mindenekfelett kényelmes polgárt”, aki Sibenikben nem 
volt hajlandó segíteni órajta, az emigránson, holott családjá
nak ismerősi körébe tartozott. Az óvatos polgárnak ez a bí
rálata pusztán személyes, tehát elfogult panasz is lehetne, 
azonban az emigráns-személyén esett sérelme felpanaszlásán 
túl Sinkó általánosít is, az egész nagyburzsoáziára is vonat
koztatja ellenszenvét: „Rendkívüli idők és rendkívüli vesze
delmek más embereket egymáshoz közel, egymáshoz rendkí
vül közel hoznak — a polgárt, a nagyburzsoát még távolabb 
minden közösségtől. A nagyburzsoá nacionalizmus — mellé
kesen, Franciaország a példa rá — nem egy népközösség ér
zése ( . ..)  — a nagyburzsoá nem érezheti már magát sors
közösségben egy egész néppel. ( . ..)  A nagyburzsoázia ural
kodó érzése, állapotának mai jellegzetessége, hogy minden 
irányból ütéstől tart, fél — egy ilyen tisztára negatív lelki- 
állapotban, természetesen, tanácstalan, rémeket lát és legszí
vesebben mindenki előtt zárva tartaná ajtaját.” S amíg ebben 
az általánosításban, a nagyburzsoázia „szociálpszichológiájá
nak” e megkapó rajzában is érződik az emigráns sérelem, egy 
más alkalommal Sinkó minden személyes érdekeltség nélkül is 
hasonlóan negatív, hasonlóan elmarasztaló általánosítást tesz 
a polgársággal kapcsolatban: „Különös típusa a fasiszták- 
nak: a burzsoázia, amely a maga vágyaival mindig hívta és 
várta őket — s most, mikor itt vannak, fokozódó iszonnyal 
szemléli, hogy plebejus módszerek és plebejus elemek kerül
nek felül. Egy fehér kesztyűs fasizmus az ideáljuk.”

S nem véletlen, hogy a burzsoázián kívül Sinkó egyéb tár
sadalmi kategóriákkal — még „saját” értelmiségi rétegének 
egyik típusával szemben is nyílt és közvetlen elzárkózást ta
núsít: „Igen különös: mint valami laboratóriumban kísérleti 
nyulakon vagy tengerimalacokon a mérgekét, úgy lehet bizo
nyos embereken a társadalmi infekció diadalmas hatását fok
ról fokra szemlélni” — jegyzi be 1941. július 1-én a napló
jába észleletét, hogy az usztasa „ideológia” mint fertőző kór 
terjed, azonban rögtön konkretizálja is, melyik embercsopor
ton észlelte ezt: „Bizonyos embereken: lumpenproletárokon 
és az entellektüeleknek egy fajtáján.”
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A Nehéz honfoglalás azonban nemcsak azt tanúsítja félre
érthetetlenül, hogy írója kikkel nem hajlandó közösséget 
vállalni, hanem azt is, hogy szociális helyzeténél, hazátlansá- 
gánál, nem utolsósorban pedig morális szenzibilitásánál fogva 
kikkel érez teljes sorsközösséget s kikkel tud azonosulni vi
láglátásban, célban, politikai állásfoglalásban egyaránt.

A szabadkai, vegyes nemzetiségű munkásotthonban nevel
kedett internacionalista, akinek az Optimisták tanúsága sze
rint nemcsak a világháborús szociáldemokrata nacionalizmus, 
de az őszirózsás forradalomban és a Tanácsköztársaság idején 
megnyilvánult piros-fehér-zöld-es tendenciák is idegenek vol
tak, emigráns éveiben valamennyi európai országban termé
szetszerű otthonossággal mozgott a nép, a lakosság körében. 
Ha a moszkvai naplót olvassuk — az orosz nép lelkes 
dicséretével, ha a párizsit — akkor a franciák iránti ugyan
olyan lelkes szimpátiáival találkozunk, s mi sem természete
sebb, hogy a boszniai naplókban az ottani népek — szerbek, 
horvátok és muzulmánok — spontán dicséretét olvashatjuk 
nemegyszer. A fél Európát bebarangolt, nemzeti előítéletektől 
mentes internacionalista világpolgár számára a nép, a sa
nyargatott, gürcölő, szociális és történelmi béklyókkal föld
höz kötött nép mindig szánni és szeretni való — Moszkvában, 
Párizsban és Drvaron egyaránt.

Ez utóbbi állomáshelyén, az usztasa, olasz vagy német 
fennhatóság alatt levő Drvaron érthetően az abszolút több
séget képviselő, de mégis leginkább sanyargatott szerb nép, 
pontosabban a pravoszlávság iránt érez erőteljesebb rokon- 
szenvet, hisz elsősorban velük van sorsközösségben: a „kato
likus” megszállók a zsidókat hasonló megkülönböztetésben 
részesítik, mint a pravoszlávokat. A „nemzeti szimpátiákat” 
illetően Sinkónak mindig szociális és morális kritériumai van
nak, s amikor például a Drvarról kitoloncolt szerbiai eredetű 
szerbek kikísérése kapcsán azt írja naplójában, hogy 1919 óta 
soha sehol olyan mértékben otthon nem érezte magát, mint 
ennek a népnek a körében, vagy amikor a krétai események 
idején a szerb nemzetiségű írástudatlan szolgálófiú „elképesz
tően helyes” történelmi és politikai elképzeléseit dicsérve
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megállapítja, hogy ez a nép nacionális szempontból a leg
érettebbek közül való, mert a régi és a közelmúltig nyúló 
harcainak egyformán élő maradt az emléke — akkor nem 
holmi „nemzeti részrehajlásról” tesz tanúságot, hanem az első 
esetben egyszerűen csak erőteljes szolidaritását nyilvánítja 
ki azok iránt, akikkel az adott helyzet egy sorsközösségbe 
vetette őt, s akiknek egy részét most kitoloncolják Drvarról, 
a második esetben pedig a Krétával együtt érző írástudatlan 
fiút s vele együtt népének tényleges, történelmileg evidens 
harci hagyományait dicséri. Mint ahogy az olasz katonákat, 
illetve „a katonának öltözött olasz népet” sem csupán azért 
tartja kisebb szerencsétlenségnek a németeknél, mert a német 
feszességből, medveszerűségből és hivatalosságból semmi sincs 
bennük, sőt még bizonyos grácia és kedvesség is a sajátjuk
— hanem mindenekelőtt azért, mert a drvari lakossággal, 
különösen a megszállás első időszakában, nem bánnak olyan 
kegyetlenül, mint a németek.

S ugyanígy a professzió tekintetében sem osztatlanul azo
nos a rokonszenve a drvariak iránt. Mint ahogy az egész 
városka is két szigorúan elkülönülő táborra, a hivatalnok
rétegre és munkásságra oszlik, Sinkó szimpátiái is szemmel 
láthatóan megosztottak a Nehéz honfoglalásban: kisebb lel
kesedéssel és több kriticizmussal viszonyul a tisztviselő ap
parátushoz, a munkásságot pedig nemegyszer áhítatos, sőt 
már-már egzaltált dicsérettel övezi. „A munkások fejében 
zűrzavar” — írja 1941. május 29-én az akkori világpolitikai 
helyzet értelmezésével kapcsolatban —, „de ösztöneikben és 
szívükben pompásak s nagyon okosak, hogyha arról beszél
nek, hol az ellenség, akitől n i n c s  várnivalójuk.” S pár 
nappal később is, szintén a világpolitikai helyzet munkás
értelmezése kapcsán, ismét rajongással szól róluk: „A mun
kások — ó de nagyszerűek! Különösen az asztalos, aki szá
momra felejthetetlenül magyarázza meg a többieknek, mi 
történt Irakban. . .  És P. momakja, aki nem tudott aludni 
az éjszaka, hogy meghallotta Kréta elestét.” Amint a napló
ból is látszik, Sinkónak személyes oka is volt e lelkesedésre, 
illetve szimpátiáit saját közvetlen tapasztalata is csak még
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jobban fokozta: amikor egy alkalommal, mint zsidót, őt is 
kényszermunkára viszik a drvari pravoszláv munkásokkal, az 
ismeretlen emberek — a fiatal suhancok éppúgy, mint a 
meglett férfiak — nemcsak hogy a káröröm legkisebb jelét 
sem tanúsítják amiatt, hogy a „tétlenkedő zsidót” is befogta 
a hatóság, hanem egyetlen segítségkérő szó nélkül mindig úgy 
nézik, hogy segítsenek is neki. Ezért az önzetlen szolidaritá
sért aztán a drvari munkások joggal minősülnek úgy a nap
lóban, mint akikre „csak bámulattal és lelkesedéssel lehet, 
amíg élek, emlékeznem” . . .

De ha ennyire együtt érez és kölcsönösen szolidarizál ve
lük, miért nem áll közébük?

Intimé, legjobb szándéka szerint kétségkívül ezt tenné. 
Mindjárt Drvarra érkeztükkor a „činovnički dóm” publiku
mánál sokkal inkább a „Radnički dóm” közönsége érdekli, 
azonban ez utóbbi otthonba a lábát se meri betenni az orvos 
feleséggel — akit a hatóság alkalmazott s tan  alkalmazásban 
mint egyetlen kenyérkeresőt, mivel őneki Drvaron az az 
egyetlen „foglalkozása”, hogy magyar író . . .  A munkásott
hon küszöbének átlépése szemet szúrna már csak azért is, 
mert a piramidális szerkezetű drvari társadalom munkásott
honába éppúgy nem teszi be a lábát tisztviselő, mint ahogy 
ezek otthonába se lép be a munkás, s így aztán ez az otthon 
Sinkó számára a későbbiek folyamán is — már csak az egy
kori, szabadkai munkásotthon „kísértéseként” is! — varázsos 
elérhetetlenség marad. Egy nagygyűlés alkalmával például 
azért is be szeretne térni, hogy legalább valamit megtudjon 
Drvar tényleges életéről, belső viszonyairól, de ismét ellenáll 
a „kísértésnek” : „ha oda beteszem a lábam, vagy csak a 
közelébe megyek is, azonnal akkora feltűnést keltek — s an
nak minden következményét is felidézem. így tehát marad 
a teljes inkognitó mint életforma — inkognitó és némaság.” 
S nyilván a tizenéves kamasz-poéta sem menetelt nagyobb 
izgalommal és hálásabb örömmel a szabadkai munkásfelvo
nulások alkalmával, mint amekkora örömmel és izgalommal 
az immár korosodó író — egy ötletes csellel — kijátssza ezt 
az akarva-akaratlanul életformájává lett drvari inkognitót:
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sztrájk van a hatalmas fűrésztelepen, a munkások az utcán, 
és Sinkó, mintegy az ifjonti-szép mozgalmi napjainak újjá
éledt varázsában, beáll közébük — békésen sétálgató, újság
olvasó polgárként: „Az otthon érzése, amivel a sztrájkoló 
munkások között az utcán áthaladtam. Természetesen egy 
hangot nem szólhatok velük, de csak azért, hogy tovább 
legyek köztük ( ...) , az utcán fel-alá járva olvastam el az 
újságot.”

Nyilvánvaló tehát, hogy nemcsak „emotíve”, de testben- 
lélekben is együtt van, együtt szeretne lenni ifjúkora — a 
forradalmi hőskor! — természetes közegével, a városi mun
kássággal, s hogy valójában mégsem lehet velük, annak, 
mondhatni, tisztán technikai akadálya volt csupán: hogy ke
nyérhez jussanak a háborús világban, gondosan, módszeresen, 
kitartóan őrizniük kellett a nevezetes inkognitót.

És ha ez a technikai akadály nem létezett volna? Ha 
Sinkó bekerül a drvari munkásotthonba, V&jon ezzel meg
rövidült és konfliktusmentesebb lett volna-e a Mozgalom 
gyakorlati újravállalásához vezető útja?

3.

A munkássághoz egyértelmű és változatlan volt Sinkó vi
szonyulása a szabadkai munkásotthontól Drvarig — azonban 
nem úgy a munkásság pártjaihoz is.

Már a Tanácsköztársaság szubjektív krónikája, az 1920-ban 
lejegyzett A z út is azt bizonyítja, hogy a bukás előestéjén 
elhatalmasodó morális konfliktusait és dilemmáit nem lehet 
elválasztani a pártvezetéssel, párttaktikával és pártmódsze
rekkel szemben kialakult kritikai különvéleményétől. S noha 
a rászakadó krisztianizmus önmagában is elválasztotta volna 
a további párttevékenységtől, az eszközökkel és módszerekkel 
való egyet nem értése is közrejátszott abban, hogy a bécsi 
emigrációban elszakad a KMP-től, s majd csak Moszkvában, 
a Kominternben kerül ismét tevékeny kapcsolatba a Tanács- 
köztársaság vezérkarának egy részével, elsősorban Kun Bélá
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val. Az ő rendkívüli toleranciájának hála, mellyel eltekintett 
a „megtérő” kommunista időközbeni krisztiánus tévelygései
től, a moszkvai napló tanúságaként Sinkó 1936-ban ismét 
aktívan bekapcsolódik a párttevékenységbe, intenzív agitíciós 
munkát végez a Magyarországon elfogott kommunisták ki
mentése érdekében, s a hosszú évek után első ízben kapott 
pártmegbízatás és a szorgalmasan végzett agitációs munka 
nem titkolt örömmel tölti el: „tán azáltal is, hogy a párt 
valamiben hasznomat vehette, napokig frissebb és boldogabb 
voltam.”

E csöndes, de nyilvánvaló öröm hitelességéhez nem fér két
ség: az aktivizmus, a párttevékenység újravállalása előtt, már 
1935. július 28-án is meggyőződéssel vallja moszkvai napló
jában, hogy nem kétséges a számára, ő ismét kommunista.

Ehhez a kétségtelen tényhez azonban, már akkor, hozzá
fűzi azokat a dilemmákat is, amelyeket ismét csak a párt — 
ezúttal a sztálini párt — módszerei váltottak ki benne. „Ami 
kétséges, az az, hogy miként kell és lehet, miként lehet és 
szabad produktívvá tennem kommunista voltomat” — foly
tatja az előző, idézett gondolatát, s ekkor eruptív erővel tör 
ki belőle mindaz, ami e dilemmáit táplálja, ti. a sztálini párt 
módszereivel, a párt egész szellemére és jellegére is kiható 
módszerekkel szembeni idegensége: „Egy megint biztos: so
hase fogok úgy tenni, mintha hinnék egy ember csalhatat- 
lanságában, bárki is legyen az az egy ember. És bizonyos 
szuperlatívuszokat, melyek ma itt szinte kötelezőek, szemé
lyekkel szemben mindig kerülni fogok. S nem tudom köte
lességnek érezni, hogy mindig és mindenhez gratuláljak — 
és ujjongjak akár taktikai, akár más okokból. . . ”

Drámát, egy kibontakozni, pontosabban megismétlődni ké
szülő drámát fed ez a heves indulatkitörés. Mert mi is tör
tént valójában? — Sinkó, a kamasz-poéta annak idején korán 
megtalálta a maga pártját, a pompásabbnál pompásabb par
lamenti sikereket elérő SZDP-t, s miután annak teljes erkölcsi 
és politikai csődje a világháború kitörésekor a lelkes tagot 
eltávolította a tegnap még körülrajongott, intimé is teljes 
mértékben magáénak érzett párttól, hosszú és küzdelmes ke
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reséssel, de ismét tábort talál: tagja lesz az alakuló, célkitű
zéseiben és szellemében egyaránt az erkölcsileg és politikai- 
lag lezüllött szociáldemokrácia forradalmi negációját jelentő 
Kommunisták Magyarországi Pártjának. S miután a Világ
forradalom tragikus elbukásával rászakadt világnézeti és élet
érzésbeli válság következtében, de a pártmódszerekkel való 
egyet nem értése következtében is megint eltávolodott párt
jától, az SZDP-nél nem kisebb lelkesedéssel vállalt kommu
nista párttól, egy újabb küzdelmes, majd másfél évtizedes 
útkeresés következett, melynek eredményeként a harmincas 
évek elején először csak emotíve, majd gyakorlatilag is visz- 
szatér 1919-es táborához. S micsoda szerencsétlenség! E gya
korlati visszatérés ugyanis épp arra az időpontra esik, amikor 
a sztálini párt is — más módon, mint annak idején a szociál
demokratáké, de nem kisebb mértékben — a morális és po
litikai csőd szélére jut. Így aztán ez a történelmi szerencsét
lenség, az egész kommunista munkásmozgalom és világszocia
lizmus sorsára nézve is szerencsétlen zsákutca Sinkó személyes 
szerencsétlensége is lesz egyúttal: épp hogy csak újra megta
lálta a járhatónak vélt utat, ez az út ismét járhatatlannak 
bizonyult a számára.

A moszkvai és párizsi napló hitelesen dokumentálja ennek 
a személyes drámának a kibontakozását, tudatosodását és 
kiteljesedését.

A kibontakozást, mint láttuk, a személyi kultusznak és a 
feltétlen „ujjongásnak” mint pártkötelességnek polémikus meg
tagadása jelentette, a dráma tudatosodását pedig az a napló- 
bejegyzés jelzi, melyet Sinkó 1936. április 8-án egy Kun Bé
lánál tett látogatása után vet papírra. „Aki nem tud beállni 
a sorba és kommandóra gondolkodni, érzéseit a kommandó
nak megfelelően kifejezni, szegény, groteszk Eigenbrötler sor
sára jut, lézengő lény, léttelen árnyékká lesz — ma. — De 
holnap?” A dráma ezzel tudatosodik, és Sinkó számára nyil
vánvaló már, hogy az alapvető pártkövetelményeknek, ame
lyek az idő tájt kötelezőek, az ő „előrefutott”, egyelőre még 
„inaktuális” egzisztenciája nem tud eleget tenni, ő nem tud 
kommandóra gondolkozni és kommandónak megfelelően ér

448



zést nyilvánítani, következésképp a kívülállói sors vár rá, 
megint a soronkívüliség, s ami ezzel együtt jár: az önmaga 
előtt is léttelennek, lézengőnek, társadalmilag henyének bi
zonyuló létforma. A dráma ezzel tudatosodik, kiteljesedése 
és tetőzése viszont csak Moszkva után, Párizsban következik 
be — egy egyaránt erőteljes, személyes és általános jellegű 
motiváció eredményeként.

Személyes vonatkozásban az a tény viszi a kulmináció 
felé Sinkó drámáját a párttal, hogy az erősen sztalinizálódott 
francia KP egy jellemző embertelenséget követ el vele szem
ben. Mivel a Szovjetunióról s főleg a politikai pörökről szóló 
nyilvános előadásában a pártvezérkar szerint nem mozgott 
eléggé a hivatalos „vonalon” — a baloldali, de nem ortodox
sztálinista párizsi ismerősei és barátai viszont épp azért for
dítanak neki hátat, mert az előadást túlzottan „vonalasnak” 
sőt „sztálinisztikusnak” találták! —, a francia KP Mme Bar- 
bús se személyében ultimátumot juttat el Sinkóhoz: írjon a 
moszkvai perekről „kellő megvilágításban”, az előadásával 
elkövetett hibát helyrehozandó, s akkor a közelmúlttal ellen
tétben, amikor még kisebb írásait, egy betűt se közölt tőle 
a párizsi baloldali sajtó, az Optimisták francia, angol és 
német nyelvű, méghozzá villámgyors megjelentetésének sem 
lesz semmi akadálya, természetesen a francia KP kiadásá
ban . . .  Sinkó, aki egész eddig a felszólításig nem tudta mire 
vélni a párizsi baloldali sajtó vele szembeni, szó szerint is 
nyomorba döntő, majd egyéves blokádját, mindezen kecseg
tető, nyílegyenes és villámgyors irodalmi karriert előlegező 
ígéretek ellenére sem hajlandó elfogadni az ultimátumot; ehe
lyett csak tudomásul veszi, hogy a pán, ezúttal a francia 
párt tervszerűen nyomorgatta az irodalmi blokáddal, csak
hogy saját utilitarista célját elérhesse.

Általános vonatkozásban viszont a szovjetunióbeli pörök 
epilógusa, de azoknál is elementárisabb erővel a hitleri Né
metország és Sztálin egyezsége tetőzi be Sinkó drámáját. A 
moszkvai egyezményben a mozgalom vereségét, saját, újra 
megtalált mozgalmának, ideológiájának és pártjának a ve
reségét látja, következésképp legintimebb politikai reményei
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nek és kommunista hitének a katasztrófáját is? Erről tanús
kodik ugyanis a párizsi napló 1939. augusztus 31 -i bejegyzése, 
mely hitelesen örökíti meg a történtek elementáris, Sinkó 
egész egzisztenciáját megrendítő erejét, s mint ilyen, a tragi
kusan, saját vereségével végződő drámájának zárójelenetét is 
képezi egyúttal: „Életem utolsó húsz éve úgy telt el, hogy 
mindenek ellenére a legfelsőbb földi morális kategóriát a bol- 
sevizmus képviselte — most vége, véglegesen vége. Szegényebb 
vagyok, mint valaha is voltam — de másrészt szabad, mintha 
most lépnék csak a világba. Mit fogok találni, mit fogok 
hozni? Ha kitör a háború, én aligha fogom túlélni, de ha 
nem . . .  Kíváncsi vagyok, szenvedélyes várakozással kíváncsi, 
milyen lesz a világ a morális hipotéka eltűnése után, me
lyet eddig az URSS képviselt. És a kérdések tömegében leg
fontosabb, minek a csődjénél asszisztálok, egy politika vagy 
a marxizmus csődje-e az, ami bekövetkezett?”

Ilyen előzmények: az újra megtalált pártba, sőt némi
képp a bolsevizmusba és a marxizmusba vetett hitének drá
mai összeomlása után jött Bosznia — s csoda-e, hogy mind
ezek után már csak ezért sem tudott azon nyomban újra be
állni a sorba, a Párt irányította boszniai mozgalomba?

4.

Visszatartotta Sinkót a forradalmi harc gyakorlati válla
lásától az ő sajátságos, minden emberi életet abszolutizáló, 
minden, erőszakkal kimúlt életet jóvátehetetlen értéknek valló 
pánhumanizmusa is.

E „vele született” s az Optimisták tanúságaként a Tanács- 
köztársaság idején véglegessé és tudatossá vált alkati sajátsá
gát Drvaron a kibontakozó polgárháború és testvérharc lát
ványa aktivizálta elsősorban, hisz a Nehéz honfoglalás élsŐ 
fejezetei arról tanúskodnak, hogy drvari elszigeteltségében 
Sinkó kezdetben csupán ilyen harcot látott kialakulni. A szét
hullás előtt álló Jugoszlávia tizenkét napos háborúját — 
melynek boszniai valóságát Drvaron testközelből is szemlél
hette — a teljes széthúzás, dezorganizáltság, a fasizmussal
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szembeni tehetetlenség megnyilvánulásaként értelmezte, s az 
ország politikai valóságának még jóval később is csupán á 
felszínét látta: hogy mi készül s milyen társadalmi energiái 
várnak megmozgatásra a „föld alatt”, a JKP vezetésével, 
azt sokáig nem is sejtette. Antifasiszta szabadságharc és for
radalom ebben a széthulló kis országban? Hisz egy Francia- 
országban is azt tapasztalta, hogy a hagyományosan forra
dalmi francia munkásság is tehetetlen, s nem is gondol a 
forradalomra . . .

A tizenkét napos háborúban megsebesült — legtöbbször 
félreértésből, gyanakvásból, egymásra való lövöldözés közben 
megsérült — emberek látványa Mici kórházában, majd a dr
vari szerbek és horvátok körében egyaránt készülő „listák”, 
melyek a likvidálásra szánt emberek névsorát tartalmazzák, 
a kölcsönösen pattanásig feszült, egyelőre még elfojtott indu
latok, a polgárháborús utca-hangulat — mindez az esztelen 
testvérharc, az értelmetlen embermészárlás előjele volt csupán 
Sinkó számára, s mint drvari naplója tanúsítja, a boszniai 
kisváros polgárháborús hangulatában és testvérgyilkolásra ké
szülő valóságában „áttekinthető, éles képét” látta annak, ami 
nagyban, az egész országban történik.

Mint ahogy az Optimistákból „áttételesen”, Az útból pe
dig közvetlenül is látszik, a forradalomban is pánhumanista- 
ként mozgó és cselekvő Sinkó az eszközeiben nem válogató 
forradalmi terrorral szemben inkább a forradalmi átnevelés 
és meggyőzés híve, mert a bosszúállásban a társadalmi erő
szak folytonosságának, mitikus kontinuitásának legfőbb oko
zóját látja, a hindu filozófia karma fogalmában jelölve meg 
e mindenkori Rossz embertelen, „véres mítosz”-i tartalmát. 
S most, a boszniai polgárháborús hangulatban, majd a teljes 
vadsággal kirobbanó usztasa—csetnik testvérharcban Sinkó az 
1919-es karma-iszonyának feltámadását és új objektumát is
meri fel, természetesen nem az egykori, 1919-ben túlmérete
zettnek talált forradalmi terror, hanem a Tanácsköztársaság 
bukását követő fehérterror képében újraéledve. 1941 máju
sában az NDH-s Hrvatski narod és Hrvatski radnik stílusa 
és frazeológiája a Fridrich-kormány újságjait juttatja eszébe,
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s egy évvel később, a környékbeli falvakból gazdag zsák
mánnyal visszatérő drvari csetnikek fosztogatásban és gyil
kolásban felhevült arca is az 1919-es ellenforradalmi Buda
pestre asszociáltatja, azzal a különbséggel, hogy ott a jól 
táplált, csizmás vidéki parasztlegények és botos gazdatisztek, 
itt pedig a kiéhezett, rongyos alakok voltak a karma áldo
zatai — s újabb áldozatok követelői és minden emberségből 
kivetkőzött behajtói. . .  S a karma véres aktualitásáról ta
núskodik számára az egyik helybeli ismerősük magyarázata 
is a horvát—szerb ellentétről, amit Sinkó kommentár nélkül
— de így is világos, hogy miért: saját ianmr-iszoüyának, a 
vég nélküli bosszúállás-sorozat esztelenségének dokumentálá
sára — 1941. július 13-án gondosan bejegyez a naplóba: 
„Sajnál mindenkit, akit üldöznek. ( . ..)  De másrészt megérti, 
kétségbeesetten, de megérti a gyűlöletet a szerbek ellen. A 
horvátok, akiket elbocsátottak állásukból s egész családjukkal 
üldözőbe vették őket. Kninben az usztasák logomikja egy 
Rukavina nevű ember. A szerbek annak idején bebörtönözték 
és minden körmét kitépték, fogait kiverték. Most ugyanez 
az ember nem ismer, természetesen, könyörületet. Bosszút áll
— s a szörnyű — mondta a nő —, hogy majd ezt is megint 
megbosszulják. ( . ..)  És szerbeket nevez meg, akik bizalmas 
körben máris arról beszélnek, hogy milyen szörnyű bosszút 
fognak állni még a csecsemőkön is.”

A kölcsönös bosszúállás tragikus circulus vitiosusa: ezt 
látja Sinkó is az usztasa—csetnik fanatizmusban, s drvari nap
lója alapján nem lehet azt mondani, hogy a szeme előtt lo
bogó „véres mítoszt” maga is mitikusan szemléli, holmi tör
ténelmi „sorscsapást” látva benne. Ellenkezőleg, a napló 
írójának határozott elképzelése van arról, hogyan, milyen 
módon, milyen politikai magatartással lehetne véget vetni a 
népek közt tomboló, újra és újra feltámadó nacionalista kar
máknak. Elképzelésének hatékonyságáról és célszerűségéről is, 
s nem csupán a maga morális fölényéről tesz tanúságot, ami
kor az NDH zsidóüldözése elől menekülve Šibenikben meg
ismerkedik egy volt jugoszláv tisztekből álló szerb társasággal 
s a társaság bosszúálló terveivel — melyek a régi Jugoszlávia
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„elárulásáért”, a gyors kapitulációért egészében „felelőssé” 
tett horvátokat és muzulmánokat hivatottak megtorolni — 
Sinkó szembeszegezi a maga karma-ellenes, s nemcsak morá
lisan, de politikailag is mindenképpen helytálló kérdését: 
„Hogyan akarják Jugoszláviát újra restituálni, ha majd a 
muzulmánokon és horvátokon vett bosszúval kezdik? A hor
vátokat ért sérelmek egyengették az utat Pavelićnek, az usz
tasák azzal jöttek, hogy bosszút kell állniuk, maguk is a 
vendettáról álmodnak — hogyan születhetik majd meg a dél
szláv népek testvérisége, ha nem lesznek okosabbak a szerbek, 
mint ma az usztasák? Nem látják, hogy az usztasák a Hitler 
diadalmának csak egyik fele — a másik felét maguk szállít
ják Hitlernek, amennyiben belenyugszanak, hogy ellenségnek 
nézzék a horvátokat?”

Nem folytatni tovább a testvérgyilkos bosszúállást, nem 
azzal munkálkodni Jugoszlávia újrateremtésén, hogy egyik 
vagy másik népet vonják „felelősségre” a történtekért, a régi 
Jugoszlávia széthullásáért, hisz azért nem ez vagy az a nép, 
hanem a délszláv népek nacionalista burzsoáziája felelős: 
anélkül, hogy ennek valamiképpen is tudatában lenne, Sinkó 
voltaképp a JKP akkori állásfoglalását vallja magáénak az 
usztasa-csetnik acsarkodással s a létrehozandó új Jugoszlávia 
nemzeti politikájával kapcsolatban. Ennek a kétségkívül he
lyes, történelmileg is beigazolódott állásfoglalásnak azonban 
egyelőre képtelen levonni a gyakorlati konzekvenciáit: az első 
időszakban csak teljes mértékben együtt érez, együtt remény
kedik az usztasa és csetnik tábor „véres mítoszának”, meg
mámorosodott karmaj&nak gyakorlati-történelmi negálójával, 
a partizán mozgalommal, de ennek a negációnak ő maga 
képtelen harcos részese lenni.

A legtöbb, amire a világháború kezdeti időszakában képes, 
az az, hogy e második Apokalipszissel — mint annak idején, 
1914-ben az elsővel is — szembeszegezi a maga inaktív pán- 
humanizmusát. Az új világháborúban az emberi ész új elboru- 
lását, mindennemű humánus célt nélkülöző, történelmileg is 
értelmetlen öldöklést lát iszonyodva, s ezzel szemben gyakor
latilag nem tud mást, mint béna rémületbe merevülni. Iro
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nikus viszonyba kerül a „világtörténelemmel” és a „fejlődés
sel”, melyet annak hoznia kellene, s benne milliók erőszakos 
halálát, pusztulást és gyászt lát ismét. Nem véletlenül idézi 
Krleža fanyar mondását, hogy az orangután repülőgépre ült, 
és a következménye pusztulás, halál és pokol, s ehhez hasonló 
keserű, az emberi „fejlődést” ironikusan kifigurázó hangot üt 
meg Sinkó többször is. „A háború a civilizáció végét fogja 
jelenteni — hangoztatták minden oldalról még egy év előtt. 
A tankcsodák és a motorizált osztagokról szóló tudósítások 
láttán az ember kísértésbe jön, hogy ezt mondja: sajnos, még 
csak a civilizáció végét se jelenti” — ironizál egy helyütt „az 
egész ún. világtörténelem ún. eredményeiével, s másutt, an
nak az újsághírnek a hatására, hogy a Ladoga-tó partján 
ötvenezer orosz katona hever temetetlen, ismét csak ironiku
san szól a történelemről és a történelmi fejlődés érdekében az 
emberi áldozathozatal értelmét propagáló történetfilozófiáról: 
„Mindig az élők, a túlélők beszélnek a halál »értelméről« — 
általában az értelemről, a Sinn-ről és a történetfilozófiáról.” 
Nincs semmiféle emberi értelem, cél, eszme, mely ebben az 
újabb világégésben az önkéntes aktivitást s főleg az emberi 
életek, a jóvátehetetlen, egyszeri, egyszer élhető emberi életek 
önkéntes feláldozását igazolttá tenné: ezt az álláspontot erő
szakolja rá Sinkóra a háború kezdetén a minden emberi éle
tet abszolutizáló, végső emberi értéknek valló pánhumaniz- 
musa, s ez a minden egyes kioltott emberi élettel már-már 
misztikus közösséget érző, s mint ilyen, az ember morális 
szenzibilitásának csúcsait jelentő humanizmus sirattatja el Sin- 
kóval már 1941 júniusában — a majdani Győzelmet, bárme
lyik világháborús tábor diadalát:

De győztesek üdve, feledő pihenés te,
Mért hogy öreg fejem egy haja szála se ismer? 
Láttam is, álltam is harcot, nem egyet 
De ünnepi trombita, dob ha diadalt harsant 
Egyszeriben valamint aki álmodott,
Ébredek s mindig erősen a bánat ős küszöbére

szögezve,
Vesztesek, mindig a megsebzettek alomja mellett,
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Győzelem alja, tiport, lihegő kíntetves alom.
Győzelem! egyszer adódna! nekem is ütne egy óra,
De győzni ha van ki siratja, mit ér?
Kíntetves almon, alul, legalul,
Kudarc! kiáltom minden győzelemre 
S esztelen én, csak az egyre, enyémre repesek 
Várva — az egyre, mely mindeneké leszen.
Nem ököl, de öröm tenger-nagy tengere 
S fűszál se sehol, mely elhervadna miatta.

(Győztesek önteli mámora .. .)

5.

Intenzív szolidaritás a megsebzett, letiport, kíntetves So
kasággal — s épp e heves együttérzés tesz képtelenné a 
Sokaság öldöklő, esztelen harcaiban való részvételre: ennek 
a morális paradoxonnak a foglya Sinkó, s ennek a következ
ménye nála is a kívülálló, erazmusi etika, amely szuverén 
erkölcsi imperativusainak engedelmeskedve képtelen a válasz
tásra, praktikus elköteleződésre valamely tábor mellett. „Rossz 
tűzben a föld. Ami jó, az ma magában ég” — hirdeti Sinkó 
1940 januárjában a kívülállás, egyedül-égés, egyedül-szenvé
dés programját, s ettől a polgárháború elmérgesedésével nem
hogy nem tágít, de még jobban kötődik hozzá. Környezeté
vel, a drvari lakossággal, a néppel — mint láttuk — a leg
közvetlenebb, legspontánabb kapcsolatban van, azonban ez 
a kapcsolat nem jelent feltétlen odaadást és egyetértést is. 
Sinkó Drvaron is természetes testközelségben van a néppel 
mint néppel — de nem úgy a polgárháborús, testvérharcos 
néppel. „Nagyszerű és gyönyörű nép ez” vallja 1941. május 
1-én, de gyorsan disztingvál is: „Nem ugyanezeket a pa
rasztokat és munkásokat, de ugyanezt a népet láttam más
nap egész másképpen. ( . ..)  Mámorosak voltak, őrjöngtek ..
S az őrjöngés, a fanatizmus, a mitikus mámor az ő számára 
akkor is idegen, ha népi. Hisz annak idején jól megtanulta, 
egy életre megszívlelte ifjúkora intellektuális és erkölcsi esz
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ményképétől, hogy soha — soha nem lehet, nem szabad be
állni rabnak őrjöngő népek közepébe. . .  E konzekvensen 
követett ifjúkori hitvallása mellett Sinkó most is s még akkor 
is kitart, amikor nyíltan megkörnyékezik, hogy álljon be az 
egyik táborba, adja fel kívülálló pozícióját. Amikor ugyanis 
a drvari felkelés egyik vezető embere a partizánoktól vissza
szökik a városba, mén nem ért egyet csetnikellenes politiká
jukkal, s Drvaron az olaszok védelme alatt a partizánok 
ellen szervezkedik, Sinkó egy jellegzetesen „erazmusi” válasz- 
szal tér ki a beszervezés elől: „ . . .  ilyen időkben a legjobb 
szándékú ember, ha nem nagyon okos, könnyen válik idegen 
érdekek eszközévé — s egy napon, mikor már késő vissza
táncolni, máshova érkezhet, mint ahová indult.”

Ennek az erazmusi álláspontnak a jegyében Sinkó látszó
lag teljesen apolitikus. 1940. január 10-én azt írja, hogy soha 
nem volt még ennyire távol a legkisebb politikai aktivitás 
pszichológiai feltételeitől, s 1941 júliusában is az a vélemé
nye, hogy ahol a politika kezdődik, ott az ember a quantité 
négligeable.

Holott a háború egész ideje alatt, tehát első éveiben is 
egyféleképp mindketten igenis politikusak, benne vannak, 
nem tudják magukat függetleníteni a politikától. A váltakozó 
drvari hatalmakkal — az NDH usztasáival és domobránjai- 
val, az olasz és német megszállókkal — a naplójegyzetek 
érthetően konspiratív modora ellenére is nyilvánvaló a teljes 
szembenállásuk, s nem kevésbé elutasító a magatartásuk a 
csetnikekkel szemben sem, holott azok a velük, zsidókkal ki
egyenlített drvari pravoszlávok közül valók. A háború első 
napjától kezdve pontosan tudják, melyik politikai táborhoz 
nem tartoznak, mint ahogy azt is tudták, melyik szociális 
kategóriával nem vállalhatnak közösséget. S nem csak azt 
tudják, melyik táborhoz nem tartoznak. Hisz nyilvánvaló 
szimpátiával kísérik az egész antifasiszta blokk háborús si
kereit, különösképpen pedig a Szovjetunió — az anderseni 
kiskacsa! — radikális külpolitikai tetteit várják fokozott tü
relmetlenséggel. S ugyanígy az egyre fokozódó partizán-szim
pátiáik is minden konspirálás és „objektív” krónikási modor
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ellenére is kitűnnek a naplóból. Sinkó például — nem úgy, 
mint a tizenkét napos háború idején — 1942 tavaszán már 
hinni is tud az antifasiszta ellenállás sikerességében, s merő 
együgyfiségnek tartja az egykori jugoszláv katonatiszt „szak- 
tudományos” előrelátását, hogy az olaszok nehéztüzérsége 
minden probléma nélkül szisztematikusan végezni fog a fegy
vertelen „erdőbeliekkel” . . .  Sinkóné pedig 1941 júliusában 
elfogadja a Drvarra beszökő partizánküldött megbízatását, 
hogy a város küszöbönálló elfoglalása közben s azután is or
vosi szolgálatot teljesítsen a partizánoknak. Naplójából, mely 
méltó folytatása az usztasák elől a spliti kórházban meghú
zódó Sinkó drvari krónikájának, kitűnik ugyan, hogy nem 
hisz az ellenségtől körülzárt Kommün véglegességében, azon
ban ennek ellenére is maradéktalanul azonosul a céljaival, s 
nemcsak „emotíve”, hanem mindenekelőtt odaadó, rendkívüli 
erőfeszítéseket követelő orvosi munkájával. Nem túlzás tehát, 
amikor Drvar elestekor azt írja, hogy a hatalmas fűrésztelep 
lángjaiban Oroszország és a sokfelé lángoló világ képét látja, 
s megsiratja Drvart, melynek népe most hosszú időre nyo
morba és sötétségbe fog süllyedni.

Sinkóékra tehát csak egy megszorítással vonatkoztatható 
az erazmusi kívülállásnak az a meghatározása, melyet Mi- 
roslav Krleía, nyilván nem függetlenül akkori dilemmáitól,
1942-ben fogalmazott meg. „A szellem, a politika és vallási 
tudat e neuraszténikusa, akit a környezet állandóan zaklat, 
világosan tudja, hogy ki elől kellene menekülnie, de fogalma 
sincs, nem is tudja elképzelni sem, kihez kellene csatlakoznia. 
Undorodik attól a valóságtól, amelyben élni van szeren
cséje”16 — jellemzi Krleza az erazmusi magatartást, s ezzel 
a jellemzéssel Sinkóék kívülállása csak annyiban rokonítható, 
hogy ők is undorodnak attól a világvalóságtól, amelyben él
niük adatott, s ők is pontosan tudják, ki elől kellene me
nekülniük. Nekik viszont van határozott fogalmuk, konkrét 
elképzelésük arról is, hogy kikhez kellene csatlakozniuk. Ez

'• Miroslav Krleia: Rotterdami Erazmusról. Kirándulás Oroszországba. Esszék.
Fórum , 1965.
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az elképzelés azonban egyelőre csak elképzelés marad, nem 
válik elszánt, önkéntes tetté.

Hiányzott valami ahhoz, hogy az Ügy megszállottjai, a 
népfelszabadító és forradalmi harc maradéktalanul lelkes, a 
küzdelem minden gyakorlati konzekvenciáját levonó aktív 
harcosai legyenek az első naptól az utolsóig. „Valami” — 
ami fölér egy mázsás, mindennemű mozgalmiságot eleve meg
bénító teherrel!

Az önkéntes harchoz feltétlenül Haza kell, melyet a har
cos — valóságként vagy célként — magáénak mondhat, s ha 
ez nincs, akkor legalább egy eszme szükséges, amelynek 
megvalósulása révén majd a Haza is adva lesz, nem utolsó
sorban pedig kell egy harcias alkat, mely a harcot minden 
morális konzekvenciájával együtt vállalni tudja. És Sinkónál 
mindez hiányzott! Elveszített Hazák, elveszített Eszmék, el
veszített Párt, teljes hontalanság, abszolút világidegenség, 
megtagadott történetfilozófiai optimizmus, karma-e\\ene$$é% 
mint alkati determináns — csupa negatívumok, a cselekvő 
létforma pszichológiai előfeltételeinek teljes hiánya, s ami 
pozitív, igenlő, affirmatív is, valójában az is csak a nem
tettet affirmálja: amikor a fegyvereké a szó, a Mindenséget 
ölelő pánhumanizmusa csak fájdalmas lírára képes, de tettre 
nem . . .

A Nehéz honfoglalás egyértelműen azt bizonyítja, hogy 
Sinkónak a mindezen élettényekből logikusan következő kí
vülállása, soronkívülisége nem tartozott a nyárspolgári „sem
legesség” és privatisztikus „gondtalanság” körébe. Az ő har
con kívülisége nem közömbös hátat fordítás a harcban égő 
világ véres mindennapjainak, hanem a legintenzívebb együtt- 
szenvedés a harcban szenvedőkkel. Közvetlenül Szarajevóba 
jövetelük után naplójában jellemző módon megbotránkozik 
a párizsi ismerős levelén, amely a már tomboló háború he
lyett arról számol be, milyen pompás dolog — a Pirenneu- 
sokban síelni, s kivételesen fejlett, „dísszidensen” előrefutott 
erkölcsi szenzibilitására igen jellemző az az álom is, melyet
1940 júliusában örökít meg naplójában: keservesen sír álmá
ban, mert tele van halottakkal . . .
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Amikor tehát intim problémájává válik a kívülállás — s 
azzá válik nagyon hamar —, akkor nem egy henyén közöm
bös, a „nagyvilággal” szemben amorálisan semleges életforma 
válik problémájává, hanem egy etikus — de csak passzívan, 
nem-tevékenyen, meddőn, végső soron és gyakorlati szem
pontból bűnösen etikus életforma.

Harc istene, istenem bocsáss meg nékem,
Vágyam ma messzibb egekbe ragad.
Torz az ököl, görcs csak nyílt, lágy tenyéren
S tódulnak számra jó könnyű szavak

— fogalmazza meg egyik verstöredékében a disszidens emberi, 
a jelenen való túllépés miatt beálló bűntudatot 1940. január 
7-én, akkor tehát, amikor közvetlen környezetében még meg 
sem kezdődött a harc. S ahogy megkezdődik, s ahogy foko
zatosan háttérbe szorítja a polgárháborút és antifasiszta, va
lamint forradalmi jellege kerül előtérbe, ez a disszidens em
beri bűntudat egyre jobban elmélyül nála — náluk. Sinkóné 
például, aki ha másként nem is, de orvosként a drvari Kom- 
mün idején egy időre beáll a sorba, naplójában egy alkalom
mal örömét fejezi ki ugyan amiatt, hogy Ervin mégiscsak 
elment Dalmáciába, hisz ha itt marad, a frontra kerülhetett 
volna, s ott „el lehet esni, s itt essen el, Boszniában, ismeret
lenül, névtelenül, idegenben?” —, azonban ez az öröme bűn
tudattal terhes: „Az egyetlen tisztességes magatartás, az usz
tasák ellen fegyverrel harcolni.” S ennek az intimé szolidáris, 
de gyakorlatilag passzív semlegességnek a problematikussága, 
a különféle táborok közötti, mindegyiktől távol maradó nem
leges állásfoglalás lehetetlensége Sinkóban is egyre tudatosabbá 
válik, s legteljesebb megfogalmazást egy konkrét példa kap
csán nyer. Az egyik drvari munkás ugyanis, aki a Kommün 
idején vezető beosztásban van, Drvar eleste után illegálisan 
azzal a megbízatással tér vissza az olasz és csetnik uralom 
alá került városba, hogy a dolgozók juttassák el keresetük 
egy részét a partizánoknak. Közben pedig harcostársai vala
miért bevádolják, és távollétében állítólag halálra ítélik, mire
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ő újra visszaszokik Drvarra, de nem akar beállni csetniknek. 
S e példa kapcsán Sinkó, mintegy a saját szituációját is jel
lemezve, megfogalmazza a „semlegességet keresők tragédiá
ját” : „Külön tanulmányt érdemelne az ellentéteknek mai 
végső kiélesedése idején a semlegességet keresők tragédiája. 
Mert M. történetében természetesen nem az állítólagos halá
los ítélet a lényeg, hanem hogy rájött, nincs hova menni, 
nincs hely a táborokon kívül vagy között. . . ” A Pečatnak 
írt Anatole France-esszé teoretikus felismerése — „Epikurosz 
kenje elhervadt. ( . . .)  Nincs hova menekülnie, nincs hol fel
üdülnie annak, aki ember, s mert ember, épp az emberiségé
ben fenyegetett”17 —, ez az elméleti felismerés ily módon 
Sinkó szeme láttára, a mindennapi valóságban is verifikáló- 
dik, az „élet” a legmeggyőzőbb bizonyítékát adja az „iroda
lomnak”, a valóság az intim, teoretikus felismerésnek, s ezek 
után már csak egy lépés választja el a harc gyakorlati vál
lalásától.

Ennek az utolsó lépésnek a megtevéséhez azonban az kel
lett, hogy minden addiginál fenyegetőbb létveszélybe, a brači 
majd rabi zsidótáborba kerüljenek. A vallomások, melyeket 
Sinkó 1942 és 1943 ősze között a tábori faliújság számára, 
sorstársai és önmaga buzdítására ín 18, arról tanúskodnak, 
hogy írójuk e végső létveszélyben minden maradék erejét 
összegyűjtve küzd a megsemmisülés passzív, tétlen bevárása 
ellen s a maga és sorstársai aktivizálásáért, a harc gyakorlati 
vállalásáért.

A hűtlen lélek című vállomás, mely Sinkó egész addigi 
útjának, a Forradalomban való részvételének és a sorból való 
kiállásának az allegóriája, még a hazát lanság-mítoszt érvé
nyesíti ugyan — „Az én hazám az égben is az én szent 
hazátlanságom” —, azonban egyúttal határozott kezdete is 
a nem-cselekvő, epikuroszi létformával, a passzív moralizmus- 
sal s az erazmusi kívülállással való végső leszámolásnak. „Mit 
adtok ti tilalmak a szomjúhozónak, akinek egyetlen gondo-

IT Epikurosz elhervadt kertje. Epikurosz hervadt kertje, Fórum, 1964.
11 Biztatás magamnak, Két testvér, A hfitlen lélek (H íd, 1966/10); A fogoly és

az angyal (7 Nap, 1956. XI. 29.).
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lata se kérdi, hogy mi az, amit ne tegyen, de minden vágya 
a vágy, hogy megtalálja, amit tennie lehet, amit tenni tud, 
amit egész szívével tenni akarhat? Mi közöm nekem ahhoz 
az istenhez, kinek már az Éden-beli emberhez, az első em
berhez intézett első szavából is kicseng egy Ne, egy tilalom?”
— pörlekedik a „hűtlen lélek” — valójában a kívülállása 
miatt hűtlenségtudattal küszködő Sinkó — a tízparancsolat
tal, amely megreked a puszta nemlegesség programjánál, hisz 
az eltiltott cselekvések helyébe nem jelöli ki a pozitív tettek 
irányát. „Megtanultam, hogy egy minden mozzanatában ki
fogástalan élet a maga egészében istentelenül üres lehet. ( . . .)  
Az, ami csak nem-rossz, messze van a jótól, amit én keres
tem” — vallja a „hűtlen lélek” a sinai-hegyi életprogram 
tagadásaként, s a Két testvér című példázat mintegy foly
tatja, továbbmondja ezt a vallomást, tovább fokozza a nem
legesség álláspontjának s a belőle eredő inaktív, passzívan 
morális kívülállásnak e szenvedélyes tagadását. „Az utolsó 
évtizedeket az jellemzi, hogy mindinkább megszűnt annak a 
lelki magatartásnak a lehetősége, melyet ugyancsak a biblia 
a szóval jelöl meg: se hideg, se meleg. ( . . .)  Ez utolsó évtize
dekben a politikai atmoszférával együtt egyre jobban és job
ban áthevült a lelkeké is. Egyre fogyott azoknak a száma, 
akik közömbös nézőknek érezhették magukat, s amint múltak 
az évek, egyre inkább szenvedéllyé fokozódott a hév, mellyel 
egyesek és tömegek valami mellett vagy valami ellen állást 
foglaltak. Ez az anti-idillikus folyamat elérte a csúcspontját 
ebben a háborúban. Mindenki megtanult gyűlölni. Ami még 
nemrég ideológiák küzdelmének vagy nézetek és nézetek vi
tájának látszott, mely mellett a magánélet háborítatlanul, 
külön megállhat, ma mindenki harcává vált” — összegezi 
Sinkó legintimebb tapasztalatait az apolitikus magatartás to
vábbi lehetetlenségéről, s bár karma-iszony&nik elfojthatat- 
lanságát példázva elveti a mindig éhes, soha be nem telő, 
soha ki nem alvó gyűlölködést, amely sémává redukálja a 
világot, s az élő emberek millióit egyetlen fantomnak látja, 
melynek neve „ők, az ellenség” — magát a gyűlöletet, a to
leráns, de a halottak és még-élők iránt feltétlen szolidaritást
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tanúsító gyűlöletet már vállalni tudja, vállalni akarja: „S aki 
tudna ma nem-gyűlölni, az már ezzel árulóvá válna, a halot
tak árulná el és az élóket, magát a szemetet árulná el. ( . . .)  
Ami az embert nyomorékká teszi, gyógyíthatatlanul, az nem 
a gyűlölet, hanem a gyűlölködés. Mert míg a szeretettel sose 
lehet eléggé pazarló az ember, a gyűlöletét nem szabad té- 
kozolnia. Aki jól gyűlöl, az ma, mikor a gyűlölet elkerülhe
tetlen sors, közelebb van a szeretethez, mint az, aki még 
mindig még gyűlölni sem tanult meg. ( . ..)  Ma nincs szeretet, 
mely ártatlanabb a gyűlöletnél/’

A harcvállalás nélkülözhetetlen, benső előfeltételei ezzel 
a konklúzióval adva vannak, s éppen ezért logikus, hogy 
A fogoly és az angyal című, szintén a tábori faliújság szá
mára írt allegória már hirdeti is a harcot, a felszabadítók 
puszta bevárása helyett tevékeny, öntevékeny szabadulással 
példálózik a tábor lakóinak. „Lassan, túl lassan jön a nap, 
mely engem, rongyot, amin minden fényesített csizma bün
tetlenül taposhat, mint büszke zászlót emel fel a sárból. Mért 
nem lehet nekem mint szerelmesnek, ki szerelmese érkezésére 
vár, elébe iramodnom a szabadulás napjának, hogy siettessem 
összetalálkozásunkat ujjongó ölelésben?” —  kérdi a vallásos 
közönségnek szánt írás fogoly szereplője, s ez a kérdés fölér
— egy konspiratív politikai agitációval. A vallomás másik 
szereplője pedig — nem véletlenül: az Igen angyala! — meg
adja a taktikát is* amellyel ez a politikai cél — a táborlakók 
elébeiramodása a szabadulás napjának — elérhető, realizál
ható: „Az Igen angyala nem áll szóba a Reménnyel, mely 
a jövőbe néz, s még kevésbé a Kétségbeeséssel, mely a múlt 
erejében hisz. Az Igen angyala tudja, hogy csak a jelen van 
és minden jelenhez igent mond, minden jelent, ahogy van, ki 
akar tölteni. ( . . .)  Van valami, ami szentebb, mint a rab tü
relmetlensége: a szívósság, mely sziklából is táplálékot szív. 
Igenis, bár rab vagy, elébe mehetsz a szabadulás napjának, 
ha e r ő s e n  megállsz ott, ahol vagy. Erősen, tehát félelem 
nélkül, nem a napok múlását várva, hanem minden napnak 
s mindenkinek önmagáén életet, tanaimat — erőt adva.”
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Az átállás a nem-tevékeny nézőpontról a tevékeny, a gyű
lölettel is számoló harcos programra ezzel megtörtént — s 
ezúttal nemcsak teoretikusan.

6.

A rabi zsidótábor illegális Népfelszabadító Bizottságának 
elnöke, aki Hajon Viktoron keresztül kapcsolatot tart fenn 
a partizánokkal és a szomszédos szlovén intemálótáborral; az 
aktivista, aki az olaszok kapitulálásakor s a szlovén sorstár
sakkal együttműködve részt vesz a zsidótábort őrző olasz ka
tonaság leszerelésében s a hadianyag eljuttatásában a parti
zánokhoz; Rab evakuációs bizottságának a ZAVNOH által 
kinevezett tagja, aki a hadképes ifjúsággal, orvosokkal és ön
kéntes ápolónőkkel 1943 októberében átmegy a felszabadított 
területre; a partizán, aki Pajo Gregorićnak, a ZAVNOH 
titkárának ajánlatára a politikai komisszáriusok mellett kul
turális—nevelő munkát végez Kordun, Lika, Karlovac kör
nyéke s végül šibenik partizán kórházaiban1*: 1943 júniusától 
1945 júliusáig ez a mozgalmas — és aktívan mozgalmi — út 
jelzi Sinkó visszatérését a Sorba, a zsidótábori vallomások
ban levont szellemi konzekvenciák gyakorlati valóra váltását.

Bent van tehát a sorban, amelyért akkora benső küzdelmet 
vívott, gyakorlatilag is harcosa immár az eszmének, amely
ről azt hitte, végleg elvesztette, van már népe is, konkrét, 
tapintható, harci soraiba őt, a „világcsavargót” is befogadó 
népe, következésképp Hazája is, melyet annyi év után végre 
csakugyan a magáénak vallhat: teljes az idill, színpompás a 
beteljesülés, mesebelien szép a gyötrelmes, nehezebbnél ne
hezebb megpróbáltatásokkal teli út vége . . .

A Nehéz honfoglalás naplóanyaga már nem, de a forrada
lom utolsó éveiben, immár partizánként írt versei azt bi
zonyítják, hogy idillről, minden szubjektív problémát fel-

11 Sinkó Ervin 1950. január 10-i, horvát nyelvfl önéletrajzának és 1965. május
28-i, Szeli Istvánnak írt levelének az adatai.
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számoló beteljesülésről, dilemmáktól mentes útvégről Sinkó- 
nál szó sem volt.

Százfelé hú^va, nyúlva, fájva,
Hűtlen ha futnék s hűtlen, hogy állok.
Százféle lángom s egy se, mely átfog,
Mindegyik csak egy s egyik se én.

Isten hidege.
Megvesz a hideg.
Megdermedek erdőm égő közepén

— didereg a létmagány az 1943 október—novemberében írt 
Annyifelé című versből, s ehhez még oda lehetne gondolni a 
körülményt, hogy a harcba épp hogy csak bekapcsolódott, 
tehát kérlelhetetlen valóságát még meg nem szokott ember 
verséről van szó, csupán ezt jelenti a félig bent levés — félig 
kint maradás bűntudattal vegyült érzése, mely e panaszvers
ből kiált. Ez a kiáltás azonban nem egyszeri, alkalomszerű, 
hanem szinte állandó tartozéka a háború utolsó éveiben írt 
verseinek.

Meddig még ez a hiú, meddig még a csaló 
Fél-hittel magának reményt hazudó harc?
Miért csallak Istenem? Istenem mért csalsz?
Nincs vigasztaló

— szól 1944 januárjában a végső vigasztalanság a félhitű, 
lírikus harcosból, akinek nemcsak maga a harc, de saját har
cos voltának a tudata is kín, s az 1944, karácsony című vers
ben ugyanez az antiheroikus lírai motívum a harcos volttal 
való konfliktus folyamatosságáról tanúskodik:

Fáj szívemnek, hogy megkeményedett,
Fáj hogy öklöm lett, mely ütni is tudna,
Fáj volt-Jézusom, ki számkivetett,
Feledt emléktárgy fájó sötét zugba.
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A jelen harcos-létével szemben a múlt szerető-létének visz- 
szapanaszlása: a gyakorlati és lírikus forradalmár, a feltét
len ütésre kész és az ütés helyett inkább áldani és szeretni 
vágyó harcos konfliktusát jelzik ezek a sorok, melyek a ra
cionális tudat — a harc politikai, történelmi, emberi célszerű
ségéről alkotott tudat — és a legintimebb szándékok, hajlan
dóságok és alkati adottságok drámai konfrontálódásába csap
nak át:

— — — Harcra, csak harcra van ok,
Tudom. S vérből rám milljó pár szem néz 
S hallom, föld alól hulla mennyi kérdez.
Harc és bosszú mégse édes méz,
Szörnyű szabály csak, szenny, undok és mérges.

Halál cinkosa ki gyűlölni lágy,
Kitépném szívem, hogyha megbocsátna!
De mint szentre szűz lány utáni vágy,
Bűnként rámtör a halvány Halknak árnya.

A nem-harcos életforma is bűnnel terhes, mert az ártatlanul 
megsemmisítettekkel, a bosszúért kiáltó milliókkal való szo
lidaritás megtagadását jelenti: a rabi zsidótáborban levont 
konzekvencia, a Sinkót végül is gyakorlati harcvállalásra 
késztető konzekvencia tér vissza ebben a versben, de már 
nem egyértelműen affirmatív módon, hanem a cél, az érte
lem, a szükségesség — és az eszközök, a nélkülözhetetlen 
bosszú szennyes eszközeinek a konfliktusaként. És Sinkó 
küzdelmekkel, személyiség-megoszlásokkal és meghasonlások- 
kal teli harcvállalására jellemzően ennek a konfliktusnak a 
tudata újabb bűntudat forrása is egyúttal: hunként tör rá 
a felismerés, hogy egzisztenciája legmélyén, mintegy jobbik 
énjével ő mégse a harc, hanem a szeretet embere. . .

1943-ban Sinkó gyakorlatilag is vállalta a forradalmat, 
de ez a vállalás, mint látjuk, régi konfliktusok újraéledését 
és újak kirobbanását is jelentette számára. Vállalta a harcot, 
de lénye legmélyén továbbra is megmaradt antiheroikus em
bernek, s részvétele a jugoszláv forradalomban nem a feltét
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len cselekvő, a harccal maradéktalanul azonosuló, hanem a 
lírikusi forradalmár típusáé volt elsősorban, azon forradal
máré, akinek a legobjektívebb, legáltalánosabb, legszentebb 
emberi ügy is csak a maga „hamleti” módján, a tulajdon 
konfliktusaival és dilemmáival való megküzdés révén válhat 
igazán a sajátjává. Sinkó így, lírikusi forradalmárként érte 
meg a felszabadulást, s az előzmények ismeretében nem is 
meglepő, hogy gyakorlatilag is vállalt harcának még e végső 
győzelme sem eufóriával, hanem csupán meghitt és — fájdal
mas örömmel tölti el, hisz az 1944. szeptember 7. című verse, 
mely a Győzelem ódájának indul, végül is halált sirató elé
giává, a sinkói pánhumanizmus, a minden egyes emberi élet
tel való intenzív azonosulás időálló dokumentumává válik:

Még nem volt álom soha szebb, mint szép a való ma, 
Térden a hóhér s áll, tart pallost az elítélt!
Hát te, te szívem, öreg kuvasz, ős búd lánca kötötten, 
Fájdulsz, húz súly, állsz elfacsarodva. . .  Miért?
Írva vagyon Lázárról: . . .  „S felkele s jára.” Ma én is, 
Holtjaiból ki felállt, néppel együtt vagyok egy,
Egy — s mégis külön, ó  fény, fény, szabad élet,

arany nap,
Sajgóbban, mint én, volt-e ki fájt, epedett?
„S felkele s já ra . . . ” de Lázár én, állok s a halálba 
Hátratekint a szemem. Már oda nem hat e fény!
Mint a sötét földet beborítja a zöld, ha tavasz van,
Mártír csontoktól sírva fehér az éj.
Csillag, ötágú, üdv! De irigye vagyok ma magamnak. 
Hátratekint a temető. Moccanj nagy temető!
Nem moccan soha már s én élek. Jaj ti halottak!
Milljók nem tudják meg soha: múlt a pokol.
Én élek, de azok . . .  ma s örökre őrzik a rémet:
Víg sin tér vigyorát. Így tört éjbe szemük.

Ez az antiheroikus ember azonban, aki a Győzelmet is a 
harcban elpusztultak, jóvátehetetlenül odalettek külön-gyá- 
szolásával ünnepli, egy vonatkozásban maradéktalanul, egész
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egzisztenciájával, s végig bent maradt a közös harcban: az 
egész életét végigkísérő20 pedagógiai Erosz lelkes érvényre- 
juttatásával.

Naplójának utolsó oldalain az elemében levő, a harc leg
nagyobb megpróbáltatásait is természetes könnyedséggel vi
selő, s nem a rezignált, önmagával viaskodó ember alakja 
bontakozik ki. Ennek viszont egyetlenegy, csak látszólag 
pusztán-technikai oka van: feladatot kapott, igazi, testhez 
álló, meghasonlások nélkül végezhető feladatot, ti. a brači 
tábor után ismét partizánorvossá lett feleség tábori kórhá
zaiban őt bízzák meg a betegeket foglalkoztató és alkalmi 
kulturális műsorokkal, leginkább pedig a maga írta kis drá
mai jelenetekkel lelkesítő „prosvetni radnik” teendőivel. 
„»Prosvetni radnik«, aki tényleg munkálkodik és igazán 
nemcsak a saját, hanem — ami a sebesülteket illeti — mások 
örömére is . . . ” — A naplóban csak ez a rövid, de tömörsé
gében is sokatmondó, meghatódottsággal átitatott s némi ün
nepélyességet is tartalmazó megállapítás tanúskodik a hála- 
érzésről, hogy neki, az antiheroikus harcosnak is adatott egy 
autentikus feladat, mely nem mond ellent lírikusi alkatának 
és pánhumánus nosztalgiáinak. A sebesült és beteg, különböző 
korú partizánoknak szánt s velük előadatott, rettenetesen 
rossz horvátsággal, de annál lelkesebben megírt jelenetei, hely
zetképei és mesejátékai, melyek közül jó néhány fenn is ma
radt21, a naplónál teljesebben dokumentálják azt a szerencsét, 
melyet a „prosvetni radnik”-i megbízatás jelentett a számára. 
Mint a szabadkai munkásotthonban, ahol előadásokat is tartó 
kamasz-poéta és munkásotthoni könyvtáros szerepében hozzá
lát a cselédlányok szakszervezetének megalakításához, hogy 
hazatérve falujukba egy kis szocializmust is magukkal vigye
nek; mint az őszirózsás forradalom idején a Keleti pályaud
varon, ahol lelkes antimilitarista beszédeket tart a hazaér
kező katonáknak; mint a forradalmi Budapesten, ahol a 
proletárdiktatúra első napjaiban megalapítja a Világszemléleti

"  L. A barikádtól a katedráig c. tanulmányomat a K riíiks  1970/3. számában.
11 U zemlji kralja bajki, Bjegunci, Domobran u partizanskoj bolnici, San parti-

zana stb.
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Osztályt, hogy a szocializmus új országának munkássága 
megismerhesse az emberi kultúra időálló, humánus értékeit, 
s ezáltal kialakuljon a saját történelmi hivatásához méltó új 
morális köztudata; mint vörös Kecskeméten, ahol várospa
rancsnoki minőségben, de valóságos néptanítóként, a szocia
lizmus humánus alapelveit és célkitűzéseit akarja belenevelni 
a százezres város aprajába-nagyjába, miközben még az ellen
forradalmárok egy nagy csoportját is átnevelésre ítélteti, s ő 
személy szerint tan  nekik előadásokat; mint vörös Budapes
ten, ahol a forradalmi vezérkartól kieszközli, hogy a tizen
éves ludovikás lázadókat neki adják át, ugyancsak átneve
lésre; mint Bécsben, ahol krisztiánus folyóiratával, a Testvér
rel is nevelni, „a szellemi káoszban rendet teremtő, nevelő, 
pozitív művészetnek” akar munkása lenni: mint életútjának 
legkülönfélébb időpontjaiban, Sinkó most is, a likai és kor- 
duni partizánkórházakban is a pedagógiai Erosz megszállott
jaként, a Nevelő Poéta szerepében érzi magát igazán ottho
nosan. Forradalomban, de fegyver helyett a toll, a szó, a 
megkínzott embertársakra ható politikai és költői szó: ez 
Sinkó igazi életei eme, ezt tudja maradéktalan odaadással, 
meghasonlások nélkül, sőt hálával szolgálni. Már a felszaba
dulás után határozza meg egy alkalommal, hogy számára a 
haza azt az országot jelenti, amelyben az embernek az az 
érzése, hogy amit csinál, az ott értelmet nyer?2, s nem két
séges: Lika és Kordun partizánkórházaiban a hazátlan „vi
lágcsavargónak” ilyen értelemben sikerült, végérvényesen is 
sikerült Hazára találnia.

III.

A Nehéz honfoglalás mindenekelőtt önéletrajzi dokumen
tum: egy két évtizedes, intenzív keresésekkel teli időszak 
epilógusa, melynek teljesebb jelentése csak az előzmények be-

•* Lile knjiievnika danas. Univerzum, Zgb., 1957.
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hatóbb ismerete által bontakozik ki. Kommentárra, kiegészí
tésre szoruló könyv tehát a Nehéz honfoglalás, azonban a 
naplók, amelyeket magába foglal, önmagukban is sokatmon- 
dóak, önéletrajzi és történelmi vonatkozásban egyaránt.

1.

A politikai értelemben vett heroizmus hiányát a Nehéz 
honfoglalásban egy szó szerint is hősies alkotói erőfeszítés 
pótolja. Hisz minden, az „idekint” és az „odabent” is egy
aránt azt diktálja, hogy fölösleges, értelmetlen és reményte
len a további betűrovás, tárgytalan, léttelen, funkció nélküli 
az irodalmár-lét. Se eszme, se cél, se haza, se kulturális kö
zösség, melyben a szó gyökeret ereszthetne, s mindennek be
tetőzéseként még egy szuverén, sérthetetlen, emberi és morális 
integritásában teljes és ép magánegzisztencia sincs, minek, 
kinek, miért tehát a haszontalan szellemi robot? Abbahagyni, 
pontot tenni, megnémulni: ezt sugallja — nem is sugallja: 
agresszíven követeli — minden, az egyaránt valótlanná lett 
objektív és szubjektív „valóság”.

S az abbahagyás ezeregy kísértése között ott van egy kü
lönleges is: az emigránsnak nemcsak magánegzisztenciája, de 
igazibb élete, egész addigi életműve is nap nap után létve
szélyben van a háborús Boszniában. Ahhoz, hogy negyedszá
zad írói küzdelmének legnagyobb, nyomdafestéket még nem 
látott része, mindenekelőtt pedig betetőzése, az Optimisták 
befejezett és a Tizennégy nap bevégzés előtt álló kézirata 
semmivé váljon — csupán egyetlenegy házkutatás vagy egyet
lenegy, akár véletlenül becsapódó gránát kell, s máris kész 
minden, egy amúgy is realizálatlan életmű végleg realizálha- 
tatlanná válik. „Mögöttem a könyvespolc, előttem az íróasz
tal, minden új és minden szívgyönyör — és 10-e óta meg
kezdődött a háború, és úgy ülök itt, ahol életem végéig 
maradni tudnék, munkában, Micivel, író őrültként — úgy 
ülök itt, mint egy állomáson átutazóban, s fülelve, hogy me
lyik órában indul a vonat, mely majd ezt az országot és 
engem is belevisz a háborúba” — írja Sinkó 1940. május
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15-én, mintegy meghatódva a tényen, hogy hosszú évek után 
itt, Drvaron annyira megjavultak az anyagi létfeltételeik, 
hogy már íróasztala és könyvespolca is van, s ugyanakkor 
meg is dermedve a tudattól, hogy mindez csak valótlan idill, 
káprázatos intermezzo, a valóság viszont az, hogy itt van 
a háború, s tán csak órák, napok vagy hetek kérdése, hogy 
mikor röpül ez az egész írói dekoráció s vele együtt 8 maga 
is a levegőbe. „Minek még szaporítani a kézirataimat, mikor 
meglehet, a meglévők is, egész eddigi életem eredménye min
den pillanatban megsemmisülhet?” — kérdi másutt, s a ké
sőbbi történések, a fél Európát megjárt, jobbára kéziratos 
műveinek boszniai odisszeája távlatából ez az aggodalom az 
életműért — egész addigi élete egyetlen, felmutatható, létét 
bizonyító eredményéért — egyáltalán nem tűnik indokolat
lannak. A hírre, hogy a községházán szóba került a zsidó
sága, s valami készül ellene, a könyvek és kéziratkötegek
1941 júliusában kivételesen nem kofferba, hanem ládába és 
egy drvari ismerősükhöz kerülnek „megőrzésre” — ami csak
hamar illuzórikussá válik: Drvar bevételekor a kiéhezett és 
élelem után kutató parasztok feltörik a kamrát s vele együtt 
a kéziratos ládát is . . .  S mire a védőangyal — aki Sinkó tá
vollétében és hírt sem hallva róla legfőbb életfeladatának a 
kéziratok mindenáron való megőrzését tartja — végre elké
szül e sok ezer feldúlt kéziratlap összerakásával és elrende
zésével, már jön az újabb, az előbbinél nem kisebb veszély: 
NDH-repülők bombázzák a vörös Drvart, s a kéziratok lét
veszélyben forgó és megszállott őrzője éjjeli szolgálatra járva 
egy hatalmas koffert cipel magával, melyet a nagyobb biz
tonság reményében ott tart kórházi ágya a la tt. . .  Félelmén 
kívül, hogy elszakad a Drvarra visszavárt Sinkótól, épp en
nek az utolsó, még megmaradt s éppen ezért megszállottan 
őrzött kincsnek a féltése idegeníti el Sinkónét a lehetőségtől, 
hogy Drvar eleste után a kivonuló kommünárok őt is ma
gukkal viszik partizánnak, ami a kéziratos láda feltétlen el
hagyását jelentené. S noha erre nem kerül sor, a veszély nem 
múlik: ki lesz a Kommün hatalmi utóda, s mekkora „ala
possággal” végzi majd a tisztogatást? A Kommün dokumen
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tumai után kutatva nem kerül-e sor a világot járt s nem egy 
„kompromittáló” vörös dokumentumot is tartalmazó kézirat
kincsre? — S bár „csak” az olaszok s nem az usztasák lesz
nek a Kommün hatalmi utódai, a legnagyobb megpróbáltatás 
majd csak Drvar elhagyása után, Kninben várja az egy élet
ről tanúskodó, mellette tanúságot tevő kincset. „S ha minden, 
amit Kninben hagytam — s minden, ami igazolja, hogy 46 
évet töltöttem a földön, Kninben maradt — ha összes kéz
irataim, regények, versek, novellák már hamuvá váltak s én, 
mint egy gomb egy elégett kabátból maradtam meg — minek 
akkor még egyáltalán bármit is folytatni?” — mered rá Sinkó 
a fatális lehetőségre 1944. április 5-én, s e legrosszabbra gon
dolása egyáltalán nem alaptalan: a házat, amelyben Knin 
elhagyása után a kéziratok maradnak, valóban bomba éri, s 
csak a felszabadulás után lesz nyilvánvaló, hogy — nem tör
tént semmi baj, a kéziratok épségben m aradtak. . .

Ennek a valóságos odisszeának a távlatából is kivételes 
alkotói heroizmusnak kell tehát tartani, hogy a Nehíz hon
foglalást képező naplók mégis megíródtak. S megíródtak, mert 
muszáj volt megíródniuk: a kívül-belül hazátlan, életében és 
művében egyaránt veszélyeztetett embernek a „naplómánia”
— ahogy maga nevezi egy helyen a naplóírást — az utolsó, 
a legutolsó eszköz volt arra, hogy egzisztenciáját megőrizze, 
fenntartsa, megvédje a végső minden mindegytől és minden
nemű létfenntartási szándék feladásától. „Furcsa ez ezzel a 
naplóval. Megbolondulnék a magányosságban nélküle. Hisz 
nincs senki, akivel itt egyetlen élő szót válthatnék vagy ked
vem volna váltani. Kezdem megérteni, hogy miért külön sú
lyos emberkínzás a magánzárka” — írja Sinkó a szarajevói, 
cellaszeru hónapos szobában, s a körülmények ismeretében 
mindez nem hat túlzásként. A napló a Másokkal, a Világgal 
való dialógus utolsó lehetősége volt a teljes létmagányban 
didergő ember számára, s bármennyire fiktív is e „párbe
széd”, mégis kapocs volt — az utolsó —, mely egzisztenciáját 
valami önmagán kívülihez fűzte, s megóvta a teljes dezin- 
tegrálódástól. Sőt, egyféleképp még azt a valós tevékenységet 
is pótolta, melyre az „életben” képtelen volt; a naplóvezetés
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a tevékenység illúzióját biztosította számára: „De az írás 
mégis legalább a tevékenység illúzióját adja — talán, s talán 
orvosság az aléltságnak ebben az állapotában, mikor ennyi 
százezer emberrel együtt s azonkívül külön okból is így állok 
itt egy fel nem engedő sírógörccsel a torkomban, az idegeim- 
ben.”

Fiktív tevékenység mint orvosság a kívül-belüli kórra, az 
általános aléitság-állapotra: a boszniai években a naplón kí
vül ezt jelentette Sinkó számára a „szépirodalom”, a vers 
és próza is. „A zágrábi hír óta gátlásaim vannak tovább írni 
a regényt. Épp azt kellene most megírnom, hogy milyen ne
héz volt az öreg Domonkosnak felkelteni Selmeci Palit a 
hírrel, hogy — keresik. S esetleg ezen a ponton kellene abba
hagynom, ha történetesen. . .  A legostobább a dologban, hogy 
soha még olyan távol nem voltam a legkisebb politikai ak
tivitás pszichológiai feltételeitől, mint mostanában” — jel
lemzi a Tizennégy nap írásának paradoxálisan lehetetlen kö
rülményeit az 1940. január 10-i naplójegyzet, s a továbbiak 
bán is állandó, újra feltörő panaszként tér vissza, milyen 
embertelenül nagy erőfeszítésbe kerül e regény befejezése, 
amelynek épp arról kellene szólni, hogy Bollert Mihály, a 
Világforradalom elbukásával minden társadalmi tevékenység
gel szakító író főszereplő hogyan tér vissza a politikához, 
a mozgalomhoz! Teljes inkongruencia „élet” és „irodalom” 
között, s ez utóbbit mégis vállalni kell, hogy az előbbit fenn 
lehessen tartani: ezt jelenti Sinkó számára az írás Boszniában, 
s ezt jelentette már idejövetele előtt is.

Ez most a próba. Élsz-e ó Dal,
Van-e véred, szárnyad, istened?
Mersz-e több lenni, mint törött sóhaj?
Az éj hegy omlik, némít és temet!

Süket csillagokkal dacolva 
Vijjogj, átkozz, sírj, de szállj;

_  Lám, a szív, bár senki se hallja 
Dobog s mert él: triumfál
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— vonta le Sinkó helyzetének verses konklúzióját még Pá
rizsban, pár hónappal Boszniába jövetele előtt, s a Nehéz 
honfoglalás, a befejezett Tizennégy nap, az elkezdett Áron 
szerelme, valamint a testes kötetnyi kiadatlan vers arról ta
núskodik, hogy írójuk ki is tartott e konklúzió mellett, s 
mint mások, a cselekvő emberek a tett mezején, emberfeletti 
heroizmussal ő is sikeresen megállta a „próbát” a maga 
posztján, sikeresen megvívta harcát, alkotói csatáját a „süket 
csillagokkal”, az életére ráboruló teljes Sötétséggel.

2.

Sinkó háborús naplójegyzetei jellegben két, látszólag merő
ben különböző részre oszlanak: a Nehéz honfoglalás élén 
levő szubjektív, lírai, közvetlenül vallomásos naplót a szán
dékosan „elkomolyított”, objektivizált, elszemélytelenített be
jegyzések követik. E két rész között azonban csak a szö
vegfelszín különbözik merőben, a „mélyben” viszont ugyanaz 
a lírikusi szenvedély, ugyanazon vallomásos-emberi impera- 
tivusok örvénylenek.

A „hamleti ember”, aki a nagy és legnagyobb világrengé
sek kellős közepén is elsősorban saját kataklizmáira figyel, 
azokra muszáj figyelnie mindenekelőtt, még akkor is, ha „ob
jektíve” százszor tudja is, hogy a „valódi” világrengéshez 
viszonyítva az ő intim kataklizmái parányiak, illetve csak 
szerény részei amannak: hol közvetlen, hol közvetett vallo
másossággal, de az egész Nehéz honfoglalásban ez a jelleg
zetes lírikusi imperativus érvényesül elemi erővel. „Körülbe
lül egy hete nem teszek mást, mint fejem fölött ezzel a ret
tenetes európai éggel — épp ezt a rajtam kívül a világon 
mindenkinek közömbös és érdektelen kérdést vizsgálom” — 
konstatálja egy helyen Sinkó a rászakadt Szerelem ellenáll
hatatlan erejét, amely naplójában a „rettenetes európai eget” 
is elhomályosítja, háttérbe szorítja, s hiába e megállapítás 
mögött feszülő méltatlankodás amiatt, hogy a démoni hata
lom nemcsak az „életben”, de a naplóvezetés közben is fogva
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tartja; lírikusi alkata írás közben is tehetetlen e hatalommal 
szemben, képtelen az £sz parancsára hallgatni, nem tud csak 
és elsősorban az európai éggel foglalkozni, hisz itt van az ő 
saját, mindent elsötétítő, irracionálisan áttekinthetetlen Ege, 
elsősorban ezt kellene néven nevezni, demisztifikálni, bevilá
gítani . . .

Ez a közvetlen vallomásosság általában mentes attól az 
önleplező és önszépítő tendenciától, amely még a vallomás
műfaj óriásainál, egy Szent Ágostonnál, Rousseau-nál, Mon- 
taigne-nál és Tolsztojnál is elő-előbukkan a teljes feltárulko- 
zás igényével születő sorok mögül, s amely a „beismert” gyar
lóságokból, a „megbánt” magánbűnökből is erényt akar oly
kor kovácsolni. A Sonja-fátum is bűntudatot eredményez 
ugyan a napló írójában életének Társa, a „Ház, Hazám, Egy- 
Szentem” iránt, azonban ez a bűntudat a naplóban nem an
nak a szemforgató „önkorbácsolásnak” a formájában jelenik 
meg, amellyel például Tolsztoj korbácsolja magát amiatt, 
hogy Szofija Andrejevnát módszeresen „csalja” a muzsik lá
nyokkal . . .  A sinkói bűntudat mögött a naplóban is ugyanaz 
a méltóságteljes felismerés lappang, amely az Áron szerelmé
ben a „vagyok, aki vagyok” krédójaként kap hangot. „Bűnös, 
én? Azért, mert én az vagyok, aki vagyok?” — kérdi Áron, 
mikor a rászakadó Ökörszem-fátummal „megcsalja” Lizát, 
életének hűséges és nélkülözhetetlen társát, s ennek a minden
féle „szent” önkorbácsolást elutasító, emberien méltóságteljes 
kérdésnek az anticipációja ott van már az Áron-regény élet
másában, a szarajevói naplóban is: „Én is csak ember, na
gyon is ember vagyok.” Ehhez a beismeréshez a napló írója 
nem úgy viszonyul, mint ahogy néha még a legnagyobb val
lomástevők is viszonyulni akarnak, úgy ti., hogy a csak em
ber vagyok tényének beismerése közben titokban mégiscsak 
szentnek szeretnék látni és láttatni magukat. . .  Nem „szen
teskedés” tehát a sinkói bűntudat, de nem is amorális közöm
bösség avval szemben, aki ellen vét. „Ha mostanában meg
halnék . . .  nem gratulálhatnék az Úrnak a művéhez, aki én 
voltam . . .  Be kell látnod — mondanám neki —, ez nem a 
sikerült eseteid közül való volt” — írja egy helyen a napló
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bán lágy öniróniával, s e szelíd, mellverdesést nem ismeró 
önbírálat ismétlődik meg az Áron szerelmében is, amikor 
Áron el akarja kerülni a látszatot, hogy önmagát a természet 
valamiféle remekművének tekinti: „Épp ellenkezőleg, sajnos, 
meg vagyok róla győződve, hogy a természet az én esetemben 
meglehetősen kontármunkát végzett. Mondom, sajnos, de ezt 
inkább objektíve mondom, valójában azonban nem tartozik 
rám. Vagyok, aki vagyok, mint ahogy a zsidók ősi istene 
meglehetősen szellemesen definiálja magát.” Ami a naplóban 
a közvetlen vallomásosság e tárgyilagos, önmagát sem esz
ményítő gyakorlatával szemben leginkább bántó kivétel, az 
az, hogy a napló írója állandóan számon kéri az élettárs 
legelső, másnak adott ölelését, miközben úgy tesz, mintha 
nem akarna tudomást venni önmagáról, nem akarna emlé
kezni a tizenéves szabadkai kamasz-poétára és — akkori 
naplója tanúsítja — a vidéki Don Jüanra, aki napról napra 
rutinosan jegyzi fel a különféle kalandokat, melyeket pa
rasztlányokkal, katonafeleségekkel, úri- és háziasszonyokkal 
él á t . . .

Az első boszniai hónapok után Sinkó naplója „elkomolyul”, 
szándékoltan objektív, személytelen krónikási hangvételű lesz, 
s többször is kiszól belőle az írói tendencia, hogy ami privát, 
annak nem szabad helyet kapni benne. Evvel a szándékosan 
fölvett modorral azonban csak a közvetlen vallomásosság 
szűnik meg, közvetve viszont továbbra is a vallomásos em
ber nyilatkozik meg a naplóban, aki akkor is önmagáról szól, 
amikor azt hiszi, csupán a kívülről szemlélt háborús való
ságról közli krónikási észrevételeit.

E közvetett vallomásosság mindenekelőtt az ízig-vérig 
etikus embert, az életközegét kifinomult erkölcsi szenzibili- 
tással szemlélő s etikus fantáziája gazdagságának hála: „stig- 
matikusan” megszenvedő embert23 revelálja. A párizsi állo
másjelenet emléke, amikor a gázálarcot viselők rá se hederí
tenek a többiekre, akik álarc nélkül várják — a halált; a 
szarajevói čaržija szép tere („ahol több a galamb, mint Ve-

n L. Az etikus ember realizmusa e. tanulmányomat (TdnuImÁnyoh, 1. sz.).
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lencében”), az alkalmi munkára váró, ijesztően rongyos em
berekkel; az orvosok, akik egészségügyi kormaikon hivatal
ból arról szavalnak a Szarajevó környéki, szó szerint éhező 
parasztoknak, hogy — egészségük érdekében mindennap meg 
kell mosdaniok; a 16 000 szarajevói iskolás gyerek pedáns 
orvosi felügyelete — s az egyetlen diákmenza a városban, 
ahol száz gyerek étkezhet csupán; a rongyokba öltözött, félig 
meztelen ember a téli fagyos szekéren, amint jajgatóan-szép 
bosnyák nótát énekel; a koldus, aki méltatlannak tartja ma
gát a csengőhasználatra, s ehelyett halkan koppint az ajtón; 
a puskás csendőr, amint húszfokos hajnali hidegben megbilin
cselt, ingujjra vetkőztetett embert kísér az állomásklozettba; 
a tizenhat éves tüdőbeteg szobafestő, aki hamis orvosi bi
zonylatot kér, amellyel munkához és betevő falathoz juthat; 
a fiatalember, aki cipő híján zsákszövetbe bugyolált lábbal 
jár az utcán; az öreg muzulmán, aki a tapintatlan kérdésre, 
hogy hogy van a felesége (aki időközben kimúlt), tapintato
san azt feleli, hogy köszöni, most már jól; a naplóba be
jegyzett újsághír egy szerbiai kettős kivégzésről, amikor is 
az egyik halálraítélt a bitófa alatt — hogy addig is meg
hosszabbítsa életét — vég nélküli rendelkezésekbe kezd. . .  
Mindezek s az ehhez hasonló apró, de gondosan feljegyzett 
életjelenetek, sorstöredékek és szenvedés-dokumentumok köz
vetetten ugyan, de egyértelműen arról vallanak, hogy aki 
mindezt fontosnak tartja gondosan feljegyezni, az elsődlege
sen etikusként szemléli a tőle elválaszthatatlan, nem puszta 
„külvilágot” jelentő emberi — sőt nemcsak emberi világot. 
Hisz ezeken az emberi életmozzanatokon kívül nem ritkák 
a naplóban az olyan bejegyzések sem, melyek a minden élő
vel, minden szenvedővel való etikus azonosulás sinkói kész
ségéről tanúskodnak. Egy veréb az ágon, az ablak előtt, ti
zennyolc fokos hidegben; egy háromlábú fehér macska, amely 
valamilyen harcban veszthette el a hátsó bal lábát; a szaraje
vói gidres-gödrös utcában homokkal megrakott kocsikat von
szoló, kis boszniai lovak, akiknek e keserves munka miatt „a 
Cemerlina ulica biztos bizonyíték az Isten léte ellen” ; a nyil
ván levágásra szánt kakas, amint háziasszonya nem összekö
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tött lábakkal, fejjel lefelé tartva viszi az utcán, hanem a 
karján tartja, miközben a másik kezével simogatja taraját; 
a világtól elvágott, behavazott koncentrációs táborra hason- 
lító Drvar, ahol pár tucat ember kivételével mindenki kop
lal, „beleértve az olaszok szomorú, meghatóan okos szemű, 
nagy fülű öszvéreit és lovait — és a civilek barmait is” : aki 
mindezt fontosnak tartja bejegyezni a háborús krónikába, 
az nyilvánvalóan nemcsak a szenvedő emberiséggel, de min
den élővel együtt érez és együtt szenved. Ebből az ízig-vérig 
etikus valóságszemléletből következik aztán az is, hogy a 
naplóban a dologi világ dologi tényei, a technika, az anyagi 
kultúra s egyéb, de jórészt még a természet is puszta deko
rációként, holt „exteriőrként” bukkan elő, ha egyáltalán elő
bukkan: az „objektív” krónikást a világ szubjektív tényei, 
az élő, tehát szenvedő valóság érdekli mindenekfölött és min
denekelőtt.

S csak látszólag különös, de épp a minden élővel való 
etikus azonosuláskészsége miatt nagyon is logikus, hogy Sinkó, 
a végső létveszélynek kitett emigráns zsidó milyen toleran
ciával, a helyzete indokolta fanatizmus és acsarkodó gyűlölet 
teljes kizárásával viszonyul — még tulajdon üldözőihez is. 
„S különösképpen pontosan úgy jártam velük” — írja a 
Drvarról már kivonult németekről 1941. május 3-án —, 
„mint majd mindenki Drvaron: mikor már itt voltak, mikor 
már nem »a németek«, hanem mint hallható, látható embe
rek, többnyire alig húszévesek mozogtak itt az utcán — a 
szorongás első pillanatra bennem is felengedett.” S miután 
bevallja, hogy e szorongás felengedése után szinte szeretett 
volna beszédbe elegyedni az alig húszéves megszállókkal, 
nemcsak a németek, de a minden emberi, még az emberte
lenül „emberi” iránti szolidaritáskészségére is megadja az 
egész életútjára jellemző magyarázatot: „ez talán maradvá
nya az egykori hitemnek, alighanem kiirthatatlan maradvá
nya annak a hitnek, hogy mindenkivel lehet beszélni, min
denkihez vezet út.”

Hogy e maximálisan toleráns sinkói hit csakugyan kiirtha
tatlan volt, arról nemcsak életútja, nemcsak a pedagógiai
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Erosz igézetében alakuló s egy sor jellegzetes „sinkói” gesz
tust, nevelői tettet felmutató életrajza tanúsítja, hanem egész 
életműve, az opus is, melyet műfajra való tekintet nélkül az 
etikus fantázia állandó jelenléte határoz meg döntően. Az 
erkölcsi szenzibilitásnak a képzelet révén megnyilvánuló ereje, 
amely még a legtorzabb, legembertelenebb emberi sorsokkal 
is együtt tud éreztetni: evvel a minden vérbeli etikusra egy
aránt jellemző alkati képességgel magyarázható, hogy Sinkó 
műveiben az emberi gyöngeségek, talajszinti sajátságok és tri
vialitások, de a mocsoknak és bestialitásnak legkülönfélébb 
módozatai is túlmutatnak önmagukon, s az embertelenség fel- 
színe alól eredendő szépségében sejlik föl az életkörülmények
kel megnyomorított ember igazibb arca, pillanatnyi nyomo
rúsága és bestialitása mögül potenciális embersége. S a Nehéz 
honfoglalásban megnyilvánuló toleráns emberszemléletnek ép
pen abban van a varázsa, hogy az „élettel”, a legembertele- 
nebb szituációkban is toleránsul viszonyuló naplóíró életté- 
nyeivel bizonyítja azt, amit az „irodalom”, az egész opus is 
bizonyít. „Élet” az „irodalomra” s fordítva: visszaveti a fé
nyét, és egységes, monolit Egészről tanúskodik, melyet az 
etikus fantázia révén megnyilvánuló alkati humanizmus hat 
át. Amikor tehát Sinkó — az életút és életmű ismerete hiányá
ban teljesen érthetetlenül — megértő, ha nem is igazoló, to
leráns, ha nem is szolidáris magatartást tanúsít saját életének 
közvetlen — német vagy olasz, usztasa vagy csetnik — ve
szélyeztetőivel szemben is, akkor egyáltalán nem az „osztály
éberség” hiányáról s az ellenséges hatalommal, a saját életét 
is közvetlenül veszélyeztető hatalommal való „kollaborálás” 
készségéről, hanem az egész életét és művét determináló alkati 
humanizmusról tesz tanúságot: arról az etikai erőről, amely 
semmilyen körülmények között sem engedi meg neki, hogy ő 
is a magáévá tegye a „véres mítosz” világának fanatikus gyű
lölködését, mert folyamatosan és ellenállhatatlanul azt su
gallja neki — ahogy a Nehéz honfoglalás egyik szép vallo
mása közvetlenül is tanúsítja —, hogy „mindenki, mi mind
nyájan jobbak vagyunk belül, mint az életünk, melyet ma 
élünk”.
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3.

„Az érzékelhető valóság az én számomra egyszerűen min
dig minden csodás történetnél izgatóbb és csodával és rejtély- 
lyel telítettebb volt. Mindig úgy éreztem, hogy a legnehezebb 
a valóságot u t o l é r n i ,  és a maga kivételes, mindig kivé
teles egyéni valóságában megörökíteni. Utolérni és megörökí
teni egy »közönséges« konflislovat vagy a kocsisát; egy kö
zönséges szobát, melynek kívülről csak a kivilágított vagy 
sötét ablakát látom és alatta magamat; M. nevetését vagy az 
embert, aki az utcán megállít, mert tüzet kér tőlem, és csak 
egy percre, s csak alig ér keze a kezemhez, aztán minden 
időkre eltűnik abban az ismeretlenben, melyből egy szempil
lantásra felbukkant” — vallja Sinkó az Egy regény regényé
ben, s ez a vallomás egész íróságának fontosságban mindjárt 
a lírizmus után következő determinánsára, a dokumentálás 
szenvedélyére utal. Ennek a szenvedélynek hála, Sinkó két 
forradalomnak, a magyarnak és jugoszlávnak is méltó kró
nikása tudott lenni.

A boszniai „naplómánia” melletti kitartásába a felszínen 
maradás, a „dialogizálás”, a ki nem simulás kényszerén kívül 
lényeges imperativusként játszott bele a dokumentálás szub
jektív kényszere is. Naplóíróként betelt és leszámolt már 
mindennel, ami privát, ami összegubancolódott magánegzisz
tenciájával, a Sonja-fátummal és annak kísérő paradoxonai- 
val, az abszurditás határterületére került „benső” életével 
kapcsolatos — azonban a naplót mégis folytatja. Ha nem is 
teljes írói egzisztenciájával, hanem annak csak „egyik felé
vel”, ha nem is lírikusi-dokumentarista szenvedélyének egy
idejű és azonos mértékű érvényre juttatásával, de legalább a 
„nem-privát” tartalmakat programatikusan kirekesztő (a köz
vetett vallomásossággal azonban részben mégiscsak megörö
kítő!) objektív krónikási szándékkal. Sietni, takarékoskodni 
az idővel, rögzíteni mindent, ami a látottak és hallottak 
közül lényegesnek tűnik, mert a háborús gyorsasággal be
robbanó holnap már új látványt hoz, amit szintén meg kell 
örökíteni, amit szintén szembe kell szegezni a felgyorsult Idő
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múlásával: a Nehéz honfoglalás „objektív” fejezetein ez a 
krónikási sietség, az idővel folytatott, nemegyszer reményte
lennek bizonyuló alkotói harc vezérmotívumként vonul végig, 
s tanúskodik a valóság utolérésének és kivételes egyediségében 
való megörökítésének sinkói imperativusáról.

S micsoda valóság vonul el nap nap után a krónikás sze
mei előtt! Egy széthulló ország, egy tragikusan vad, kölcsö
nös fanatizmussal kirobbanó polgárháború, a legkülönfélébb 
hatalmak zűrzavaros váltakozása, a megfélemlített és éhes 
nép őrlődése a sokféle tábor között, a környéken kibontakozó 
forradalmi és ellenállási harc s a megszállók mindennapi lát
ványa, amely hol felperzseli, hol újra kezdi élesztgetni az 
ellenállás sikerességébe vetett hitet — mindez együtt, kaotikus 
egyvelegben hömpölyög Drvar krónikása előtt. S e krónika 
autentikus értéke éppen abban van, hogy nem törekszik min
denáron „ideologikus rendet” teremteni ebben a hömpölygő 
zűrzavarban, hanem a filmkamera „hidegségével” és gyorsa
ságával rögzíti az elvonuló látvány mozzanatait, s „vágás
hoz" és „montázshoz” csak akkor folyamodik, amikor a túl 
gyors események utólagos dokumentálásra kényszerítik. A 
krónika egy-egy jelenete ily módon meghökkentően nyers és 
kommentárra szoruló, néha pedig „egyoldalú” marad, azon
ban ez a látszólagos fogyatékosság az összképben nyilván
való erénnyé válik: a boszniai háborúnak, polgárháborúnak 
és forradalomnak végül is autentikus, valósághoz tapadó és 
„retusálatlan” képe áll össze a naplóban, amelyet a nyers, 
stilizálatlan részletek nem gyengítenek, csak életesebbé tesz
nek.

A háborús, polgárháborús és forradalmi zivatar — Sinkó 
„antropomorf”, etikus valóságszemléletére jellemzően — min
denekelőtt az emberi sorsok, hányattatások és megpróbáltatá
sok dokumentálása révén van jelen a naplóban. A Nehéz 
honfoglalásban hiába keresnénk egy absztrakt „világháborút” 
és egy szintén absztrakt, csupán eszméiben, céljaiban és prog
ramjában érzékeltetett „forradalmat”, melynek csak afféle 
dekóruma a harcban álló s vele és ellene küszködő, soraiban 
és sorain kívül szenvedő hús-vér ember; a harc nehézsége,
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véres valósága, drámája és tragikuma épp az emberi szitu
ációk, életmozzanatok, sorsok, a konkrét emberi életek drá
mája és tragikuma révén bontakozik ki Sinkó naplójában. 
Más szóval, ennek a háborús naplónak nem a Háború és a 
Harc, hanem a háborúzni és harcolni kényszerülő s e kény
szerrel járó szörnyűséges megpróbáltatásokkal folyamatosan 
viaskodó ember és nép a főszereplője.

S micsoda megpróbáltatások elé állítja a történelem Drvart 
és a drvari katlan lakosságát! A felbomló jugoszláv hadsereg, 
majd a németek, olaszok, usztasák, őket követően a partizá
nok, s ismét az olaszok, „tisztán” és csetnik kollaborációval: 
a forradalmi és ellenforradalmi, de egyaránt háborús hatal
mak gyors egymásutánja egyetlen kisvárosban, s mindössze 
másfél-két év alatt; a kezdetben vérbosszús fanatizmussal el
különülő, de 1942-ben, a forradalom erősödését látva már 
egymással is paktáló usztasák és csetnikek egyaránt gyilkos 
tábora; a megszálló olasz hadsereg mint a „pártokon felüli- 
ség” megjátszója, a humánus pacifikátor, amely hol a szerbek, 
hol a horvátok, hol mindkét szembeállított nép iránt „meg
értő” magatartást tanúsít, valójában pedig az usztasákat és 
csetnikeket egyaránt kihasználja, öldöklésre ösztönzi, majd 
„humánusan*1 békítgeti őket; a grahovói, paradoxiájával 
szimbolikus jelentésű szituáció: „olasz kamionok a horvát 
hadsereg fegyvereit hozták el a csetnikek számára, horvát 
katonák kíséretében” ; s hogy a táborok és hatalmak zűrza
vara s vele a lakosság tanácstalansága, védtelensége és dezo- 
rientáltsága is nagyobb legyen, kezdetben a csetnik mozgalom 
és a gerilla, illetve partizánság fogalma is egybemosódik a 
köztudatban, még a drvari napló írója — írói — tudatá
ban is . . .

A Nehéz honfoglalás krónikási igazmondását dicséri a 
tény, hogy a különféle háborús hatalmaknak ezt a teljes zűr
zavarát s mindenekelőtt a közöttük őrlődő, hetente, havonta 
újabb választás kényszere elé kerülő nép megpróbáltatásait 
és sikertelen próbatételeit sem „retusálja”, hanem csupán rög
zíti a maga nyers valóságában, anélkül, hogy bárhol is igényt 
tartana a mentegetőzésre. Hisz szükséges-e egyáltalán men
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tegetni, „kimagyarázni” és „megvédeni” egy-egy ember, em
bercsoport vagy helység magatartását egy harcban, ahol nem 
élesen, tisztán és véglegesen elkülönült két tábor, a fekete 
és a fehér áll egymással szemben, hanem a különféle, kis és 
nagy, különböző mértékben agresszív és reakciós hatalmak, 
illetve egy foradalmi és a vele kezdetben együttműködő nem
zeti tábor? Kimagyarázásra szorul-e például a tény, hogy 
a lehetetlen harci viszonyok közt élő Drvar egy-egy család
jának valamely tagja a partizánoknál, a másik pedig a cset
nikek közt harcol, méghozzá vezető beosztásban? S csoda-e, 
hogy ilyen viszonyok közt csak a kevesek, a legtisztábban 
látók, az eszmeileg legjobban felvértezettek tudnak mindig 
és mindenben helyesen választani?

A Nehéz honfoglalásból jól kivehető, hogy egy-egy poli
tikai próbatétel alkalmával csupán az eszmei éretlenség, a 
téves ideológia és az osztály-hovatartozás, vagy pedig az 
animálisan nehéz körülmények voltak-e a sorsdöntőek a vá
lasztás szempontjából. Amikor például Sinkó azt írja, hogy 
vörös Drvar egyik legendás harcosa a Kommün eleste után 
kiválik a partizánok közül, mert micsoda őrültség most 
szerbnek a szerbek ellen harcolni, mikor az ellenség, az usz
tasák még élnek, vagy az olaszokra támadni, akik pedig se
gítik a szerbeket az usztasák ellen — akkor nyilvánvaló, s 
a finom irónia külön is erre utal, hogy kommunista forra
dalmár helyett nacionalista, egy másik nacionalizmuson fel
gerjedt harcosról van szó, aki téves nézetei miatt választ 
rosszul a Kommün után. S nyilvánvaló a jelentése annak a 
naplójegyzetnek is, mely egy egész embercsoport — a drvari 
szerb polgárság — rossz választásáról szól: „Az erdőbeliek
től félt, hogy milyen lesz, ha azok bejönnek Drvarra — a 
forradalomtól félt, s annyira, hogy a nemzeti győzelem re
ményének örülni se tudott. Ha nem lett volna más válasz
tása, csak usztasák vagy a kommunisták ( ...) , akkor az usz- 
tasáktól való iszony tán erősebb lett volna minden másnál. 
De most az olaszok voltak i t t . .

A naplóban megörökített esetek többsége azonban arról ta
núskodik, hogy a rossz választás sokszor nem a téves ideo
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lógiai nézet, nem a reakciós politikai beállítottság, hanem a 
puszta kényszer, a létveszéllyel fenyegető kényszerítő körül
mények eredménye volt. Amikor például a partizán alaku
latokkal körülzárt, a világtól elvágott Drvaron az olaszok 
csetnik egységeket szerveznek a partizánok ellen, az első be
állók épp a szegényebbek közül kerülnek ki — de nem azért, 
mintha ők rokonszenveznének leginkább az olaszokkal és a 
csetnikekkel, hanem egyszerűen azért, mert a már hosszú idő 
óta kegyetlenül éhező Drvaron ők a legéhesebbek. . .  S ez 
általában is érvényes: az átállás jelenségét, melyet a napló 
a partizánok és csetnikek közötti ingamozgásnak nevez, szin
tén nem annyira az ilyen vagy olyan eszmei meggyőződés, 
hanem a létbizonytalanság, a puszta élet fenntartásának ani- 
mális kényszere határozza meg. A körülzárt és kiéheztetett 
Drvarról sokan a betevő falat reményében szöknek ki a he
gyekbe, mint ahogy onnan, a partizánok közül, szintén az 
elviselhetetlennek bizonyult élet, a rüh, a mezítelenség és a 
sóhiány kényszeríti vissza a gyengébbeket a városba, ahol 
annak bizonyítékául, hogy csakugyan szakítottak a partizá
nokkal — s puszta életük védelmében — kénytelenek beállni 
a csetnikek közé . . .

Sehol drasztikusabb bizonyíték arra, hogy az emberek léte 
határozza meg tudatukat, politikai nézeteiket és eszméiket, 
mint a háborús Drvaron! Hisz nemcsak a választást, a tet
tekben megnyilvánuló magatartást, de a politikai szimpátiá
kat is az objektív helyzet, az alapvető életfeltételek határoz
zák meg a maguk vaslogikájával, kérlelhetetlen determiniz
musukkal: a körülzárt és kiéheztetett Drvar érzésben azért 
távolodik el a blokádot tartó partizánoktól, mert azt felté
telezi róluk, hogy nekik van mit enniük, őket pedig a blo
káddal tartósan éheztetik, s a Kommün bukása után is azért 
érzi úgy a lakosság egy része, hogy az olaszok felszabadí
tották a várost, mert a hosszú nélkülözés után a megszálló 
olaszokkal az anyagi jólét, a jobb ellátottság ideje is elér
kezik . . .

A háborús élet látványának ez a kendőzetlenül nyílt, ob
jektív krónikási rögzítése jellemzi a Kommün alatti esemé
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nyék leírását is. A napló megörökíti például, hogy a Drvarra 
bevonuló partizánok azokat is kivégzik, akiket az usztasák 
előzőleg erőszakkal fegyvereztek fel, és a kivégzettek sorsára 
jut egy ember is, akit a partizánok saját bevallásuk szerint 
is félreértésből, elhamarkodottan végeztek ki. S megörökíti 
a napló azt is, hogy a városból kivonuló felkelők egy for
radalmi csellel — az álhír terjesztésével, hogy a helyükre 
bevonuló olaszok közt olasz egyenruhába öltöztetett, véres 
megtorlást hozó usztasák is lesznek — azokat is magukkal 
kényszerítik, akik erre önszántukból nem lettek volna hajlan
dók . . .  Mindez és a hasonló naplóbeli részletek azonban csak 
akkor tűnnek „eretnekien túlzott”, „konok” sőt „forradalom
ellenes” igazmondásnak, ha abból a hazug és álszent mítosz
ból indulunk ki, hogy más forradalmakkal ellentétben a pro
letárforradalom válogathat az eszközeiben, s az egyes emberi 
életekkel szemben mindig és kivétel nélkül abszolút igazságos 
tud lenni.24 A forradalom, a proletárforradalom se lehet 
holmi „istenien etikus” történelmi pasztorál, mert a Sokak 
nevében vétenie kell, vétenie muszáj a kevesek, az egyes 
emberi életek ellen: a forradalom témájára írt valamennyi 
Sinkó-mű ezt az igazságot példázza, s ezt példázza a drvari 
napló is, amivel semmiképp sem „kompromittálja” a forra
dalom nemes céljait és emberi tartalmát, hanem ellenkezőleg, 
csak kidomborítja a harc tragikusan emberi pátoszát.

Testközelből szemlélt és krónikási hűséggel megörökített 
háború, polgárháború és forradalom, idealizálatlan, a maga 
pőreségében felmutatott történelem — történelem díszes dra
périák nélkül, a harcba kényszerült s a harcot a maga mód
ján valamennyi táborban megszenvedő emberrel a középpont
ban: végső soron ezt jelenti a Nehéz honfoglalás dokumen- 
tarizmusa.

S nem kétséges, hogy ez a dokumentarizmus nem tekint
hető teljesnek, mindent áttekintőnek és sokrétűen átfogónak. 
S nemcsak azért nem, mén a napló írójának bevallása szerint 
bizonyos lényeges dolgok eleve nem kerülhettek be a „ve-

M L. A forradalom „nem Mtez6” etikai problémái c. tanulmányomat (1Űj Sym-
posion, 48—49. sz.).
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szedelmesnél több” naplóba; történeti irodalomként már csak 
azért sem lehet teljes az ilyen krónika, mert a mégoly éles 
krónikási látás is szükségképpen korlátozott, térben és idő
ben egyaránt, s természetes, hogy Drvar háborús és forradalmi 
történelméről teljesebb és részleteiben pontosabb, kevesebb tár
gyi tévedéssel megirt szakirodalom születik, és született máris. 
Ami utólag íródik, az természetszerűen teljesebb, átfogóbb, 
az összefüggésekre pontosabban rámutató, mint az, ami együtt 
születik az eseményekkel, s a tudományos történetírásnak, de 
még a háborús memoároknak is kétségkívüli előnye ez a há
borús naplóval szemben.

A Nehéz honfoglalásnak mint dokumentumnak e „műfaji 
hátrány” ellenében azonban egy pozitív többlete is van: a 
személyes hitel, mely abban különbözik az emlékiratok „szub
jektivitásától” és a tudományos történetírás „objektivitásá
tól”, hogy a közvetlen tanúságtétel varázsával hat, s nem 
kérkedik másnapos okosságokkal, bölcs „előrelátásokkal” és 
„összefüggésekkel”. Sinkó, a krónikás, tévedhetett egy-egy 
részlet beállításában, valamely esemény értelmezésében s 
egyik-másik szereplő jellemzésében; krónikájának autentikus 
értéke viszont az egész, az összkép megrajzolásának egysze
rűségében van: így látta és élte a hazátlan „világcsavargó”, 
a nehéz küzdelmek árán, de Hazára találó honfoglaló az új 
Jugoszlávia születésének drámaian összetett boszniai esemé
nyeit . . .

Újvidék, 1971 december—1972 február

BOSNYAK István
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J E G Y Z E T E K

E KIADÁSRÓL

a) A Nehéz honfoglalás Sinkó Ervin (Apatin, 1898. okt.
5. — Zágráb, 1967. márc. 26.) első magyar nyelvű posztu
musz könyve; szerbborvát nyelven egy válogatás jelent meg 
életművéből a Pét stoljeća hrvatske književnosti c. sorozatban 
(Pjesme u prozi. Pripovijetke. Zapisi. Ogledi. Zgb. MH-Zora, 
1969.) A könyv kézirata, akárcsak Sinkó egész írói hagya
téka, Sinkóné Rothbart Irma (Budapest, 1896. nov. 30. — 
Zágráb, 1967. máj. 27.) végrendelkezése értelmében a zágrábi 
JAZU Irodalomtörténeti Intézetében van. A Nehéz honfog
lalás kéziratából Sinkóék életében csak két rövidebb részlet 
jelent meg: Sinkó Ervin: Szemelvények drvari naplómból 
(Híd, 1961/7—8. sz., 583—590. 1.), és Irma šinko: U Drvaru 
1941. (Polja, 1957/3. sz.)

b) Az I. fejezet kézirata Sinkó 368 oldalas párizsi nap- 
tójának (1. az I. fejezet 136 sz. jegyzetét) 343. lapján kez
dődik, s egy új, lapszám nélküli füzetben folytatódik (135 
oldal). A II., III. és V. fejezet kézirata tíz, középformátumú 
füzetben található, s összesen 455 kézírásos oldalt tesz ki.

c) A könyv IV. fejezete Sinkóné Rothbart Irma drvari 
naplója. (45 nagy formátumú, kézírásos füzetlap.) Bekompo- 
nálását Sinkó Ervin könyvébe elsősorban az indokolja, hogy 
írója a drvari Kommün idején vezette e naplót — akkor, 
amikor Sinkó nem volt Drvaron (az usztasák zsidóüldözése 
elől Dalmáciába menekült), s naplójából ily módon Drvar 
háborús krónikájának épp e legjelentősebb időszaka kima
radt. Sinkóné naplója ezt a hiányt pótolja a Nehéz honfog
lalásban, s méltán: feljegyzései az élettársáéval azonos szem-
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Iéletr61 és magatartásról tanúskodnak, s intenzitásban és a 
krónikási feltétlen igazmondásban sem maradnak le Sinkó 
naplójegyzetei mögött.

d) Az I. fejezet gépirata mikrofilmről készült; a másola
tot összevetettük az eredetivel. A II.—V. fejezet anyagát 
Sinkóné gépelte le a halála előtt, miközben Sinkó eredeti 
naplószövegén helyenként apróbb stiláris módosítást eszközölt 
(főleg záró- és gondolatjelek alkalmazásával). Ezeket a mó
dosításokat kivétel nélkül elhagytuk, kiiktattuk, amikor a 
gépiratot összevetettük az eredetivel.

e) Sinkóné a II., III. és V. fejezet kéziratát egységes egész
ként, az eredetivel megegyező sorrendben másolta le; a feje
zetbeosztást s az I. és IV. fejezet bekomponálását a szöveg 
időrendjének megfelelően mi végeztük el.

f) E kötet nem a kritikai kiadás igényével készült, a szö
veggondozás folyamán azonban — a már említetteken túl is
— igyekeztünk megőrizni az eredetit: sem a válogató, sem 
a szerkesztő nem törekedett az első fogalmazvány természet
szerűen „fésületlen” szövegének „kisimítására”, „megszépíté
sére”. Lényegesebb beavatkozásra csupán a nyilvánvaló el
írások, értelemzavaró kihagyások vagy mondatszerkezetek 
esetében került sor, a helyesírási módosítások közül pedig a 
mai helyesírásnak megfelelő interpunkció alkalmazását (főleg: 
vesszőhasználat) s az idegen szavak mai írásmódját kell első
sorban megemlíteni.

g) Sinkóné a II., III. és V. fejezet másolása közben általá
ban feloldotta a személynevek monogramjait, saját szövegé
nek másolásakor azonban csak ritkán. A szöveggondozás köz
ben, ahol ez lehetséges volt, következetesen kiírtuk a teljes 
személynevet, s ha csak mód volt rá, a jegyzetekben utalás
sal láttuk el.

h) Az utószó eredetileg bevezető tanulmánynak íródott; 
intenciója az olvasó bevezetése volt egy jobbára ismeretlen, 
Sinkó emigrációs éveit átfogó írói világba. A Hagyományaink 
szerkesztő bizottságának ajánlatára azonban a tanulmány 
végül is utószóvá lett, s valamelyest csökkent a terjedelme.

488



Teljes szövege Nehéz honfoglalás címen az Új Symposion 
1972/83. számában jelent meg.

i) A jegyzetek nem a szakmabeliek, hanem a széles olvasó- 
közönség, nem utolsó sorban a tanulóifjúság számára készül
tek. Rendeltetésük elsősorban az, hogy eligazítsanak azoknál 
az utalásoknál, amelyek életrajzi, bibliográfiai és történelmi 
vonatkozásban kiegészítésre szorulnak. Különösen a törté
nelmi utalásoknál tartottuk fontosnak a bőséges jegyzetelést
— a könyv jellege, kordokumentum volta miatt. A szerb- 
horvát kifejezések és a történelmi fogalmak közül azokat is 
bevettük a jegyzetekbe, amelyek a jugoszláviai magyar olvasó 
számára közismertek.

j) A történelmi jegyzetanyag összeállításakor elsősorban a 
következő kiadványokat használtuk:

Ferdo Čulinović: Jugoslavija između dva rata. I—II. Iz- 
davački zavod JAZU, Zgb. 1961.

dr Ferdo Čulinović: Dokumenti o Jugoslaviji. školska 
knjiga, Zgb. 1968.

Drugi svetski rat (Pregled ratnih operád ja). Knj. 1—5. 
Vojnoistorijski institut JNA, Bgd. 1957—1970.

Vlado Strugar: Jugoslavija 1941—1945. Vojnoizdavaíki 
zavod, Bgd. 1969.

Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilalkom 
ratu jugoslovenskih naroda. Tóm IV, knj. 1—3; tóm V, knj. 
26—27. Vojnoistorijski institut JNA, Bgd. 1951, 1952, 1961. 
(A továbbiakban: Zbornik.)

Abduíah Sarajlic: Pregled stvaranja bosansko-hercegovač- 
kih jedinica NOVJ. Veselin Masleüa, Sarajevo 1958.

Sibe Kvesié: Dalmacija u NOB . Lykos, Zgb. 1960.
Milán N. Zorié: Drvar u ustanku cetrdeset prve. Vojnoiz- 

davački zavod JNA, Bgd. 1963. (A továbbiakban: Zoric.)
A Nehéz honfoglalás korrigálása közben jelent meg a 

Drvar. Sječanja ucesnika 1941—1945 című kétkötetes emlék- 
iratgyujtemény; adatait már nem építhettük be a jegyzetekbe, 
de a kiadványt az olvasó figyelmébe ajánljuk, 

k) A kézirat gondozására a Hungarológiai Intézet támo
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gatásával, a Fórum Könyvkiadó és az Intézet megállapodása 
értelmében került sor. Itt mondunk köszönetét Iván Meden- 
nek, a JAZU Színház- és Irodalomtörténeti Intézete asszisz
tensének, aki a Sinkó-hagyaték gondozójaként önzetlen se
gítséget nyújtott munkánkban.



JEGYZETEK A FEJEZETEKHEZ

I

1 szégyenérzés. . .  melyről Mici beszélt: mikor elhagyta a 
börtönt: Rothbart Irma a Magyar Tanácsköztársaság ide
jén maga is aktívan részt vett a mozgalomban. 1919. ápr. 
6-tól a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szö
vetsége központi vezetőségének s a mellette mfiködő szám- 
vizsgáló csoportnak, majd pedig az ellenőrző bizottságnak 
a tagja. A Tanácsköztársaság idején a Közoktatásügyi 
Népbiztosság ifjúmunkás-propagandaügyosztályán dolgo
zik. A KIMSZ első, június 20-i kongresszusán A szövet
ség áj programja címen tart beszámolót, ezenkívül pedig 
Lékai Jánossal az oktatás kérdéseiről is referál, s részt 
vesz a vitában. A kongresszuson ismét beválasztják a 
KIMSZ központi vezetőségébe. Az ellenforradalom hata
lomra jutása után a KIMSZ illegális központi bizottságá
nak a tagja, s ezen a poszton éri a letartóztatás. (L. Svéd 
László: Utat tör az ifjú sereg. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 
1962.) — Sinkóné az 1946. szept. 20-i, szerbhorvát nyelvű 
önéletrajzában csak annyit említ a börtönről, hogy „Bu
dapesten részt vettem a magyar forradalomban, a bukás 
után Budapesten voltam bezárva, s onnan Bécsbe szök
tem.”

1 fait accompli: fr. befejezett, megmásíthatatlan tény.
8 metéque-ok: fr. a Franciaországban élő v. oda utazó kül

földiek rosszalló, lekicsinylő elnevezése.
4 Pierre: Sinkóék párizsi ismerőse, akit a párizsi napló is 

csak a keresztnevén s úgy említ, mint aki „egyelőre tol
mács az idegenlégió felvételi irodájában”.

5 Légion Étrangere: fr. idegenlégió.
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• alerte: fr. ijedtség, rémület; riadó, riadalom.
7 Maison de la Pisciculture: fr. a Haltenyésztés Háza (v. 

intézete, vállalata).
8 Ivó: nyilván I. Rismondo (1. az 1/135. jegyz.)
9 Sanary: kisváros a francia Riviérán, Toulon körzetében; 

az Egy regény regénye (I—II., Fórum, 1961; II., 369— 
370. 1.) szerint Sinkóék 1939 nyarán Sanary bán tartóz
kodtak, mivel az ott élő Franz Werfel (1890—1945; né
met költő és regényíró, Franz Kafka barátja; 1938-ban 
Bécsből Franciaországba emigrált) Sinkónét gépíróként al
kalmazta, s a honoráriumból mindketten megéltek. Sana
ry t 1939. aug. 31-én hagyták el, s visszatértek Párizsba.

10 Macek Olga: a párizsi napló is említést tesz róla, min
den bővebb információ nélkül.

11 Georges Dandin variáció: utalás Moliére (Jean Baptiste 
Poquelin, 1622—1673) Georges Dandin c. vígjátékának 
tragikomikus, a nemesség által kijátszott kisember címsze
replőjére.

12 haza Sv. Ivanra: Sinkó Ervin szülőfaluja, Apatin után a 
Sinkó család Szabadkán, Zomborban, végül pedig Prigre- 
vica Sv. Ivánon telepszik meg.

18 Guga: a napló későbbi fontos szereplőjének, Sonjának az 
édesanyja.

14 Mikor Párizsból elutaztunk: a Jugoszláviába jövetelük kö
rülményeiről Sinkó az 1950. jan. 10-i szerbhorvát nyelvű 
önéletrajzában ír: „1939-ben, a háború kitörése után Sta- 
noje Simié, a jugoszláv követség akkori párizsi titkára 
nekem és feleségemnek Spitzer Ferenc névre adott útleve
let, mintha »elvesztettük« volna a régit. Ebben az új út
levélben természetesen nyoma se volt a szovjetunióbcli 
tartózkodásunknak, s így visszatérhettünk Jugoszláviába.”

15 Moszkvából jövet: Sinkóék 1935 májusában Franciaor
szágból utaztak a Szovjetunióba, ahonnan 1937 tavaszán 
térnek vissza.
A z orosz előnyomulás: a SZU 1939. szept. 17-én betört 
a németektől részben megszállt Lengyelország területére, 
18-án pedig Moszkvában egyezményt írt alá a Reichhel
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a keleti érdekszférák felosztásáról. Az egyezmény értel
mében Németország lemond a balti államokról, a SZU 
pedig kötelezettséget vállal, hogy nyersanyag- és búzafö
löslegét német iparcikkekért cseréli el, aminek fejében 
nyugati határait kiterjesztheti Európa belseje felé, ti. meg
kapja a kettéosztott Lengyelország keleti részét. . .

17 találkozás Cesarecnél: August Cesarec (1893—1941) hor
vát publicista, munkásmozgalmi aktivista és irodalmár; 
1934—37 között a SZU-ban él, 1941. március 31-én a 
zágrábi kommunisták egy csoportjával letartóztatják, s az 
év júliusában kivégzik. — Sinkó idézett önéletrajza sze
rint: „Még Párizsban megkaptam Miroslav Krleza és a 
megboldogult Cesarec címét, s az 6 tanácsukra és az ő 
segítségükkel helyezkedtünk el Drvaron ..

18 „Und wenn mán von Russland spricht” stb.: ném. „S ha 
az ember Oroszországról beszél, akkor lépjen ki a sorból
— és hallgasson.”

19 Pilsudski: Józef Pilsudski (1867—1935); 1918-tól 1922-ig 
az újonnan megalakult Lengyelország diktátora és a had
sereg főparancsnoka; 1923-ban visszavonul a politikától, 
de három év múlva fasiszta katonai puccsot hajt végre; 
haláláig hadügyminiszter, két ízben miniszterelnök, 1934- 
től a hitleri Németországhoz való közeledés híve. — A 
lovasszobor-história — áttételesen — motívuma lesz a 
Bankett Blitvában első könyvének is. (L. M. Krleia: Ban
kett Blitvában. Fórum, Növi Sad, 1960.)

20 „Ethik ist eine Verirrung des Menschen”: ném. „Az etika 
az ember egyik tévútja.”

21 Pecat: Krleža 1939 februárjában indult folyóirata; alcí
mében „irodalmi havi folyóirat a művészet, tudomány és 
minden kulturális probléma” tárgyalására; a 8—9. ket
tősszámig szerkesztő bizottság, utána pedig M. Krleža 
szerkeszti. Kimondottan polémikus folyóirat, a reakciós 
polgári nézetekkel, az ún. szociális irodalommal, az új
realizmus és a hivatalos pártideológia képviselőivel egy
aránt heves vitái voltak. Munkatársai: Marko Ristić, 
Slavko Batulic, Krsto Hegedušić, Oskar Davičo, Vaso
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Bogdanov, Zvonimir Richtmann, Petar Šegedin, Ranko 
Marinkovié, Milán Dedinac, Dobriša Cesarić és mások. 
1940 májusában szűnt meg.

22 lzraz: 1939 februárjában indult, „az összes kulturális kér
dések” tárgyalásával foglalkozó folyóirat. Munkatársai 
jobbára aktív pártideológusok: August Cesarec, Vladimir 
Bakaric, Ognjen Prica, Otokar Kerüovani, Radovan Zo- 
govié, Veselin Masleía és mások. A JKP akkori állás
pontjait képviselte a társadalmi, politikai és kultúrpoliti
kai-esztétikai kérdésekben. 1941 márciusában szűnt meg.

23 trockizmus: 1923-tól a hivatalos szovjet pártvezetéssel és 
ideológiával polémikusán szembenálló balos mozgalom. 
Megalapozója Lev Trockij (Lev Davidovics Bronstein, 
1879—1940), a permanens forradalom teoretikusa; 1917- 
ben a KB tagja, Október után kül-, majd hadügyminisz
ter, a Forradalmi Katonatanács elnöke, a Vörös Hadsereg 
és a Komintern egyik létrehozója. 1923-tól oppozícióban 
van, s Lenin halála után hatalmi vetélytársa, Sztálin ki
záratja a pártból, 1929-ben száműzi, s végül Mexikóban 
megöleti. Hívei a harmincas években — számos eszmei- 
stratégiai negatívum ellenére — az antisztalinizmus leg
következetesebb képviselői.

24 írjak egy tanulmányt Anatole France-ról: az elkészült 
esszét nem közölte a Pecat; a felszabadulás után egy rész
lete jelent meg az llustrovani vjesnikben (Anatole Francé. 
Odlomak iz veée studije. 1949/220. sz., 14—15 .1.), az 
esszé teljes szövege pedig Sinkó első tanulmánykötetében, 
a Knjizevne studijébán jelent meg (NZH, Zgb. 1949.). 
Magyar szövegét Epikurosz elhervadt kertje címen 1. az 
Epikurosz hervadt kertje c. kötetben. (Fórum, 1964.).

25 szerződést szerez nekem — horvát kiadótól: az Optimis
ták horvát kiadására majd csak 1954-ben kerül sor (Zora, 
Zgb.; első magyar kiadása: Testvériség-Egység, Újvidék, 
1953—55.).

26 Tizenhárom év után — da capo Sarajevo: de capo: ol., 
itt: újból, ismét. — Sinkóék a bécsi emigráció, majd rövid 
szabadkai tartózkodás után 1926. május 26-tól 1927 má
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jusáig Szarajevóban éltek, ahol Sinkóné mint cselédköny
ves orvos az állami kórház alkalmazottja volt. Szaraje
vóból specializáció végett Grazba költöztek (1927. V. 5.). 
Az első szarajevói tartózkodást Sinkó 64 oldalas kéziratos 
naplója dokumentálja.

n  Lepoglava: 1854-ben alapított börtön Horvát Zagorje 
azonos nevű helységében; a két világháború között a JKP 
számos kiemelkedő tagját (Josip Broz Tito, Moía Pijade, 
Rodoljub Čolaković, Ognjen Prica, Duro Pucar stb.) is 
itt tartották fogva. A Banovina Hrvatska (1. az 1/123 
jegyz.) létrejöttekor koncentrációs tábort rendeztek be 
Lepoglaván a kommunisták kínzására; az NDH (1. a 
11/58 jegyz.) idején is erről volt hírhedt.
Wilsonov trg: szh. Wilson tér.

2® Zorica: Guga lánya, Sonja nővére.
30 Húsz éve, hogy életem legnagyobb áldása stb.: az itt k**.- 

dődő konfesszió, sokszor szinte szó szerint, bekerült az 
Áron szerelme c. kisregénybe. (L. Aegidtus útra kelése. 
Fórum, 1963.)

31 Lénártné: az Optimisták női főszereplője, Cinner Erzsi 
néven; prototípusa Rothbart Irma; az utalás Cinner Erzsi 
érzelmi megosztottságára, Báti Józsihoz (Sinkó Ervin) és 
Lénárthoz (Romját Aladár) való egyidejű ragaszkodására 
vonatkozik.

82 mely a Micié volt, és melyet nem én kaptam: 1. az Opti
misták Egy leány c. fejezetét. — A motívum a párizsi és 
moszkvai napló bán (1. az 1/65 jegyz.) is vissza-visszatér.

83 viszontláttuk Verát: 1. az 1/26 jegyzetet; Vera az akkori 
szarajevói naplóban is szerepel.

84 amit tán egyszer. . .  majd én is megírokl: Sinkó meg is 
írja ezt a paradoxális „mesét” : ez lesz az Áron szerelme 
egyik központi motívuma.

35 szerencsétlen regényemet: a Tizennégy napot, amelyet 
Moszkvában kezdett írni — drámaként. Kun Béla aján
latára (1. moszkvai napló, 1936. márc. 27.) Sinkó műfajt 
változtat, s regényben írja meg a Sallai-Fürst témát; Bosz
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niába jövetele előtt, Moszkvában és Párizsban, 12 fejezet
tel készül el (1. Egy regény regénye, II. 373. 1.)

36 Jules Renard pompás naplója: a francia író (1864—1910) 
három évtizeden át, 1877-től a haláláig vezetett, s csak 
1925-ben kiadott négykötetes naplója. Kivonatos magyar 
fordítását 1. / .  R. naplója (Válogatás). Gondolat, Bp. 
1967.

37 Jusuf: a párizsi napló ismerősként említi, bővebb utalás 
nélkül.

38 Ivó és Ivocka: a párizsi napló is említi őket, de nem ad 
róluk bővebb információt; Ivó nyilván I. Pekóval azonos 
(1. az 1940. jan. 23-i bejegyzést az I. fejezetben.)

39 milyen nehéz volt az öreg Domonkosnak stb.: 1. a Tizen
négy nap (Testvériség-Egység, Noviszád, 1950.) Lábujj
hegyen c. fejezetét.

40 ma, mikor Chamberlain beszédét olvastam: Neville Cham
berlain (1869—1940), angol konzervatív politikus, 1937— 
1940 között miniszterelnök, a Hitlerrel való megbékélés 
és a Szovjetunió-ellenes, angol—német-olasz egyezség 
létrehozásának a híve. Az angol csapatok norvégiai ku
darca kényszerítette lemondásra. — Szóban forgó, 1940. 
jan. 9-i beszédének, melyet a Politika jan. 10-i száma 
közöl, az a „mondanivalója”, hogy „az új év csendben 
kezdődött, de ez vihar előtti csönd” . . .

41 aboutissement: fr. vég, végződés.
42 „Was ist die Hölle?” stb.: ném. „Mi a pokol?” Én úgy 

gondolom: „Szenvedés azért, amit az ember már nem tud 
szeretni.” — Az I. rész 6. könyvének utolsó fejezetéből 
(Misztikus gondolatok a pokolról és a pokol tüzéről). 
Idézve: F. M. Dostojewski: Románé und novellen. lm 
Insel Verlag zu Leipzig, é.n. 24. köt., 81. 1.

43 Az öreg Domonkos a fiatalok szobájában: 1. az 1/39 jegyz.
44 Lengyelország, Palesztina: az utalás keltezése előtti szá

maiban a Politika több ízben is tudósít a németek intéz
kedéseiről Lengyelországban (német iskolák nyitása, né
met iparosok áttelepítési akciója az egykori lengyel vidé
kekre stb.), s a Lublin környékén létesített zsidó-rezervá-
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romról is ír; a Lengyelországra vonatkozó utalás nyilván 
erre céloz, míg a Palesztinával kapcsolatos célzás nem vi
lágos előttünk.

45 Ezt a k it típust kellene . . .  szembeállítanom egymással. . .  
megírandó regényemben: az Áron szerelmében helyet kap 
ez a motívum is, de nem két típus szembeállításával.

4* Sarak Bemhardt: neves francia színésznő (1844—1923) 
és önálló társulat vezetője (Theatre Sarah Bernhardt).

47 c*est une idée fixe de Ihumanité: fr. az emberiség egyik 
rögeszméje.

48 „A quarante. . stb.: fr. „Negyvenéves koromban nincs 
bátorságom egyedül menni a Moulin-Rouge-ba.”

49 szegény halottnak: Komját Aladárnak (1891—1937); 1. 
az 1/31—32 és 119 jegyz,

50 Druga zenska gimnaztja: szh. Kettes Számú Leánygimná
zium.

51 Canard: Le Canard enchainé; 1915-ben indult francia 
szatirikus lap; Sinkó az Egy regény regénye tanúságaként 
Moszkvában megismerkedett a lap neves karikaturistájá
val, Jean Eiffellel; a Canard 1940. jan. 10-i száma meg
van a Sinkó-hagyatékban.

52 l’esprit: fr. szellemesség.
M Ribbentrop: Joachim von Ribbentrop (1893—1946); H it

ler londoni követe, 1938-tól 1945-ig pedig külügyminisz
tere; háborús főbűnösként a nürnbergi katonai törvényszék 
halálra ítélte s kivégezték.

54 Bonnet: Georges Bonnet (1889—?); reakciós francia po
litikus, a német fasizmus előtt utat nyitó politika képvi
selője. 1938—39-ben külügy-, majd igazságügyminiszter.

55 „Ž i d o v szh. „Zsidó”.
M „Jevrejski glas”: szh. „Héber Hang”.
57 a barakkbeli Maja: Sinkó a bécsi emigráció kezdetén a 

grinzingi barakkokban élt, innen származik ismeretsége 
a szóban forgó személlyel, aki Sinkó bécsi leveleiben is 
sokat szerepelt a húszas évek elején.

58 Ijevicar: szh. baloldali, balos (politikus).
59 Steiner: nyilván Bruno Steiner, Sinkóék bécsi ismerőse,
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aki „egy ideig mint az osztrák kereskedelmi kirendeltség 
tagja, majd mint specialista ( . ..)  a Szovjetunióban él”, 
ahol Sinkóék barátságba kerülnek vele (1. Egy regény re- 
génye, I. 205. 1.)

60 carnaio mondiale: ol. világmészárlás.
61 Boris ka: Sinkó Ervin húga; szobrász, 1925-ös bécsi tár

latáról — valamint Derkovics Gyuláéról és Gergely Ti
boréról — Lesznai Anna írt kritikát (Három magyar 
művész kiállítása. Testvér, 1925. II. évf.) Sinkó első sza
rajevói naplója (1926. jún. 25.) megörökíti, hogy először 
Illyés Gyulához megy férjhez. A húszas évek végén a 
német kommunista párt aktivistája, Hitler hatalomra ju
tása után pedig a budapesti szovjet követség alkalma
zottja. 1935 végén Moszkvába költözik, s szobrászként 
él (a Forradalom Múzeuma szobrot vesz tőle Kalinyinről 
és Radekről). 1938 januárjában — annak ellenére, hogy 
szovjet állampolgár felesége és nagybeteg — kitoloncolják 
a Szovjetunióból, s útközben, Bécsben éri a  halál (1. Egy 
regény regénye II. 337—344. 1.).

62 yySie hat T a l e n t n é m . van tehetsége, tehetséges.
M ressentiment: fr ., itt: titkos neheztelés valakire.
64 Mira: a párizsi naplóban jugoszláviai ismerősként sze

repel.
moszkvai napló: Sinkó Ervin 244 oldalas, 1935. máj. 5. 
és 1936. dec. 1-e között vezetett kéziratos naplója, amely
nek alapján (a párizsi naplót is felhasználva) 1955-ben 
megírja az Egy regény regényét. (Első kiad.: Román jed- 
nog rontana. Zora, Zgb. 1955.)

•• „Ich habé Euch beide furchtbar gerne . .  ném. Én mind
kettőjüket rettenetesen szeretem . . .

*7 „Sagen Sie das nicht” stb.: ném. Ezt ne mondja. A sta
tisztika isteni tudomány.

w kavana: szh. kávéház, kocsma.
•6 „2eli Vám dug íivo t, gos podos z h .  Hosszú életet kíván 

önnek, asszonyom.
Levelet. . .  Amerikából: a párizsi napló szerint 1938 szep
temberében elkészül az Optimisták német fordítása, és
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Sinkó elküldi egy amerikai regénypályázatra. L. még e 
fejezet 1940. jún. 27-i naplóbejegyzését.

71 íarsija: szh. piac, bazár, csarsi; üzleti negyed, kereskedő- 
negyed.

71 , J j a m a l s z h . hordár, teherhordó.
73 „besprizorni”: szh. otthontalan, gondozatlan gyerek.
74 ,£uha jet kao sibica”: szh. Száraz, mint a puskapor (szó 

szerint: mint a gyufa).
75 démarche: fr ., itt: erőteljes kérés.
76 intercurrens láz: lat. a főfolyamatba mellékesen illeszkedő, 

az alapbetegséghez társuló láz.
77 A kéziratban febr. 19-i keltezéssel az áthúzott vers mel

lett Sinkó jegyzete olvasható: „Micinek tetszik, de kifo
gásolja a „kovácsot”, „pajzstalant” (»a pőre egyedül 
több«) — s igaza van.”

78 mikor Mme B. közölte velem a feltételeket: A francia KP 
vezetősége nem volt megelégedve az előadással, melyet 
Sinkó Moszkvából visszatérve az ottani pörökről tartott, 
s ezért afféle irodalmi blokád alá helyezték, kitiltották a 
párizsi baloldali sajtóból, majd Henri Barbusse (1873— 
1935; fr. regényíró, a baloldali, antifasiszta európai ér
telmiségiek egyik vezéregyénisége) özvegyével ultimátumot 
juttatnak el hozzá, amiről a párizsi napló 1939. jún. 16-i 
bejegyzése tudósít: „Körülbelül hat hete, hogy Mme Bar
busse magához kéretett, közölni velem az »ultirfiátumot«
— nyolc nap előtt rászántam magam, s írtam J. R. Bloch- 
nak (1884—1947, fr. regény- és drámaíró, esztéta, az 
Europe c. folyóirat szerk., a fr. ellenállási mozg. harcosa), 
hogy beszélni szeretnék vele. Tulajdonképpen reméltem, 
hogy hátha mégse igaz az »üzenet«, amit Mme Barbusse 
átadott. Bloch megerősítette, hogy igaz. És ma, mikor az 
újságot olvastam, eszembe jutott egy vicc: úgy vagyok a 
világban most, mint az angolok Tien-tsin-ben. Azzal a 
különbséggel, hogy az angolokat a japánok helyezték 
blokád alá, én pedig egy olyan ánglius vagyok, akit — 
ángliusok éheztetnek ki. »Szívemen malomkő szomorú
ság« — ez első sora egy meg nem írt versnek jár hajnal
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óta a fejemben. Most este van.” — A francia KP „ulti
mátumáról” Sinkó az Egy regény regényé ben is megem
lékezik (II. 355—362. 1.), s ott magát a „kézbesítést” is 
megörökíti: „B.-nek, a nagyszerű írónak az özvegye” teá
zás közben tudtára adja: „Egyszóval, az elvtársak meg
bíztak engem, hogy adjam át az üzenetet, hogy elvárják, 
hogy színt fog végre vallani. Cikk vagy tanulmány 
formájában, azt önre bízzák. A fontos a tartalom. Két 
évig élt a Szovjetunióban, és most lendületesen, lelkesen 
és merészen végre meg kell írnia, hogy akikre a Szovjet
unió igazságszolgáltatása lecsapott, azok megátalkodott 
gonosztevők és így tovább, és így tovább. . .  De hiszen 
tudja, hogy hogyan szokás az ilyen dolgokról írni. ( . . .)  
Ha ö n  a kívánt irányban és a kívánt módon aktívvá 
fog válni, akkor ezzel egyidőben az elvtársak mindent 
meg fognak tenni, hogy az ö n  neve pozitív fémjelzést 
kapjon. Akkor nem lesz többé olyan csekélységről szó, 
mint a Ce íoir-beli novellák problémája, hanem az Op
timisták fog sorra kerülni — akkor kiadni a regényt Pá
rizsban, Londonban és valamelyik emigráns kiadóvállalat
ban német nyelven, nincs ennél könnyebb és egyszerűbb. 
A reklámról majd gondoskodnának. Híressé tennék, hogy 
annál nagyobb legyen a hatása annak a pár cikknek, ta
nulmánynak vagy nyilatkozatnak, amit időnként meg
írna.”

79 „Vr/o malo sam postigla” stb.: szh. Nagyon keveset ér
tem el az életben, de azt a keveset, amit elértem, legin
kább a türelmetlenségemnek köszönhetem. Ha nem lennék 
türelmetlen, már nem is élnék.

80 Huxley: Kontrapunkt: utalás az angol regény- és esszéíró 
(Aldous Leonard Huxley, 1894—1963) Point Counter 
Point c. regényére. Magyarul 1. Pont és ellenpont. Iro
dalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968.

81 y,a véres ing” fejezet: 1. Tizennégy nap, i. m. 346—365. 1.
82 Camet de bal: Julién Duvivier fr. rendező legismertebb, 

1937-ben készült filmje (Un camet de bal — Táncrend).
83 grandelokvencia: sp.-lat. főúri ékesszólás.
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84 Kraftmensch: ném. vasgyúró.
85 Ámor fati: lat. Végzetes szerelem, a szerelem végzete.
86 Schwester Fanny: ném. Fanny nővér.
87 sestra: szh. nővér, itt: ápolónővér.
88 zadruga: szh. szövetkezet.
89 Romé: fr. Róma; Emil Zola (1840—1902) egyház által 

indexre tett, a „papi csalásokat” leleplező Három város 
(Trois villes: Lourdest 1894; Romé, 1896; Paris, 1898) c. 
regénytrilógiájának második könyve.

90 „a Vendég” fejezet: a regény végleges kompozíciójában 
ez a rész az eddig idézett fejezetek elé került: 1. Tizen
négy nap, i. m. 332—341. 1.

91 Benedetto Croce stb.: az olasz filozófus, esztéta és törté
nész (1866—1952) négyrészes főmővének (Filosofia come 
scienza dello spirito — A szellem filozófiája) első, 1902- 
ben megjelent könyve: Az esztétika mint a kifejezés tu
dománya és általános nyelvészet.

92 Baudelaire: Réversibilitéje: Charles Baudelaire (1821— 
1867) A romlás virágai c. kötete Spleen és ideál c. cik
lusának egyik verse. Magyarul Visszaháramlás címen 1. 
Szabó Lőrinc fordításában: Baudelaire válogatott müvei. 
Európa Könyvkiadó 1964, 55. 1.

68 „Das Lied ist ausf”: ném. Vége mindennek?
04 yyHier ruheny> stb.: ném. Itt nyugosznak az 1874-ben, 

Szarajevó elfoglalásakor elesett bajtársak.
95 Kirké: mit., a görög hősmondában varázsló istennő, aki 

a bolygó Odüsszeuszt egy évig késlelteti a hazatérésben.
96 A Ladoga-tó partján stb.: a szovjet—finn háborúban 

(1939. nov. 30.—1940. márc. 12.), amely a szovjet terü
leti és támaszpontépítési igények elutasítása miatt indult, 
szovjet adatok szerint 48 744 szovjet katona esett el, a 
finn adatok szerint viszont kb. 200 000. A szovjet vesz
teségek a Ladoga-tó partján is óriásiak voltak, különösen 
a jól álcázott finn síegységek támadásai következtében.

97 Sinn: ném. értelem.
98 Aranykézutcai szép napok: Krúdy Gyula (1878—1933) 

1916-ban megjelent elbeszélésfüzére, melyben „Krúdy pró

501



bál fiktív távlatot keresni, ahonnan a jelennel szemben, 
kívülállón is erősebb (téletet formálhat: így talált a holt 
Szindbád kísértetjárásának fikciójára, s egy áltörténeti 
korszaknak, a Kisfaludyak biedermeierének kulisszájára 
az Aranykézutcai szép napok bán.” (Czine Mihály)

99 inkarnació: lat. megtestesülés; itt: az örömnek érzékel
hető formában való jelentkezése, megjelenítése a versben.

100 ezzel nagyon sok az új regény tartalmából és formájából 
is megvan csírájában: a tervezett önéletrajzi regény itt és 
alább idézett mondatai — ha nem is szó szerint, de a 
vallomástétel motívumaként — az Áron szerelmébe is be
kerülnek; ott azonban nem a regény indításában, hanem 
a VI. fejezetben kapnak szerepet, mivel a Sonja-történet
— áttételesen — végül is keretes formát nyer, eggyéolvad 
az ekkoriban még külön novella-trilógiának készülő 
Áron-történettel (1. a II /l jegyz.).

101 „Das Leben ist trotzdem kein Marchen”: ném. Az élet 
mégsem mese.

102 Kugelner (?): ném., a kéziratból nem lehet pontosan meg
állapítani a szó alakját és jelentését; az utalás talán az 
illető gömbölyded alakjára (kugeláhnlich), vagy „gurítós”- 
hazudós jellemére (das Kugeln) vonatkozik?

108 „Stigla zadocnjenjem” stb.: szh. Késve érkeztem / eső / 
furcsa ember / holnapra rendelt be.

104 „dobro raspolozenafi stb.: szh. az érdekes eset jókedvűvé 
tett / jót remélek.

106 Okruzni ured: szh. Körzeti Hivatal.
106 Prinzgemahl: ném. a királynő férje.
107 Šipad: erdészeti, faipari és papírgyártó állami vállalat, a 

régi Jugoszlávia legnagyobb ilyen jellegű, a külföldi tőke 
uralma alatt levő társaságok részleges nacionalizálásával 
keletkezett vállalata; Ottó Steinbeis osztrák gyáros alapí
totta 1900-ban, a neve rövidítés: „Sumsko-industrijsko 
poduzeée a.d.” (a.m. Faipari Vállalat, rt.).

108 az órületes tengeri csata az Északi-tengeren: 1940. ápr.
9-én a németek megszállják Dánia összes fontosabb hely
ségét s több norvég kikötőt, s ezzel a Reich „védelmébe
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veszi” — tkp. megszállja — Dániát és Norvégiát; az 
Északi-tengeren, a norvég partok közelében még ez nap 
kisebb tengeri összetűzésre kerül sor a szövetséges és a 
német hadihajók között, azonban az utalásban említett 
„őrületes tengeri csata” — melyet az 1940. ápr. 12-i 
Politika a történelem legnagyobb tengeri csatájának ne
vez, mivel mintegy 150 szövetséges és 100 német hadihajó, 
valamint 600 szövetséges és 1000 német repülő vesz benne 
részt — nem az Északi-, hanem a Norvég-tengeren zaj
lott le (Narvik, Bergen, Trondheim s más norvég kikötő
városokért).
Zinner Erzsi: 1. az 1/31 jegyz.; az Optimisták első kiadá
sában: Zinner.

110 nem tudja — a crocei értelemben — kifejezni magát: B. 
Croce megkülönbözteti a valódi képzetet, valódi intuíciót 
az alacsonyabbrendűtől: minden valódi intuíciót v. kép
zetet egyúttal kifejezésnek tart, s ezt megkülönbözteti a 
puszta érzéki észrevevéstől, amely nem tárgyiasul egy ki
fejezésben. (1. Benedetto Croce: Esztétika. Elmélet és tör
ténet. Bp. é. n.)

111 Cinovnicki dóm: szh. Tisztviselőotthon.
112 Radniíki dóm: szh. Munkásotthon.
118 Fedorov: Zorií (76. 1.) egy Fedorov nevű usztasát említ, 

aki Drvar partizán bevételekor kiugrik az ablakon és 
szörnyethal.

114 10-e óta megkezdődött a háború: ti. Németország és a 
szövetségesek között; 1940. máj. 10-én Hitler csapatai be
törnek Belgium és Hollandia területére, s megkezdik a 
harcot a belga és holland kormány által segítségül hívott 
francia és angol csapatokkal.

115 dupíroz: ném. ugrat, becsap, félrevezet.
118 ki halott már a párizsi embereink közül: a hollandiai, 

belgiumi és luxemburgi villámháború sikerei után a né
metek 1940. máj. 12-én, Sedannál betörtek Franciaor
szágba, de Párizsba csak egy hónap múlva vonultak be 
(1. az 1/125 jegyz.)

117 Hölderlin: Friedrich Hölderlin (1770—1843); német ro
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mantikus, „a XIX. század legnagyobb vallásos költője. 
Benne válik vallássá, Istennel elteltséggé a század pan- 
teizmusa” (Szerb Antal); az utalás Hölderlin 1793 nyarán, 
a fivéréhez írt levelére vonatkozik: „A jövendő évszáza
dok nemzedékét szeretem. Mert legboldogítóbb reményem, 
hitem, amely erőt ád és tevékennyé tesz, az, hogy uno
káink jobbak lesznek nálunk, a szabadságnak egyszer el 
kell jönnie, s az erény jobban fejlődik majd a szabadság 
szent, meleget adó fényében, mint a despotizmus jéghideg 
égöve alatt. Olyan korszakban élünk, amikor minden a 
jobb napok eljövetelén munkálkodik. A felvilágosodásnak 
ezek a csírái, az egyes embereknek ezek a csöndes vágyai 
és törekvései. az emberi nem képzésére kibontakoznak és 
megerősödnek, s pompás gyümölcsöket teremnek majd” 
(ford. Szabó Ede). L. Hölderlin: Versek — Levelek — 
Hiiperion — Empedoklész. Bp., Magyar Helikon 1961.

118 félelmes német diadalok, csak német diadalok: Rotterdam 
elfoglalása után (máj. 13.) a németek május 17-én már 
Brüsszelben vannak, s ugyanakkor a Monthermé—Sedan 
vonaltól útban Flandria felé.

119 kritikája egy irodalmi iránynak, melyet krisztiánus és 
egyéb tendenciáimmal in  is műveltem: krisztiánizmusát, 
mely a Tanácsköztársaság elbukása idején tört rá, s fogva 
tartotta a húszas évek végéig, Sinkó maga határozta meg 
legtalálóbban a Bácsmegyei Napló 1928-as almanachjá- 
ban megjelent rövid önéletrajzában: „Ma nem tartozom 
sehova. Vörösöknek fehér, fehéreknek vörös, bizonyos ke
resztényeknek zsidó, zsidóknak krisztiánus vagyok; Isten 
előtt azonban magányos szegény ember, ki nagy kerülő
kön keresztül kereste és keresi az utat, mely az ő egyéni 
lelkének út, és mégse marad külön, időtlen és magányos, 
hanem táplálóan s hűségesen beletorkollik a szentséges 
emberi közösségnek m a i megváltási akaratába.” Az 
„egyéb tendenciáim” a forradalom előtti „izmusos” idő
szakára vonatkozik, amikor ő is Kassák Lajos avantgar- 
dizmusának a vonzásába került. A krisztiánus időszaká-
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bán megtagadott izmusokat Sinkó a későbbiekben — 
vitathatóan, jobbára alaptalanul — nem a művészeti 
eredményeik, hanem csupán antimilitarizmusuk és bur- 
zsoáellenességük miatt respektálta. Id. önéletrajzában is azt 
hangsúlyozza, hogy a világháború idején „Kassák Lajos 
»Tett« és »Ma« című folyóirataiban dolgoztam, mert a 
szerkesztő kimondott, akkor bátor célja antimilitarista 
propaganda volt”, s negyedszázaddal később, az Egy re
gény regényé ben (II. 251—252. 1.) is hasonlóan vélekedik 
izmusos időszakáról: „ . . .  együtt indultunk Révai, Rom
ját és én a Kassák Lajos szerkesztette Tett, majd a Ma 
című futurista-expresszionista-dadaista-szürrealista, de ami 
a legfontosabb és egyedül (!) pozitív volt a vállalkozás
ban: végsőkig antimilitarista és antiburzsoá folyóiratban. 
Bécsben, az emigrációban, a húszas években ( ...)  én ennek 
a fajta művészetnek érdekességét (!) már csak szociális 
szándékainak tisztaságában láttam . . . ” — Sinkó avant- 
gardista és krisztiánus időszakáról 1. „Az új művészet él” 
(Kassák Lajos és Sinkó Ervin vitája 1925-ben) és „A ho
mokóra madarai” (Déry Tibor és Sinkó Ervin vitája
1927-ben) című dokumentum-elemzésünket a Hungaroló
giai Intézet Tudományos Közleményei 1970/4. és 1972/9. 
számában.

120 „il mangeut la mer de du mondeM stb.: fr . „ők a világ 
szarán, vagyis bűnein rágódnak” ; Francois Rabelais (1494 
?—1553) öt kötetes regényének, a Pantagruelncí id. 
mondata a köv. szövegkörnyezetben fordul elő: „— Szent 
igaz, hogy a csuha meg a kámzsa magára vonja a világ
nak minden gyalázatát, sértését és átkát, miként Cecias 
szerént a szél magához vonja a felhőket, kényszerítő oka 
pedig ennek az, hogy ők a világnak rondaságain, vagyis 
bűnein rágódnak, és mint a ganajtúrókat, bészorítják őköt 
elvonuló helyükre vagyis kolostoraikba és apátságaikba, 
amelyek úgy el vagynak zárva az ország dolgáról való 
beszélgetéstől, mint a háznak retirátái” (ford. Benedek 
Marcell). L. F. Rabelais: Gargantua és Pantagruel. Sze
melvények. I—II. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó 1965.
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121 „Dér Philister als dér Stifter dér Religion” stb.: ném. „A 
nyárspolgár mint a jövő vallásalapítója . . .  aki rajongóból 
lett nyárspolgár — ez a hallatlan tünemény az, amely a 
mi német jelenünket fémjelzi/* — Idézve: Friedrich 
Nietzsche (1844—1900) Unzeitgemdsse Betrachtungen 
(Korszerűtlen elmélkedések) c. művéből, a Sinkó-könyv- 
tárban megőrződött Nietzschei Werke I. kötetéből (Leip- 
zig, Neumann Verlag 1909; Erstes Stück: Dávid Straus, 
dér Bekenner und dér Schriftsteller, 200. 1.). Az idézetből 
kihagyott rész: „— das ist dér neue Glaube in seiner ein- 
drucksvollsten Gestalt;” (— ez az új hit a maga hatásos 
megjelenésében;). Sinkó Nietzsche-élményéről 1. az Ol
vasmányok, melyek nemcsak „olvasmányok” c. tanulmá
nyunkat (Oj Symposion, 1971/73.).

122 pietás: lat. szerető ragaszkodás, mély tisztelet.
128 Hrvatska banovina: szh. Horvát Bánság; valójában: Ba- 

novina Hrvatska, amely a szerb és horvát burzsoázia 
1939. aug. 26-i egyezsége értelmében jött létre, s amellyel 
a horvát burzsoázia autonómiát biztosított magának az 
országban. L. a II/8 jegyz.

124 Olaszország megüzente a háborút Franciaországnak: 1939. 
szept. 1-i közleményével a fasiszta Itália nem háborúzó, 
de nem is semleges félnek nyilvánította magát; 1940. jún.
10-én azonban, amikor Franciaország sorsa már megpecsé
telődött, Mussolini hadat üzen Franciaországnak és Nagy- 
britanniának . . .

125 a németek Párizsban vannak: a francia főparancsnokság 
jún. 12-én nyílt várossá nyilvánította s harc nélkül fel
adta Párizst.

128 Franco bevonult Madridba: Franco Bahamonde, Francisco 
(1892—) a spanyol Népfront 1936 februári győzelme után 
a Kanári-szigetekről militarista-fasiszta lázadást szervez a 
népfront-kormány ellen; a német, olasz és portugál ér
dekeket szolgáló, Spanyolországban, Spanyol Marokkó
ban és a Kanári-szigeteken kitört lázadás (1936. VII. 18.) 
Franciaország és Anglia ún. „be nem avatkozási politi
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kája” (s részben a sztálini SZU passzivitása) miatt siker
rel végződik, a Köztársaság elbukik s Franco bevonul 
Madridba (1939. III. 18.).

127 „En toute cbose" stb.: fr. Minden dologban (viszonyban) 
csak az ellenértéke kapható az adottnak. — Idézet Ho- 
noré de Balzac (1799—1850) Physiologie du mariage (A 
házasság fiziológiája) c. 1829-es elmélkedéskötetéből. Sinkó 
a magánkönyvtárában megőrződött Paris et Berlin, Neu- 
feld & Mehring, é. n. kiadásból idéz.

128 Franciaország kapitulált: a kapituláció voltaképpen né
hány nappal később következik be; jún. 17-én Henri 
Pétain, az előző nap alakult új kormány elnöke azonban 
rádiónyilatkozatában már előlegezte, hogy intézkedéseket 
foganatosít az ellenségeskedés megszüntetésére. A kapitulá
cióról szóló békeszerződést Németországgal jún. 22-én, 
Olaszországgal pedig jún. 24-én írta alá.

12« Oroszország . . .  a „balti államok** likvidáláshoz fogott: 
1939 végén Sztálin nagyhatalmi törekvéseinek eredmé
nyeként Litvánia, Lett- és Észtország „kölcsönös segély- 
nyújtási szerződés” aláírására kényszerült a Szovjetunióval, 
melynek értelmében szovjet katonai támaszpontok építését 
engedélyezi saját területén; e nagyhatalmi politika ered
ményeként 1940 júliusában a három kis balti államot 
szovjet köztársasággá nyilvánították.

180 Lavalok: utalás Pierre Lavalra, a germanofil francia poli
tikusra, aki az angol-francia együttműködés megrögzött 
ellenségeként a kapituláns Pétain-kormány alelnöke lesz.

181 l'esprit franqais: fr. a francia szellem.
132 Tristram Shandy élete és véleményei: Laurence Sterne 

(1713—1768), a modern regény angol ősének 1760-ban 
írt műve. „Sterne az első, akinek témája az Én, belül- 
nézetből; nem az Én története, mint a nagy Vallomások
ban, hanem az Én tiszta létezése, az Én, amikor nem tör
ténik vele semmi.** (Szerb Antal)

133 Pilana: szh. Fűrésztelep; a Šipad drvari üzeme; munkásai 
első ízben 1938. aug. 17-én léptek sztrájkba, amikor mint
egy 1200 munkás beszüntette a munkát, megszállta az
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üzemet s rákényszerítette a Sipad Drvarra érkező vezér- 
igazgatóját, hogy kivétel nélkül teljesítse a követeléseiket 
(Zoric, 10. 1.).

184 „erschiessen sollte mán s i e n i m . agyon kellene lőni.
135 Ivó Rismondo: az Egy regény regénye (II. 363. L) „egy 

fiatal spliti barátunkéként említi.
138 párizsi napló: folytatólagos bejegyzések a moszkvai napló- 

füzetbe (245—342. lap) 1937. máj. 2-tól 1939. szept. 4-ig.
137 az oroszok Besszarábia miatt ultimátumot intéztek a ro

mánokhoz: a szóban forgó ultimátum után a szovjet csa
patok megszállták Besszarábiát és Bukovinát s az Ukrán-, 
illetve Moldovai Szovjet Szocialista Köztársasághoz csa
tolták.

138 „Freude, himmlischer Götterfunken” . . . :  nem. öröm, te 
isteni szikra; utalás Friedrich Schiller (1759—1805) An 
die Freude (Az örömhöz) c. ódájára, Beethoven IX. szim
fóniájának ihletőjére; tkp. a vers első sorának a szöveget 
illetően pontatlan, de tartalmilag adekvát idézete:

Schillernél: Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.

Rónay György átköltésében:

Gyúlj ki, égi szikra lángja,
Szent öröm, te drága, szép!
Bűvkörödbe, ég leánya,
Ittas szivünk vágyva lép.

is« Vergatterungl: ném. Sorakozó!
140 „Natürlich habé ich” stb.: ném. Természetesen ismét meg

csaltam a férjem.
141 t9...a lles  besteht noch” stb.: ném. „ ...m in d e n  megvan 

még, de senki sem hisz már benne. A láthatatlan, szellemi
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kapocs, mely támaszt és jogot ad a létezőnek, eltűnt, s 
korunk így egyúttal komikus és tragikus is; tragikus, mert 
süllyed, komikus, mert létezik; mert hiszen mindig a 
múlandó az, ami az elévülhetetlent, a szellemi, ami a 
testit hordozza; ha elképzelhető lenne, hogy egy élettelen 
test még bizonyos ideig végezni tudja szokásos funkcióit, 
akkor az egyúttal komikus és tragikus is lenne/* — Az 
idézet Sorén Kierkegaard (1813—1855) dán filozófusnak 
és írónak, az egzisztencializmus ősének Enten-Eller, I—II. 
(ném. Entweder-Oder, Vagy-Vagy) c. könyve második 
részéből, A házasság esztétikai joga c. fejezetből való. Az 
idézett első mondatának kihagyott kezdőrésze az antik 
Görögország széthullására utal: „Unsere Zeit erinnert 
darin stark an die Auflösung des griechischen Staates: 
alles besteht noch,” stb. („Korunk nagyon emlékeztet a 
görög állam széthullására: minden megvan még/’ stb. — 
Sinkó az Eugen Diederisch, Jena 1913. kiadásból idéz 
(,Entweder-Oder, Zweiter Teil, 16—17. 1.)

142 débacle: fr . csőd.
143 o Freud: utalás Sigmund Freud (1856—1939) osztrák 

pszichiáternek, a pszichoanalízis elmélete és módszere meg
alapozójának egyik alaptételére, miszerint az ember cse
lekedeteit, viselkedésformáit a tudat alatti, elsősorban ero
tikus hajlamok határozzák meg.

144 Petit Dauphinois: grenoble-i újság; a Politika 1940. júl. 
16-i száma az United Press grenoble-i, a Petit Dauphinois- 
ra hivatkozó kishírét közölte, mely a szóban forgó kettős 
öngyilkosság okának az emigránsélet elviselhetetlenségét 
tartja.

145 Pauli O ttó . . .  az öreg Pohl: az Egy regény regénye (II. 
7. és 29. 1.) is említést tesz „a kedves, tipikusan bécsi öreg 
Pohr*-ról, aki az Optimisták német változatát korrigálja.

146 Leonisa: Az önzetlen szerető című Cervantes-(Miguel de 
Saavedra, 1547—1616)-novella szereplője. L. Cervantes: 
Példás elbeszélések. Bp., Európa Könyvkiadó, 1958.

147 )tGrossmütige Liebende”: ném. „Az önzetlen szerető**; 1. 
Cervantes id. novelláját.
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148 a féltékeny extremadurai: 1. A szerelemféltő aggastyán c. 
elbeszélést az id. Cervantes-kiadásban.

149 : a kéziratmargón Sinkó megjegyzése olvasható: „Űjra 
megírni! Utolsó sor nem fejezi ki, amit akar.”

1&0 Kende Gábor utolsó, szörnyű éjszakája: 1. a Tizennégy 
nap Tarka a világ c. fejezetét.

151 Goebbels: Joseph Paul Goebbels (1897—1945); Hitler 
propagandaminisztere 1933-tól, a nemzetiszocialista ideo
lógia fő propagátora, annak a szolgálatába állítja a saj
tót, a színházat, a filmet s általában a fasiszta Németor
szág kultúráját és művészetét. Mint háborús főbűnös 1945 
áprilisában öngyilkos lesz.

152 Zsdanov: Alekszej Alekszandrovics Zsdanov (1896— 
1948) szovjet kultúrpolitikus; 1934-ben a KB titkára, 
1939-ben pedig a Politbüro tagja lesz; a leningrádi „csiszt- 
kák” irányítója a mondvacsinált „trockisták és buharinis- 
ták” ellen. Kultúrpolitikai ténykedése fogalommá vált: a 
zsdanovizmus a szélsőséges dogmatizmust, az adminiszt
ratív intézkedéseket, tilalmakat és az alkotók üldözését 
jelenti a tudományban és művészetekben.

163 Brauchitsch: Walter von Brauchitsch; a német szárazföldi 
haderő parancsnoka 1941 decemberéig, amikor Hitler le
váltja, s maga veszi át a szárazföldi haderő parancsnok
ságát is.

164 Heil és Szpaszibo: ném. és orosz: Udv és Köszönöm! — 
Utalás a fasiszta és sztálinista személyi kultusz rokonsá
gára; a Heil a fasiszta üdvözlésmódban megnyilvánuló 
Hitler-imádatra (Heil Hitler!), a Szpaszibo pedig a Sztá- 
lin-bálványozó jelmondatra vonatkozik, amely a moszkvai 
pörök és százezrek deportálása idején tragikomikus szálló
igévé vált: „Szpaszibo tovariscsu Sztalinu za szcsasztlyi- 
vuju zsizny!” (Köszönöm Sztálin elvtársnak a boldog éle
tet!). L. Egy regény regénye, I. 270. 1.

155 „Denn nicht derjenige” stb. ném. „Mert nem azt, aki va
lakit leigáz, hanem akik ezt megakadályozhatták volna, 
de nem törődtek vele, azokat kell igazi tettesnek tartani,
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s még akkor is, ha ezerszeresen is Görögország nagyér
demű felszabadítóinak a nevével tetszelegnek.” — Sinkó 
A peloponézoszi háborúk története számunkra ismeretlen 
kiadásából idéz, s nem az 1760-as német Thuküdidész- 
kiadásból, amely megvan a magánkönyvtárában is (Thy- 
cydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Lemgo, 
gebrucht mit Meyerschen Schriften und in Kommission in 
Leipzig zu habén den Bernhard Christoph Breitkopf).

15« uraemia: gör. húgyvérűség, vizeletalkatrészek felhalmo
zódása a vérben.

157 a  regényem utolsó fejezetét. . .  elkezdtem: a Tizennégy 
nap végleges formájában ez a fejezet (A dzsungel, i. m. 
443—472. 1.) nem az utolsó: a regényt A történet véget 
ér c. epilógus zárja.

158 „Wenn ich mich jemals” stb.: ném. Ha valaha is szeren
csétlenül beleszerethetnék egy nőbe, az Mici lenne.

189 Ferikém: Sinkó Ervin családi neve Spitzer Ferenc. A 
JAZU-beli hagyatékban 1918. jan. 20-i keltezéssel kéz
írásos jegyzőkönyv olvasható, melyben Spitzer Izidor, 
Sinkó édesapja kéri, hogy a „tévesen bejelentett” (való
jában pedig: új, írói nevet fölvett) fiának javítsák ki a 
keresztnevét Ervinre.

160 Sára, aki elűzi Hágárt a pusztába: 1. Mózes I. 21.
101 a Vénusz barlangjában: az igazi szépség barlangjában; 

utalás Venusra, az ókori római mitológia szerelem- és 
szépségistennőjére.

162 páter Szergiusz attitűdje: utalás Lev Nyikolajevics Tolsz
toj (1828—1910) Szergij atya című, 1890—98 között írt 
elbeszélésének címszereplőjére, az egykori gárdatisztre, aki 
kolostorba vonul, mert menyasszonyáról megtudja, hogy 
előzőleg a cáré volt, s aki 49 éves korában oly módon 
győzi le fellángolt vágyát a cellába betért kerítőnő után, 
hogy — baltával levágja saját mutatóujját. . .  L. Lev 
Tolsztoj művei 3. köt. Magyar Helikon 1965.
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II

1 A z Áronról tervezett novellatrilógia: az Áron-történet 
már évekkel ezelőtt is foglalkoztatta Sinkót: 1937-ben 
Szeresd magad cimen kisnovellája jelent meg a Korunk 
7—8. számában, Áron a főszereplője, s ez a részlet ké
sőbb az Áron szerelmébe is bekerül (1. i. m. 250-*-255. 1.) 
A novellatrilógiának tervezett történetből végül is oly 
módon lesz kisregény, hogy a Sonja-motívum — áttéte
lesen — központi motívumává válik.

2 a hadüzenet után: a fasiszta Németország 1941. ápr. 6-án, 
valójában hadüzenet nélkül támadt Jugoszláviára; Hitler 
és von Ribbentrop ápr. 6-án, a támadás kezdete után 
hozta csak nyilvánosságra a Jugoszlávia elleni agressziót.

3 Vasalié: Zoric említ egy Đuro VaSalié nevű drvarit, aki 
a régi jug. hadsereg adriai hadosztályában al-őrmesteri 
rangban volt.

4 bolnicar: szh. ápoló.
* a tizenkét nap alatt elvesztett háború: a német, olasz, 

bolgár s végül a magyar csapatok lerohanták a Jugoszláv 
Királyságot, mely 1941. ápr. 17-én kaiptulált, s a király 
és a kormány külföldre szökött.

6 régenstanács: Aleksandar Karadordevié király végrende
lete értelmében 1934. okt. 9-én háromtagú királyi régens- 
tanácsot neveztek ki a kiskorú II. Péter király mellé. A 
Simovié-puccs szervezői (1. alább) a kiskorú király nevé
ben, de tudta nélkül közleményt adnak ki, miután a ha
talom formálisan a király kezébe kerül, s ezzel lemondásra 
kényszerül a régenstanács.

7 az új kormányt Simovic generális alakította meg: 1941. 
márc. 26—27-én Duían T. Simovié generális, a légvéde
lem addigi parancsnoka megdöntötte a Hármas Paktum
hoz csatlakozott Cvetković—Maček kormányt. Az új 
kormányban képviseletet kapott csaknem minden polgári 
párt, s tagjai lettek — Dragiša Cvetković s néhány hozzá 
közel álló miniszter kivételével — a megdöntött kormány 
tagjai, sőt még dr. Vladimír Maček i s . . .  A Simovic-kor-
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mány 1942. jan. 9-én bukott meg, Slobodan Jovanovié 
kormánya követte.

• Sporazum: szh. egyezség; 1939. aug. 26-án megegyezés 
jött létre Dragiša Cvetkovié első kormánya (1939. febr. 
6.—aug. 26.) és a dr. Vladimír Maček vezette Horvát 
Parasztpárt között, melynek értelmében megalakul az 
autonóm Horvát Bánság (1. az 1/123 jegyz.)

• bánságok: az 1931-es alkotmány értelmében a jugoszláv 
királyság 9 közigazgatási területből — bánságból — és 
a Belgrád, Zimony és Pancsova képezte külön közig, egy
ségből állt. A Cvetkovié—Maíek-féle „sporazum” énei
mében a Horvát Bánság a Szávai és a Tengermelléki Bán
ságból, valamint 8 járásból jött létre.

10 szerb Antonescu: utalás Jón Antonescu román marsallra, 
aki 1940. szept. 5-én profasiszta kormányt alakított, ab- 
dikációra kényszerítette a királyt, s 1940. nov. 23-án a 
Hármas Paktumhoz csatlakozott.

11 Ouzor: szh.> röv. Körzeti Munkásbiztosító Hivatal (Ok- 
ruzni ured zdravstvenog osiguranja radnika); a későbbiek
ben Suzorként is szerepel (Sreski ured. . .  — Járási Mun
kásba tosító Hivatal).

12 mintha egész Drvar valami boldogító ajándékot kapott 
volna: Zorié szerint a márc. 27-i események hatására Dr
varon is tüntetésekre került sor, a nép azokban a napok
ban zászlós felvonulásokkal tiltakozott a háború és a fa
siszta államokkal való szövetkezés ellen, s a jugoszláv 
csapatok széthullását látva, egy 70 főnyi drvari és Drvar 
környéki felfegyverzett polgárból álló csoport Bosanski 
Petrovac és Drvar között bevárta és heves harccal ideig
lenesen visszatérítette a Drvar felé tartó németeket (13., 
24. 1.).

15 a Hármas Paktumhoz való csatlakozás napja: Dragiža 
Cvetkovic kormány elnök és külügyminisztere, Aleksandar 
Cincar-Markovié a kormány határozata értelmében 1941. 
márc. 25-én, Bécsben írta alá a német—olasz—japán H ár
mas Paktumhoz való csatlakozásról szóló protokollt.

14 Hitler je nos pokrovitelj: szh. Hitler a mi védnökünk.
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Macek Beogradba utazott: közvetlenül a Simović-puccs 
után Hitler emisszáriusai Mačekot Zágrábban akarták 
tartani, független államiságot ígérve Horvátországnak a 
Reich védelme alatt. Maček április 3-án végül is lemond 
Horvátország elszakításának a tervéről, Belgrádba utazik, 
s személyesen is csatlakozik a Simovic-kormányhoz. 
az elozo kormányból két szerb miniszter kivált: a Cvet- 
ković—Maček kormányból a Hármas Paktumhoz való 
csatlakozás ellen tiltakozva, valójában három miniszter 
vált ki: Srđan Budisavljević, dr. Mihajlo Konstantinović 
és dr. Brano Čubrilović.
Ja idem da poginem: szh. Megyek meghalni.
Renée a férjével: Rothbart Renée férje György Mátyás 
(1887—1944?), a szabadkai avantgarde költő, a Nyugat, 
A Tett és a Ma munkatársa. Két verskötet megjelentetése 
s Kassák Üj költők könyvé ben, valamint a kommunista 
írócsoport antológiájában való szereplése után a húszas 
évek közepétől már csak publicisztikát ír (Szerb György 
néven) a Hídban. (1. Bori Imre: A jugoszláviai magyar 
irodalom története, Fórum 1968. 68—75. 1.)
Pavelic-párti horvátok: usztasák; a pártot dr. Ante Pa- 
velic (1889—1959?) zágrábi ügyvéd, az SHS-királyság 
Alkotmányhozó Szkupstinájának egykori tagja alapította. 
1929-ben elhagyja az országot, s 1941 áprilisáig külföld
ről irányítja a jugoszlávellenes, nagyhorvát, soviniszta és 
szeparatista, főleg jugoszláviai diverziók és merényletek 
szervezésével foglalkozó szervezetet, amely 1929 és 1932 
között épül ki, „Ustaía — hrvatska revolucionarna orga- 
nizacija” (UHRO, Felkelő — Horvát Forradalmi Szerve
zet), majd „LJstaša — hrvatski oslobodilački pokret” 
(Felkelő — Horvát Felszabadító Mozgalom) néven. A 
szervezet létrejöttében szerepe volt a jugoszlávellenes kül
földi központoknak (Bécs, Janka-puszta stb.) s a hazai 
nagyszerb hegemonizmusnak is. Pavelić 1941 áprilisában 
az olasz fasizmus exponenseként visszatér az országba, s 
az ún. NDH „poglavnikja” lesz. (1. a 11/58 jegyz.). Eb
ben a „minőségében” mint monstruózus vérengző, az



NDH-s haláltáborok tömeges emberirtásának az irányí
tója válik hírhedtté. A háború végén Ausztriába, majd 
Argentínába szökik, s állítólag 1959-ben Spanyolország
ban meghalt.

20 kémnek tartotta stb.: Zoric szerint (18. 1.) Krstan Bjela- 
jac, tüzérségi szakaszvezető 1941. ápr. 14-én — mielőtt 
már egyik társával Sinjben is lelőtt egy ezredparancsnokot
— a drvari hadtáp parancsnokától, Dušan Mrakoviétól 
azt kérdezte, milyen összeköttetése van a hadtápnak Pet- 
rovaccal, Bős. Grahovóval és Jajcéval, s hol van még 
front, mire az ezredes vigyázz-t parancsolt, s azt vála
szolta, ez nem tartozik őrá; Bjelajac erre lelőtte. . .

21 Higijenski zavod: szh. Egészségügyi Intézet.
22 pop: szh. pap.
23 a kis Nikola esete: Sinkó írói hagyatékában egy rövid 

prózatöredék olvasható róla.
24 a németek Athénben stb.: a németek április 6-án kezdték 

a támadást Északkelet-Görögország ellen, s április 27-én 
már Athénben voltak; a német és olasz csapatok ápr. 
13-án foglalták el Solumot.

25 dobrovoljac: szh. önkéntes; a délszláv népeknek a török 
uralom és az Osztrák—Magyar Monarchia alóli felszaba
dításáért folytatott harc, valamint a délszlávok egyesülését 
szorgalmazó mozgalom önkéntese. Az 1928. évi törvény 
értelmében a balkánháborúk és az első világháború ju
goszláv önkénteseit 3—5 ha. föld illette meg.

26 Drvart elhagyta a megszálló német csapat stb.: az adriai 
hadosztály Drvarra érkezett egységei április 17-én harc 
nélkül kapituláltak, 20-án megkezdődött a lefegyverzctt 
katonaság fogságba hurcolása, s Drvar ezzel a németek 
kezére került.

27 suhoputna stanica: szh. hadtáp,
28 Skakic: Zoric biz. Skakic Svetko Steljo kereskedőről tesz 

említést (66., 79. 1.).
29 Kriegsmarke: ném. háborús márka.
30 Jepi sh ti A b is in c is zh .  szépek ezek az abesszinek.
81 Hrvatska Bosanska: szh. Horvát Bosznia; az 1941. ápr.
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10-én létrehozott ún. Nezavisna Država Hrvatskához (1. 
a 11/58 jegyz.) a horvát területeken kívül hozzátartozott 
Bosznia és Hercegovina is.

82 Dr. Gutic: Viktor Gutic, a Sana és Luka, valamint Kr- 
bava és Psat megye katonai parancsnoka.

83 stoiernik: szh. a stozer fn.-ből (parancsnokság, elöljáró
ság, törzskar); a. m. katonai parancsnok.

84 oglas: szh. közlemény, hirdetmény.
85 konzum: lat. fogyasztási szövetkezet v. üzemi bolt.
,e „Wir habén” stb.: ném. Parancsunk van fegyverkeresésre.
87 Magnus Hirschfeld: Sittengeschichte des Weltkriegs: ném. 

A világháború erkölcstörténete; szerzője (1868—?) híres 
orvos és szexológus.

88 Paul Mór and stb.: francia lírikus és prózaíró (1888—), 
a könnyed, elegáns bestseller-próza művelője; La route 
des Indes: fr. India útja.

39 Paul Emst: német dráma- és novellafró, az újklassziciz
mus esztétája (1866—1933).

40 In diesem Krieg stb.: ném. Ebben a háborúban sok min
den történt.

41 Hrvatski Narod: szh. Horvát Nép; az usztasa mozgalom 
1939-ben indított lapja.

42 Hrvatski Radnik: szh. Horvát Munkás; usztasa lap.
43 déjd vu: fr. itt: egyszer már látott dolog.
44 Friedrich-kormány: Friedrich István (1883—1951) kor

mánya; a Tanácsköztársaság bukása után alakult ún. szak- 
szervezeti kormányt követte. 1919. aug. 6-tól nov. 18-ig 
működött, folytatta a fehérterrort, befejezte a burzsoá 
restaurációt, s előkészítette Horthy hatalomra jutását.

45 horvát rendeletek, melyek zsidót és pravoszlávot egy ka
lap alá fogtak: az NDH 1941. ápr. 19-i rendelete a szer- 
beket (pravoszlávokat), zsidókat és cigányokat törvényen 
kívül helyezte.

46 Đurđev dán: szh. Szent György napja.
47 slava: szh. a szerbek házi védszentünnepe.
48 „lestitálók”: szh. köszöntők, gratulálók.
49 Rokvié: lóriénál három Rokvié szerepel: Mane, a cset-
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nikké lett felkelő, Ilija, a lakatos, a fűtőház főnöke, va
lamint Dušan, a régi jug. hadsereg hadnagya, később 
partizán hadnagy. Sinkónál nyilván Mane Rokvicról van 
szó.

50 Bilbija: Zoric (48. 1.) csak Drago Bilbiját, az asztalost 
említi, akit a drvariak második nagy csoportjával 1941. 
júl. 23-án hurcoltak el az usztasák (1. a 111/29. jegyz.).

61 bambino: ol. gyerek, kisgyerek.
62 molto: oL nagyon.
w grazié: ol. köszönöm.
64 O. U.: szh., az Okruini ured (Körzeti Hivatal) rövidí

tése.
M apicitis: nyilván elírás; esetleg: appendicitis (lat. vakbél

gyulladás), ez esetben viszont tárgytalan lenne az iró
nia . . .

w Horvátország helyett olasz katonákat talált: a német— 
olasz megegyezés szerint (hozzávetőlegesen) a Ljubljana— 
Zágráb—Szarajevó—Priština-vonal képezte a német és 
olasz érdekszféra közti határt; az NDH fennhatósága alá 
került Bosznia északi része ily módon a német, a déli 
pedig — ide tartozott Drvar is — az olasz érdekszférába 
került, s az NDH „függetlensége” ily módon csak fiktív 
volt.

67 upravnik: szh. igazgató.
58 Nezavisna Država Hrvatska: az olasz és német nagyha

talmi törekvések, valamint az unitarista Jugoszláviától 
elszakadni akaró nagyhorvát szeparatizmus következtében 
létrejött „független horvát állam”. A németek először dr. 
Mačekot akarták rávenni Horvátország kiszakítására Ju
goszláviából (Mussolini pedig az Olaszországban tartóz
kodó Pavelicet), de mivel Maček kitért az ajánlat elől, 
Slavko Kvatemiket (1. a 11/110 jegyz.) tették meg eszkö
zül, aki 1941. ápr. 10-én, egyidőben a németek ellenállás 
nélküli bevonulásával Zágrábba, Pavelié felhatalmazottja
ként „kikiáltotta” az usztasa NDH-t. Az így létrejött 
„ország” formális főnöke (,,poglavnik”-ja) az 1941. ápr.
11-én Olaszországból mintegy 300 főnyi „katonasággal”

517



hazatérd Ante Pavelié lesz, a tényleges hatalmat azonban 
e vazallus országban — annak ellenére, hogy diplomáciai- 
lag elismert tagként csatlakozott a Hármas Paktumhoz, 
sőt „hadat üzent” az antifasiszta koalíciónak — valójá
ban a fasiszta Németország és Olaszország gyakorolta. 
Területét először Horvátország, Dalmácia (a szigetek leg
nagyobb része és Közép-Dalmácia nélkül), Szlavónia, 
valamint Bosznia és Hercegovina képezte, majd később 
Szerémséget is hozzácsatolták, s területét ily módon — 
hozzávetőlegesen — a Rijeka—Dubrovnik—Belgrád—Va
raidul—Rijeka négyszög képezte. Mindkét nagyhatalom 
kihasználta megszálló céljaira (a németeknek pl. még hor
vát katonaságot is küldött az orosz frontra, s területéről 
1945-ig mintegy 24 000 munkás dolgozott Németország
ban). Haláltáboraiban szörnyű emberirtás folyt (Jaseno- 
vacon pl. 600 000, Jadovnón 72 000, Stara GradiSkán
75 000 embert kínoztak a háború befejezéséig).

w ,yNÍ$ta hrvatsko” stb.: szh. Semmit se horvátul, csak ola
szul.

80 bersaglteri: ol. hegyivadász, lövész.
51 imperio: ol. birodalom.
w Mintha közben Abesszlnia el se veszett volna: a fasiszta 

Itália 1935. okt. 3-án egy határincidens ürügyén — s a 
második világháború egyik „nyitányaként” — megtámadja 
s 1936. máj. 9-én annektálja Abesszíniát. Az emigrációba 
kényszerült I. Hailé Szelasszié 1941-ben, angol segítséggel 
visszatér az országba, s megszünteti az olasz hatalmat.

w il re: ol. király.
64 Duce: ol. vezér, vezető; tkp. Benito Mussolini.
M Michelangelo: Michelangelo Buonarroti (1475—1564); ol. 

festő, építész, köítő, mindenekelőtt pedig az antik és re
neszánsz hagyományra építő szobrász.

w Torricelli: Evangélista Torricelli (1608—1647); ol. fizikus 
és matematikus; nevéhez a higanybarométer, az ún. Tor- 
ricelli-törvény (a folyadék távozási ideje az edényekből) 
és számos matematikai újítás ffiződik.

67 gentilezza: ol. kedvesség, gyengédség, nemesség.
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•8 lepő, fino: szh. szép, finom.
e9 Dalmazia nostra: ol. Dalmáciánk.
70 Vuksan: Zorié Luka Vuksanról tesz említést (36. 1.), akit 

a drvari usztasa uralom idején usztasa komisszáriussá ne
veznek ki, s az üzletüktől megfosztott szerb kereskedők 
felügyeletével bíznak meg.

71 Smetica: falu Drvartól északkeletre.
72 mi történt az ín  szüleimmel Sv. Ivánon: Sinkó szüleit a 

háborúban elhurcolták, s nyilván koncentrációs táborban 
lelték halálukat.

78 Rudolf Hess esete: Rudolf Hess (1894—) a Führer régi 
cimborája volt: az 1923. évi fasiszta puccskísérlet után 
vele volt bebörtönözve, 1925-től személyi titkára, 1933- 
tól pedig helyettese a Nemzetiszocialista Pártban és biro
dalmi miniszter. 1939-ben Hitler az utódjává nevezi ki. 
1941 májusában, amikor a hitleri vezetőség már elhatá
rozta a SzU elleni támadást, titokban Skóciába repül, 
hogy — a kétfrontos háborút elkerülendő — a német— 
angol különbékéről tárgyaljon az angol jobboldal képvi
selőivel. Elfogják, s a nürnbergi nemzetközi bíróság 1946- 
ban életfogytiglani fegyházbüntetésre ítéli.

74 Teleki öngyilkossága: gr. Teleki Pál (1879—19+1) nagy- 
birtokos földrajztudós (az MTA tagja); részt vesz a Ta
nácsköztársaság megdöntésére irányuló ellenforradalmi 
szervezkedésben, majd a szegedi ellenforradalmi kormány 
külügyminisztere; 1920. júl. 19. és 1921. ápr. 14. között 
miniszterelnök; 1938-ban vallás- és közoktatásügyi mi
niszter, 1939. febr. 16-án pedig kormányt alakít; csatla
kozik az antikomintem-paktumhoz és a háromhatalmi 
egyezményhez; 1941 februárjában ratifikálja a Jugoszlá
viával kötött barátsági szerződést, s amikor a Jugoszlá
viát lerohanó Németország felszólítja, hogy csatlakozzon 
az agresszióhoz, a felelősségvállalás elől öngyilkosságba 
menekül.

75 refúgium: lat. menedékhely.
76 a la fascista: fr.-ol. fasiszta módon.
77 Bauer: Zorié (82. 1.) mint usztasa vezetőt említi, akit a
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Drvart elhagyó partizánok Vladimír Marekkal (1. a 11/132 
jegyz.) közvetítőnek használnak fel a cellulózgyár elfog
lalásakor, utána pedig a többi usztasával együtt fogoly
táborba szállítják.

78 területi integritáson tál stb.: a Hármas Paktumhoz való 
csatlakozás protokolljához egy külön jegyzék is járult, 
melyben biztosítják a jugoszláv kormányt, hogy tisztelet
ben tartják az ország szuverenitását és területi integritá
sát, a háború alatt nem fogják követelni a paktum csa
patainak átengedését a jugoszláv területeken, a balkáni új 
határok megállapításakor pedig majd figyelembe veszik 
Jugoszlávia érdekeit s Szaloniki városra és kikötőjére is 
kiterjesztik a szuverenitását.

79 »Jé s h í s  un homme”: fr. Ember vagyok.
80 apparente: ol. látszólagos, tettetett.
81 procuratore: ol. meghatalmazott, megbízott személy.
82 „Nel mezzo dél camin di nostra vita”: ol. „Az emberélet 

útjának felén"; az Isteni színjáték kezdősora.
83 Boccaccio: Giovanni Boccaccio (1313—1375); ol. rene

szánsz költő (Filostrato, Teseide stb.) és prózaíró (Filo- 
colo, Fiammetta stb.); a világirodalom klasszikusa a De- 
cameron című, 100 novellából álló reneszánsz-szellemi
ségű, erotikus és antiklerikális prózafüzérével lett.

84 porco: ol. itt: átv. disznó.
85 Jovin: Marko Jovin; Zorií (40—41. 1.) az usztasák által

1941. jún. 14-én letartóztatott, láncokkal összekötözött 
s jún. 17-én, szörnyű kínzások után agyonvert drvariak 
tizennyolc tagú csoportjában a vasúti műhely mérnök
főnökeként említi.

86 a >]kétszarvú fenevad” H. és M.: Hitler és Mussolini.
87 Kalaba: Bogdán Kalaba; Zorić (40—41. 1.) szerint ő is

az 1941. jún. 17-én kivégzettek között volt.
88 carabinieri: ol. csendőr.
89 soirée: fr. estély.
®° et pour cause: fr. az ügy miatt.
91 „habemus regem”: lat. van királyunk; a római egyezmény 

(1941. máj. 18.) értelmében az NDH kötelezi magát, hogy
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az olasz királyi ház egyik tagját, Spoleto herceget meg
koronázza „Zvonimir király koronájával” . . .

92 trattoria, sarto: ol. kocsma, szabó.
•* Verrat: nem. árulás.
94 Gigli: Benjamino Gigli (1890—1957); olasz operaénekes, 

a milánói Scala, a berlini Áll. Opera, a párizsi Nagy
opera s az amerikai Metropolitan világhírű tenoristája.

95 hivatalosan Horvátországhoz tartozik Drvar: Mussolini 
és Pavelié 1941. máj. 18-án Rómában „rendezte” az 
olasz—NDH határkérdést, három zónára osztva az olasz 
érdekszférát, amely — hozzávetőlegesen — a Zagreb— 
Szarajevó-vonalig hatolt be az NDH területére. Az első 
zónába az olaszok által annektált adriai területek tartoz
tak (Gorski kotar és a horvát tengermellék nagy része, 
Közép-Dalmácia Zadartól Splitig, és a szigetek, Pag, Bra£ 
és Hvar kivételével); a második, ún. demilitarizált zóna 
(hozzávetőlegesen) a Karlovac—Ogulin között kezdődő, 
Bihaé „alatt” elvonuló s Mostartól északra, a Prenj hegy
ségnél végződő vonalig terjedt, a harmadik zóna pedig 
az olasz—német érdekszféra határáig. Az 1941. máj. 20-i 
kormányhatározattal Olaszország lemond az olasz kato
naság kizárólagos hatalmáról a második és harmadik zó
nában, s így Drvar „hivatalosan” is NDH-s város lesz.

96 Kréta neve stb.: a Görögországot elfoglalt német haderő 
1941. máj. 20-án ejtőernyős támadást hajtott végre az 
angoloktól védett Kréta szigete ellen. A harcok jún. 1-ig 
tartottak, amikor is az angolok kénytelenek voltak ki
vonulni Krétáról.

97 mórnak: szh. szolga, szolgalegény.
98 Ott találták a magyarok: a 3. magyar hadsereg 1941. ápr.

12-én tört be Jugoszláviába, s négy nap alatt megszállta 
Bácskát, a jugoszláviai Baranyát, a Muraközt és a Mu
rán túlt.

•• mi van Renée-ékkel: Sinkóné idézett önéletrajza szerint 
az egész Rothbart család — Sinkóné édesanyját kivéve — 
a fasizmus áldozata lett.

íoo megérkeztek az usztasák: a túlnyomórészt szerb lakosságú
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helységekbe, mint amilyen Drvar is volt, az NDH más 
vidékekről odavezényelt usztasákkal biztosította a hatal
mat; Drvarra egy tizednyi usztasa érkezett (Zoric, 29. 1.).

101 yjVinceremo, Duce, vinceremo”: ol. Győzünk, Duce, győ
zünk.

102 Roosevelt: Franklin Delano Roosevelt (1882—1945); az 
USA demokrata párti elnöke 1933-tól haláláig, a Hitler- 
ellenes koalíció egyik vezető személyisége; részt vesz a 
teheráni (1943) és jaltai (1945) konferencián. Az ENSZ 
létrehozásának egyik élharcosa.

103 a horvát hadsereg: a domobranok; az NDH hadseregét 
három kategória képezte: a német SS-alakulatok és az 
olasz Fekete Légió mintájára megszervezett usztasa kato
naság, továbbá a csendőrség és a horvát domobranok 
(honvédek). Ez utóbbiak a tulajdonképpeni „reguláris” 
hadsereget alkották. — Drvárra ekkor mintegy 50 do- 
mobran érkezett (Zorié, 31. 1.).

104 povjerenik: szh. bizalmi, meghatalmazott.
104 Rosegg: 1941. máj. 25-én Emir Rosegget, a vasúti igaz

gatóság korábbi beszerzőjét nevezték ki az első drvari 
usztasa megbízottnak; amikor az usztasák megkezdik a 
szerbek öldöklését, Rosegg titokban értesíti a listára ke
rült szerb ismerőseit, mert nem akar bűnrészes lenni, s 
ezért leváltják (Zorié, 29., 38—39. 1.).

106 „női siamo tutti fratelliu: ol. mindnyájan testvérek le
szünk.

107 dégoút: fr. csömör, undor.
108 bandito: ol. útonálló, zsivány, bandita.
109 yJzdrzat éemo”: szh. Kitartunk.
110 Slavko Kvaternik: nyugalmazott ezredes, a horvát szepa- 

ratisták fő hazai képviselője a régi Jugoszláviában; Pa- 
velić „meghatalmazottjaként” az NDH „kikiáltója” (1. 
a 11/58 jegyz.), majd usztasa generális és a domobran 
egységek főparancsnoka; 1942-ben összeütközésbe kerül 
Pavelictyel, s ezért eltávolítják funkciójából, majd Auszt
riába deportálják.

111 mi történt Irakban: 1941, ápr. elején Rashid AU ex-kor-
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minyelnök államcsínyt hajt végre, s britellenes, német
párti politikát léptet életbe: ápr. 30-án ultimátumot küld 
Nagybritanniának az Irakba küldendő újabb brit csapa
tok miatt, s miután az ultimátumot elutasítják, Rashid 
egységei máj. 2-án megtámadják az Irakban állomásozó 
brit csapatokat. Az angolok visszaverik a támadást, máj. 
31-én elfoglalják Bagdadot, s teljes ellenőrzést vezetnek 
be Irak és olajmezői fölött.

112 a Sipad-vasút igazgatója: Dulan Budisavljevié; az adriai 
hadosztály kapitulálásakor közvetítő szerepet játszik a 
jugoszláv és német egységek között, Drvar partizán be
vételekor pedig Emir Rosseggel s más usztasa vezetőkkel 
azt a parancsot kapja a partizánoktól, hogy az ott tar
tózkodó domobranokat szabadon bocsátás ígéretével ve
gye rá a harc feladására, mire kb. 80 domobran meg is 
adja magát (Zorií, 24., 80—81. 1.).

113 testvére. . .  a lemondásával tüntető miniszternek: Srđan 
Budisavljeviének (1. a 11/16 jegyz.).

114 a Kalaba igazgató helye: 1. a 11/87 jegyz.
u# Sudetendeutsch: ném. Szudéta vidéki német.
1W Untermensch: ném. a fasiszta fajideológia szerint: alacso

nyabb rendű ember.
íí7 „nezgodno ih pitati”: szh. kellemetlen kérdezni őket.
118 doktorica: szh. orvosnő.
110 „Do videnja”: szh. Viszontlátásra.
120 „moja majka Srbija”: szh. szülőanyám Szerbia.
121 gospodin: szh. úr.
122 Lipnjak: Zoric (33. 1.) Aleksandar Lipnjakról, Vladimir 

Marék (1. a 11/132 jegyz.) Sipad-komisszárius utódjáról 
tesz említést.

123 duenna: sp. társalkodónő, kísérőnő.
124 a helybeli katolikus pap: biz. Nestor; Zorií (94. 1.) sze

rint ő végezte a drvari pravoszláv lakosság átkeresztelé
sét a katolikus hitre; a drvari felkelés napján Vagan ál
lomásán a nép másik két exponált drvari usztasával le
szedi a vonatról és agyonveri (1. a IV/25 jegyz.).

125 ustaski dóm: szh. usztasa otthon (laktanya).
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126 Kreco: Zorič (40—41. 1.) a drvari letartóztatottak cso
portjában (1. a 11/85 jegyz.) említi Jovo Kreco boltost, 
akit négy társával — valamilyen drvari intervenció kö
vetkeztében — az usztasák nem végeznek ki, hanem sza
badon engednek.

127 Grönland: 1941 májusában az Egyesült Államok katonai 
bázist létesít Grönlandon; az utalás feltehetőleg erre vo
natkozik.

128 Oflager: ném. az Offizierslager rövidítése; a hadifogoly 
tisztek tábora Németországban a második világháború 
idején.

129 Bulgáriába megy, Prilepbe: Prilep macedón város; Ju
goszlávia széthullásakor Dél- és Kelet-Szerbia, valamint 
Kosovo egy részét s Macedónia legnagyobb részét Bulgá
ria annektálta.

130 Špiranović: Marko špiranović; ismert usztasaként Vagan 
állomásán agyonverik (1. a 11/124 és IV/25 jegyz.).

131 mučenik: szh. vértanú, mártír.
132 Marék: Vladimir Marék; a háború előtt az oppozíciós 

pártok népszerű tagja Drvaron; az NDH megalakulása 
után a Šipad komisszáriusa, s megkezdi a szerb munká
sok elbocsátását; usztasa járásfőnök (logornik), majd köz
ségi megbízott. Drvar bevételekor a partizánok elfogják, 
közvetítő szerepet játszatnak vele, majd fogolytáborba 
viszik (Zoric, 30—31., 33., 39., 82. 1.).

133 Chesterton: Gilbert Keith Chesterton (1874—1936) ír 
esszéista, költő és prózaíró; id. műve szimbolikus detek- 
tívregény.

134 Michael Kohlhaas: Heinrich Wilhelm von Kleist (1777— 
1811) német író történeti regényének (1808) címszereplője, 
aki a szenvedélyes és tragikusan elbukó igazságkereső em
ber jelképévé vált a morális köztudatban.

135 »grober Klotz grober Keil”: ném. amilyen az adjonisten, 
olyan a fogadjisten.

130 Shylock: William Shakespeare (1564—1616) Velencei kal
máréinak uzsorás főszereplője.

137 Wir versieken uns: ném. Mi megértjük magát.
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i38 Pour combién de tempsf: fr. Mennyi ideig? 
is» Milán: Milán Banjac (Zorié, 40. 1.). 
i4o Bivsi SrbÜ: szh. Egykori szerbek!
m i  Gracza György: újságíró és történész (1856— 1908); a Kos

suth Lajos élete, működése és halála (1902) c. könyve mel
lett Az 1848—49-i magyar szabadságharc története (1879 
—1898, I—V. köt.) című, a nemzetiségek 48-as szerepét 
soviniszta módon ecsetelő könyve tette ismertté, 

i« Damjanich tábornok: Damjanich János (1804—1849); 
szerb származású tiszt, 1848—49 honvédtábornoka, az 
aradi vértanúk (1849. okt. 6.) egyike, 

n* Gospodo doktor!: szh. Doktornő asszony!
144 Celuloza: szh., itt: cellulózgyár; a Šipad kötelékeibe tar

tozott.
145 se a szerb pap, se Kalaba, de a többiek sem halottak: Zorié 

szerint (40—41. 1.) a letartóztatott s lánccal összekötözött 
drvariak 23 tagú csoportját jún. 14-én Bosanski Petrovacra 
szállították, s 17-ig szörnyen kínozták; 17-én a petrovaci 
usztasák álrendeletet adtak ki, miszerint a foglyokat két
havi kényszermunkára utalják, s Bogdán Kalaba lesz a 
munkahely főnöke; ehelyett azonban — Jovo Kreco, Du- 
ían Kurbulija, Dragija Đumić, Stevo Trikić és Branko 
Bogié kivételével, akiket valamilyen drvari intervencióra 
ott tartanak, majd szabadon bocsátanak — Risova Gre- 
dára szállítják őket, s megláncoltan mind a tizennyolcukat 
megölik; a drvari usztasák azt híresztelték a nép körében, 
hogy Németországba szállították őket munkaszolgálatra . . .  
A hírek közül tehát, melyeket Sinkó itt megörökít, csupán 
a Jovo Kreco szabadulására vonatkozó igaz.

146 détente: fr . megenyhülés.
147 A horvát hadsereg néhány tisztje. . .  lefegyverezte vala

mennyit: Rummler generális, a körzeti domobran parancs
nok a drvari szerbek revansától tartva elrendelte a drvari 
usztasák lefegyverzését, amit Tomislav Gržeta, Drvar vá
ros parancsnoka hajt végre, sőt fel is oszlatja az usztasa 
szervezetet. Zágrábból és Banja Lukáról azonban usztasa 
intervenció érkezik, Grzetának megtiltják, hogy a szerve
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zet ügyeibe avatkozzon; az usztasákat ismét felfegyvérzik, 
s megszigorítják köztük a fegyelmet (Zorić, 43—44. 1.).

148 (to je) bezobrazno: szh. (ez) szemtelenség.
149 ja sam Bosanka: szh. én bosnyák nő vagyok.
150 az én egykori Trombitás őrmesterem: az Egy regény re

génye tanúságaként (II, 80. 1.) Sinkó katonai felettese
1916-ban, „aki a szabadkai hatos honvéd gyalogezred ka
szárnyájának udvarán, szétvetett lábbal és égbe szúró nagy 
bajuszával, ’erkölcsi oktatást* tartván így magyarázta meg 
a századnak, hogy mit jelent a kifejezés, hogy, Isten ke
gyelméből való császár és király*: — Tudnivaló, hogy a 
honvédnek a káplár, a káplárnak a szakaszvezető, a sza
kaszvezetőnek az őrmester, az őrmesternek a zászlós úr, 
a zászlós úrnak a hadnagy úr, a hadnagy úrnak a főhad
nagy úr a közvetlen fölöttese és parancsolója és így to
vább, egész föl őfelségéig, akit csak Isten nevezhetett ki 
királynak, mert ki lehetne más, aki a királynál is följebb 
áll? Aki azt hiszi, hogy nem így van, jelentkezzék, lépjen 
ki a sorból, majd megtanítom én rá, az anyja civil istenit, 
hogy amit én mondok, az úgy van, az parancs, és kuss.” 
Stojl: szh. Állj!

iw Drvarra 700 ember érkezett. . .  Plitvicéről: Zoric szerint 
(45—46. 1.) a szerbek kitelepítését célzó usztasa politika 
értelmében 1941. jún. 30-án és júl. 1-én Ličko Petrovo 
Selóból és a Plitvicai-tavak környékéről kb. 3000 szerb 
családot költöztettek el Drvar és Kulen-Vakuf területére, 
miközben az usztasák 856 személyt, köztük több nőt és 
gyereket is megöltek.

163 „kuku meni”l: szh. jaj nekem!
1M a katolikus hitre való Áttérés: az 1941. máj. 5-i NDH-s 

rendelkezés értelmében két év alatt mintegy 240 000 pra
voszláv polgárt kényszerítettek rá, hogy áttérjen a kato
likus vallásra; Zoric szerint (37. 1.) ez a politika Drvaron 
kudarcot vallott, a szerbeknek csak jelentéktelen része tért 
át a katolikus vallásra.

155 Kecman boltos: Pane Kecman; Zoric (34. 1.) feljegyzi, 
hogy a szerb kereskedőkkel és iparosokkal szembeni meg
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különböztetett bánásmód idején Kazimir Kuharsky usztasa 
járásfőnök (1. a III/2 jegyz.) Kecmantól 70 000 dinárt 
követelt „adó” fejében, de a pénz helyett — amivel nem 
rendelkezett — a fejét kínálta, mire Kuharsky cinikusan 
kijelentette: előbb a pénzt, s csak aztán a fejet . ..

15« Berliner lllustrierte Zeitung: ném. Berlini Képesújság. 
i*7 Rukavina: nyilván Juca Rukavina; 1932-től aktív usztasa, 

részt vesz az olaszországi usztasa-központ jugoszláviai di- 
verzióiban; Pavelić rendeletére ezredesi minőségben a nyu
gat-boszniai usztasa alakulatok parancsnoka lesz. 

iw M ikor .. . Marseille-ben a királyt megölték: Aleksandar 
Karadordevicot 1934. okt. 9-én ölték meg.

15# vendetta: ol. bosszú.

III

1 propusnica: szh. utazási engedély.
2 Kuharsky: Kazimir Kuharsky; személyes barátja Viktor 

Gutićnak, a hírhedt usztasa vezérnek; Vladimír Marék 
után Drvar „logornikja”, s a járási kirendeltség főnöke; 
1941. júl. 23-án személyesen is részt vesz a cellulózgyár 
munkásainak összefogdosásában és elszállításában. (Zorié, 
33—34., 39., 44., 45., 47. 1.)

8 a határon való átszöktetésemet: Knin az NDH és Olasz
ország akkori határának közvetlen közelében fekszik; Kö- 
zép-Dalmácia felé gravitál, mely ekkor annektált olasz 
terület volt (1. a 11/95 jegyz.).

4 Zára: Zadar; ekkor az olaszok közvetlen fennhatósága 
alá, az ún. I. zónába tartozott.

8 K.u.K. tisztikar: az Osztrák—Magyar Monarchia „csá
szári és királyi” (ném. Kaiserlich und Königlich) tisztikara.

6 az elmúlt két hónap: elírás; a legutóbbi bejegyzés óta 
(júl. 13.) több mint három hónap múlott el.

7 Infermiere: ol. betegápoló.
8 szondái: fr. kutat, vizsgál.
9 quantité négligeahle: fr. elhanyagolható, jelentéktelen va

lami, amivel nem kell számolni.
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10 Non turbóf: ol. Nem zavarok?
11 terra italiana: ol. olasz föld.
12 Kistanje: dalmáciai helység Knin, Benkovac és Šibenik 

között.
13 Đujić: Momčilo Dujié, a későbbi hírhedt csetnik (1. a 

111/45 jegyz.) vezér; 1941 nyarán Strmica, Padane és más 
Knin környéki helységek felkelőinek az élére áll, s kap
csolatot tart fenn a drvari felkelés vezetőségével is; az 
1941. aug. 31-én tartott drvari tanácskozáson, amelyen a 
Knin környéki felkelők defetista, proolasz magatartásáról 
volt szó — Zivko Brkovictyal, a volt jugoszláv tiszttel 
épp Dujié volt az olaszokkal való együttműködés leghe
vesebb támadója —, megígéri a partizán vezetőségnek, 
hogy Živko Brkovictyal a felszabadult területek délnyu
gati, Knin környéki határait védeni fogják mind az ola
szoktól, mind az usztasáktól; ígéretét azonban megszegi, 
körzetében a kommunisták ellen kezd uszítani, s nyíltan 
átáll a Drvar felé tartó, a felkelés leverésére törő olaszok
hoz: proolasz egységeivel átengedi csapataikat az egyetlen 
hegyszoroson, amely az olasz motoros alakulatok számára 
Bosanski Grahovo és Drvar irányában járható volt; á. dr
vari vezetőség ezért az árulásáért (melynek erőteljes bom
lasztó hatása volt a felkelők között) halálra ítéli Đujićot; 
a partizánokkal való nyílt konfrontálódás után alakult 
csetnik ezredek egyikének, a Knin és Bős. Grahovo kör
nyékén működő „Petar Mrkonjié” elnevezésűnek, 1942- 
ben pedig egy csetnik hadosztálynak lesz a parancsnoka, 
s Draža Mihajlovié, a csetnik főparancsnok (1. a 111/45 
jegyz.) vajdává lépteti elő. Olaszország kapitulálásáig 
(1943. szept. 8.) állandó, aktív kapcsolatban van az ola
szokkal, azután pedig a németekkel. Véres bűntények in
dítványozója Dalmácia és Bosznia területén, s mint há
borús bűnös, a Jugoszláviából kivert németekkel kiszökik 
az országból. (L. Sibe Kvesié, i. m. 123—127., Zoric, 
259—260., 308—309. 1.)

14 Chaplin: Spencer Charles (1889—), angol származású
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amerikai színész, forgatókönyvíró és rendező, a némafilm 
klasszikus alakja.

is permesso: ol. engedély.
i® commissario: ol. (rendőr) biztos, felügyelő.
17 Albergo Italia: ol. Itália Szálló.
1« Spinoza terminológiájával stb.: Baruch Benedictus Spinoza 

(1632—1677) holland materialista-panteista filozófus ta
nában a szubsztancia az egyetlen, szükségszerűen létező, 
végtelen; a feltétlen lét, „teremtő természet” v. Isten, az 
akcidens v. módosulás pedig az, ami másban van, és ez
által fogjuk fel: „Mert ha szubsztancián azt értem, ami 
önmaga által van, és amit önmagában fogunk fel, azaz 
aminek fogalma nem foglalja magában egy más dolog fo
galmit; módosuláson vagy akcidensen pedig azt értem, 
ami másban van, s amit azáltal fogunk fel, amiben van: 
ebből világosan kitűnik, e l ő s z ö r ,  hogy a szubsztancia, 
természeténél fogva, előbb van akcidenseinél. (. . . )  M á 
s o d s z o r ,  hogy szubsztancián és akcidenseken kívül 
nincs semmi valóságosan, vagyis az értelmen kívül. ( . . .)  
Ha ö n  azonban hozzáteszi, hogy Istennek valóságosan 
nincs semmi közössége a teremtett dolgokkal stb., én ennek 
épp az ellenkezőjét állítottam definíciómban. Azt mondot
tam ugyanis, hogy Isten olyan lény, amely végtelen sok 
attribútumból áll, amelyek mindegyike végtelen, vagyis a 
legnagyobb mértékben tökéletes a maga nemében.” (Spi
noza: Politikai tanulmány és levelezés. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1957., 4. levél Henricus Oldenburgnak, 182—183. 1.)

19 „in signo Drvar”: lat. a megjelölt Drvaron.
20 „per recarsi per visita medica”: ol. orvosi vizsgálatra

megy.
21 lasciapassare: ol. utazási, ki- és belépési engedély, men

levél.
22 meggyilkolták — Krlezát és Cesarecet: a hír Cesarecre

vonatkozóan igaz (1. az 1/17 jegyz.).
2a ta barbe: fr. éretlen tacskó (ugyanakkor szakáll és bo-

rotválás is . . . )
24 causeur: fr. csevegő.
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** collaborazione: ol. közreműködés, együttműködés.
26 sua eccellenza dél Bono: ol. Bono őfőméltósága.
27 ringraziare: ol. megköszön.
28 M-ben: Sinkóné gépiratában itt zárójeles kiegészítés ol

vasható: „Moszkvában — a másoló kiegészítése.”
29 újabb tömeges letartóztatások stb.: 1941. júl. 23-án, négy 

nappal a drvari felkelés (1. a IV/9, 12, 17, 19 jegyz.) 
kitörése elótt az usztasák a cellulózgyárban és a vasútál
lomáson tömegesen összefogdosták a drvari szerb lakossá
got (csak a cellulózgyárból mintegy 40 embert), vonaton 
Likába szállították őket, s Gračac környékén legnagyobb 
részüket megölték (Zoric, 47—48. 1.).

80 Huszonkét év előtt stb.: utalás a Tanácsköztársaság bu
kása utáni hetekre, amikor Sinkó Budapesten rejtőzködött, 
az emigrálás lehetőségére várva.

81 Ospedale civile di Spalato: ol. a spliti civil kórház.
82 San Marco: 1941 április végén indított spliti olasz lap.
33 front populaire: fr. népfront.
34 uljudba: szh. illedelem, illedelmesség.
35 az usztasák kétnapos spliti uralma: az 1941. ápr. 10-én 

„kikiáltott” NDH uralma Splitben valójában ápr. 21-éig 
tartott, amikor az olasz katonaság — amely ápr. 15-én 
vonult be a városba — erőszakkal átvette a polgári ha
talmat is.

30 Zemaljska banka: szh. Országos Bank.
87 Sie hören die Klagen meines Julius an stb.: ném. ö n  hall

gatja Juliusom panaszait, ön soha nem panaszkodik, pe
dig az ön szíve (is) vérzik a feleségéért.

88 Gavrilo Princip: az 1941. jún. 28-án Ferenc Ferdinánd 
ellen elkövetett s Szerbia lerohanására ürügyül felhasz
nált szarajevói merénylet részvevője (Vaso Cubriloviétyal, 
Nedeljko Cubrinovictyal, Cvjetko Popovictyal és Ivó 
Kraníevictyel).

89 Novo Dóba: szh. Új Kor.
40 Stojadinovic-kormány: Milán Stojadinovié két ízben volt 

a királyi Jugoszlávia kormány elnöke: 1935. jún. 24. és 
1938. dec. 21. között, s 1938. dec. 21-től 1939. febr. 5-ig.
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Militarista-fasiszta és nagyszerb kormányait belpolitiká
ban a terror, külpolitikában a SZU-val való viszony nor
malizálásának az elutasítása és a Hitlerrel való kokettálás 
jellemezte.

41 samo nemoj ti verovati Bogul: szh. csak ne biggy te az 
Istennek!

42 „guska”: szh., itt: ágy tál.
4* Korósec: Anton Koroíec, szlovén klerikális; 1918-tól több 

ízben kormánytag, 1928. júl. 27. és 1929. jan. 6. közön 
pedig miniszterelnök.

44 Drvaron . . .  győzött a felkelés: 1. a IV/9, 12, 17, 19 jegyz.
45 csetnikek: nagyszerb hegemonista, soviniszta és monar- 

chista szervezet tagjai; a szerb nagy burzsoázia befolyása 
alatt s Kosta Peéinac csetnik-,, vojvoda” vezetésével már 
a második világháború előtt is szervezetük van, mely Né
metország helyett Angliával és az Egyesült Államokkal 
szimpatizál, s amely 1941 folyamán kezd széthullani. Az 
áprilisi összeomlás után a mintegy 600 főt számláló cset- 
nik-szervezet hirtelen földuzzad, mert a hazafias elemek 
a megszállók elleni harc reményében tömegesen csatlakoz
nak hozzá. 1941 májusában Draža Mihajlovié, a régi ju
goszláv hadsereg ezredese újjászervezi a csetnikséget, s a 
nyugati hírszerző szolgálatoknak adatokat szolgáltat a 
megszállókról, a németek ellen azonban quasi csak akkor 
szándékozik harcolni, amikor azok más frontokon vere
séget kezdenek szenvedni. . .  A szerbiai csetnikségnek
1941 szeptemberéig ennek ellenére közös akciói is voltak 
a partizán alakulatokkal, akkor azonban megkezdik a 
nyílt harcot a partizánok ellen. Josip Broz Tito 1941. 
szept. 19-én és okt. 26-án tárgyalást folytat Draža Mi- 
hajloviótyal az együttműködésről, ő azonban megszegi az 
ígéretet, nov. 2-án támadást indít az užicei partizánok 
ellen, 16-án pedig bejelenti, hogy letette az esküt az emig
rációban levő királynak, s az összes jugoszláviai felkelő
alakulatnak ő a parancsnoka. Tényleges célja a jugoszláv 
királyság felújítása volt, annak keretében pedig Szerbia 
határainak a kiterjesztése Szlovéniáig — a közbülső te
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rületeknek a horvát, muzulmán és kisebbségi lakosságtól 
való „megtisztítása” révén. . .  Egységei a megszállókon 
kívül együttműködnek a hazai árulókkal, a szerb „nedi- 
éevacokkal”, horvát usztasákkal és más kviszlingekkel, s 
tömeges megtorlásokat hajtanak végre a nem harcoló la
kosságon is. A jugoszláv emigráns kormány „királyi 
haderővé” s Nagybritannia, az USA és a SzU szövetsé
gesévé nyilvánítja Draža Mihajlovié csetnik alakulatait. 
A népfelszabadító hadsereg 1943 márciusában a Neretva 
és Drina közötti harcokban megsemmisítő csapást mér a 
csetnikségre, s ezután már képtelenek önálló fegyveres 
erőként fellépni, csak kisebb egységeik léteznek a meg
szálló csapatok kötelékében. — Sinkó spliti információja 
téves: Drvart nem a csetnikek foglalták el (1. a IV /19
jegy*.)-

49 a felkelők . . .  kivégezték Karaman igazgatót: Marko Ka
raman mérnök, a cellulózgyár akkori igazgatója 1941. 
júl. 27-én, a drvari felkelés napján a várost elfoglaló fel
kelők elől néhány usztasával a gyárépület legfelső emele
tére húzódik, s gépfegyverrel két napon át sikeresen védi 
a gyárat. Júl. 28-án oly módon kényszerítik őket meg
adásra, hogy Dauer és Marék (1. a 11/77 és 132 jegyz.) 
usztasa vezetőkkel fedezik magukat, s Karamanék így 
nem tudnak rájuk tüzelni. Miután megadták magukat, 
Karamanékat fogolytáborba szállítják (Zorié, 78., 82. 1.).

47 Marié szabó: Ivica Marié; a drvari usztasa uralom idején 
az elsők között csatlakozott az usztasa mozgalomhoz 
(Zorié, 33. 1.).

48 Liberovic: ol.-szh.: a. m. „Szabadfi”.
40 ott egy külön köztársaság alakult stb.: e hírek közül a 

köztársaságalakításra s a Drvar tulajdonában levő repü
lőgépekre vonatkozóak alaptalanok; a felszabadított Dr
var életéről 1. a IV. fejezetet és jegyzeteit.

50 en miniatűré: fr . kicsiben.
51 intranzigens: lat. meg nem alkuvó, hajthatatlan.
M Herbert Spencer: angol szociológus, pszichológus és filo

zófus (1820—1903), a tudományos megismerés korláto-
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zottságának, a tárgyakra és jelenségekre is érvényes evo
lúciónak s az erre alapuló organikus társadalomelméletnek 
a hirdetője.

M phlebitis: gör. gyűjtőér gyulladás.
m testvéreim: Boriskán kívül (1. az 1/61 jegyz.) Sinkónak 

még két, a húszas évek elején fiatalon elhunyt testvére 
volt, Gyula és Artúr.

w Amerika és Japán belement a háborúba: az Egyesült Ál
lamok és Japán már 1941. dec. 7-én, a japánok Pearl 
Harbor-i támadásával megkezdte a harcot.

56 „strasno gube Njemci” stb.: szh. a németek szörnyen veszí
tenek; a szóban forgó fordulat a szovjet csapatok tihvini 
(1941. okt. 16.—dec. vége), rosztovi (1941. okt.—dec. 2.), 
valamint moszkvai (1941. dec. 6.—dec. 31.) ellenoffenzí- 
vájával kezdődött.

57 Afrikában is új dolgok történnek: az angol csapatok 1941 
decemberében Észak-Afrikában, Cirenaika térségében si
keres ellenoffenzívákat hajtottak végre Rommel csapatai 
ellen.

58 az o vége előtt stb.: a kézírásos naplófüzetben az 1942. 
jan. 9-i bejegyzés mellett, az előző füzetlap üres hátlap
ján Sinkó egy verstöredéket jegyzett fel jan. 9-i kelte
zéssel:

VALLOMAS

Már annyi part elmaradt mögöttem 
S hányszor dobtam magam zászlós lángokba 
Hogy együtt égjek — s csonkulva, törötten 
Megmaradtam: mint külön véres üszők,
Se láng, se hamu. önizzásába veszve,

önálma várába befalazott tücsök.

59 az én Árvay Ábrisom: a Mr. Black feljegyzései Árvay 
Abris esetéről c. Sinkó-elbeszélés szereplője; a világhábo
rúban és kénytelen-kelletlen a Vörös Hadseregben is ka
tonatiszt, a fehérterror idején érzelmileg a vesztesekhez
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kerül közel, mén nem tudja magát túltenni saját táborá
nak, a győzteseknek a kínzómódszerein; erkölcsi érzé
kenysége merénylettervet érlel ki benne a forradalmárokat 
kínzó rendőrfőnök ellen, de tervét nem tudja megvalósí
tani, mert ugyanaz az érzékenység, amely föllázítja, egy
úttal meg is akadályozza a terrorcselekvésben. . .  L. Test
vér, II. évf. 6. és 7—8. sz.

•o megvan a goethei terminológiával a démonja: Johann 
Wolfgang Goethe (1749—1832) életszemléletében a „dé
mon” a. m. az emberi egyéniség eredeti természete, vele 
született adottságainak összessége, mely meghatározza 
egész életútját, sorsát; lírai kifejezését 1. az Orphikus ős
igék ciklus Démon c. versében:

Ahogy aznap, mikor világra jöttél, 
állt fent a nap s körötte a planéták, 
úgy sarjadtál azóta s nőve nőttél 
törvény szerint, ahogy a fönti kép állt,
S ez vagy. Magad elől hiába szöknél, 
megmondták már szibillák és próféták.
S idő, erők hiába ostromolják 
a szervesen fejlődő, tiszta formát.

(Somlyó György fordítása: Goethe válo
gatott versei. Bp. 1959.)

Az idézett ciklushoz írt kommentárban Goethe fo
galmilag is meghatározza a „démont” : „A démon itt a 
személy szükségszerű, a születésnél közvetlenül kifejezett, 
korlátolt individualitását jelenti, azt a jellegzetességet, 
ami az egyént mindenki mástól, mégoly nagy hasonlóság 
esetén is megkülönbözteti. . .  Az ember jövőbeli sorsának 
is innen kellene kiindulni és . . ,  ugyancsak szívesen vál
tanánk meg, hogy az emberrel született erő és sajátosság 
az etaberi sorsot minden másnál inkább határozza meg.”
— Id. Lukács György: A z esztétikum sajátossága. Bp. 
1969. II. 501. 1.

81 touche: fr.t itt: próba, próbakő.
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•* Ovra: ol. az Opera vigilanza repressione antifascista (a. 
m. ellenőrző felügyelet az antifasizmus elfojtására) rövi
dítése; az olasz fasiszta rendszer titkosrendőrsége (1926— 
1943).

M Dalmazzo generális: a megszálló olasz hadsereg spliti 
törzskarának parancsnoka és a VI. hadsereg hadtestpa
rancsnoka.

w comme il faut: fr . mintaszerű, kifogástalan.
66 láttam Eizensteint stb.: az Egy regény regénye (II., 162— 

169. 1.) megörökíti a jelenetet, amikor Sinkó 1936 máju
sában Iszaak Emmanuilovics Bábel (1894—1941; orosz 
novellista és drámaíró) dolgozószobájában, íróasztalra ros- 
kadva találja a hangtalanul zokogó Szergej Mihajlovics 
Eizensteint (1898—1948), akinek az orosz faluról és a 
kollektivizációról szóló filmjét egy „magas” cenzorbizott
ság — melynek Molotov és Mikojan is tagja volt — nem
csak betiltotta, hanem megsemmisítését is elrendelte. — 
A szóban forgó film a Bezsini rét.

M Littérature Internationale: a Forradalmi írók moszkvai, 
angol, német és francia nyelven megjelenő irodalmi folyó
iratának francia kiadása (szerk. Pierre Herbart).

97 signorina: ol. kisasszony.
68 az Igazság — és a Szépség után való vágy tett forradal

márrá: 1. az Individualizmus, esztétika és etika c. tanul
mányunkat az Űj Symposion 197W73. számában.

60 mi mindnyájan jobbak vagyunk belül stb.: 1. Az etikus 
ember realizmusa c. tanulmányunkat (Tanulmányok, 
1969/1.).

70 az olasz hadsereg Horvátország egy részét meg fogja szál- 
lani: 1941. aug. 26-án az usztasa kormány és az olasz 
2. hadsereg parancsnoksága között megállapodás jön létre, 
hogy az olasz hadsereg behatol az NDH területére (az 
ún. II. és III. zónába), amire az olasz-usztasa „határren
dezési” egyezség értelmében (1. a 11/95 jegyz.) az olaszok
nak joguk volt. 1942. jún. 19-én újabb megállapodás jön 
létre, miszerint az olasz 2. hadsereg kivonul az NDH II. 
és III. zónájából.
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71 rancune: fr . titkolt neheztelés, haragtartás.
72 az egész boszniai felkelés kezdeményezője: a boszniai fel

kelés hivatalos időpontja azonos a drvari felkelésével 
(1941. júl. 27.), noha Sanski Mostnál a hazafiak már 
1941. máj. 7-én megtámadják a német katonák egy ki
sebb csoportját, jún. 24-én pedig a szerb lakosság felsza
badítja Nevesinjét.

75 a dalmáciai felkelők és a drvariak között nagy az ellen
tét: az ellentét nem egész Dalmácia, hanem jobbára csak 
Lika s különösen Kninska Krajina és a felszabadított Dr
var között állt fenn; Kninska Krajina felkelői között
1941 augusztus végén a nagyszerb — a későbbi csetnik — 
elemek veszik át az irányítást, s megbékélést propagálnak 
az olaszokkal, akik „a szerbek megmentői” . . .  1941. aug. 
25—26-án tanácskozást is tartanak az olaszokkal, mire 
a drvari vezetőség aug. 31-én szintén tanácskozik az elő
állt helyzetről, s miután a felkelés Knin környéki képvi
selője, Momčilo Đujić az ott tett ígéretét megszegve, el
árulja a felkelést, s nyíltan az olaszok mellé áll (1. a 
II1/13 jegyz.), a drvari vezetőség és a proolasz beállított
ságú — később csetnik — felkelők között megromlik a 
viszony (Zoric, 259—268. 1.; Sibe Kvesié, i. m. 123— 
127. 1.).

74 veliki zupán: szh. főispán; az usztasák a római „határ- 
rendező” egyezmény (1941. máj. 18.) értelmében ún. ve- 
lika iupákat (nagymegyéket) szerveznek; Knin az ún. 
Bribir—Sidraga nagymegye központja volt, amely a knini 
és drniši járást foglalta magába.

75 dr. Levi: Salamon Móni Levi, szanitéc-vezérőmagy (1896 
—); bécsi tanulmányai idején, 1922-ben az osztrák KP,
1928-ban pedig a jugoszláv KP, majd a zágrábi pártbi
zottság és a JKP KB-a tagja lesz; 1929-től 1939-ig bör
tönben van (többek között Mariborban, Josip Broz Titó- 
val); a drvari felkelést megelőzően a „Crljevica” elneve
zésű gerillatábor (1. a IV/9 jegyz.) tagja, a felkelés első 
napjaiban politkomisszárius egy században, majd a drvari 
kórház igazgatója; Drvar eleste után az első krajiíkai
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osztag politkomisszáriusának a helyettese, a 7. krajiíkai 
brigád, a 16. vajdasági hadosztály s végül a 3. hadtest 
egészségügyi biztosa. A háború után a jugoszláv néphad
sereg központi egészségügyi osztályain és a katonai egész
ségügyi akadémián tölt be vezető tisztséget.

74 a grahovóiak nacionalisták mind: Bős. Grahovón és kör
nyékén különösen erős volt a proolasz, nagyszerb felkelők 
bomlasztó hatása; a grahovói zászlóalj széthullott, s csak 
egy kisebb része tartott ki a partizánok mellett, és 1941. 
szept. 10-én a Drvar ellen vonuló olaszokat is harc nélkül 
engedi be Grahovóra a védelemmel megbízott ezerfőnyi 
felkelő, noha ideális védelmi pozíciója volt (Zorií, 312., 
349—354. L).

77 a felkelők kizárólag az usztasákat és azokat végezték ki, 
akik fegyveresen ellenálltak: a Drvarért folytatott parti
zánharcokban kb. 25 usztasa és 5 domobran esett el, 70—
80 foglyul ejtett usztasát pedig kivégeztek; a drvari par
tizánok toleranciájára jellemző, hogy 1941. szept. 16-án, 
a Drvarért indított olasz támadás napján kb. 250 domob
ran fogoly volt Drvaron (köztük tisztek is), akiket szept. 
20-ig — kísérőkkel ellátva, nehogy usztasa és domobran 
egységek foglyul ejtsék őket — csoportokban hazabocsá- 
tanak; hatvanfőnyi csoportjukat azonban a Drvarra be
vonuló olaszok visszaszállítják domobranegységeikbe (Zo
ric, 84., 363. L).

78 „Srbin sam t srbujem. Puca}, svinjo”/: szh. Szerb vagyok 
és szerbeskedek. Lőj, disznó!

19 unheimlich: ném. kellemetlen, rossz érzést, viszolygást 
keltő.

80 Kulturbund: ném. a jugoszláviai német kisebbség 1920- 
ban alakult kultúrszövetsége, mely Hitler hatalomra ju
tása után fokozatosan fasiszta szervezetté alakul át, Ju
goszlávia megszállása után pedig tagjai tömegesen belép
nek a hírhedt SS-alakulatokba.

81 Für allé Fdlle: ném. a biztonság kedvéért.
82 pop vatra: szh. tüzes (heves temperamentumú) pap.
w Artukovic: dr. Andrija Artukovié; már 1932-ben aktív
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usztasa, részt vesz az olaszországi usztasa-központ jugosz
láviai diverzióiban; háborús bűnösként az Egyesült Álla
mokba szökött.

84 duhovni zacetnik: szh. értelmi szerző.
85 tárgyal a drvari felkelőkkel: a drvari törzskar elutasított 

mindennemű tárgyalást a Drvar bevételére készülő ola
szokkal, ellenben a glamoci és a Starac Vujadin zászlóalj 
képviselői tárgyalásokat folytattak az olaszokkal, s más 
partizánegységek sem teljesítették a drvari törzskar paran
csát, hogy támadják a Drvarra tartó olaszokat. Ennek 
következtében a város védelme magukra a drvari és re- 
sanovaci partizánokra hárult (Zorié, 347—355. 1.).

88 az én egykori Rőhrig hadnagyom: Sinkó felettese 1916- 
ban, a szabadkai hatos honvéd gyalogezredben (1. Egy 
regény regénye, I., 293. 1.).

87 Egész kommunista rezsimet léptettek életbe: Drvar volt 
az első felszabadított város Jugoszláviában, melyben népi 
hatalmat („komesarijat”) vezettek be. Egy héttel a város 
bevétele után, 1941. aug. 3-án már megalakult a községi 
népbizottság és a forradalmi katonatanács mint a nép
hatalom két központi szerve, aug. 31-én pedig a népfel
szabadító tanács is (az első az egész országban).

88 Drvar ég: a városból való kivonulásuk előtt a partizánok 
felgyújtották a fűrésztelepet és a cellulózgyárat, s ily mó
don megakadályozták, hogy e fontos létesítmények s mint
egy 35 000 m3 épületfa, 20 000 m8 rönkfa és 700 vagon 
cellulózpapír az olaszok kezére kerüljön. A* tűz a mun
kásnegyedre is átterjedt, s nagy kárt okozott (Zorié, 
365. 1.).

89 kemény harcok vo ltak . . .  a Plolán: az olaszok 1941. 
szept. 16-án kezdik meg a támadást Drvar előterében, a 
Resanovac falunál létesített partizánállások ellen; a par
tizánok ott szept. 25-éig tartják magukat, amikor a re
pülő* és tüzérségi támadás miatt visszavonulnak Ploíára, 
ahol az olasz Sassari hadosztály 12 000 katonájával szem
ben mintegy 150 (!) partizán védekezett. Az emberfeletti 
erőfeszítések ellenére Ploíát fel kellett adni, s ezzel sza
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bad lett az olaszok útja Drvarra, ahova még aznap, szept. 
25-én bevonulnak.

•o ortodosso: ol. ortodox, az elveihez szigorúan ragaszkodó 
személy.

•* tutti, tutti: ol. mindenki, mindenki.
•* „Dragi, dragi” stb.: szh. Kedvesem, kedvesem, mindent át

éltem, ép vagyok és egészséges ..

IV

1 Drvar már a régi római időkben is szerepet játszott: Dr
var viszonylag új, kora középkori település; a római idők
ben a későbbi település helyén fontos út vezetett keresztül, 
amely — a Ráma völgyén át — összekötötte Dalmáciát 
Szlavóniával.

* „Kako je gospodin”f: szh. Hogy van az úr (ti. a férje)?
• Hvala Bogu: szh. Hála Istennek.
4 megérkeztek, ISO vagy 200 ember: az 1941. jún. 4-i né

met—usztasa egyezség értelmében — s a német megszállás 
alatt levő szlovének széttelepítése céljából — mintegy 
200 ezer szlovéniai lakost kellett az NDH-ba lakoltatni;
Drvarra kb. 120 maribori család érkezett.

5 23-án egy csomó embert, szerbet, elvittek: 1. a 111/29 
jegyz.

6 Marék fia: Jure Marék, Vladimír Mareknak, a drvari 
usztasa vezérnek (1. a 11/132 jegyz.) a fia; a drvari fel
kelés előtt a helyi SKOJ (Jugoszláv Kommunista Ifjúsági 
Szövetség) aktivistájaként ő tartotta fenn a kapcsolatot 
Drvar és a környező falvak illegális mozgalma között; 
részt vesz Drvar elfoglalásában, majd a drvari partizán 
törzskar lapjának (1. a IV/39 jegyz.) a szerkesztőségében 
dolgozik. (Zoric, 51., 197. 1.).

7 dr. Levi: 1. a 111/75 jegyz.
8 R. Gojko: Rodié Gojko; lakatos, Šipovljani falu skojis- 

tája és katonai megbízottja a drvari felkelés előtt, majd
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a felszabadított Drvar agitációs munkával megbízott párt
funkcionáriusa (Zoric, 51—53., 285/ 1.).

9 az akciónak eljött az ideje: a Bosanska Krajina-i fegyve
res felkelés megszervezése az ottani körzeti pártbizottság 
1941. jún. eleji tanácskozásával kezdődött, melynek értel
mében megalakul a körzet katonai vezetősége, s járási 
katonai biztosokat neveznek ki, akik a terepen továbbít
ják a JKP KB-a áprilisi határozatait a fegyveres harcra 
való felkészülésről. 1941. júl. 22-én Bős. Grahovo és kör
nyéke — ide tartozott Drvar is — gerillaosztagainak 
törzskara elhatározza, hogy a Drvar környékén megala
kult osztagokat külön táborokba összpontosítja, s katonai 
életmóddal készíti fel őket a harcra. Drvar közvetlen 
környékén ekkor öt ilyen gerillaosztag alakult (Kamenica, 
Crljivica és Javorje, valamint két diverzáns osztag) mint
egy 180 harcossal, s puskákon kívül 3 gépfegyverük s kb. 
100 kézigránátjuk volt.

10 Alapjában véve, mobilizálva99 vagyunk: Zoric szerint 
(206. 1.) az usztasa uralom idején két orvos dolgozott a 
drvari kórházban, akit a felkelők „ottémek” („oni su 
tamo zatečeni”) s beszerveznek a kórházi munkára. Ezzel 
szemben a naplórészlet nyilvánvalóan arról tanúskodik, 
hogy Sinkóné és dr. Ermenc már Drvar bevétele előtt 
összeköttetésbe került a partizánokkal, fölajánlotta a szak
mai segítségét, s kötszert biztosított számukra.

11 arzenál: arab, fegyvertár.
12 Ostreljnél autójában agyonlőttek egy horvát őrnagyot és 

feleségét: 1941. júl. 26-án három, a mozgalomba be nem 
szervezett drvari szerb polgár az Oítrelj—Drvar közötti 
úton lelövi a Drvaron állomásozó domobranok parancs
nokát, Ferdinand Konrad őrnagyot és feleségét, s megse
besíti Josip Fragner főhadnagyot. A merényletről érte
sülve az usztasák még aznap megtorlást akarnak szervezni 
Pás jak és Crljivica faluban, mire az ottani gerillaosztag 
megtámadja s kiűzi őket a faluból. Nagyméretű ellentá
madásra számítva, Grahovo és környéke gerillaosztagai
nak törzskara — felsőbb jóváhagyás nélkül — elhatá
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rozza, hogy másnap, júl. 27-én támadást indít Drvar és 
a környező falvak NDH-egységei ellen.

18 luminál: lat. altató- és csillapítószer.
14 prefei sud: szh. rögtönítélő bíróság.
15 laparotomia: gör. hasműtét.
*• mindent elrontottak, a merénylet hiba volt: a napló írója 

nyilvánvalóan úgy véli, hogy a merénylők gerillák voltak, 
holott a három drvari polgár kívül állt a mozgalmon, nem 
volt tagja a gerillaosztagoknak, s a gerillavezetőség tudta 
nélkül hajtotta végre a merényletet (Zorié, 69. 1.).

17 hajnali négykor lövöldözés kezdődik mindenfelől: júl. 
27-én, hajnali négy órakor a Javorje osztag harcosai 
kezdték meg a támadást a cellulózgyárat védő domobra- 
nok ellen; valamivel később a Kamenica és a Crljivica 
osztag harcosai is megkezdték a támadást.

18 bolovanje: szh. betegszabadság.
lf a csetnikek bevették Drvart: noha Boszniában a népfel

szabadító háború kezdetén a partizánosztagok mellett 
csetnikosztagok is alakultak (azokon a vidékeken, ahol 
a KP-nak nem voltak sejtjei), Drvart nem a csetnikek 
foglalták el, hanem a KP vezetése alatt álló felkelők, akik 
kezdetben a „gerilac” (gerilla) nevet használták; az usz
tasák és domobranok tendenciózusan csetniknek nevezték 
a gerillákat, hogy ily módon nagy szerb elemeknek tüntes
sék fel őket, s a Jugoszláv Népfelszabadító Osztagok 
Központi Vezérkara 1941 szeptemberében elrendeli, hogy 
a párt irányítása alatt levő fölkelőknek egységesen a par
tizán elnevezést kell használni. — A napló tanúságaként 
kezdetben Drvaron is elmosódott a köztudatban e két 
fogalom, a csetnik felkelő és a gerilla (partizán) felkelő 
közötti különbség.

*° Slavko Rodií: vezéralezredes (1918—1949); Sipovljani di
ákként a Javorje osztag parancsnokhelyettese, Drvar be
vételekor különösen is kitűnik hősiességével; az 1941. aug. 
20-án megalakult Sloboda zászlóalj operatív tisztje, Drvar 
eleste után, 1942 novemberében az ötödik (krajiíkai) had
osztály, 1943 májusában a 2. boszniai hadtest, 1945 má
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jusában pedig az 5. hadsereg parancsnoka lesz. A felsza
badulás után különböző vezető beosztásokban a néphadse
reg törzskarában dolgozik.

51 „Kako ste?” stb.: szh. Hogy van? Nagyon jól. Soha job
ban.

22 Persa: Persa Rodić; Slavko Rodić húga, ápolónőként dol
gozik a drvari kórházban (Zorié, 205. 1.).

28 potpukovnik: szh. alezredes.
24 Sokolanum: szh.-lat. a „Soko” nevű, pánszláv ideológiát 

ápoló s főleg testneveléssel foglalkozó szervezet otthona.
25 a Spiranovic f iú . . .  apja: Marko Spiranovic; mozdony- 

vezető, Drvaron az elsők közt csatlakozik az usztasákhoz, 
s nem rekedt ott Kninben, ahogy a napló szerint híre kelt, 
hanem 1941. júl. 27-én Vagan állomásán — ahol a ge
rillák feltépték a síneket — a nép mint közismert usz- 
tasát leszedi a vonatról, s a drvari katolikus pappal és 
a vasúti műhely munkavezetőjével együtt agyonveri (Zo- 
ric, 33., 94. 1.).

26 logomik: szh., itt: fogolytábort őrző gerilla, s nem usz
tasa járásparancsnok.

27 breg: szh., itt: domb v. part.
28 „Marsirala, marsirala” stb.: szh. Masírozott, masírozott a 

sztálini brigád.
M a cellulózgyár még mindig tartja magát: 1. a 111/46 jegyz.
80 Gojko: Gojko Rodié; 1. a IV/8 jegyz.
81 Ljuba, a kommandáns: Ljubo Babié, tartalékos alhadnagy 

(1916—); egyetemistaként, 1941 júniusában Drvar és Gra- 
hovo katonai bizalmija, majd a drvari—grahovói körzet 
gerillaosztagának a parancsnoka, a Bős. Krajina-i körzeti 
pártbizottság delegátusaként pedig a Bős. Grahovo-i járás 
katonai biztosságának a vezetője; a felszabadítón Drva
ron a drvari brigád parancsnoka, a drvari és oítrelji har
cokban való részvételéért gyalogsági alhadnaggyá léptetik 
elő (Zorié, 57., 199., 285. 1.; Sarajlié, i. m. 14., 25. 1.); 
Drvar eleste után az első krajükai osztag parancsnoka, 
majd a 7. krajiíkai brigád politkomisszáriusa, az AVNOJ
II. és III. ülésszakának résztvevője; 1958-ban a JKSZ
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KB-a tagja lesz; a Szövetségi Végrehajtó Tanácsban kül. 
funkciókat töltött be.

82 Kihúzom a „Kapital”-t: ti. Marx A toké c. közgazdasági 
főmű vét.

88 Ona nam je prva”: szh. Számunkra ő az első.
84 Drvaron megtört az usztasák ellenállása: a júl. 27-én, 

hajnali négykor kezdődött harc júl. 28-án, du. 4-kor fe
jeződött be, a cellulózgyár elfoglalásával.

M veronál: (Verona olasz város nevéből) erős altatószer.
S6 Jole: Jole Maric; lakatos, a Kamenica osztag parancsnoka, 

Drvar felszabadítása után a letartóztatott domobranok 
ellátásával, az egyes intézmények őrzésével s különösen 
az egészségüggyel megbízott városparancsnokság vezetője. 
A drvari és oátrelji harcokban való részvételéért gyalog
sági hadnaggyá léptetik elő. (Zoric, 58., 84., 285. 1.).

87 Stevo: Stevo Trikié; szobafestő, 1941 júniusában a letar
tóztatott s elhurcolt drvariak között van, de sikerült meg
menekülnie (1. a 11/145 jegyz.); a Kamenica osztagban 
Jole Marié egyik tizedese; a drvari Sokolanum bevétele
kor a domobranok súlyosan megsebesítik.

88 újságíró, . . .  szerkeszteni fog egy lapot: nyilván Nikica 
Pavlić Banja Luka-i egyetemistáról, a Gerilac c. drvari 
partizánlap szerkesztőjéről van szó (Zorií, 197. 1.).

99 „Gerilac”: szh. Gerilla; a drvari felkelők hetilapja; N i
kica Pavlic szerkesztőn kívül a szerkesztésben részt vett 
Jela Bicanié, Jure Marék és Bosa 2ivkovié. Az első szám 
1941. aug. 1. és 4. között jelent meg, okt. 7-étől pedig 
Bosansko-licki „Partizan” néven jelenik meg (Zorií, 197— 
198. 1.).

40 Ostreljre, a frontra: Ožtrelj kis helység Drvartól északra, 
a Drvar—Bős. Petrovac-i út mentén; 1941. júl. 27-én 
ellene is támadást intéznek a gerillák, s júl. 28-án felsza
badítják (az előzőleg Drvart is elfoglalt gerillaosztagok 
segítségével). Az itt létrehozott front képezte Drvar vé
delmének és Bős. Petrovac támadásának a vonalát.

41 Mane Rokvic: 1941 augusztusában negyvenfőnyi partizán
osztag parancsnoka a Drvar környéki usztasák és domob-
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ranok elleni harcban, majd a Sloboda zászlóalj IV. osz
tagának a parancsnoka; közvetlenül Drvar eleste után 
(1941. szept. 25.) elárulja a mozgalmat, Ilija Desnicával 
és Vlado Moraüával az olaszokkal kezd paktálni, hírhedt 
„talijanaí” (olaszbarát) és csetnikvezér lesz, s egységeivel, 
a „maninovacokkal” (Mane-pártiakkal) heves harcot foly
tat a partizánok ellen. 1942-ben Bihaéon megölik. (Zorié,
153., 219., 237—238., 337. 1.); Zbornik, IV. köt., 3. 
könyv, 79., 91—92., 180., 241., 275., 287—288., 363. 1.)

42 Ilija Desnica: Drvar bevételekor a Kamenica osztag har
cosa; a drvari és oítrelji harcokban való részvételéért 
gyalogsági századossá léptetik elő; részt vesz a Drvarra 
törő olaszok elleni harcban is, sőt Drvar eleste után is 
rövid ideig még a partizánok között van; október elején 
egy falusi népgyulésen — az olaszok jelenlétében — a 
volt drvari vezetőség ellen lázit; egy 1941. okt. 10-i do
kumentum szerint Mane Rokviétyal és Vlado Morajával 
tárgyalást folytat a Sloboda zászlóalj parancsnokságával: 
meg akarják győzni a partizánokat az olaszok elleni harc 
fölöslegességéről. (Zorié, 80., 285—286., 289—290., 356— 
357. 1.; Zbornik, IV. köt., 2. könyv, 47., 52., 63., 66. 1.)

43 Petrovac all: az Oítrelj ellen indított usztasa támadás 
visszaverése után, 1941. aug. 3-án a partizánok sikertelen 
támadást intéznek az usztasa- és domobran-egységektől 
védett Bős. Petrovac ellen; aug. 8-án újabb sikertelen tá
madás következik, 17-én pedig az ellenség felszabadítja 
Bős. Petrovacot a partizánblokád alól.

44 beveszik Glamolot: a gerillák 1941. júl. 30-án elfoglal
ják a Drvartól délkeletre fekvő várost, de az usztasák 
már 31-én visszafoglalják.

48 Bogunovié: Zorié két Bogunoviéot említ: Bogunovié Mi
lán Mito technikust és tartalékos tisztet, és Bogunovié 
Branét, Grkovac vagy Cmi Lúg faluból, aki Momčilo 
Đujić csetnikeihez pártol, „vajda” rangot kap, s a felsza
badulás után mint háborús bűnös öngyilkos lesz a spliti 
börtönben. — Nem tudni, a naplóban szereplő B. azonos-e 
a Zorié által említett Bogunoviéok valamelyikével.
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48 Srneticán minden leégett: a gerillák jól. 31-én támadják 
meg Smeticát, s az usztasákkal és domobranokkal való 
heves harc után mindkét fél elhagyja a helységet, melyet 
az oda visszatérő domobranok gyújtanak fel, s nem a 
felkelők (1. a domobranok jelentését, id. Zorié, 136. 1.).

47 elfoglalták Mrkonjié Gr adót, Sipovót, ] ezer ót: az uszta
sák és domobranok aug. 29-én harc nélkül vonultak ki 
Mrkonjic Gradból; a felkelők júl. 26—27-én, ill. 28-án 
foglalják el Sipovót és Jezerót; ez utóbbit az usztasák 
heves ellenállása miatt előzőleg fel is gyújtják (Zorié, 
247. 1.).

48 Dóm kulture: szh. Kultúrotthon.
49 Gerilski informacioni biro . . . ,  Partizanski obavestajni 

biro: szh. Gerilla Tájékoztató Hivatal, Partizán Tájé
koztató Hivatal; Drvar és a környező felszabadított te
rületek központi propagandaintézménye, mely a Gerilac 
mellett naponta rádiótájékoztatót ad ki, s különféle röp- 
iratok, kiáltványok nyomását is végzi (Zorié, 197. 1.).

50 in spe: lat. reménybeli, kiszemelt.
51 frekventál: lat. sűrűn látogat.
68 Kasum: Sava Kasum; részt vesz Drvar felszabadításában, 

majd a foglyul ejtett domobranok számára létesített tábor 
parancsnoka. Drvar elestekor az olaszok elleni harcban 
hal meg fiával együtt (Zorié, 76., 81., 362. 1.).

w A szónokok közt szerepel Rosegg és Mandié is: 1. a 11/105 
jegyz.

54 Krecót az usztasák elhurcoltak Petrovacra: 1. a 11/145 
jegyz.

w pyramidon: sp. láz- és fájdalomcsillapító.
56 szubsztanciátlan neuraszténiás panaszok: alkati ideggyen

geségből eredő, jelentéktelen panaszok.
57 Grahovo üres volt, amikor az olaszok bejöttek: 1. a 111/76 

jegyz.
58 mutizmus: a lat. mutusból (?): némaság, szótlanság.
59 A németek Ukrajnában előrenyomulnak: az 1941 júliusá

tól október végéig terjedő időszakban a németek elfoglal
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ják Ukrajna nagy részét (miközben csak Kijev bevételekor 
mintegy negyedmillió szovjet katonát ejtenek foglyul).

60 szégyenletes dolgok történtek Kulen-Vakufban: a Ükai 
gerillák szept. 6-án vonultak be az usztasák és domobra
nok által elhagyott helységbe, ahova előzőleg nagyszámú 
muzulmán lakost deportáltak, s bizonyos felelőtlen 
elemek felgyújtják a várost, széthordják a civil lakosság 
holmiját, s nagyobb számú civilt megölnek. Az egész vá
ros leég, s az életben maradt lakosság Bihaćra szökik. A 
drvari törzskar a történtekért élesen megbírálja a likai 
zászlóalj törzskarát (Zoric, 275—276. 1.), s a Darvar el- 
estével kapcsolatos Kiáltványban is erélyesen elítéli a ha
sonló kilengéseket: „A felkelés katonai és politikai ve
zetősége minden erejével hatni akart harcosainkra, hogy 
Boszniában és Likában megakadályozza a testvérharcot, 
s hogy hozzájáruljon az egységes, nemzeti felszabadító 
front mielőbbi kialakulásához a megszállók és szolgáik 
ellen. (. . . )  Sajnos, sorainkban, a gerilla-partizán sorok
ban olyan elemek is akadtak, akik nem tisztelték szent 
fogadalmunkat, a mai harci feladatokkal és a győzelem 
feltételeivel kapcsolátos alapvető nézeteinket, s nyíltan 
vagy álcázva, tudatosan vagy ösztönösen, átvették az 
usztasa módszereket, fosztogattak, gyújtogattak s öldös- 
ték az ártatlan horvátokat és muzulmánokat, amivel nem 
a népszabadság ügyét szolgálták. Evvel a felelőtlen és 
büntetlen eljárásukkal megnehezítették a szerbek, horvá
tok és muzulmánok összefogását a közös szabadságharc
ban, s szégyenletes szennyfoltot ejtettek Bosznia és Lika 
egész népfelszabadító mozgalmán.” (A Kiáltvány teljes 
szövegét 1.: Zbornik, IV. kot., 2. könyv, 74—82. 1.) — 
A Kiáltványban említett fogadalom a drvari brigád eskü
szövegére vonatkozik, melyben többek között ez áll: „Es
küszöm, hogy az usztasa rablók elleni kíméletlen harcban 
tartózkodni fogok minden önhatalmú erőszaktól és a bé
kés lakosság, nők és gyerekek fölötti bosszúállástól, bár
mely felekezethez és nemzetiséghez tartoznak, esküszöm, 
hogy mindenütt és mindig képviselni fogom a szerbek,
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horvátok és muzulmánok testvériségének és a közös harc
nak az eszméjét, hazám megtisztításának az eszméjét a 
közös ellenségtől, a fasiszta megszállóktól s a hazai áru
lóktól és bérencektől — akár a szerbek, horvátok vagy 
muzulmánok soraiból valók.” (Id. Zorié, 220. 1.)

81 a „Plocán”, az az olasz front: 1. a II1/89 jegyz,
•* Vaso Kelecevié: vasutas, 1941 tavaszán veszik fel a párt

ba; a felkelés előtt a Bős. Petrovac-i körzet katonai törzs
karában parancsnokhelyettes; a felszabadított Oütreljen a 
helyi néphatalmi szerv tagja (Zorié, 50., 58., 187. 1.).

M horvát katonáknak, hadifoglyaiknak is megadták! (ti. a 
távozási engedélyt): 1. a II1/77 jegyz.

64 Prica: Ognjen Prica (1899—1941); pártmunkás, újságíró 
és publicista, Lenin műveinek fordítója, az Izraz mun
katársa. Mozgalmi tevékenységéért 1930 és 1936 között a 
mitrovicai és lepoglavai börtönben tartják fogva; a HKP 
RB-a agitprop-osztályának a tagja; 1941. márc. 30—31- 
én letartóztatják, majd átadják az usztasáknak, s azok 
a kommunisták egy nagyobb csoportjával 1941. júl. 9-én 
kivégzik.

65 Richtmann: Zvonimir Richtmann (1901—1941); elektro
mérnök és fizikus, a természettudományok dialektikus
materialista interpretálója a publicisztikában, a Pecat 
munkatársa. Többször volt börtönben, 1941 márciusában 
letartóztatják, s júl. 9-én kivégzik.

M ror: szh. (ném.) kémény; az utalás nem világos.
67 Tacitus: Publius Comelius Tacitus (kb. 55—117), a leg

nevesebb római történetíró, a korai császárkor történeté
nek a megörökítője (Históriáé, Annales). A Sinkó-könyv- 
tárban a Historien und Annáién, München und Leipzig, 
Verlegt bei Georg Müller, 1918. I—II. van meg.

68 Szeptember 25-e volt ma: Drvart 61 napos néphatalom
után foglalták el az olaszok.

•• faciális bénulás: lat. arcidegbénulás.
70 tüdogangréna: gör. tüdőüszkösödés.
71 főire: fr. vásár, kirakodó vásár.
7* agyonlőtték Kasumot és a fiát: Zorié szerint (362. 1.) Sava

547



Kasumot és fiit, Durót az olaszok Kamenica faluban, 
Drvar bevétele közben ölték meg.

73 mensevik: orosz (mensinsztvo =  kisebbség); a mensevikek 
az Orosz Szociáldemokrata Munkáspárt kisebbségi, 1903- 
ban Leninnel konfrontálódó csoportját alkották, a forra
dalmi program, taktika és stratégia támadói voltak; 1912- 
ben kizárják őket az OSZDMP-ből, Október után pedig 
teljesen felszámolják őket.

V

1 komé sár: szh. megbízott, biztos.
2 exodus: gör,, itt: kivonulás, eltávozás.
3 cilim: szh. házi szőttes.
4 Marusié: A Drvarra bevonuló Sassari hadosztály hírszerző 

tisztje.
3 pacifikátor: lat. rendteremtő, valamely ország belső rend

jét helyreállító (hatalom).
8 fegyveres szerbek: csetnikek, akikkel az olaszok éppúgy 

„paktálnak”, mint az usztasákkal. . .
7 hajtottak maguk előtt az asszonyokat is: a gépiratban itt 

Sinkóné zárójeles megjegyzése áll: „nem láttam! — M. 
kézírásával ez a megjegyzés olvasható a margón abból az 
időből, tehát a feljegyzések írója ezt mástól hallhatta. A 
másoló megjegyzése.” — Sinkó kézírásos naplójának mar
góján csakugyan ott van az egykori ceruza jegyzet: „nem 
láttam!”

8 kuna: NDH-s pénzegység.
• bolniíarka: szh. ápolónő.

10 approvizició: lat. élelmiszer-ellátás.
11 kultumo veie: szh. művelődési est.
12 Rodic, a felkelők vezető embere: Slavko Rodic; 1. a IV/20 

jegyz.
13 commissariato civile: ol. civil képviselet.
14 „Samo pljalkaju” stb.: szh. Csak fosztogatnak, rettenete

sen fosztogatnak, de nem ölnek meg senkit.

548



15 jan. 2-i kelettel: 1. a III. fejezet 232—233. lapját.
16 odred: szh. osztag; a népfelszabadító háború katonai erői

nek kezdeti szervezeti formája, mely a háború végéig 
fennmarad; létszáma néhány tizedtől 3—4 ezer katonáig 
is terjedhetett.

17 Medu nama: szh. Magunk között.
18 presidio: oL helyőrség, garnizon.
19 de Monzie: Anatole de Monzie (1876—1947) fr. politikus

iró; a rá való utalás nem világos.
20 veuve abusive: fr . csalfa özvegy asszony.
21 ghul (non. ghula): arab, alacsonyrendű, gonosz, emberevő 

szellem; a ghúla a férfiakat szerelemmel csalja tőrbe.
22 dr. Levit ok maguk végezték ki: téves hír (1. a 111/75 

jegyz.), de akkoriban volt némi alapja: Josip Broz Tito
1942 januári levelében, melyet a boszniai csetnikek ope
ratív törzskarához intézett (1. Zbomik, IV. kot., 3. könyv, 
40. 1.), a csetnikeknek a partizánok ellen elkövetett gaz
ságai közt említi, hogy dr. Levit a csetnikek Višegradon 
átadták a németeknek . . .

22 Ljubo Babic mar nem él: téves hír (1. a IV/31 jegyz.).
24 Desnicát megölhették az erdőbeliek: a hírt nem tudtuk 

ellenőrizni.
25 Kecman: Mile Kecman; a régi jug. hadsereg altisztje, Dr

var bevételekor a Javorje osztag parancsnoka; a Bős. 
Petrovac környéki harcokban tanúsított hősiességért gya
logsági hadnaggyá léptetik elő; a Sloboda zászlóalj Munja 
nevű osztagának a parancsnoka, Drvamak az olaszoktól 
való védelmében is részt vesz (Zoric, 60., 154—155., 218.,
286., 373. 1.).

2* Kasum: Sava Kasum; 1. a IV/52 jegyz.
27 scabieses: lat. rühes.
28 Bata: csehszlovákiai (Zlina) bőr- és lábbeli-ipari konszern;

1921-ben tör be a jug. piacra, Borovón hatalmas gyárat
s országszerte egész sorát építi ki a melléktermék-gyárak-
nak és elárusító üzleteknek.

29 trouvaille: fr. ötlet, lelemény.
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30 ezekben a hetekben fejeztem b e . . .  a Tizennégy napot. 
a regény kiadásain „Drvar, 1942. május 4.° a befejezés 
dátuma. Először a Republikában jelent meg egy részlete 
(Andrija prolazi kroz kuhinju. Rep., 1946/4—5. sz.); első 
kiadása: Cetrnaest dana, NZH, Zgb, 1947.

31 Mile .Kecman . . .  itt van Drvaron, az olaszok védelme 
alatt: Zorié és a Zbornik IV/1—3. kötete sem informál 
M. Kecman proolasz metamorfózisáról.

32 Bogié testvérek: Zorié csak egyik Bogicot, Brankót, a la
katost említi (41. 1.), aki a drvariak első, elhurcolt cso
portjából kiszabadul (1. a 11/145 jegyz.).

33 Miljevié: Zoriénál négy Miljevié szerepel: Ilija, Drvar 
katonai megbízottja a felkelés előtt, a felszabadított te
rületen pedig egy Bős. Grahovo környéki falu népfelsza
badító hatalmának a képviselője; Vlado, a felkelők Dr
varra való bevonulásakor halálosan megsebesül; Luka, az 
usztasák által elhurcolt drvariak második csoportjában 
van; Milán, a felkelést kirobbantó merénylet (1. a IV/12 
jegyz.) egyik végrehajtója. A csetnikvezér nyilván ez 
utóbbi.

34 tenente Zoaro: ol. Zoaro hadnagy.
35 a sváb faluban láttam ilyen csoportokat: Sinkó a Szem

ben a bíróval c. önéletrajzi esszéjében számol be gyerek
kori kínos emlékéről, az apatini sváb gyerekek aggresszi- 
vitásáról, akik módszeresen terrorizálták az utcájuk „zsidó 
gyerekét”. A Bácsmegyei Napló 1928 karácsonyi alma- 
nachjában közölt önéletrajzában Sinkó nekik köszöni szo
ciális hovatartozásának korai tudatát: „A sváb gyerekek 
’Jud, Jud’ csatakiáltással nemcsak kiközösítettek minden 
pajtásságból, hanem ismételten el is dögönyöztek. Ezeknek 
a sváb gyerekeknek köszönhetem, hogy mióta az eszem 
tudom és szívem érzem, ösztönszeruen, később tudatosan, 
minden indulatommal azoké vagyok, akiket a hatalma
sabbak, keresztények és zsidók egyaránt, dögönyöznek.”

38 Miljevié édestestvére: talán Ilija Miljevic (1. az V/33 
jegyz.).
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*7 piljárna: szh. zöldségesbolt.
** Poglavnik: dr. Ante Pavelić, az NDH „főnöke” ; 1. a 

11/19 jegyz.
Bogunovié lakatos: nyilván Brane Bogunović; 1. a IV/45
j e g y z .

40 a horvát politikának ezt a változását minek köszönhetik: 
az 1942. máj. 23-i, Banja Lukán kötött usztasa—csetnik 
szerződés kimondta: „A csetnik egységek önkéntesen részt 
vesznek a kommunista-bolsevik bandák szétverésében és 
megsemmisítésében, a Független Horvát Állam más fegy
veres erőivel együt t . . — id. Sarajlić, i. m. 159. 1.

41 Tesanovic: Lazo Telanovic; tanító, előbb gerilla, majd 
Bős. Grahovo harc nélküli feladásakor (1. a 111/76 jegyz.) 
átáll az olaszokhoz, s csetnikparancsnok lesz. 1942 tava
szán már vérengzésről hírhedt bandája van, mely a fel
szabadított területeken rendkívül károsan hat a szerb és 
horvát, közös partizánharc egységére. A háború után 
mint árulót kivégzik (Zoric, 307. 1., Zbomik, IV. köt., 3. 
könyv, 380—384. 1.).

42 Plaski-Vera: helységek Nyugat-Horvátországban, Kordu- 
non, a Mala Kapela hegység északkeleti nyúlványain.

43 a drvari események utolsó felvonása stb.: Sinkó 1950. jan. 
10-i önéletrajza, az 1965. máj. 28-i, Szeli Istvánnak írt 
levele, valamint a feljegyzés szerint, mely a Nehéz hon
foglalás II., III. és V. fejezetének anyagát tartalmazó 10 
naplófüzet közül az első fedőlapján olvasható, Sinkóék
1942 májusában hagyják el Drvart; egy hónapot Bős. 
Grahovón töltenek; Grahovóról júniusban Kninbe eva
kuálják, majd 1942. okt. 31-én letartóztatják őket az 
olaszok, s előbb a knini erődítményben, majd a carabinieri 
kaszárnyában tartják őket fogva; Kninből 1942. dec. 
23-án Splitbe, onnan a Brač szigeti zsidótáborba, 1943 
júniusában pedig a Rab szigeti táborba kerülnek, s be
kapcsolódnak az illegális mozgalomba (1. az utószó II./6. 
fej.).

44 „Partizánia”: Sinkóék Olaszország kapitulálása után a 
rabi tábor felszabadult foglyaival a felszabadított terü
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letre, Kordunba kerülnek, s bekapcsolódnak a partizán
mozgalomba.

45 Gargantua: Rabelais Pantagrueljének nagy étvágyú óriás 
főhőse.

46 Skakií: 1. a 11/28 jegyz.
47 ekonom: szh. gondnok, intéző.
48 fratemizálás: lat.-fr. barátkozás, bizalmaskodás, komázás.
49 „Oj me meni, sinko moje” . . . :  szh. ó , jaj nekem, fiacs

kám . . .
i0 a mar megint partizán Drvar: az 1942. jún. 19-i olasz- 

usztasa egyezség értelmében az NDH II. és III. övezeté
ből kivonják az olasz csapatokat, s Drvar ismét a partizá
nok kezébe kerül (1. V. Strugar i. m. 97. 1.); a partizánok 
harmadízben 1943 májusában foglalják el a várost, s két 
kisebb megszakítással (a IV. és VI. offenzíva idején) egé
szen a felszabadulásig tartják. Drvar 1944 telén a JKP 
KB-a, a Vezérkar és az AVNOJ székhelye volt.

51 Mile azért ment vissza, hogy megpróbáljon bekét közve
títeni csetnikek és partizánok között: a magyarázat nem 
egészen valószerűtlen; a boszniai felkelés kezdeti idősza
kában ugyanis jellemző a gerilla- illetve partizánmozga
lom és a csetnikség összefüggése: Kelet-Boszniában 1941 
őszén megegyezés is jön létre a partizán és csetnik osz
tagok közös harcáról, de az együttműködés csak október— 
novemberben tart, mivel a csetnik vezetők a népfelszaba
dító bizottságok helyett a háború előtti közigazgatást 
akarták bevezetni a felszabadított területeken, s a parti
zánosztagok szétzilálásán vagy alárendelésén munkálkod
tak. Bomlasztó hatásuk rendkívüli volt: 1941. dec. 10-én 
a gerzovói partizán konferencián pl. elhatározzák a Kó
fic zászlóalj átalakítását csetnik zászlóaljjá, s a negyedik 
krajiškai osztagból is kivál egy csetnikalakulat. A nép
felszabadító harc vezérkara az előállt helyzet miatt 1942 
januárjában Kelet-Boszniában hozzálát az önkéntes osz
tagok szervezéséhez, melyekbe a lakosság azon része tö
mörül, amely ingadozik partizánok és csetnikek között.
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*2 Materié: nyilván Ilija Materié; asztalos, a Javorje osz
tagban tizedes, majd politikai komisszárius; a Sloboda 
zászlóalj első osztagában (amelynek Mile Kecman, a ké
sőbbi csetnik vezér a parancsnoka!) a polit. titkár funkció
ját tölti be (Zorié, 60., 218. 1.); 1941. okt. 10-étől az egész 
Sloboda zászlóalj polit. titkára, majd az első drvari-ošt- 
relji partizán zászlóalj politkomisszáriusa (Zbornik, IV. 
köt., 1. könyv, 45., 60., 66., 499. 1., 2. könyv, 66., 137. 1.).

M Mile Kecman . . .  visszaszökik az erdóbeliekhez: Zorié és 
a Zbornik IV/1—3. kötete erről sem informál, mint ahogy 
Kecmannak az olaszokhoz való átállásáról sem.

54 „Púk kralja Aleksandra”: szh. „Sándor király ezred”.
54 treno di bagno: ol. vasúti fürdőszerelvény, fürdővonat.
50 donna ammirabile: ol. csodálatos asszony.
57 recherche du temps perdu: fr. bolyongás az eltűnt idő nyo

mában; utalás Marcel Proust (1871—1922) A la recherche 
du temps perdu (Az eltűnt idő nyomában) c. emlékfeltáró 
regényére.

58 ha összes kézirataim . . .  hamuvá váltak: Sinkó Ervin szó
beli közlése szerint Knin bombázásakor bomba érte azt 
a házat is, amelyben a kéziratokat — egész addigi élet
művét — hagyta. Véletlen szerencse folytán azonban a 
kéziratok sértetlenek maradtak, s a felszabadulás után 
hiánytalanul megtalálta őket a félig romba dőlt knini 
házban. . .

59 pokret: szh. indulás
M podrucje: szh. körzet.
81 Prosvetni radnik: szh. tanügyi munkás, kultúrmunkás; 

Sinkó VII. számú naplófüzetéhez csatolva van egy szerb- 
horvát nyelvű rendelkezés, melyet Pajo Gregorié, Horvát
ország Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsának (ZAV
NOH) titkára írt alá, s amely kultúrmunkásnak ajánlja 
Sinkót:
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Horvátország Népfelszabadító 
Antifasiszta Tanácsa 
2448 sz. Titkárság 
1943. XII. 19.

A Körzeti Parancsnokságnak
Kordán

Dr. Spitzer Irma elvtársnő az Önök körzetének egyik 
kórházába kapott beutalót munkára. Mivel férje, Spitzer 
Ferenc nincs foglalkoztatva, holott dolgozni szeretne, kér
jük önöket, a lehetőséghez mérten alkalmazzák a kórház
ban, amelyben felesége dolgozik, ö  magyar író, s nagy 
segítségére lehetne a kórház komisszáriusának a művelő
dési-tanügyi munka megszervezésében.

Halál a fasizmusra — Szabadság a népnek!
Titkár:
Gregorié

62 kotarski predstojnik: szh. járásfőnök.
M paliszander: indián-fr. forró égövi, vörösbarna színű ne

mes bútorfa.
M vigantol: angolkór elleni orvosság.
05 Mata Hari: Gertrude Margarete Zelle holland táncosnő 

és német kém (1876—1917) művészi neve; egy kémköz
pont irányítása vádjával kivégzik.

66 Mici parancsot kapott: Sinkóné 1946. szept. 20-i szerb- 
horvát nyelvű önéletrajza szerint a rabi zsidótáborban az 
illegális népfelszabadító bizottságon keresztül ő is fel
vette a kapcsolatot a partizánokkal, s Olaszország kapi- 
tulálása után beállt a népfelszabadító hadseregbe. A IV. 
hadtest különböző partizánkórházainak volt az igazgatója,
1945 áprilisától az év júliusáig a šibeniki, 1945 júliusa és

1946 májusa között pedig a Salatai katonakórház rönd- 
genológusa. 1946 májusában saját kérésére demobilizálják, 
s mint tartalékos alhadnagyot a népért tett szolgálatok
III. fokozatával tüntetik ki.
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87 G. 5. H.: szh. Horvátország Vezérkara (Glavni štab Hr- 
vatske).

88 zemunica: szh. itt: földfedezék.
•• a Kordun elleni általános ellenséges offenzíva: a német, 

usztasa és domobran egységek 1944. máj. 22-én indított, 
ún. Schach vállalkozása Banija, Kordun és Cazinska Kra- 
jina területén a IV. hadtest — ide tartoztak Sinkóék is
— egységei ellen irányult, s megtévesztő jellege volt: el
terelni a figyelmet a Vezérkar és Josip Broz Tito elleni 
drvari ejtőernyős támadásról (1944. máj. 25.), s ezekhez 
a területekhez kötni a partizánerőket, melyek esetleg meg
hiúsíthatnák a támadást.

70 V. P. B. br. 9.: szh. a 9-es számú Katonai Mozgókórház 
(Vojno-pokretna bolnica).

71 primorac: szh. tengermelléki (ember).
72 desperado: sp. mindenre elszánt ember.
73 vojvoda: szh. vajda.
74 odbor: szh., itt: népfelszabadító bizottság.
75 Zdravstveni odsjek: szh. Egészségügyi Osztály.
76 a szövetségesek Észak-Franciaországban kikötöttek: az 

amerikai 1. és az angol 2. Hadsereg 1944. jún. 6-án szállta 
meg Normandia partvidékét.

77 sobna staresina: szh. szobafelügyelő.
78 politicki las: szh. politikai óra.
19 cercle: fr. főrangúak társalgása a valamely alkalomból 

meghívott társaság tagjaival.
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Sinkó Ervin író, irodalomtörté
nész, akadémikus, az újvidéki 
Magyar Tanszék alapító tan
székvezető tanára, a XX. századi 
magyar irodalomtörténet első 
kétharmadának egyik legter
mékenyebb alkotója Apatinban 
született 1898-ban és Zágráb
ban hunyt el 1967-ben.

Magyarul eddig megjelent könyvei:
Versek: Éjszakák és hajnalok, 1916; A fájdalmas Isten, 1923; 

Vándorbotom meg-megtorpan, 1977; A hontalanság énekei, 
1999. Elbeszélések: Aegidius útra kelése és más történetek, 
1963. Kisregények: Áron szerelme I—II., 1989. Regények: 
Tizennégy nap, 1950, 1966, 1982; Optimisták, 1953-55, 1965, 
19^9. Drámák: A máglya tövében, 1923; Elítéltek, 1953. 
Nnplók: Nehéz honfoglalás (1939-1944, 1971 (bezúzva); 
Honfoglalás előtt (1939-1942), 1976; Az út (1916-1939), 
1990. Emlékiratok: Egy regény regénye, 1961, 1985, 1988; 
Szemben a bíróval, 1983. Politikai közírás: A vasút, 1948; 
Akik nem tudják, mi fán terem a szemérem, 1949; Kísértet 
járja be Európát, 1952; A mi második forradalmunk, 1953. 
Esszék: Epikurosz hervadt kertje, 1964; Don Quijote útjai, 
1975; Szemben a bíróval, 1977; Krleža, 1987. Irodalomtör
ténet: Magyar irodalom, 1961, 1963; Csokonai életműve, 1965.

Horvát, szerb és német nyelven eddig 18 könyve látott 
napvilágot. Az ötvenes években magyar, horvát és szerb szín
padokon játszották drámáit. A Magyar Televízió és az Újvidé
ki Televízió hétrészes sorozatban ekranizálta az Optimistákat 
(1984). Életútjáról dokumentumfilm készült s 
egy-egy magyar és horvát dokumentumdráma 
íródott. Életművével eddig négy önálló kötet, 
egy diszertáció s több mint félezer könyvis
mertető, kritika és tanulmány foglalkozott.
Az opus jelentős része még kiadatlan.



„73. X. 24. [...] A napokban a Tanszéken, L. információja: Ani- 
kóékat figyelmeztették a Fomm-könyvosztályon, a zárolt Sinkó- 
könyveket nehogy bántsák véletlenül, az szigorúan zárolt anyag -  
a napokban megy a zúzdába... S ó , perfidia: ugyanezen Könyv
osztálynak a híradója (Könyvbarátok) átvesz egy magyarországi 
cikk-részletet a chilei könyvégetésekről... S nem gondolnak 
[eközben] a szörnyű koincidenciára [... ]

Itthon: a Napló mégis zúzdába került. Este 10-kor, egy bizott
ság előtt. Kellő »gyakorlat« híján: kezdetben vízszintesen vágott 
makarónik, majd a megrökönyödés: ezt még olvasni lehet! S 
mindjárt új technológia: függőlegesen. Biztos, ami biztos. E[rvin] 
Iszidorovics: első ízben metéltek bennünket szó szerint is... ” 

Ezzel -  az Iszaak Bábeltől annak idején a sztálini Moszkvában 
kapott, oroszos „becenévre” való fanyar utalással -  zárul a bezú
zott napló töredékes naplója.

A lezárulás azonban csak látszólagos, hisz az autográf napló
jegyzetek közt ma is megvan -  „Újvidék, 1975 decemberében -  
1976 januárjában” keltezéssel -  egy vaskos, 33 oldalas, gépiratos 
perirat, amelyben a sajtó alá rendező a „Javaslat Sinkó Ervin: 
Nehéz honfoglalás c. »kézirata« egyes részleteinek kiadására' 
címet viselő, a három évvel azelőtti bezúzáshoz vezetett ideoló
giai inkriminációkat akkurátusán megismétlő szerkesztőségi 
förmedvényt szedi ízeire, természetesen: megint csak minden
nemű gyakorlati eredmény nélkül.

De ez már nem egy bezúzott, hanem egy megcsonkított háborús 
napló naplójegyzeteinek a lecsapódása... Azon naplójegyzeteké, 
amelyek nyilván ugyancsak érdekes adalékokat szolgáltatnának a 
kis magyar vajdasági cenzúra önigazgatásos története átfogó 
témakörének taglalásához, ám közzétételüket ezúttal mégiscsak 
más alkalomra kell halasztanunk.

(Részlet az előszóból)


