
TRIPOLSZKY 
GÉZA

ZENTÁTOL HANGONYIG





TRIPOLSZKY GÉZA

ZENTÁTÓ1 HANGOMIG

ZENTA, 1970.



Z E N T A I  F Ü Z E T E K  X 19/2 
Szerkesztőbizottság: Dobos János, Jankovié Vojislav, Tripolszky Géza

Lektorálta 
Dr SZELI ISTVÁN

A fedőlap 
BENES JÓZSEF 

munkája

Tripolszky Géza: Zentától Hangonyig. Zentai Füzetek 19/2. Nyomta a zentai Udamik 
nyomda. A fedőlap a Zentai Művésztelepen készült szitanyomással. Példányszám: 

1000. Zenta, 1970. november. A/5 formátum, 80 oldal.



I.
Alig csitultak el az első világháború fegyverei, éppen hogy 

csak kialudtak a forradalom tüzei a szomszédos Magyarországon. A 
munkásszívekben még ólt a forradalmi láng Jugoszláviában is, hi
szen a magyar kommünnek 6—8 ezer jugoszláv részvevője volt. A 
burzsoázia azonban már elkezdte hatalmának megszilárdítását, a 
határon innen és túl. 1920-at írtak akkor. Zűrzavaros esztendő volt. 
A nemrégen megalakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyság uralkodó 
osztálya az év végén hírhedt rendeletével, az Obznanával betiltotta 
a forradalmi szakszervezetek és a Jugoszláv Kommunista Párt mun
káját. Bezárták a munkásotthonokat, betiltották a haladó lapokat, 
és sók aktivistát tartóztattak le. Minden lehető politikai és gazdasá
gi intézkedést megtettek, hogy letörjék a haladó mozgalmakat. A 
kommunistákat elbocsátották az állami szolgálatból. Félelmük ért
hető volt. A nyáron megtartott vukovári pártkongresszus rendezte 
a tisztázatlan kérdéseket a szervezetben. A vajdasági küldötteknek 
nagy érdemük volt a baloldal teljes győzelmében. Ősszel, az alkot- 
mányozó nemzetgyűlés választásai előtt, a párt sorad gyarapodtak, 
a szervezet erősödött, s már határozottan kimondták követeléseiket, 
többek között azt, hogy a földet minden kártérítés nélkül azoknak 
kell adni, akik megművelik.

Magyarországon a gyárak ismét régi tulajdonosaik kezébe ke
rültek, a munkások éhbéren éltek, s még hajcsárok is ültek nyaku
kon. A felülkerekedő reakció nehezen tudta megszilárdítani hatal
mát. Minden bajt az ország „megcsonkítására” igyekezett fogni, a 
békeszerződés revízióját követelte és szította a sovinizmust. A „Cson- 
ka-Magyarország nem ország” frázisába kapaszkodott, s ezt csépelte 
aztán több. mint két évtizedig. Visszatért a magyar „úri világ” , a 
rang és a származás volt a döntő, s mintha mi sem történt volna az 
elmúlt években, az ország urai ismét prémes mentébe öltöztek és 
felkötötték a díszkardot.

Ilyen világban, az 1920. esztendőben kezdődik hősünk életútja. 
A Tisza menti városban, Zentán, a Tornyosi út egy kis házacskáján
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bán élt szerényen Ősz Szabó Ignác és családja. Náluk lakott házas 
fia, József és felesége, Mária. A fiatalasszony vajúdása május 8-án 
reggel kezdődött, s mire dél lett, életet adott fiának. Szombat volt, 
tizenkét óra, és az újszülöttre „éppen ráhúzták a harangot”- ahogy 
édesanyja mondja. Jánosnak keresztelték a csecsemőt, a mai Thurzó 
Iskola közelében levő ideiglenes templomban. Egyes gyerek maradt, 
testvérek nem követték. Ö lett a földhöz ragadt szülők szemefénye, 
egyetlen reménye a nyomorúságos életben. Janikának becézték, és 
így emlegetik még ma is a szülők, rokonok.

Janika, Ősz Szabóék fiacskája lassan cseperedett. Az apának 
és anyának most már határozott életcélja volt: embert nevelni a 
csöppségből. De emberibb sorsot is szántak neki, mint az övéké. A 
kilátások azonban egy cseppet sem voltak biztatók. Ketten dolgoztak 
hármukra, a kemény munka mégsem mentesítette őket az állandó 
nélkülözéstől. Kegyetlen sorsa volt a nincstelen embernek, nemcsak 
húszban, hanem végig a huszas években. Persze a következő évtized 
sem hozott sok jót. A szülővárosban az éhbért is nehéz volt megke
resni. Fiatalok voltak azonban, s másutt próbáltak szerencsét. Tor
zsára mentek egy kora tavasszal, ahol egész nyáron téglát vertek. 
A tél folyamán, amikor szinte semmilyen munkaalkalom nincs, ráér 
gondolkodni a szegény ember. Terveket sző a következő tavaszra, 
merészeiket és szépeket. Milyen nagyszerűen lehet álmodozni a bú
bos mellett, a padkán. Ki is pihenhetik magukat kedvükre, hiszen 
tehén nem bőg az istállóban, disznó kevés helyen sivaikodik a mos
lékért. Rövidebbek a napok, a fölnőttnek már elég, ha kétszer eszik.

Mire a hó olvadni kezdett, s megcsordult az alacsony eresz, 
eljött a tervek megvalósításának ideje. A kis család felkerekedett, 
batyuba rakta a gúnyát, hóna alá vette a szerszámot, és messzi útra 
indult. Meg sem álltak a horvátországi Drenovcd faluig, ahol az élet 
iskolájában kitanult sok mesterség közül elővették az egyiket. Az 
apa egy téglagyárban kapott munkát, itt dolgozott látástól vakulá- 
sig. Mikor a második év őszén újra itthon voltak, több reménnyel 
néztek a kegyetlen tél elé. Egy kis keresés után megtalálták azt a 
házacskát, amire épp hogy futotta a megtakarított pénzből. Olyan 
volt az is, mint a többi nincstelené: középütt a konyha, balra a szo
ba, jobbra a kamra. De ház és az övéké. Tulipán utca 7. Milyen szép 
az utca neve, s nem is laknak messze a szülőktől, ismerősöktől. Jó 
hely ez itt a város szélén, biztonságot adnak az ismert arcok, a ha
sonló sorsok.

A Tulipán utcában érte meg a gyerek a hetedik esztendejét. 
Édesanyja egy piaci napon megvette neki a táblát és a palavesszőt. 
Ezzel indult el Janika az új falusi iskolába, mert közben felépült a
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két világháború közötti idő egyetlen iskolája Zentán. Hét évvel eze
lőtt az újszülöttet hozták a szomszédba, a szegényes templomba, ahol 
keresztelték, most a saját lábán jött. Mezítlábas nebulók szaladgáltak 
a tágas udvaron, szegényes de tiszta gúnyában. Az anyák igyekeztek 
becsületesen felöltöztetni őket a nagy napra, amikor először lépik 
át az iskola küszöbét. Napokig izgalom volt a nádfedeles házakban, 
s megszeppent gyerekek léptek be a „hatalmas” iskolába. Nagy 
épület, tágas tantermek - mekkorát dobban a kis szív a csodálkozástól.

Janika kezébe jól illett a palavessző, később meg a tollszár. 
Ügyes kis betűket kerekített, de szépen haladt az olvasással és szá
molással is. Bizakodtak a szülők. Lám a kissé vézna gyerek milyen 
szépen halad. Az apa örömmel vállalt minden munkát, előteremtette 
a mindennapit. Közben múltak az évek, a gyereket már a negyedik 
osztályba íratták be. Ekkor azonban ismét sötét felhők tornyosultak 
az égen. Nem volt munka Zentán, felkerekedtek a második horvát- 
országa útra. Gunj ára költöztek, ahol a szülők dinnyét termeltek, a 
gyerek meg gulyás lett. Gyenge volt még a tollszárhoz szokott kéz 
az ostornyélhez, de azért keményen szorította. Örökre vége szakadt a 
szép diák napoknak, az iskola csengőjét a gulya kolompja váltotta föl.

Messzi vidéki utak és hazaköltözések váltották egymást. A már 
tizenhat éves legényke maga is izzadva tanulgatta apja mesterségéi:, 
a bosztánosságot. Egy munkaerővel többen voltak. Janika számára 
is megkezdődött a kemény fizikai munka ideje. Alig váltakozó sze
rencsével jártak messze földre, Csak annyit tudtak összekaparni, 
hogy kihúzzák vele a telet. A kis ház melege is állandóan haza von
zotta őket, s harminchétben végleg Zentán állapodtak meg. A Sztri- 
lich téglagyárban kaptak munkát. Ezt a helyet már ismerte a legény
ke. Apja régebben is dolgozott itt mint téglaverő. Janika akkor még 
nagyon kicsi volt a munkára. De vizsla szemeivel egyre figyelte, 
hogy a nagyok miként formázzák a téglát, s egy napon ő is „mun
kához kezdett” . Egy doboz volt a forma, abba rakta a sarat, meg
szárította, a munkások meg kiégették. Azt is megfigyelte, hogy jel
zés van a nagy téglákon, ő is készített tehát védjegyet: a sár alá 
kereszt alakú drótot tett. A téglácskák néha százra is felszaporod
tak, s Janika ebből már épített. Téglaházacskák készültek, amilyen 
a szegény embernek sose volt. Ősz Szabóék házában ma is megta
lálható néhány téglácska, amit nem tud az ember meghatottság nél
kül kézbe venni. Ez volt a gyermek egyetlen, maga készített játéka.

Harminchétben azonban a tégla már nem játék, hanem vé
ré jtékes kenyérkereset. Jóska bácsi emelkedett a ranglétrán, fűtő 
lett a Sztrilich gyárban, s a fiát maga mellé vette segédfűtőnek. Já
nos gyorsan beletanult a mesterségbe. Jó és megbízható munkát vég
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zett. Apja elégedett volt fiával, no meg magával is, hogy valamilyen 
szakmát tanul a fiú. Mert ő ezt szakmának tekintette. Egy alkalom
mal, amikor János- azon kesergett, hogy miért nem tanult ki valamit, 
Jóska bácsi azt magyarázgatta neki, hogy ez is olyan mesterség, 
mint a többi. Szerette volna, ha fia folytatja, amit ő nagy nehezen 
elért, hogy téglagyári fűtő lett. Bizonyára más is hozzájárult azon
ban ahhoz, hogy a fiú nem ipari szakmát tanult. Az inasévek nem 
hoznak pénzt a szegényes konyhára, itt meg már a tanulás ideje 
alatt fizettek, ha vékonyan is.

A lassan legénysorba lépő János érdeklődését azonban nem 
elégítette ki a téglagyári környezet. Képzeletét szabadjára engedte, 
kezdte szoktatni a szárnyaláshoz. A kemencét csak minden órában 
kellett megrakni, így közben másra is jutott idő. Apja egy szép na« 
pon arra figyelt fel, hogy a fiú könyvet tart kezében, és két fűtés 
között szorgalmasan olvas. Ekkor vált a könyv igazi és tartós ba
rátjává. Mindvégig hűen kitartottak egymás mellett. Nem tudni, 
hogy olvasmányait honnan szerezte, hiszen ilyesmire a családban 
nem volt pénz. Annyi azonban bizonyos, hogy ettől kezdve minden 
szabad idejét olvasással töltötte.

Két évig volt János téglagyári segédfűtő. Erről az időszakról 
csak annyit tudunk, hogy dolgozott és olvasott. A szülők mindössze 
arra emlékeznék, hogy a gyár új igazgatója, Morvái Antal, aki úgy 
látszik művelt ember volt, felfigyelt a fűtőre. Ajánlotta neki, hogy 
iratkozzon be a szakszervezetbe, ahol könyveket kaphat, meg ha 
munka nélkül lesz, havi száz dinár segélyt. Bizonyára nemcsak a 
jótanácsnak, hanem a természetes érdeklődésnek és a könyvszere
tetnek tudható be, hogy a tizenkilenc éves fiú valóban megjelent a 
szakszervezetben. Itt kezdődik életének új szakasza, ekkor talál ma
gára, s világosodnak meg előtte a magasabb célok.





Az elemi iskolában



II.

Vessünk egy pillantást az európai eseményekre, melyek nagy 
mértékben befolyásolták mindannyiunk sorsát, s felbolydították a 
Tisza menti kisváros csendes nyugalmát is. Az 1933-ban hatalomra 
került Hitler veszélyezteti az európai biztonságot. A náci Németor
szág mind erősebb ütemben készül a háborúra. 1938 tavaszán a né
met hadsereg lerohanja a semleges Ausztriát. Ősszel Csehszlovákia 
felett kondul meg a lélekharang. A feldarabolt országból Hitlerek 
Magyarországnak is juttatnak. Jugoszlávia közvetlen szomszédságba 
kerül a fasiszta Németországgal, de az északi szomszéd is kezd ve
szélyessé válni. Magyarország elindul az „országgyarapítás” veszé
lyes útján; uralkodó körei két évtizedes revíziós álmaikat kezdik 
megvalósítani. A nyugati hatalmak abban reménykednek, hogy Hit
lert sikerül a Szovjetunió ellen fordítani. A helyzet azonban egyen
lőre másként alakul. A Szovjetunió ugyanis látja a nyugatiak mes
terkedését és megnemtámadási szerződést köt Németországgal. Ez 
1939 augusztusában történik, szeptember elsején viszont a német 
hadsereg már betör Lengyelországba. Anglia és Franciaország ekkor 
hadat üzen Németországnak. Megkezdődik a második világháború.

A jugoszláv burzsoázia hajlik a fasizmussal való barátkozásra, 
az országban pedig tovább folytatja népellenes politikáját. A mun
kásság egyre nagyobb anyagi nehézségekkel küzd, a kommunisták 
és rokonszenvezők letartóztatása és bíróság elé állítása napirenden 
van. A vajdasági pártszervezet ennek ellenére erősödik, programjá
val, politikai és szociális állásfoglalásával mind nagyobb hatással 
van a tömegekre. Különös gondot fordít arra, hogy tájékoztatást ad
jon a világpolitikai eseményekről és feltárja a belső problémákat.

A világháború kitörésének idején János már komoly felnőtt 
ember. Az események, de bizonyára fogékonysága és természetes 
intelligenciája is érielőleg hatott rá. Tévednénk viszont, ha valami
lyen komor, robusztus embernek képzelnénk el. Középmagas, inkább 
törékeny, egy kissé lányos arcú és tüzes szemű fiatalember volt. Fi
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zikai munkás létére az értelmiségi benyomását keltette. Az édes
anyja „szépen járatta”- már amennyire a szegénységből tellett. Mi
sem lett volna természetesebb, hogy a jó megjelenésű ifjúban korá
nak megfelelő érzelmek és vonzalmak ébredjenek. Nem vetette meg 
ugyan a lányok társaságát, de mindenek felett a könyv szerelmese 
volt. Most már könnyebben jut könyvekhez a szakszervezet könyv
tárában. A forrás persze érdeklődését is befolyásolja.

A munka, a megélhetési gondok sok idejét és erejét kötik le. 
Szakmája nem lévén, alkalmi munkákat vállalt. Nyáron a cséplő
gépnél volt petrencés, az év többi szakában kőműveseknél dolgozott • 
házat épített másnak. Legtöbbet Gyurcsik Flórián kőműves mester 
alkalmazta. Próbálkozott a csókái uraság tízdináros napszámához 
jutni, de nem kellett a munkás még ennyiért sem. A szomszéd János 
bácsinak Törökkanizsán, a grófi birtokon volt feles bosztánja. Egy 
hétre oda is elszegődött, tízdináros napszámért. Hétfőn hajnalban 
indultak, és szombaton jöttek vissza, de a hetes eső miatt egyetlen 
dinárt sem keresett. Nem volt azonban teljes tétlenségre kárhoztat
va, mert a gróf félholdas mákját gyomlálták móvában. Nem nagy 
fizetést kértek, csak azt, hogy a gróf úr az elolvasott Naplót küldje 
ki nekik, de ezt sem kapták meg. A kereset nélküli hét mégsem volt 
egészen haszontalan. Érdekes tapasztalatokat szerzett. A cselédla
kások konyhájában négy tűzhelyet látott, négy családnak volt egy 
konyhája, és egy kemence két szobát melegített. Rosszabb volt itt 
a cseléd sorsa, mint a tornyosi hírhedt Rudics birtokon. Ott a múlt 
esztendőben bontották le a nyomorúságos cselédviskókat, egyet meg
hagyva mementónak. Két család lakott a házban, mindegyik egy- 
egy szobában, s a konyhát közösen használták.

A látottakhoz képest az ő kis házacskájuk mégis nagyobb 
kényelmet biztosított. Ők is egy szobácskábán laktak, és a munká
ban kifáradt szülőket zavarta az esti villanyfény, amikor János ol
vasott. Az anyja gyakran figyelmeztette is erre, de a válasz mindig 
ugyanaz volt: „Édesanyám csak még egy sort” . S a sorok fogytak 
a könyvből és gyűltek a fogékony ifjú fejében. Mikor már a kö
nyörgés sem segített, használt fekete kendővel árnyékolta el a szo
bának azt a részét, ahol a szülők aludtak. Az olvasásról semmi áron 
nem tudott lemondani. Pedig a szülők már egy kicsit rosszallóan néz
tek könyvfaló fiukra. Azt szerették volna, ha János úgy él, mint a 
vele egykorúak. Az anyja egyik télen még a tánciskolába is beíratta, 
a Hajduska kocsmába. Bizonyára csak a szülői szeretet járatta vele 
végig a hat hetet. A Tiszára sose járt, moziba ritkán ment el. Min
den este legkésőbb tíz órakor otthon volt.



Valahova mégis csak eljárt esténként.
A Munkásotthon, a szakszervezeti tagok gyülekező helye ak

kor a Malom utcában volt. A művelődésre éhes ember gyorsan be
kapcsolódott az ott folyó tevékenységbe. Az otthont minden este 
zsúfolásig megtöltő munkások színdarabokban szerepeltek, szavala
tokat tanultak be, kórust alakítottak. A könyveken kívül folyóirato
kat olvastak - külön alosztály foglalkozott a sajtótermékek beszerzé
sével és terjesztésével. János itt lelt igényeinek megfelelő légkörre, 
ez lett második otthona. A szülők közben rövid időre egy szállásra 
szegődtek munkásnak, s ő egyedül élt a Tulipán utcában. Majd ami
kor ismét együtt volt a család, meghívta szüleit egy színdarab be
mutatásra. Az apa most is élénken emlékszik arra, hogy milyen 
kellemes meglepetésben volt részük. A színpadon megjelent fiuk 
mint potrohos gazda, aki a cselédeket rendezte. Eljátszotta azt, amit 
az életben látott, tapaszait. Nem volt neki nehéz megjeleníteni a 
saját nyakán ülő hajcsárt.

A könyveket és lapokat forgatva, a nincstelenek sorsáról ol
vasva rájött, hogy maga is tele van élménnyel, tapasztalattal. Mi 
lenne, ha saját és környezete sorsából kiragadna egy-egy eseményt 
és papírra vetné? A gyermeki kézből kihullott tollszárat most kér
ges kéz szorította, a toll sercegett a papíron, de az élményből meg
született Jánc-s első írása. Tudósításai jelentek meg a szabadkai 
Népszavában, de még tizenkilenc éves sem volt, amikor a Híd kö
zölte ,,Az utolsó kenyér” című elbeszélését. A szülők most már arra 
figyeltek fel, hogy a fiuk nemcsak olvas, hanem írogat is. Azt mond
ják, hogy egy nagy könyvet írt tele, ami azonban sajnos nem ma
radt meg. írásai közül mindössze ötöt ismerünk, s ezekkel majd 
külön foglalkozunk. Elsősorban a Híd érdekelte, ami egészen ter
mészetes. A folyóirat baloldali elkötelezettségű, munkástömegekhez 
szóló orgánum. Egyik célja éppen az volt, hogy a munkás írjon a 
munkásnak. A szerkesztőség szerteágazó tudósító- és terjesztőháló
zatot szervezett. A tizenkilenc éves ifjú vállalja a terjesztést Zentán 
és környékén, majd sikeresen kísérletezik a tudósítással is.

A Munkásotthonon kívül máshova is rendszeresen eljárt. A 
zentai múzeum őrzi azt a rádiókészüléket, amelyet Thurzó Lajosék 
lakásán ültek körül, szorgalmasan hallgatva a világeseményekről 
szóló híreket a moszkvai stúdióból. János szeme egészen kinyílt, de 
maga furcsán zárkózottá, titokzatossá vált. Erre különösen barátai 
figyeltek fel. Nem sok embert fogadott barátságába, legközelebb 
Molnár Gábor József és Szabó József álltak hozzá. De ettől eltekint
ve minden ismerősével természetes jó viszonyban volt. Nagyszerű 
érzékkel közeledett az emberekhez, meghallgatta véleményüket, az-
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táin szerényein, de kitartóan magyarázott nekik, győzögette őket a 
maga igazáról. Mindezt kedélyesen tette, természete vidám volt, 
barátai szinte még most is hallani vélik egészséges nevetését.

Az életút görbéje merészen emelkedett, János gyorsan jutott 
el a forradalom igenléséig. Mégis nagy és megható pillanat volt szá
mára, amikor Nagyabonyi Vince felvette a pártba. íme a külső vál
tozás oka. A felelősség, az előtte álló feladatok egyszeriben felnőtté 
tették, a vidám ifjú komoly férfivá vált. Még húszesztendős sem 
volt, amikor a Kommunista Párt helyi szervezetének tagjává vá
lasztották. Elvtársai megbíztak benne, s a pártnak szüksége volt egy 
érett földmunkásra, a.ki felvilágosítja és szervezi sorstársait.
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Cséplőgépnél



III.

Az eseményeik nem meglepetésszerűen, de váratlan gyorsa
sággal követték egymást. 1940 tavaszán a németek lerohanták Bel
giumot, Franciaországot, Dániát és Norvégiát. Németország és Olasz
ország megegyezett, hogy Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolják. 
A döntéssel azonban nem voltak megelégedve sem a magyarok, sem 
a románok. Megindult tehát a versengés közöttük Németország ke
gyeiért. Hitler taktikája bevált, a döntéssel magához kényszerítette 
mindkét országot. Nyilvánvaló volt, hogy a magyar soviniszta körök 
területi éhsége elöbb-utóbb Jugoszláviát is veszélyezteti. A jugosz
láv kormány viszont Németországnak udvarolt, a németbarát Ma
gyarországgal pedig decemberben „örök barátsági szerződést” kötött.

A szerb burzsoázia egyébként már előbb is engedményeket 
tett a magyar burzsoáziának. Az utóbbi, miután rendezte sorait, már 
nemcsak a magyar kisebbség jogainak védelmét hangoztatta. A vég
ső cél az „ezeréves határok” visszaállítása. Zentán a Szent Száva- 
rendes Vámos János gyűjti maga köré a magyar polgárságot, ők 
hangoskodnak a társadalmi és kulturális szervezetekben, a „Gazda
körben” , a „Kisgazdakörben” , a „Katholikus Legény Egyletben” és a 
„Magyar Közművelődési Egyesületben” . A volt Magyar Párt tar
totta kezében a helyi lapokat. 1940^ben, jogukkal élve, már politikai 
gyűléseket szerveztek. A kormány jobb felé engedett, bal felé szorí
tott. Betiltották a szakszervezet működését, letartóztatták Mayer 
Ottmárt és Bakos Kálmánt, a Kerületi Pártbizottság tagjait. Az ese
mények a pártot különleges feladatok elé állították. A kommunisták 
eljártak minden szervezetbe és a politikai gyűlésekre. Az összejöve
teleken felszólaltak, igyekezvén a hangulatra hatni, a gyűlést az 
eredeti céltól eltéríteni, meddővé tenni. A Helyi Bizottságnak hét 
tagja van, az egész szervezetnek és a SzKOJ-nak (Jugoszláv Kom
munista Ifjúsági Szövetség) összesen 46. Ősz Szabó János továbbra 
is a földmunkásokkal való kapcsolat kiépítésén dolgozik. A párt fel
adata azonban végtelenül nehéz. Nemcsak a kormány kommunista
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ellenes intézkedései teszik azzá, hanem a magyar kisebbség nagy 
számának magatartása is. A nemzeti fölszabadulás közeli lehetőségét 
csillogtatja meg előttük a Vámos vezette burzsoázia. Ez viszont a 
nemzeti elnyomástól szabadulni akaró embereket könnyen megté
vesztette.

A jugoisziláv kormány 1941. március 25-én csatlakozott a há
romhatalmi egyezményhez. Március 27-én az ország népe hatalmas 
erejű tüntetéssel válaszolt erre, és megbuktatta a kormányt. Vilá
gossá vált, hogy Jugoszlávia nem kerülheti el a háború borzalmait, 
s a rém egyre közeledik. A párttagokkal ismertetik a helyzetet, min
den kommunistának készenlétben kellett lenni, a felhívásra gyor
san akcióba lépni. Jugoszlávia napjai azonban meg vannak számlái
vá. Készülődnek Hiitler és csatlósai, az olasz és magyar fasiszták. 
Még Magyarország miniszterelnöke, Teleki Pál is megriad a közele
dő katasztrófától. A nyugati hatalmak ugyanis közlik a magyar 
kormánnyal, hogy Jugoszlávia megtámadása esetén háborúba lépnek 
Magyarországgal. Az angolbarát Teleki nem meri vállalni a felelős
séget. Április 2-ról 3-ra virradó éjszaka főbe lövi magát, öngyilkos
sága előtt a következő levelet írja Horthynak:

„Főméltóságú Űr!

Szószegők lettünk — gyávaságból — a mohácsi beszéden ala
puló örök békeszerződéssel szemben. A nemzet érzi és mi oda
dobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk — mert a 
mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a ma
gyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók le
szünk! A legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Biinős 
vagyok.

Teleki Pál ”

Négy nappal a német támadás után, a magyar csapatok is 
elindultak és elfoglalták Bácskát, a baranyai háromszöget és a 
Mura-vidékét. Megkezdődtek a vérengzések.

A magyar fasiszta hadsereg bevonulásával Zenta különleges 
helyzetbe került. A város túlnyomórészt magyar lakossága a lovas 
tengerész gyülevész népe mellé állt. A háború előtti nagyszerb po
litika, a kisebbségekkel szembeni viszony eredményeként még a 
nincstelenek is támogatták az új hatalmat. Horthyék a nemzeti fel- 
szabaduláson kívül szociális reformokkal is igyekeztek megnyerni 
a tömegeket. A várost elárasztotta a magyar katonák, csendőrök,
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rendőrök ós tisztviselők hada. Ki kellett volna nyitni a magyar nép 
szemét, de a pártnak nem volt ehhez ereje. A gyűléseket sem tar
tották meg, s a rokonszenvezőket elveszítették. Mivel a Kommunista 
Párt zentai szervezete nem készült fel idejében a megszállás követ
kezményeire, nem tudta azonnal megkezdeni a fölvilágosító munkát. 
A bizonytalanság azonban nem sokáig tartott. Májusban már újra 
működik a helyi szervezet és hat sejt. Természetesen továbbra is a 
JKP vezetése mellett dolgoznak. Hogy a bácskai szervezetek a ma
gyar pártvezetőséggel később sem voltak kapcsolatban, arra nem 
tudtunk magyarázatot adni, de ennek egyik oka kétségtelenül a 
magyar párt szervezeti gyengesége.

A magyar megszállás, majd a náci csapatok betörése a Szov
jetunióba (június 22-én) egészen új helyzetet eredményez. Hitler rö
vid ideig megelégszik a magyar mezőgazdasági és ipari termékekkel, 
de hamarosan az ország hadbelépését is megkívánja. Megkezdődik 
a sorbanállás, az iparcikkek eltűnése, az élelmiszerjegyek bevezeté
se. Városunk lakosságának szeme csak most kezd kinyílni. A magyar 
zászlót előre elkészítők, a honvédeket keblükre ölelők órákat vár
nak a pár deka cukorra, a földjuttatást már nem is emlegetik, s a 
rangkórságban szenvedő tisztviselők kilendítik irodájukból az ügyes
bajos dolgait intéző polgárt. A szedett-vedett népség, az „ejtőernyő
sök,, felöltöznek és jóllaknak Zentán is. Nem így képzelte el a zen
tai magyar az „anyaországhoz” való csatolást. Az életszínvonalra 
jellemző szállóige kapott szárnyra: „Korpakenyér, faoipő, ezt hozta 
a szebb jövő” - hogy a szelídebb változatot említsem. Egyeseknek 
már úgy tűnik, hogy a régi Jugoszlávia is többet adott. Pedig a 
„Reinholz-kenyér,” „Korhec^kolbász” és „Bata-cipő” nem jelentett 
éppen magas életszínvonalat.

A párt nem marad tétlen, különösen amikor a Tartományi 
Bizottság utasítására szabotázs akciók, gabonagyújtogatás és a nép 
közötti agitáció megszervezéséhez kezdenek. Közben a Helyi Bizott
ság élére a kevésbé kompromittált Molnár Péter kerül. Az elfoga
dott utasítások végrehajtása azonban késlekedik. A fegyveres akció 
előkészítése pedig sehogy sem halad. A tartományi pártvezetőség 
téves értékelést ad a háború kimenetelét illetően, s így utasításai 
sem reálisak. Ezért a szervezetek a külső beavatkozást várják, a 
szovjet ejtőernyősök fogadására készülnek. A fegyverszerzést arra 
az időre halasztják, amikor majd a kukorica elég magasra nő, hogy 
onnan támadják meg és fegyverezzék le a csendőröket. Ősz Szabó 
János szorgalmasan végzi feladatát. Megbízatása az volt, hogy szer
vezze be a parasztságot az ejtőernyősök fogadtatására és ellátására, 
és tartsa az összeköttetést a Járási Pártbizottsággal, melynek veze*
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tője, Bakos Kálmán, Adán tartózkodott. Nagyszámú rokonszenvezőrc 
talált a mezőgazdasági munkások között, és tartotta az összekötte
tést Adával, állandó kapcsolatban volt Bakossal. A parasztság kö
rében végzett munkájának eredménye bizonyára láthatóbb lett vol
na, ha egyáltalán sor kerül a szovjet ejtőernyősök leereszkedésére.

János szeptember utolsó napjaiban rossz hírt közöl elvtársa
ival: Adán letartóztatták Bakos Kálmánt és társait, ő  is készül a 
legrosszabra, amire nem is kell sokáig várni.





A húszéves ifjú



IV .

Megkezdődött hősünk hosszantartó kálváriája. Október else
jén a kőműves munkából ebédre ment haza. Az eresz alatt már 
várta a két kakastollas. János szeme meg sem rebbent, arca nem 
változott el. Nyugodtan hátratolta a kerékpárt, belépett a konyhába, 
és egy csomó újságot hirtelen a szék alá dobott. Aztán a csendőrök 
felé fordult:

Mehetünk — mondta csendesen, és lassú léptekkel megin
dult a kapu felé.

Nehéz ennyi idő távlatából elképzelni, hogy mi játszódott le 
benne. Gondolt-e vájjon arra, hogy a szegény gyermekkort meleggé 
varázsoló szülői házból örökre kilép? Eszébe jutott-e, hogy a kis 
parasztszobát, ahol számtalan estét olvasott át, soha többé nem lát
hatja? Érezte-e, hogy a szülőik öregségükre egyedül maradnak és 
csendes napjaikat azzal töltik, hogy róla beszélgetnek? Nem kemény 
forradalmárhoz illő gondolatok, érzések ezek!

Az édesanya magára kapta fekete gyapjúkendőjét és rohant 
fia után, kísérte a csendőrlaktanyáig.

Takarodjon innen — ordított rá egy őrmester. Egy kissé tá
volabb húzódott, de várt. Nemsokára egy másik csendőr jelent meg 
a kapuban. Félve közeledett a marcona alakhoz, akiben mégis volt 
egy kis emberség. Megengedte, hogy kabátot vigyen az állomásra.

Nem ért rá azon gondolkozni, hogy hová viszik Jánost. Ro
hant haza a kabátért, aztán meg az állomás felé tartott nagy sebe
sen. Átadta a kabátot, de a közelben maradt férje húgával, Vicával, 
aki otthon hozzá csatlakozott. Meghallotta, hogy a csendőrök Adára 
váltattak jegyet. Gyorsan ő is vett kettőt, aztán felszálltak a vonatra.

Tisztes távolból kísérték a két foglyot, Nagyabonyi Vincét és 
Jánost. Csak akkor merészkedtek közelebbre, amikor lassított a 
szomorú menet. Egy iskola előtt álltak meg, János ránézett anyjára 
és megcsóválta fejét. Rosszallotta, hogy utána mentek, ök  azonban 
vártak, órákig ácsorogtak az épület előtt, míg a foglyok fegyvere
sekkel közrefogva újra meg nem jelentek az utcán. Ismét egy vo-
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naton utaztak. Később tudták csak meg, hogy Jánost és Vincét Ba
kos Kálmánnal szembesítették.

A „Tunel” (Alagút) vendéglő már hosszabb ideje nem fogadott 
vendégeket. Október első napjaiban azonban újra megtelt. Nem bo- 
rozgató vendégekkel, hanem letartóztatott forradalmárokkal. Elő
ször csak négy lakója volt, aztán a csendőri kísérettel bevonulok 
száma egyre emelkedett, néhány nap alatt elérte a negyvenet.

A hathetes „vendégeskedésről” egyik részvevő sem szívesen 
beszél. Az élve maradtak hátán még mindig végigszalad a hideg, ha 
a borzalmak háza előtt mennek el. A környékben lakók csak sej
tették, hogy mi történik odabent. Sejteni, elképzelni lehet, de a va
lóság felülmúlt minden elképzelést. A magyar királyi csendőrség 
elővette minden inkvizítori tudományát. S bármilyen bikfejek ültek 
is -a kakastollas kemény kalap alatt, a kínzáshoz értettek; legalább 
úgy, mint középkori spanyol elődeik.

Az áldozat verése az eszméletlenségig, hajának marokszám 
való kitépése, szembeköpködés a legocsmányabb káromkodások kö
zepette, ütések suhogása a padra kötözött talpain, négykézláb for
gás egy papirdarab körül - hogy csak néhányat említsünk. Ha vi
szont ezek sem hozták meg a várt eredményt, akkor elővették a re
szelt tormával kibélelt zsákot, mely alatt az áldozat úgy érezte, hogy 
megfullad és megvakul. A lélek megtörésének ugyancsak gazdag tár
házával rendelkeztek. Volt, aki jobban birta, volt aki kevésbé. Mol
nár Péterné terhesen került a zárkába, s a kiállott kínzástól elvetélt.

Sokan megtörtek és vallottak. Tulajdonképpen el is mondhat
ták mindazt, amit tettek, mert rendes körülmények között a legsú
lyosabb tettért is legfeljebb néhány évi börtönbüntetést mérhettek 
volna rájuk. Nem tudhatták, hogy az ítélet már kész: bármit valla
nak, a halálbüntetés és internálás sokuk számára elkerülhetetlen.

Itt fekszik három jegyzőkönyv-másolat. Nézzük mi terheli 
Ősz Szabó Jánost. Az egyik vádlott beismeri, hogy János meghívá
sára elment Molnár Péter lakására, ahol megbeszélést tartottak, ő t  
felvették a pártba és Ősz Szabó sejtjébe osztották be. A titkár uta
sítására új embereket szervezett be, akikből külön sejtet alakítottak. 
A másik azt mondja el, hogy Ősz Szabótól egy Híd évfolyamot és 
az Anya című könyvet kapta elolvasásra. Aztán János őt is beszer
vezte a pártba. A harmadik a Helyi Bizottság megalakulásáról be
szél, arról, hogy mikor tartottak összejöveteleket, s kinek milyen 
megbízatása volt. Ősz Szabóról azt említi meg, hogy a parasztságot 
szervezte. íme a „súlyos vádak” .

János szép haja csapzottan hullott az arcába, nagyon meggyö
törtnek látszott, amikor nagynénjét bevitték a Tunelba, hogy szem
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besítsék őket. Ilonánál volt ugyanis könyvednek egy része. Ezt már 
úgy látszik kiverték belőle. A nagynénit mégegyszer becátálták. Ak
kor sokat kellett neki várni, mert unokaöccse éppen „foglalt volt” , 
üvöltését hallotta Ilona is. Aztán az anyja következett. Ügy látszik 
a vallatóknak minden adat nagyon fontos volt. János kis könyvtára 
iránt különös érdeklődést mutattak. A kihallgatást úgy végezte a 
csendőr, hogy az asztalon ült, lóbálta a lábát, és Szent István orszá
gának minden mocskos szavát az anyára zúdította. Mindhiába, a 
könyvek nem kerültek elő. A fia letartóztatását követő napok egyi
két arra használta, hogy egész nap fűtött - egymás után dobálta be 
a kemencébe a nehezein beszerzett könyveket. Válogatás nélkül ló
dította be őket, arra emlékszik csak, hogy Jókai is volt köztük. Még 
a pernyét is kivitték, szerencséjükre, mert a házkutatók a kemencé
be is benéztek.

Az emelt fő lassan megbicsaklott a napi kínoktól. Egy nap 
két polgári ruhás nyomozó jelent meg Ősz Szabóéknál. Könyveket 
követeltek, s mikor a szülők nem adhattak, akkor kimértek néhány 
lépést a széna felé, benyúltak a kazalba és előhúztak egy csomagot. 
A szomszéd szalmakazlába is biztos kézzel túrtak bele. Könyv akadt 
a kezükbe. Egyiknek a tetejét felütötte a nyomozó, és Sztálin baj
szos képe meredt rá.

Ez a bűne a fiának! — ordította az anya arcába.
Jánost tehát megtörte az inkvizíció. Kínzóinak vallott magá

ról és néhány társáról. Készültek a jegyzőkönyvek, és folytatódtak 
a verések. November 7-én tíz vádlottat vezettek a rögtönítélő bíró
ság elé a városházára. Dr. Tarda Károly, a testben és lélekben nyo
morék hadbíró főhadnagy vezette a tárgyalást és hirdette ki az 
ítéletet:

„A magyar szent korona nevében!
Az m. kir. honvéd vezérkar főnökének bírósága, mint rögtön- 
itélő bíróság... Zentán, 1941. évi november hó 7-én a nyilvános
ság kizárásával megtartott főtárgyalás alapján a vád és védelem 
meghallgatása után a következőképpen ítélt: dr. Gerő István, 
Müller István, Lőwi Károly, Spiró Mátyás, Lőwi Dénes, Mol
nár Péter, Nagyabonyi Vince Miklós, Lővei Mihályné, sz. 
Székely Ilona, Ősz Szabó János, Nagymélykuti Mátyás vád
lottakat bűnösnek mondja ki . . .  és ezért valamennyi vád
lottat . . .  kötél által végrehajtandó halálbüntetésre, mint fő, 
továbbá 10 (tiz) évi hivatalvesztésre, politikai jogaik gyakor- 
tának ugyanily tartamú felfüggesztésére és a magyar-szerb, 
magyar-horvát határsávból-illetőségi helyüket kivéve-való ki
tiltásra, mint mellékbüntetésre itéli. . .  ”
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A megindoklásban mindent összekapartak, ősz Szabó Jánost 
azzal vádolták, hogy sejtvezető volt, valamint Ada, Zenta és Szabad
ka között a sajtóösszeköttetést tartotta fenn. Az őt terhelő vádnál 
még szegényesebb az, amivel Müllert és a Lőwi testvéreket terhel
ték: „Bár ők további cselekményeket nem végeztek, a szövetkezést 
maguk részéről hatályában fenntartották és csupán a kellő alkalmas 
időre vártak, hogy a mozgalomban részt vegyenek” . Szóval elég volt 
valakiről feltételezni, hogy majd egyszer cselekszik. Egyébként az 
egész ítélet feltételezéseken alapul. Ilyen mondatot sem szégyenlet
tek az indoklásba írni: „Tevékenységüket eredménnyel is végezhet
ték volna el, ha a nyomozás nem idejében indul meg”. Micsoda lelki 
nyomorúság döntött értékes emberi életről, a magyar szent korona 
nevében!

Az ítéletet felküldték Budapestre jóváhagyásra. 10-én írta alá 
a vezérkar főnöke, aki kegyeskedett négy életnek megkegyelmezni. 
Egy magyarnak és öt zsidónak a halálos ítéletét hagyta jóvá, mert 
a kommunista mozgalmat úgy kellett bemutatni mint zsidó szer
vezkedést.

„Az ítéletet megerősítem, azonban Nagyabonyí Vince Miklós 
VII. r., Lővei Mihályné sz. Székely Ilona VIII. r., ősz Szabó 
János IX, és Nagy mélykúti Mátyás X. r. vádlottakra kisza
bott halálbüntetést a Kormányzó Ur magas elhatározásával 
felruházott jogomnál fogva kegyelemből Nagyabonyí Vince 
Miklós VII. r. vádlottat illetően 15 (tizenöt) évi, Lővei Mihály
né VIII. r. vádlottat illetően 15 (tizenöt) évi, ősz Szabó János 
IX. r. vádlottat illetően 10 (tiz) évi, Nagymélykuti Mátyás X. r. 
vádlottat illetően 12 (tizenkettő) évi fegyházbüntetésre vál
toztatom át.
Ez a büntetés végrehajtandó!
Budapest, 1941. évi november 10-én

vitéz Szombathelyi vezds. sk. 
a m. kir. honvéd vezérkar főnöke 

mint illetékes parancsnok.”

November 11-én frissen állított bitófák sorakoztak a kaszár
nya udvarán. Felsorakoztatták a katonák négyszögét, kivezették a 
tíz vádlottat, és 15 óra 45 perckor Tarda hadbíró felolvasta a jog
erős ítéletet. A négy megkegyelmezettnek, köztük Ősz Szabó János
nak is végig kellett nézni hat társa haláltusáját. Megjegyzendő, hogy 
szép számmal akadtak nézők is. Külön tanulmányt érdemelne a nép
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lelkiismeretónek vizsgálata. Az kétségtelen, hogy az érzelmeket töb
ben rossz irányba igyekeztek terelni. Az ébredés mindenesetre csak 
később kezdődött. Negyvenegyben még sikerült elhitetni, legalább 
egyesekkel, hogy a kommunisták alá akarták aknázni a tábori 
misék helyét.

János megmenekült az akasztófától, pedig már megbarátko
zott a halál gondolatával. A kivégzés előtti hetekről egyébként ezt 
mondta anyjának, amikor a Váci börtönben találkoztak:

Édesanyám, az volt a megváltó nap, amikor akasztani vittek 
bennünket.
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V.

Otromba, fakó sárga épület áll Budán, a Margit körúton. A 
környék lakói tudják, hogy milyen ,,nemes célt” szolgál, de félve 
ejtik ki nevét szerte az országban, s hire külföldre is eljutott. Ha 
idegen vetődik arra, egy tábla feliratának mementója mered rá: 
„Katonai büntetőintézet Budapest” . Jaj annak, aki közelebbről is 
megismerkedik ezzel az épülettel. Emlékszem még a nyilas terror 
áldozatának, nagybátyámnak szavaira, aki Budapest nevezetessége
ivel ismertetett meg egyik látogatásom alkalmával.

És tudod-e fiam, hogy melyik a főváros leghosszabb útja?... 
A Margit körút. Van aki elindul rajta, és csak tíz év múlva keve
redik ki belőle.

A benti hangulat egyáltalán nem igazolja nagybátyám sza
vait. Aligha tölt itt valaki tiz esztendőt. Előbb elhagyja az intézetet, 
de nem a saját lábán távozik. Az új lakó már a fogadtatásnál látja, 
hogy hová került. Azzal kezdik, hogy mindent elszednek tőle, még 
a szájába is belebámulnak. Aztán levetkőztetik, hideg csap alá állít
ják, s még mielőtt megfagy, rongyos daróc nadrágot és kabátot dob
nak felé, meg egy fűző nélküli bakancsot. A rongyokat kezével tart
ja magán, mert szíj vagy madzag nem kerül a rab kezébe. Vigyáz
nak a testi épségére, nem vennék a lelkűkre, hogy esetleg valaki 
felakasztja magát. Meg egy kicsit sajnálnák is a hajcsárok, ha va
laki megfosztaná őket az élvezettől az akasztást maguk végzik el.

A kommunisták a második emeleti cellákba kerülnek. A be
rendezés megfelel az egész épület hangulatának: rossz szék, mocs
kos lavór, csöbör és rongyos szalmazsák biztosítja az „összkonfor- 
tot” . Az étkezési felszerelés egy lyukas csésze meg egy durva faka
nál. Ami a csészébe kerül, az sem különb: reggel pár deci rántott
leves, délben hígabb és sűrűbb moslék, este semmi. A kenyeret 
egész napra kiadják, s a lakónak nem tiltják meg, hogy hagyjon be
lőle vacsorára is. Ez hitványán táplálja az elgyengült testet. A külső 
hidegtől pedig csak a mennyezet alatti ablak kettős rácsa véd.
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Az unalom nem emészti túlságosan a lakót, találnak neki 
egy kiis szórakozást. Reggel például fejszével faragott pofáju altiszt 
kéri a létszámjelentést. Komolyan, katonásain kell neki jelenteni, 
hogy a cella lakóinak száma kettő. Persze maga is megszámolja, 
hogy valóban ketten vannak-e a jégveremben. Az egészséges élet
mód megkívánja a napi sétát, amit a piszkos fegyházudvaron tar
tanak, ahol mindig áll egy-két bitófa. A sétaőr9éget nem a foglárok 
adják, hanem a helyőrség katonái, akik gyorsan összébarátkóznak a 
fegyencekkel, ezért cserélgetik őket. Az orvosi vizit is csak arra jó, 
hogy az élet változatosabb legyen. Még szerencse, ha az orvosalez
redes helyett az ugyancsak fogoly dr. Weil tartja a vizsgálatot

A cellákban nincs íróezköz, a folyosóra szólítják a rabokat 
levélírásra.

Ősz Szabó János november 14-én már írhatott haza. A meg- 
sárgült papíron kerek bélyegző nyoma, körben egyetlen szóval: 
ellenőrizve. Öröm a szülőknek fiuk levele, de az ellenőrzött levélből 
semmit sem tudnak meg. Azt írja János, hogy egészséges, aztán meg
vigasztalja szüleit, hogy minden három hónapban ír majd (!). Közli 
velük, hogy eladhatják a kerékpárját, ha pénzre van szükségük. Egy 
törülközőt kér, két zsebkendőt, egy szalvétát meg zoknit. Írja, hogy 
élelmet ne küldjenek. Az örökké éhes rabnak ezt kell írni. Aggódik 
azért, hogy a birkáknak lesz-e takarmány a télen.

Milyen nehéz elviselni Jánosnak, hogy nem olvashat rend
szeresen. A fegyház ugyan ad ki könyvet, de módjával és jól megvá
logatva. Rémregényekkel táplálják a rabokat. A foglárok azonban 
csak arra ügyelnek, hogy a könyvek száma meglegyen, a kincstár 
vagyonára vigyáznak, s így a becsempészett könyvekkel ki lehet 
cserélni egy-egy selejtet. A kettős rács, a kegyetlen szigor ellenére 
mégis van valami kapcsolatuk a külvilággal meg egymással is. Az 
utóbbira főleg a séták adnak alkalmat. Egy kis beszélgetési lehető
ség van a vasárnapi misén is, de a pesti munkásmozgalmiak tudo
másukra hozzák, hogy ők nem járnak templomba. A jugoszláv elítél
tek követik példájukat. A pestiek tudomásukra hozzák, hogy ki 
akarják őket emelni a magánzárkákból ami - ki tudja hogyan - de si
kerül nekik. Többen vannak már, tudnak beszélgetni; kellemesebb 
volna a közös, ha nem zsúfolnák tele annyira, hogy a szűkén mért 
mosdóvízről is gyakran le kell mondani. A közös zárka lehetővé 
tette, hogy a foglyok gazdasági közösségben éljenek. Engedélyeztek 
nekik havi öt és fel pengős vásárlást. Dr. Weil igyekezett egy kis 
tejet és tojást juttatni nekik, sőt teát is írt ki, amit a műhelyekben 
dolgozók főzték meg. Mindezt beosztották, s így naponta hozzáju
tottak valamennyi tisztességes élelemhez. A börtönigazgatóság per
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sze erről nem tudott. De karácsonyra ajándékot ígértek. Egyenként 
szólítgatták őket az egy szaloncukor és két cigaretta átvételére a 
szeretet ünnepén.

Több, mint három hónap telt el a börtön falai között, amikor 
Jánosnak ismét engedélyezték a levélírást. Az ellenőrzött szövegben 
főleg kérések és aggodalmak vannak. A kérésekben nagyon óvatos, 
csak egy inget, alsónadrágot meg fél kiló szappant szeretne kapni, 
amit édesapja hoz majd, ha engedélyt kap a látogatásra. Látszik, hogy 
nagyon várja az apját, csak attól fél, hogy az útiköltséget a birkák 
takarmányából kell elvenni. Nagyon aggódik egy levélben közölt 
rossz hír miatt. Megtudta, hogy a kis házacskák összedőlnek a talaj
víztől. Félti a szülők házát. A levélben egy érdekes kívánságra fi
gyelhetünk föl: nyelvtant kér. A sorokból azt is megtudjuk, hogy 
édesanyja és nagynénje, Vica már meglátogatták. Nem tetszik azon
ban neki, hogy édesanyja nagyon sovány. Elég sok levelet és lapot 
kaphatott hazulról, a rokonok is gyakran jelentkeznek, „még a bál
ban is eszükbe jutott” . Be tehát több levél mehet, mint ki.

A Margit körúti fegyház lakói egyre szaporodnak. Legtöbb 
köztük a magyar, de vannak szerbek, horvátok, ruszinok, románok 
és zsidók is. Jól megférnek egymás mellett, itt nincsenek nemzetisé
gi porblémák. A Tisza menti községek, főleg Csúrog és Zsablya még 
mindig szállítják a rabokat. Az embereken kívül azonban más is 
bqj/ut az intézetbe. Tudomást szereznek az újvidéki kegyetlen mé
szárlásról. , j

Amikor már a fegyház igazgatósága is megisokallta a rabok 
számát, egy új városnevet kezdtek emlegetni az elítéltek: Vácot. 
Vác nem sok jóval biztatott, de egyelőre a ipolgári ruhába öltözés 
öröme mindent elhomályosított. A csuklókra vasak kerültek, s a 
fegyverekkel körülvett fegyenceket kivitték a nyugati pályaudvarra. 
Az emberek tömege együttérzően nézte a számalmas csoportot
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VI.

A váci fegyintézet kapuja is becsukódik mögöttük. Az első 
benyomások már minden reményt eloszlattak, ha egyáltalán re
ménynek lehetett nevezni azt a kis bizakodást, amikor a pokolból 
szabadult ember azt reméli, hogy a másik valamivel elviselhetőbb 
lesz. A rend sem tudja leplezni azt a lelketlenséget, ami itt mindjárt 
feltűnik. A katonaság helyett fakó kék ruhába bújtatott vén fegy- 
őrök őrködnek álmaik felett. ílgyelőre azonban különös gyanak
vással nézik őket. A fogadtatás hasonló a pestihez. Mindössze annyi 
a különbség, hogy itt a fürdőben meleg víz is van. A fürdő személy
zete iszonyatos látvány: testben és lélekben degenerálódott, ferde
hajlamú rabok vigyorogtak rájuk. A váci tíz esztendő megtette a 
magáét: állattá süllyesztette az embert.

A magánzárka-osztály négyemeletes épületrész, a cellák előtt 
belső erkélyek, az emeletek ugyanis nincsenek mennyezettel ellátva, 
csupán dróthálót húztak ki az erkélyek alá. Ismét a nagy törődés, 
az életekre vigyázás. A kis cellákba kettesével-hármasával helyez
ték el a rabokat. Üj állomás a kálvária útján.

Az épülettömb nagyobb, változatosabb, mint a pesti. Itt már 
„díszudvar” is van, amit valószínűleg csak külföldieknek mutogat
nak, mert a rabok a sivár fegyházudvar keskeny betonjárdáján sé
tálnak egyesével. Van aztán iparudvar is, ahol mindenféle műhely 
sorakozik. No, nem a rabok szükségleteit elégítik ki a műhelyek. 
Ők csak dolgozhatnak itt, hogy az igazságügy minisztérium tisztvi
selői olcsó ruhához, cipőhöz, bútorhoz jussanak. Külön udvarban 
vannak a kocsiszínek, raktárak, s innen nyílik a kórház kapuja is. 
A kórházban dr. Sétfa, a fölfuvalkodott sváb orvos gyakorol rém
uralmat, koszosnak, hülyének tisztelve a rabokat.

A váci Királyi Fegyintézet 9050-es számú rabja április elsején 
írhat először szüleinek. A levél meglehetősen szűkszavú. János a 
küldött fényképeknek és édesapja pesti látogatásának örül. Közli 
szüleivel, hogy Vácra vitték, s oda kétkilós élelmiszer csomagot le-
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hét küldeni, de csak húsvétra. Félénken kéri, hogy küldjenek sza
lonnát, mert nem biztos abban, hogy vágtak-e otthon disznót. Nehe
zen olvashatók a kifakult betűk. A rajta levő bélyegző viszont tiszta: 
Riba A. Hugó Kir. Orsz. Fegyintézet lelkésze, Vác. Riba Hugó ré
szeges ferences ellenőrizte a leveleket, s ha olykor józan volt, igen 
szigorúan cenzúrázott. Óvatosan kellett tehát írni.

Itt úgy látszik gyakrabban engedélyezték az írást. János má
jus 21-én ismét levelet küldött szüleinek. Kérdésükre, hogy mikor 
küldhetnek csomagot, felsorolja a jeles napokat: június 18., a Kor
mányzó úr születésnapja, Szent István, Mikulás, karácsony és pün
kösd. Kér egy budlit, hangsúlyozva, hogy ne másfajta bicska legyen. 
Májusban már szeretné látni szüleit, de csak Szent Istvánra hívja 
őket, mert addig nincs látogatás. Kéri, hogy hozzanak egy három
kilós kenyeret. A rabkenyérből sem ehet eleget, hogyne kívánná a 
mosolygós cipót, amit édesanyja szakajt. Leveléből kitűnik, hogy 
nemrégen meglátogatták. „Bár beszélgetni nem sokat bírtunk, mert 
úgy van olyankor az ember, hogy az se jut eszébe, amit meg kellene 
mondani” írja a levélben. El lehet képzelni, hogy a szeretett szü
lőket hónapokig váró fiú mennyire megilletődik, amikor elérkezik 
a találkozás nagy pillanata. Van ideje mindent végiggondolni, pon
tosan megtervezni, megformálja a mondatokat. Aztán torkát szorítja, 
nyelvét megbénítja valami. S alig, hogy távozik a látogató, ismét 
eszébe jut minden, amit mondani akart.

Szülei gondoskodása különben is megható volt. Szegénységük
ből mindig tellett csomagra. Már csak az volt a céljuk, hogy egyet
len fiuk rabságát megkönnyítsék. Persze legjobb lett volna kiszaba
dítani. Tárgyalást is kezdtek a pesti ügyvéddel, aki számukra nagy 
összegért vállalkozott arra, hogy kijárja a büntetési idő megrövidí
tését. Összeszámolták, hogy mennyit kapnak a házacskáért meg a 
birkákért - hiába mindez nem futotta. Még szerencse, hogy János 
lebeszélte őket, a helyzet bizonyára nem változott volna, ők meg 
teljes nyomorúságra jutnak.

Vácon csak a bűnözőket öltöztették daróoba. A politikai fog
lyok számára furcsa öltözéket tartogattak. Ügy látszik, hogy a bács
kai katonai raktárakban egyenruhákat is találtak. Ezeket a „csetnik 
ruhákat” , ahogyan ők nevezték, most hasznosították. Nem tudni, 
hogy a takarékosság vagy a megkülönböztetési szándék adta-e az 
ötletet, mindenesetre a foglyok jugoszláv katonákká alakultak. Nem 
fűzte őket a jugoszláv hadsereghez semmilyen szép emlék, az új 
öltözetet valahogy mégis magukhoz illőnek érezték. Jánoson először 
volt ilyen egyenruha, őt már a magyar hadseregbe sorozták, de más
hová vonultatták be.
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Megérkezésük után nem sok időre elkezdték dolgoztatni őket 
a műhelyekben. Az öreg fegyőrök kevesen voltak, meg könnyen el 
is szundítottak, s ők végre beszélgethettek egymással, összetalál
koztak, szót váltottak a régi ismerősök, a bácskaiak. Hamarosan meg
ismerkedtek és összebarátkoztak a kemény erdélyi sorstársakkal, 
minden nemzetiségű elítélttel kapcsolatot akartak teremteni. Az 
erdélyiek magatartás és szervezettség tekintetében a legkülönbek 
voltak. Gyorsan összemelegedtek a bácskaiak és az erdélyiek, és 
megegyeztek ebben, hogy kölcsönösen segítik egymást. A hazai cso
magokat szét akarták osztani, hogy minden elítélt kapjon egy kis 
élelmiszert. A fegyőrök azonban tudomást szereztek a szándékról, s 
gyorsan közbeléptek. Más tervük is volt, lapot akartak szerkeszteni, 
de ez is csak terv maradt. Nehéz volt Vácon bármit is tenni, mert 
sok volt a rabok között a besúgó.

Egy nap szomorú hír érkezett a rácsok mögé: Szevasztopol 
elesett. A németek tehát győzedelmeskednek a szovjet fronton. A 
letörtség azonban nem sokáig tartott. Maguk a fegyőrök szolgáltat
tak alapot a bizakodásra. Gyakran látogatták a foglyokat, valami
lyen kérés ürügyén. Persze ilyenkor beszélgettek is, s az őrök érdek
lődése mindinkább az angolok felé irányult. Tudakozódni próbáltak 
aziránt, hogy velük mit tennének, ha megszállnák Magyarországot 
Külön érdekelte őket a jugoszlávok és angolok szövetsége. Kezdett 
beléjük költözni a félelem. Olykor már egészen nyiltan kifakadtak 
a tizenkétórás becstelen munka és a gyenge fizetés miatt. A fegyő
rök féléimével együtt növekedett a foglyok bizakodása.

A bácskai asszonyok minden látogatási lehetőséget kihasznál
tak. Mentek a fiút, férjet, rokont látogatni, és vitték a saját szájuk
tól megvont legjobb falatokat. Augusztus 20-án több látogatója ér
kezett, nagy csomagot is kapott János. Mindenki akart kedveskedni 
nek^ valamivel. 23-án már hosszú levélben mond köszönetét minden
ért. Van ennivalója, szajppanja és pénze. 47 pengővel rendelkezik, 
tehát hét hónapig nem lesz anyagi gondja, mert összesen hat pengőt 
lehet költeni havonta. Lám még a takarékosságra is gondol a királyi 
fegyintézet. A levél azonban mást is tartalmaz. Valaki megírta neki, 
hogy anyja sokat sír, s ő vigasztalja: „Keményen kell a sors csapá
saival szembe néznünk édesanyám, nem szabad kétségbe esnünk, 
mert ha kétségbe esünk, akkor még nehezebb elviselni, és elvégre 
a mi helyzetünk még nem reménytelen” . János tehát keményebbé 
válik, már nemcsak a saját sorsát tudja elviselni, erejéből édesany
ja vigasztalására is jut. Itt is, mint minden levelében a szülők 
anyagi helyzete iránt érdeklődik. Legnagyobb gondja, hogy bimak-e
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búzát venni, vagy a péktől kell a kenyeret hordani. Végül közli ve
lük, hogy november 20-án ír ismét.

Nem múlt el azonban a három hónap a következő levélig.
Október 14-én már újra jelentkezik. Közli szüleivel, hogy 

Vácról elmennek, de nem tudja hová. Hívja őket, hogy minél előbb 
látogassák meg, mert ahová mennek, ott már nem fogadhatnak lá
togatót. Egy inget kér, bársonynadrágot és két pokrócot. Csak cipőt 
kapnak meg azt, amit nem lehet levélben közölni: egy sárga kar- 
szalagot, fekete körrel. Egy pár bakancsnál meg egy karszalagnál 
nem érnek többet a magyar államnak. Űj címet ír a borítékra: 407. 
KLGS Munkásszázad Vác. Megalakult a ,»különleges munkásszázad” , 
s várta a parancsot az indulásra. Néhány nap múlva újabb levelet 
küld. Ismét a szülők látogatását sürgeti, mintha tudná, hogy ez lesz 
utolsó találkozásuk. Október 25-én lapot küld, melyben megköszöni 
a látogatást meg Maris nénjónek a paprikást. Sikerült mégegyszer 
bácskai paprikást enni. Az édesanyja napokig Vácon volt és több 
ízben meglátogatta fiát. Most már fogadhattak látogatót a rabok, 
akár naponta is. Kegyesek voltak hozzájuk a hajcsárok, hadd bú- 
csúzkodjanak kedvükre, hiszen úgyis végbúcsút vesznek. Az utolsó 
Váci levél november 2-án íródott, s így fejeződik be: ,,Most már 
csak esetleg otthon beszélgetünk majd többet, reméljük nemsokára 
az is meglesz” .

A külsőségekre, a formaságokra mindig sokat adtak Magyar- 
országon. összeállították a munkásszázad névsorát, de azért soro
zást is tartottak. A névsor nem változott persze, mindenkit alkal
masnak minősítettek. Százkilencvenkét -rab öltözött polgári ruhába. 
Megérkezett a századparancsnok, majd a szakaszparancsnokok. Az 
udvaron rosszkedvűen ácsorogtak a ;párcsillagos honvédek őket 
rendelték ki hóhéroknak, de nem lelkesedtek a feladatért. Ahova 
mennek, ott nem válogat a kaszás, suhintására egyaránt távozhat 
az elítélt és a hóhér.

Jungman főhadnagy, a századparancsnok emberségesen bánik 
velük. írhatnak haza, látogatókat fogadhatnak, csomagot kaphatnak. 
Nincs többé semmilyen korlátozás. Közös zárkába költöznek, és meg
tárgyalhatnak mindent. A honvédek naponta vitték ki a leveleket 
és hozták be a megrendelt holmit.

A századot négy szakaszra osztották. Mindegyik szakasz a 
saját soraiból parancsnokot választott. Az első szakaszba az erdélyi
ek kerültek, és Rácz Gyulát választották parancsnoknak. A második 
és harmadik szakasz bácskai emberekből állott. A negyedikbe ke
rültek a magyar kommunisták, főleg bácskaiak, de fel töltötték a
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szakaszt más elítéltekkel is. A megválasztott parancsnok, Lukács 
Gyula, éppen az utóbbiak miatt nem szívesen vállalta a parancs
nokságot.

Az indulásig még elég sok nap telt el. A készülődésen kívül a 
most már munkaszolgálatos foglyok helyzetükről beszélgettek. Nem 
volt már kétséges, hogy a szovjet frontra viszik őket, s az sem, hogy 
miért. Magyarország nyakig belement a háborúba, de azért a minisz
terelnök az angoloknak is udvarolt. Egyébként mindegy, hogy az oro
szok vagy az angolok vonulnak-e be Magyarországra, a kegyetlenül 
meghurcolt emberektől nem várhatnak irgalmat. Valamiképpen el 
kell őket pusztítani. Legegyszerűbb volna mindjárt végezni velük, de 
ennek kellemetlen visszhangja lehetne. A legjobb megoldás tehát 
kiküldeni őket a frontra, s még ígérettel is búcsúztatni őket: visel
k ed n ek  jól, mert azt méltányolják a háború után.

1942. november 21-ón indult a század Oroszország felé*

29





vn.
A Don-kanyar másodszor jelenik meg a magyarok történel

mében. Az ősmagyarok ottartózkodásáról aránylag keveset tudunk, 
annál emlékezetesebb marad az 1942-es esztendő. A németeknek 
nem sikerült a villámháború, s Hitler követelésére negyvenkettő 
tavaszán elindul a negyedmilliós 2. magyar hadsereg és negyven
ezer munkaszolgálatos szovjet földre. A németek a nyár folyamán 
mélyen benyomultak a Szovjetunióba, de a tél beálltával már meg
kezdődött a csúfos vereségek sora. A szovjet hadsereg novemberben, 
tehát a különleges munkásszázad kivonulásának idején, ellentáma
dásba lendült. A magyar katonáknak „dicső” feladat jutott: fedezni 
a német szövetséges visszavonulását. Az eredmény negyvenezer ha
lott, hetvenezer eltűnt és hadifogoly. A rosszul felszerelt és gyengén 
táplált magyar csapatok sorait egyre ritkították a szovjet támadások, 
a kegyetlen tél és a visszavonulást akadályozó szövetségesek golyói. 
A magyar vezetők vakon szolgálták Hitlert, és a németek minden 
zagyvaságának felültek.

Jókor indították útnak a büntető századot. Vonattal Bjelgo- 
rodiig mentek, majd gyalog folytatták az utat Krasznojeba. A követ
kező állomás Novi-Oszkol, a végső cél Osztrogorszk. A város teli 
német, olasz és magyar katonákkal meg munkaszolgálatosokkal. Az 
oroszok minden éjjel repülőgépeket küldenek a város fölé, de gya
logosaik is bejárnak a határba. A munkaszolgálatosokat tovább 
meneteltetik, a várostól mintegy 25 kilométerre levő Misevo faluba. 
Hétnapos gyaloglás után megpillantják a jégpáncéllal borított Dont.

János és társai megkezdték a küzdelmet az életért, a megma
radásért. Állítólag a második vonalat kellett építeni, negyedosztá
lyú koszton, negyvenfokos hidegben. Először földkunyhók építésébe 
kezdtek, a csákány azonban tehetetlenül pattant vissza a kővé fa
gyott földről. Munka után a meggémberedett kéz halványzöld tá
bori lapot címzett a Tulipán utcába. A szülők csak annyit tudnak 
meg az írásból, hogy fiuk megérkezett valahová és egészséges. A
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tintaceruza betűi már kifakultak, a dátum dec. 24. nehezen olvas
ható. Az első és utolsó lap első oldalán nyomtatott szöveg: „Magyar- 
ország kitartás és áldozatkészsége teszi győzelmessé fegyvereinket!”

A munkaszolgálatosok hamarosan szökési terveket szőttek. Az 
egyenkénti szökés azonban veszélyes volt a többiekre, ezt kegyetlen 
tizedeléssel torolták volna meg. A már említett Rácz Gyula s a ju- 
goszlávok azonos véleményen voltak: várni kell a kísérlettel. A 
több, mint egy évig börtönben tartott, megkínzott foglyok még 
aránylag jó erőben voltak. Vagy talán az erős lélek parancsolt a 
gyenge testnek. Két tisztjük gyorsan kidőlt, a századparancsnok 
idegileg összeroppant, de ők keményen állták a sarat, helyesebben 
a fagyot.

A szovjet hedsereg voronyeszi áttörésével megkezdődött a 
„tervszerű visszavonulás” . Az első vonalak szökevényei beszámoltak 
a magyar katona lehetőségeiről: hadifogság vagy rohanás visszafelé. 
A tisztek egy része megvadul és azt ordítozza a hovédeknek, hogy 
lövöldözzék agyon a „mocskos zsidókat” . Nekik minden munkaszol
gálatos zsidó. Néhány nap alatt azonban eltűnnek a hivatásos tisz
tek. A legénység kétségbe esve látja, hogy a kitüntetettek megléptek. 
A munkaszolgálatos nyaka körül szorul a hurok. Egy részeg altiszt 
bármikor halomra lövöldözheti őket, anélkül, hogy ebből bárki kér
dést csinálna. A szökés mind időszerűbb, egyetlen lehetőséggé válik. 
Most már valóban csak a többiekért való aggódás tartja vissza az 
egyéneket. Felmerül azonban egy újabb kétség is. Hogyan fogadják 
őket az oroszok? Lesz-e, aki igazolja a szökevényt? Ki tudja, hogy 
az egymással szembeni becsületesség, a fásultság vagy a félelem 
tartja-e még mindig őket a honvéd keretlegények között.

Agyongyötörve, éhesen érkeznek ismét Osztrogorszkba, ahol 
most már teljes a fejetlenség. A szabadkai Vukovács hadnagy, az 
egyetlen tiszt, aki még velük van, nyiltan beszél a helyzetről. Be
kerítették őket az oroszok, s hamarosan fogságba kerülnek. Igyek
szik nagyon kedves lenni a munkaszolgálatosokhoz. A városban vi
szont a magyar és német őrjáratok egyre lövöldözik agyon a sárga 
karszalagosokat. A 407-es századot tovább sodorja a visszavonulás. 
Az út szélén, mint a kilométerkövek, ülnek a munkaszolgálatosok. 
Van aki nemrég dőlt ki a sorból egy kis pihenőre, van aki kővé 
fagyva tért örök pihenőre.

Vonul a szomorú menet. Enni alig kapnak a honvédek és 
munkások. A sovány gebék nem bírják húzni a szekereket, megáll
nak vagy felfordulnak. Az ember még birja. Fagyott lábait emel
geti, s menetel a bizonytalanságba. Olykor megállnak és elsáncol-
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ják magukat, szekerekkel, hóval. De ha becsap egy orosz akna, 
mindenki fejvesztve rohan szét, eldobálva fegyverét. A tisztek szor
galmasan szaggatják le csillagaikat. Aztán valahogy ismét összeáll 
a menet, és az emberek tovább vonszolják magukat. Mi tarthatja 
még mindig a visszavonulók között a munkaszolgálatosokat? Hogyan 
tudnak több száz kilométert gyalogolni? Ezt csak az értheti meg, 
aki maga is részt vett a gyászmenetben. Számuk persze állandóan 
fogyott, s mire csaknem két hónap után ismét meglátták Szúrni vá
rosát, alig voltak húszán. A honvéd keretállomány tehát nem vég
zett jó munkát. A titkos utasítás szerint ugyanis egyetlen sárga 
karszalagosnak sem kellett volna életben maradni.

János eltűnésére nem figyeltek fel különösebben. Nem is tud
juk pontosan, hogy hol maradt el a többiektől. Egyik forrás szerint 
Rácz Gyulával, golyózáporban kúszva szökött át a szovjet alaku
latokhoz.

Ősz Szabóék hiába várták a tábori lapokat. December óta 
semmi hír a fiaikról. A vöröskereszt segítségét kérték. Kitavaszo
dott, megjött az aratás ideje, a fák sárga leveleit sodorta már az 
őszi szél. A postást minden nap várták, egyre szomorúbban, fogyó 
reménnyel. Október végén érkezett meg a vöröskereszt válasza. 
Reszkető kézzel bontották fel a levelet, s magukba roskadtak, ami
kor olvasták. A Magyar Vöröskereszt közölte, hogy Ősz Szabó János* 
munkaszolgálatos a szovjet elleni háborúban 1943. január 18-án 
Osztrogorszknál eltűnt. A remény lángja alig pislákolt már, rájuk 
szakadt a teljes bizonytalanság.

Néhány nap múlva azonban beállított hozzájuk Sielnik fiá- 
keros. Csendben, néma szomorúsággal fogadták, hiszen nem tudták 
mit akar. Csak akkor csillantak fel a szemek, amikor a látogató kö
zölte, hogy előző este a moszkvai rádiót hallgatta, és János azt üzeni 
szüleinek, hogy él és egészséges. A szülő még a kósza híreket is el
hiszi, ha jók azok. Hány édesanyát éltetett esztendőkön keresztül 
egy megbízhatatlan forrásból származó értesülés. János él! Persze 
a lélek mélyén még ott ül a kétely. De eloszlik az, amikor egymás 
után kétszer állít be a sokat várt postás. Sándor János, a Bajmok 
melleti Hadikújfalu papja jelentkezik. Levelében elmondja, hogy 
véletlenül Moszkvára csavarta rádióját, mely magyar hadifoglyuk 
neveit sorolta fel, köztük Ősz Szabó Sándor zentai lakosét is. A 
Sándor névben nem biztos  ̂ de a Tulipán utcát, sőt a számot is meg
jegyezte. Másnap egy lapot kaptak, frója nem tüntette fel nevét, ő 
tehát nem véletlenül hallgatta a moszkvai rádiót. A szülői házba 
visszatért a remény.
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Értesítés az eltűnésről



VIII.

A doni katasztrófa után a Szovjetunióiban megnövekedett a 
magyar hadifoglyok száma. Csakhamar százezer embert számláltak 
a fogolytáborok. Becsapott, elárult emberek ezrei dobták el a fegy
vert és emelték fel kezüket. Inkább a bizonytalan fogolyéletet vá
lasztották, mint az esztelen halált. A büntetőszázadok tagjai kezdet
től a szökési alkalomra vártak. Számukra ez volt az egyetlen, az 
óhajtott út.

A táborok lakói nagyon tarka képet mutattak. Voltak ott még 
mindig büszkélkedő tisztek, rongyos honvédek és megmenekült sár
ga karszalagosok. Az igazoló bizottságok állandóan és sokáig dol
goztak. A kihallgatottak számtalan szűrőn kerültek át, mire egészen 
beigazolódott hovatartozásuk. A Kommunista Párt Külföldi Bizott
sága felvilágosító munkát fejtett ki a foglyok között. A kommunis
tákat azonban nem kellett felvilágosítani. Ők türelmetlenül várták, 
hogy átessenek a formaságokon.

János ügye tisztázódott. A táborból a krasznogorszki antifa
siszta iskolába került, majd a kievi partizániskolába. Szívesen vállal
ta a harcot azok ellen, akik meghurcolták, halálra ítélték. Több mint 
két évig volt karmaikban. Milyen hosszú idő egy fiatalember életé
ben! Mennyi bosszúvágy gyűlt össze a szívben! Neki nem kellett 
bemutatni a fasisztákat, akik kis híján számára is bitófát állítottak. 
Két évig gyalázták, hogy végül feketekörös sárga karszalaggal a 
biztos halálba, a keleti frontra küldjék. Mély barázdát szántottak 
leikébe a szenvedések hónapjai. Legnehezebb a tehetetlen düh elvi
selése volt. A teljes kiszolgáltatottság kegyetlenül mar a szívbe. A 
fiatal, becsületes életet, az emberibb jövő után vágyakozót meny
nyire semmibe vették. Egy szám a Margit körúton és Vácon, egy 
névtelen figura a büntetőtáborban. Hogy is tudta mindezt elviselni?

A diverzáns akciókra kiképzett partizáncsoport élére Rácz 
Gyula kerül. Köztük van Ősz Szabó János és a volt magyar repü
lőstiszt, Szőnyi Márton. 1944. május 15-én Satanowsky ezredes, a
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Lengyel Partizánegység parancsnoka napiparancsot ad ki: a Rácz- 
csoport azonnal jelentkezzék egységénél. A találkozás percei meg- 
hatóak voltak. A hagyományos lengyel^magyar barátság ,s az elkö
vetkező nagy feladatok fűtötték a kebleket az összeölelkezés pilla
natában.

Satanowsky ezredes egysége a Pripjet-mocsarak környékén 
működött. A parancsnoksága alá tartozó csapatok a Kovel-Breszt- 
Pinszk városok által bezárt háromszögben Nyugat-Belorusszia és 
Ukrajna területén vívtak nehéz küzdelmeket. Ahol ők működtek, 
az ellenségnek pillanatnyi nyugta nem volt. A különben is bizony
talan fasiszta egységek reszkettek a partizánok támadásaitól. A 
hadsereg elhelyezkedését nagyjából ismerték, de a (partizánok min
dig a legkellemetlenebb helyen és nemvárt időben bukkantak föl. 
Ukrajnából Lengyelországba vezényelve, lengyel földön hadakozva 
adtak bizalmat a leigázott népnek, s megrémítették a megszállókat. 
A partizánegység neve: ,,Jeszcze Polska nie zginela” (Nincs még 
veszve Lengyelország).

A lengyelek és magyarok közös harcai azonban nem tartottak 
sokáig. A magyar osztagot 1944 május végén a Rovno melletti Oba- 
rov községben levőt partizántáborba rendelték. A magyarokat itt 
új ,s nem kevésbé veszélyes feladatra készítették elő.

Magyarországon közben furcsa események játszódtak le. Hitler 
március 17-én magához rendelte Horthyt és közölte vele, hogy a 
német csapatok megszállják az országot. A német megszállás meg
nyitotta a pokol kapuiit. Már nemcsak a kommunisták, hanem min
den haladó ember élete veszélybe került. Hosszú szerelvények in
dultak oda, ahonnan nincs visszaút. A szovjet csapatok rohamosan 
közeledtek a határok felé. Az angolok nem tárgyaltak tovább a ma
gyar ügynökökkel, hanem a Szovjetunióhoz utasították őket. A há
rom nagyhatalom teheráni találkozóján, 1943 novemberében ugyanis 
eldöntötték, hogy Magyarországot szovjet csapatok szállják meg. 
Az angol-amerikai hadsereget váró Horthy nem kegyes megszállókat 
kapott, hanem súlyos bombákkal felszerelt repülőgépeket. Magyar- 
országon mindenki tudta, hogy a háború a végéhez közeledik. A 
kormány azonban még nem okult eleget. Ahelyett, hogy mentette 
volna a menthetőt, az ország népét a legnagyobb borzalmaknak szol
gáltatta ki. A magyar vezetők hűséges csatlósként, az utolsó pilla
natig híven szolgálták Hitlert.
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Partizán alakulatban



IX .

Augusztus 8-án délután egy tizenöt tagú csoport érkezik a 
kievi repülőtérre, egy szőke lány és tizennégy férfi. Ruházatuk ve
gyes, a rövidszárú csizma fölött orosz és magyar egyenruhák, pdló- 
tabekecsek. Felszerelésük kisebb és nagyobb fegyverekből, rádió 
adóvevő készülékből és robbanóanyagból áll. Nyilvánvalóan beve
tésre készülnek, csak az a furcsa, hogy az áruló egyenruhák helyett 
nem bújtatták őket civilbe.

A vezető, Szőnyi Mártom, Horthy volt pilótahadnagya még
1941. augusztus 27-én került szovjet földre. Gépét lövés érte, s csak 
az utolsó pillanatban sikerült kiugrania. A fogságban sok mindenre 
rájött, megtudta, hogy az ellenséget nem a Kárpátokon túl kell ke
resni. Azok indítottak rablóhadjáratot, akik előtt tiszti esküt tett. 
A politikai tiszt egy középmagas, vizslaszemű fiatalember: hősünk. 
Grigorij Alekszandrovics Novotnij szovjet főhadnagy az osztag törzs
főnöke, Polnyickaja rádiósnő, Szemejmyuk rádiós, Vlagyimir Zsdlja- 
jev robbantó és Jevgenyij lonov orvos a szovjet föld szülöttei. A 
többiek magyarok, és hadifoglyok voltak mielőtt partizániskolába 
kerültek. A gép csak tizenhármukat vihette magával.

Szönyi és Ősz Szabó hosszan tanácskozik egy szovjet főhad- 
naggyal. Nekik kell eldönteni, hogy ki legyen az a kettő, aki lema
rad a repülésről. A (pilóta ugyanis csak tizenhárom embert vihet az 
utasszállító gépen. Két emberért nem meri kockáztatni minda-nnyiuk 
életét. Mintha a létszám-csökkentéssel az életeket biztosítaná valaki.

A motorok felzúgnak, s a repülőgép a magasba emelkedik. A 
csoport tagjai mélyen hallgatnak. Valószínűleg ki-ki saját múltjára 
és a vállalkozás kimenetelére gondol. Szőnyi a három évvel ezelőtti 
repülésre gondolhat. Akkor a Szovjetunióban ugrott ki magyar gép
ből, most Magyarországon hagyja el a szovjet gépet. Két sorsdöntő 
repülés és kiugrás. Ősz Szabó huszonegy éves volt, amikor meg
kezdődött kálváriája. Csak véletlenen múlott, hogy Zen tán megme
nekült a bitófától. A Tumelben töltött hetek, a Margit körúti és váci
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hónapok gyilkos légkörében sokszor juthatott eszébe, hogy talán a 
halál könnyebb lett volna, mint a börtön embertelensége. A büntető- 
században csakúgy halálraítélt volt mint társai. Az átszökés sike
rült, de az életben maradásra kis valószínűség volt. Mindig a halál 
árnyékában. A patrizán hacrokat már szívesen vállalta. Az életve
szély ott is állandóan jelen volt, de mégis más fegyverrel harcolni, 
mint kiszolgáltatottnak lenni. Bizonyára tudja, hogy rövid, de vég
telenül mozgalmas életének utolsó vállalkozásához érkezett. A há
ború most már csak néhány hétig, esetleg néhány hónapig tarthat. 
A többi magyar bizonyára egy kissé szorongó érzéssel közeledik 
Magyarország felé. Nekik ez lesz az első bevetésük, méghozzá ha
zai földön.

Az ejtőernyősök kinéznek az ablakon. Lent lángok világítanak 
bele az éjszakába. A közelükben tüzek robbannak. A légelhárító 
ágyúk célbavették őket, a gépnek magasabbra kell emelkedni. Aztán 
elmarad a tűzijáték, csak a csillagok fénylenek már. Augusztus a 
csillaghullás hónapja. A magyar nép ősi hiedelme szerint minden 
lehullott csillag egy emberi élet kialvását jelenti. Az ő csillagjuk 
még egyelőre fent ragyog.

Az idő éjfél felé közeledik, amikor megszólal a figyelmeztető 
csengő. A fülke ajtaja kinyílik, az éjszaka, az ismeretlen mélység 
egymás után nyeli el a partizánokat. A Bükk hegység felett ejtőer
nyők imbolyognak. A szerencsésebbek síma talajon érnek földet, 
de van akinek ejtőernyője a fák lombjai között köt ki. Furcsa ne
szek, suttogások hallatszanak. Egymást keresik. A percek lassan múl
nak. Végre tízen összeverődnek. Csizmadia Gyula, Báli Ferenc és 
Kiss Benjámin nem jelentkeznek. Jó órai váakozás után Szőnyi pa
rancsot ad az indulásra. Fáradtan érnek fel a hegygerincre, ahol le
pihennek, itt várják meg a reggelt.

Augusztusban korán virrad, s az ejtőernyősöket talpra állítják 
a lombok között áttörő napsugarak. Szőnyi messzelátóval figyeli a 
vidéket, amikor egy fán ejtőernyőt fedez fel, három embert azonnal 
útnak indít a -másik három keresésére. Ezek csakhamar visszatérnek. 
Kis híján csendőrökbe szaladtak, érkezésükről már tudtak. János 
borzongást érez, a dühtől a fejébe száll a vér. A kakastollasokat 
nem lehet eléggé gyűlölni.

Az ejtőernyős csoport nem maradhat sokáig a búvóhelyen. 
Egyik fontos feladatuk az, hogy a Bükk lakóival kapcsolatot teremt
senek és felvilágosítsák őket a valóságos helyzetről. Az eseményeket 
szépen szőhetnénk úgy, hogy leírnánk a partizánok találkozásait a 
tanyák lakóival, akik megmentőiket üdvözlik. A hőstett tagadhatat
lan, a vállalkozás nagy, de a logika ellentmond minden összeölelke-
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zésnek, a huszonötéves távlat más megvilágítást kíván. Kétségtelen, 
hogy a Bükk tele van német meg magyar katonákkal és veszett 
csendőrökkel. Naivnak hatna azonban, ha mindezt azzal magyaráz
nánk, hoigy a partizánok megérkezése általános ijedelmet váltott 
volna ki, hogy egy ezred katonaságot nem tudtak a frontra küldeni, 
mert lekötötték őket az ejtőernyősök. Még valószínűtlenebb volna 
azt állítani, hogy a katonaság vagy csak a tisztek nagyon akartak 
a frontra vonulni. Negyvennégy nyarán Magyarország északi részein 
a katonaság attól félhetett, hogy a front hamarosan a helyükbe jön. 
A nagyszámú katonai egység minden valószínűség szerint védelmi 
célokból tartózkodott a Bükkben. Ekkora erővel nyilván nem lehe
tett harcba szállni. A legtöbb, amit a partizánok megtehettek, kisebb 
csoportok megtámadása, s ezzel a különben is meglevő pánik foko
zása lehetett. A néppel való kaposolat megteremtése elkerülhetetlen. 
A felvilágosító munka szükséges, de nem mellőzhető tény az sem, 
hogy a partizánok élelmezéséről is gondoskodni kellett valakinek. 
Ne feledjük el viszont, hogy a partizánokkal való érintkezés, azok 
elrejtése vagy élelmezése azonnali kivégzéssel fenyegetett. Márpedig 
nem igen hihető az, hogy a bükki magyar annyira öntudatos volt 
negyvennégyben, hogy életveszélynek tette ki magát, legyen szegény 
vagy százholdas gazda. Egy ilyen vállalkozás csak akkor lehet ered
ményes, ha saját tömegeire támaszkodik. Az igazság viszont az, 
hogy a Bükkben nem lehetett nagyobb számú öntudatos emberre 
számítani. A fegyveres túlerőn kívül a bázis hiánya jelentett ko
moly, végzetes nehézségeket.

Az ejtőernyősökről hallottak, a proipaganda kegyetlen és kí
méletlen fegyvereseknek festette őket. S amikor Szőnyi Márton vagy 
Ősz Szabó János megjelent egy tanyán, az anyanyelvükön szólt a 
lakókhoz, emberi szavakkal közeledett hozzájuk, bizonyára elcso
dálkoztak. János, a nincstelen földmunkás hozzájuk hasonló volt. 
Egész magatartása emberi, megnyerő. A csendőrök soha sem tudtak 
így közeledni az okkal bizalmatlan és félénk parasztemberhez.

Esőmosta csapásokon vonul a Bükkben tíz elszánt partizán. 
Igyekeznek az erdő sűrűjében maradni, ott talán nem éri őket kelle
metlen meglepetés. A néhány emberrel való találkozás hasznos volt. 
némileg tájékozódtak arról, hogy merre tartózkodik a katonaság. A 
helyzetet azonban egészen ki kell ismerni ahhoz, hogy eredményes 
vállalkozásba fogjanak. A Bükköt egyikük sem ismeri, az erdő vé
delmébe fogadhatja az üldözötteket, de vermet is állíthat nekik. A 
rádiósok összeköttetést teremtettek Kiewel. Nógrádi Sándor, a par
tizániskola magyar szekciójának vezetője tud már róluk, s ez vala
mennyire megnyugtatja őket. Ősz Szabó és Szőnyi magabiztossága
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hitet önt beléjük. A parancsnok és a politikai tiszt edzett harcosok. 
A három baj társ eltűnése azonban nyomasztó érzést kelt bennük.

— Kezeket föl! — hangzik az artikulátlan ordítás. Hirtelen a 
hang irányába fordulnak, s megpillantják a feléjük közeledő kato
nákat. A következő pillanatban fegyverek dördülnek, a fák és cser
jék ágai közéjük hullanak. Másodperc sem múlik el talán, amikor 
mind a tíz géppisztoly megszólal a fák tövénél. Emberi üvöltések 
reszkettetik meg a levegőt, aztán hirtelen csönd támad. A katonák, 
mintha parancsot kaptak volna rá, hirtelen hátraarcot végeznek, és 
szaporán haladnak le a lejtőn. János felugrik, nézi az embereket és 
maga sem hiszi, hogy nem sebesült meg senki. A többiek most estek 
át a tűzkeresztségen. A osciport tovább indulna, de egy ember eltűnt. 
Kutató szemek figyelik a környéket, s nagy az öröm, amikor meg
pillantják Vlagyimirt, a robbantót. Az inge furcsán eláll testétől. A 
gyerekek szokták az ingderekat gyümölccsel megrakni, a robbantó 
viszont a tölteteket csúsztatta bele. Ha elfogják, levegőbe röpül, és 
magával viszi támadóit.

Három ember halad az erdei ösvényen: Csizmadia Sándor, 
Báli Ferenc és Kiss Benjámin. Ök azok, akik elszakadtak a csoport
tól. Ejtőernyőjük a fák lombjai közé akadt. Valamivel hátrább hú
zódtak szerencsére, mert a katonák felfedezték a fehér lepleket. 
Várták a rakéta jelt. Tudták, hogy a megegyezés szerint a bázist a 
Bán völgyében, Dédes közelében kell keresmiök. Egy kint dolgozó 
házaspárt látnak, megtudják tőlük, hogy hol tartózkodnak, és meg
indulnak Kiss Benjámin faluja felé. Az édesapa és az ismerősök bi
zonyára segítségükre lesznek. A távolság nagy, s az idő inem kedvez 
nekik, sátorlap alatt töltik az első éjszakát. Az ázott földön mind 
nehezebben emelgetik csizmájukat. A fegyverek súlya egyre jobban 
vállukra nehezedik. Pihenőt kell tartami, és szemükre ránehezedik 
az álom. Az ébredés kíméletlen, az ismert hangokra borzongás fut 
végig hátukon. Mire magukhoz térnek, már minden késő. Jaj annak, 
akit csendőr riaszt fel az édes álomból.

Arlóba, a községházára kísérik őket. Motozás következik. Az 
asztalra kerül három könyv, egy Petőfi kötet, a Kommunista Kiált
vány és egy vékonyabb füzet, a címe: Horthy a felelős.

A kínzás változatlanul kíméletlen, és folyik éjjel-najppal. Ügy 
látszik, nem érik meg a szabadság napját. Az összetört embereket 
az ózdi csendőrök szállítják el. Hármuk közül csak Báli Ferenc ma
rad életben.

Térjünk azonban vissza a másik tízhez. Beszélgetnek, az el
múlt egy hét eseményeit igyekeznek felmérni. Egyiknek úgy tűnik, 
hogy nem sokat tettek a katonasággal elárasztott Bükkiben. A politi
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kai tiszt viszont azzal vigasztalja - talán nemcsak társát, hanem ma
gát is- hogy ezernyi katona miattuk nem mehetett a frontra. Meg 
a lakosság is bizakodik, várja a pusztító háború végét. János hite 
töretlen a legnehezebb órákban is. Igaza van. Ha nem hinne, mi 
tartaná benne és társaiban a lelket? Azzal viszont ő is egyezik, hogy 
nyakukon van a nagyszámú ellenség, és biztosabb helyre kell mén- 
niiök. Szőnyi leghelyesebbnek azt tartja, hogy húzódjanak Csehszlo
vákia felé, és csatlakozzanak az ottani ipartizánokhoz. Ősz Szabót és 
Novotnijt inti magához, terepszemlére indulnak. Alig távolodnak el 
félkilóméternyire, hét dermedt arc figyel fel a puskalövésekre és a 
szovjet géppisztoly pattogására. Csak a tisztást látják, amelyen 
Szőnyiék átvágtak, s ahol most a gépkocsikról katonák és csendőrök 
ugrálnak le.

A hajtóvadászat csak este szűnik meg. Hét ember lapul a rej
tekhelyen, és várja a másik hármat, a vezetőket. A percek lassan 
múlnak, a bizonytalanság egyre jobban rájuk nehezedik. A hurok 
szorul, nem várhatnak tovább. Az irány Rimaszombat. Éjjel mene
telnek, óvatosan közelítenek meg egy-egy házat, hogy élelmet kér
jenek, nappal rejtekhelyét keresnek. Egyik éjjel két részre szakad 
a csoport. A négy szovjet ember a csehszlovák partizánok felé foly
tatja az utat, a három magyar elgyötörtén keresi a kiutat az ellen
ség gyűrűjéből.

Egy hét telt el a leereszkedés óta.
János egy sziklahasadékban ül. Bénító fáradtságot érez. Meg

gyötört teste nem engedelmeskedik, sőt a gondolatokat is magával 
húzza és megakasztja. A meggyötört arc öregnek látszik, pedig csak 
tavasszal, a lengyel partizánok között ünnepelte huszonnegyedik 
születésnapját. A vizsla szemre mintha ködfelhő húzódna. Nem tudja 
mire vár, s azt sem, hogy mennyi ideje. Felködlik agyában az ütkö
zet emléke, amiből élve került ki, de elszakadt a másik kettőtől. 
Ismeretlen tájakon bolyongott, egyre fogyasztva a maradék erőt. 
Most jól esik a mozdulatlanság. Az éhség gyötrelmeitől is megsza
badul lassan. Szájában érzi még a szeder savanyú ízét. Most csak 
a vizet kívánja. Mielőtt ide telepedett, ivott a közeli forrásból, de 
ismét száraz a torka.

A gondolatok ismét világosabbak. Felötlik a zentai kis ház 
képe. Édesanyja a konyhában szorgoskodik, apja az udvarban tesz- 
vesz. Esős a nyár, sikerül elég szénát gyűjteni a birkáknak. Mikor 
is látta utoljára szüleit? Igen,, Vácon találkoztak, mielőtt a frontra 
indították meghalni. Persze őt a halálnak szánták. Megborzong a 
látvány emlékétől. A kaszárnya udvarán bitófák, s egymás után 
szorul a hurok társai nyakán. Neki megkegyelmeznek, hogy a pesti
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és váci siralomházban készítsék el ismét az utolsó útra. Az orosz 
tél nem ölte meg, s elkerülték a golyók akkor is mikor átszökött. A 
partizánháború hónapjai. Milyen hősiesen küzdöttek a lengyelek. 
Belenyilalt a tudat, hogy a csendőrök ismét a közelében vannak. 
Keresik, itt szimatolnak valahol. Nem! A véres kezek nem ragad
ják torkon!

Nehéz mozdulattal nyúl a géppisztoly után. Persze a golyókat 
kilőtte rájuk. Igen, a pisztolyban vain még egy golyó. Lassan emel
kedik a kéz, a cső hidegen tapad a verejtékező halántékhoz.

Az erdőben fát szedegetnek a hangonyi asszonyok. Dörrenésre 
figyelnek fel. Lövés a közelben? Elég gyakran hallanak mostanában 
ilyesmit, de most mintha egész közel lőtt volna valaki. Vinni kell 
haza a fát. Horváth Istvánná hátát nehéz köteg nyomja, amikor a 
falu felé tart.

A katonák felfigyelnek a lövésre, és gyors iramban haladnak 
a dörrenés irányában. Valakit látnak a szakadékban. Csőre töltött 
fegyverrel közelednek, most már lépésről-lépésre. Az ifjú fejéből 
lassan szivárog a vér. Durva kezek ragadják meg az élettelen testet. 
A kocsi a temető széléin áll meg, s az ifjút a hangonyi temető árkába 
fordítják.

Befejeztetett. Az édesanya sokáig nem tudta pontosan hogyan 
távozott szeretett fia. 1966 decemberében írt neki Horváth Istvánné.

„Kedves asszonyom egy pár sorban akarok irni a maga fiáról, 
mert én láttam őt meghalva, sajnos életben nem beszéltünk 
vele. Mi többen mentünk szomszédokkal az erdőre fáért és 
beszélgettünk a partizánokról. Ahogy haladtunk az erdő felé 
egyszer csak lövést hallottunk, ekkor lőtte agyon magát a 
maga fia. Mi csak akkor láttuk, amikor kocsival behozták a 
katonák a temetőbe. Az anyósomnak a testvére egy idős néni 
meg akarta mosni az arcát a vértől és a piszoktól, de sajnos 
nem engedték neki a katonák. Ez az asszony már nem él.”
Szőnyi Márton élve menekült meg az üldözőktől. Novotnij 

elesett. Egyedül bolyongott az erdőben, társait keresve. Az éhség és 
fáradtság a tanyák felé irányították lépteit. Mindenütt szívesen fo
gadták, bár tudták, hogy milyen veszélyes partizánokat rejtegetni. 
Kilátástalan helyzetében egyetlen vigasztalása az volt. hogy ha 
valameddig kitart, megéri a felszabadító csapatok érkezését. Nem
csak ő várta a háború végét, hanem a vidék kifosztott lakossága is. 
A várt nap azonban nem virradt fel számára. Szeptember hetedikén 
éjszaka, tehát egy hónappal bevetésük után, a Kissikátor környéki 
Macskás tanya istállójában aludt. A tanyásgazda tudta, hogy ebből 
az álomból még felébred, de a következő örökké tart.
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A Szőnyi-csoport négy tagját Sopronban végezték ki, kettőt 
életfogytiglani fegyházzal sújtottak. A magyarok közül az utóbbi 
kettő, Báli Ferenc és Molnár István érte meg a felszabadulást.

Kiváló emberek estek el a Bükkben, köztük Ősz Szabó János 
is. Mindez huszonöt évvel ezelőtt történt, mi tehát kellő távolságból 
szemléljük az akkori eseményeket. A nagy vállalkozásnak bizonyá
ra megvolt az indító oka. A ma emberében mégis olyan kérdések 
ötlenek fel, melyekre nehezen kap választ. A kievi patizánközpont 
vezetői bizonyára tudták, hogy a Bükkben mekkora fasiszta haderő 
tartózkodik. Az viszont még a kívülállók számára is világos volt, 
hogy a fasizmus csillaga leáldozóban van. A háború még eltarthat 
néhány hétig, esetleg néhány hónapig, a kimenetel azonban bizo
nyos. A katonai erkölcs radikális, mindent megenged, sőt megkíván 
azért, hogy az ellenségre csapást mérjen. Az emberi erkölcs viszont 
másként ítél. Inkokolt-e az, hogy többezres hadsereg közé tizenhá
rom embert küldenek, elsősorban azért, hogy lekössenek bizonyos 
számú katonát? A kis csoportot a biztos halálba lehet-e küldeni 
azért, hogy nyugtalanságot keltsenek az ellenség soraiban? Ősz 
Szabó Jánosról tudjuk, hogy legszebb fiatal éveit adta a mozgalom
nak, hogy alig múlt huszonegy esztendős, amikor csak véletlenül 
menekült meg a bitófától? A további években is állandóan a halál 
árnyékában élt, a kaszás minden pillanatban lesújthatott rá. Nem 
kellett volna-e megkímélni a drága életét, hagyni, hogy megérje a 
felszabadulás örömét? Ezekre a kérdésekre jó lenne megnyugtató, 
emberi választ kapni.
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X .

A háború fegyverei elhallgattak. Milliók életébe került a fa
sizmus őrjöngése. Ezer és ezer család gyászolt. Megindult a kegyet
len háború nyomainak eltüntetése. A lerombolt házakat újjáépítet
ték, a szívekből azonban nem lehetett kitörölni a gyászt. Világok 
omlottak össze a fájdalom súlya alatt. Azok reménykedhettek még 
csujpán, akik biztosat nem tudtak. A messzi fogolytáborokból még 
jelentkezhet a fiú vagy apa. Kevés remény volt igazolt.

Zentán a Tulipán utcában (később Papp Pál utca) még hittek. 
Jóska bácsi és Mári inéni nem nyugodhattak bele, hogy egyetlen 
fiuk, János végleg távozott. Nem bir a halál a fiúval, kettőjük gya
kori küzdelméből mindig János került ki győztesen. Egy szép napon 
majd beállít a gyerek, ragyogó arccal szalad édesanyja felé, miköz
ben kitüntetések csörögnek duzzadó keblén. Az emberek nagyon sok 
mindent beszélnek, de ki hallgat az ilyesmire. Gergő bácsi is olyas
mit talált mondani, hogy János meghalt, de az apa tudja, hogy az 
első világháborúban hány embert temettek el, s egyszer csak előke
rült. addig meg végzi az ember a dolgát. Majd segít János, ha 
megérkezik.

A postás elég gyakran kereste fel Ősz Szabóék házát. Az első 
levél nagy izgalmat keltett. Ismeretlen írás, elolvasni sem tudják, 
hát még megérteni. Biztos Jánosról van benne szó, ezt határozottan 
érzik. Szaladnak vele az orosz ügyvédhez, aki nem hajlandó lefor
dítani, mondván, hogy szerelmes levelekkel nem foglalkozik. Elő
kerítik az orosz emigráns ismerőst. Olvassa a sorokat, de csak félig- 
meddig érti, mert nem orosz írás az, hanem lengyel. Annyit tudnak 
meg mindössze, hogy a levél írója lengyel lány, aki Jánost keresi. 
A lengyel levelek aztán tovább érkeznek, s az emigráns egy tál 
palacsintának elpusztítása közben megírja a válaszokat. Keserűek 
a lány sorai, nem várta, hogy János, amikor hazaiér, mindjárt elfe
lejti. Dehogy felejtett, csak kapcsolatuk történetére a hangonyi föld
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nehezedett. Több, mint tíz levél jött Lengyelországból, s a válasz: 
a szülők legalább úgy várják János jelentkezését, mint a lány.

A parázsló szemek egyetlen lány felé tekintettek vágyako
zóan. Valahol a kiképző táborban kezdődött. Az életben maradt sors
társak emlékeznek egy szőke lengyel lányra. Főhadnagy volt, hazája 
szabadságáért küzdött. Szívében azonban a lengyel haza mellé egy 
zentai magyar fiú is beköltözött. Biztosan szép terveket szőttek, ál
modoztak a háború utáni napokról.

Az évek múltak, már több, mint négy elszaladt azóta, hogy 
a vöröskereszt János eltűnéséről értesítette Ősz Szabóékat. íratták 
a leveleket, mindenütt keresték a fiút. 1947 végén kapták meg a 
Magyar Partizánok Bajtársi Szövetségének értesítését: „1944 augusz
tusában szállt le Magyarországon. A német SS-ekkel és csendőrök
kel vívott harcban a Bükk hegységben halt hősi halált” .

A nehezen elviselhető bizonytalanság elszállt, s helyébe köl
tözött a máig tartó gyász.

Jóska bácsi és Mári néni a hetvenen túl vannak. Napjaik 
csendes egyhangúságban telnek. Az emlékekből élnek. Nincs olyan 
nap s a napnak olyan órája, amikor nem gondolnak Jánosra. A kis 
házat, az utcai szobát megtöltik az emlékek. A falakon képek, az 
asztalon levelek, s a lassan zakatoló szívekben szomorú szeretet — 
minden Jánosra emlékeztet. Látogatót szívesen fogad az idős házas
pár. Kifogyhatatlan ,a szó, életre kapnak az emlékek. Ebben az ágy
ban aludt, itt olvasott, ott írt. A fájdalom már halványodik. A láto
gatónak is olyan érzése támad, hogy János csak rövid időre távozott, 
s egyszer még benyit a házba.

1964 májusában a Partizán Szövetség Hangonyba hívta a szü
lőket. Augusztus 9-én az embertömegben két könnyező öreg állt. 
Több mint két évtized után találkoztak fiukkal, akit díszes koporsó, 
majd az új sir fogadott be. A temető árkából kihantolták Ősz Szabó 
János és Grigorij Novotnjj földi maradványait és közös sírba he
lyezték. A síron mindig friss virág nyílik, egy hangonyi kislány, 
Dúl Zsuzsika helyezi oda.
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A hősök emlékműve Hangony mellett



A FIATAL TOLLFORGATÓ
Az életrajz csak röviden szól arról, hogy Ősz Szabó János 

írogatott is. Tudjuk, hogy az olvasás iránti vágy korán jelentkezett 
nála. Az otthoni környezet persze nem kínált sok szellemi táplálé
kot. A szülői házban a kalendáriumon kívül aligha talált más olvas
nivalót. A korai érdeklődés bizonyára az ifjú alkatával, szellemi vi
lágával függ össze. János nehéz fizikai munkával kereste meg a 
mindennapi kenyeret, de megjelenése nem testi munkásra vallott. 
A törékeny alkat, az értelmes arc, a lángoló szemek inkább a szellem 
világa felé mutattak. A könyv természetesen, lágyan simult kérges 
tenyerébe, s a szemek lázasan futottak végig a sorokon. Minden is
merőse azt mondja, hogy falta a betűket.

A könyvek beszerzésére több lehetőség kínálkozott. A szak- 
szervezetnek elég szép kis könyvtára volt, de a haladó irodalom 
termékei barátok kezéből is kerültek hozzá. Legdöntőbb hatása még
is a HÍD-nak lehetett. A folyóirat a munkássághoz szólt, a szerkesz
tők és írók az ő édreklődésüket tartották elsősorban szem előtt. A 
terjesztésre külön gondot fordítottak, széles terjesztőhálózatot épí
tettek ki. Nagy volt a HÍD szerepe abban, hogy a dolgozók rendsze
resen olvastak. Zentán és környékén János vállalta és sikerrel vé
gezte a folyóirat terjesztését.

A könyvekből és lapokból szerzett tudás és élmény lassan 
felhalmozódott, majd átcsapott egy magasabb igénybe. A saját sor
sáról, küzdelméről olvasó munkás maga is tollat ragadott, s megkí
sérelte leírni élményeit. A mondanivaló sok volt, fejében szépen 
kikerekedtek a történetek, a toll azonban nehezen engedelmeskedett, 
mint a legtöbb kísérletezőnél. A befogadás és alkotás képessége egy
séget alkot, az utóbbi folyamat mégis sokkal nehezebb. Az első sorok 
leírása Jánosnál is megfeszítőbb munkát igényelt, mint a téglaége
tés. De hősünk nem rettent vissza a nehézségektől, a küzdelem őt 
mindig serkentette. A petróleűmlámpa rőt fényénél vívta meg nehéz 
küzdelmét a szavakkal. Győztesen került ki. Az írások szaporodtak,
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s hamarosan vastag füzetet töltöttek meg. Mennyivel könnyebb dol
ga volna most a szerzőnek, ha előtte feküdne a sok írás, ha belela
pozhatna a füzetbe. Sajnos ezen hiába bánkódunk. A nehezen ösz- 
szehordott kis könyvtárral együtt az írásokat is megemésztette a 
kemence lángja 1941 őszén. Mindössze öt novella áll rendelkezé
sünkre, amelyek a HÍD-^ban és a Világképben jelentek meg. Ezekről 
az írásokról szólhatunk csupán.

Laták István, a HÍD technikai — és társszerkesztője még élén
ken emlékezett az első találkozásra. Szabadkán a szerkesztőségben 
kereste fel az átszellemült arcú zentai fiatalember. Beszélgettek a 
terjesztésről meg a tudósításról. Biztatta Jánost, hogy írja meg él
ményeit. Ügy látszik, hogy csak egy kis ösztönzés kellett már akkor 
neki, az első szárnypróbálgatások már mögötte voltak, s hamarosan 
elküldte első írását. Határozott íráskészsége volt. Persze a gyakor
latlanság s a nyelv szabályaival való küzdelem meglátszott a novel
lán. A lektornak mégis kevés dolga akadt, nagy változásokat nem 
kellett eszközölnie, a leközölt írás Ősz Szabó Jánosé volt. Később 
Zentán, Molnár Péter lakásán találkoztak, ahol már nem általános
ságban beszélgettek. Laták arra hívta fel az ifjú tollforgató figyel
mét, hogy a kegyetlen munkássors leírásánál is találjon valami vi
gasztalót, forduljon legalább a természet szépségei felé.

1939 áprilisában jelent meg az alig tizenkilenc esztendős ifjú 
első írása, Az utolsó kenyér. Duda István ötgyermekes családapa 
nyomorúsága megdöbbenti az olvasót. A városszéli viskóból indult 
el Duda hajnali sötétben az urasághoz munkát keresni. A hídfőnél 
verődött össze a rongyos csapat, dideregve a széltől és a félelemtől, 
hogy még tízdináros napszámért sem kellenek. A túlsó partról kont
rasztként jelent meg az „írnok úr” , bőrkabátban és gyapjúkesztyű
ben. Az emberek tolongásából szinte már érezni a kimenetelt: nem 
kell a sok munkás. Duda magába roskadva megy hazafelé, a teljes 
bizonytalanságba. A történet nem elképzelt, a szereplők ugyancsak 
felismerhetők. A városszéli nyomorúságot közelről ismerte János, 
hiszen ők is arra laktak. Az írnok a csókái Lóderer-uraság megbí
zottja, a nagybirtok hajcsára, ahol kora tavasszal alig vesznek fel 
napszámost. Hiteles történetről, van itt szó: az író maga is sikerte
lenül vonult el egy nap a hídfőtől.

Júliusban másik írást közöl ,a HlD, Ősz Szabó János földmun
kás aláírással. Meglepetés az olvasó számára az első személyiben 
való elmondás. Itt már természetes egyszerűséggel írja le a vele 
megtörtént eseményt, persze a szépíró eszközeit keresve. A major 
című novella azonban még egy eltérést mutat az előbbivel szemben:
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-más a hangneme. Ügy látszik, írója fogékony volt a szerkesztői meg
jegyzések, utasítások iránt. A szegény ember kiszolgáltatottságáról 
beszél itt is, de hangja könnyebb, elviselhetőbb, a nyomorúságot 
nem annyira naturalisztikusan tárja az olvasó elé. Az írás meggyőző 
ereje viszont mégis nagyobb, mint a néhány hónappal előbbi. A 
probléma egyébként változatlan. A szomszéd Manger Jani bácsival 
Törökkanizsára, a grófi birtokra ment dolgozni. Jani bácsinak ugyan
is ott feles bosztánja volt. Jánoshoz közel áll a téma, az ő szülei is 
sokat bosztánoskodtak. Egy hétig lakott a cselédszoba szalmáján, s 
fuldoklott a négy család részére készült közös konyha füstjében. 
Végig esett az eső, dolgozni tehát nem lehetett, amikor meg rövid 
időre kiderült, a gróf mákját gyomlálták, és a halastó zsilipjét javí
tották; móváztak a gróf úrnak, akitől fizettségként még a kiolvasott 
újságot sem kapták meg. Mindezt könnyedséggel írja le, csak a be
fejezésnél komorak a sorok. Otthon, a szülői háznál borul be igazán 
az ég, amikor látja édesanyja kétségbeesését. Ők megeszik a krump
lipaprikást is, de a malacoknak nem lehet megmagyarázni, hogy 
nincs pénz moslékra. Az ember, mindent kibir, többet mint a lelket
len állat. Ez a kérdés később is foglalkoztatja, amikor az írói ambí
ciók kénytelenek egy-egy börtönbe írt levélre korlátozódni. Akkor 
azért aggódik, hogy a birkákat lesz-e mivel etetni a télen. A befe
jezés különösen érdekes, arról árulkodik, hogy a tizenkilenc éves 
ifjú felnőttnek érzi magát. Idézzük az utolsó sorokat:

„Látom, hogy könnybe lábad a szeme. Sír. Ő még csak sírhat, 
de mit csináljak én? . . .  Én nem sírhatok!. . .  Szégyen lenne sírni 
férfi léteimre!. . . ”

Harmadik írása, a Pilisi Sándor szalmát kér című 1940 tava
szán jelent meg. A nyomor kendőzetlen, nyers ábrázolása az első 
novellára emlékeztet. A kilátástalanság sötét képe nehezedik az ol
vasóra. Hasonló a befejezés is: nincs kiút, a szegény ember beletö
rődik kegyetlen sorába. Pilisi tizenöt kilométert gyalogol a térdig 
érő hóban, hogy a szállási gazdától szalmát kérjen. A gazda nyugod
tan támaszkodik a banyaikemencéhez, s a pipát csak akkor veszi 
ki szájából, amikor a kérést visszautasítja. Pilisi keserűen vág neki 
újra a hónak, de keserűségébe már egy kis harag is vegyül, elősze
leként a későbbi lázadásnak. A novella szerkezete sokat javult az 
elsőhöz képest, az írás kerekebb, csiszoltabb. A zentai észjárást 6s 
beszédet szépen adja vissza az író, szűkszavúan mondja el a törté
netet, kerülve minden magyarázkodást.

A következő novella nem sokkal az előbbi útán íródott. A 
címe: Téglagyárban. A legjellemzőbb Ősz Szabó írásnak tartom. A
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saját élményéből, megfigyeléséből meríti a témát, de már nem a 
látott esemény közvetlen hatására ír, hanem régefbbi anyagot ele
venít fel. Ahogyan maga fejlődött, úgy érlelte meg a mondanivalót 
is. Itt tehát már nem csupán a közlési vágyról van szó. Bizonyára 
rájött arra, hogy a jó tollforgató bizonyos ideig magában hordozza 
az élményt, s amikor papirra veti, már nem ragaszkodik a részlet
igazságokhoz, a közlésnek határozott célja van. A téglagyár hangu
latát jól ismeri, maga is két évig volt segédfűtő. Édesapja a gyárban 
látja fia jövőjét. Tudjuk, hogy János szorgalmas munkás volt, de 
láthatára nem zárult le a téglagyár gödrének szélénél. A horizont 
különösen negyvenben szélesedik ki. János húsz éves korára már 
valóban férfivá, harcos forradalmárrá érett. írásának hősét, Űjház: 
Péteri is fejleszti, alakítja. A szolgalelkű téglagyári miunkás iz 
ispánnénak is dolgozott, szorgalmával akart feltörni a fűtői rangig. 
A becsületes munka azonban csak átmeneti boldogságot hozott. 
Pétert a saját hibáján kívül küldik el a gyárból. S akkor nem a meg
alázott, a megtört embert látjuk, hanem a lázadót, aki füstös kezét 
ökölbe szorítja. Az író tehát megmutatja a nyomorból, a szolgaság
ból kivezető utat, a hős lassan eljut a forradalmi magatartásig. Az 
írás szerkezete jó; látszik rajta a nagyobb gyakorlottság. Nyelve 
ízesen zentai, nyelvjárásunk jellegzetes szavait gyakran használja.

Az utolsó, ötödik novellát a Világkép közölte 1941 tavaszán. 
Városunkban, különösen a munkásnegyedekben, a szegény embere 
a talajvíz is sújtotta. A víz beloipakodott a házakba, sárrá áztatta a 
szoba földjét, és veszedelmesen kúszott fel a falakra. Az elöljáróság 
párszáz téglával vigasztalja meg a családokat, de a vertfalnak ez 
miitsem ér, ha egyáltalán meg tudja közelíteni a kocsi a viskókat. 
Mély sár mindenütt- mintegy írói jelképe a nyomornak, vádlója a 
rendszernek. A latyakban vergődő emberek azonban kimondják a 
címnek is felhasznált jelszót: portát akarunk! Itt már nem egyéni 
lázadásról van szó, az emberek tömege fog össze és követel. így 
válik az élmény forradalmi mondanivalóvá. Az írás hangja mellőzi 
a lágyságot, az egész csupa mozgás, a levegő felhevült. A novella 
kiáltással a lovak biztatásával kezdődik, és határozott magatartással 
végződik. Az író a kifejezési eszközöknek nagyobb gazdagságával 
rendelkezik. Egy-egy mondata már valóban eléri az irodalmi szintet. 
A kifejezései arra vallanak, hogy nemcsak a közvetlen élmény, ha
nem az olvasott anyag is hatással volt a szerzőre. A tipikusan zentai 
történetbe így kerülnek az itteni embertől távol álló szavak, kifeje
zések. Az írás frissnek hat, de üteme egy kissé gyors ahhoz, hogy 
a helyi színek valóban felragyogjanak benne.
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Ősz Szabó János mindössze két évig próbálkozott toliforga
tással. Írásaiból nagyon kevés maradt meg, de ahhoz elég, hogy 
soraiban felfedezzük a tehetségét. A fejődés is nyomon követhető. 
Javul a szerkesztés, tisztul és gazdagodik a nyelv, színesednek a 
képek. Az írói kibontakozásra azonban nem volt idő. Közbeszólt a 
háború, mely végleg kiütötte kezéből a tollat. A legszomorúbb, hogy 
ez éppen akkor történt, amikor már felcsillantak írói kvalitásai. 
Sajnos csak ígéret maradt, mint számtalan más fiatal. Mi nem tehe
tünk mást, mint azt, hogy követjük első hősei példáját: beletörődünk.
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Az utolsó kenyér

Hajnali négy órát kukorékoltak a kakasok. Duda István áhí
tozva mászott le rongyos vackáról. Meggyújtotta a füstös üvegü 
lámipát, melynek gyér világánál öt sápad arcú, maszatos gyermeket 
lehetett látni. Mind az öt egy sorban feküdt a priccsen. Duda lassan 
magára szedte rongyait. Felesége szakadozott fejkendősébe beletett 
egy félkilónyi kenyeret meg két fej vöröshagymát.

— Pista, mész mán? — kérdezi a felesége.
— Megyek. — Azzal a hóna alá fogta a kenyeret és megindult 

Kinyitotta az ajtót, még egyszer visszanézett. Mondani akart vala
mit, de a szó torkán akadt. Meglátta az öt sovány gyereket, felesége 
kócos fejét és a rozoga asztalon az utolsó kenyeret. Megfordult és 
csak annyit mondott: — Isten áldja.

— Isten áldjon meg — hallotta felesége vékony hangját.
Kint hideg márciusi szél sivított. Összébbhúzta magán rongyo. 

kabátját. Elindult a város felé. Kint lakott a várostól egy dűlőnyire, 
húsz vagy huszonöt munkatársával együtt, akiket kilökött ide a sze
génység. Itt kaptak portát, építettek rá egyszobás viskót, esetleg egy 
konyhát is mellé. De Dudának csak egyszobás lakása volt és abban 
laktak heten. Most az is eszébe jutott, hogy csak egy szobája van és 
az asztalon csak egy kenyere, az utolsó... Utolsó kenyere a nyári 
keresetből. És abból is elhozott egy félkilónyit, de csak félkilónyit, 
hogy elég legyen hetüknek szombatig. Igen, hétfőtől szombatig.

Most elmegy az urasághoz dolgozni. Ott már kezdődik a mun
ka. Mindegy, ha nyolc vagy tíz dinárt fizetnek is, de most dolgozni 
kell. Mert ha az írnok úr azt mondja, /hogy csak két dinárt ad, akkor 
is elmegy. Lassan a hídfőhöz ért. Még sötét volt, de már álltak ott 
vagy százan és még mindig jöttek. Az emberek közé furakodott. így 
nem érte úgy a szél sem. Meg akarta hallgatni miről beszélgetnek. 
Megtudta, hogy tíz és tizenkét dinárt fizet az uraság, de legtöbbnyire 
csak tízet és van akinek csak kilencet. Voltak ott tizenkét-tizen-
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hároméves gyerekek is. Azt mondták, hogy nekik csak öt-hat dinár 
a napszámuk. Egy ember mérgelődött, hogy ő sokkal több ganét 
széthordott, mint egy másik, és csak tíz dinárt kapott, amaz meg 
tizenkettőt.

Egyszer csak elkiáltotta valaki magát: Jön az írnok úr! Tény
leg jött. Bőrkabátban és finom gyapjúkesztyű a kezén. Duda ön
kéntelenül végignézett magán és az írnok úron. Az ő kabátjáról 
lógott a rongy, dereka egy köteldarabbal volt összeszorítva. Már a 
gombok sem akartak megülni rajta. Ügy nézett ki, mint egy hazát
lan csavargó.

Mindenki furakodni kezdett előre, mert hátha nem kell az a 
sok munkás. Egy, aki ott állt legelői már tíz lépésről levette a ka
lapját és nagy jóreggelt köszönt az írnok úrnak.

— Nézd a, de siet a csősz úr köszönni — mondta valaki a 
háta mögött.

Tehát az a csősz. Ismerte már az ilyeneket, mert csőszök 
csak durva emberek szoktak lenni. Ilyeneket az uraság kiválogat, 
hogy hajtsák a munkásokat, mint a kutyákat egész nap. Kiabálnak 
és szidják őket, de ha az úr jön arrafelé, akkor hétrét görnyednek 
és úgy hízelegnek neki.

Most az írnok úr kiabálni kezd, hogy: — Hátra, hátra! és 
elkezdte lökdösni az embereket.

— Csak az jöjjön, aki a múlt héten is volt! — kiabált az írnok 
úr: — Egy, kettő, három.

— Te nem voltál, nem kellesz — dühösködött —, mondtam, 
hogy csak az jöjjön, aki a múlt héten is volt.

Duda gondolkozott, odamengen-e, vagy se. Egy pillanatra 
meghátrált, hátha megismeri az írnok, de aztán szeme előtt megje
lent az öt gyerek és az a kenyér. Muszáj, csikorgatta fogát, mintha 
valami nehezet emelne. Ő is odafurakodott a sorba.

Az írnok meg csak tovább számolt: — Ötvenöt, ötvenhat, 
ötvenhét.... Te a múlt héten nem voltál — ordított Dudára.

— De voltam — hazudta Duda és úgy reszketett, mint a 
kocsonya.

— Nem voltál, hazudsz — kiabált rá a csősz is.
— Még hazudni mersz, te disznó! — bömbölte az írnok. — 

Különben még úgy se kellesz!
Duda megrémült, majd hogy térdre nem esett és könyörgött: 

— írnok úr legyen szíves fölvenni, öt gyerekem éhezik.
— Menj ónnen, nem érek rá. Mondtam, hogy nem kellesz. 

Most csak azokat veszem föl, akik a nyáron is itt szoktak dolgozni. 
Mi közöm a gyerekeidhez.
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Duda elódalgott. Tudta, hogy semmi se használ. Mi közöm a 
gyerekeidhez — zúgott a fejében. Igen, az írnok úrnak nincs öt 
gyereke, az írnok úr még nem látott öt sápadt arcú vézna gyere
ket éhezni. . .

Nagy csapat ember indult meg hazafelé, a nyirkos penészsza- 
gú viskóba. Akik nem voltak a nyáron az uraságnál tizenöt dinárért 
dolgozni.

Most mi lesz? — jutott eszébe Dudának. Otthon csak egy 
kenyér van és ha az is elfogy. . .  Nem mert tovább erre gondolni. 
Vagy van más is, aki most szegte meg az utolsó kenyeret, vagy tán 
meg is ette?

És lehorgasztott fejjel megindult hazafelé, erősen szorítva 
hóna alatt a félkilónyi kenyeret és a két fej vöröshagymát.

Ősz Szabó János
HlD, 1939. április.





A major

Vasárnap délután otthon ülök. Egyszer csak beállít Jani bácsi, 
a szomszéd, hogy elmennék-e velük Novi-Knezsevácra, a bosztánba. 
Nekik feles bosztánjuk van ott a grófnál. Azt mondja Jani bácsi, 
fizet tizenöt dinárt napjára, meg enni ád. Hát jó — mondom neki — 
a hétre átmehetek. Igaz, hogy tizenöt dinár nem sok, dehát Jani 
bácsi is szegény ember, gondolom magamban.

Hétfőn hajnalban három órakor el is indultunk kocsival, mert 
van Jani bácsinak egy lova, kocsija. Hét óra felé már meg is érkez
tünk a majorba. Ügy elültem magam, hogy alig birtam menni, 
mikor leszálltunk az ülésről.

— No, itt lakunk — mondta Jani bácsi és megállt egy hosszú 
épület előtt.

Bemegyünk, Vittus néni, Jani bácsi felesége megkérdi:
— Ugye szép lakásunk van?
— Hát ez igazán szép — mondom neki és nevetünk mind a 

hárman.
A plafon csupa korom a nagy tűzhelyféléktől, mert egyen 

sincs ajtó. Inkább katlannak néznek ki. Platni sincs rajtuk rendes, 
így arra megy a füst, amerre akar. Négy tűzhely áll a konyhában, 
a szobában meg egy félkemence gubbaszkodik. A kemence másik 
fele a mellette lévő szobában van. Valamikor négy családnak főztek 
egy konyhában, de most csak egy család lakik rajtunk kívül itt. 
Két szoba üres — magyarázta Jani bácsi.

Az ágyunk földre terített szalma, ott feküdtünk sorjában né
gyen, mert velünk hált egy másik bosztányos is. Négy bosztányosa 
van a grófnak. Ismerem őket jól, valamikor arra laktak mifelénk.

Elkezdett az eső esni. Beszorultunk a szobába. Addig csak 
megjárta valahogy míg nem főztek. De mikor az asszony-népség 
meggyújtotta a tüzet, csak úgy tódult a szobába a füst, hiába csuk
ták be a madzagkilincses ajtót.
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Elmúlt a kedd is, elmúlt a szerda is, anélkül, hogy az idő 
miatt dolgozhattunk volna. Szerdán délután volt csak jó idő, de 
dolgozni nem birtunk. Latyakos volt a föld, csak úgy ragadt. A gróf 
azért kijött és azt mondta a béres-asszonynak, hogy gyomláljuk k: 
a mákot a kertben. Ezt Jani bácsi beszélte. Én még nem találkoztam 
a gróffal. A mákkal nem sokat törődtem, mert tudtam, hogy az a 
béresnék dolga.

Csütörtökön megint csak nem dolgozhattunk. A gróf újra 
kijött a majorba. Haragudott, hogy a mák még mindig nincs kigyom
lálva. Keserűen jegyezte meg, hogy az ő szavait semmibe sem veszik.

— Ügy látszik, egyiküknek sincs kedve a grófnak móvába 
menni — mondja a druszám, aki szintén napszámos az egyik bosz- 
tányosnál.

Délutánra szép nap derült. Kiültünk a druszámmal a ház 
háta megé sütkérezni. Egyszer látjuk, hogy jönnek a majorba. Min
denki, aki a gróf szolgálatában állt: emberek, asszonyok, egy csapat 
gyerek. Még az öreg Mári néni is, alig birta vonszolni munkában 
megrokkant testét. Már vagy hetven éves.

— Ezek mind mennek mákot gyomlálni — mondja a druszám 
— nekünk is el kell mennünk! Nem tehetjük azt, hogy ha már min
denki elmegy, mi ne tartsunk velük.

— Az igaz — mondom neki. Ha nem megyünk, mindig avval 
csúfolnak majd; meg aztán nem akartunk különbek lenni. így hát 
fogtuk magunkat és utánuk mentünk, bár móvázni semmi kedvünk 
nem volt.

Ügy gondoltuk, nem lehet sok mák. Kigyomlálása nem tart 
fél óránál tovább. Tizenhatan voltunk. De amikor bementünk a 
kertbe, akkor láttuk, hogy van vagy fél hold. Három óránál tovább 
így se tartott. A druszámnak volt zsebórája, ellenőriztük az időt.

így múlt el a csütörtök. Másnap reggel összegyűltek a bosztá- 
nyosok. Azt mondták, délután munkába lehet állni, ha ugyan nem 
esik újra az eső. Közben odajött Ferenc bácsi, a béresgazda.

— Találtam én már nektek addigra munkát — mondta fon
toskodva. — A halastónak a zsilipjét kellene megcsinálni, hogy ne 
folyjon ki belőle a víz.

— Azt nem lehet, Ferenc bácsi — húzódoztak a bosztányosok 
az újra kínálkozó móva elől. Sehogyan se akarták megérteni hogy 
kell a zsilipet megcsinálni. Magyarázhatott nekik Ferenc bácsi.

A halastó büdös gödör az ártézi kút mellett, oda folyik a kút- 
ból a víz. Addig magyarázott a gazdálkodó, hogy mégiscsak meg 
kellett csinálnunk az átkos zsilipet. Eltartott délig. Munka közben
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elküldték valamilyen szerszámért. Találkoztam a juihásznéval. Kapa 
van a vállán. Felém fordul és megszólít:

— Jani, gyere mákot kapálni! Kapsz hét dinárt!
— Mennyit? — kérdeztem, mert csak tréfának gondoltam az 

egészet.
De a jiuhászné megerősítette, hogy hét dinárt kapnak egy 

napra. Egy párával sem többet. Szóval ezt már nem móvából csi
nálják. De nem mentem. Délutánra vártam, hogy elkezdjük a mun
kát, amire ide szegődtem.

Később kijött a gróf úr. Odaintette magához Ferenc bácsit, a 
gazdát. Megkérdezte, hogyan csináljuk ezt.

— Hát csak úgy móvából — világosította fel Ferenc bácsi.
— Fél, hogy fizetni kell — súgta a fülembe Jani bácsi. Majd 

a grófhoz fordult:
— Tudja a méltóságos úr, hogy mi gyomláltuk ki a mákot?
— A mákot is kigyomlálták?
— Kigyomláltuk — mondta Jani bácsi.
— Ennek igazán örülök. De miért kérdezi ezt? — tette hozzá 

nem kis bosszúsággal a gróf, valamit sejtve a kérdés megett.
— Hát tudja a méltóságos úr, azért, hogy mikor maga elol

vassa a Naplót, gondolhatna miránk is. Kiküldhetné olvasás után a 
lapot a tejestől. Ennyit talán csak megérdemlünk! Mi is szeretünk 
ám olvasni!

— Nem lehet, János bácsi, azt nem lehet — zárkózott el me
reven a kérdéstől és odébbállt. (Mért nem lehet? — kérdeztük 
magunkban.)

Délután aztán nekifogott az eső esni. Szombaton reggel meg 
hazajöttünk. így egész héten nem kerestem semmit!

Mikor hazaértem, anyám azzal fogadott, hogy nincs egy pá
rája se. A malacoknak nincs ennivalójuk. A héten már úgy kért 
hitelbe a boltostól, de az nem szívesen adott. Holnap feltétlenül el 
kell állni kukoricát kapálni. Szombatig majd csak megleszünk.

Vasárnap ki is mentem a piacra, de nem birtam elállni. Nem 
igen fogadták még az embereket. Ha mégis volt, aki fogadott, akkor 
megrohanták ötvenen is, pedig csak tíz kellett neki. Az egyik 
huszonöt dinárt kért napjára, a másik meg odasöndörgött, hogy ő 
húszért is elmegy. Végül összevesztek. így én sem birtam elállni.

Mikor délfelé hazaértem, mondom anyámnak, nem birtam 
elállni, nem nagyon fogadták még az embereket. Közben evéshez 
láttunk.
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— Itt van — mondja anyám — nem bírtam főzni mást, csak 
krumplipaprikást. Nincs annyi pénzem, hogy negyed kiló húst ve
gyek! . . .  De mi még csak megvagyunk, csak a malacoknak volna 
ennivalójuk!

Igen, a malacok! Mi csak megértjük, hogy nincs, de nekik 
hiába mondjuk, hogy nincs pénzünk dercére! Ha kell, beérjük 
krumplipaprikással is, de mit esznek, azok ha elfogy az a négy kiló 
derce, ami még van!

Ördög bújjon az anyjába ennek az életnek! — mondja anyám, 
keserűséggel a hangjában.

Látom, hogy könnybelábad a szeme. Sír. Ő még csak sírhat, 
de mit csináljak én? . . .  Én nem sírhatok! . .. Szégyen lenne sírni 
férfi létemre!. . .

Ősz Szabó János 
földmunkás

HÍD, 1939. július — augusztus.
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Pilisi Sándor szalmát kér

Hideg szél süvített be a rossz, egyes ablakon. Pilisi Sándor 
felébredt. Világos volt már. A feje fázott az ablakon besivító széltől. 
Felesége nyitott szemmel feküdt mellette és szótlanul bámult a 
plafonra. Pilisi beljebb húzódott a dunnába. Olyan hideg volt a 
szobában, mint a jégveremben. Három családjuk volt. A szoba másik 
felében feküdtek egy rozoga ágyon.

Pilisiné felült, az urára nézett. Tekintete hideg volt, mint a 
szoba. Pilisi észrevette, hogy haragszik. Tudta is, hogy miért. Nincs 
tűzrevaló, már egy teljes hete, hogy nem fűtöttek.

Felkeltek. Gyorsan magukra kapkodták ruhájukat. Hallgattak 
mindketten. Pilisi leült a kemence mellé.

— De hideg van — mondta kisvártatva s fázósan összehúzó
dott. Feleségére nézett, akinek ráncos arca kipirosodott és haragosan 
kiabálni kezdte:

— Hideg van, hát igen hideg van! Már egy hét óta azt hajto
gatod, hogy hideg van, de tűzrevaló után nem nézői!

— Hát hogy nézzek, mikor nincs pénzünk — vágott közbe 
Pilisi indulatosan.

— Menj dolgozni! De te nyáron se nagyon kapsz munkát, 
nemhogy télen kaipnál — válaszolt az asszony és hangja sírásba 
fulladt.

Pilisit elöntötte a méreg. Hiszen dolgozna ő télen-nyáron, ha 
kapna munkát! Ö is érzi a hideget, ő is fázik velük együtt!

— Most mit bőgsz?! Tehetek én arról, hogy nem kapok mun
kát?! Öklével dühösen az asztalra csapott. A gyerekek ijedten búj
tak össze az ágyon.

Pilisiné a kuckónak fordulva tovább sírt.
Az ember kirohant az udvarra. Az ajtót erősen becsapta maga 

mögött.
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Kint hideg szél sivított. Fázni kezdett. A metsző hideg lecsil
lapította. Érezte, hogy nincs értelme a veszekedésnek, ezzel úgy 
sem lehet a bajon segíteni! Visszament.

Pilisiné szemét törülgetve öltöztette a gyerekeket, akik dide
regve beszélgettek egymással és arcuk csupa kék volt a hidegtől.

— Kimehetnél a Hegyi Pista bácsiékhoz, oszt kérhetnél egy 
kocsi szalmát! - szólt az asszony. - Majd ledolgoznánk tavaszra, vagy 
pedig kifizetnénk!

Pilisi nem válaszolt az asszony szavaira, csak gondolkozott 
Tényleg, kimehetne! Hiszen ott aratott a nyáron, talán nem utasítják 
el. No, meg Hegyi Pista bácsi jó embernek látszott! Megnyugodott. 
Mintha a szoba levegőjét is melegebbnek érezte volna! Fűtötte a 
remény és a bizakodás, hogy lesz tűzrevaló.

Megreggeliztek. Pilisi elindult. Messze volt a tanya. Tizenöt 
kilóméterre a várostól. Mikor a város szélére kiért, térdig érő hóban 
kellett gázolnia, sehol sem volt csapás. A cipője csonttá fagyott. 
Még fele úton sem volt, a lábát már nem érezte. Messze volt a tanya, 
de még messzebb is elment volna, csakhogy tűzrevalót kapjon. Sokat 
fagyoskodtak már egy hét óta a hideg szobában.

Lassan elérte a tanyát. Cipőjéről a gangban leverte a havat. 
Szinte kopogtatás nélkül léjpett a szobába.

— Aggy Isten! — köszöntött be.
— Aggy Isten! — felelte Hegyi Pista bácsi a kemence mellől.

— Hát te mi járatban vagy, öcsém? — kérdezte meglepődve. Pipá
jából hatalmas füstfelhőket engedett szél a szobában.

— Hát megnézem már, mit csinálnak kendtek ilyenkor télen
— válaszolt Pilisi, kerülgetve jövetelének okát.

Az öreg csak szuszogott, nagy hasa le-föl zötyögött a 
szuszogástól.

— Ülj le! — mondta Hegyi — piipaszárral a padkára mutatva. 
Már kezdte sejteni, hogy Pilisi kérni jött.

Pilisi tétovázott. Percről-percre halasztotta mondanivalóját. 
Lassan felmelegedett. A kemence meleg volt, szinte sütött.

— Hát Pista bátyám kérdezni gyüttem, — kezdte végül re
kedt hangon, minden szót úgy kellett kierőszakolni magából — 
hogy birna-e kend egy kocsi szalmát adni? Majd ledolgoznánk vagy 
kifizetnénk a nyáron, ha lesz kereset!

Hegyi sokáig hallgatott magába mélyedve. Majd kis idő múlva 
kivette a pipát a szájából és vontatott hangon megszólalt:
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— Hát, öcséin nem birok, mer hát kő nekünk is. Meghát nem 
is szoktunk előre adni senkiinek! Ezzel a pipát újból a szájába vette 
és elkezdett pöfékelni.

Pilisi rámeredt az egykedvű öregre. „De nézze, Pásta bátyám... 
— akarta mondani, — már egy hete nem fűtöttünk!” De csak 
hallgatott. Hideg verejték ült a homlokára, amelyen mély redők 
futottak végig. „Bár ki se jöttem volna!” — gondolta magában. 
Egész testében reszketett, nem tudta, hogy fázik-e vagy melege 
van. Készülődni kezdett.

Hegyi kikísérte a gangba.
— Látod, öcsém nekünk is kevés a szalmánk — mondta és 

rámutatott ipipa szárával egy tizenöt öl hosszú kazalra, amely ott 
terpeszkedett a tanya udvarán.

Pilisi nem szólt semmit, csak hallgatva bólogatott. Elköszönt. 
Elkeseredve vágott neki újra a hónak. Az öreg dörmögött még va
lamit a ipipaszár mögül, de ő már nem értette. Csak ment, mint akit 
kergetnek, folyton maga előtt látva a hosszú szalmakazlat, amelyet 
ő kaszált le s amelyet ő tetézett be nagy gonddal, hogy be ne ázzon. 
Lassan eltűnt mögötte a fehérség, a tanya, a szalmakazal és Hegyi 
Pista bácsi zötyögő pocakja a meleg kemencével együtt. „Az ő arca 
nem kíkül meg a hidegtől, mint a mienk.” — gondolta magában 
bosszúsan és fagyos cipőjét fáradtan emelgette a hóban.

Ősz Szabó János, földmunkás
HÍD, 1940. április.
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Téglagyárban
Langyos szél susogott a fák közt. A házak némán, hangtalanul 

lapultak egymás mellett. Tavasz volt.
Újházi Péter álmosan, görnyedt háttal csaszlogott el az egy

másra lapuló házak között. Rossz bocskora nagyokat plattyant a 
járdán. Még alig múlt két óra. Munkára ment a téglagyárba.

Ki- és behordó volt, egész nap a téglát hordta, izzadva, tajté- 
kozva négy társával együtt. Azok négyen csak négy óra felé jönnek, 
de ő korábban bemegy, nem hogy hamarább nekifogjon rendes 
munkájának, hanem hogy kiganézzon az ispán tehene alól, és hogy 
megvakarja. így szokta minden reggel. Az ispán szerette is.

— Jó gyerek a Péter, mindent megtesz — szokta mondani.
Az ispán felesége meg néha jobban megcsurgatta a félliterest, 

mikor a tejet mérte neki. Az ispánná árulta a tejet a téglagyár 
munkásainak. Volt, aki máshonnan hozatta és fél dinárral olcsóbban 
kapta literjét, de ez a másik évben nem kellett a munkán. Az ispán 
talált rá módot, hogy az ilyet kitudja a gyárból. Sűrűn váltakoztak 
a munkások. Senki sem birta sokáig, hogy minden rájuk sózott por
tékáért többet fizessenek, mint máshol.

A gazda egy héten csak egyszer jött, végigment a telepen, a 
heti bevételt a táskájába tette és elment.

Péter egyingre vetkőzve hordta a ganét, meg-megállt és haj
nali keserű szájjal nagyokat sercintett. Mire megvilágosodott, vég
zett a tehén körül. Az istálló aj tónak dőlve cigarettázott. A pálinkát 
várta, a szokásos kispohár pálinkát, amit a munkájáért kap.

Az ispánné a tehenet fejte. A tej sustorgott, habzott a fejőben. 
Péter az ispánné gyors, erős kezét nézte, ahogy belemarkolt a tehén 
tőgyébe és rángatása nyomán a tej hegyes sugárban csap a zsétárba.

Aztán a gyár felé tekintett Péter. A kéményből fekete füst 
gomolyog ki, szétterül s lassan kígyózva ereszkedik a város felé. 
A fűtő tüzel, — gondolta Péter. Jó lenne fűtőnek lenni. Hiszen azért
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vakarja minden reggel az ispán jószágát, mert fűtő szeretne lenni. 
Milyen jó fűtőnek... betüzel, azután pihenhet egy fél órát. És ő 
csak hat órát dolgozik. Igaz, hogy éjszaka is hatot, de az semmi — 
legyint Péter, — de keres is.

— Péter, te most nem kapsz tejet — mondta később az iapán- 
né, mikor kijött az istállóajtón, — mert kalácsot akarok sütni.

— Jó van — mondta Péter.
Megkapta a kispohár pálinkát és kiment a gyárba. A többiek 

már ott voltak és dologhoz láttak. Izzadtak, főttek a melegben. A 
tégla sütős volt, a talicskát szaladva tolták, akkordba dolgoztak. 
A früstököt is sietve kapták be.

Péter csámcsogva rágta kenyerét, nem volt mellévaló, neki 
nem jutott tej.

— Tán böjtölsz, Péter? — kérdezte tőle Puskás, a rakó.
— Ühüm — nyögte Péter és tovább rágcsálta a száraz kenyeret.
Aztán újra nekifogtak. Hordták a téglát szaladva, kapkodva,

hogy kicsit többet kereshessenek. Péter hallgatagom, izzadtan tolta 
a talicskát, azon járt az esze, hogy mikor lehet már belőle fűtő. 
Milyen jó lesz, téglát fog égetni! Jó fűtő akart lenni. Olyan sárga 
téglát égetek, mint a kikirícs — gondolta magában és ráköpött a 
meleg téglákra.

— Pipahuja — kiabált a társaira Puskás.
Péter álmodozva csavarta a cigarettáját. A többiek a kemence 

árnyékában ültek és beszélgettek.
Péter nem igen beszélgetett velük. Csak a kéményből gomoly- 

gó füstöt nézte, vagy a talicskát tolta izzadva. így múlt el rajta a 
nyár. Lassan az ősz is ideért. Befejezték a munkát.

A tél mázsás súllyal nehezedett Péter vállaira. Türelmetlen 
volt és nyugtalan. Mindig az járt az eszében: vájjon, megteszi-e az 
ispán fűtőnek? Töprengések között múlt el az átkoplalt tél.

Tavasz volt újra, fecskék hasították a levegőt a téglagyár 
fölött, a téglakeverők dolgoztak már. Péter is hajnalonként a tehe
net tisztogatta. De a kémény nem füstölt. Némán meredt a magas
ba. Nincs fűtő, több fizetést kért, mint tavaly. A gazda nem emelt 
neki, főképp az ispán biztatására. Péter csak hallgatott, vakarta a 
tehenet, még szebben csutakolgatta, mint máskor. Még az ispán 
udvarát is fölsöpörte.

A gazda másik mestert fogadott. Péter lett a segédfűtő. Ol
csón vállalkozott, csakhogy fűtő lehessen. Szerette a fehérre izzott 
tüzet néznii. Most elérte, amit akart, a tűznél lehetett. Boldog volt.
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Legény volt még, gondolta, majd megnősül. Lesz állandó munkája, 
csak a fűtést kitanulja.

De nem ment olyan könnyen, mint ahogy elgondolta. A mes
ter nem szerette Pétert, mert látta, hogy talpnyaló. Nem is tanította, 
hagyta, hogy összesüsse a téglát, mikor Péterre került a váltás. Az 
ispán ennek örült, mert mindig a kár dupláját irta föl. Amit így 
többletet nyert, azt is eladta. Jó üzlet volt az.

Csak a kihordók káromkodtak, mert a kihordott anyag össze 
is sült meg két-három ezerrel minden héten kevesebb volt, mint 
ahogy ok számították. Szidták az ispánt a levonásokért.

A gazda is dühöngve törülgette izzadt, kopasz fejét, mikor 
végre a fülébe jutott, hogy milyen sok kárt csinál Péter. Behívatta 
az irodába, toporzékolva szidta. Péter kétrét görnyedve tűrte a szi
dalmazást. Nem látta még ilyennek a gazdát.

— Takarodj a telepről — ordította magából kikelve a gazda, 
mikor már nem talált ú<j szavakat a szitkozódáshoz.

Péter szótlanul hallgatott egy darabig. De aztán lassú vére a 
fejébe szállt. Szemei megvillogtak. Most értette csak, hogy rászedték 
és méregbe jött.

— Hisz jó téglát akartam égetni... nem akartam összesütni... 
és ha össze is sütöttem, nem muszáj úgy leszidni, mint az állatot. . .  
én is csak ember vagyok — motyogta.

Görnyedt válla mintha kiegyenesedett volna, mikor az irodá
ból kilépett. Léptei könnyebbnek és rugalmasabbnak tűntek, mintha 
nehéz láncokat vettek volna le róla. A túlságos lealázás fölébresz
tette benne az embert. Olyan embernek érezte magát, mint a többi
ek, akik szintén csak addig kellenek, amíg hasznot hajtanak. Füstös 
öklét összeszorította.

— Nem vakarom eztán senki tehenét ingyen. . .
ősz Szabó János 

földmunkás
HÍD, 1940. október.

67





Portát akarunk

— Gyüa, te! — kiabált s a kezével hadonászott a sáros ember. 
Az ostora nagyokat csattant, a lovak gőzölögve feszültek a hámnak, 
csak azért, hogy tíz lépéssel odébb nagyot szusszanva megálljának. 
Az oldalbordájuk zöttyenve ugrált le és föl. Orrlikaik akkorára tá
gultak, mint a kocsis sáros ökle.

— Gyüa, te! — ordította el magát újra a kocsis. Ostorával vé
gigszántotta a lovak hátát. A lovak nekidűltek, a kocsi megmozdult, 
s agyig ült bele a sárba.

— No, az istennyila csapjon ebbe a pempőbe! Ide se gyüvök 
be többet! — mérgelődött a kocsis nagy tenyerével a sarat majzolva 
le az arcáról. Sáros, elnyűtt ruhájú emberek állták körül a kocsit 
s hümmögtek, bólongattak.

— Ide nem lehet több téglát behozni, — vakaródzott Kis 
Jóska. Lerakodtak és ő aztán talicskával tolta oda a házhoz. Három
száz téglát kapott a várostól, meg háromszázat a Közművelődési 
Egyesülettől, és egy kőmívest. Oszlopokat raknak a ház alá, az ta
lán majd megtartja, ha megtarthatja.

Latyak meg víz áll mindenfelé. A szobában is víz van. Az ágy 
lába, ahogy mozognak rajta, belesüpped a földbe. A szoba sarkában 
Kis Jóska egy gödröt ásott, oda folyik össze a víz, onnain aztán ki
hordják vödörrel. Hároméves fiacskája van Kis Jóskának. Csupa 
maszat. Már nem akar az ágyon maradni, mozogni szeretne, sza
ladgálni le-föl a szobában vagy az udvaron, de a lába beleragad a 
sárba, orra bukik, kis kezével szétcsapja a sarat. Néha sivalkodik, 
néha meg szótlanul fölkel, kezéről a kabátra dörgöli a sarat, kis 
bocskorában tovább pancsog.

Az anyja, ha ezt látja, ráver, hogy miért nem marad nyugton 
az ágyon, még ő is csak több dolgot ad ebben a kétségbeejtő helyzet
ben. Sokat mérgelődik Kis Jóskáné. Lehúzza a sárbamerült lábbe
liket és a gyereket az ágyra hajítja.
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Kisné is megy téglát hordani. Tízet tesz egy zsákjba s a hátára 
veszi, kicsit tör, de hát muszáj hordani.

Bacsó, a szomszédjuk, áll neki törleszkedve az udvaron. Ká
romkodik.

— Ledől ez a fal, hiába támasztottuk meg! — Idegesen topo
rog, a sár latyakká válik a bocskora alatt. — Ki köllene pakolni! — 
Tétovázik, hümmög, hüvelykujjával a falat tapogatja. Hiába, sárrá 
vált és már reped is.

Bacsóné jött ki mezítlább.
— Mit nézői? Tán lesed, hogy mikor dől a fejedre? Mért nem 

gyüssz pakolni? Gyere, majd elpakolunk a sógorékhoz!
Egy asztalt vett a fejjére és megindult vele a térdig érő po

csolyában.
— Megfázik kee, Borosa néni! Februárban, mezítláb! — kia

bált neki az átalsó szomszéd. Bacsóné kiköpött.
— Ha megfázok, hát megfázok! Nem az urak gondja. A bé

lelt cipősök biztosan nem fáznak. Én meg már úgyis megfáztam. 
Még egy kis fázás, se ide, se oda. Papucsban nem lehet a térdig érő 
sárban menni. Más meg nincs.

Dörmögve csapta a sarat.
Bacsó nem kapott téglát. Van más is, aki nem kapott. Sokan 

nem kaptak Van, aki két-háromszázat kapott. Ezeknek csak oszlo
pokat raknak alá, de mit ér az? A Jováké az oszlopokról is ledőlt 
már. A többi is ledől, ha nem rakják egészen körül, de nem adnak 
elég téglát. A Nyári Tecának, annak a vacaknak, annak a mindenki 
rongyának adtak ezerhatszázat, hogy körülrakhassa. Még kőművest 
is adtak neki több napra. Más embernek egy napra adnak, aztán 
kínlódjon, rakja tovább maga, ahogy tudja. Biztosan megállt a mér
nöknek. Bacsó kiköpött. Az ilyeneknek van tégla. No, meg a Körö
sinek adtak legtöbbet: négyezret. Annak meg valami rokona van a 
háznéző bizottságban. Ha van protekció, akkor van tégla, — dör- 
mögött Bacsó magában. Egy zsák krumplival csúszkált föl az ország- 
útra, vitte az öccséhez. Az öccséék ott laknak az országút mellett. 
Az ő házuk is vizes, de birja még valahogy. A szoba ott is sáros.

A sár már mindenütt itt van. A sár, ami rárakódik a ruhára, 
az emberekre s az idegekre megy. Nyúlósan körülveszi a düledező 
házakat, bemászik a szobákba, egyberagasztja az emberi lépteket, 
összefonja az utakat, ingoványossá teszi a talajt, ingadozóvá teszi 
az embereket. . .  Minek a tégla, már nem segít. Most dőlt le a másik 
utcában Kocsis János háza, az alá pedig ezer téglát raktak. Nem 
lehet megállítani a falakat, belesüppednek a sárba. Máshová kellene
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építeni a házakat, magasabb talajra, ahová nem jön föl a talajvíz, 
ahol nem lesznek derékig vizesek a falak, ahol nem süpped bele az 
ágy lába a szoba földjébe.

Porta köllene, ott az országúton túlnan, ott jó lenne. Ha kér
nénk, köve telnénk, tán meg is kapnánk — mondja Berta Pali, csak 
ha egységesen, összefogva néznénk utána mindannyiam. Igen, azt 
kellene megszervezni, bólongat még Kis Jóska is. A fejek összébb 
hajolnak. A szürke égből esőcseppek hulldogálnak. Szomorú nóta 
taktusát verik a düledező házak tetején.

Bacsó szeme az égre mered. Még az isten is ver bennünket. 
Vagy tudja, hogy csak akkor tanulunk, ha vernek bennünket. Akkor 
nyílik csak ki a szemünk, ha már szurkálják. — Bacsó arca pirosra 
dagadt az indulattól. — Még tán az isten is azt akarja, hogy ide, 
ahun a régi összedűl, úyat ne építsünk... Űj portát akarunk, ma
gasabb talajon és szárazát!. . .

Téglahordó talicskák állapodnak meg a járdán, szemek me
rednek össze, emberek totyognak a latyakban, a latyakban, melyben 
lassan tovaúszott a szó: portát akarunk...

Ősz Szabó János 
földmunkás

Világkép, 1941. március.

71





Utószó
Amikor (könyvet veszünk a kezünkbe, elsősorban a cselek

mény vagy a mondanivaló érdekel bennünket; az előszót vagy utó
szót gyakran el sem olvassuk. Magam is azt vallom, hogy lehetőleg 
a könyv mondjon el mindent. Megesik azonban, hogy bizonyos kér
dések homályosak maradnak. Még a gyakorlott tollforgató sem töre
kedhet mindig teljességre, illetve nehezen írhat meg valamit úgy, 
hogy az olvasóban ne hagyjon bizonyos hiányérzetet. Szóval az írás 
megértéséhez kell egy kis magyarázat. Ne kerülgessük azonban a 
dolgokat, hanem mondjuk ki őszintén: szükségünk van a magunk 
igazolására.

Az ember vállalkozik valamire, az objektív nehézségek és a 
szubjektív gyengeségek azonban csak a megvalósításkor jelentkez
nek. Így történt ez velem ,is.

Nagy munkába kezdtünk Zentán. A forradalmárok, a nagy 
eszmékért küzdő emberek életrajzát akarjuk megírni. Az összeállí
tott jegyzéken sok név szerepel, a megírásra vállalkozók azonban 
kevesebben vannak. Most az olvasó az első ilyen jellegű könyvecskét 
veszi a kezébe. Valakinek meg kellett tömi a jeget, el kellett kez
deni a munkát. Tudom, hogy milyen veszélyekkel jár a kezdés, az 
elsőként való megszólalás. Vállaltam azonban ezt a szerepet. S hogy 
a választás éppen Ősz Szabó Jánosra esett, az nem véletlenül történt. 
Hozzám ő áll legközelebb. Ősz Szabó, az egyszerű munkásifjú, tehet
séges tollforgató volt, de elsősorban írásaira figyeltem fel. Aztán 
kezdett érdekelni az élete, mely nagyon rövid volt, de tisztaságában 
megragadó. Mindössze huszonnégy évet élt, Zentán ebből is csak 
huszonegyet. A portrénak csak a körvonalai rajzolódnak ki, a rész
letek viszont elmosódottak. A róla szóló adatok csak egy-egy pontot 
világítanak meg, és sok a fehéren maradt folt. Élnek hajdani har
costársai és a koros szülők, akik értékes adatokkal szolgáltak. Min
dez kevés azonban egy alaposabb munka megírásához. Nem lehet a 
képzelet erejére sem támaszkodni.
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ősz Szabó életében mégis vannak biztos pontok. Rövid életé
nek határozott célja volt: szebbé tenni a saját és a többi nincstelen 
ember sorsát. Ezért a célért mindent vállalt. Huszonegy éves korá
ban ítélték halálra, s a megkegyelmezés csak a kivégzés elhalasztá
sát jelentette, ősz Szabót végig a halál árnyékában látjuk, mely 
végül leterdti, de nem győzedelmeskedik rajta. Az életveszélynek 
két élesen elkülönülő szakaszát különböztethetjük meg. Az első a 
teljes kiszolgáltatottság, a második a fegyveres harc ideje. A hős 
tudatosan és bátrain vállalja mindkettőt. Életútja töretlen, felfelé 
ívelő. Rövid, de teljes élet volt ez, amire csodálattal nézhetünk. íme 
a megírás fő indítéka.

Az egy évvel ezelőtt elkészült írást többen elolvasták, és ér
tékes, helytálló megjegyzéseket fűztek hozzá, őszinte segíteni aka
rás volt ez, amit köszönettel kell nyugtáznom. Hogy az életrajz 
mégsem teljes, annak több oka van. Elsősorban a már említett ne
hézségre gondolok, nevezetesein arra, hogy ősz Szabó életéről csak 
addig vannak megbízható adataink míg Zentán él. Itt viszont éppen 
csak eléri a felnőtt kort. Ahogy aztán távolodik szülővárosától, a 
kép homályosul, csak olykor válik láthatóvá a háború kegyetlen 
tűzijátékában. A Margit körúti és váci fegyház lakójáról a ritka ro
koni látogatások és szűkszavú levelek adnak .hírt. Sajnos a levelek
ből nem sókat tudhatunk meg, mert a szigorú ellenőrzés szűrőjén 
csak élet jelek juthatnak ki a világba. A keleti front munkaszolgá
latosát még kevésbé ismerjük, sorsa aligha különbözik a többi elí
téltétől. Annyi azonban bizonyos, hogy nagyon kevesen vettek bá
torságot a kockázatos szökéshez, Ősz Szabó viszont köztük volt. 
Ugyancsak homály fedi a fogolytáborban, az iskolákban és parti
zánharcokban eltöltött időt. Nincs élő tanú, aki be tudna számolni 
hősünk felemelkedéséről. Annyit viszont tudunk, hogy 'politikai tiszt 
lett. Bátor partizán lehetett. Egysége lengyel partizánokkal harcolt 
együtt, a itt újra megvillan valami. A fegyverropogás szünetében 
érzelmi szálak szövődnek közte és egy lengyel lány között. Kialakul 
tehát az első és utolsó ilyen kapcsolat Ősz Szabó életében. A vihar 
azonban elsodorta őket egymástól. A lengyel lány még sokáig ke
reste Jánost, leveleit szorgalmasan küldte a szülői házba. Tovább 
sorolhatnánk még azokat az eseményeket, amelyek csak pillanatokra 
váltak láthatóvá, ezért az életrajzba nem szőhetők bele. Az írás csak 
megbízható adatokra támaszkodhat.

Az író nem történész, csak igyekszik bemutatni az Ősz Szabó 
életét lis mozgató eseményeket. Őnállóbak azok a részek, melyek a 
hős életét mutatják be. Talán itt sikerül valamennyire a szépíró 
eszközeit használni. Az írásnak viszont nincs határozott műfaja, nem
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történelem, nem is regény — események bemutatása és reflexiék soro
zata váltják egymást. A nemes célokért küzdő embert akarja bemu
tatni a ma embere, aki mai szemmel néz. Ősz Szabó nem magasan 
lebegő hős, az író közel akarja hozni őt az olvasóhoz. Kérdés, hogy 
ez mennyire sikerült. Az életrajzban bizonyára akadnak szubjektív 
megnyilvánulások, talán nem helyénvaló megállapítások ás. Tisztá
ban vagyok azzal, hogy az ilyen hangvétel támadható, hiszen az 
eddig megjelent rövidebb írásaimat is sokan emiatt marasztalták el. 
Azzal tudok csupán védekezni, hogy ilyen alkat vagyok. Bár felte- 
hetném azt a kérdést is, hogy lehet-e egyáltalán tárgyilagos képet 
rajzolni Ősz Szabó Jánosról.

Végül még egy kérdés vetődik fel: kinek szánta a szerző ezt 
az írást? Nem tudok megnyugtató és határozott választ adni. A hős 
élete megragadott, és reagáltam rá — amennyire időmből és erőm
ből tellett.

Zenta, 1970. A szerző
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