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Egy palóc élete II.

Kitört a forradaloml

Másnap reggelre eltűntek az őrök a kapuból, meg a tornyokból is. A  tisztek 
izgatottan tanácskoztak, mi lesz most? Felakasztanak bennünket?... Hazaen
gednek?... Besoroznak a hadseregbe?...

Reggel néhány orosz katona jött be a táborba, s kihirdették, hogy a haladó 
szellemű tiszteket hazaengedik, de csak a tiszteket!... Máig sem tudom, miért 
vélték a tiszteket haladóbb szelleműnek, mint a közkatonákat...

Útra készülődtem én is a gazdámmal. Ludvig egészen Irkutszkig vitt magá
val. De itt már a fehérek voltak uralmon és azon nyomban fogolytáborba dug
tak bennünket. Általános volt köztük a fejetlen kapkodás. Mindjárt a megér
kezésünkkor bejelentették, hogy: „Mindenki keressen magának munkát. ... Kony
ha nem lesz!...”

Milyen munkát?
Volt még pénzem és cigarettával kezdtem kereskedni. Hála szlovák nyelv

tudásomnak, nagyon jól megértettem magam az oroszokkal és mindig olcsón 
meg tudtam szerezni azt, amire szükségem volt... A  tisztek még bővében vol
tak a pénznek, ötven rubelt kaptak havonta! Miért ne üzleteltem volna ve
lük?... Egy svéd grófnő is eljött a fogolytáborba. A  tiszteknek százrubeles hi
telt adott -  a közkatonáknak semmit!... Megtanultam, hogy az úr a pokolban 
is úr!

Közben az egész országban tombolt a harc. Minden faluért, minden váro
sért, minden üzemért, minden hídfőért, minden utcáért és házért...

Azt beszélték, hogy a vörösök száznyolcvanezer fehéret hajtottak bele a Baj- 
kál-tóba!... Hogy a fehérek egy szomszéd faluban egy vörösosztag katonáit 
elevenen elégették!... Hogy mindebből mennyi volt igaz, máig sem tudom. 
Tény az, hogy egyik fél sem irgalmazott!

Mi a táborban hallottuk a lövöldözést, de aránylag nyugodtan éltünk. Né
ha ugyan a barakkablakon beröppent egy-egy golyó, egyszer a fejem alatt őr
zött fehérneműcsomagból ráztam ki egyet... Ha egy pár centivel feljebb megy, 
akkor ma aligha beszélnék itt magukkal!...

Az öreg megtörölte a bajuszát, cigarettára gyújtott, hosszan fújta maga elé 
a füstöt, azután folytatta: -  Elapadt a tiszturak pénzforrása is. Volt a fehé
reknek éppen elég gondjuk, nemhogy a fogoly tisztekkel törődtek volna... 1500 
forint értékű árut kölcsönöztem nekik, főként cigarettát és dohányt... Néme
lyik még írást is adott, hogy majd itthon megfizeti a tartozását... Vagy ő, vagy 
az a magasságos...
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Ebben a táborban sok nemet is volt, s ezek örökké azt hajtogatták, hogy 
éhesek... Három vállalkozó szellemű magyar tiszt kifőzdét nyitott a táborban 
és csak kutyagulyást főztek -  kizárólag a németeknek!... A  magyar gyomor 
nem vette be a kutyahúst. Jaj volt minden kutyának, amelyik a tábor közelé
be tévedt, mert a hadifoglyok valóságos hajtóvadászatokat rendeztek ellenük: 
kővel, bottal, hurokkal...

Közben megtudtam, hogy egy halálosan beteg földim van a táborban. Meg
látogattam, azután három hétig hordtam neki az ennivalót. Mire meggyógyult, 
minden pénzem elfogyott. De legalább megtettem minden tőlem telhetőt. S 
ekkor a gyógyult ember jött segítségemre!

Élővette bőröndjét, valamit babrált rajta és kinyitotta. Dupla feneke volt 
és ott annyi pénz, amennyit soha életemben nem láttam még. Bőkezűen meg
köszönte segítségemet. Ilyen fehér hollók is akadtak a foglyok között. Ez a 
barátom pékséget nyitott, én meg egy milliomos szakácsa lettem... Közben a 
város falain egy éjszaka megjelentek a hatalmas vörös betűs plakátok:

Minden, ami a föld fölött, a földön és a föld alatt van, átment az állam 
tulajdonába!

Ez ugyan ebben a városban még csupán elmélet volt, de a gazdagok már 
előre vért izzadtak tőle!.. Az én milliomos gazdámnak is kétszer ötven, áru
val megrakott, vagonja közeledett Kínából! A  haját tépte, hogy mi lehet vele... 
Aztán jött a telefonhír, hogy mindkét szállítmányt elkobozták a vörösök! Gaz
dám egyik napról a másikra „elszegényedett", de nem ő volt az egyetlen. 
Azért maradt még neki mit a tejecskébe aprítani... Csak éppen rajtam akart 
spórolni. Ha szóltam valamit, megfenyegetett:

-  Ha itthagy, jelentem a rendőrségnek!
Gazdáméknak volt egy nagyon csinos, formás cselédlányuk... Még most is 

összefut számban a nyál, ha rágondolok... Ez a Grunya, mert így hívták, ve
zetett be a szerelem rejtelmeibe... Mert akár hiszik, akár nem, addig én még 
nőt úgy nem ismertem!...

Egyszer aztán ez a Grunya felvette a nyúlcipőket. Összeszedett minden ék
szert és aranyat, amit csak a házban talált és elszelelt... A  gazdám gutaütést 
kapott, a milliomosnő elájult... Én is otthagytam a levitézlett családot.

Tudtam, hogy Irkutszkban is megalakult a párt. Csakhamar megtaláltam a 
pártszervezet épületét és ott fel is vettek -  fűtőnek. Egyik nap zavargások vol
tak a városban és ezért este a pártszervezet egyik vezetője töltényt és fegyvert 
osztott szét a párttagok között. Sokan voltak, a vezető kettőt kiállított a 
sorból:

-  Nektek nem adok a kezetekbe fegyvert! Hónapok óta nem fizetitek a 
tagsági díjat, és a gyűlésekre sem jártok el! Honnét tudhatom, hogy meggyő- 
ződéses kommunisták vagytok-e? Hogy nem ellenünk fogjátok használni a fegy
vert? Van itt pár olyan ember, aki ugyan még nem párttag, de megérdemli, 
hogy az legyen!

Az egyik ilyen megbízható elvtárs én voltam... A vezető nekem adta a pus
kát!

A börtönt vettük körül, hogy ne férjen hozzá senki, máskor meg barikádo
kat építettünk, utcai harcokban vettünk részt. A fehérek keményen tartották 
magukat és minden egyes épületért harcolnunk kellett... Végre mégis sikerült 
a fehéreket kikergetni a városból! Csend lett, nyugalom. A  pártszervezet ve
zetősége behurcolkodott a városparancsnokság épületébe.

Küzdelmes, de nagyon szép napok voltak ezek!
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Azután meghallottam, hogy a Vöröskereszt megkezdte a hadifoglyok haza- 
szállítását. Kínzott a honvágy, minél előbb haza szerettem volna kerülni. Én 
is jelentkeztem a Vöröskereszt kirendeltségénél. Egy napon vonatra is raktak 
bennünket. Ekkor fegyveresek jöttek ki a vonathoz:

-  Van itt egy Vencel nevezetű?
-  Én vagyok! Miért keresnek?
-  Majd megtudja, jöjjön velünk!
Feltűzött szuronyok között mentem vissza a városba, de nagyon nyugodt vol

tam. Ugyan, nem vagyok párttag, de minden tőlem telhetőt megtettem a pár
tért... S a párt igazságtalanul nem tarthat itt!

Csak azért vittek vissza, mert valami papírom nem volt rendben. Másnap 
jelentkeznem kellett a városi pártszervezet elnökénél.

Róttam a város utcáit, s ekkor egy ablakból magyar szavak ütötték meg a 
fülemet! Valaki odabent magyarul szónokolt. Akaratlanul is megálltam és 
hallgattam. Ekkor valaki a vállamra tette a kezét:

-  Ki vagy te?... Talán kém?
-  Nem... nem, -  dadogtam. -  Egy magyar hadifogoly!
A karszalagos férfi keményen rámvillantotta szemét és jó alföldi magyar

sággal mondta:
-  Ha érdekli magát, hogy miről beszélünk, jöjjön be!
Két hétig jártam a gyűlésekre, azután felvettek a pártba.

A  mai naptól kezdve harcolni fogsz a pártért!

Sokat szónokoltunk és még többet dolgoztunk. Az állomásokat hoztuk rend
be, fát vágtunk az erdőben, gyűlésekre jártunk, felvilágosító munkát végez
tünk az üzemekben, és a környező falvakban...

Nagy ára volt a párttagságomnak. Háromszor csaptam földhöz az orosz 
szótárt, aztán újra felvettem és tanultam tovább!... Félévi álmatlanság és ét
vágytalanság... Honvágy -  fiatalság és a túlvilág! Hiszen papok és papnak 
neveltek... Éjszaka négyszer-ötször végigimádkoztam a rózsafüzért. A  társaim 
egyre faggattak:

-  Mi van veled? Csupa csont és bőr vagy...
S éjszaka vitába szálltam azzal, akinek a létében egyre inkább kételked

tem:
-  Minek imádkozom hozzád, ha úgysem segítesz?
Azután mintha kicseréltek volna: jól esett az étel és az alvással sem volt 

baj. Becsületes embernek tartottam magam, s úgy éreztem, amit csinálok, azt 
jól csinálom!

Egyszer mégis négy fegyveres katona kísért a hadbíróság elé! Valami „jó
akaróm” feljelentett, hogy összejátszom a fehérekkel! Ez igen súlyos vád volt, 
s akkoriban nem sokat kukoricáztak az emberekkel... Mindig kéznél volt egy 
kötél, vagy egy megfelelő fal, amely elé odaállíthatták az embert... Szerencsé
re a hadbíróság elnöke egy öreg, higgadt, sokat tapasztalt ember volt.

-  Elvtárs, mondd el az életrajzod! -  mondta, miután hosszú ideig farkas
szemet nézett velem.

Megnyugodtam, és szép, folyékony oroszsággal elmondtam magamról min
dent. Senki sem szólt közbe. Amikor befejeztem, a hadbíróság elnöke a vá- 
daskodók és a katonák felé fordult:

-  Barmok, ti ezt az embert akarjátok fejbe lőni?! Éppen ilyen elvtársakra 
van szükségünk... Iskolázásra megy!
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Moszkvába küldtek, egyéves politikai iskolára. Gyorsvonattal, külön igazol
vánnyal indultam útnak. Az ázsiai Oroszországon kényelmesen utaztam keresz
tül, de az Urálon innen már bizony, híre-hamva sem volt gyorsvonatnak. Ócs
ka, lassan döcögő személyvonaton utaztam, melyen nem volt egyetlen ép ajtó 
s ablak sem. Még állva is elnyomott az álom és amikor felébredtem, azonnal 
a hátizsákomhoz kaptam, mert nagyon soványnak tűnt... A két -  útravalóul 
kapott -  rúd szaláminak bizony lába kelt. Sebaj, az a fontos, hogy látni fo
gom Lenin elvtársat! Tele voltam valamiféle csodavárással. Azt hittem, Lenin 
csodákat tehet, egyik napról a másikra megválthatja a világot... Most már tu
dom, hogy erre kevés egy évtized, de még fél évszázad is...

Végre mégis Moszkvába értem!
Elfáradt a nyakam és a szemem a nézelődésben, hiszen ilyen nagy városban 

még sohasem jártam. Azután eszembe jutott, hogy nem városnézőbe jöttem én 
ide! Egy katona útbaigazított... Felmentem az irodába és lejelentkeztem.

Nyolcvanketten voltunk. Nappal az előadásokat hallgattuk, éjszaka olvas
tunk és tanultunk. Karácsonykor fejeződött be az iskolázás, az utolsó elő
adást Kun Béla tartotta. A meghatottságtól sírt, mint egy kisgyerek. Pedig 
búcsúzni jött, másnap Krímbe indult, Vrangel tábornok hadserege ellen...

A vizsgán mindenkinek egy maga választotta témáról kellett húszperces elő
adást tartania. Én másfél órát beszéltem, s utána a vizsgáztató elvtársak meg
tapsoltak... A nyolcvankettő közül öten lettünk kitüntetettek. Mi ötünket visz- 
szaküldtek Szibériába, hogy az ottani táborok hadifoglyai közül szervezzünk 
vöröskatonákat. Büszke voltam és elégedett:

-  Most majd megmutatom, mit tudok!
De egyelőre még tíz napom volt Moszkvában és ezt igyekeztem jól kihasz

nálni. A Nagy Színházban volt éppen akkor pártkonferencia és meghallot
tam, hogy ott lesz Lenin is...

Annyian voltak ott, hogy egy tűt sem lehetett volna leejteni, de én azért 
befurakodtam. A konferencia már megkezdődött, éppen Trockij beszélt!...

Utána Lenin kezdett beszélni. Délelőtt tíztől délután két óráig beszélt egy
folytában. Nyugodt bizakodás és belső derű áradt egész lényéből. S akkor, ha 
meg nem is értettem még, de megéreztem Lenin emberi és államférfiúi nagy
ságát!

A  tíz nap gyorsan eltelt...
Engem Krasznojarszkba vezényeltek, ahol hatalmas fogolytábor volt. Az ot

tani táborparancsnok megkért, küldjem el őt politikai iskolára, mert ő képte
len ellátni ezt a felelős funkciót, s arról én magam is hamarosan meggyőződ
tem. Ez az egyébként nagyon becsületesen gondolkodó kommunista egyáltalán 
nem tudott bánni az emberekkel. Nem tudott beszélni a nyelvükön, nem tud
ta vezetni, meggyőzni őket... Hirtelen haragú, ideges ember volt!

Én maradtam itt kisebbségi titkárnak.
A táborban nem mondtam meg, hogy ki vagyok. Csak beszélgettem az em

berekkel, egyikkel a másik után. S egy napon küldöttség keresett fel, hogy le
gyek én a tábor parancsnoka. ... Ők még nem tudták, hogy én már Moszk
vában megkaptam erre a kinevezésemet... De talán jobb is volt így! 1920 ka
rácsonyától 1921 októberéig maradtam itt és mondhatom, hogy sikerem volt!

Omszkból utasítást kaptam, hogy Szántó Ferenccel (Szántó László akadé
mikus öccsével) szervezzük meg a hadifoglyok konferenciáját. Munkához is 
láttunk, mindent előkészítettünk és vártuk az ünnepi szónokokat. Vártunk, vár
tunk, de nem jött senki! A párttagok unszolására én léptem a szónoki emel-
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vényre és a konferencia jól sikerült... Olyan sikeres volt, hogy a foglyok sze
rették volna megismételtetni minden hónapban!

Rengeteg munkám volt, mert a politikai munkán kívül az én váltamra ne
hezedett a hazaküldendő foglyok csoportosítása is. Amikor egy-egy vonat el
indult hazafelé, mindig anyámra és falumra gondoltam...

Jól éreztem magam Krasznojarszkban és tudtam azt is, hogy szükség van 
rám, de azért csak kínzott a honvágy... Hogy mennyire szükség volt itt a 
meggyőződéses párttagokra, bizonyítja a következő eset.

Egy szálloda második emeletén laktam. Észrevettem, hogy a szemben levő 
ház első emeletéről egy fekete szakállas férfi mindennap a szálloda udvarán 
levő pajtát figyeli!.. Én is figyelni kezdtem a magányos férfit és a pajtát is...

Pár nap múlva már tudtam, hogy a pajta gyülekezőhely! Délutánonként fér
fiak jöttek kettesével, hármasával és este is ilyen kisebb csoportokban távoz
tak... Egy este aztán katonák vették körül a pajtát és dörömbölni kezdtek 
az ajtaján. Lentről erre nem reagáltak! Erre a vörösök felgyújtották a pajtát...

Százhetven fehér tisztet fogtak el akkor, akik éppen egy nagy összeesküvést 
készítettek elő! A pajta leégett, a tiszteket kivégezték. A  fekete szakállas em
bert többé nem láttam... A fiatal szovjet állam nem kegyelmezett a rendszer 
esküdt ellenségeinek!

*

Egy szép nyári délutánon Szántó Ferenccel, aki a belügyminisztérium titkos 
kiküldöttje volt nálunk, lementünk a Jenyiszej partjára. Fürdésre szottyant 
kedvünk. Hatalmas tutajok voltak a parthoz kötve. Végighasaltunk a vastag 
törzseken és beszélgettünk. Ferenc közben nagyokat úszott. Meg is kérdezett 
engem:

-  Hogy lehet az, hogy te nem tudsz úszni?
-  Nálunk, Gerencséren nincsen nagyobb víz. Később meg nem is volt rá 

időm, hogy úszni tanuljak...
Másra terelődött a szó. Ott ültünk a tutaj szélén és lábunkat a hatalmas 

folyó vízében áztattuk. Ferencbe közben belebújhatott az ördög, mert hirtelen 
meglökött és én egyszeriben a vízben találtam magam! A víz elkapott és so
dorni kezdett, aztán lesüllyedtem...

-  Ferenc, Ferenc, hát éppen barátom küld át a másvilágra! -  gondoltam. 
Ezernyi kép villant át előttem és a fülemben erősödő nyomást éreztem...

-  Á nti, itasd meg a marhákat! -  hívott az anyám.
-  Megyek már, megyek! -  akartam mondani, és számba tódult a Jenyiszej 

sárga vize... Ekkor támadt fel bennem az életösztön... Lábam már a folyó isza
pos fenekét érte... Elrúgtam tőle magam és vadul kapálódzni kezdtem. Pár 
pillanat múlva már a felszínen voltam... Az ár a folyó közepe felé sodort... 
Már fogytán volt az erőm, és azt hittem, hogy végem, amikor valaki a hajam
ba markolt:

-  Feküdj el a vízen!... Ne félj, partra viszlek! -  hallottam Ferenc hang
ját, s erre megnyugodtam. Pár perc múlva kikapaszkodtunk az egyik tu
tajra...

*

Egy napon aztán levelet kaptam, hogy a következő transzporttal én is in
dulhatok haza!... Egyszerre éreztem örömet és szomorúságot... Egész éjjel 
nem aludtam, reggel aztán telefonáltam Moszkvába:
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-  Itt szeretnek maradni! Én itt nagyon jól érzem magam! -  azt már tud
tam nagyon is jól, hogy miért nincs kedvem hazamenni.

Anyámat talán már sírba üldözte bátyám és felesége. Velük civakodjak ta
lán a földekért?... Vagy nekik túrjam a földet? ... A földek harmada jogos 
tulajdonom, de ... de ...

Mégis mennem kellett!
„Ha tetszik ez a rendszer, menj haza és csinálj ilyet otthon!” -  felelték 

Moszkvából.
S az elvtársak gondoskodtak rólam. Álnévre szóló iratokat kaptam. Olyan 

elbocsátó levelet, hogy otthon ne köthessenek belém itteni tevékenységem mi
att... S olyan transzportba osztottak be, amelyikben senki nem tudott vörös
múltamról...

Így kerültem haza!

Nyolcnapos utazás után Pétervárra értünk... Hogy az úton mit láttam, arról 
nem is beszélek. A pusztítás minden elképzelést felülmúlt... A pétervári kikö
tőben már várt ránk az Adler nevű német hajó... Négy nap alatt értünk Ste- 
tyinbe. A parton névsorolvasás és kéthetes vesztegzár... Fertőtlenítés, fürdés... 
Fabarakkokban laktunk, a barakk parancsnoka német volt. Nagyon kedves, 
barátságos ember... Névsorolvasás után félrehívott és a következőket mondta:

-  Maga, Vencel úr, ne maradjon abban a barakkban! Jöjjön át hozzám 
lakni! Okom van rá, hogy ezt mondjam!

-  De, hát mi? -  kérdeztem. S közben az járt az eszemben, hogy itt máris 
tudomást szereztek volna arról, amit Oroszországban csináltam?! És a pa
rancsnok igazolta is a gyanúmat:

-  Csak az, hogy magát körözik!
Jó, hogy ezt idejében megtudtam!... Mindjárt Vanyó Antallá vedlettem át, 

és így hiába tették értem tűvé a tábort négyszer is... Itt a táborban a maradék 
pénzemért egy láda csokoládét vásároltam. Aztán Pardubicébe vittek ben
nünket... Itt is kerestek, de ekkora már Vágó voltam... Mindenre voltak pa
pírjaim, a központi bizottság gondoskodott rólam.

1921. október 28-án értem Nyitrára.
Nem mentem azonnal haza, s a gerencséri asszonyok vitték meg falumba a 

hírt, hogy Nyitrán vagyok, egy ismerősöm csézán vitt haza... Ekkor már a 
falu apraja-nagyja tudta, hogy megjöttem. Nagyon jó szolgálatot tett a cso
koládé, amit a gyerkőcöknek osztogattam.

-  Á nti bátyó... Á nti bátyó, adjon még! -  kiabálták.
Annál nagyobb volt a meglepetésem, amikor a szülői ház zárt ajtókkal fo

gadott! Még a saját édesanyám is elbújt előlem!... Mit éreztem? Mit érez
hettem?

Miért?... Miért?... Olyan örömmel jöttem...
S, amikor hosszas rábeszélésre vonakodva ajtót nyitott az édesanyám, ezt 

kellett hallanom tőle:
-  Menj el innét, Á nti!... Ne lépjed át többé ennek a háznak a küszöbét!...
-  De hát mi történt, édesanyám?... Miért bánik így velem? ... Én már alig 

vártam, hogy megölelhessem... -  kérleltem, és éreztem, hogy könnyek szöknek 
a szemembe.

-  Azt hallottam, hogy eladtad lelked az ördögnek! -  rebegte az édes és 
láttam, hogy ő is a könnyeivel küszködik.
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-  Én?!... Édes, hát elhiszi ezt rólam?
-  Károly ezt mondta, hogy te ottan az ördög iskolájába jártál és meg fogsz 

bennünket rontani... Félünk tőled...
Most már mindent megértettem! Egy volt hadifogolytársam beszélte tele 

édesanyám fejét... Ő hamarabb jött haza a fogságból és mindenkire árulko
dott, hogy a saját bőrét mentse...

Aztán mégiscsak megtört a jég és édesanyám behívott a konyhába... Min
dent elmondtam neki, csak azt nem, hogy én is párttag vagyok!... Egyszerű, 
s nagyon vallásos asszony volt, nem értette volna meg. Miért zavartam vol
na meg a lelke nyugalmát?

Csak most tudtam meg, hogy bátyám eltűnt a fronton. Kardos felesége itt 
maradt két gyermekkel az anyám nyakán. A család gyarapodott, és nem volt, 
aki dolgozzon. Édesanyám már megtört öregasszony volt, bátyám feleségének 
idejét meg lefoglalták a gyerekek.

Egy hét múlva beidézett a jegyző.
-  Maga minden héten bejön hozzám! Érti?
-  Értem jegyző úr! De miért?
-  Itt csak én kérdezhetek! Tehát minden héten jelentkezik nálam, de hívás 

nélkül! Ha nem jönne el, csendőrökkel vezettetem elő!
Egy hónap múlva a járási főnök idézett be:
-  Nálam havonta egyszer jelentkezik, Vencel! Ezen és ezen a napon, reg

gel nyolc és kilenc között. Ha nem lennék itt, akkor megvár, el nem mozdul 
az ajtóm elől!

Ezért nem léptem be itt, nálunk újra a pártba.
Amikor megrendeltem a Kassai Munkást, másnap már tudta a jegyző és 

elmondott mindenféle piszkos bolsevistának. Talán azt sem tudta, mi az a bol- 
sevizmus...

A Kassai Munkás szerkesztője egy fogolytársam volt. Levelezni kezdtem ve
le és ő utasított, hogy minél előbb kapcsolódjak be a pártmunkába... Könnyű 
volt neki Kassán... Kassa mégiscsak város volt, de Gerencsér egy kis falu, 
ahol mindenki mindenkit ismer... Ahol mindenki belelátott a szomszédai ágyá
ba és fazekába...

Aztán a pap hívott el magához és kérdezősködött, hogy mi is van tulajdon
képpen Oroszországban?... Tőlem ugyan nem sokat tudott meg a jámbor, hi
szen engem sem ejtettek a fejemre!

-  Mit tudhat egy hadifogoly, aki csak a tábor drótkerítése mögül láthatta a 
fejleményeket?

*

Egyre inkább idegeimre ment ez a kíváncsiskodás és már arra is gondol
tam, hogy végérvényesen itthagyom a falumat. Eladom a rám eső „birtok
részt” és megyek a főiskolára, Pozsonyba. Gépészmérnök szerettem volna len
ni...

De... De... De... Közbejött a sok „D E ” !
Elmehettem volna az egyetemre, de akkor ki viselte volna gondját az 

anyámnak?... Már nem voltam olyan nagyon fiatal és a nősülésre is gondolnom 
kellett!... De... De... De...

Bátyámat 1922-ben holttá nyilvánították. Én öt emberre dolgoztam, s, ha 
este fáradtan az ágyba estem, már nem volt kedvem se az olvasáshoz, sem a 
tanuláshoz... Mikor jártam volna lányok után?...
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S a házban volt egy fiatal özvegy, a bátyámé... Két gyerekkel, erős mel
lekkel, erős csípővel... Mintha csak anyának teremtették volna még inkább, 
mint akármelyik fiatal leányt...

Nem volt szégyenlős... Előttem mosdott, mutogatta magát pucéran... Talán 
számításból, talán azért, mert azt akarta, hogy szeressék... Tudta, hogy nekem 
is kell a nő!

Egy este aztán az ágyamba bújt és ott is maradt hajnalig. Másnap és har
madnap is... Így ment ez nagyon sokáig és az anyám nem tudott róla semmit. 
Megoszlott az életem a munka és az ágy között...

-  Á nti, azt hiszem, hogy másállapotban vagyok... Borzasztó szégyen... Én 
ezt nem élem túl! -  mondta egy este lámpaoltás után.

-  Valamit tenni kéne... Mi lenne, ha elmennél Trézsi nénihez?... Ő ért hoz
zá...

-  Hogy elcsikkasszon?!... Nem, Á nti, ezt nem kívánhatod tőlem, ha egy ki
csit is szeretsz...

-  Hát akkor mit csináljunk?
-  Még ezt kérdezed?... Hát nem tudod?... A  bátyád már holttá nyilvání

tották, özvegy vagyok... Így előbb-utóbb nyelvére vesz a falu, elüldöznek in
nét... Szólj az anyádnak!

Másnap szóltam... Az édes kétségbeesetten sírt:
-  Megbolondultál?... Az egy rosszlelkű, gonosz, irigy asszony... Még a kenye

ret is sajnálta tőlem... Fiam, ezt ne tedd! Én nem szeretném, én nem akarom!... 
Hidd el, én jót akarok neked!... Annyi szép fiatal lány van a faluban, akárme
lyik szívesen hozzádmegy...
Nem hallgattam rá!

„ Mert férjem házánál lesz az én lakásom! ”
Búcsúzz Rózsi, búcsúzz 
apádtól, anyádtól,
lánypajtásaidtól! -  éneklik a legények a lányos ház előtt.

-  S erre válaszolnak énekkel a lányok:
Zörög a kocsi,
csattog az ostora, 
talán értem jönnek...
Kisérj ki, kísérj,
édes, kedves anyám,
csak a kapuig!... -  És most az anya:
Nem kísérlek én 
édes, kedves lányom,
mert nem az enyém vagy... -  Rózsi elbúcsúzik a szüleitől és a rokonoktól, 

utána énekszóval mennek a legény házához. Csakhogy ott becsukták a menyasz- 
szony előtt az ajtót!

-  Édes anyámasszony, nyissa ki!
A kopogtatás után kissé megnyitják az ajtót és a menyasszony kötényébe bú

zát öntenek: hogy sok baromfi legyen az udvarán...
A második kopogtatásra szalmát gyújtanak meg a küszöbön. Ezt kell elta

posnia, és most megmutathatja a menyasszony, hogy milyen ügyes: így tapossa 
el majd a viszályt is...

Most már beléphet a vendégházba és leülhet az asztalhoz. Csakhogy több a 
néző, mint a hely!... A kíváncsiskodók az ablak alatt állnak és kórusban kia
bálnak:
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-  Nem láttam én molnárcsókot, de majd látok most!
Sej-haj, ez a Rózsi, sej-haj ez az Á nti majd kiválik most!
És a bámészkodók türelmetlenek. Addig-addig ismétlik ezt, amíg a fiatalok 

össze nem csókolódznak... Szívesen teszik egyszer, kétszer, háromszor, többször... 
Most már szabad....

Eddig csak lehetett!
A menyasszony felköszönti a vőlegény anyját, apját:

-  Ha az édesanyám jóra nem tanított, tanítson jóra az édes anyámasszony!... 
Ha az édesapám jóra nem tanított, tanítson jóra az édes apámuram!...
-  Jó esztendőt, esztendőre keresztelőt! -  kiáltja a vidám vendégsereg. Fené

kig isszák a poharakat és dalolják:
lgyunk-e gyünk a lakziba, 
gyerek van a menyasszonyba!
Ha gyerek lesz, apjáé lesz, 
ha lányka lesz, anyjáé lesz...
Két-három napig tart a lagzi. Isznak, esznek, énekelnek a vendégek, hiszen 

már túl vannak a nehezén. A szülők már megalkudtak egymással, ki mit hoz a 
házhoz...

Igaz ugyan, hogy Rózsi módosabb legényt is találhatott volna...
Igaz ugyan, hogy Á nti minden ujjára kaphatott volna gazdagabb lányt is... 

De hát, ha már egyszer annyira összeédesedtek, legyen meg az Isten akarata!

Dunna, dunna, tarka dunna, 
de sok legény aíábújna...
Ehol megy egy szegény ember, 
mit csináljunk véle?
Karót dugjunk a seggébe?, 
hadd ballagjon véle...

Azután másnap, vagy harmadnap véget ér a víg mulatozás. Hazamennek a 
vendégek és megkezdődik újra a munka...

-  Igen, így nézett ki nálunk az esküvő! -  mondja Á nti bácsi, majd így foly
tatja: -  De nem az én esküvőm, hanem a másé... Azé, aki leányt vett felesé
gül... De én özvegyet vettem el, két gyerekkel... Az anyám akarata ellenére...

Nem várt már ránk a nászéjszaka édes izgalma. Hanem két gyerek, és a har
madik, amelyik már erősen készülődött a világra. Nem új menyecske jött a ház
hoz, hanem maradt a régi, aki évekig nem tudta megnyerni édesanyámat, aki 
inkább pokollá tette az életét...

Könnyű utólag okosnak lenni... Én akkor azt hittem, minden megváltozik 
nálunk. Hogy majd én megszelídítem ezt a házsártos menyecskét, aki az ágy
ban olyan csendes volt, mint a galamb, de ha felkelt, olyan éles lett a hangja, 
mint a vércséjé...

Szerettelek, nem tagadom, 
de már annak vége vagyon!

Mondja a nóta, és én is csak ezt mondhatom. De a parasztnak nincs ideje a 
búslakodásra: várja a föld, s az még jobban kizsigereli, mint a legtüzesebb fia
talasszony...

Jöttek a gyerekek szép sorjában.
-  Erre az asszonyra csak rá kellett nézni, és máris teherbe esik! -  moso

lyogtak az ismerőseim. Én ritkán mosolyogtam. Túlságosan sok volt a gondom, 
és nemcsak otthon!
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Kilátásban volt kétszázötven hold parcellázása. Mindenki szeretett volna be
lőle, a nagybérlő viszont csak ígért és ahol kellett, ott lekenyerezett embereket...

Ekkor választottak meg a Slovenská domovina párt elnökévé. Ténykedése
met azzal kezdtem, hogy az uraságot bepereltem a kétévi elmaradt gabonajára
dékért. Ez holdanként hatszáz koronát jelentett pénzben. Be is idéztek a bíró
ságra. A nagybérlő az ügyvédjét küldte el, s az meg azt hitte, sült bolond va
gyok, mert németül odaszólt a bírónak:

-  A  döntésnél gondoljon ránk és magára is! Nagy összegről van szó, hatvan
ezer koronáról... Ebből jutna magának is, bíró úr!...

Talán éppen ez a szemtelen ajánlat segített nekem a per megnyerésében. Az 
ítélet úgy hangzott, hogy nyolcvan napon belül le kell fizetni ezt az összeget 
ügyvédünk, dr. Zoltán kezébe!

Egy hét sem telt bele, jött az idézés, hogy menjek a pénzért és én kimond
hatatlanul boldog voltam, hogy száz emberen segíthettem! Az ügyvédünk nem 
fogadott el tőlünk semmit, pedig már az összeg felével is beértük volna. Ösz- 
szehívtam a gyűlést:

-  Emberek, sikerült!... Itt a pénz!
Két nap, két éjszaka számoltam, hogy kinek mennyi jár, s aztán kitettem az 

udvarra egy asztalt, három embert ültettem mellé... Az asztalon ott volt a ban
kóhegy! Már megkezdtük a pénz osztását, amikor kiáltozni kezdtek:

-  Tűz van!... Tűz van!... Tűz...
Izgatott kiabálás, mindenki rohant, de az asztalnál ülő három ember nem 

mozdult el a pénz mellől... S a végén háromszáz korona hiányzott az összeg
ből... Így én hatszáz helyett csak hármat kaptam...

Ez volt az első tanulság!
A sok szaladgálás közben a munka maradt. Viszont az adóhivatal nem volt 

tekintettel emberbaráti tevékenységemre és eladósodtam... Sok volt az ellensé
gem is... Százhúsz mázsa gabonám termett, de még kenyerem sem volt elég! 
Észrevettem, hogy lopják a kukoricám, meg a krumplim is... Amikor kérde
zősködni kezdtem, a csősz csak ennyit mondott:

-  Kérdezze meg a feleségétől, kik a tolvajok!
Megtudtam, hogy az ő rokonsága hordja szét a termésem nagy részét, de nem 

akartam otthon állandó perpatvart és inkább hallgattam... Ha mégis kitörtem 
néha, még az asszonynak állt feljebb:

-  Azért adósodtál el, mert belebolondultál a politikába! ...Bolond ember 
vagy te, Á nti! ...Ahelyett, hogy magaddal törődnél, a rongyosok ügyeit intézed!

-  Én is rongyos vagyok!... És még rongyosabb leszek, ha a pereputtyod min
denemet szétlopkodja!

Otthon mindig feszült volt a hangulat, de a gyerekek azért csak jöttek szép 
sorjában, mintha minden a legnagyobb rendben lett volna... A feleségem 
mindent beletömött volna az első két gyerekébe, az enyémek meg csak amolyan 
kis mostohák voltak. Tűrhettem ezt nyugodtan?

A Domovina részéről bekerültem a képviselő-testületbe. Kilencven hold er
dővel és száz hold legelővel gazdálkodtunk, és már volt a közösben húszezer 
koronánk! Ekkor jött a krízis, a munkanélküliség!

Kezdtem kukoricát és búzát termeszteni... Eddig Gerencséren csak árpa és 
rozs volt. De a földemre külön csőszt kellett fogadnom, hogy nekem is marad
ion valami! Más gazdák loptak tőlem, amikor látták, hogy nekem bevált a bú
za és a kukorica. Kellett nekik a vetőmag!

Közben a faluban sokszor megperdült a dob...
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Jöttek a végrehajtók és az árverések...
Akinek volt valamije, az a zsírjába fult, mert nem tudott túladni a portéká

ján... Akinek semmije sem volt, az éhenhalhatott...
-  Jóska, segítsünk Béláékon egy szakajtó krumplival!
-  Vigyél át Pistának egy zsák búzát, a gyerekei éheznek szegénynek!...
Napirenden voltak az ilyen kis segítő akciók, de mindenkinek mégsem segít

hettünk.

Isten, áldd meg a magyart!

1938-ban valaki a templomban énekelni kezdte a magyar himnuszt... Nem 
tudták meg, hogy kicsoda! Valaki a Hnb előtti fára felhúzta a nemzeti lobo
gót... Nem tudták meg kicsoda!

De nem a magyarok jöttek, hanem Hlinka!... Sokan sírtak akkor Gerencsé
ren és sokan újjongtak... A gerencséri szlovákok közül többen már a következő 
vasárnap egyenruhában voltak. Éppen hazafelé jöttem, amikor elém állt egy 
gárdista:

-  Te piszkos kommunista, ha ezután nem fogod be a pofád, hát én majd el
intézlek, de örökre! -  üvöltötte vérben forgó szemekkel... Azután rekvirálni kezd
tek a faluban és a fizetést az istenre bízták... Csúnya világ volt ez! S ami a 
legérdekesebb: sokan közülök még mindig itt vannak a faluban!

Valamikor a nyitrai Zobor szálló kertjében tartották gyűléseiket a kommu
nisták... Eljárt ide Major István és Culen elvtárs is (az előbbivel együtt voltam 
politikai iskolán Moszkvában). Egyes párttagok azután felrótták nekem, hogy a 
Domovina elnöke voltál, pedig Moszkvában maga Kun Béla mondta:

,,Akár a rózsafüzér-egyesiiletbe is iratkozzatok be, ha a párt érdeke meg
kívánja !”

S közben a német dicsőségnek egyre jobban befellegzett!... Tankcsapdákat 
ásattak velünk a falu határában és egy napra ötven koronát fizettek ezért a 
munkáért. Vasárnap meg a gárdisták gyakorlatoztatták a falu lakosságát...

Naponta háromszáznyolcvan ember gyűlt a kocsma elé, azután mentek ásni a 
tankcsapdákat. Engem mint tolmácsot használtak a németek, s ezt kihasználva, 
naponta több embernek szereztem orvosi felmentést. Pár hét múlva a három
száznyolcvanból már csak százhúszan maradtak! A helybeli német parancsnok 
tombolt dühében:

-  Mit csinál itt maga?... Ha ez így folytatódik, pár hét múlva nem lesz egyet
len munkásunk sem! Én magát főbelövetem! Érti, herr Vencel?

Segítségemre sietett a véletlen... Éppen egy olyan embert hoztam be, akinek 
hatalmas sérve volt. Odaugrottam hozzá és lerántottam a nadrágját:

-  Talán ilyen emberrel akarják megnyerni a háborút, kapitány úr?!...
Csaknem hetente jött a frontról a jelentés, hogy ez és ez a gerencséri katona

megszökött a harctérről, azonnal keressék meg! Én még aznap elmentem az il
lető családjához és figyelmeztettem:

-  Ha némettel jövök, egyszerűen tagadjátok le, hogy hazajött!... Nekem még 
hisznek a németek. Majd azt mondom, hogy nem ő az!

S közben a gárdisták sokkal többet kegyetlenkedtek, mint a németek! Nyitrán 
halálra kínozták dr. Fekete ügyvédet, Zachar kereskedőt és Kender raktárost... 
Talán érezték, hogy már nem tart sokáig a pünkösdi királyságuk és ki akarták 
tombolni magukat... A gyárakban megkezdődött a szabotálás!

Én állandóan bent voltam az irodában és így a németek minden tervéről tud-

95



tam. Egyik nap azt hallottam, hogy éjféli tizenkettőkor felrobbantják mindkét 
gerencséri hidat!...

Azonnal sorrajártam a hidak melletti házakat, hogy az ottlakókat figyelmez
tessem, éjszakára menjenek el valahová, ha életben akarnak maradni!... A kör
nyező házak biztosan összedőlnek... Ha csak nem sikerül a tervem!

De biztos, ami biztos!
Hogyan is fogjak hozzá a tervem kiviteléhez?
A német kapitány három őrmesterre bízta a hidak felrobbantását. Én mind

hármukat meghívtam este kilencre!
-  Gyertek el búcsúlakomára!
Szereztem két liter pálinkát, borom volt elég, az asszonnyal meg jó magya

ros vacsorát főzettem, azután vártam a „pácienseimet” !... Meg kell mondanom, 
hogy pontosak voltak, de nem hárman, hanem öten jöttek... Mosolyogva el
mondták, hogy akadálynak elhordták napközben egy házra való építőanyagom. 
...Tízezer koronáról adtak elismervényt!... Hány ilyen elismervényt kaptam már? 
Magam sem tudom... És a feleségem kitett magáért. Olyan vacsorát főzött az 
őrmester uraknak, hogy azoknak mindjárt kedvük szottyant az itókára is...

Szilvóriummal kezdtük...
Borral folytattuk...
És borba kevert szilvóriummal fejeztük be!
Ők katonás lendülettel öntögették le az italt, én sohasem ittam ki fenékig a 

poharat. Tudtam, hogy nekem józannak kell maradnom! Tizenegy órakor már 
csak egyikük tudta szájához emelni a poharat, a többiek az asztalra dőlve 
aludtak... Lopva megnéztem az órát. Ha nem alszik el ez a katona is, akkor 
levegőbe repül mindkét híd!

Míg a német politizált, szidta Hitlert, mint a bokrot, addig én lázasan gon
dolkodtam, mit is tegyek?

Vége mindennek, mindennek vége! -  hajtogatta egyre akadozó nyelvvel.
-  És az új csodafegyverek?
-  Hazugság! -  dünnyögte. -  Becsaptak bennünket! És olyan álmos vagyok... 

Ha csak tíz percet alhatnék, de...
-Aludj csak nyugodtan!... Felébresztelek benneteket... Biztosan, egész bizto

san! -  ígérgettem izgatottan.
-  Csak egy egészen kis alvás... egészen kicsi, -  mormolta és a karjára hajtotta 

fejét. Azonnal elaludt. A feleségem is aludni küldtem, én pedig kimentem hall- 
gatódzni az utcára...

Csend volt a faluban... Órám világító számlapján már csak öt perc hiányzott 
a tizenkettőhöz, amikor tank dübörgését hallottam Nyitra felől. Egyre közele
dett és a kocsma előtt megállt. Két katona szállt ki belőle és dörömbélni kez
dett a kocsma ajtaján. Bentről senki sem jelentkezett. Lassan sétálva indultam 
meg a tank felé. Az egyik katona azonnal felismert:

-  Maga a tolmácsunk, ugye?
-  Igen, én vagyok!
-  Hol vannak az őrmesterek?
-  Ma este nem láttam őket. Bizonyára alszanak valahol! -  mondtam titkolt 

kárörömmel.
-  Alszanak?!... Hol alhatnak?... Elhoztam a robbanószert, nekik kell átad

nom! Hol keressük őket?
-  Igazán nem tudom...
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(Folytatása következő lapszámunkban.)
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