
lefolyását. Egyszer megkérdeztem Rozványt: tényleg le akarta dobni Köblös a ko-
misszárt? Rozvány mosolyogva válaszolt: „Nem, de képes lett volna rá. Az eset 
így történt. Köblös igen éles szavakkal ostorozta a Dealul Spirei-i per megrende-
zőit, a rendőr-csendőr brutalitásokat, a cenzúrát, egyszóval mindazt, ami belénk 
akarta fojtani a szót. Ekkor tette harsogó hangon azt a kijelentést: »Nem fogjuk 
tovább tűrni, hogy a csendőrcsizma belénk fojtsa a szót.« A komisszár figyelmez-
tette, hogy ne gyalázza a csendőrséget. Köblös ráordított olyan hangon, hogy a 
komisszár azonnal eloldalgott mellőle: »Felelek mindazért, amit mondtam, érti!«" 

A vásárhelyi gyűlésen, mint említettem, negyven tagú marosvölgyi küldött-
ség is részt vett. Szónokuk, Basch Pál dédabisztrai famunkás volt. A marosvölgyiek 
azért jöttek, hogy példát vegyenek, tapasztalatot merítsenek annak az alakuló gyű-
lésnek a megszervezéséhez, amelyet a hat marosvölgyi önálló pártcsoport Gyergyó-
szentmiklóson tartott meg 1922. augusztus 20-án. Ezen a gyűlésen a ma csaknem 
kilencvenéves Dán István elvtárs volt a küldött, a gyűlés főszónoka. A mintegy 
800 marosvölgyi kommunista előtt Dán elvtárs kifejtette mindazokat az elvi és poli-
tikai kérdéseket, amelyeket a vásárhelyi gyűlésen a központi küldöttek közremű-
ködésével megfogalmaztak, s megvetette a pártnak azt a szilárd szervezeti alapját, 
amelyet a későbbi illegalista időben a sziguranca, a csendőrség és a horthysta kém-
elhárító semmilyen eszközzel nem tudott széjjeltörni. 

Pártunk, a Román Kommunista Párt megalakulásának hatvanadik évfor-
dulója előtt őszinte örömmel és büszkeséggel gondolok az alapítókra, akik magasra 
emelték a párt harci zászlaját, amely alatt az idősebb „fivérek" mellett én is ott 
küzdöttem már 55 évvel ezelőtt. 

J. MARTON GIZELLA 

Börtönben és szabadon 

Az első világháború végén járógépet kaptam a lábamra, de nem nagyon tud-
tam járni vele. Apám még nem tért haza, s minden levelében érdeklődött: „Kicsi 
bogaram, tudsz-e már járni a géppel?" Hát, nem nagyon tudtam járni, s éppen 
ezért nagyon sok energia halmozódott fel, amit le kellett vezetni valahogy. Uno-
katestvéreimmel, Balogh Ferivel meg Árpival versenyt mászkáltam fára; kamrate-
tőre. Talán azért, mert nem tudtam járni, vagy talán a minden bizonnyal apámtól 
örökölt merész képzelőerőm messzire röpített a mesék végtelen birodalmában. 
Eléggé kielégítették igazságérzetemet is, mert a jó mindig elnyerte jutalmát. 

Érdekesen kapcsolódott, szövődött bele a mesékből tanult igazság családunk 
életébe. Anyám például minden ételt egyenlően osztott el közöttünk, és felháboro-
dott, hogy Jóska olykor-olykor megdézsmálta a tej fölét. Én is láttam besurranni 
a kamrába, s anyám helyett is lázadoztam, sőt egyszer be is árultam torkoskodá-
sát. Anyám megverte. Ez a jelenet örök életemre belém vésődött. Amikor meg-
láttam bátyám ijedtségtől és szégyentől eltorzult arcát, nyüszítettem, mint egy 
sarokba szorított kuvasz. Minden ütés éles fájdalommal hasított belém. Kiáltani 
akartam, de a hang a torkomba szorult, és kínomban az öklöm harapdáltam. Szé-
gyenemben egyikükre se mertem nézni. Soha többé nem árulkodtam. 

Meggyűlöltem a megalázást, és ösztönösen lázadtam ellene. Velünk átellen-
ben lakott egy asszony két kamasz fiával. Az asszony elkeseredett és hirtelen ha-
ragú volt, a fiúk meg rosszak, csintalanok. Anyjuk csak veréssel „nevelte" őket. 
Egyszer vasárnap délelőtt nagy ordítozásra lettem figyelmes. Felmásztam a kamra 
tetejére, hogy jobban lássam, mi történik a szomszédban. Borzalmas látvány tárult 
elém. Az asszony mindkét fiát meztelenre vetkőztette, és úgy verte őket a kapu 
felé tuszkolva, majd kilökve az utcára, becsukta utánuk a kaput. „Világgá ker-
gettem őket!" — mondta diadallal a hangjában. A fiúk ott álltak az utcán pucé-
ran, testükön dagadó hurkákkal, szűkölve a fájdalomtól és szégyentől. Az utcára 
kitódult szomszédok persze bámészkodtak, megjegyzéseket tettek. Volt, aki helye-
selte a „rossz" gyermekek példás megbüntetését, volt, aki szó nélkül hátat fordí-
tott, és visszatért lakásába, nem bírta nézni a fiúkat. 



Nagyon megrázott ez az esemény, s a belém szorult lázongás fojtogatott. Nem 
sokkal később apámmal kerültem szembe. Miután hazajött a háborúból, s átvette 
a családfő szerepét, valamiért (nyilván igazságosan!) megbüntetett Amíg nem 
kérsz bocsánatot, nem mész ki a házból!" — mondotta. Sokáig tusakodtam, mert 
nagyon szerettem volna játszani az unokatestvéremmel. Lopva apám arcát les-
tem, s láttam, a szeme csupa könny. Velem szenvedte végig úgymond megaláz-
tatásomat, mert akkor még nem láttam be, hogy azonnal engednem kellett volna, 
hiszen igaza volt. S mikor szabad volt már az út, önérzetem és dacosságom nem 
engedte, hogy kimenjek a házból. 

Pár évre rá, hogy apu hazajött a háborúból, eladtuk Kövespad utcai házun-
kat, és a monostori sörgyár közelében, a Szélső utca elején vettünk egy másikat. 
Itt már két szobánk volt, és az udvaron három gyümölcsfa állt. Szemben velünk a 
Mezőgazdasági Akadémia területe húzódott deszkakerítéssel elkerítve. Szebbnél 
szebb fák pompáztak benne. A jegenyék, akácok, bodzák kellemes bódító illattal 
töltötték meg kis udvarunkat. Ebben a házban zajlott le életünk legnehezebb, de 
egyben legszebb korszaka is. Sokan jártak hozzánk, főleg fiatalok, és én nagyon 
jól éreztem magam közöttük. Ezekben az években alakult ki családunk igazi ar-
culata, s ehhez döntő módon hozzájárult az egyre erősödő munkásmozgalom, az 
elvtársak szellemisége, a közös cél, a munka, a polgári világtól elütő másfajta 
tudat, másfajta erkölcs. 

Apám már 1903-ban bekapcsolódott a baloldali szakszervezeti mozgalomba. 
Még a világon se voltam, de később sokat mesélt az akkori időkről. Állandó harc-
ban állt a jobboldaliakkal, főleg azok vezetőjével, Űjhelyi Ferenccel, a szociál-
demokrata pártvezérrel, aki minden eszközzel fékezni igyekezett a forradalmi moz-
galmat. Apám viszont felvilágosultságánál és forradalmiságánál fogva baloldali 
irányba terelte a szobafestők csoportját, amelynek vezetője volt. Forradalmisága 
a háború után - még nagyobb lendületet nyert. Részt vett az 1920-as általános 
sztrájkban, és jelentós szerepet vállalt a szociáldemokrata párt kommunista párttá 
alakításában 1921-ben. A mi lakásunkban tartotta meg a Helyi Vezetőség az első 
gyűlését. De álljon itt a kitartó harcostárs, Bojan Pavel néhány mondata önélet-
rajzából: „Márton alacsony termetű, szerény ember volt, meggyőződéses forradalmár 
és a munkásosztály hűséges harcosa. Néha megtörtént, hogy este, egy-egy illegális 
gyűlés után együtt indultunk hazafelé. Szíves-örömest voltam a társaságában, mert 
számomra mindaddig ismeretlen dolgokat hallottam tőle, különösen a nemzetközi 
munkásmozgalom újabb eseményei érdekeltek. Az én szememben ő volt annak 
idején a forradalmi élharcos mintaképe, akinek minden egyes szavát, egész ma-
gatartását nagy figyelemmel kísértem." 

Ági nővérem, aki akkor már befejezte a polgári iskola négy osztályát, gépíró-
titkárnő volt a párt helyi vezetőségénél. A mozgalom kellős közepébe kerültünk 
tehát, s ilyen körülmények között az osztálysors tudatos vállalásának iskolájába. 

Betegségem miatt későn, nyolcéves koromban kerültem iskolába. Még mindig 
nehezen mozogtam járógépemmel, ezért iskolatársnőim kisgyermekkocsimon vit-
tek iskolába. Szerettem ott lenni. Főleg tanítónőmet, Aradi Margitot, Aradi Vik-
tor baloldali szociológus, író első feleségét, aki végtelenül jó és türelmes volt a 
sok nebulóhoz. A tanítás viszont eléggé unalmas volt számomra, mert már tudtam 
írni, olvasni. Azzal kárpótoltam magam, hogy az összevont négy osztály nagyobb 
tanulói helyett felelgettem. [ . . . ] 

Amíg én az iskolában unatkoztam, Jóska felszabadult mint asztalosinas. Igaz, 
valamivel tovább inaskodott a kelleténél, mert mestere egyszer megpofozta, és 
apám nem tűrte, hogy az inasokhoz akár egy ujjal is hozzányúljanak. Ezért hát 
kivette Jóskát, és más mesternél szabadíttatta fel. 

Házunk egyre inkább megtelt az Ági és Jóska barátaival, barátnőivel. Csupa 
ifjúmunkás valamennyi. Szórakozgattak vagy hevesen vitatkoztak, tanultak, éne-
kelgették a szép munkásdalokat. Vezetőjük egy fekete hajú, sápadt arcú, szép 
magas fiú volt. Fehér Sándornak hívták. Ő volt a Kommunista Ifjak Romániai 
Szövetségének (KIRSZ) kolozsvári titkára. Úgy láttam, mintha valami furcsa lo-
bogás égne mindig a szemében. Csak később tudtam meg: előrehaladott tüdőbaja 
okozta. Ott nálunk, azokon a zajos összejöveteleken, a szenvedélyes viták köze-
pette szövődött szemem előtt egy romantikus szerelem. Fehér Sándor és Glück 
Vilma megszerették egymást. Nem értettem én még, mi is az a szerelem, de na-
gyon szerettem szereplőit. Szerettem Vilmát, Ági barátnőjét, a kis masamód lányt, 
a sokat éhező, de végtelen szeretetet árasztó fiatal teremtést. Szűkös fizetéséből, 
árvák lévén, húgát és öccsét is eltartotta. Ő sokszor két kockacukorral érte be, 
hogy testvérei jóllakhassanak. Vilma soha nem lett anya, de pelikán módra, saját 
húsából, véréből táplálta testvéreit. Anyám sokszor adott volna enni neki, de tőle 
sem fogadott el két kockacukornál többet. 



Amikor üldözni kezdték a kommunistákat, Fehér Sándort is letartóztatták, és 
nagyon megkínozták. Utána még betegebb lett. Nem tudtak már segíteni rajta. 
Elment huszonegy évével, lobogó tekintetével, izzó szerelmével együtt. Temetése 
egy téli napon volt, és a gyászmenet végeláthatatlan tömegével én is felbaktattam 
a Házsongárdi temető kaptatóján. Megrendítő élmény volt számomra az a temetés, 
Addig soha nem láttam még temetést, főleg egy kommunista ifjú temetését. Elv-
társak búcsúztatták.. . a párt és a KIRSZ nevében. Előre furakodtam a sírhoz. 
Szerettem volna még látni az arcát, de már lezárták a koporsót. „Nincs többé, 
nem mosolyog senkire, rám se, és Vilma egyedül maradt. Nincs már neki sze-
relme. . ." A búcsúztató szavaira akartam figyelni, de megláttam Vilmát, aki öklé-
vel tapasztotta szájába a feltörő sírást, és kitört belőlem a zokogás. A hangos, szá-
mon kérő, szeretteimet féltő, tehetetlen és mégis lázadó ordítás. A fékevesztett fáj-
dalom. a más fáidalma az én gyermekszívemen szűrődött át. felszakított minden 
gátat. 1924 tavaszán betiltották a kommunista pártot, és üldözőbe vették tagjait. Le-
tartóztatták apámat, és elvitték Jóskát is, pedig még nem töltötte be tizenhetedik 
évét. Mindkettőjüket nagyon megkínozták, hogy vallomást csikarjanak ki belőlük. 
Hol apámat verték Jóska előtt, hol fordítva. De nem vallottak. Sem akkor, de 
később sem soha, pedig sokszor megkínozták őket. 

Amíg folyt a nyomozás, egyik délelőtt Jóskát hazakísérték a detektívek, hogy 
jelenlétében kutassák át a házat. De nem sikerült semmilyen kompromittáló bizo-
nyítékra akadniok. Jól elrejtett Jóska mindent. Én mindenütt a nyomukban vol-
tam, felmentem a padlásra is. ahol a könyvek között kutattak. Egy óvatlan pil-
lanatban egyedül maradtam Jóskával, és ő hirtelen letolta a nadrágját. 

— Nézd, mit csináltak velem! — és felhúzta az ingét, megmutatta egész 
testét. Akkor láttam először meztelen férfitestet. Hirtelen megzavart a látvány, de 
a megdöbbenést egy másik váltotta fel; szemem rémülten tapadt az ütlegek nyo-
mán kicsattant húsra, a kötélnyi vastag ormokra a hátán, combján, ülepén. Lila 
foltos teste még most is kísért, pedig azóta sok összevert embert láttam, és én 
magam is átestem a tűzkeresztségen. Mégis akkor, ott a padláson — úgy éreztem 
— éveket öregedtem. 

Nemcsak apámékat tartóztatták le. Agit is hajszolták. Ő Szőcs néninél — 
osztálytársam anyjánál — talált menedéket a Kőkert utcában. Titokban haza-haza-
jött, összecsapott valami egyszerű ebédet, és rohant vissza rejtekhelyére. [ . . . ] 

Még iskolás voltam, amikor családunk megkezdte a természetjárást. Ezek a 
vasárnaponként megismétlődő kirándulások nagy élményt jelentettek mindany-
nyiunknak. Apu már hajnalban megfújta az ébresztőt. Frissen keltünk ki az 
ágyból, csomagoltunk, aztán elosztottuk egymást közt a terhet, s indulás hol a 
Hója, hol a Bükk erdő f e l é . . . Később a Plecska-völgye volt a kedvenc helyünk. 

Engem rendszerint apám vagy Jóska vitt a hátán, mert nem bírtam a gya-
loglást. Ők nagyon természetesen, szeretettel vállalták a terhet, soha nem éreztem 
bénaságom nyomasztó voltát, ha velük voltam. 

Az erdő szélén mindig lekéreztem, s botladozva nekivágtam a sűrű fák közt 
bujkáló ösvénynek. Megcsodáltam a harangvirágok finom lila színét, a szamóca 
fehér csillagvirágait, a lombok közt átszűrődő zöld-ezüst fényt, és annyira megtel-
tem gyönyörűséggel, hogy meg kellett állnom. Lefeküdtem a fűbe, kezemmel 
simogattam a virágok szirmait, arcom belefúrtam az életillatot árasztó földbe, 
vagy az avar fanyar szagát szívtam magamba. 

Nagyon örültem, amikor apuval egy-egy szombat estefelé előrementünk, hogy 
elkészítsük az utánunk jövők kényelmét. Ilyenkor apu nagy csomó száraz levelet 
hordott össze, letakarta pokróccal, és engem a közepébe huppantott. 

— Így ni! Apu kicsi bogara. . . Nem fázol? — hajolt fölém aggódva, s férfi-
ügyetlenséggel takargatott, hol a lábam, hol a kezem felejtve ki. Beletúrtam hul-
lámos fekete hajába, és zsémbelődve csókoltam meg borostás arcát. Ilyenkor el-
futotta szemét a könny, és kedveskedve megint igazított takarómon. Aztán sietve 
összehordott egy csomó száraz gallyat, és az erdő szélétől távolabb tüzet rakott, 
és órákig bámulta a lángokat. Nem tudtam, mire gondol, de álomtól elnehezült pil-
láimat fel-felnyitottam, s lopva figyeltem, hátha megfejthetem a titkát. De csak a 
szemében táncoló lángokat láttam. 

Nemcsak a mi családunk járt kirándulni, hanem mások is eljöttek. A lobogó 
máglya, amelyet apa egy percre sem hagyott kialudni, irányt mutatott a csopor-
tokba verődött elvtársaknak. Ifjak és idősebbek jöttek vidáman lefelé a hegyről, 
vagy a hegyet megkerülő dűlőútról. Mindig daloltak, csak úgy visszhangoztak a 
hegyek, völgyek: ,,Ki a szabadba gyárak zugából / Indul az ifjú turistatábor. / Jer 
sorainkba i f j ú proletár. / Rád a szabadság sok öröme vár!..." 

A csoportokkal megérkezett családunk többi tagja is. Minél többen gyűl-
tünk össze, annál nagyobb hurrával köszöntöttük az újonnan érkezőket. Aztán 



nekiláttunk a „kommúna" megszervezéséhez. Felszólítottunk mindenkit , aki akar, 
lépjen be a „kommúnába". Soha nem maradt ki senki. Több ú jonnan érkezett mun-
kásif jú vagy nemrég városba kerül t parasztgyerek zavartan tette-vette sovány 
csomagocskáját. Akadt, aki félrehúzódott, mert nem volt semmije, és legszíveseb-
ben eloldalgott volna. De az elvtársak észrevették. Józsa Béla, Aradi Viktor, Nyilas 
Gyuri, Józsa Ila nem hagyták ő k e t . . . mindenki a közös „asztal" mellé telepedett, 
és jutott annak is, aki semmit se hozhatott. 

A „kommúna" élelmezési bizottsága szétosztotta a reggelire szánt kenyeret, 
vaiat, h a g y m á t . . . a lehető legegyenlőbben. A f inomabb falatokat, amiből kevés 
volt, apróra vagdalták, hogy abból is iusson mindenkinek. 

Falatozás közben megválasztották a rendezőbizottságot, mer t a kirándulások 
fő célja a nevelés volt. Kül- és belpolitikai események ismertetésére, kulturális 
programra, no meg játékra és szabad időtöltésre került sor. 

Legjobban a kul túrprogramnak örültem. De sokan mások is. Kórusban éne-
keltük az ismert munkásdalokat, és úiakat is tanultunk. Aki akart, verset, prózát, 
jelenetet adott elő. Gábor Andor, Petőfi Sándor, Ady Endre és mások verseit sza-
valták. Varázsa volt ezeknek a műsoroknak, amit aztán közös játékban oldottunk fel. 

Én nem tudtam szaladni, j á t s z a n i . . . Valamelyik erdőszéli fának támaszkod-
tam, és élveztem a jókedvet. Észrevettem, hogy itt-ott eltűnik egy-egy fiú, leány. 
Utánuk baktat tam, s láttam, hogy hármas vagy ötös csoportban nagyon komolyan 
beszélgetnek. Tudtam, mit csinálnak, hiszen Jóska felvilágosított: sejtgyűlést tar-
tottak. Kisebb csoportokba verődve mentünk hazafelé, hogy ne legyen feltűnő. Mö-
göttünk sejtelmesen zárultak össze a lombok — de csak egy hétre. 

Részlet a szerző önéletírásából. 

Felvidéki András graf ikája 


