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Irgyretek a becsi emigrácíorÓl

llonskí

rkszer3ljaira,

lasztádította

1tem tudom okát adní, hogy lene a lakásuk jó esomó ember_
Il
miért voltak akkoriban nek, akik. ott étkeznek, egy ré'olyan ügyetlenek az osztrák elv- szük esetleg ott is aludna.
szívosen _ mondta
úapját társak. De hogy mennyire maga- Nagyon
tehetetlenek voltak, srre kdzvetve Balázs
Béla.
hogY bizonyÍték, hoqy. hozzám, a gyö_ Énbeszerzem az élelmet és
'
Boyle- kérte]en emigránshoz, milyen fózök is nekik
- tette hozzá a
r1á1tak ügyben fordultak segítségért.
fe1esége.
_ Éskik lesznek ezek az'elvillető
Volt aqpártnalí egy igen derék
runka- embere, Guido Z' Még a Sclrutz_ társak? _ kérdezte Balázs.
_ E;zt én magam sem tudom
árcius bundban ismerkedtem- meg velg.
_ feieltem, hÍven az igazsághoa
azzaÍ, Kapcsolatunk később Sem sza_'h,ízta el a száját
i te- kadt meg. Ax ú.gynevezett ,,kato- _'Hát,..

;zegrő1
e tef,te

BoyIe
asztá-

eltart-

az osztrák
jól konspirált katonaósszeköttetései voltak Néha engem küldött Ie Burgenla;rdba,
ahol röpiratokat adtam át ponto_
san megjelölt helyen és időben'
nacsoportot'' vezette

pártban,

jelszó elleóében' egy-egy katoná-

érium nak.

)n-

kinak

epaknem

a mia tökü1ó_

;gy öt

Egy napon Guido Z. arra kért,
hogy szerezzek valdmi olyan helyiséget' ahol akár egy napig, de
legalább 10-!2 óra hosszat zavartalanul tanáeskozhat harminc
vagy. negyven ember, megszakítás nélkül' tehát ebédről is gon_

dosko'dni kell.

Balázs'

elfo- hogy derék kommunista. Balázs
. S a. egy polgári lapnak volt a fiJm. utófelilába. kritikusa. Csillaga akkor:iban
vé1ik' menóben volt, ez szép lakásán is
ossá3

ter

látszott.

Kedvesen fogadtak, leültettek.

Énazonnal rátértem a lárgyta:

egy napra' reggeltől reggelig kel-

ból való elszállÍtásukna] is' de azt
már csak Guido Z. mesélte el ké_
sóbb, hogy valamennyit szerencsésen átjuttatta a határon. A
Iegtöbbet

a karintiai

zött, Jugosz1áviába.

hegyek kö-

Csak évek múlva trrdtam meg'
hogy aminek technikai elókészítésében segédkeztem, a Balkán
Föceráció párt- és szakszervezeöi
vezetőinek tanácskozása volt. A
részvevők közü! egy embert is_
mertem személyesen' ' vujovics
Radát, Arvale LÍzának - a bafor- rakkban lakó egyik Arvale lányTöbbször is járt
nak
- a férjét.
de rnindig csak'rÓa barakkban,

_ Egy kérésemmég van _
dultarn Balázs B'élához.
vid időt töltött ott.
- Parancsoljon!
_
Arra kérem, hogy ezen a naEgy másikat Potsdamban, Grepon rre tartózkodjon a bázban.
te Buber lakásán láttam újra. AkMegtehetem
felelte Ba- kor Genosse Walternek hívtá}i
lázs.

- _ fol:rtat- Évekmúlva a lapokban láttam a
_ Nekem pedig"
ta _ az a kérésem, hogy lehe- fényképét.Neve - akkor és aztő7eg vigyázzanak' az üvegpoha_ óta _ Georgi Dimitrov.

*
raimra _ mutatott a polcon és
vitrinben áiló vörös'' sárga és kék nersze e konsoiráciri szabát- tyai szerint Éalázs Bélának
antik poharak gyűjteményére.
Igyekezni fogok - feleltem. nem szabadott megkérdezni, hogy
-Pénzt akartam hagyni Balázs kik lesznek a vendégei. De most
hogy mikort kitil_
élelmiszerre, de Ba_ már bevallom,

éna Elvá1Ialtam, hogy megpróbá- Íeleségének
te bi- lom nyélbeütni a dolgot..Elmen- lázs is' a felesége is visszautasíÉ,az tem Balázs _Béláéi<hoz' akik _ mint tották.megbeszélt reggelen korán,
a baraki<tói nem is
iszaki hallottam
A^ még nrielőtt a villarregyed
tulai- olyan messze, egymaguk laknak
lakói serkendeztek volna, konfli_
,íVnek egy kis kertes villában. Először
ek az I<ívülról szemlé]tem meg az isme- son, taxin és gyalog' öt-batperces
t sze- retlen házat.. A kertecske jól izo- idóközöl<ben, kettesével jöttek a
onsá- lálta a szomszédoktól. Becsen- tanácskozás részvevői. Szép nyá_
,t- gettem. Ba1ázs Béla felqsége n1'i- ri reggel volt.
Yab- tott ajtót. Az asszonyról tudtuk'
Nem tudom miről tanácskoz-

revek

tr

tak. Valamilyen szláv nyelven

be^

szélte[ abból pedig én egy szót
sem értettem. De nem is törőd_
tem vele, mit beszélnek. Engein
csak a konspiráció technikai le-

tottam saját' lakásából, sokkal
durvábban viselkedtem Balázs
Bélával szemben, mint' szüi<séges
lett volna, ha ugyan szükség vÓlt
eltávolitására. Ebben a viselke_
désben sok rossz tulajdonságaim
egyike' az |zgága hetyk*ég byil_
vánult meg, és az a Balázs Béla
ellenszenv, mely kisrészt
jogos, de nagyrészt'helylelen és

elleni

jogtalan volt. No, mindegyl Az
sem mentség, bár mentségképp
mcndom, Balázs sem szeretett
jobban engem' mint én őt...

*

rra már benne vagyck' . hogy
bonyolíiása érdekelt, megtudni fl másokról _ de ai:pjában
semmit sem akartam,
magamról rosszat mondjak'
Technikailag minden nagysze' egy másik idegenkedés. előzmé_
rűen rnent. Segédkeztem a villá- níeit ís le kell írnom' amelyet

tr.-a!
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o'ly hosszú ideig éreztem Sinkó
Ervin iránt. l9lg-ben a diktatúm"
előtt es alatt nem szerettem Sin_
kónak magát kígyóhoz hasonlító
forradalmi pózát, és ugyanúgy le_
néztem krisztiánus pálfordulását.

Az emigráció elí6 ídejébenmég_
is elég közel kerültünk egymás:
hoz, és mi tagadás, én az ő befo-

lyása alá kerültem. Sinkó ez időben még prilamnál is sikertelenebb író volt. Így- történt, hogy

Gömöri

,

Jenó tőlem

kérdezett

Sinkó féIól. Gömöri a 10_es évek_
ben a kitrinő Modern'Könyutá.rt

szerkesztette Budapesten;- az
emigráció első éveiben a Tűz eímű lapot adta ki Bratisiavában

jit"t ÉnRothbart
ri r'5seaaadta a kéziratot. Közöl- gondok
''erttir és tiszteltein, de
tretetleínek minősítette. Elképe_ Micit szerettem
désem ' tetőfokát akkor érte_ el, őt-rneg lrén nem állhatta.
mikor Gömöri pontosaii szórói
A Sinkóval való szakítás végszóra rnegismételte, amit Sinkó leges volt. Mikor pár évvel halá_
nekem mondott. Nagyot nyeltem, la előtt itt
Magyarországon,
zsebrevá$tam a kéziratot és el- üzent, hogy'járt
találkozni qzeretne
mentem Sinkóhoz.
Énkikeriiltem a találko_
_ Miket beszéltélte Gömöri- velem.
zást, lstenem! ' Csipcsup dolog
nek?
szakításunkhoz vezetett.
- kérdeztem, nem Íalami volt,énami
barálságosan.
hibám, }ogy nem találkoz_ En, Jóska, ugyanazt mond_ Az
tunk. .A' harag ugyan rég elrnúlt,
tam, amit neked.
de a barátság fonal'át- már nem
lebeszélted!
lehetett iisszebogozni . .. Meakul- Szóval
Dehogyl
- amit neked.Ugyanazt mond- pázzak? Ez nem volna nehéz...
tam,
_ 'Vagyis házudtál.
_ Az ísazat mondtam.

Ponto_

ahonnan rendszeresen átvil- san! Nem mondtam, hogy rossa
lamosozott Bácsbe kéziratokat
Azt tudom, hogy pontosan
- mondtad,
szerezni. TőIem már kért és ka_ azt
amit nekem. De
pott írást lapja számára. A T(lz tudtad' előre 'tudtad, mi,iesz az
abban küiönböz'ótt az emigráns eredmény. Szavaidból Görhöri azt
sajtótermékektől, hogy honorá_ értette: Az írás közölhetetlen!
riumokat fizetett. Megjelent ben- Íme! _ mutattam a vissZaadott
ne egy nagyon hosszú című és kéziratra.
sajnos, ngm nagyon jó mesém:
_ Hát' mit csinálhattam volMiképp járt KaszáLó Jónos és na?
Bulcsu kiratyli az igazság emberé._ Azt, amit én, mikor rólad
néI. A cím is sokat elárul. Gd_ kérdezett.
Azt keilett volna monmöri újabb bécsi látogatásakor danod, hogy
Dosztojevszkij líoz_
ei'hívott főhadiszállására egy ká_ zám képest kismiska,
Tolsztoj
véttízbaa Mariahilfen, és meg- csak úgy szo-szo' és és
akkor Gökérdezte tőlem,. hogy kit ajánla_ möri talán rászánja magát,
hogy
nék a Bécsben élő írók közül közölje ezt a már hosszúsága
olyat' akivel még eddig nem volt miatt sem nagyon kívánt Írást.

én Sinkót, hogy
a Tűzben való megjelenését
lehetővé tegyem, a vi]ág]rodalom nagymesterei mellé sorakoztattam, de inkább e1éjük. . . Az
eredmény nem maradt e1, Göm'öri
a következó alkalommal Sinkót
kapcsolat3. Nos,

hívta taIálkozóra'
17 özben egy hosszabb elbeszé_
.f\ lést fejeztem be és elküld_
tem Gömörinek. Sinkó ismer_
te az elbeszélésLKifogásait meg
is mondta. Hetytálló kifogások
vol'tak, főképp az indítást tartotta hosszadalmasnak. ,,Nagyon jó
írás ez''
tette hozzá Si'nkó
-,
,,ha nem -is a maximuma annak,
amire te képes lenirél''. Mint bel_
só és baráti kritika ez nagyon

*

,l\]yorBasztó, deprimáló súlyta-

t't lanságban éItem, nagyoll
éle_
tembe _ immár máso<iszor *
egyedül' Ekkor nyúlt bele

Saliai lrqpe. 1916-ban bevez,etett
az i1Iegális antimilitarista mozgalomba' Most visszavitt a párt_
ba.

1925-ben volt ez, amikoi' Lenin
ha1ála után a pártok százezer uj

tag toborzását tűzték ki célul.

,'Aufgebot''-nak hívták ezt a toborzást. Nem kutatom, hogy ez a
százezet pótolta-e'és hogyan pótolta Lenint?

Sallai sohasem lakott a

ba-

rakkban' de nyilván tudta, hogy
a barakkban a saját levében fő a

magyar emigráció, és tudta, högy

Lényegében azt- mondtad, hogy ez mily kevésséle1kesító.. A Sallai-fajta jő szetvező pedig'nem_
rogsz !
_ Éncsak az igazat mond- csal< beszervez, hanem arra is
gondol, hogy merreÍelé vo1na aitam.
_ Ígazat, amikor nekem mond- kalmas hely az újonnan behozott
tad. De Gömörinek ezt az igazat embereknek. A barakkon kívü1
azs'al a kiszámított céllal mond_ keresett számomra pártmunkát és
nem is a gyengécske XIX. kerütad, hogy elgáncsolj.
Sinkó hosszú fülei, arcálroz nótt letben, hanem a vIII. kerületi
fülcimpái izzóra vörösödtek' Nem Schutzbund kis csoportjában, ahol
fe].elt' Nekem se volt több mon- rajta kívül _ ő rövidesen eluiazott a Szovjetunióba _ még két
danivaióm. otthagytam.
}in beprotezsáltam Sinkót, ő en- ígazi magyar kommunista vo]'t,
gem kiprotezsá1t.
Ez az eset még a barakkba köl-

Csillag Laci és Lövinger Andor,
Saliai - - meg is mcndta -,
azért visz a Schutzbundba' bogy

tözésünk előtt tiirtént. Amikor a
baralikba jutottunk, a Sinkóék ott én majd igyekezzem az ő hemelletti szobában i4ktunk' de lyét betqlteni. Ez megkettőzte
' voitunk beszélő vi- igyekezetemet. Azelőtt, akkor és
már nóm
helyes volt.
szonyban. Fe1eségével,Rothbart mindmáig nagy embernek tartotAmikor néhány hét múlva új_ . Micivel, aki orvostanhaligató vo1t, tam és tartom Sallai Imrét, nara találkoztam Gömörivel. Gömö_ nagyon kis pénzen, de kenyér_ gyon megfontolt, bölcs embernek,

