
Az olvasóközönségnek s rész-
ben az irodalomkutatóknak is
ismételten föl kell fedezniük
Markovits Rodiont, a romániai
magyar irodalom egyedüli vi-
lágsikerû prózaíróját. Alakja
és munkássága mindegyre ho-
mályba vész, feledésbe merül.
Különös módon korszakon-
ként neve háttérbe szorul,
vagy éppenséggel teljesen ki-
törlôdik az élô, eleven irodal-
mi köztudatból. Gyakorta ki-
felejtik vagy szándékosan ki-
hagyják az irodalomtörténeti
áttekintésekbôl, keresztmet-
szetekbôl is. A mellôzésnek, a
sorozatos kihagyásoknak több
oka és magyarázata is lehet.
Markovits Rodionhoz eleve
nem volt túlságosan kegyes a
sors. Életpályája, szépírói és publicisztikai tevé-
kenysége, valamint életmûvének utóélete közel-
rôl sem alakult a legszerencsésebben s a legsza-
bályosabban. Nem tudott tartósan bekapcsolód-
ni a szerves irodalmi élet fô áramlataiba. Pályája
kezdete óta külön utakon, csapásokon járt,
diszkrét elszigeteltségben kereste az érvényesü-
lés célszerû lehetôségeit. Irodalmi alkotótevé-
kenysége több, viszonylag jól elhatárolható sza-
kaszra tagolódott. Hosszabb-rövidebb idôtarta-
mú megtorpanások, kisiklások és kihagyások,
szünetek váltakoztak élénkebb, tevékenyebb és
dúsabb hozamú életszakaszokkal. A körülmé-
nyek mostohasága, de Markovits Rodion lomha-
sága, kényelmessége egyaránt közrejátszott abban,
hogy az író csak részben kamatoztatta írói adott-

ságait, valósította meg terveit
s teljesítette ki életmûvét. A tör-
ténelemi sorsfordulók, a mély-
reható változások gyakorta
keresztezték, gátolták és visz-
szavetették, kíméletlenül elta-
posták Markovits Rodion sze-
mélyes ambícióit, törekvéseit
és célkitûzéseit. 

Felületes könnyedséggel,
kissé igaztalanul és méltatlanul
feledkeznek meg az irodalom-
történészek mindegyre a hu-
manista alapállásához és meg-
gyôzôdéséhez konokul ragasz-
kodó romániai magyar íróról,
aki nemegyszer keményebb
mondatok és szavak papírra ve-
 tését is vállalva szállt merészen
síkra s agitált az emberiesség
legnemesebb eszményeinek, a

humanizmus egyetemes, kikezdhetetlen értékei-
nek védelmében. 

A két világháború közötti romániai magyar iro-
dalomban Markovits Rodion volt az egyedüli
tollforgató, akinek a nevét mindjárt elsô regénye
megjelenését követôen káprázatos magaslatokba
ragadta és röpítette a világsiker kiszámíthatatla-
nul szeszélyes „kék madara”. Váratlan hirtelen-
séggel kapta föl és emelte a nemzetközi hírnév és
elismerés égboltozatának zenitjére, legmagasabb
pontjára, hogy aztán kíméletlen kegyetlenséggel
az elfelejtetés ingoványába ejtse, mihelyt újabb
prédákat fedezett fel és szemelt ki a háborús iro-
dalom az 1920 – 30-as években erôsen kiszélesedô
és feldúsult mezején, amelyen értékes virágok
és burjánzó gyomnövények egyaránt teremtek.
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Markovits Rodion arcképe

Szekernyés János

Egy világsiker eredôi, 
összetevôi és utórezgései

Markovits Rodion és kollektív riportregénye
a szibériai hadifogságról



A Szibériai garnizon címen kiadott regény rendkí-
vüli – erdélyi viszonylatban meg egyenesen pá-
ratlan, egyedülálló! – sikerét, amely a hírlapírós-
kodó szerény szatmári ügyvédet mindössze né-
hány röpke hónap leforgása alatt közismert és
irigyelt íróvá ütötte, személyét pár esztendôre
a világsajtó figyelmének homlokterébe emelte,
több tényezô és számos körülmény magyarázza.
Az 1920-as évek második felére jórészt lezárult
a háborús irodalom elsô szakasza, amelynek a
„felelôsség” megállapítása, elemzése és tisztázása
volt az alapvetô problémája. Európa-szerte sok
ezer memoár, vitairat, regény, katonai szak-
könyv, politikai eszmefuttatás született az I. vi-
lágháború kitörésének okairól, lefolyásáról, je-
lentôsebb ütközeteirôl, drámai következményei-
rôl, a megkötött diktatórikus békékrôl stb.

Az 1920-as évek végére aztán immár kellô táv-
latok teremtôdtek a nacionalista indulatoktól
mentesebb, nyílt és elfogulatlan visszatekintésre,
a bekövetkezett társadalmi és politikai átalakulá-
sok pedig lehetôséget nyújtottak a világháború
egyes eseményeinek, gyökeres fordulatainak
jobb, behatóbb megértésére és magyarázatára,
ugyanakkor a személyes élmények, tapasztala-
tok felelevenítésén, elmesélésén, elôadásán túl-
menôen fokozottabb mértékben került elôtérbe
az „emberiség” egyetemes, „kollektív” tragédiá-
jának fölismerése, számbavétele és tudatosítása.
Az évek múlásával kikristályosultak, a közem-

berek számára is ismertté váltak a világháború
korábban titokzatosnak, rejtélyesnek és bonyo-
lultnak tûnô összefüggései, a nacionalista szen-
vedélyek rosszindulatú sejtburjánzásai valame-
lyest lohadni kezdtek, azonban az ejtett és a ka-
pott sebek nehezen gyógyultak, az anyák, az
özvegyek s az árvák arcát még gyakorta elárasz-
tották a könnyek. Még szívsajdítóan élt az em-
berek emlékezetében, tudatában és lelkében a há-
ború minden borzalma, sorscsapása, s még ha tá-
volról is, de már egyre fenyegetôbben kezdte
elôre vetíteni árnyékát ugyanakkor a második vi-
lágégés sötéten gomolygó füstfelhôje is.

Kedvezô légkörben, inspiráló közegben, optimá-
lis feltételek között írta meg és adta ki Markovits
Rodion a két világháború közötti idôszak „delelô-
jén” háborús regényeit: egymást követôen hármat!

•••

Markovits Rodionnak lényegében három mély-
reható, pályáját, szép- és közírói életmûvét alap-
vetôen meghatározó élménye volt: szülôfaluja, az
Ugocsa vármegyei Kisgérce s a szûkebb földrajzi
és etnográfiai tájegység, a sok nemzetiség lakta
Avas egyrészt, másfelôl meg a békés, megállapo-
dott, hagyománytisztelô, erkölcsös, zárt, patri-
archális világot élesen ellenpontozó mozgalmas,
zaklatott, kiszámíthatatlan fordulatokban, soro-
zatos megpróbáltatásokban, nehézségekben,
végletes helyzetekben fölötte bôvelkedô szibé-
riai hadifogság. A harmadik élményréteget a jel-
legzetes zsidó tradíciókhoz, a vallási közösség
megtartó szokásrendhez való ôszinte kötôdés, tö-
retlen ragaszkodás képviselte.  Elbeszélései, cik-
kei, visszaemlékezései és regényei többsége ebbôl
a kimeríthetetlennek bizonyuló hármas forrásból
ihletôdtek, merítettek.

A három tartósan egymásra rakódott, hol egye-
di összetételû, szétbonthatatlan konglomerátum-
má szervesülô, hol élesen elkülönülô közeg, él-
ményréteg folyamatosan erôsítette, ellenpontozta
egymást a publicista és a prózaíró mûveiben,
nyomtatásban közölt alkotásaiban. Kisgérce, az
avasi tájak s az egyszerû avasi parasztok, a kö-
zöttük élô szegény, házaló zsidó családok általá-
ban az idillt, a higgadtságot, a csöndes nyugal-
mat, a józanságot, a jóságot, a sok évszázados
tapasztalatból leszûrt népi bölcsességet testesítet-
ték meg Markovits Rodion gondolatvilágában és
életfilozófiájában. „Nem tudok szabadulni gyer-
mekkori emlékeimtôl, nem is akarok…” – jelen-
tette ki a Temesvári Hírlap 1932. szeptember 4-i
számában Pálya címen közölt írásában Markovits

•  S z e k e r n y é s  J á n o s •

E G Y  V I L Á G S I K E R  E R E D Ô I ,  Ö S S Z E T E V Ô I  É S  U T Ó R E Z G É S E I  

• 52 •

Markovits Rodion portréja (Bánffy Miklós rajza)



Rodion. S ténylegesen sok írásában vallott ra-
gaszkodó szeretettel szülôfalujáról, s szólt felme-
nôirôl, családtagjairól.  

Markovits Jakab (utónevét írói pályája kez-
detén változtatta Rodionra) nagyapja, a Miskolc
tájékáról származó Reb Jakov volt sorrendben
a második zsidó, aki a szinérváraljai talmud-isko-
la elvégzése után Kisgércén megtelepedett, mi-
után elvette a falu gazdálkodással, földmûveléssel
és állattenyésztéssel foglalkozó, korábbi egyedüli
zsidójának szépséges lányát. A faluban még nem
volt zsidó temetô, ezért a késôbbi író nagyszüleit
Halmiban helyezték örök nyugalomra. A család
azonban több nemzedékre menôen tartós gyöke-
ret vert a Túr-melléki faluban, amelynek fôutcá-
ján idôvel mutatós házat is építettek. Markovits
Jakab anyja, Steiner Éva Szamosszegrôl került
az Avasba. Apai részrôl való unokatestvére, Reb
Eizik Homonna város tudós fôrabbija s több val-
lásos könyv avatott tollú szerzôje volt. A család
szûkebb rokonságához több rabbi és dájen is tar-
tozott. Steiner Éva „rajongással és mint felsôbb
lényekrôl beszélt a költôkrôl, írókról, könnyekkel
teli szemmel”, s könyv nélkül ismerte Lord Byron
és Heinrich Heine költeményeit. A hegyek alatt
elterülô Kisgércén egyedülinek számító bádogfe-
deles családi házból, amelynek szomszédságában
a „magazin” kétemeletes épülete emelkedett, nem
hiányoztak a könyvek, az izgalmas és vonzó ol-
vasmányok. „A szülôi házban az irodalom szere-
tetét és tiszteletét tanultam meg – nyilatkozta az
író a Keleti Újság munkatársának irodalmi sikerei
tetôzésekor, 1929-ben. – Egy kis román faluban
laktunk, ahol édesapámnak kereskedése és föld-
birtoka volt. Szüleim kezdettôl fogva gondosan
ügyeltek arra, hogy a magyar nyelvet a maga ké-
nyes tisztaságában sajátítsák el a gyerekek. Si-
monyi Zsigmondnak, a nagy magyar nyelvész-
nek a húgát hozták le hozzánk nevelônônek, s
valóban sokat is köszönhetek neki. A pléhvel fe-
dett ház elôtt egy sor fûzfa és egy sor kevély
nyárfa ôrködött nyílegyenes vonalban, mögötte
terült el az udvar és a kert”. 

„Tornácunkról – kôlépcsôi voltak, és cement-
bôl volt a padlója – látszott az egész falu. A zsin-
delyes községháza, meg a zsindelyes papi ház,
meg még egy zsindelyes ház: a kántoré.  Az a má-
sik zsindelyes, ami oda látszott, nem volt ház,
csak a Bonáék istállója. Kihívó kacérságból volt
zsindelyes, nem vette komolyan senki – írta le
gyermek- és serdülôkora szûkebb színterét szü-
lôfalujáról írott sikerült regénye, a Sánta farsang
bevezetô fejezetében az 1884. július 15-én Kis-

gércén született Markovits Rodion. – Látszot-
tak a többi házak is a faluban, mert a mi házunk
a völgyben volt, a többi pedig mind a dombokon.
És aztán ezek magas tetejû házak voltak ám,
büszke, hórihorgos, zsúpszalma fedéllel. A tor-
nácról mindent látni lehetett. A Bonák kúriáját,
a Kokók udvarát, a Nyegránok tanyáját, a Hand-
rók portáját, a Lupuk szegénységét, az Indriku-
cék árvaságát, a Nyikoricsok kerítését, a Csom-
nyéék egészen új menedékét.”                                              

A késôbbi író apja, aki Pozsonyban elvégezte a
jesivát, s fiatal korában néhány nagyobb külföldi
városban is megfordult, volt a falu legtehetôsebb
zsidó lakosaként az elôimádkozó, aki szombaton-
ként felolvasta a Tórát, s megtanította a közösség
tagjait az imarendre. „Fegyelmezett agyú, világlá-
tott, céltudatos és bôismeretû, acélos logikájú em-
bernek” nevezte és minôsítette édesapját Marko-
vits Rodion, olyan gazdálkodóként és kereskedô-
két emlegette, aki szívesen idézte alkalmanként
W. Shakespeare, J. W. Goethe, Fr. Schiller és H.
Heine mûveit. A nagyobb ünnepekre a kisgércei
zsidók átmentek imádkozni Turcra, Lekencére
vagy Halmiba, ahol rabbi is szolgált. Markovitsék
pléhfedeles házának ebédlôje változott aztán
hosszabb idôn át alkalmi imateremmé, amelyben
a frigyszekrényt is ôrizték benne a Tórával, só-
fárral és megilával, amelyeket az író édesapja íra-
tott, vásárolt és adományozott a hitközségnek.
Családi házuk kertjének végében, a napsütötte
domboldalon biztosítottak helyet a zsidó temetô-
nek. Tehetôsebb kereskedôként, a falusi kocsma
és szatócsbolt tulajdonosaként Markovits József
– akit hitsorsosai Reb Sijének hívtak és szólítot-
tak, s aki vasúti talpfákkal, zsindellyel, szilvóri-
ummal és lekvárral üzletelt – alkalmazott rend-
szerint zsidó tanítót, melamedet is a falu mózes-
vallású gyermekei számára. Markovits Józsefet
megválasztották a turci kerület ortodox zsidó hit-
községének elnökéül is. Bécsbe, Krakkóba és
New Yorkba is szállított lekvárt és avasi kóser
pálinkát. Ôsszel és télen, a szilvaszüret idején és
után három pálinkapárló kazánt s negyven ha-
talmas, ötmázsás lekvárfôzô üstöt – amelyeket a
salgótarjáni vasgyárban önttetett – üzemeltetett.
Az alapanyagot – a cefrét, valamint a kimagozott
szilvát – ezer, a földbe süllyesztett termetes hor-
dóban tárolta.  Szép- és újságírói pályája utolsó
szakaszában Markovits Rodion belekezdett A ha-
lott hallgatott címû családregényének írásában,
amelynek szeretett édesapja lett volna a fôhôse,
központi alakja, s amelynek bevezetô fejezetét si-
került letisztáznia. 
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A házaló, rongyszedô, drótos, a vidéket örö-
kösen fütyülô síppal járó, szegény avasi zsidók,
akik viszonylag keveset tudtak a „zsidóságok-
ról”, a vallás tantételeirôl és elôírásairól, de azt
a keveset – miként azt az író többször is leszö-
gezte − teljes erejükbôl, példamutató következe-
tességgel betartották, megôrizték. Komoly áldo-
zatokat is vállaltak a hitközségi, a gyülekezeti élet
feltételeinek s kereteinek biztosításáért. A szom-
széd faluból szerzôdtettek egy „tiszteletbeli” hit-
községi tagot, hogy kilegyen az imatársaság tör-
vényes létszáma. Alacsony lélekszámuk, sze-
génységük dacára bizonyos idô múltán szerény,
szalmafedeles zsinagógát is emeltek a faluban.
A kisgérceiek imaháza a leghosszabb volt az
egész környéken, mert a hitközség minden tagja
az elsô sorban akart ülni. Hétvégi és évközi egy-
házi ünnepeiket tisztességesen, a tradíciókhoz
hûségesen ragaszkodva megülték, igyekeztek
mindenkor buzgón követni „az Írás és a Hagyo-
mány parancsait.” Világsikert aratott regényíró-
ként is Markovits Rodion a zsidó újévet, a Ros-
Hasanót lehetôleg mindig Kisgércén, szülei s a
falubeli hitsorsosok társaságában töltötte. Re-
zignáltan érzékelte és tapasztalta alkalmanként
a zsidó közösségeket megtartó és összefogó fele-
kezeti kultúra, vallási szokások, külsôségek foko-
zatos háttérbe szorulását, a szekularizáció, a ha-
ladás, a korszerûsödés térhódítását. Írásaiban
emléket kívánt állítani az avasi zsidóság patriar-
chális, hagyománytisztelô világának, amelyet be-
lülrôl és kívülrôl is a 20. század elsô évtizedeinek
rémisztô veszélyei fenyegettek. Markovits Rodi-
on publicisztikai és szépprózai írásainak fontos
összetevôje, meghatározó jellemzôje az egészséges
zsidó humor, amelyet a szakírók többsége a vallá-
si intellektualizmus értékes melléktermékének, a
zsidó kultúra egyik legnagyobb vívmányának mi-
nôsít. A humort, a szellemes tréfát, a malició-
zusságot, a csípôs szatírát, a gyilkos gúnyt Mar-
kovits Rodion is leginkább olyan eszközként
használja, amely rokonszenvvel ábrázolt hôseit,
esendô kisembereit még rokonszenvesebbekké
varázsolja; találékonyságuk, józanságuk mindig
túlsegítette ôket az örökké tisztázatlan zsidó eg-
zisztencia feszültségein, nehezebb élethelyzetein.
Elnézô pajkossággal sorolja, írja le azokat az
ügyes praktikákat, furfangos megoldásokat, ame-
lyekkel a találékony avasi zsidók kijátszották a
betarthatatlan vallási tilalmakat, elôírásokat. Há-
borús regényei szövegét, elôadásmódját is köny-
nyed humor, kihegyezett, bonyolultabb összefüg-
gésekre rávilágító irónia fûszerezi.

Gyakran elvonult, megelevenedett Markovits
Rodion lelki szemei elôtt a 20. elején Ugocsában,
Szatmárban, Máramarosban és Szilágyságban
élô régi zsidó férfiaknak, „erôs tölgy-emberek-
nek” jóságos, nemes, okos és rokonszenves galé-
riája. A bölcs és mûvelt kereskedôk, vállalkozók,
bérlôk és pénzemberek legtöbbjét az egész Avas
respektálta, sokra tartotta. Markovits Rodion na-
gyon sok szépprózai és vallomásos írásában, visz-
szaemlékezésében, riportjában, jegyzetében, ve-
zércikkében és tárcájában idézte fel felmenôi, ro-
konsága, családtagjai, valamint a kisgércei s az
avasi zsidóság mozgalmas, eseménydús és fölötte
erkölcsös életének tanulságos és mulatságos mo-
mentumait, derûs helyzeteit és mozzanatait, sors-
döntô történéseit, mély értelmû megnyilatkozása-
it. A Kárpátok lábainál elterülô szûkebb pátria,
az Avas zsidó közösségének legendás alakjait,
bölcs és tréfás kedvû figuráit jelenítette meg esz-
ményítô, majdnem mágikus beállításban a Reb
Ancsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák címen
publikált elbeszélés-füzére. Tervezett regényé-
nek, A fák végzetének, valamint az Anyám kertje
összefoglaló címmel megjelentetni szándékozott
novellaválogatásának hôsei, helyzetei, történései
és elmesélt esetei szintén egytôl egyig az összké-
pében, légkörében és szokásrendjében egyaránt
archaikus, csöndes és idillien szépséges avasi fa-
lut idézik, elevenítik meg.  Markovits Rodion
mindenkor szubjektív alapállásból, elfogódott ér-
zelgôsséggel, leplezetlen szentimentalizmussal és
meghatottsággal írt szülôfalujáról és az Avasról,
amely a nemzetiségi és vallási béke, megértés és
tolerancia csodás, példamutató szigeteként rög-
zült emlékezetében. A Túr két partján Markovits
Rodion vallomásos szövegei szerint jellegzetes
hagyományaikat ápolva, megôrizve és kölcsönö-
sen tiszteletben tartva tökéletes összhangban él-
tek egymás mellett románok, magyarok, zsidók
és cigányok. A tájegység a maga nemében egye-
dülálló entitást képezett. A Szatmárnémetiben ki-
adott napilap, a Szamos Markovits Rodiont már
1929-ben a „rejtelmes Avasország életének, szo-
kásainak és mondáinak leghivatottabb ismerôjé-
nek” titulálta.

Legsikerültebbnek s legkiérleltebbnek minôsí-
tett könyvében, 1933-ban Sánta farsang címen ki-
adott faluregényében a lírai, a mágikus realiz-
musnak minôsített ábrázolásmód jellegzetes esz-
közeivel – meleg színekkel, a nosztalgia
megszépítô fénytörésében, az emlékidézés áttet-
szô, enyhén poétikus lebegésében – jelenítette
meg a világtól elzárt avasi falu lakóinak fölboly-
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dult, eltorzult, fonákjára fordult életét az elsô vi-
lágégés éveiben. Az embertelen háború romboló
hatása, groteszk következményei a hátország el-
szigetelt, isten háta mögötti, zárt településein is
jelentkeztek, láthatóvá és érzékelhetôvé váltak.
Fokozatosan fölborult a bevett, az általánosan
elfogadott érték- és szokásrend: megváltoztak, el-
fajultak az erkölcsök, érvényüket veszítették sok
évszázados írott és íratlan törvények. Felesége el-
beszélésére, feljegyzéseire, valamint személyes
élményanyagára támaszkodva groteszk és metafo-
rikus elemekkel átszôtt megjelenítésben mutatta
be azt a félelmetes, kísérteties vitustáncot, amely-
ben a falu megzavarodott közössége a világhábo-
rú lidércnyomásos esztendeiben keveredett. A re-
gényalakok a tündéri szépségû avasi falunak a
katonai szolgálat alól mentesült parasztjai, pász-
torai, elöljárói és tisztségviselôi, akiknek szerepe,
befolyása kísértetiesen felértékelôdött az igazi,
a besorozott, a frontszolgálatra alkalmasnak ítélt
férfiak kényszerû távolléte alatt. A nyomorékok,
a sánták, a fogyatékosok uralták átmenetileg az
elárvult, lezüllött hegyvidéki települést.

A lírai hangütésû bevezetô és záró fejezet kö-
zött 39 tételben idézte fel és pörgette le Marko-
vits Rodion az eseményeket az általános mozgó-
sítás napjától az elsô leszerelt, illetve megszökött

katonák visszatértéig, megjelenéséig. A fegyver-
fogásra érett bocskoros Nyititucok, Indrikucok,
Csomnyék, Handrók, Koptyilék, Bercséék, a
nincstelen Kokók és falustársaik sorra bevonul-
tak az ország védelmére, hangadókká, a falukö-
zösség vezetôivé a korábbi lenézettek, megvetet-
tek, kitaszítottak váltak.  Testi és szellemi fogya-
tékos társaival – a vakarcs Kosztán Pávellel, a
csirkemellû és hatujjú Berdeggel, a félszemû Bo-
kossal – karöltve sánta Tamás, a kondás vezette
és uralta hosszú idôn át az ép, egészséges férfiak
nélkül maradt falut. Hatalmaskodtak, intézked-
tek és veszettül harácsoltak a nyomorékok, siet-
tek – gátlástalanul kihasználva a számukra ked-
vezô háborús konjunktúrát – lehetôleg mindent
megszerezni, birtokukba venni. Az államhatalom
teljhatalmú helyi képviselôje, a községi jegyzô
egyéni érdekbôl szorosan együttmûködött a fo-
gyatékosok elszemtelenedett falkájával. Idô múl-
tával az asszonyok döntô többsége is behódolt a
korábban lenézett, megvetett és megbélyegzett
féllábúaknak, púposoknak, kancsaloknak, tör-
péknek. A munkára kiadott hadifoglyokat a fe-
hérnépek „elárasztották az elhagyott szívek ellen-
séget nem ismerô melegével”, valósággal kényez-
tették az Avasba került szerbeket, bosnyákokat
és oroszokat. Miután a Kopasz-hegy oldalain
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gyarapodni kezdett a szökött katonák száma, a
nyomorékok kénytelenek voltak visszasomfor-
dálni korábbi helyükre, a faluközösség peremére.
Azonban nem mindegyiküket fogadta vissza a
régi élete, amelyet a „farsangi kiskirályságért”
meggondolatlanul felrúgott. A hegyek között
megbúvó avasi faluban nem értesültek arról,
hogy valójában ki is nyerte meg a háborút, de ta-
vaszra a házakban, az utakon, a patakokon, a
hegyoldalakon s a lelkekben újra tökéletesen
visszaállt a hagyományos, a természetes rend. 

A népközeli, érzékeny, megértô humanizmus
vezette a regényíró tollát irodalmilag legkimun-
káltabb, legmívesebb regénye, hiteles „avasi kró-
nikája”, a Sánta farsang megírásakor

Az avasi falvak többségét szegény, egyszerû és
igénytelen emberek lakták. A zsidóság nagyobb
hányada sem volt túlságosan tehetôs. Számottevô
részük az ismétlôdô pogromok elôl menekült át
a szomszédos Orosz Birodalomból, fôként Galí-
ciából az Osztrák-Magyar Monarchia területére,
ahol már 1867-ben törvénybe iktatták a zsidók
emancipációját. Ugocsa vármegyében, Marko-
vits Rodion gyermekkorában, 1890-ben 10.563
zsidó él, amely szám a 83.267 fôs összlakosság
12,8 százalékát jelentette. Kisgérce 1572 lakójá-
ból 39 vallotta magát zsidónak az 1890-es nép-
számláláskor. Élt ugyanakkor a településen 8 ró-
mai katolikus és 8 református is. A lakosság több-
ségét a görög katolikus vallású románság alkotta.
Az avasi tájakon nem ment teljesen ritkaság-
számba az olyan zsidó sem, aki kivételesen
földmûveléssel, állattartással, gyümölcstermesz-
téssel – gazdálkodással – biztosította saját és csa-
ládja megélhetését. Legtöbbjük azonban házalás-
sal, rongyszedéssel, tojásgyûjtéssel, bôrkupecke-
déssel, cserépedény-drótozással, üzletkötésekkel
és kereskedéssel foglalkozott. Tulajdonosokként
vagy bérlôkként vezették, mûködtették az elszige-
telt falusi települések boltjait, s kezükben tartot-
ták a szilvafákban bôvelkedô vidék gyümölcs-, íz-
és pálinkatermelését és -forgalmazását. Akadt kö-
zöttük bôven zugkocsmáros is.  

A vagyonát megalapozó és szorgalma, élelmes-
sége és szerencséje révén évrôl évre gyarapító
Markovits József megengedhette magának, hogy
felcseperedô gyermekei – négy lánya és két fia –
mellé nevelônôt szerzôdtessen Simonyi Szerafin,
az ismert nyelvész, Simonyi Zsigmond húga sze-
mélyében. Irányítása és felügyelete alatt Marko-
vits Jakab magántanulóként végezte alapfokú ta-
nulmányait. Vizsgázni Turcra, majd Halmiba
mentek be a Markovits gyerekek minden tanév

végén. A növendékeivel szigorú, igényes és ke-
mény asszonyként viselkedô nevelônô személyét
– aki gyakorta elmélázva s álmodozva feledkezett
bele az igaz történetek meg a költött mesék szála-
inak szövögetésébe – több írásában felemlegette,
megidézte a késôbbi sikeres író. „Nagyon jól
érezte magát nálunk, és az eseménytelen vidéki
életet arra használta fel, hogy megtanulta a siket-
néma beszédet – nyilatkozta a Délibáb munkatár-
sának Markovits Rodion. – Ô tanított meg írni, ol-
vasni, és ô hozta nekem az elsô magyar olvasmányt is.
»Nagyapóéknál« volt a címe, és Benedek Elek
írta.” Markovits Rodion egyébként – miként azt
maga is többször leszögezte – írni kizárólag csak
magyarul tudott. Habár következetesen s nem
titkolt büszkeséggel ragaszkodott zsidóságához,
a héberül írt szövegeket és imákat nem értette.
Pedig a vallási alapismereteket a Markovits Jó-
zsef által fölfogadott – s a többi kisgércei mózes-
vallású gyereket is „zsidóságra” okító – hitoktató-
tól, a melamedtôl sajátították el a Markovits fivé-
rek: Jakab és Sándor.  A betû, az írott szó, a
szépliteratúra iránti határtalan tisztelet már Kis-
gércén, a családi környezetben mély gyökereket
vert a fiatal Markovits Jakab szívében. Különös
módon nem volt teljesen idegen az irodalomtól a
család legendás szakácsnôje, a háztartást fél év-
századon át nagy hozzáértéssel vezetô Kati néni
sem, mivel fiatalabb korábban a késôbb Nagy
Endre néven közkedvelt kabarészerzôvé és kon-
feransziévá vált Grósz Bandi dajkája volt Nagy-
szôlôsön. Markovits Rodion tervbe vett, megírni
szándékozott regényeinek egyike különben a Kati
néni országa címet viselte volna.
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A fiúkat értelmiségi pályára szánó szülôk Mar-
kovits Jakabot a szatmárnémeti római katolikus
gimnáziumba, majd a „kisérettségit” követôen a
református kollégiumba íratták be, ahol a magyar
nyelvet és irodalmat a poétaként és mûfordító-
ként is nevet szerzett dr. Szabados Ede, a Kisfa-
ludy Társaság tagja tanította. Osztálytársa volt a
Fogel ikreknek, akik közül József neves törté-
nésszé és akadémikussá vált. Markovits Jakab
javítóvizsgákkal bukdácsolt nagy nehezen át a
középiskolai osztályokon. Tehetôs apja komoly
adományokkal támogatta a tanintézeteket, hogy
megnyerje a tanárok elnézô jóindulatát, hogy
gyatra elômenetelû fiát meg ne buktassák, el ne
tanácsolják az iskolapadból. Nemegyszer csak
tankerületi fôigazgatói engedéllyel jelentkezhe-
tett javítóvizsgára. Habár a gyenge és izgága diá-
kok sorába tartozott, rendszeresen eljárt a kollé-
giumi önképzôkör üléseire, amelyeken szavalat-
tal, értekezéssel és bírálattal többször is szerepelt.
Tizenhat esztendôs volt, amikor egyik írását ve-
zércikk gyanánt közölte a Szatmár címû lap. Ta-
nár szeretett volna lenni, de szülôi óhajra és rá-
beszélésre az érettségi bizonyítvány megszerzése
után 1903-ban a budapesti egyetem jogi karára
iratkozott be. A jogtudománynál jobban érdekel-
te a filozófia. „A római jogra azonban igen keve-
set jártam Szentmiklóssyhoz, hanem inkább Ale-
xandert, Négyesyt, meg Riedlt hallgattam – vallotta
egyik nyilatkozatában. – Aztán nem bírtam to-
vább és írni kezdtem. Elsô pesti tárcám – amelyet
egy napihírbôl írtam – a Népszavában jelent meg.”  El-
mélyedt Spinoza, Kant és Marx könyveinek ta-
nulmányozásában. Át is iratkozott az egyetem
bölcsészeti karára, de a szigorú apai felszólítás
hamarosan újra visszaparancsolta a Corpus juris-
hoz. Irodalmi, újságírói álmaival és terveivel
azonban percig sem szakított. Jegyzeteket, cik-
keket és riportokat közölt – keresztnevét a Dosz-
tojevszkij-regényhôstôl kölcsönzöttre változtatva
– a Garai Manó szerkesztette Korbács címû lap-
ban, írásokkal jelentkezett a Rácz Ödön vezette
irodalmi újságban, a Magyar Szemlében. Prózai
írásokkal szerepelt az Ifjú Erôk címû lap hasábja-
in is. A Szatmár és Vidéke címû hetilapban, amely
elbeszélését közölte, állandó rovatot készült indí-
tani 1908-ban. Peterdi Andorral, albérleti szoba-
társával folytatásos ponyvaregények írására kö-
tött szerzôdést. Irodalmi pályája kibontakozására
termékenyítôleg hatott megismerkedése Ka-
rinthy Frigyessel s az Üllôi út 21. szám alatti di-
áktanya lakóival, akik céltudatos komolysággal
és elszántsággal készültek a mûvészeti és irodal-

mi szerepvállalásra, a megmerevedett magyar
kulturális közgondolkodás gyökeres megrefor-
málására, megújítására. „Üllôi út 21. szám volt az
a négyemeletes ház, ahol nagyon fiatal, de na-
gyon komolyan dolgozó írásrajongók laktak,
Kosztolányi Dezsô, Csáth Géza, Lányi Viktor –
bölcsésztanhallgatók, orvostanhallgatók – és az-
tán Jász Dezsô és még nem is tudom kik – írta a
Temesvári Hírlap 1938. szeptember 1-jei számában
közölt visszaemlékezésében. – Nem tudom, itt la-
kott-e Karinthy, vagy csak sokat járt a társaság-
ba. Hihetetlenül komolyan vették ezek az irodal-
mat, és ami legjobban megfogott: nem is írtak,
mint inkább készültek az írói pályára, a zenekri-
tikusi pályára. A múzsák szolgálatában éltek. En-
gem is befogadtak a zártkörû társaságba, ahol
Lányi Viktor zongorázott, Kosztolányi néha egy
verset olvasott. Ez volt végre az a hangulat, ame-
lyet diákkorom óta áhítottam: márciusi ifjak han-
gulata.”  Markovits Rodion gyakori vendégévé
vált a New York, valamint a Meteor kávéház iro-
dalmi törzsasztalainak, amelyeknél Molnár Fe-
renc, Heltai Jenô, Somlyó Zoltán, Kosztolányi
Dezsô, Karinthy Frigyes társaságában töltötte az
estéket. Fiatal íróbarátai révén került kapcsolat-
ban a rangosabb lapokkal, s kisebb-nagyobb rend-
szerességgel tárcanovellái, elbeszélései jelentek
meg a Népszavában, valamivel késôbb pedig a
Független Magyarországban és Az Estben is. Fiata-
lon belépett a Magyar Szociáldemokrata Párt
tagjai sorába. Alkalmanként közölt Markovits
Rodion írásaiból a Heltai Jenô szerkesztette élc-
lap, a Fidibusz, valamint a Herczeg Ferenc vezet-
te népszerû családi képes lap, az Új Idôk is.  Nem
sokkal az elsô világháború kitörése elôtt Virradás
címmel indított, jelentetett meg szépirodalmi la-
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pot, amelynek azonban csak elsô, beköszöntô
száma hagyta el a nyomdát. Sikerült folyóirata –
amelyet gyorsan elsodort a kitört világháború
zûrzavara – munkatársául Kemény Simont, Szini
Gyulát és Somlyó Zoltánt is megnyernie.

Jogi tanulmányai befejezése után fôvárosi
ügyvédi irodákban bojtároskodott, s különféle fô-
városi és vidéki lapok munkatársául szegôdött.
Szüleitôl, Kisgércérôl továbbra is megszabott
összegû havi apanázst élvezett, amelyet az írásai-
ért, az elvállalt szerkesztôi munkákért kapott ho-
noráriumokkal, az ügyvédi irodák, reklám-
ügynökségek által folyósított szerény összegecs-
kékkel sietett kiegészíteni. Kolozsvárott a Dobó
testvérek magánszemináriumában készült fel az
ügyvédi vizsgára, amelyet Marosvásárhelyen tett
le. Rövid ideig Szatmárnémetiben ügyvédeske-
dett, majd visszatért a nagyobb lehetôségekkel,
az elevenebb és mozgalmasabb élettel kecsegtetô
Budapestre, ahol az egyik barátja által alapított
szekérgyár igazgatója lett. A Hunyad vármegyei
Pujra készültek kinevezni járásbírónak. 1909
nyarán kötött házasságot a középiskolai tanulmá-
nyait épp csakhogy befejezô Pfeifer Erzsébettel,
akivel a Lipótvárosban, a Molnár utca 11. szám
alatt bérelt kétszobás lakásba költözött. Egyetlen fia,
Markovits András 1911-ben Budapesten született. 

Az I. világháború kitörését követôen korábbi
felmentései dacára a lúdtalpas Markovits Rodi-
ont is besorozták katonának, a szatmári 12-es
honvéd gyalogezredhez kellett bevonulnia
1915. január 1-jén. Feleségét és fiát leköltöztet-
te Kisgércére. Pécsett és Egerben vett részt tar-
talékos tiszti kiképzésen, majd hadapródjelölt-
ként Lengyelországba, Luck körzetébe vezé-
nyelték. Az ezred gazdasági-élelmezési osztályán
kapott beosztást. Az 1916. június 4-én kezdôdött
Bruszilov-offenzíva során esett hadifogságba,
amikor az oroszok rövid idô leforgása alatt az
Osztrák-Magyar Monarchia közel félmillió kato-
náját ejtették foglyul. Társaival együtt Markovits
Rodion is elôbb Moszkva közelébe, majd a Kijev
melletti Darnyicában mûködô nagy elosztótábor-
ba került. A nemzetiségi alapon elkülönített hadi-
foglyokat a hatalmas cári birodalom egész terüle-
tén szétszórt táborokban helyezték el. A politika-
ilag megbízhatatlanabbnak minôsített németek,
osztrákok és magyarok döntô hányadát a
hadmûveleti területektôl távol esô szibériai ma-
mut-táborokba szállították. Nem egy táborban a
hadifoglyok harmada vagy fele magyar nemzeti-
ségû volt. Az Amur-parti városba, Habarovszk-
ba kerül Markovits Rodion, aki már a vasúton

megtett hosszú, több hétig elhúzódott utazás so-
rán az orosz hivatalos hadijelentések felhasználá-
sával hírlapot szerkesztett és sokszorosított Tran-
szibériai Tudósító, majd Amur Kurír címen. „Amur
Kurir – ez egy folyóiratnak volt a címe – elevení-
tette fel Markovits Rodion 1946-ban Temesvá-
rott kiadott a Bánsági magyar írók antológiájában
közölt visszapillantásában a kiadvánnyal kapcso-
latos emlékeit – írói és hírlapírói pályámnak leg-
dicsôségesebb fejezete. Az Amur nevû kelet-szi-
bériai folyó partján laktam abban az idôben, pon-
tosan harminc évvel ezelôtt, és lapom egyetlen
száma 1916. október havában jelent meg. Saját
kezûleg írtam az egész lapot, s egyszerre igen
nagy tekintélyem lett a táborban, ez lévén az elsô
magyar újság a Habaroszk nevû nagy városban,
ahol az idô tájt táboroztunk. Volt benne vezér-
cikk, kirgiz novella, útinapló, vicces kép, szer-
kesztôi üzenetek, tiszti ordonánc kesergése, for-
dítás a Ruszkoje Szlovóból: V. Filatov vezércikke,
amely arról elmélkedett U podnozsija Karpat cím
alatt, hogy a Kárpátok lábánál áll az orosz hadse-
reg.” A szerkesztô Karácsonyest 1917 címû szép-
prózai írását publikálta folyóirata hasábjain,
amelyben szarkasztikus optikával, maró iróniával
figurázta ki az osztrák-magyar tisztikar szemel-
lenzôs bigottságát. 

Habarovszkból 1916 novemberében Markovits
Rodiont és társait 12 versztnyivel keletebbre, az
Usszuri-parti Krasznaja Rjecskára szállították át.
A dombon emelkedô vörös téglás táborváros – az
épülettömb korábban orosz laktanyaként szolgált
– jól szervezett, ésszerûen berendezett láger volt,
amelyet magas, vastag palánk s három sor szö-
gesdrót vett kerül. A sarkokban szuronyos ôrök-
kel megrakott figyelôtornyok magasodtak. A tisz-
ti tábor három részre tagolódott: a VI. pavilon-
ban helyezték el a honvédeket, a VII. pavilonba
kerültek a tüzérek és az idôsebb tartalékosok,
míg az ún. „Baubezirk” a törzstiszteknek nyújtott
szállást. Markovits Rodiont a VII. pavilonba osz-
tották be. Krasznaja Rjecska a néhány idegen ál-
lampolgárságú tiszt jelenléte dacára, a távoli Szi-
bériában, alig pár száz kilométerre a Japán-ten-
gertôl a Habsburg Monarchia egy darabját
képezte. A „császári és királyi” szellem, életvitel
és gondolkodás töretlenül élt tovább a tábor pa-
lánkjai között. A parancsnokló orosz ezredes s
beosztottja, a lengyel származású kapitány tényle-
gesen a hadifoglyok saját táborparancsnokságán
– amely hivatásos tisztekbôl állott – keresztül kor-
mányozta a lágert. A vezetés a rangidôs hivatásos
tiszt kezébe összpontosult. A katonai formaságok-
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hoz mereven ragaszkodó szoldateszka-szellem
igyekezett szigorú kaszárnyafegyelmet meghono-
sítani és fenntartani a szibériai táborokban is.

A „Baubezirk” kivételével a Krasznaja Rjecs-
ka-i fogolytábor pavilonjaiban nagyon élénk
közmûvelôdési és szellemi tevékenység bontako-
zott ki. A fogságba került tisztek felolvasásokat
rendeztek, népszerûsítô elôadásokat tartottak,
mûkedvelô együtteseket alakítottak, sikeres elôa-
dásokat tartott a Fogoly Tiszti Színház, gyakorta
koncerteztek az amatôr zenekarok, újságok jelen-
tek meg stb. Markovits Rodion hamarosan az
események, az érdeklôdés és a figyelem köz-
pontjába került. Állandó munkatársa lett a tá-
borparancsnokság beleegyezésével és hozzájá-
rulásával kiadott Szibériai Újságnak, amelynek
dr. Elek Béla ügyvéd, hadapród volt a fôszer-
kesztôje. A kéziratos hetilapnak, amely „a mo-
dern, nagyvárosi lapok mintájára vegyes – s fô-
leg: változatos – tartalommal készült”, nagyon
rangos és rátermett szerkesztôi és munkatársi
gárdát sikerült maga köré verbuválnia. Elek
Béla és Markovits Rodion mellett megjelenése
két esztendeje alatt a lap közlési lehetôséget és
fórumot biztosított többek között Zalka Máté,
Bartha István, Oldal Géza, Elek Vidor, Farkas

Gábor, Káldor János és sok más tollforgató szá-
mára is. A különbözô politikai és társadalmi cél-
zatú és tematikájú cikkek és eszmefuttatások
mellett szépirodalmi szövegek, alkotások is he-
lyet kaptak a lap hasábjain. Rendszeresen beszá-
molt az újság, az orosz lapok kommünikéi, tudó-
sításai alapján, a harctéri helyzetrôl, a frontok
állásáról, a fontosabb csaták, ütközetek kimene-
telérôl. Ismertette a lap a tiszti gyûlések határo-
zatait, a táborparancsnokság intézkedéseit. A Szi-
bériai Újság szerkesztôségének „anyagi erejére”,
de leginkább „hazafias” szellemére és irányvételé-
re vet fényt az 1917-ben közzé tett pályázati fel-
hívás dagályosra cirkalmazott szövege. Feladat-
ként egy olyan csatajelenet leírása szerepelt,
„amely a honvédség harcainak emlékét van hivat-
va megörökíteni, tanulságos és példát serkentô
formában. A tárcapályázat elsô díja öt rubel, má-
sodik díj három rubel, harmadik díj két rubel.
Minden pályamunkát leközöl a Szibériai Újság.
A beszély címe legye: A hôs honvéd.”

A Krasznaja Rjecska-i táborban Markovits Ro-
dion kivételes tekintélynek és megbecsülésnek
örvendett. Fogolytársai nemcsak mint lapszer-
kesztôt és íróembert tisztelték, hanem mint olyan
mûvelt személyt is, aki maga köré tudta tömöríte-
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ni a fiatal értelmiségieket, akik számára társada-
lomtudományi kérdésekrôl tartott érdekfeszítô
elôadásokat. A polgári radikalizmus és az auszt-
romarxizmus teoretikusainak tételeit boncolgat-
va Markovits Rodion annak a meggyôzôdésének
adott hangot, hogy az elôrevetülô, a készülô for-
radalom sem fog gyökeres társadalmi változáso-
kat hozni, mivel az ember alapvetô vonása az ön-
zés, vagyis a gyôztes forradalmárok sem tesznek
majd alapvetôen mást, mint a kizsákmányolók,
akiknek a helyére lépnek. Személy szerint a for-
radalomtól csak egyfajta megtorlást várt a koráb-
ban történtekért, s az egész – elképzelése szerint
– úgy fog lejátszódni, mint a táborparancsnoksá-
gon belüli változások, helycserék. 

Krasznaja Rjecskára 1917. november 9-én ér-
kezett meg a hír, hogy Pétervárott roppant fe-
szültté vált a helyzet a munkásság és az ideiglenes
kormány között. A „zûrzavaros helyzetben” a tá-
borparancsnokság arra szólította fel a fogoly tisz-
teket, hogy tartsák távol magukat az események-
tôl. 1918-ban a hatalomra került szovjet kormány
kinyilvánította: „a frontokra hajtott idegen kato-
natömegek az imperialista háború áldozatai, ezért
a lágerek lakói nem tekinthetôk sem ellenségnek,
sem foglyoknak többé.” 1918. február 15-én a
Krasznaja Rjecska-i táborôrség testületileg elvo-
nult, tárva-nyitva hagyva a láger kapuját. A hadi-
foglyok saját pénzükön szerzôdtettek zsoldosokat
a tábor ôrzésére. A szovjet kormány képviselôi
1918. március 3-án aláírták Breszt-Litovszkban
Németországgal és Ausztria-Magyarországgal
a különbékét, amelyet követôen megkezdôdött
a hadifoglyok szervezett, tömeges hazaszállítása
Oroszországból.  1918. április 14-én teljesen
evakuálták a Krasznaja Rjecska-i fogolytábort.
A foglyok közül, aki pénz tudott szerezni az útra,
zavartalanul hazautazhatott. Egyesek éltek is a le-
hetôséggel. Az elsô marhavagonokból összeállí-
tott vonatszerelvény ezer hadifogollyal 1918 má-
jusában robogott ki a Krasznaja Rjecska-i állo-
másról a „messzi cél” – Európa, Magyarország
felé. Szamaráig jutottak el, ahol a fehérek és vö-
rösök közötti harcok miatt a vonat nem tudott át-
jutni a Volga hídján. Visszakényszerültek Szibé-
riába, a Jenyiszej folyó partján, Krasznojarszk
város mellett egy nagy laktanyában berendezett
táborba, amelyben 13.000 hadifoglyot ôriztek a
cseh légiósok.  Markovits Rodion a „gorodokban”
új környezetben találta magát, viszonylag rövid
idô alatt sikerült azonban új ismerôsöket, baráto-
kat szereznie. Mivel a polgárháború politikai és
hatalmi zûrzavarában a hatóságok már nem tud-

ták folyósítani a hadifogoly tiszteknek járó 50 ru-
beles illetményt, a táborlakó hivatásosok és tarta-
lékosok arra kényszerültek, hogy munkával vagy
leleményes ügyeskedésekkel, tranzakciókkal biz-
tosítsák megélhetésüket. Markovits Rodion hat
hétig bádogosként dolgozott a Nemalah társaság
mûhelyében, így teremtve elô a létszükséglet mi-
nimális feltételeit, anyagi alapjait. Mindenki ûzött
valamilyen hasznot hajtó mesterséget. A mostoha
körülmények dacára Markovits Rodion Krasz-
nojarszkban is folytatta irodalmi, publicisztikai
tevékenységét. Alkalmi munkatársává szegôdött
a táborban két példányban megjelenô illegális
bolsevik lapnak, a kéziratos Jenyiszejnek, ame-
lyet Dukesz Artúr és Ludvig Kálmán szerkesz-
tett. A két lapszerkesztôt 1919. augusztus 1-jén a
cseh ellenforradalmi zászlóalj haditörvényszéke
koholt váddal, felkelésben való részvételért, más
magyar hadifoglyokkal együtt halálra ítélte és
kivégezte. Írásokat közölt Markovits Rodion a
hetente kétszer megjelenô Kommuna címû hadi-
fogoly-újságban is. Az A. V. Kolcsak vezette fe-
hér csapatok utolsó maradványait 1920. január
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20-án ûzték ki Krasznojarszk városából a hadi-
foglyok fegyveres támogatásával a Vörös Hadse-
reg alakulatai, P. J. Szcsetyikin és A. D. Krav-
csenko partizánosztagai. Oroszország fôkor-
mányzója, akit visszavonulásra, hadállásai
feladására kényszerítettek a bolsevikok, öt vas-
úti szerelvénnyel menekült a Távol-Kelet, Vla-
gyivosztok felé. A vonatok egyike amerikai dup-
la vagonokból állott, amelyekbe az orosz rubel
aranyfedezetének mintegy a felét rakodták be
Kazanyban, illetve Omszkban. Az értékes szál-
lítmányt a vörösöknek az irkutszki vasútállomá-
son sikerült feltartoztatniuk. A 13 vagonból álló
szerelvény – az Irkutszkban megejtett ellenôrzés
szerint – 199 láda tömbaranyat, 6616 láda arany-
pénzt, ezüstöt és platinát szállított. V. I. Lenin
utasítására 1920 márciusának végén az „aranyvo-
natot” Irkutszkból elindították nyugatra, Moszk-
va felé. A szerelvény kíséretét és ôrzését 1920.
április 12-én az 5. hadsereg Forradalmi Katonai
Bizottságának parancsa értelmében az I. interna-
cionalista ezred vette át, amely Krasznojarszk és
Acsinszk térségében szervezôdött többségében
magyar hadifoglyokból, akiknek azt ígérték,
hogy ha szerencsésen és épségben rendeltetési
helyére juttatják a fontos szállítmányt, hazaen-
gedik ôket. Csak a parancsnokok s a beavatot-
tak tudták, hogy ténylegesen mit is rejtenek a
nehéz duplavagonok. Az „aranyvonat” átvételét
igazoló dokumentumot Varga István parancsnok
és Mihályi Károly politikai biztos írta alá. A több
mint 3600 fôs internacionalista ezred egyik zász-
lóaljának a parancsnoka Zalka Máté, politikai
biztosa pedig Markovits Rodion volt. Veszélyes,
fölötte kockázatos feladatra vállalkoztak. Fegy-
veres bandák, a fehérgárdista s a légiós egységek
töredékei portyáztak a több ezer kilométeres út
mentén. A vasútvonal rossz állapotban volt, a ke-
vés fûtôanyaggal takarékoskodni kellett. A fel-
robbantott hidak, a megrongált pályaszakaszok
erôsen megnehezítették, lelassították az elôreju-
tást. Néha napokig veszteglésre kényszerült a há-
rom szerelvény, amelyeknek biztonságát fegyve-
res ôrség vigyázta állandóan. Az arannyal megra-
kott vagonok épségét minden állomáson
gondosan ellenôrizték. Szamarában parancs ér-
kezett az útvonal megváltoztatására. A szerel-
vény Moszkva helyett 1920. április 21-én Kazany
felé vette az útját, ahová 1920. május 3-án érke-
zett meg. A Zalka Máté és Markovits Rodion ve-
zette zászlóalj katonái biztosították az ôrséget a
kazanyi „kis állomástól” az állami bank épületéig,
s az ezred katonái négynapos kemény munkával

maguk szállították át a 6815 ládányi nemesfémet
a kincstár páncélpincéibe. A felvett leltár szerint
20 823 pud arany – 409 millió aranyrubel – került
a szovjethatalom birtokába. Kalandos, nehéz,
merész és felelôsségteljes vállalkozás volt az
„aranyvonat” biztonságos, sértetlen eljuttatása a
távoli Szibériából a Tatár Köztársaságig. Több
regényben, elbeszélésben és filmben dolgozták
fel a nem mindennapi, izgalmas történetet. Két
orosz történész – A. P. Kladt és V. J. Kondratyev
– 1961-ben Zolotoj esalon címen közölt átfogó, do-
kumentált tanulmányt a sikeres katonai akcióról,
haditettrôl.

A „III. Internacionalé” nemzetközi ezred Ka-
zanyban maradt, ahol hosszabb idôn át helyôrsé-
gi szolgálatot teljesített. A közbiztonság meglehe-
tôsen gyenge volt, gyakran levetkôztették az ut-
cai járókelôket, civileket.  A kiújult polgárháború
elviselhetetlen éhínséget okozott. Az élelemada-
gok kicsinnyé és kalóriaszegénnyé zsugorodtak.
A dúsabb szibériai ellátmányhoz, koszthoz szo-
kott magyar hadifoglyok hamar csonttá és bôrré
soványodtak. Köztük Markovits Rodion is, aki a
Tatárhonban eltöltött egy esztendô leforgása
alatt több mint harminc kilót fogyott. Az orvosok
rokkanttá, súlyos beteggé nyilvánították, s felvé-
tették a hazatérôk listájára. Németországon át ér-
kezett vissza 1921. május 4-én szülôföldjére, az
Avasba, Kisgércére…
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Hatalmas és sûrû élménytömeg halmozódott
fel, raktározódott el Markovits Rodion lelkében,
agytekervényeiben és zsigereiben a hadifogság
hét esztendeje alatt. Sok mindent élt át, rengeteg
tapasztalatot gyûjtött a távoli Szibériában.

Sógora, dr. Steiner József szatmárnémeti or-
vos, valamint a régi, tapasztalt Kati szakácsné jó-
voltából viszonylag gyorsan visszahízta az elvesz-
tett kilókat, visszanyerte korábbi testsúlyát. Fél
esztendô múltán, mivel fia is elérte a gimnazista
életkort, családjával beköltözött Szatmárnémeti-
be, ahol az egykori Rákóczi utcában, a törvény-
székkel szemközti tûzoltósági épületben bérelt la-
kást, s nyitott ügyvédi irodát. Felvétette magát az
Ügyvédi Kamarába. Ügyfelei a kisgércei, az
avasi parasztok, pásztorok közül kerültek ki.
Sok volt a verekedés, a gyilkosság, a vérbosszú,
a birtokháborítás, a frissen kijelölt országhatá-
rok fölött pedig parttalanul virágzott az csempé-
szet. A lebukott csempészek is gyakorta igénybe
vették Markovits Rodion szolgálatait. Mivel a
Szovjetunióból tért vissza, kezdetben rendszere-
sen jelentkeznie kellett ellenôrzésre a Sziguran-
cán. Az ügyvédi munkával, tevékenységgel azon-
ban képtelen volt tartósan megbarátkozni, meg-
békélni. Szerény és elégedetlen prókátornak
tartotta és vallotta magát. Érdeklôdése ismét a
szépirodalom, az újságírás felé fordult. Összeba-
rátkozott a Szamos címû újság tulajdonos-fôszer-

kesztôjével, Dénes Sándorral, aki lapja cikkírójá-
vá, munkatársává szerzôdtette. Kötetbe rendezte
a világháború elôtt pályakezdôként publikált
szimbolikus fogantatású elbeszélései, tanmeséi,
valamint késôbb írt novellái, vallomásos vissza-
emlékezési legjavát, s Ismét találkoztam Balthazár-
ral címen 1925-ben a szatmári „Szabadsajtó” Rt.-
nél megjelentette a válogatást. A könyv fedôlap-
ját Vajda Sándor tervezte. A prózai írások közül
több is a fogságban szerzett benyomások, élmé-
nyek irodalmi lecsapódása, választékos, kissé
megemelt stílusú feldolgozása volt. Két írást –
Mese a karácsonyi riksáról s Balthazár gyónása –
majdnem szó szerint épített bele terjedelmes fo-
golyregényeibe. A címben szereplô név viselôje
lényegében „az író egyéniségének önálló alakká
formált, a mûvészi érzékenységet és lelkiismere-
tet megtestesítô jobbik része.” Külön ciklust alkot
a kötetben, amelyet Mael Ferenc recenzált a Ko-
lozsvárott kiadott Pásztortûzben, frissiben írt hír-
fejeinek, jegyzeteinek, reflexióinak fûzére. Ripor-
tokat, cikkeket közölt Markovits Rodion fôként
az Avasról, a szegénységgel viaskodó nincstelen
parasztok gondjairól, gazdasági és társadalmi ne-
hézségeirôl a Szamos hasábjain, amelynek 1926-
ban belsô munkatársa lett. Naponta letelepedett
és elidôzött a Viktória Kávéház irodalmi asztalá-
nál Baradlay László, Popp Aurél, Dénes Sándor,
Berger László, Lányi Ernô, Vidor Gyula, Borg-

•  S z e k e r n y é s  J á n o s •

E G Y  V I L Á G S I K E R  E R E D Ô I ,  Ö S S Z E T E V Ô I  É S  U T Ó R E Z G É S E I  

• 62 •

Markovits Rodion temesvári diákok társaságában



hida Sándor, Fischer Marcell s még néhány szat-
mári mûvész, zsurnaliszta és irodalombarát értel-
miségi mellé, akikkel leginkább szibériai tapasz-
talatait osztotta meg. Tulajdonképpen a kávéházi
asztaltársak biztatták, ösztönözték arra, hogy
megírja, „az élôszó erejével, poentírozottan” pa-
pírra vesse felidézett, elmesélt élményeit, színes
és kalandos történeteit. Elvetôdött Szatmárné-
metibe a Kolozsváron kiadott tekintélyes napilap,
a Keleti Újság fôszerkesztôje, Weiss Sándor is,
akinek Markovits Rodion felajánlotta tudósítói
közremûködését, valamint tervezett, régebbrôl
kigondolt és érlelt fogolyregénye folytatásos köz-
lését. Weiss Sándor elôlegként 30 ezer lejt adott
szerzôdésben kikötve, hogy minden hét csütör-
tökjén Szatmárra küldi a lap futárját a soron kö-
vetkezô folytatásokért, s megígérte, hogy a sze-
dést megôrzik, s a regényt könyv formában is
megjelentetik. A Keleti Újság 1926. december 26-i
karácsonyi számában jelent meg Markovits Ro-
dion terjedelmes és részletes elôzetese, amelyben
azzal a kéréssel fordult egykori fogolytársaihoz,
hogy emlékezéseik, feljegyzéseik, félve ôrzött do-
kumentumaik megküldésével járuljanak hozzá
elképzelt, megírni szándékozott regénykísérlete –
„a modern idôk eposza” – adatgyûjtéséhez, meg-
fogalmazása, formába öntése kollektív jellegének
garantálásához, erôsítéséhez. A baj- és sorstársa-
ihoz intézett felhívásban Markovits Rodion a kö-
vetkezô érveket, gondolatokat sorakoztatta fel:

„Van egy közös platformunk: a háború. Ennek
szerencsétlen, torz szülötte: a hadifogság. A hadi-
fogság eposzát írnánk meg: ezren, ezer szemszögbôl.
Ezren, ezer színét. Ezren, ezer bánatát. Ezren,
töméntelen mozaikját szaporáznánk egységes
képpé.

Múzeuma lehetne a világégés nagy katasztrófá-
jának, dokumentuma lehetne a történelemnek,
tanulságává válhatna eljövendô koroknak, emlé-
künk maradhatna az elmélyedésünk perceire.

Meg szeretném adni itt a keretét a mi életünk e
szomorú meséjének, és ebbe a keretbe illeszteném
a leláncolt évek rögzítésre érdemes jeleneteit.

Szeretném, ha elôkerülnének a régi noteszek,
az elfeledett levelek. Kinyílnának a szívek, és fel-
ém áramlana a sok csillogó és szürke cserépda-
rabkája volt hadifogságos életünknek, hogy teljes
lehessen és érdemes lehessen a munka, melyre
vállalkozunk. A huszadik századbeli Ulixesz ván-
dorlásainak és hontalanságának története…

Mi leszünk a hôsei a kollektív regénynek, mert
mi éltük át epizódjait, és magunk énekeljük meg
saját magunk hányattatásának és számkivetettsé-
gének modern epopeiáját…”

Markovits Rodion józanul, határozottan, vilá-
gosan és körültekintôen képzelte el riportregénye
felépítését, struktúráját és cselekménykeretét,
mindezeket a Keleti Újságban közzétett elôzetesé-
ben részletesen, 48 pontba tagoltan föl is vázolta.
Eleve tudta, hogy mit, mennyit és hogyan akar
megírni. Kikristályosult koncepciója, vezérfona-
la, gondosan kidolgozott terve volt, amelyhez a
szöveg papírra vetése közben a körülmények függ-
vényében következetesen igazodott. A Délibáb
címû képes újság munkatársának azt nyilatkozta,
hogy regénye felépítését már legalább tíz eszten-
dôvel korábban „szóról szóra ugyanúgy” elgon-
dolta, mint ahogy az nyomtatásban megjelent az-
tán. Közzétett felhívásával mindenekelôtt az volt
a célja, hogy élménybeszámolójának, riportregé-
nyének „kollektív” jellegét a fogolytársaktól
begyûjtött dokumentumok, adatok, naplók, kiad-
ványok, visszaemlékezések által biztosítsa. Elle-
nôrizni kívánta saját emlékeit, személyes élmé-
nyeit összevetve azokat a fogolytársaiéval, tovább-
gazdagítva és -árnyalva egyúttal a tablót meg a
részleteket is a beérkezett küldemények, levelek
hasznosításával. A korabeli híradások s az író nyi-
latkozatai szerint több mint háromszázan válaszol-
tak a Keleti Újságban közé tett felhívásra. Marko-
vits Rodion a kolozsvári napilapban hétrôl hétre
reflektált és válaszolt a kézbesített küldemények-
re, levelekre. Írásaiban név szerint említett több
mint harminc olyan személyt, akiktôl figyelmet
érdemlô, érdekes és értékes információkat és do-
kumentumokat kapott. Beépítette regényébe,
mert találónak érezte az egyik szibériai városka
egykori állomásfônökének hasonlatát – „Szibéria
olyan, mint a tüdôvészes nô” –, miként Wurm
zászlós esetét is, aki a hadifogoly-színház „prima-
donnája” volt, s aki annyira azonosult szerepkö-
rével, hogy végül már szégyellt társai elôtt levet-
kôzni. A legtöbb levél azonban túlságosan sum-
másnak, személyesnek, adatszegénynek –
egyszóval használhatatlannak! – bizonyult. „Már
elsô tervemnek az volt a mûfaj-meghatározása,
hogy »kollektív regény« – nyilatkozta a Szibériai
garnizon keletkezésérôl a budapesti Magyar Hírlap
munkatársának Markovits Rodion. – Ezt a kol-
lektivitást úgy fogtam fel, hogy ezer és ezer em-
ber sorsát ezer és ezer szemszögbôl megvilágítva
írom meg. Az adatközlôk nagy része azonban azt
gondolta, hogy ez a kollektivitás abban áll, hogy
ôk – a volt foglyok – fogják megírni a könyvet, és
én csak az adatokat gyûjtöm össze, és azután ki-
adom. Kaptam is a regény megjelenése után szá-
zával reklamáló leveleket, olyanoktól, akiknek az
adatait könyvemben nem használtam fel.”
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A Keleti Újságnál bekövetkezett tulajdonoscsere
és szemléletváltás megakadályozta Markovits
Rodiont abban, hogy felvázolt s a lapban közzé-
tett tervezetét maradéktalanul, egészében megva-
lósítsa.  Az Országos Magyar Párt sajtóorgánu-
mává, hivatalos közlönyévé vált napilap új veze-
tôi felszólították a szatmárnémeti szerzôt, hogy
gyorsan, záros határidôn belül fejezze be regé-
nyét. Fejezetekrôl, színes és izgalmas epizódok-
ról, történetekrôl kellett lemondania, nagyokat
kellett ugrania. Az elsietett, összecsapott lezárás,
a kényszerû elnagyolás és „zsugorítás” következ-
tében fölborultak az írásmû belsô arányai, sérült
az eseménysorok, a ciklusok egyensúlya, bizo-
nyos mértékig csorbult a mondanivaló végsô ki-
futtatása. A mû szerkezeti megkomponálatlansá-
ga, dimenzióinak féloldalúsága, a szerkezeti töré-
sek, eltolódások és egyenetlenségek a Szibériai
garnizon legfôbb gyengéi, amelyeket már a kora-
beli kritikusok is észleltek, jeleztek és nehezmé-
nyeztek. Mintegy kifogásaikra válaszolva Mar-
kovits Rodion 1928-ban kijelentette: „…hirtele-
nül és erôszakosan kellett befejeznem a munkát,
mert nem foglalhattam le évekig a Keleti Újság tár-
carovatát. Ezeket az elsikkadt élményeket írom
meg a Szibériai aranyvonatban”.

A Keleti Újság 1927. április 4. és augusztus 15.
között közölte folytatásokban Markovits Rodion
„kollektív riportregényét”, amelyet feszes tempó-
ban, szinte egyik napról a másikra, egyenesen
írógépbe írt. Nemigen jutott ideje arra, hogy át-
nézze, korrigálja és megmódolja a szöveget, ame-
lyet hetente egyszer futár vitt Kolozsvárra. Bizo-
nyos fokig a sietség rovására írhatók a pongyola-
ságok, a magyartalan mondatok, az elírások és a
sajtóhibák. Hat hónapon át, a szerkesztôségi fel-
adatok abszolválása után, az esti órákban lázas
ütemben dolgozott a kéziraton szatmárnémeti
otthonában, felesége ihletô közelségében. A ko-
lozsvári napilap megôrizte a szedést, s hitelezte a
papírt is, hogy a szerzô regényét könyv alakban
is megjelentethesse. A címlapot Popp Aurél szat-
mári festômûvész rajzolta. A kétkötetes mûvet
megjelenésekor mérsékelt érdeklôdés és figyelem
fogadta. Nem keltett különösebb feltûnést, alig
vásárolták. A nehéz anyagi helyzetbe került am-
biciózus szerzô tiszteletpéldányokat küldött né-
hány magyarországi kiadó, szerkesztôség és iro-
dalomkritikus címére is. A szerény kiállítású
könyv Markovits Rodion kivételes szerencséjére
a külföldi emigrációjából Budapestre épp vissza-
térôben levô Hatvany Lajosnak, a magyar iroda-
lom kiváló mecénásának – akit rövid idôre fogva
tartottak, börtönbe zártak 1919-es szerepléséért

– kezébe került, s aki nyomban a Magyar Hírlap
hasábjain közölt lelkes hangú nyílt levélben kö-
szöntötte és üdvözölte az ismeretlen szerzôt. „Ön
a riportot eposzi magasságba emelte – írta a ro-
mániai magyar újságok többsége által is átvett s
újraközölt méltató episztolájában Hatvany Lajos
–, s könyvének vannak részletei (nagyon vigyá-
zok a szóra és érzem súlyát), melyeknek üdesége
és tisztasága, akár Tolsztoj legjobb lapjaié…
Amellett csupa kópéság, csupa megértô, hamis-
kás hunyorgás: Hja, lásd ilyen az ember!... A Szi-
bériai garnizon nem háborús könyv, melyet akár
uszító ír, akár emberbarát pacifista, semmi köze
az irodalomhoz, mert semmi köze az emberhez…
Ön emberi, nagyon is emberi könyvet írt, mely
azt tanítja, hogy nincs béke és nincs háború,
nincs forradalom és nincs ellenforradalom, csak
minden helyzetben mindig egyforma emberek
vannak… Nagyon kell szeretni és nagyon kell
sajnálni ôket – de azért egy kicsit mulatni is kell
rajta… Sôt mi több, mintha egy kicsit meg is
kéne vetni szegénykéket… Önnek sok hangszerû
az orchesztere – ön mindezt megcselekszi… So-
hasem fogom megérteni, hogy ki-ki megy kö-
zönnyel a maga dolgára, mintha semmi sem tör-
tént volna, mikor pedig a legnagyobb dolog tör-
tént: fölrezdült egy lélek, megszólalt és mûvészi
formát öltött az igazság! Számomra megfoghatat-
lan, hogy ez a könyv nem kötötte le eddig a ma-
gyar kritika figyelmét… Hát már csak a pajtások
dicsérgetik kölcsönösen egymást? Mire valók a
folyóiratok, ha a chef d’oeuvre megjelenhetik, és
senki se neszel föl reá. Hiszem, hogy a könyvnek
fog akadni pesti kiadója. Szégyen volna, ha a
könyv elôbb jelennék meg Berlinben, mint Buda-
pesten. Meglátja, hogy mához egy évre New
Yorkban is lesz kiadója.” Azonos hôfokon lelken-
dezett, meleg elismeréssel ecsetelte és dicsérte a
kiválónak tartott regény erényeit abban a magán-
levélben is, amelyet Párizsból személyesen Mar-
kovits Rodionhoz intézett, s amelynek szövegét
azért ugyancsak közölték a szatmári és a kolozs-
vári újságok. „Önnek ötszáz ember és egy külön
világ ismeretét köszönöm. Ez a könyv maradó
mû – szögezte le levelében Hatvany Lajos. – Én
sajnos nem vagyok híres Romain Rolland, de sze-
retném Önt hírbe kürtölni, mint Romain Rolland
Panait Istratit. Igaz, Ön nem szorul se kürtre, se
kürtölôre. Könyve híres könyv lesz. Nemcsak
Pesten, de Wienben és New Yorkban és Berlin-
ben. Ez kimaradhatatlan. Remélem, hogy köny-
vére akad pesti kiadó. Szégyellném, ha a Szibériai
garnizon elôbb jelennék meg Berlinben, Párizsban
vagy New Yorkban, mint Pesten. Soha nem ta-
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nít, nem lázít, csak elôad. Nem forradalmár, nem
ellenforradalmár, csak ember. Szenvedett, mert
van hite és mosolya, mert nem tanokban hisz, ha-
nem azokban az emberekben, akikben csalódott,
és akik miatt szenvedett. A legrémesebbet mond-
ja el: a legbölcsebb, mert leggyermetegebb nyu-
galommal, mely izgatóbb, mintha szava lüktetne.
Ami mondanivalóm van könyvérôl – pedig sok
van –, majd megírom valamelyik pesti lapban.
Könyvének fordítási ügyét – szíves engedelmével
már el is intéztem. Hiszem, hogy gyorsan akad
német kiadója, remélem angol is. Amit kritikus
megtehet, meg fogom tenni, írok németül, írok
angolul, de mindez fölösleges. A Szibériai garni-
zon nem szorul reklámra. Szent igaz, nagy
könyv. A világirodalomban csak Silvio Pellico Le
mie prigionija állítható melléje. A szenvedés kiáltá-
sát nem lehet elfojtani – az igazság és a talentum
útja sorsszerû és megállíthatatlan.” Hangneme,
túlzottnak érzett kitételei miatt Markovits Rodi-
on kezdetben Hatvany Lajos levelét csinálmány-
nak, újságíró kollégái kitalációjának, ugratásnak
szánt szerzeményének vélte. Válaszra sem érde-
mesítette. Mire Hatvany Lajos újabb levéllel ke-
reste meg a Szibériai garnizon szerzôjét. Közvetle-
nül Ady Endre és József Attila legendás támoga-
tója szegôdött és vált a Szibériai garnizon
szenzációs sikerének legfôbb kovácsává. Renge-
teget tett, fáradozott annak érdekében, hogy fel-
tevése és merész jóslata maradéktalanul teljesül-
jön, valósággá váljon. Nyomban még a pesti fog-
házban hozzákezdett a regény német nyelvû
tolmácsolásához, amellyel – mivel a szöveget
több ponton is tömörítette s megrövidítette –
aránylag gyorsan el is készült. „Mint a mozdony,
úgy be volt fûtve” – jegyezte meg Kellér Andor.
Beajánlotta Markovits Rodiont a budapesti Ge-
nius Kiadó igazgatójának, a mozgékony Káldor
Rezsônek, aki átvette a Keleti Újság pincéjében
felhalmozott példányokat, s szerzôdést kötött a

regényíróval könyve újrakiadására. Sok ezer pél-
dány kelt el a könyvbôl, alig gyôztek eleget
nyomtatni. Szoros egymásutánban láttak nyom-
dafestéket az újabb és újabb magyar nyelvû után-
nyomások sorozatai. Hatvany Lajos apósának,
Marton Sándornak a színházi ügynöksége intéz-
te az idegen nyelvû kiadások adminisztrációját.
Mire a könyv új kiadása megjelent Budapesten, a
tekintélyes berlini újság, a Vossische Zeitung is kö-
zölni kezdte folytatásokban a Szibériai garnizont.
Könyv alakban Hatvany Lajos átültetésében a
rangos Ullstein Verlag adta ki Markovits Rodi-
on kollektív riportregényét. A további idegen
nyelvû fordítások többsége a német változat
alapján készült. Két esztendô leforgása alatt 14
országban adták ki a Szibériai garnizont. A befolyt
jogdíjakból a szerzô meggazdagodott, tetemes
vagyonra tett szert.

A klasszikus, a hagyományos regényépítkezés
gyakorlatával, bevált megoldásaival és sablonjai-
val több ponton is szakító dokumentumírás káp-
rázatos gyorsasággal, szinte az egyik napról a
másikra sikeres, körülrajongott, dédelgetett s a
pályatársak által irigyelt szerzôvé avatta a joviá-
lis, szerény és szürke vidéki lapszerkesztôt. Hir-
telen a közérdeklôdés, a figyelem középpontjába
került, irodalmi berkekben sûrûn került terítékre
tájainkon párját ritkító, mesés karrierje, valamint
a szabványoktól erôsen elütô regénye. Fényképét
címoldalaikon közölték a közkedvelt képes folyó-
iratok, az erdélyi és külhoni riporterek terjedel-
mes interjúkat készítettek a látványosan elôbuk-
kant ügyvéd-újságíróval, akit pályájáról, írói
módszerérôl, irodalmi terveirôl s mindenekelôtt
sikerének titkairól faggattak. A rámenôsebb lap-
tudósítók közül néhányan az Avast, Markovits
Rodion rajongásig szeretett Kisgércéjét is fölke-
resték, hogy képfelvételekkel illusztrált helyszíni
riportokban mutassák be a világsikert aratott re-
gényíró születésének helyét. Erdélyben, Magyar-
országon és külföldön ugyanakkor felkészült, ne-
ves irodalomkritikusok recenzálták, elemezték és
értékelték Markovits Rodion könyvét, leszûrtsé-
gében, transzponáltságában, sûrítettségében és
lekerekítettségében is hitelesnek ható, dokumen-
tumértékû írói vallomását.  Fenyô Miksa és Ha-
lász Gyula írt méltatólag Markovits Rodion ri-
portregényérôl a Nyugatban, a Korunkban Szen-
timrei Jenô, a Keleti Újságban Gaál Gábor, az
Erdélyi Helikonban Ligeti Ernô, a Temesvári Hír-
lapban Asztalos Sándor értékelte a Szibériai garni-
zont. Az Erdélyi Helikon írói közössége, személy
szerint Kemény János is meghívta Marosvécsre
1929 nyarán Markovits Rodiont. A két világhá-
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ború közötti évtizedek legrangosabb sajtóorgá-
numai – a Korunk és az Erdélyi Helikon – nyomban
éles polémiába is keveredett egymással a hírneves
író hovatartozásának, lecsatlakozásának kényes
kérdésérôl: a szemben álló szekértáborok mind-
egyike igyekezett megnyerni, egyértelmûen a
maga oldalára kívánta állítani a szenzációs világ-
sikert arató szerzôt. Az éles, elhúzódó, nyersebb
indulatokat is fölkavaró sajtóvitát végül – immár
a Temesvári Hírlap újságírójaként – Markovits Ro-
dion zárta le Micsoda falu Vécs?, illetve A szent berek
címû cikkeinek, eszmefuttatásainak közzétételé-
vel. Polemikus írásaiban nyomatékos, köntörfala-
zás nélküli szókimondással határolta el magát az
Erdélyi Helikon fölkarolta s propagálta transzszil-
vanizmus eszméitôl, célkitûzéseitôl és jelszavai-
tól. Az elmérgesedett vita tombolása idején az új-
ságok valóságos szenzációként, szembeszökô,
öles betûkkel szedett címekkel közölt lelkesült
hangvételû tudósításokban számoltak be tovább-
ra is Markovits Rodion fogolyregényének újabb
külföldi kiadásairól, a könyv megfilmesítését cél-
zó üzleti tárgyalások menetérôl, a szerzô erdélyi
és külföldi fellépéseirôl, nyilatkozatairól. Akad-
tak hírlapírók, akik írásaikban a Szibériai garnizon
szerzôjét az irodalmi Nobel-díj várományosaként
aposztrofálták és emlegették. A visszhangos siker
– amely figyelmen kívül hagyta a romániai ma-
gyar literatúra kialakult, rögzült belsô értékská-
láját – óriási méreteket, elképesztô arányokat öl-
tött. Könyve honoráriumaiból a korábban isme-
retlen író pár hónap leforgása alatt hirtelen
meggazdagodott – mindenfelé ünnepelték, talál-
kozókra, fogadásokra, könyvbemutatókra invi-
tálták. Háborús regényérôl több városban nyilvá-
nos fórumokat, vitákat, „irodalmi törvényszéke-
ket” szerveztek és tartottak. Markovits Rodion
körülrajongott irodalmi sztárrá vált.  Írói hitval-
lását a Szibériai garnizonnak a szatmárnémeti Ke-
reskedô Ifjak Köre díszterében 1929. január 13-
án megtartott irodalmi törvényszéki tárgyalásán
elmondott beszédében összegezte: „Az írás vallo-
más, kinyilatkoztatása a hitnek, kinyilatkoztatása
hitemnek… A hitvallók mindenkor vágytak arra,
hogy szenvedésekkel és mártíriummal próbáltas-
sanak meg, és soha sem találták elegendônek a hi-
tért való szenvedés gyönyörûségét. E boldog
mártírium örömét, a hittételeimért való szenvedés
lehetôségét: támadóim nyújtják nekem, és fogad-
ják ezért hálámat.” 

Kétségtelen tény, hogy a Szibériai garnizon tája-
inkon egyedülálló világsikerének több eredôje,
összetevôje és magyarázata volt. Már a világsiker
tetôzésekor a recenzensek, az irodalomkritikusok

némelyike igyekezett választ keresni a sokakat iz-
gató és foglalkoztató kérdésre: miért és mitôl vált
Markovits regénye bestsellerré? A válaszok, a
megállapítások és következtetések végletesen
megoszlottak, több ponton is gyökeresen elütöt-
tek egymástól, azonban a Markovits-könyv nem-
zetközi diadalának, látványos sikerének néhány
fontos vetületére, lényeges elemére sikerült a ko-
rabeli kritikusoknak máig érvényes módon ráta-
pintaniuk, rávilágítaniuk. Schöpflin Aladár a
Nyugat hasábjain Erich Maria Remarque két év-
vel a Szibériai garnizon után kiadott regényére, az
ugyancsak világsikert aratott Nyugaton a helyzet
változatlanra is utalva találóan, lényegre tapintóan
állapította meg 1930-ban: „A Szibériai garnizon
sorsa körülbelül azonos a Remarque könyvével.
Mind a kettônek a rendkívüli sikere három té-
nyezôbôl tevôdött össze. Az elsô az anyag érde-
kessége, a másik az anyag tárgyalásának a töme-
gek számára rokonszenves, szemléletes módja, a
harmadik a megjelenés pillanata, az a lélektani
pillanat, amikor az emberekben, miután tíz évig
undorodtak mindentôl, ami a háborúra emlékez-
tette ôket, egyszerre felébredt a kívánság meg-
tudni, hogy mi is volt a háború, mi volt az élete és
sorsa a frontokon és a frontokon túl, a hadifog-
ságban az egyszerû katonának.” A lapszerkesztô,
esszéista és kritikus, Fenyô Miksa Markovits
könyvének budapesti megjelentetésekor ugyan-
csak a Nyugatban közölt recenziójában az írásmû
mélységes humanizmusát, a megidézett élmények
megrázó drámaiságát emelte ki a kollektív riport
legfôbb erényeként: „…egyfolytában olvastam
végig, mint a legizgatóbb regényt. Mert nem re-
gény: nincsen novellisztikus magva, önmagába
visszatérô kerek története, nincs megkomponál-
va, nincs összefogva. Mint ahogy nem volt meg-
komponálva, összefogva az a millió meg millió
sors, mely 1914 nyarán elindult a legszörnyûbb
szörnyûségek felé úgy, ahogy az Markovits Ro-
dion könyvében meg van írva, sôt, mondhatnók:
vállalva, újból és újból átérezve, átvérezve, mint a
jegyek a konnersreuthi Teréz kezein. És nem ri-
port, mert ha eseményes is az egész, aki elmond-
ja, nem hideg krónikása, bravúros szenzációkra
ragadó megírója az eseményeknek, hanem valaki
– életet, emberi sorsokat emberfelettien érzô és
értékelô mûvész, aki benne él minden alakjában,
s úgy reagál minden mozdulásukra, úgy ragad
bennünket drótsövényeken, orosz utakon, szibé-
riai táborokon keresztül, hogy lélegzetünk eláll a
megdöbbenéstôl, az együttérzéstôl, a mélységes
szánalomtól. Nem regény, nem riport, hanem
maga a Leviathán, ahogy szörnyû testét végig-
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nyújtóztatta a világon, és öt esztendô alatt évszá-
zadok szenvedésével borította el.”  A kolozsvári
Korunkban Szentimrei Jenô fôképp a riporteri
hozzáállás következetességét, fogékonyságát,
nyitottságát és bátor szókimondását méltatta és
dicsérte: „Szokatlan, no, szokatlan a mi irodal-
munkban az események ilyen meztelen feltárása,
legfeljebb újságriportok szokták ilyenformán »le-
rántani a leplet« közéleti visszaélésekrôl, s lehet,
hogy ezért nevezi regényét Markovits riportnak.
Érdekességben mindenesetre vetekedik az ilyen
riportokkal, de Markovits jó riporter volt, alapo-
san utánajárt az »anyagnak«.” A Markovits körü-
li polémiában késôbb vezetô szerepet vállaló és
játszó Gaál Gábor a Keleti Újság hasábjain közölt
könyvismertetôjében a Szibériai garnizon mûfaji
besorolását és minôsítését taglalva nyomatékosan
kidomborította az írásmû kollektív jellegét és ri-
portszerûségét: „A Szibériai garnizon hosszú-hosz-
szú fejezetein keresztül egy szituáción, a hadifog-
ságon keresztül az embernek mint társadalmi
lénynek az eposza van megírva. Társadalmak és
törvények, monarchiák és autonómiák, forradal-
mak és ellenforradalmak kialakulása és élete fo-
lyik az olvasó elôtt. A Szibériai garnizon fejezetein
keresztül a társadalom és a történelem örök em-
beri szerkezetébe lát az olvasó. A Szibéria garni-
zonban társadalmak és kultúrák, államok és pa-
rancsnokságok, civilizációk és életszervezetek
keletkeznek és mûködnek. Nemzeti és osztály-
harc dúl. A regényben vissza van képezve a világ
mai mivoltának keletkezési és komplikáltsági fo-
lyamata.” Arról a határtalan érdeklôdésrôl, lelkes
fogadtatásról, amelyet a könyv Budapestre kiju-
tott elsô példányai támasztottak és kiváltottak,
színesen és szemléletesen számolt be évtizedek
múltán Tökász címû visszapillantásában, kímélet-
len Markovits-krokijában Kellér Dezsô: „A hadi-
fogságban botorkáló kisembert ábrázolta ez a
könyv, fura sorsát, örökös tûnôdéseit a foglyok
különös világában és a társadalmi formák szabá-
lyos változását a múló idôben. Friss emlékezéssel,
érzékletesen írt Markovits, a Szibériában való-
ban elôfordult meghökkentô helyzeteket éles
fényben vetítette fel. Mégis, hogy most újra ol-
vastam a könyvet, már fárasztónak találtam a
rengeteg szimultánizmust, a korszak irodalmi
trükkjeit, és meg kell állapítanom: a könyv elké-
pesztô sikere egy igény kielégítésének tulajdonít-
ható; hadifogoly-regényt vártak, és Markovits
volt az elsô, aki elkészült vele. De akkor szinte
epidemikus volt a hatása, hogy csak néhány fé-
nyes nevet említsek: Móricz, Karinthy, Kosztolá-
nyi és Nagy Endre is lelkes olvasói voltak.”

A 20. század második felének irodalomtörténé-
szei, akik több évtizedes távlatból foglalkoztak
Markovits Rodionnal és a Szibériai garnizonnal, és
kísérelték megfejteni a regény fantasztikus sike-
rének titkát, alapvetôen az elôdök, a hajdani kri-
tikusok és recenzensek megállapítását, észrevéte-
leit és következtetéseit fogalmazták át, ismételték
meg, gondolták tovább, egészítették ki hellyel-
közel, s dúsították árnyaltabbá korszerûbb szem-
pontok, felfogások és meglátások felvetésével és
érvényesítésével. Méliusz József, például, a Szi-
béria garnizon 1965-ös bukaresti új kiadása elé írt
elemzô tanulmányában, amelyet Szegény Rodion
címen közölt újra négy évvel késôbb Az új hagyo-
mányért címen kiadott esszégyûjteményében,
több olyan karakterisztikus vonást, írói atittûd-
és stílusbeli hasonlóságot, egyezést villantott föl,
amelyek Markovits Rodion fogolyregényét
Franz Kafka, Jaroslav Hašek és John Dos Pas-
sos ugyancsak világsikert aratott remekmûveik-
kel rokonították. „Markovits Rodion élményei-
nek elbeszélése, akár Hašeknél, a hétköznapok
irodalma. Benne mind a történést, mind a fordu-
latokat és a poéneket nem írói fikció, hanem a va-
lóság, a közvetlen élet játssza az író kezére. S ha
ennyiben publicisztikai a mû, élvezhetôségét és
hasznát ez korántsem teszi kétségessé – szögezte
le a Markovits-életmû feltárása, újrafelfedezése
érdekében sokat fáradozó és ügyködô Méliusz
József. – Ám a Szibériai garnizon mégsem nyers
tényirodalomként, és nem új tárgyiassággal tárja
fel a pikareszk történés mögötti történelmi moz-
gást, mint a háborús mûvek nagy része. Az író
merészen aknázza ki az élet produkálta véletlene-
ket, az ebbôl adódó írói lehetôségeket illetôen
»rámenôs«, és így mûvén nemcsak a hétköznapok
– micsoda szorongató hétköznapok! –, de a vélet-
lenek könyve is. A regényíró éppen ebben reme-
kel: a látszólag vak véletlenekben rejlô, tevékeny
társadalmi törvényszerûségek érzékeltetésében.”

Az éremnek azonban hátlapja is volt és van.
A könyv kritikai fogadtatása, esztétikai megítélé-
se és értékelése ugyanis a harsonás világsiker te-
tôpontján sem volt egyöntetû, egységesen pozitív
elôjelû; s a Szibériai garnizon irodalomtörténeti he-
lyét, értékét az utókor sem tisztázta, jelölte ki vé-
gérvényesen. Az irodalomtudósok nem jutottak
közös nevezôre a regény besorolása, valódi súlya
és jelentôsége tekintetében. A nézetek, az érték-
ítéletek sarkítottsága makacsul tartja magát, to-
vább öröklôdik. Markovits kollektív regényérôl
már az 1920–30-as évek fordulóján hevesen vitat-
koztak az irodalomkritikusok. Még a könyvrôl
különben lelkes dicshimnuszokat papírra vetô re-
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cenzensek is utaltak finoman a fogolykrónika tar-
talmi és formai szépségfoltjaira, nyelvi és esztéti-
kai szeplôire: leginkább a szerzôi nézôpont egy-
oldalúságát, a szöveg megszerkesztetlenségét,
túlzott zsurnalizmusát, valamint a nyelvi pongyo-
laságot, fésületlenséget rótták fel a Markovits-
könyv hibájául. A Szibériai garnizont kezdettôl
fogva elmarasztaló, keményen és élesen bíráló és
támadó ismertetôk és cikkek szerzôi tulajdonkép-
pen a könyv – a méltatók által is érzékelt és jel-
zett – gyarlóságait, hibáit és gyenge pontjait na-
gyították fel, túlozták el, és fejelték meg újabb le-
sújtó észrevételekkel, megjegyzésekkel, amelyek
alapján aztán Markovits Rodion regényét jobb-
fajta ponyvának, hebehurgyán összecsapott
fércmûnek, értéktelen divatterméknek minôsítet-
ték. Többen kifogásolták a kegyetlen, az egyén fi-
zikai teherbíró-képességét és emberi méltóságát
komolyan próbára tevô fogolyélet egyes aspektu-
sainak kihagyását, szándékos elhallgatását, má-
sok a fôhôs jelentéktelenségét, cselekvésképte-
lenségét, passzívizmusát nehezményezték, a bírá-
lók döntô hányada pedig a szöveg lomposságát,
bántó gondozatlanságát és hétköznapiságát sérel-
mezték, tették szóvá. A sikerkönyv legszigorúbb,
leghajlíthatatlanabb és legnyersebb bírálójának
Szabó Dezsô bizonyult, aki – nemcsak kimon-
dottan esztétikai okokból és indítékokból – való-
ságos hadjáratot indított és viselt a Szibériai garni-
zon és sikeres szerzôje ellen. Egyrészt a Hatvany
Lajos, más felôl meg a Szabó Dezsô képviselte és
megtestesítette végletesen ellentétes két pólus kö-
zött a hozsannázó, az elismerô és visszafogottab-
ban dicsérô, valamint az élesen bíráló, a kisebb
vagy nagyobb mértékben elmarasztaló kritikai
vélemények fölötte gazdag és változatos skálája
húzódott. Valójában az egykori értékítéletek, ál-
láspontok kísértenek fel, bukkannak elô napjaink
irodalomtörténészeinek, ítészeinek és esszéistái-
nak Markovits Rodionnal foglalkozó írásaiban is.
Míg némelyek gyatra írói teljesítményként köny-
velik el Markovits Rodion könyveit, Nemes-
kürthy István 1993-ban kiadott A magyar irodalom
története. 1000–1945 címen kiadott összefoglaló
mûvében a Szibériai garnizont egyenesen „a világ-
irodalom egyik legjobb hadifogoly-regényének”
nevezte. Meglepôen jó, izgalmas regénynek ne-
vezte Markovits mûvét Boldizsár Iván, „mert
megismételhetetlen dokumentum, mélyreható
emberi vallomás, amit még olvashatóbbá és
egyúttal hatásosabbá tesz az író gunyorossága.”

Megjelenésekor, az 1920-as évek végén, ami-
korra immár nemzetközi szinten is beértek a vi-

lágháború higgadt és hiteles mérlegre állításának
feltételei, kétségbevonhatatlanul reális elvárást,
sürgetô korigényt elégített ki Markovits Rodion
regénye, amely vallomásos megközelítésben, elô-
adásban pontos, tényszerû tárgyilagossággal, a
személyesen átélt történelmi események, a sors-
formáló kalandok, izgalmas történések közvetlen,
hiteles felidézésével, elmesélésével, a világpolitika
és a história forgatagába sodródott esendô kisem-
ber egyéni, mélységesen szubjektív nézôpontjá-
ból mutatta be az elsô világégést – a 20. század
elejének megrázó, fölkavaró s mindenre erôtelje-
sen kiható eseményét, kollektív élményét – s an-
nak kegyetlen, megalázó s emberpróbáló súlyos
következményeit. Igazából világviszonylatban is
Markovits Rodion regénye, a Szibériai garnizon
indította el a háborús irodalom második – ôszin-
tébb, szókimondóbb, humánusabb, józan szem-
benézésre és önvizsgálatra sarkalló – szakaszát,
amelyben aztán a divat szülte szokványos, sem-
mitmondó divatmemoárok, propagandaírások
mellett olyan nagy hatású, veretes remekmûvek
születtek, mint Erich Maria Remarque Nyugaton
a helyzet változatlan, Ludwig Renn Háború, Ernst
Glaeser A 902-esek, Arnold Zweig Grisa szakaszve-
zetô, Ernest Hemingway Búcsú a fegyverektôl, Ro-
land Dorgelès Fakeresztek. Kolozsvárott pedig
1931-ban hagyta el a nyomdát Kuncz Aladár fo-
golyregénye, a Fekete kolostor. Markovits Rodion
több vonatkozásban is az újdonság, a meglepetés
varázserejével hatott, s keltett feltûnést. A könyv
vonzerejét fokozta, meghatványozta az a tény,
hogy az elsô világháború megrázó, a humánumot
megalázó és kíméletlenül lealjasító, a testet, az
idegeket és a lelket kegyetlenül megviselô és ösz-
szeroncsoló eseményeinek és következményei-
nek színes, döbbenetes és egyetemes érvényû fel-
tárása, bemutatása mellett és közben egy, az eu-
rópaiak számára még erôsen egzotikusnak,
rejtelmesnek és ismeretlennek számító világról,
földrajzi zónáról rajzolt drámaiságában is hiteles
képet. Kollektív riportregényében a hírhedt tá-
vol-keleti fogolytáborok – Habaroszk, Blagojev-
tenszk, Krasznaja Rjecska, Acsinszk, Kraszno-
jarszk stb. – szorongások, szenvedések, remény-
kedések, álmodozások és a legkülönfélébb
megpróbáltatások közepette zajló, zaklatott,
nyugtalan és senyvesztô mindennapi életérôl a
szemtanú, a szerencsés túlélô hitelt érdemlô sza-
vával, keresetlen közvetlenségével szólt. A pol-
gári társadalom újraszervezôdésének összetett
mechanizmusát tárta fel, az emberi méltóság lea-
lacsonyodásának, krónikus elhalványulásának,
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teljes eltûnésének, illetve küzdelmes megtartá-
sának, rendíthetetlen érvényesítésének megany-
nyi példáját, aspektusát villantotta fel regénye
lapjain Markovits Rodion, aki könyve utolsó fe-
jezeteiben részletesen szólt az Oroszországon
végigseprô polgárháború szibériai eseményeirôl
is. A lágerek poklát megjárt hadifoglyok hol a fe-
hérgárdisták, hol a vörös partizánok, hol a cseh
légiósok szeszélyeinek, garázdálkodásainak és
önkényeskedéseinek voltak kitéve. A sokat pró-
bált, lerongyolódott, kiéhezett katonák többségét
egyetlen olthatatlan érzés, kívánság fûtötte, tar-
totta életben és segítette át a bajokon, az akadá-
lyokon: a hazatérés vágya.

Az 1920-as évek végén az európai földrész nyu-
gati felén még nagyon keveset tudtak a szibériai
lágerek, nagy fogolytelepek létérôl, berendezésé-
rôl, életérôl, a polgárháború távol-keleti esemé-
nyeirôl, ütközeteirôl, a hadifoglyokból szervezô-
dött nemzetközi brigádok megalakulásáról, tevé-
keny részvételérôl az összecsapásokban, a harci
cselekményekben. Különös légkör és szellem ho-
nosodott meg a drótkerítésekkel körülvett tábo-
rokban, amelyekben több ezer katonát zsúfoltak
össze. S akár az ôssejtbôl a testrészek, létfontos-
ságú szervek, az Európa szívétôl távolra sodró-
dott, összezárt embercsoportban megjelent, újra-
termelôdött az Osztrák-Magyar Monarchia me-

rev, bornírt, félfeudális szoldateszka szelleme,
amely az adott körülmények közt – a regény re-
mekül érzékelteti ezt! – torznak, fonáknak, kép-
telennek és értelmetlennek bizonyult. A hivatásos
tisztek mindent elkövettek annak érdekében,
hogy a szibériai mezôkön is töretlenül fenntart-
sák a katonai hierarchiát és fegyelmet, hogy hi-
ánytalanul érvényesítsék a rendszabályokat, a
szigorú elôírásokat. Regényében Markovits Ro-
dion gyakorta megdöbbentô hûséggel idézte a ki-
adott táborparancsokat, a militarista magatartás
és gondolkodás egy-egy exponensének hangza-
tos, üres frázisait, hogy ellenpontozással világít-
hasson rá a kiadott rendeletek s a bombasztikus
kijelentések abszurditására, komikus felhangjaira
és töltetére.  A hónapok, az évek múlásával kiala-
kult, megjelent egy jellegzetes „tábori civilizáció”,
amely a polgári társadalom abszurd, eltorzult
utánzataként hatott. „Ismertem egy várost. Szi-
béria kellôs közepén feküdt, lakosainak nem volt
joga a szabad mozgáshoz, nem volt gyülekezési és
sajtószabadság, nem volt a polgároknak szabad
költözködési joga, általában a polgári jogok igen
szûkre voltak szabva, viszont polgári kötelezett-
ségek sem igen bosszantották a város lakosságát –
írta a Temesvári Hírlap 1932. május 8-i számában
közölt eszmefuttatásában Markovits Rodion. –
Nem volt például általános védkötelezettség, az
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adózás alig tette ki a jövedelem egyetlen százalé-
kát. Ez az egy százalék azonban nagyon szépen
elég volt a város költségvetésének fedezésére,
mert mint mondottam, meglehetôsen lazák voltak
a polgári kötelezettségek. Az olvasó bizonyára
sejti, hogy ez a város a hadifoglyok egy tanyája
volt. Városnak lehet nevezni, mert néha tízezer,
néha azonban tizenötezer lakosa is volt.”  A „go-
rodokokban”, a fogolytáborokban sokféle alak-
ban jelent meg az abszurditás, a tragikomikum,
ütötte fel fejét az ésszerûtlenség, a korlátoltság, a
hülyeség. Markovits Rodion regényében felvil-
lantja, felsorakoztatja a legképtelenebb helyzete-
ket, a legmulatságosabb alakokat.

A riportregény fôhôse a besorozott, a frontra
vezényelt, majd hadifogolyként Szibériába hur-
colt névtelen tartalékos zászlós, akinek külsô vo-
násai, ismertetôjegyei, életútja, egyéni sorsa, gon-
dolkodásmódja, érzelmi kötôdései és megnyilat-
kozásai teljes mértékben egyeznek a Markovits
Rodionéival. Személyes élményeit objektívizálva,
általános érvényûvé emelve kísérelt irodalmi em-
lékmûvet állítani nem a hôsként elesett, hanem a
hadifogság poklát megjárt Ismeretlen Katoná-
nak. A közös, a „kollektív” tapasztalatokat, az át-
élt borzalmakat akarta rögzíteni, eposzi méretû
és súlyú irodalmi alkotássá formálni. A névtelen
katonatiszt szubjektív emlékei, meglátásai, egész
„külsô és belsô élete” beleötvözôdik annak a
maga nemében egyedülálló szociológiai csoport-
nak, jellegzetes kollektívának a rendjébe, amelyet
a világpolitika és hadi gépezet akarata teremtett
meg a 20. század elején. A hadifogságban eltöltött
nehéz évek eseménytörténetét, fordulatos króni-
káját mesélte el az élôbeszéd közvetlenségével,
„történelmi alulnézetbôl”, az egyszerû résztve-
vôk, az esendô, jámbor kisemberek nézôpontjá-
ból „terjedelmes, vallomásos tudósításában”, jere-
miádszerû beszámolójában Markovits Rodion.
Odüsszeusz 20. századi utódának egyéni sorsa
ezrekével azonosult, olvadt tökéletesen eggyé. 

A történelmi események reális idôrendjét kö-
vetve és érvényesítve Markovits Rodion riportre-
gényében három történésréteg épül lineárisan
egymásra. Színesen, a részletek ecsetelésénél ala-
posan elidôzve, ugyanakkor a komikumnak s az
iróniának is bô teret engedve elevenítik fel a tes-
tes mû elsô fejezetei a bevonulás, a kiképzés, a
frontszolgálat, valamint a fogságba esés jelenete-
it, fontosabb eseményeit. A második szerkezeti
egységet a hadifogság történéseinek, megpróbál-
tatásainak, mulatságos és tragikus helyzeteinek
felidézése, lepergetése képezi. A regény legemlé-
kezetesebb fejezetei megrázó képet nyújtanak a

Krasznaja Rjecska-i fogolytábor belsô életérôl,
szervezettségérôl, eseménytelen mindennapjai-
ról. A záró rész azt beszéli el, hogy miként és mi-
lyen mértékben hatott a lágerlakók életkörülmé-
nyeire, sorsának alakulására az orosz forradalom
és a polgárháború kitörése, hogyan tették meg az
utat Európáig, majd ismét vissza a távol-keleti
Krasznojarszkig, hogyan vészelték át a sze-
rencsésebbek a félelmetes méreteket öltô tí-
fuszjárványt, s indultak el végre örökösen vá-
gyott, rengetegszer megálmodott otthonaik
felé. A filmmûvészet jól bevált eljárását, vágás-
technikáját leleményesen átvéve és hasznosítva –
miként arra a Szibériai garnizon hajdani és újabb
kori elemzôi, méltatói egybehangzóan rávilágítot-
tak – kisebb-nagyobb jelenetekbôl, lekerekített
epizódokból, felvillantott képekbôl formálódik
ki, áll össze a riportregény három eseménysora.
Markovits Rodion töredékekbôl, színes mozaik-
kockákból rakta össze, kerekítette ki a szibériai
hadifogság döbbenetes tablóját.

A Szibériai garnizon tündökletes sikere nem bizo-
nyult tartósnak és örök érvényûnek. A nyomában
megjelent háborús regények elhomályosították,
gyorsan elfedték üstökös-ragyogását.  Az olvasó-
közönség s az irodalomkritikusok érdeklôdése, fi-
gyelme és rokonszenve újabb könyvekre össz-
pontosult. A divat, a közízlés szeszélyes változása
a frissen feltûnt szerzôket vette kegyeibe. Mar-
kovits Rodion és a Szibériai garnizon nimbusza ha-
mar kifakult. A szatmári író második fogolyregé-
nye a lármás reklám, a Lantos Magazin által indí-
tott és vezetett beharangozó és népszerûsítô
kampány ellenére már nem keltett különösebb
érdeklôdést. A Szibériai garnizon folytatásaként, il-
letve társregényeként megírt Aranyvonatot, ame-
lyet a budapesti Genius Kiadó jelentetett meg
1929-ben, már a korabeli kritikusok számottevô
része is elhibázott könyvnek, erôszakolt „utánlö-
vésnek”, torzítóan kikozmetikázott, szellemtelen
élménybeszámolónak minôsítette. A szatmárné-
meti Szamos oldalain Baradlay László lokálpatri-
óta elfogultsággal érdekes és érdekfeszítô könyv-
nek nevezte az Aranyvonatot, elôdjéhez hasonló
diadalmas karriert jósolva a regénynek. „Az alig
háromszázötven oldalas könyvben óriási ese-
ménykomplexum van felhalmozva. Szinte kiérzik
belôle az író önmérséklete, amely ezt a rengeteg
mondanivalót egy kötetre korlátozta, holott há-
rom kötet is kitelt volna belôle – állapította meg
cikkében Baradlay László. – Az eseményeknek
ez a túlzsúfoltsága azonban csak használt a
könyvnek. Lüktetôvé és tömörré tette, de emel-
lett maradéktalanul érvényre juttatta Markovits
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tehetségének legnagyobb tényezôjét: azt a köny-
nyed, derûs, szelíd fájdalmú iróniával fûszerezett
stílust, amely ma versenyen kívül áll, és amelyet
nem lehet leutánozni. Az Aranyvonat tovább bo-
nyolítja a hadifoglyok életét. A kiadóvállalat a na-
gyobb példányszám kedvéért úgy reklámozza a
könyvet, hogy a Szibériai garnizon folytatása. Erre
talán nincs is szükség, mert bár az alakok legna-
gyobb része a garnizonbeli ismerôsünk, azonban
a könyv mégis önálló munka, amely az európai
ember elôtt jórészt ismeretlen vörös forradalom
eseményein keresztül vezeti a történetet, vezeti a
lerongyolódott, elgyötört, éhes magyarokat a
moszkvai aranyat szállító vonat honvágygôzzel
hajtott vagonjain át hazafelé: az avasi kis udvar-
házba, az Opera melletti kis krajcáros kifôzésbe.
De addig, míg ezek a forradalmi tûzbe került ha-
difoglyok eljutnak a hazaindulás lehetôségéig,
addig Markovits ihletett írásmûvészete, amelyet
izzón fût át az átélés szubjektív tüze, keresztülve-
zet bennünket a vörös Oroszországon, a Kauká-
zuson, a partizáncsapatok fedezékein, a véres
emlékû Bajkál-alagúton és mindazokon az értel-
metlen szenvedéseken, amelyet a háború ezekre a
forradalmárokká vedlett kisemberekre: ügyvé-
dekre, tisztviselôkre, gazdálkodókra, suszterek-
re, családapákra kényszerített. A könyv a kisem-
berrôl szól, a polgárról, aki maga se tudja hogyan
– belekerült a forradalomba. A kispolgár tehetet-
lenül a világesemények forgatagában, megcsinál
mindent, amit kívánnak tôle, ha kell még lelkesí-
tô beszédet is mond »szubotnikon«, de lelkében
soha nem válik forradalmárrá, és hamis forradal-
mi tüzén keresztül kicsordul belôle a vágy: haza-
menni. Ehhez a nehéz és kényes témához kap-
csolódnak az epizódok. Milyen könnyû és milyen
felelôsségtelen egy évtized távlatából, a kényel-
mes szerkesztôség íróasztal biztonságából epi-
zódnak nevezni az eseményeket. Epizódnak ne-
vezni a Bajkál-alagutat, ahol az utolsó szálig el-
hullott tizenötezer magyar az alagút védelmében,
vagy a Jenyiszej melletti kis falut, ahol a fehérek
»minden tizedik embert fejjel lefelé a földbe ás-
tak«. És mégis, ezek az események, amelyeknek
olvasása éles szuronyokkal sebezi az ember vo-
nagló szívét, csak epizódoknak számítanak ab-
ban a világtörténelmi anyaghalmazban, amelyben
Markovits Rodion mesteri kézzel forgatja a cse-
lekmény magvát.”  Gyökeresen másként véleked-
tek az Aranyvonatról a hivatásos erdélyi és ma-
gyarországi kritikusok, az irodalmi események és
folyamatok avatott tollú krónikásai. Megnehez-
telt a szerzôre újabb regénye miatt legfôbb párt-
fogó és támogatója, Hatvany Lajos is.  „Érde-

kes, hogy az Aranyvonat megírásában már jobb
volt. A szerzô itt már szerkesztett, csiszoltabb
mesterségbeli tudással igyekezett a mû bordáza-
tát megépíteni. Ez azonban nem segített. A pat-
ront kilôtték, a háborús téma Európa-szerte el-
használódott és lomtárba került. A késôbbi évek-
ben Markovits más természetû mûveket is írt, de
nemhogy Budapesten vagy Berlinben – már
Szatmáron sem kapott többé kiadót” – összegez-
te véleményét a két világháború közötti romániai
magyar irodalmi, szellemi és közmûvelôdési élet-
rôl írott visszapillantásában, a Súly alatt a pálmá-
ban Ligeti Ernô. Molter Károly az Erdélyi Heli-
kon hasábjain közölt bírálatában még szigorúb-
ban, lesújtóbban nyilatkozott Markovits Rodion
második háborús könyvérôl: „Az Aranyvonat böl-
csebb könyv már a Szibériai garnizonnál, de éppen
ezért jóval rosszabb. Nem azért, mert a Szibériai
garnizon után nehéz lett volna jobbat írni, hanem
azért, mert most a mûfaj nem sodorta interkonti-
nentális távlatokba a szerzôt, hanem a szerzônek
kellett volna már jórészt ismert témáját az ember-
ek feje fölé ragadni. És Markovits Rodionnak ed-
digelé sem ereje, sem lendülete nem elég egy tar-
tós méltóságú világszemléletre, egy nagy akció
horderejére, egy grammnyival az átlag fölé emelt
ember alakítására (nem fényképklisére, enyves-
hátra!), és elmélkedései, érzelmei a világfelfordu-
lás exponáltságában is szimplista észrevételek és
sóhajok, tucatbeszédek, nem író-lélekbôl, hanem
az olvasó lelkére irányított vallomások, amely
mögött nincsen ágostoni érdekeltség. Pedig Mar-
kovits ott volt az »Aranyvonat«-ban, de már vele
volt (amikor írta) a siker sminkelô hajlama is, a
szociális világnézetesdi mélység és visszhang nél-
küli monológja, míg a jellemek fejlesztô alakítását
átvette immár teljesen a riport, a panaszos napi-
hang, s az »érdekesség« mestersége lépett a Szibé-
riai garnizon mesterkéletlen érdektelensége hely-
ére. Hiányzik a könyvbôl az örök-homeri, az ön-
kénytelen kínlódás, de jaj, megismétlôdik a
könyvben a valósághoz ragaszkodó lappáliák,
melyeket százezer igaz!-t bólintó feje sem tehet
érdekessé.” Ha más-más alapállásból és okok mi-
att is, Markovits Rodion újabb hadifogság-regé-
nyét jobb- és baloldalról is mereven elutasították,
komolyan és kitartóan támadták. A könyvet
elemzô, ismételten mérlegre tevô kései visszaem-
lékezôk, a Markovits Rodion írói pályájával fog-
lalkozó irodalomtörténészek – Boross Elemértôl
Méliusz Józsefen át Bodor Pálig – több tucatnyi
kivetnivalót találtak és lelnek az Aranyvonatban.
Mindmáig csupán egyetlen kiadó vállalkozott új-
rakiadására. Pedig a történelmi valóság hitelesí-
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tette kalandos, kockázatos helyzetekben és fordu-
latokban bôvelkedô történet minden bizonnyal iz-
galmas lektûrt kínálna a 21. századi olvasóknak is.

A divathullám lankadása, a háborús irodalom
iránti érdeklôdés megcsappanása és elpártolása,
az Aranyvonat egyértelmû kudarca mellett a Szibé-
riai garnizon további diadalútjának jelentôs aka-
dályává vált a gazdasági világválság súlyosbodá-
sa, elhúzódása, valamint a fasizmus uralomra ju-
tása Németországban. Markovits regényét az
elsôk között tiltották be, tették indexre és vetet-
ték máglyára a hitleristák, míg a könyv megfil-
mesítésérôl elkezdett tárgyalások kilátástalanok-
ká, értelmetlenné és tárgytalanná váltak. Az objektív
és szubjektív okok szerencsétlen összejátszásának,
a külsô és belsô feltételek és körülmények kedve-
zôtlen alakulása eredményeként Markovits Rodion
kétesztendôs ragyogás, körülajnározottság után is-
mét visszasüllyedt esendô, jelentéktelen – szerény
és szegény – vidéki szerzôvé, újságíróvá. A pa-
zarló, fölötte gáláns, a pénzzel bánni nem tudó
Markovits Rodion, valamint bohém természetû,
szenvedélyes szerencsejátékos hírében álló felesé-
ge kezén hamar elúszott, semmivé foszlott az óri-
ási summa, a világ minden sarkából befolyt hono-
ráriumok több millió lejes összege, újabb tantie-
me-ek pedig az újból elkomorult Európából és az
Óceánon túlról már nemigen érkeztek. Állítólag
mindkettôjüket hipnózis alatt tartották a szatmá-
ri játékbarlang Kárpátokon túlról érkezett, csala-
finta krupiéi.

Megtépázott babérkoszorúval, vagyonából ki-
fosztottan a rövid ideig irigyelt, körüludvarolt és
elkényeztetett író és lapszerkesztô arra kénysze-
rült, hogy ismét biztos és állandó jövedelmet ga-
rantáló munkahely után nézzen. Több erdélyi és
partiumi újságnak fölkínálta szolgálatait. Végül is
a Temesvári Hírlap elônyös ajánlatát fogadta el, s
1931 februárjától 17.000 lejes fizetéssel a Pogány
László szerkesztette polgári liberális szellemiségû
napilap fômunkatársául szegôdött. Temesvárt
higgadt, józan és kiegyensúlyozott városnak tar-
totta.   Markovits Rodion jól érezte magát a Bán-
ság fôvárosában, a Temesvári Hírlap Szabadság
téri redakciójában, ahol megkülönböztetett res-
pektussal övezték. Lapszerkesztôként a közírás
szinte valamennyi mûfaját szorgalmasan, igénye-
sen és nagy hozzáértéssel mûvelte. Megbecsült,
vérbeli zsurnalisztává vált. Rengeteg vezércikket,
jegyzetet, riportot, kommentárt, interjút, lírai ref-
lexiót, vitairatot, visszaemlékezés-töredéket,
portrét és novellát írt és publikált a Temesvári Hír-
lap hasábjain az újság 1939-es kényszerû meg-

szûnéséig.  Fôként az érdekesebb, a szokványos-
tól elütô, általánosabb érvényû tanulságok és kö-
vetkeztetések levonására alkalmas témákhoz
vonzódott. Nagy közkedveltségnek s olvasottság-
nak örvendtek a különösebb, bizarrabb kül- és
belpolitikai híreket, tudósításokat szellemesen
kommentáló, egyénien megvilágító, értelmezô és
továbbgondoló jegyzetei, „kis színesei”, frappáns
hírfejei. Nagyobb terjedelmû cikkeiben, eszme-
futtatásaiban a fölbolydult világ történéseit, fo-
lyamatait éberen figyelve az 1930-as évek rémsé-
gekkel fenyegetô megnyilvánulásaival, lázas tü-
neteivel, fölkavaró eseményeivel foglalkozott.
Meggyôzôdéses humanistaként és pacifistaként
korán érzékelte, és írásaiban nyomatékosan jelez-
te azt az óriási veszedelmet, amelyet a fasizmus
hatalomra kerülése, rohamos térhódítása az em-
beriség egésze számára képezett. A Temesvári Hír-
lap közölte folytatásokban Sánta farsang címû re-
gényét, valamint azokat az elbeszéléseit, amelye-
ket 1940-ben Reb Ancsli és más avasi zsidókról szóló
széphistóriák címen gyûjtött és jelentetett meg kö-
tetben, illetve „fa-novelláit”, amelyeket egy másik
könyvben szándékozott kiadni.

A Temesvári Hírlap megszûntét követôen Mar-
kovits Rodion állás és biztos kereset nélkül ma-
radt. A második világégés nehéz idôszakában
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„tarhálásból”, könyvei megmaradt példányainak
eladásából, valamint magánórák tartásából bizto-
sította megélhetését. Keserû öniróniával „tarho-
mányi fônöknek” nevezte magát. Roppant kriti-
kus periódust vészelt át. Sok csalódás, megaláz-
tatás érte a Szibériai garnizon szerzôjét.

Ifjúkori szerelméhez, az újságíráshoz tért visz-
sza a második világháborút követô hónapokban,
években. A lap megindulásától, 1944 novemberé-
tôl kezdôdôen a Temesvárott kiadott Szabad Szó
egyik legaktívabb és legtermékenyebb munkatár-
sává vált. Sûrûn jelentek meg írásai a Világ, a Ké-
pes Újság, valamint a kolozsvári Utunk hasábjain
is. A Magyar Népi Szövetség önkéntes aktivist-
ájaként, a Bartók Béla Népfôiskola állandó elôa-
dójaként gyakorta szerepelt a nyilvánosság elôtt.
Példamutató fáradhatatlansággal járta a bánsági
városokat és falvakat: mûveibôl olvasott fel,
oroszországi emlékeit elevenítette fel, politikai,
irodalmi és történelmi témákról tartott ismeret-
terjesztô elôadásokat. Élénk tevékenységet fejtett
ki a Bánsági Magyar Írók Szervezetének elnöke-
ként is. Nagyobb horderejû szépírói tervek fog-
lalkoztatták. Varga Katalinról kellett volna be-
szélnie a beharangozott emlékünnepségen…
1948. augusztus 27-én váratlanul, álmában halt
meg. Irodalmunk megannyi jeleséhez hasonlóan
Markovits Rodiont is a szíve vitte el. A Szabad
Szó 1948. augusztus 30-i számában nekrológban
búcsúztatta. A temesvári zsidó temetôben kapott
örökös nyughelyet.

Nevét, alakját és irodalmi munkásságát hamar
elfeledték. Közel két évtizeden át alig ejtettek
szót Markovits Rodionról az irodalmi fórumo-
kon, a magyarországi és a romániai folyóiratok
hasábjain. A Temesvárott született Méliusz Jó-
zsef, aki Markovits Rodiont személyesen is is-

merte, szorgalmazására és hathatós szerkesztôi,
irodalomtörténészi hozzájárulásával indult meg
az 1960-as évek közepén Bukarestben a méltatla-
nul mellôzött és elfeledett író legjelentôsebb
mûveinek újrakiadása. A Szibériai garnizon után a
Romániai Magyar Írók népszerû sorozatában a
Sánta farsang és novelláinak gyûjteménye, majd
pedig válogatott publicisztikai írásainak kötete is
nyomdafestéket látott. Markovits Rodion világsi-
kert aratott regényét, a Szibériai garnizont a ko-
lozsvári Dacia Könyvkiadó a Tanulók Könyvtára
sorozatába illesztette be 1981-ben. A Kriterion
Könyvkiadó jóvoltából új kiadásokban kerültek
forgalomban a Szibériai garnizon román és német
nyelvû változatai is. Markovits Rodion híres
könyvét 1986-ban Budapesten jelentették meg új
kiadásban Boldizsár Iván elôszavával. Negyed
évszázad telt el azóta. Markovits Rodiont és
mûveit újabban mintha kezdenék ismét fölfedezni,
legjobb mûvei új kiadásokban láttak, illetve látnak
nyomdafestéket Budapesten és Kolozsváron.   

Minden jel arra vall, hogy a hajdani sikerkönyv
továbbra is töretlen érdeklôdésnek és nép-
szerûségnek örvend. Markovits Rodion régi, il-
letve újabb kiadású kötetei nem porosodnak a
boltok, az antikváriumok vagy a közkönyvtárak
polcain… A háborús regényeket, memoárokat,
élménybeszámolókat kedvelik, szívesen vásárol-
ják és olvassák a könyvbarátok. Markovits Rodi-
on neve szervesen, elválaszthatatlanul összeforrt
világsikerû fogolyregényével, a Szibériai garnizon-
nal, amely veretes aranymázt vont pályája,
életmûve egészére. Pedig Markovits Rodion kö-
zelrôl sem egykönyves író. Teljesítménye min-
denképpen kivételes és egyedülálló a romániai
magyar irodalomban: világsikert arató könyvet
írt és jelentetett meg 1927-ben Kolozsváron.
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