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„Az állam- és társadalomellenes mozgalmak balról és sajnos, jobbról 
is egyre intenzívebbekké válnak. Soha időszerűbb és szükségesebb 
nem volt az ellenük való védekezés megszervezése, mint most" - nyi-
totta meg 1937. május 25-én Gadó István, a budapesti m. kir. Tör-
vényszék elnöke a Lázár Andor igazságügy-miniszter szeivezte konfe-
renciát amelyet az állami és társadalmi rend védelmének témájában 
tartottak.1 Az ankéton a téma olyan szakértői szólaltak fel, mint dr. 
Töreky Géza, a Kúria másodelnöke (aki halálra ítélte Sallait és 
Fürstöt), dr. Timkó Zoltán koronaügyész-helyettes és dr. Sombor-
Schweinitzer József m. kir. rendőrfőtanácsos, a rendőrség politikai 
ügyekben illetékes csoportjának helyettes vezetője. 

Azt hihetnénk, Schweinitzer nagyon jól ismert a magyar történet-
írás, különösképpen a munkásmozgalom-történettel foglalkozó ku-
tatók előtt. Fenyegető alakja felsejlik a legtöbb visszaemlékezésben, 
hiszen a húszas évek közepétől lényegében ő volt a radikális politikai 
mozgalmak elleni harc szellemi vezetője (bár csupán 1938-ban, 
Hetényi Imre nyugdíjazásakor lett a politikai osztály tényleges főnö-
ke). „Svejni" - ahogy a mozgalomban „becézték"2 - az első számú el-
lenséget jelentette mind a kommunisták, mind a különféle fasiszta 
mozgalmak tagjainak számára. Ez utóbbit eddig kevésbé hangsú-
lyozták. 

Az 1891-ben született Schweinitzer a rend és az állam buzgó híve 
volt de semmi esetre sem tekinthetjük afféle otromba verőlegénynek, 
ahogy sokan ábrázolták. 1923-ban - akkor még kispesti rendőrkapi-
tányként - saját kiadású szakkönyvet jelentetett meg A bűnügyi nyo-

1 Az állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A budapesti ki-
rályi büntetőtörvényszéken az 1937. év tavaszán tartott előadások. Vác, 1937. 

2 Schwein németül: disznó. 



mozás a gyakorlatban címen, amely korának legmodernebb krimina-
lisztikai fogásai és eredményei mellett összefoglalta a szerző szakmai 
krédóját is: „Mintha valóban kiveszőben volna a közérdek értékének 
ismerete, az a tudat, hogy az egyénileg megkezdett cselekvést a köz 
bírja csak befejezni, hogy ezután a közérdeket az egyéni érdek fölé 
emelve, a létérti [sic!] küzdelemben az emberiség nemesbítése is 
céloztassék. 

Pedig a társadalmi, s közvetve az állami rendnek fenntartója az ál-
lampolgárok önkéntes együttműködése, a javak helyes megosztása s 
a felebaráti érzés erős kifejtettsége. E tényezők automatikusan mű-
ködnek, míg a rendőri működés örökké idegen, az összműködés hiá-
nyát csak átmenetileg pótolja, az egyesek akarata ellenére tilt vagy 
parancsol."3 Persze mindez álnaiv álmodozásnak tűnik későbbi pá-
lyafutása fényében, mégis, Schweinitzer többé-kevésbé mindig szem 
előtt tartotta ideáljait Ha veretett zsarolt besúgókat foglalkoztatott 
- mindig úgy vélte, valamilyen magasabb érdek, az állam üdve miatt 
teszi. Tulajdonképpen éppoly fanatikus volt mint az általa üldözött 
radikálisok. 

Politikailag a konzervatív liberalizmus keveredett benne bizonyos 
kollektivista elképzelésekkel: a szélsőségeket elutasította, a területi 
revízió lelkes híve volt ugyan, de mentes a szélsőjobboldali szimpáti-
áktól. Elkeseredve figyelte az antiszemitizmus és a fasizmus térhódí-
tását (felesége zsidó származású volt), és amint - nem sokkal az 
1937-es konferencia előtt - a Darányi-kormány elszánta magát a fa-
siszta csoportok megfékezésére, abból is lelkesen kivette részét. Ma-
gyarország német megszállásáig volt a politikai csoport vezetője. 
1944 márciusában a Gestapo elfogta, és a flossenburgi koncentrá-
ciós táborba hurcolták. Utóda addigi helyettese, a brutális módszere-
iről joggal hírhedt Hain Péter lett aki hivatalát a nyilas uralom alatt 
is megtartotta (1946-ban Haint háborús bűnösként kivégezték). 
Schweinitzer túlélte a tábort és 1945-ben az amerikai kémelhárítás 
szolgálatába lépett. A negyvenes évek végén halt meg. 

Alábbi előadásában Schweinitzer csak a baloldali csoportosulá-
sokkal foglalkozik. Bár a konferencia témája lehetővé tette volna a 
szélsőjobboldali mozgalmak elemzését is, a többi előadó is elsősor-
ban erre szorítkozott Igen érdekesek a politikai rendőrség céljairól 
vallott gondolatai, amelyek sokszor 15 évvel korábbi idealizmusát 
tükrözik vissza. Ami azonban ennél is érdekesebb: Schweinitzer nem 

3 Dr. Schweinitzer József: A bűnügyi nyomozás a gyakorlatban. Budapest, 1923. 6. o. 



csupán alaposan ismeri - jól szervezett besúgóinak és az egymást 
denunciáló, frakcióharcokba bonyolódó radikális baloldali csoporto-
sulásoknak „köszönhetően" - az általa üldözött mozgalmak tagjait 
és eseményeit de kiválóan - néha az érintetteknél is jobban - képes 
megérteni céljaikat eligazodni ideológiai csatározásaikban. Sőt: ha 
téved, ha pontatlan, akkor elsősorban a másodlagos fontosságú ada-
tokbem hibázik, a folyamatokat meglepő pontossággal és alaposság-
gal elemzi. 

Külön érdekessége a beszámolónak, hogy Schweinitzer a többé-ke-
vésbé közismert kommunista mozgalom, a KMP mellett más, ma már 
szinte teljesen elfeledett baloldali csoportosulásokkal is foglalkozik, 
és így az olvasó a korábbinál árnyaltabb képet kaphat a korabeli 
munkásmozgalom erőviszonyairól, a politikai rendőrség módszerei-
ről és prioritásairól. És persze magáról a szerzőről: Schweinitzert a 
különféle kommunisták afféle szélsőjobbos gazemberként ábrázol-
ták. A fasiszták hazaárulónak, zsidóbérencnek stb. kiáltották ki. Va-
lójában ijesztő, lenyűgözően ellentmondásos figura volt: kiváló szak-
ember, meglehetős empátiával rendelkező pszichológus, felkészült 
kriminológus, aki a vélt közjó érdekében a legaljasabb és legbrutáli-
sabb módszerektől sem riadt vissza. Néha viszont - mint például az 
alábbi előadásában a Magyarországi Baloldali Kommunisták Szerve-
zetéről írva - szinte a tisztelet hangján szól ellenfeleiről. 

A szöveget az eredeti - néha igencsak döcögős - stílus meghagyá-
sával a mai helyesírásnak megfelelően javítottam. Az egyes összetar-
tozó bekezdéseket időnként összevontam. A tárgyi tévedéseket igye-
keztem a lábjegyzetekben kijavítani. 

A rendőrség és az államellenes mozgalmak 
Dr. Sombor-Schweinitzer József m. kir. rendőrfőtanácsos 1937. évi 
május hó 25. és 28. napjain tartott előadásából4 

A háború előtti Magyarország elhanyagolta a politikai rendőrség 
fejlesztését 

Nem vétek talán az igazság ellen, ha ma e helyen ezzel a szemrehá-
nyással kezdem meg mondanivalóimat Sok minden másképp tör-
tént volna talán, ha e rendőrség működésének fontosságát felismer-
ték volna. Igaz ugyan, hogy a békebeli Magyarország nem ismerte 

4 Az állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. 14-39. o. 



azokat a gazdasági nehézségeket a tömegmozgalmak elkeseredett 
harcát amelyekkel mi - sajnos - megismerkedtünk. 

Bekövetkezett Magyarország kataklizmája. 
A háború utáni időben, a forradalmak alatt eszméltünk csak egy 

jól működő politikai rendőrség jelentőségére. Egyfelől csökkent az 
emberi élet értéke, másfelől a gazdasági viszonyok ellentétes áramla-
tainak kiegyenlítésén ma az egész világ vonaglik. Ezen felül a békebe-
li individualizmust felváltotta a kollektivizmus gondolata, a kollekti-
vizmus megvalósításának követelése. 

Az emberi fejlődés mindig a végletekben igyekezett megoldást ke-
resni és találni. 

Az ellentétes áramlatok között születik meg idővel egy újabb állami 
és társadalmi rend. 

Az emberiségnek és így népünknek is életbevágóan fontos az, hogy 
ennek az újabb állami és társadalmi rendnek a kialakulása termé-
szetes evolúció alapján jöjjön létre. 

Az állami és társadalmi rend, az ország fejlődésének eme egyetlen 
biztosítéka parancsolóan követeli azt hogy ezt az evolúciót se balról, 
se jobbról meg ne zavarják. 

Ennek biztosításáért dolgozik politikai rendőrségünk. 
Ezért elsősorban a politikai rendőrség működésébe igyekszem be-

levilágítani. 
A politikai rendőrség Jogalma gyakorlatilag semmi egyebet nem je-

lent mint a rendőri intézkedések ama összességét amelyeknek célja 
az állami és társadalmi rendnek a rendőrség rendelkezésére álló esz-
közökkel való megvédése. Ezzel a meghatározással egyúttal napvilág-
ra lép a politikai rendőrség célja is. Az állami és társadalmi rendet 
igyekszik biztosítani, azokat az akarásokat és ténykedéseket útjuk-
ban megállítani, amelyek az állam létét veszélyeztetik. 

Röviden: az államellenes erők és igyekvések leküzdése. 
Mindegyik államnak, amely létét meg akaija óvni, s amelynek ál-

lamellenes áramlatokkal kell küzdenie, szüksége van politikai rend-
őrségre. És mindig és mindenütt ugyanazt a célt kell szolgálnia, te-
kintet nélkül arra, milyen annak az organizációja és mily harci esz-
közökkel dolgozik. 

Amint már említettük, a politikai rendőrség egyik legfőbb feladata 
a tömegmozgalmaknak figyelemmel kísérése. Amíg a XX. századot ta-
lálóan nevezték a technikai csodák századának, addig a társadalom-
tudomány terén egyáltalán nem dicsekedhetünk a technika roha-
mos fejlődésének megfelelő alkotásokkal. Talán ezt a hiányt akarják 



pótolni a napjainkban mind nagyobb erővel és mind naj^yobb szám-
ban jelentkező különféle tömegmegmozdulások s a mind határozot-
tabb formát öltő és a társadalom minden rétegét megmozdító tömeg-
mozgalmak. 

E tömegjelenségekben rejlő erők kollektív munkára gyűjtik össze 
az egyedeket a társadalmilag, politikailag, gazdaságilag gyenge egyes 
embert hogy azokkal, az összességgel szemben összetett erővel s így 
nagyobb súllyal törhessenek közösen kitűzött céljuk felé A közös cél-
ra való törekvéssel a tömegmozgalmak megszerveződnek, egy-
némelyike jogi formát nyer, mások határozott szervezeti formát ölte-
nek, ismét mások nem tömörülnek állandóbb szervezetté s mindany-
nyi a társadalomban ható erők szerint a közösség több-kevesebb ér-
dekeltjét igyekszik tömöríteni a legkülönfélébb gazdasági, politikai, 
tudományos, közművelődési, irodalmi, jótékonysági, sport vallási 
stb. érdekek alapján. 

A különféle érdekek során létrejött tömegmozgalmak a gyakorlati 
életben - az alkalmi és határozott formát fel nem vevő tömegmozdu-
lások mellett - mint szervezett tömegmozgalmak: 

1./ egyesületek (társadalmi alakulatok), egyesülések, egyletek, szö-
vetségek, ligák, társulatok, társaságok, körök, kaszinók, klubok, 
blokkok, uniók, táborok stb., 

2./ pártok (politikai szervezetek), 
3./ szekták (vallási mozgalmak), 
4./ lapszervezetek (sajtótermékek, rendszerint folyóiratok köré cso-

portosult előfizetők) alakjában jelentkeznek. 
Az egyesületek politikai kérdésekkel nem foglalkozhatnak, műkö-

désük csak akkor törvényes és megengedett ha működési szabálya-
ik, alapszabályaik kormányhatóságilag jóváhagyást nyertek, azaz 
azokat az illetékes minisztérium láttamozta. 

A pártok és szervezeteik csak politikával foglalkozhatnak. A politi-
kai szabadság elvénél fogva működésük semmiféle kormányhatósá-
gijóváhagyást nem igényel s mindaddig, míg állam- és teirsadalomel-
lenes tevékenységet nem fejtenek ki, szabadon működhetnek. 

A szekták: vallási mozgalom. Az úgynevezett bevett (történelmi) ka-
tolikus, református, ágostai evangélikus, görög keleti, un itárius és iz-
raelita vallásfelekezetekkel, valamint az elismert vallások: a baptista 
vallásfelekezet és az iszlám vallásával szemben a szóban forgó szek-
tárius mozgalmak harmadrendű jelentőségű szervezetek. Működé-
sük a vallásszabadság elvéből kifolyólag ugyanúgy - mint a pártok-
nál a politikai szabadság elvénél fogva - nem korlátozott kormány-



hatósági jóváhagyás ahhoz nem szükséges. Általában míg állam- és 
társadalomellenes tevékenységet nem fejtenek ki, hitelveiket szaba-
don vallhatják, vallási felfogásukat kinyilváníthatják, természetesen 
ama további feltétellel, hogy ezzel az előbb felsorolt bevett és elismert 
vallásfelekezeteket nem sértik. 

A lapszervezetekről tudnunk kell, hogy azok mindig olyan szervez-
kedések, amelyeknek törvényszerű formáját a kormányhatóság nem 
hagyja jóvá s ezért a tilalmat kijátszandó, burkoltan fejtenek ki mű-
ködést 

A szervezett tömegmozgalmaknak most említett 4 csoportja első-
sorban preventív szempontból érdekli a politikai rendőrséget 

Általános preventív szempontból természetesen nemcsak az emlí-
tett 4 kategóriára felosztott szervezett tömegmozgalmakat hanem az 
alkalmi, határozott formát fel nem vevő, szervezetlen mozgalmakat 
is: a tömegmegmozdulásokat (felvonulások, tüntetések, alkalmi ösz-
szejövetelek stb.) mind alakilag (formailag), mind tartalmüag (műkö-
dési irányát illetőleg) kell, hogy a rendőrhatóság szemmel kíséije. 

Szükséges az egyesületek, pártok, szekták és lapszervezetek, vala-
mint a különféle alkalmi mozgalmak megalakulását szervezkedési 
tevékenységét működési irányát szemmel tartani, hogy megfelel-
nek-e azok a magasabb államrendőri követelményeknek, vagy 
továbbmenőleg, ha ezen követelményeknek nem tesznek eleget meg-
felelő retorzióval helyes mederbe terelődjenek. 

Ilyen prevenciók révén biztosítható ugyanis a különféle tömegmoz-
galmakból és tömegmegmozdulásokból álló az a nyugodt vonalú és 
természetes társadalmi fejlődési folyamat amely egyrészt a közösség 
érdekeit előbbre viszi, de másrészről gondoskodik, hogy a közösség 
élet- és vagyonbiztonságának veszélyeztetésével a fejlődés ne legyen 
hirtelen és ezzel természetellenes. 

A szervezett tömegmozgalmak jó része azonban mégsem kíván köz-
vetlen és különösebb figyelmet és egyáltalán nem jelent legalábbis 
közvetlen veszélyt a közrendre, sőt sokszor annak jelentős hasznára 
van. Csak bizonyos hányad az, ami már a jelenben is, másik része pe-
dig a közeli, vagy távolabbi jövőre nézve oly feltevésekre ad alkalmat 
és oly célokat takarhat amelyeket rendőri szempontból nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni. így figyelembe veendő, hogy volt-e már rendőri 
eljárás a mozgalommal szemben. Ez megszabja a jövőre nézve az al-
kalmilag teendő intézkedések irányát, vagy pedig az egyes jelekből a 
működési megnyilvánulások nyilvántartási megrögzítésével leszű-
rődnek oly feltevések, amelyeknek megállapítására még hosszabb 



ideig tartó állandó és szorosabb megfigyelés válik szükségessé. En-
nek az esetleges eredménye lesz majd azután az, amit elsősorban 
említettem, bizonyos rendőri eljárások folyamatba tétele és az ered-
ményeknek ismételt nyilvántartási megrögzítése abból a célból, hogy 
a rendőrhatóság minél tisztább, lehetőleg teljesen pozitív képet nyer-
jen az illető tömegmozgalom céljáról, erejéről, veszélyéről stb. 

* 

Ámbár előadásomnak tárgya nem a bolseviki mozgalom ismertetése, 
mégis a továbbiak figyelemmel kísérésének okából kénytelen vagyok 
e helyen egész röviden ismertetni a Kommunisták Magyarországi 
Pártjának szervezetét és az ezzel összefüggő azokat a kérdéseket 
amelyek a fedőszervezetek megismeréséhez múlhatatlanul szüksé-
gesek. 

A fedőszervezetekkel - bár azok túlnyomórészt az illegális kommu-
nista propaganda eszközei - mégis foglalkoznom kell. Teszem ezt 
azért mert ezeket a gyakorlati élet szülte, ezeket mi álcáztuk le, mi is-
merjük. Tapasztalataink továbbadását ezért tartom megokoltnak és 
szükségesnek. 

A Kommunisták Magyarországi Pártja az úgynevezett Kommunista 
Internacionálé szekciója és része az egységes világpártnak. A Kom-
munista Internacionálé a világproletariátus forradalmi mozgalmai-
nak vezetője és szervezője, a kommunizmus elveinek és céljainak 
megvalósítója. Küzd azért hogy a munkásosztály többségét és a sze-
gényparasztság rétegeit megnyerve, felépítse a világproletariátus vi-
lágdiktatúráját a szocialista szovjetköztársaságok világszövetségét 
és megszüntetve a társadalmi osztályokat megvalósítsa a kommu-
nista társadalom első fokát a szocializmust 

A Kommunista Internacionálé keretében az előbb említett célokért 
küzd a Kommunisták Magyarországi Pártja, amelynek szervezeti 
szabályzatát kivonatosan az alábbiakban ismertetjük: 

A Kommunisták Magyarországi Pártjának tagja, aki a párt prog-
ramját magáénak vallja, a párt szervezetében tevékenykedik és fizeti 
a járulékot 

Minden párttagnak valamely szakszervezetbe is be kell lépnie. Új ta-
gokat a pártsejtek vesznek fel két párttag ajánlására és felelősségére. 

20 éven aluliak csali a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi 
Szövetségén keresztül lehetnek párttagok. A munka-, vagy lakóhely-
változtatást a párttag köteles sejtjén keresztül a helyi bizottságnak 



jelenteni. Más országba pedig csak a központi bizottság engedélyével 
költözhet át. Aki ezeket nem tartja be, vagy ezekkel a szabályokkal 
szembehelyezkedik, azt a pártból kizárják. 

A párt szervezetének alapja az üzemi sejt (a gyárban, a bányában, 
a műhelyben, az irodában, a gazdaságban, az üzletben stb.), mely az 
összes, az üzemben dolgozó párttagokat összefogja. 

Az üzemi sejthez tartoznak az üzemből elbocsátott párttagok is 
mindaddig, amíg valami más üzemben nem helyezkedtek el, amikor 
is annak üzemi sejtjébe kell átlépniük. 

A faluban a párt alapszervezete a falusi sejt Olyan párttagok, akik 
nem dolgoznak üzemekben, utcai sejtbe szervezhetők. A sejt az a 
szervezet amely a munkás- és paraszttömegeket egybekapcsolja az 
illető helységben lévő vezető pártszerwel. 

Feladata a párt jelszavának és határozatainak a tömegekben való 
terjesztése és új párttagoknak szerzése. A sejtek megtárgyalják a 
párt politikíii kérdéseit stb. 

A párt szervezetének felépítése a következő: 
1./ a párt kongresszusa, a központi bizottság, 
2./ az országos pártkonferencia, 
3./ területi konferenciák, területi vezetőségek, 
4./ kerületek, kerületi konferenciák, kerületi bizottságok, 
5./ helyi szervezetek, helyi (kisvárosi, falusi) konferenciák, helyi bi-

zottságok, 
6./ körzeti szervezetek, körzeti konferenciák, körzeti bizottságok, 
7./ sejtek, gyárak, üzemek, vállalatok, intézmények, mezőgazdasági 

üzemek, falvak sejtgyűlései, sejtvezetősége. 
A pártmunka egyes ágainak vezetésére különböző, a központi bi-

zottság által megerősített irányelvek alapján működő osztályok (agi-
tációs propaganda stb.) vannak. 

A párt legfelsőbb szerve a legalább kétévenként összehívandó 
kongresszus, amelynek összehívását a Komintern, a Kommunista 
Internacionálé engedélyezi. A központi bizottságot a kongresszus vá-
lasztja, s egyik kongresszustól a másikig ez a párt vezető szerve. Ez 
képviseli a pártot a Komintern előtt és vezeti a párt politikai és szer-
vezeti munkáját kezeli a pénztárt stb. Hathavonként ülést t a r t tit-
kárságot állít fel és jóváhagyja az évenként összehívott országos párt-
konferencia határozatait 

Egyes területek pártmunkáját területi szervezetek végzik, amelyek-
nek legmagasabb pártfóruma a hathavonként összehívandó területi 
konferencia. 



A területi szervezetek kerületekből állanak, amelyek legalább há-
romhavonként kerületi konferenciákat tartanak. A keiületi konfe-
rencia választja a pártkongresszus kiküldöttjeit és a kerületi szerve-
zetek élén álló kerületi bizottságokat 

A nagyobb kerületek körzetekre oszlanak, élükön a körzeti bizott-
ságokkal. 

A körzeti bizottságok háromhavonként egybehívják a körzeti sejtek 
kiküldötteiből álló körzeti konferenciát 

Végül vannak helyi szervezetek. A helyi pártszervezetek élén áll a 
helyi pártbizottság, amelyet a sejtek konferenciája választ Szervezi, 
vezeti a pártszervezetek munkáját és jelentést tesz a kerületi vezető-
ségnek. 

A pártonkívüli munkás- és parasztszervezetekben (szakszerveze-
tek, szövetkezetek, kultúr-, sport- és hasonló egyesületekben, munka-
nélküliek szervezeteiben stb.), ahol legalább két kommunista dolgo-
zik a pártbefolyás megerősítésén, kommunista frakciók cilakítandók. 

A Kommunisták Magyarországi Pártja vezetése és ellenőrzése alatt 
áll az önálló, nálunk természetesen illegális szervezet a Kommunis-
ta Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége.5 

A Kommunisták Magyarországi Pártjának minden szervezete és 
összes tagjainak kötelessége a legszigorúbb pártfegyelem és konspi-
ráció. 

A Kommunisták Magyarországi Pártjának előbbiekben ismertetett 
szervezeti szabályzata a keret amelyen belül kell megoldani a párt 
1930 májusában a Moszkva melletti Prva-Májában tartott első kong-
resszusa által kitűzött szervezeti feladatokat.6 E feladat első pontja a 
párt szervezeti kiépítésének és szervezeti megerősítésének kérdése. 
E kérdésben a KMP az alábbiakat állapította meg és az irányelveket 
a következőkben szabta meg: 

5 A KMP és a KIMSZ viszonyát a következőképpen határozta meg egy belső anyag 
1929-ben: „A Kommunista Párt és az Ifjúmunkás Szövetség viszonya tehát nem [csak] 
szervezeti, hanem politikai. A politikai vezetés a párté, a párt dolgozza Id a politikát és 
ebben a munkában a KIMSZ részt vesz. A KIMSZ feladata azután ezt a politikát az if-
júmunkás-mozgalom valóságos viszonyaira alkalmazni." Politikatörténeti és Szak-
szervezeti Levéltár (PIL) 878. f. 10. cs. 13. ő. e. 102.1. A valóságban persze ez a ködös 
meghatározás komoly vitákhoz, problémákhoz vezetett 

6 A KMP első kongresszusát Bécsben tartották 1925-ben. Sombor-Schweinitzer itt 
nyilvánvalóan a párt második kongresszusára gondol, amelyet valójában 1930. febru-
ár végétől március közepéig tartottak a Moszkva melletti Aprelevkábaa. Az előadó tá-
jékozatlansága azért is feltűnő, mert a kongresszus egyik résztvevője, O ancz József ép-
pen az ő beépített ügynöke volt 



1./ A kapitalizmus világháború utáni válságának harmadik perió-
dusa Magyarországon is fokozta és kiélezte úgy a külső, mint a 
belső ellentéteket és ez a magyar kapitalizmus válságának ki-
mélyüléséhez vezetett. 
A fasizmus rendszerének kiépítése, a szociálfasizmusnak a fa-
siszta államba való belenövése, a fasizmus szociális bázisának 
szűkülése, válsága és e válság akut jellege: a munkástömegek 
balratolódása - amely az egyes növekvő sztrájkmozgalmakban 
és ezek politizálódásában, valamint a sorozatos utcai tünteté-
sekben, amelyeket a Kommunisták Magyarországi Pártja veze-
tett jutott kifejezésre - nyilvánvalóvá teszi, hogy az ország egyre 
gyorsabb tempóban halad a forradalmi helyzet megérése felé. 
A munkástömegek harckészsége fokozódott A fasizmus és a 
szociálfasizmus elleni küzdelmük állandóan erősödik. 
A pártnak majdnem a legutóbbi időkig, a fordulatig, csekély be-
folyása volt ezekre a harcokra. Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy 
a proletártömeg forradalmasodása gyorsabban megy végbe, 
mint a Kommunisták Magyarországi Pártja szervezeti megerő-
södése. 

2./ Épp ezért a párt szervezeti felépítését felül kellett vizsgálni. Meg 
kellett állapítani a szervezeti hibákat és hiányosságokat, hogy 
ezeknek kiküszöbölése útján a párt felkészülhessen a közeli 
forradalmi harcokra. Ezt a munkát a Kommunista Internacio-
nálé hathatós segítsége és vezetése mellett a magyarországi 
pártkáderek megkezdték, amikor harcot folytattak a külföldi bi-
zottság frakciózása, opportunista politikája, konspirációs fele-
lőtlensége ellen, a vezetés elmunkásításáért és a vezetés túlsú-
lyának Magyarországra helyezéséért 
A magyarországi pártkáderek nemcsak, hogy áthidalták a párt-
vezetés válságát hanem a fejlődés útjára vitték a pártot Jelen-
tős mértékben előbbrevitték a párt szervezete kiépítését az üze-
mi sejtmunka megjavítása alapján, a tömegmunka új módsze-
reinek alkalmazásával. 
Azonban a múlt hibái még nem voltak teljesen kiküszöbölhetők 
a pártból. Még mindig egész sor jelentős hiba és hiányosság ál-
lapítható meg. 
Lényegében ugyanezen követeléseket állította fel a Kommunis-
ták Magyarországi Pártja legutóbb 1932-ben megjelent harci 
programja. A szervezett és szervezetlen dolgozó és munka nél-
küli kommunista, szociáldemokrata, keresztényszocialista és 



pártonkívüli munkások osztályharcos egységfrontját hívja 
zászlója alá és harci akcióbizottság alakításával akarja prog-
ramköveteléseit végrehajtani. 

* 

A Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége, mint illegá-
lis alakulat jó ideig nem volt szoros összeköttetésben a Kommunis-
ták Magyarországi Pártjával és még kevésbé a Kommunista Ifjúmun-
kás Internacionáléval. 

Az 1930. évi kongresszus a működés szorosabbá tételére irányelve-
ket állított fel.7 Először is rámutatott arra, hogy a Kommunista Ifjú-
munkások Magyarországi Szövetsége cserkész- és leventeellenes ak-
ciója gyenge volt a hadseregben pedig antimilitarista munkát egyál-
talán nem végeztek. Eredményként említi, hogy a nagyüzemi sejtek 
szervezését meg tudta indítani és az Ifjú Proletár megjelenését bizto-
sította, valamint hogy az illegális kommunista mozgalomban az ifjú-
munkásokat a szociáldemokrata párt és szakszervezetek hatása alól 
ki tudta vonni. Ez utóbbi jelenti azt is, hogy a Kommunista Ifjúmun-
kások Magyarországi Szövetségének is, ha az eredményt meg akaija 
tartani, harcolnia kell a jobb- és baloldali opportunista elhajlások el-
len és teret kell hódítania a munkás-, sport- és kultúregyesületek-
ben, ifjúmunkás szervezetekben (Munkás Testedző Egyesület, Ter-
mészetbarátok Turista Egyesülete, Magyarországi Munkások Eszpe-
rantó Egyesülete, dalárdák, szavalókórusok stb.). 

Az elmondottakban csak töredékszerűen igyekeztem valamit mu-
tatni a Kommunisták Magyarországi Pártja ama munkájából, amely 
munka elleni védelem mikénti megoldásait a jövő eshetőségre való 
felkészültség példáit az általunk szerkesztett „Vörös Könyvek" tartal-
mazzák,8 amelyekben a szemmeltartás, figyelés, nyomozás, karhatal-
mi és biztonsági intézkedések, a közmegnyugvást keltő és elrettentő 
megtorlás esetei mind szerepelnek annak bizonyítékául, hogy a küz-
delem a politikai rendőrségre rendkívüli feladatokat ró és e harcban 
összes fegyvereit ha nem is használhatja egyszerre, de készenlétben 
kell tartania, mert a bolseviki munka mögött meghúzódó erőszak és 

7 A KIMSZ második kongresszusát 1930 májusában, Ausztriában tartották. 
8„Vörös könyveknek" a rendőrség politikai csoportjának éves összefoglaló referátu-

mát nevezték. Ezek ma a Magyar Országos Levéltár pol. res. iratai között olvashatóak. 
(MOL K 149 651/13/1.) 



kényszer teremtette veszedelmes eszközök és jelszavak állandóan ve-
széllyel fenyegetik a fennálló állami és társadalmi rendet 

* 

Itt emlékszünk meg az anarchokommunista mozgalomról, amely né-
hány évvel ezelőtt ütötte fel fejét 

Amíg általában a bolsevikiek a polgárháború mai stádiumában az 
erőszakos bűncselekmények elkövetését elítélik, a párttagokat ilye-
nek elkövetésétől a pártfegyelem minden eszközével visszatartják és 
kizárólag a tömegek megszervezésével és meggyőzésével igyekeznek 
proletárdiktatúra kikiáltása útján a hatalmat magukhoz ragadni, 
addig 1934 elején egy kis csoportra bukkantunk, amely a „tett propa-
gandájának" álláspontjára helyezkedett9 

Az anarchokommunisták nem tartják magukat a II. Internacioná-
léhoz tartozandónak, mert szerintük a II. Internacionálé vezetői fél-
revezették és rútul becsapták a munkásságot nem vállalnak közös-
séget a kettő és felesekkel sem, inkább ideológiailag a III. Internacio-
nálé felé húznak, közben azonban elítélik a Kommunisták Magyaror-
szági Pártját is azért mert az nem elég radikális. Szerintük a Kom-
munisták Magyarországi Pártja csak szószátyárkodik, ahelyett hogy 
a cselekvés terére lépne. 

Vezetőségük Párizsban székel és főképp franciákból és olasz emig-
ráltakból áll. Takó Ferenc lakatos és motorszerelő, aki társaival egy 
robbantásos merényletet készített elő, kihallgatása során előadta, 
hogy Schiess József szobafestősegéd az anarchista ideológiáról, e 
szemlélet harci eszközeinek mibenlétéről, azoknak alkalmazásáról 
több ízben tartott felvilágosító előadást miközben hangsúlyozta, 
hogy a mai társadalmi rend felborításához okvetlen szükséges az, 
hogy a felforgatásra vágyó emberek úton-útfélen ártsanak a mai tár-
sadalmi rend letéteményeseinek, hogy sorozatos merényletek elköve-
tésével gyöngítsék a mai rend alappilléreit. 

Az ugyanc:zen ügyben szerepelt Rácz Géza beismerte, hogy érzelmi 
és tettbeli közösséget vállalt azokkal, akik elérkezettnek látják az ide-

9 Schiess József magányos merénylőként 1932-ben és 1934-ben követett el bomba-
merényleteket (többek között az Andrássy út 60., a mai Terror Háza udvarán). 1934 
márciusában íogták el. Követői ezután újabb merényleteket készítettek elő, de április-
ban bombakészítés közben rajtuk ütöttek. Az elfogottak tagadták, hogy külföldi kapcso-
lataik lettek volna, de később a politikai csoport nyomozói bizonyítottnak látták, hogy 
az elfogottak kapcsolatban álltak a franciaországi Union Anarchiste-Communiste nevű 
szervezettel (amelynek 1926-ban egy rövid időre József Attila is tagja lett). 



jét annak, hogy a tett propagandájával igyekezzenek a polgári társa-
dalmat a kapitalista világrendet megdönteni. 

Schiess József pedig meggyőződéses kommunistának vallotta ma-
gát és azt hangoztatta, hogy az általa elkövetett bombarobbantások-
kal a polgári társadalmat akarta megfélemlíteni és rettegésben tarta-
ni, a kommunista párt tagjait pedig hasonló akciókra buzdítani. 

Schiess József bombamerényletei súlyos feladatokat róttak ránk. 
Az elkövetett merényletek következtében előállott anyagi károkon 
felül, a polgári társadalom nyugtalanítása valóban sikerült neki. 

Ezenfelül félő volt hogy ezek az emberek iskolát adnak, és hogy a 
merényletek tömegmerényletekké nőnek majd ki. 

Nyomozásunkat siker koronázta s a bíróság súlyos ítéletei (15, 12, 
9 évi fegyház) elrettentették az embereket a további ilyen megmozdu-
lásoktól.10 

* 

Szerte a világon, ahol a Kommunista Internacionálénak kisebb-na-
gyobb mértékben sikerült tanait elhinteni, a világ legkülönbözőbb te-
rületein akadtak emberek, akik úgy találták, hogy a III. Internacioná-
lé harci modora, teoretikus tézisei nem kielégítők. Ezek az emberek 
igyekeztek csoportokat frakciókat megszervezni, amelyek nagyobb 
lendületre képesek. 

1933 esztendejében ily módon új forradalmi csoportok termelődtek 
ki, amelyek csíráját képezték egy új, az eddiginél is radikálisabb for-
radalmi kommunista mozgalomnak. 

Ez a mozgalom 1933 novemberéig nemzetközi szervezetben nem 
volt tömörítve, ezért egy új Internacionálé kialakítását vették tervbe. 
Abban az időben küzdelmüknek akkori szakasza csak előkészítése 
volt a forradalmi kommunista Internacionálénak.11 

10 Schweinitzer nem mondott pontos számadatokat: a legsúlyosabb ítéletet 12 év 
fegyházat Schiess József kapta. Lásd Magyarország évkönyve, 1934. Szerk.: Béry 
László-Dr. KunAdler. 331. o. 

11 A baloldali kommunista csoportok már a húszas évek legelején szervezetten lép-
tek fel számos országban. Nemzetközi szervezetük, a Kommunista Munkásinternaci-
onálé (Kommunistische Arbeiter-Internationale - KAI) is megalakult 1923-ban. Az 
1933-as évszám így vélhetőleg elírás. A húszas évek közepének németországi kommu-
nista frakcióharcairól egyébként a rendőrség politikai csoportja naprakész informáci-
ókkal rendelkezett mivel e célból ügynököket küldött ki a nemzetközi helyzet tanul-
mányozására. 



Dacára annak, hogy ez a szélsőbaloldali kommunista ellenzék nem 
volt egy centralizált hivatalos nemzetközi szervben összpontosítva, a 
világ államainak különböző oppozíciós csoportjai egymással mégis 
igen szoros kapcsolatban állottak. E szoros összműködésben kicse-
rélték kölcsönös tapasztalataikat s a kérdések kollektív megvitatásá-
val internacionális tevékenységet fejtettek ki, magvát képezvén an-
nak a mozgalomnak, amely a fegyveres felkelés kérdésében a hivata-
los kommunista pártok által vallott taktika tekintetében sokkal radi-
kálisabb tevékenységet tartott célravezetőnek. 

Csonkamagyarországon is kialakult ilyen ellenzék, amely ekkor 
Magyarországi Baloldali Kommunisták Szervezete elnevezés alatt a 
magyarországi proletariátusnak „valóságos forradalmi kommunista 
élcsapatává" való kiképzését kezdte meg.12 

Ez a szervezet 1933. február havában Osztályharc című lapjában 
előadta, hogy nem harcol jelentéktelen reformokért hanem közvet-
len harcot indít a hatalom birtokbavételéért a munkásosztály felsza-
badításáért a tanácskommunizmusért 

A Magyarországi Baloldali Kommunisták Szervezete antiparla-
mentáris, nem helyezkedik a polgári törvényesség alapjára, hanem, 
miután a burzsoá állam lerombolására törekszik, annak legfonto-
sabb szervét, a parlamentet nem meghódítani, hanem széjjelverni 
akarja. Hirdette ez a csoport hogy a tanácselvek alapján áll. A taná-
csok kialakítására törekszik, melyeknek feladata a kapitalista társa-
dalomban a proletariátus osztállyá való szervezését megvalósítani, a 
kommunizmusban pedig az új termelő módot irányítani és vezetni. 

A Magyarországi Baloldali Kommunisták Szervezete a proletárde-
mokrácia elvén épült fel, igazi forradalmi organizáció volt amely kizár-
ta azt hogy a vezetők polgári életmódot teremthessenek maguknak. 
Minden meglévő kapitalista törvényt tagadásba vett ami azonban 
nem zárta ki azt hogy ne használja ki a mai állami és társadalmi rend 
által adott lehetőségeket a szervezés dolgában, de ezt is csak addig a 
ponüg, amíg az szerintük nem volt elvtelenség és opportunizmus. 

A szervezetvezetői kijelentették, hogy a kizsákmányolás minden te-
rületén forradalmi, illegális szervezetek kifejlesztésére törekszenek, 
amelyek a munkásosztály harci szervezetei a kapitalizmus ellen. 

Ennek a csoportnak ideológiáját elképzeléseit arra vonatkozóan, 
miként helyezkedhetnének a hatalom birtokába, mi sem bizonyítja 

12 Az MBKSZ történetéről lásd Konok Péter A trockizmustól a tanácskommunizmu-
sig. A magyarországi baloldali kommunizmus és a „Hartstein-csoport" 1928-1933. c. 
tanulmányát a Múltunk 2002. 2. számában. 



jobban, mint az 1932. szeptember havában megjelent sajtótermékük 
első oldalán lévő „Nincs elfelejtve" című közlemény. Ez a közlemény 
Sallai és Fürst bolsevisták kivégzésével foglalkozván elmondja, hogy 
a vérbíróság ítélete, a Horthy-fasiszták gyilkos rémtette nincs elfelejt-
ve. Mindezt ezerszeresen fogják visszafizetni, és gyilkolhatnak az 
uralmon lévő osztályok emberei, ezzel csak még közelebb hozzák a 
döntés óráját 

A kivégzés provokáció volt a fasizmus részéről, szerintük hadüze-
net a munkásosztálynak, de a proletariátus nem ment bele a harcba, 
mert nem érezte magát elég felkészültnek. 

Eddig még nem tudott a magyarországi proletariátus jól megszer-
vezett, mindenre elszánt forradalmi élcsapatot kitermelni, amely a 
munkástömegek megmozgatásával, a siker előfeltételével válaszolha-
tott volna a gyilkos provokációra. 

Szerintük csak ezért nem volt romhalmaz a Belváros, ezért nem ég-
tek le a burzsoá paloták, ezért nem feketéllett a burzsoák és fasiszták 
hulláitól a körutak útteste. Ennek a bekövetkezése azonban pusztán 
az időn múlik, mert eljutnak még oda, amikor egy egész osztályt fog-
nak megsemmisíteni, hogy ezáltal szabaddá tegyék a fejlődés pályá-
j á t Ha nem is folyhatnak most ezek a harcok anarchista eszközök-
kel, azért ne érezze nyeregben magát a fasizmus, mert nem kerülne 
nagy megerőltetésbe Törekyt Hetényit13 és társaikat lepuffantani. 
Ezt csak azért nem teszik meg, mert nem használnának vele a moz-
galomnak, helyükbe más jönne. Ők osztályt osztály ellen akarnak 
mozgósítani s ezt a harcot csak úgy lesznek képesek eredményesen 
végigvinni, ha kifejlesztik és támogatják a forradalmi élcsapatokat 

Előadom, hogy vallomások hangzottak el abban az időben arról, 
hogy az akkortájt lefolyt tüntetéseket amelyek rombolásokkal páro-
sultak, már ez a csoport rendezte, és ez vitte bele ezekbe a ténykedé-
sekbe a helyszínen megjelent többi proletárt.14 

Politikai osztályunk hosszas felderítő szolgálat után abba a helyzet-
be került hogy a magukat trockistáknak mondó csoportot leleplezte.15 

13 Dr. Töreky Géza m. kár. titkos tanácsos, a Kúria másodelnöke. Ó hozta meg a sta-
táríális halálos ítéletet a Sallai-Fürst-ügyben. Dr. Hetényi Imre (1871 -1946) Budapest 
rendőrfőkapitány-helyettese. 1932 márciusától a politikai osztály vezetője. Az ő utóda 
lett 1938-tól dr. Sombor-Schweinitzer József. 

14 Ezt az információt mind az MBKSZ, mind pedig az MSZDP és a KMP korabeli saj-
tója megerősíti. 

15 Az MBKSZ ekkor már nem tekinthető trockistának, szervezetileg és ideológiailag 
egyaránt a nemzetközi tanácskommunizmushoz kötődött Nem egy tagja - köztük az 
egyik vezető, Hartstein Iván - azonban valóban trockistának tekintette magát 



Magára a szervezetre, a Magyarországi Baloldali Kommunisták 
Szervezetére vonatkozóan megállapítást nyert, hogy a szervezet veze-
tésének irányítását egy ötös bizottság intézte. 

Felkutattuk és lelepleztük az ebben a szervezetben tömörülő embe-
rek egy részét a különböző konspirációs helyeken rejtve tartott tech-
nikai apparátust nagymennyiségű röpiratot valamint a szervezésre 
vonatkozó külföldi levelezésüket nyomtatványaikat kézirataikat 

Összesen 27 embert állítottunk ekkor a bíróság elé. 
Ennek a csoportnak az ártalmatlanná tételével, vezetőinek elfogá-

sával az állam és társadalom rendjét közvetlen veszélyeztető oly szer-
vezetet lepleztünk le, amely további kifejlődése esetén a bűncselek-
mények egész sorozatát követte volna el, mert a Magyarországi Balol-
dali Kommunisták Szervezetének emberei a Kommunisták Magyar-
országi Pártjával már-már versengésbe kezdtek, és egymást igyekez-
tek az „akciózások" terén túllicitálni, túlszárnyalni. Ez pedig szük-
ségképpen az egyik, vagy másik pár t illetve szervezet fokozatosabb 
erőszakoskodásaira vezetett volna. 

* 

A továbbiakban áttérek mármost a különböző fedőszervezetek is-
mertetésére. 

Teszem ezt azért mert iskolapéldái annak, mint lehet mozgalma-
kat elfátyolozni. 

íme: 
A magyarországi proletárdiktatúra bukása, illetve az 1921. évi III. 

tc. megalkotása óta a Kommunisták Magyarországi Pártjának majd-
nem minden tevékenysége a föld alá szorult Azóta konspirációs 
munka folyt a mozgalom terén, amelynek megvoltak és megvannak a 
maga kialakult szabályai. 

Ezek tipikusak, félreismerhetetlenül diagnosztizálhatók. 
A konspirációs tevékenység azonban nehézkes és veszedelmes. 

Ezért a Kommunisták Magyarországi Pártja kitermelte az úgyneve-
zett fedőszeivezeteket amelyek legális tevékenység látszatát tüntetik 
fel, elfátyolozzák a pártnak tulajdonképpeni működését célkitűzése-
it alapjában véve azonban ugyanazt a célt szolgálják, mint a konspi-
rációs szabályok szemmeltartása mellett kifejtett illegális ténykedés. 
Ilyen szerepe volt az elmúlt esztendőkben a Magyarországi Szocialis-
ta Munkáspártnak, amely a Magyarországi Szociáldemokrata Párt-
ból kivált vagy onnan kiebrudalt a Szociáldemokrata Párt tevékeny-



ségével elégedetlen elemeket fogta össze. A Magyarországi Szocialis-
ta Munkáspárt mint féllegális párt hosszabb ideig folytatott igen ko-
moly kommunista aknamunkát míglen leleplezésével a párt a föld 
színéről eltűnt 

1925. április hó 14-én Magyarországi Szocialista Munkáspárt címen 
Budapesten a Grádó kávéházban új párt alakult Feltűnő volt hogy 
ehhez a megalakuláshoz csak meghívóval vagy három elvtárs igazolá-
sával engedték be az embereket állítólag azért mert féltek attól, hogy 
ezt a megalakulást a szociáldemokraták botrányokba fullasztják. 

A megalakuláson érdemleges felszólalás nem történt A munkásmoz-
galomban ma is szereplő Weisshaus Aladár16 hosszasan fejtegette en-
nek a csoportnak a szociáldemokrata pártból való kiválásának okait 
majd pedig Vági István sok harcot tömegakciókat ígért be és kilátásba 
helyezte azt hogy a munkásságot újra a marxi vágány nyílegyenesébe 
fogja visszavezetni, azaz úgy fognak dolgozni, hogy a legteljesebb osz-
tályharcot érvényesítsék és a forradalmat előkészíthessél:. 

E megalakulással kapcsolatban tudomásunkra jutott hogy a meg-
alakulásról levélben értesítették az összes bécsi emigráns frakciókat 
és azoknak külön tudósítást is küldöttek. Ezek éle főleg a szociálde-
mokrata párt ellen fordult amelyet megvádoltak azzal, hogy annak 
pártvezetősége a m. kir. kormánynak árulói szolgálatot teljesít 

Ám észrevettük a megalakulás alkalmával azt is, hogy az általunk 
jól ismert Singer-féle kommunista mozgalomban szerepelt egyének 
közül néhányan jelen voltak és nem kerülte el figyelmünket az sem, 
hogy az alakuló gyűléssel kapcsolatban kiadott röpiratban elmon-
dották, hogy „Budapest utcáin tavaszi szellő gyújtogatja a vért Buda-
pest utcái csendesek, a paktumban elismert ellenforradalom fojtó 
köde üli meg a lelkeket". 

Ugyanabban az időben egy másik röpiratot dobtak lei az utcára, 
amelyben azt mondták, hogy a szociáldemokrácia elleni harc nem 
testvérharc, hanem a munkásmozgalom megvédése a tervszerű meg-
bénítással szemben. Itt mondották azt hogy a Magyaro rszági Szoci-
alista Munkáspárt sohasem fog lemondani arról, hogy a fővárost a 
munkásság számára meghódítsa, és ha ebben a küzdelmében a szo-
ciáldemokrata párt áruló politikája elgáncsolja a munkásságot ak-
kor ők a szociáldemokrata párt áruló politikájának kritikájával, a 
munkásság és az összes dolgozók érdekeit szolgáló javaslataival, 

16 Weisshaus Aladár korabeli tevékenységéről lásd Gadanecz Béla-Cadcmecz Éva: A 
Weisshaus Aladár vezette szocialista népmozgalom története (1927-1945). Múltunk, 
1993. 2-3. sz. 



minden tettükkel, tömegeivel állandóan harcolni fognak a cél eléré-
séért 

A főkapitányság politikai osztályát ez az agresszív hang nem lepte 
meg. Ez már természetes következmény volt mert már 1934. szep-
tember 10-én,17 amikor ez a párt még a szociáldemokrata párt kebe-
lén belül működő ellenzék volt jelentettük, hogy ez a mozgalom kom-
munista alapokra fog helyezkedni, hogy exponenseit be fogja válasz-
tatni a szociáldemokrata párt vezetőségébe, s hogy még a tél folya-
mán arra fog törekedni, hogy a szociáldemokrata párt akkori vezető-
ségét megbuktassa. 

Hangsúlyoztuk akkor azt hogy a mozgalomban bent lévő emberek 
szerfelett óvatosak s csupán a végrehajtó-bizottsági üléseken és a 
szakmaközi bizottsági gyűléseken, de itt is különösen a munkanél-
küliek gyűlésein volt valamilyen módon érzékelhető felfogásuk. 

Elhatározták, hogy az összes taggyűlésekre felvonultatnak embere-
ket akik bizalmatlansági indítványt adnak be a szociáldemokrata 
vezetőség ellen, kiprovokálták a II. Internacionálé bécsi kongresszu-
sát és oda Hajdú Henriket Weisshaus Aladárt és Szilágyi Gyulát 
utaztatták ki. 

Tárgyalásokat folytattak Wienben az emigráció Világosság csoport-
jával, Garbaival, Böhmmel, valamint Landlerrel. Garbain kívül Gön-
dör Ferenc vezetésével az egész bécsi emigráció, a Világosság minden 
tagja Vágiék mellett foglalt állást és annak pártalakítását hozsanná-
val fogadta. Hangsúlyozták, hogy Magyarországon a bolsevizmusnak 
talaja feltétlenül adva van és Moszkvának egyenesen létérdeke, hogy 
Magyarországon fészket vessen, mert az a meggyőződésük, hogy ez 
esetben a Balkán utánuk jön. 

Láttuk és éreztük, hogy ez a tudat bátorítja fel Vági Istvánt arra, 
hogy folyton azt harsogja, Magyarországon tömegmozgalmat kell csi-
nálni, és éreztük, hogy az ő feladata Magyarországon a talaj előkészí-
tése a moszkvai kiküldöttek részére. 

Bécsben, Berlinben és Párizsban beszerzett adatok birtokában 
azután logikusan csak arra a következtetésre juthattunk, hogy a Ma-
gyarországi Szocialista Munkáspárt csak azért alakult meg, hogy en-
nek leple alatt a Kommunisták Magyarországi Pártja veszély nélkül 
dolgozhassék. Ez a párt volt abban az időben hivatva elfátyolozni 
mindazt ami Magyarországon a kommunista mozgalom terén tör-
tént és cégér volt látszólag arra hogy részint az illetékes körök, ré-

17 Nyilvánvaló elírás: a helyes dátum 1924. 



szint pedig a nagyközönség figyelmét a mozgalom tulajdonképpeni 
céljáról eltérítse. 

Ennek tudatában politikai osztályunk minden igyekezetével arra 
törekedett hogy felderítő reflektorának fényét rávesse azokra az ala-
kokra, azokra a machinációkra, amelyek a háttérben meghúzódva 
tervszerűen igyekeztek behálózni a munkásságot és romboló befo-
lyásukat úgy a szociáldemokrata pártszervezetekben, mint pedig a 
szakszervezetekben biztosítani. 

Ez a kommunista megmozdulás, amely annak idején úgy indult út-
nak, hogy a szociáldemokrata pártot és annak szakszervezeteit dest-
ruálja, tulajdonképpen Kun Bélának személyes vezetése alatt indult 
meg és hónapok óta mételyként fertőző munkájára támaszkodva óri-
ási előrelátással és rafinált eszközök igénybevételével fedőszerv alak-
jában működött. 

A Magyarországi Szocialista Munkáspárt vezető körei azt a megnyug-
tató kijelentést lancírozták, hogy ők nyugodtan dolgozhatnak, mert a 
miniszterelnökségen úgy tudják, hogy nemzeti érdekből bontják szét a 
szociáldemokrata pártot és hogy e működésükre bátorítást is kaptak. 

Különbözött ez abban az időben az addigi kommunista próbálkozá-
soktól abban is, hogy az illegális mozgalomban csak olyan szelekció 
után vették be az embereket amely szelekcióra nekik módot nyújtott 
a fedőszervezet legitim mozgalma. Az embereket előbb fedőszerveze-
tek próbálták ki, és csak akkor használták fel őket az illegális mun-
kára, ha forradalmi meggyőződésükről és cselekvési készségükről 
meggyőződést szereztek. 

Ebben a tömegperben súlyos ítéleteket hoztak. 

* 

Ilyen célokat szolgált az a csoport amely 100% címen volt ismeretes, 
s amely most már nem pártot, hanem időközi sajtóterméket alakítva, 
a köré csoportosította mindazokat az embereket akik bolsevista vel-
leitásúak lévén, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt a II. Inter-
nacionálé ideológiájával, politikájával és taktikájával nem voltak 
megelégedve.18 

18 A 100% - Irodalmi és művészeti kultúrszemle 1927 szeptemberétől 1930 júniusá-
ig jelent meg Tamás Aladár szerkesztésében. Irodalmi és művészeti írások mellett -
mintegy azok között elbújtatva - munkásmozgalmi tematikájú írásoknak is helyt 
adott. Helyét 1931 nyarától a Társadalmi Szemle vette át amelynek utolsó száma 1933 
májusában került az utcára. 



1933. március 15-én ennek a mozgalomnak a leálcázásával, az ab-
ban részt vet t egyéneknek illetékes bírájuk elé állításával elértük azt 
hogy ez a csoport is már csak a múlté. 

Ez azonban távolról sem jelentette azt hogy a Kommunisták Ma-
gyarországi Pártja a féllegális külsőségek között a mai állami és tár-
sadalmi berendezkedés ellen indított e nemű támadásaival felha-
gyott 

A 100% megszűnése után új csoport alakult ki, amely most már 
nem szépirodalmi megnyilatkozás formájában, hanem teljesen ha-
sonló módon, mint társadalomtudományi folyóirat jelentkezett a kül-
világban. Ez a Társadalmi Szemle volt 
• Harcot indított elsősorban a szociáldemokrata párt ellen s ennek 
során bolsevista ideológiájának egész tárházát vonultatta fel állami 
és társadalmi berendezkedésünk ellen, miközben nem feledkezett 
meg arról, hogy a kollektív Szovjet-Oroszország gazdasági és társa-
dalmi berendezkedésének igaztalan feldicsérésével kútmérgezést vé-
gezzen, amelynek áldozataivá a kellő kritikát nélkülöző proletárok és 
intellektüelek váltak. 

Állítjuk, hogy ebben az időben a Társadalmi Szemlének nem kis ré-
sze volt abban, hogy a mozgalomba belekerült kommunisták kom-
munistákká váltak. Ezt a Társadalmi Szemlét dr. Madzsar József és 
dr. Sándor Pál szerkesztették. 

A fedőszerv taktikájához híven, mindketten kihallgatásuk alkalmá-
val külön-külön a következőket vallották: 

Egyik sem vallotta magát a II. Internacionáléhoz, de nem vallotta 
magát a III. Internacionáléhoz tartozónak sem. Kijelentették, hogy a 
II. Internacionáléval azért nem tudják magukat azonosítani, mert a 
szociáldemolirata párt politikáját polgárinak, megalkuvónak talál-
ják, mely elméletileg revizionista, gyakorlatilag pedig koalíciókban 
dolgozó. Ez vonatkozik a szociáldemokrata párt elgondolására, de vo-
natkozik különösen a politikájának véghezvitelére. 

Kijelentették, hogy a III. Internacionáléval azért nem azonosítják 
magukat mert nem tartják helyesnek azt az elgondolást hogy min-
denkor és mindenütt a proletárdiktatúrán keresztül kell a proletari-
átusnak a hatalmat magához ragadnia. Koncedálták azonban, hogy 
a hatalom birtokbavétele adott viszonyok között bizonyos gazdasági 
és bizonyos politikai struktúrájú országokban keresztülvihető. 

Ezért szükségét érezték annak, hogy a Társadalmi Szemlén keresz-
tül a tömegeket a szociáldemokrata párt befolyása alól kiragadják, és 
azokat balra tolják. 



Beismerték, hogy a proletariátus felszabadításáért folyó harcban 
az elméleti mezőnyt művelték meg, mert helytállónak fogadták el azt 
a felfogást hogy forradalmi elmélet nélkül nincs forradalmi gyakor-
lat 

Célkitűzésük - saját beismerésük szerint - az volt hogy a tömegek 
osztályöntudatának emelésével és a forradalmat előidéző gazdasági 
viszonyok politikai konstellációinak ismertetésével a tömegeket arról 
világosítják fel, hogy a mai helyzetből csak egy kivezető út van: a kol-
lektív termelésnek a proletariátus kezébe való vétele. Ez pedig nem 
más, mint egy társadalmi osztálynak uralomra juttatása. 

Dr. Madzsar József büntetésének megkezdése előtt kiszökött az or-
szágból és ez idő szerint Moszkvában tartózkodik. Napjainkban azzal 
szerencséltet bennünket hogy a moszkvai rádióállomás hullámai-
nak segítségével tovább folytatja mételyhintő munkáját 

A bal- és szélsőbaloldali mozgalmak figyelemmel kísérésé során po-
litikai osztályunk nem egy esetben olyan mozgalmi adatokra buk-
kan t amelyek arra mutattak, hogy az említett mozgalmak az élő 
nemzeti nyelvek mellett úgynevezett műnyelvet, más néven mestersé-
ges világnyelvet, vagy nemzetközi segédnyelvet is szolgálatukba állí-
tottak tevékenységüknek különösen nemzetközi viszonylatba való 
kiszélesítésére. 

A polgári világnézet alapján álló eszperantisták említésre méltó 
nemzetközi szervezetei, az Universala Esperanto Associo, a Lingua 
Komitate, a Lingua Akadémo, az Internacia Sciencia Associo, 
Internacia Polica Ligo, az eszperantóban általában nem látnak egye-
bet mint praktikus eszközt amaz esetekben, amikor az egyes nemze-
tek tagjai egymás közt vadami oknál fogva nem tudják, vagy esetleg 
nem akarják használni anyanyelvüket19 

Magyarországon a polgári osztályhoz tartozó eszperajítistáknak 3 
kormányhatóságilag jóváhagyott alapszabály alapján működő egye-
sületük van. Ezek: 

19 Sombor-Schweinitzer - jellemző módon - csupán egyetlen eszperantista szerve-
zet a Nemzetközi Rendőrliga nevét adja meg helyesen. Ennek elődszervezetét egyéb-
ként 1923-ban a magyar Marich Ágoston kezdeményezésére alapították hat ország 
eszperantista rendőrtisztviselői, és elnöke is ö lett A szervezet igyekezett nemzetközi-
leg koordinálni a legmodernebb kriminológiai ismeretek terjesztését. A felsorolt szer-
vezetek közül a Rendőrligán kívül csupán az Universala Esperanto-Asocio (Egyetemes 
Eszperantó Szövetség - UEA) és az Internacia Scienca Asocio (Nemzetközi Tudomá-
nyos Szövetség) tekinthető valódi szervezetnek, hiszen a Lingva Komitato és Akademio 
(Nyelvi Bizottság és Akadémia) az UEA választott szervei, amelyek az eszperantó tisz-
tasága felett őrködnek. 



1./ Magyar Országos Eszperantó Egyesület 
2./ Magyar Eszperantó Pedagógiai Társaság, 
3./ Magyar Országos Katholikus Eszperantó Egyesület 
Mind a három egyesület nemzeti szempontból megbízható. 
A Magyar Nemzeti Szövetség keretében működő katolikus eszpe-

rantisták pedig értékes és nemzeti szempontból sokszor rendkívül 
becses munkát végeznek, irredentizmusunk különösen nemzetközi 
vonatkozásaiban. 

Az eszperantó könnyű elsajátíthatása és aránylagosan széles körű 
elterjedése a legnagyobb mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a mun-
kás eszperantisták e műnyelvet már régen a szocialista mozgalom 
szolgálatába állították. Mint harci eszköz, nagyon megfelel céljaik-
nak. Szerintük ugyanis azzal megsokszorozhatják erőiket és fokoz-
hatják a kizsákmányolók elleni harc intenzitását 

Ez a harc nemzetközi mozgalom, amely nemzetközi nyelv nélkül si-
keresen alig vívható meg. 

Ez elvekből kiindulva természetes, hogy a III. Internacionálé a leg-
nagyobb mértékben előmozdítja az eszperantó tanulását. A szak-
szervezetekbe tömörült munkásság vezetői is felismerték az eszpe-
rantó fontosságát céljaik megvalósítására. 

Az angol szakszervezeti és a párizsi nemzetközi szakszervezeti 
kongresszus határozati javaslatot fogadott el arról, hogy a szakszer-
vezetek oktatási programjába az eszperantót tantárgyul be kell iktat-
ni, mert a nemzetközi segédnyelv a szervezett munkásság fegyvertá-
rát gyarapítja. 

Az 1927. évi Luzernben tartott sportinternacionálé is elhatározta, 
hogy felszólítja minden ország munkás sportolóit e nyelv megtanulá-
sára. 

A szociáldemokrata alapon álló politikai és gazdasági irányú mun-
kásmozgalom támogatásával az eszperantista munkásoknak önálló 
nemzetközi szervezetük is van, a Sennacieca Associo Tutmonda. Rö-
viden SAT (Nemzetellenesek Világszövetsége), amelynek kimondott 
célja a nemzetközi nyelvben rejlő hatalmas erőket a munkásmozga-
lom szolgálatába állítani.20 

Az 1922-ben Frankfurtban tartott világkongresszus alkalmával el-
fogadott alapszabályainak 1. §-a szerint célja: a) hasznosítani a gya-

20 Helyesen: Sennacieca Asocio Tutmonda. A „sennacieca" szó „nemzetnélkülit" és 
nem „nemzetellenest" jelent A SAT alapelvei valójában sokkal közelebb álltak az anar-
chizmushoz, mint a szociáldemokráciához, alapítójának és - 1933-ig - vezetőjének, 
Eugeno Lantinak a nézetei (sennaciismo) pedig tisztán anarchisták. 



korlatban az eszperantó nyelvet az egész világ munkásságának osz-
tálycéljaira, b) a lehető legnagyobb mérvben megkönnyíteni a tagok 
egymás közti érintkezését így növelve náluk az emberi szolidaritás 
iránti érzéküket c) tanítani, taníttatni, kiművelni tagjait oly módon, 
hogy azok legyenek a legtökéletesebb nemzetköziek, d) közvetítőként 
szolgálni a SAT céljaihoz hasonló, de különböző nyelvű egyesületek 
egymás közti érintkezésében, e) közvetíteni és minden lehetséges mó-
don előmozdítani az eredeti és fordított irodalom megteremtését 
amely irodalom a szövetség kitűzött céljait szolgálja. 

A SAT a háború után, 1921-ben Prágában alakult székhelye Párizs. 
Évente évkönyvet ad ki, amely felöleli a céljaihoz simuló eszperantó 
mozgalmat. Kiadásában számtalan könyv jelent meg, amely az eszpe-
rantó nyelvű és szélsőséges szocialista és kommunista irodalom tör-
zsét teszi. Két folyóirata van, a Sennaciulo (Nemzetellenes), és a La 
Nova Epoco (Az Új Korszak). 

E két laptól a m. kir. kereskedelemügyi miniszter a postai szállítás 
jogát annak idején megvonta. E szállítási tilalom alá helyezett folyó-
iratokból, valamint a világszövetség évkönyvéből kitűnik, hogy e vi-
lágszövetségnek szétszórtan a világ minden részében vannak tagjai, 
akik mind szélsőséges világnézeti alapon állanak: szélsőségesebb 
szociáldemokraták, kommunisták, szabadgondolkodók, ateisták, 
szabadkőművesek stb. 

A szociáldemokrata elvi alapon álló eszperantista munkások tehát 
amennyiben a világszövetségbe, mint az eszperantista munkások 
nemzetközi szervezetébe tagul beléptek, a szélsőséges, főleg bolsevi-
ki tartalommal telített nemzetközi szervezetbe kerültek. Ez a vonal az 
az egyik határjel, amelyen túl a szociáldemokrata alapon álló legális 
eszperantó mozgalom felismerhetően átcsap az általános eszperantó 
mozgalom harmadik kategóriájaként megjelölt nálunk illegális kom-
munista mozgalomba.21 

Ezzel elérkeztünk az eszperantista munkásmozgalom ama pontjá-
hoz, ahol leszögezhetjük, hogy a mozgalomnak volt nálunk egy nyílt 
és veszedelmes nemzetközi szervezete, a SAT, amelynek illegalitását 
többé-kevésbé fedőszervként takarta egy legálisan működő alakulat: 
a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete és ennek helyi 
csoportjai. 

21 A SAT-ból már 1924-1925 folyamán kilépett a bolsevik irányzatot követő eszpe-
rantisták túlnyomó többsége. A húszas évek végétől a szovjet SAT-tagokat egyre többet 
zaklatták a hatóságok, végül 1932-ben létrejött a szovjet vezetésű ellenszervezet az 
Internacio de Proleta Esperantistaro (Proletár Eszperantista Internacionálé - IPE). 



A szociáldemokrata eszperantista munkások 1913-ban alakították 
meg a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesületét.22 Az 
egyesület hosszú ideig megmaradt a szociáldemokrata érzelmű 
munkások kulturális alakulatának s a szociáldemokrata párt politi-
kai elveinek látszólag a kultúrán keresztül történő propagálójának. 

Ez az egyesület tulajdonképpen 1920-ban indult fejlődésnek. 1924-
ben már csoportjai vannak 8-10 helyen. A fejlődéssel egyidejűleg az 
előbb ismertetett Sennacieca Asocio Tutmonda befolyása megkezdő-
dött, és csakhamar nyilvánosan is érezhetővé vált az egyesület és 
csoportjai életében. Az egyesület által hallgatólagosan megtűrt és 
meg nem akadályozott SAT kommunista propaganda gyakorlati 
eredménye mutatkozott abban is, hogy az ugyanakkor megindult 
Vági-féle kommunista mozgalom tagjai közt is számtalan esetben 
szerepeltek munkáseszperantisták. 

A bolseviki propaganda karöltve járt a Természetbarátok Turista 
Egyesülete és az Alkoholellenes Munkás Szövetség hasonló tevé-
kenységével. Az egyesület melegágya lett a bolseviki propagandának, 
amelynek ténye külsőképpen is megnyilvánult abban, hogy az egye-
sület gyűlésem, előadásain, helyiségeiben a tagok olyan eszperantó 
jelvényt viseltek, amelyen az eredeti fehér szín helyett vörös színt 
használtak alapul, vagy pedig - a megtorlást elkerülendő és a járat-
lant megtévesztendő - jelvényeiken az eredeti jelvény fehér és zöld 
színével együtt még egy színt, a vöröset alkalmazták és így a jelvé-
nyek külsőre a piros-fehér-zöld nemzeti színeket mutatták. 1928 ele-
jén az egyesület életében jelentékeny tevékenységet fejtett ki az 1. szá-
mú csoport Ennek vezetőségi tagjai közt szerepelt Szerémi Borbála23 

varrónő, akit a főkapitányság 1927-ben a Szántó-Vági-féle kommu-
nista ügyből kifolyólag letartóztatott Ugyancsak vezetőségi tag volt 
egy Virág Imre nevű egyén is, aki lázadás bűntette miatt 1920-ban 
volt letartóztatásban. 

22 A Hungarta Esperantista Societo Laborista (Magyar Munkáseszperantista Egye-
sület) alakulás akor inkább anarchoszindlkalista tanokat követett A szociáldemokra-
ta munkáseszperantisták az 1912-ben megalakult Federacio Internacla de la 
Socialista Esperantistaro (Szocialista Eszperantisták Nemzetközi Federációja) tagsá-
gát adták. A két szervezet nemsokára egyesült Hungarlanda Esperantista Societo 
Laborista (Magyarországi Eszperantisa Munkások Egyesülete) néven. 

» Szerémi Borbála (1896-1984) 1927-ben lett a KMP tagja, 1933-ban a KMP delegá-
ciójának vezetője az I. Európai Fasisztaellenes Kongresszuson. 1945 után az MNDSZ-
ben, 1948-tól a Munkásmozgalmi Intézetben, illetve a Párttörténeti Intézetben dolgo-
zott 1963-1968 között a Magyar Eszperantó Szövetség elnöke. 



1929-ben az anyaegyesület vezetőségi tagjai között Bleyer Vilmos 
magántisztviselőn24 kívül ott találjuk Lakatos Miklós25 és Berger 
Sándor kereskedőt Az előbbi a Singer-féle kommunista mozgalom-
ban szerepelt az utóbbi a kommün alatt vádbiztos volt 

1925-től kezdődően a különféle bolsevik! tendenciájú, szélsőséges 
s izgatásra alkalmas sajtótermékek intenzív teijesztése kezdődött 
meg. Ily előzmények után azért hogy az egyesület tagjai közt vala-
mint ezek révén magában az egyesület tevékenységében is a bolsevi-
ki propaganda megszűnjék, az egyesület számos tagjánál házkuta-
tást tartottunk, amelynek során tiltott sajtótermékek és kommunis-
ta tendenciájú levelezések kerültek napvilágra. Ezeknek elkobzásá-
val, illetőleg a sajtótermékek terjesztői ellen folyamatba tett eljárás-
sal véltünk gátat vetni a SAT szélsőséges irányzata további terjeszté-
sének. A nagyobb mennyiségű sajtótermékek majdnem kizárólag a 
SAT Moszkvában, Lipcsében, Drezdában és Párizsban megjelentetett 
bolseviki irányú könyvei voltak. 

Ez időtől kezdődőleg a SAT hatása némileg csökkent Bolseviki 
magvetésének gyümölcse azonban már ekkor a Szakszervezeti Ellen-
zék neve alatt ismeretes kommunista taktikai irányzattól érlelődött. 

Ennek nyomait láttuk abban, hogy az egyesület központi vezetősé-
ge a már régebben is a jelentősebb szerepet játszó 1. számú csoport-
j á t a 3. számú csoportnak pedig a vezetőségét nyílt ellenzéki (kom-
munista) magatartása miatt kizárta. A kizárás előzményének jellem-
zéséül meg kell említenem, hogy az 1. számú csoport 1930-ban azzal 
okolta meg ellenzéki magatartását hogy a Magyarországi Eszperan-
tista Munkások Egyesülete nem politikai egyesület a központi veze-
tőség nem kényszerítheti tagjait a Népszava előfizetésére, továbbá, 
hogy nem propagálhatnak olyan újságot amely a Szovjetunió elleni 
háborús uszításban elöl jár. 

Láthatjuk azonban azt is az imént említett jelenségből, hogy az 
egyesület hivatalvezetőségének politikai iránytűje a szoc iáldemokra-
ta párt felé kezd mutatni, nehogy a bolsevikiek megindította propa-
ganda a hatóság közbelépése folytán az egyesületet tönfcxetegye. 

24 Bleier Vilmos a harmincas évekig a baloldali munkáseszperantista mozgalom ak-
tivistája, irodalmár. Később a híres Literatura Mondo (Irodalmi Világ) c. folyóirat ki-
adója, szerkesztője. (A multimilliomos Soros György édesapja.) 

25 Lakatos Miklós 1919 augusztusában a VII. kerületi illegális ifjúmunkás-csoport 
vezetője volt 1924-ben a Singer Jenő-vezette KMP-sejt tagjaként lebukott fél évi fog-
házbüntetést kapott 



A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesületének túlzot-
tan baloldali működését maga a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt is kifogás tárgyává tette és bár más megoldással, de mégis a 
Szakszervezeti Tanácsnak ez ügyben hozott határozata alapján a 
párt vezetősége minden közösséget megtagadott a szóban forgó egye-
sülettel. Szervezeteit felhívta, hogy az egyesületnek és csoportjainak 
ne adjanak helyiséget a munkásokat pedig felszólította, hogy lépje-
nek ki az egyesületből. 

Ez 1934. február 14-én történt. 
Előterjesztésünkre az egyesületet azután feloszlatták. 

* 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt évekkel ezelőtt szovjet min-
tákon felbuzdulva, szükségét érezte annak, hogy proletár szavalókó-
rusokat hívjon életre. 

Szociáldemokrata felfogás szerint a munkás szavalókórusok ki-
alakulása egyik jellemző tünete a mai átmeneti korszaknak, amely-
ben élünk. E felfogás szerint a régi rend a szellemi élet síkján az 
egyén kultuszát az individualizmust hirdette, az új megszületendő 
társadalmi rend ehelyett a tömegek kultuszát a kollektivizmust és 
ezt a törekvést igyekszik belevinni a mai társadalomba. A mai kor 
átmeneti jellegének megfelelően még együtt van a kettő; holnap az 
átalakult társadalmi rendnek megfelelően nagyobb tért fog magának 
követelni a még gyermekkorát élő szavalókórus. Ezek a kórusok nem 
arra a célra alakultak, hogy a közönségnek szórakozást nyújtsanak, 
hanem azért hogy megszólaltassák és tudatosítsák a proletárság 
ösztönös kollektív érzéseit. Céljuk tehát nem az előadás, hanem a 
közönség hangulatának kifejezése szabatos formában. Szerintük 
lerombolja a kórus a mesterségesen emelt válaszfalat előadó és 
hallgatók között és ezzel is a szolidaritásnak ad kifejezést. 

A szavalókórusokat e téren szervesen egészítik ki a dalkórusok. A 
szociáldemokrata párt e kérdésben most ismertetett elvi elgondolá-
sát a párt nem minden tagja tartotta kielégítőnek. 

Ha nagyjában helyeselték is mindezt azt kevésnek tartották, és ar-
ra törekedtek, hogy úgy a szavaló- mint a dalkórusokat az osztályhar-
cos baloldali, illetőleg bolsevista célok szolgálatába állítsák. 

Magyarországi Munkáskórusok Osztályharcos Ellenzéke címmel 



szervezkedés indult meg a Kórusművészet című időszaki sajtóter-
mék leple alatt.26 

Ez az ellenzék azt a szemrehányást tette a szociáldemokrata párt 
vezetőségének, hogy osztályharc helyett látszatharcot folytat és kisa-
játítja mindama eszközöket amelyeket az osztályharcos munkás-
mozgalom produkál. Hirdették, hogy a szociáldemokrata párt osz-
tályharcos és forradalmi frazeológiával fedezi az opportunizmust va-
gyis a kórusirodalom által nyújtott s a kórusok útján közvetített 
anyaggal azt a látszatot kelti, mintha annak politikai tartalma fedné 
a szociáldemokrata párt programját. 

Követelésként állították fel, hogy a kórusok tagságának osztályhar-
cos műsorszámokat kell követelniük, és hogy a kórusközpont a kóru-
soké, ne pedig a bürokrácia rendőri ellenőrző szerve legyen. 

Szerintük megállapítható volt hogy a szovjet kórusmozgalmak ál-
talában megtalálták az egész mozgalommal való összedolgozás mód-
ját és lehetőségét míg Magyarországon a kórusmozgalom képtelen 
elvégezni azokat az elsőrendű feladatokat amelyekre hivatott 

A baloldali fiatalság részére követelték a kórusmozgalmat és kije-
lentették, hogy ez a fiatalság mindig kitermeli osztályharcos vezető-
gárdáját, melyet még a szociáldemokrata párt sem tud korrumpálni, 
hiába állítja vissza az egyéni törtetés, az egyéni érvényesülés indivi-
duumokat nevelő reakciós módszerét hiába ékel a kórustömeg és a 
munkásság közé kalimpáló kórusvezetőket, mert ma már a történel-
mi tudat fejlődése folytán a tömegekben fekszik a kollektív élet felé 
való törekvés. 

A szociáldemokrata pártban működött most említett ellenzék befo-
lyása érvényesült akkor, amidőn 1933. augusztus 11-én a kizárt 
Ganz-gyári munkások javára a párt VII. kerületi kultúrbizottsága es-
tét rendezett. Megállapítható volt, hogy nyilván valamely központi 
szerv irányítása alatt éspedig kétségtelenül a Magyarországi Mun-
káskórusok Osztályharcos Ellenzéke befolyására az ott szerepelt kó-
rusok egységesen úgy jártak el az estén, hogy a párt vezetőségének 
előre bejelentett programszámokat elmondották, elszavalták, eléne-
kelték, azután pedig kivétel nélkül mindegyik kórus egy-egy teljesen 
bolsevista velleitású agitprop műsorszámmal szerepelt. 

így például a kőbányai kórus egyik nőtagja elszavalta a Szovjetha-
jók a Dunán című verset. Ennek tartalma az volt hogy három szov-
jethajó érkezik a csepeli kikötőbe, ezeknek legénysége szóba áll a cse-

26 A Korvin Lajos szerkesztette újság csupán 1933 nyarán jelent meg. 



peli munkásokkal és őket arra hívja fel, hogy forradalmi felkeléssel 
valósítsák meg ők is Magyarországon a szovjetrendszert 

Nyomozásiunk során sikerült minden részletet tisztázni, s így nem 
okozott különösebb nehézséget annak a kimutatása és bizonyítása, 
hogy a kórusközpont ez a szociáldemokrata ellenőrzőszerv nem tel-
jesítette fela datát és ezzel lehetővé tette azt hogy a kórusokban és kó-
rusokon keresztül a pártban oly hatalmas bolseviki agitációs propa-
ganda terpeszkedhessék rá a pártra, mint amilyet csak a kórusok 
tudtak kifejteni. 

Tapasztalati tény ugyanis az, hogy a tömegeket sokkal intenzívebb 
módon és mértékben ragadják magukkal a kórusokban elmondott 
szövegek, mint a legbriliánsabb szónoklat. 

A bűnvádi eljárás megindításán kívül a kórusok működésének be-
szüntetését hoztuk felettes hatóságunknál javaslatba. A Belügymi-
nisztérium honorálta előterjesztésünket - kórusok már nincsenek. 

* 

Elleplezett kommunista munka folyt megállapításaink szerint, a Ma-
gyar Cionista Szövetségben működő Erec Israel Haoved ifjúsági tago-
zatában is. 

A Magyar Cionista Szövetség, amelynek székhelye Budapest és mű-
ködése az egész ország területére kiteljed, ugyanazon célt tűzte ki 
maga elé, mint a többi államban alakult cionista szervezet: a Népszö-
vetségben egyesült államok ellenőrzése mellett Anglia támogatásá-
val egy zsidó állam megalapítása, illetve a zsidó település irányítása 
és a zsidó kultúrtörekvések anyagi és erkölcsi elősegítése. A cionista 
szervezet célját különböző intézmények és szervek segítik elő. A vi-
lágszervezet legmagasabb fóruma a kétévenként ülésező cionista vi-
lágkongresszus. 

A fent leírt célok érdekében dolgozó zsidóság magyarországi szerve 
a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége. 

A Zsidónők Szövetsége (Women International Zionist Organi-
sation) pedig Magyarországon a Magyar Cionista Szövetség Női Szak-
osztálya elnevezés alatt működik. 

Szervezetük még a Keren Kayemeth Leisrael, vagyis a Zsidó Nemze-
ti Alap Központi Irodája, továbbá a Keren Hajeszod, amely a Jewish 
Agency központi pénzügyi szerve. 

A Magyarországi Cionista Szövetség alapszabályai értelmében fel 
van arra hatalmazva, hogy mindazokon a helyeken, ahol legalább 20 



tag állandó lakhellyel bír, helyi csoportokat alakítson, amelyek az 
anyaegyesület jóváhagyásával és annak alapszabályai értelmében 
fejthessenek ki tevékenységet. E szövetség egyes szerveinél azonban 
olyan jelenségek merültek fel, amelyek a cionizmus valócli céljával el-
lentétben már az állami és társadalmi rend biztonságát érintő bolse-
vista mozgalomra emlékeztettek. 

A szövetség keretén belül megindult ifjúsági mozgalom egy része 
ugyanis a cionizmus leple alatt kommunista szervezkedést folytatott 
és folytat és magát a cionista mozgalmat igyekszik a bolsevista esz-
mék felé terelni. Ennek a csoportnak a tagjai a nemzet, haza fogal-
mát elvetik, részükre Magyarország csak előkészítő terep a Paleszti-
nába való kivándorlásra. 

Tény, hogy a mozgalomnak ezt az irányát a Cionista Szövetség hely-
teleníti, azzal magát nem azonosítja, viszont azonban tény az is, hogy 
a zsidó ifjak mozgalma a szövetség törvényes működésének örve 
alatt a helyenként észlelt nemzetellenes tevékenység kritériumait 
tünteti fel. 

A Magyar Cionista Szövetségben működő ifjúsági mozgalom há-
rom tagozatra oszlik: 

1./ Misrachi, 
2./ Klál, 
3./ Erec Israel Haovedet. 
A Misrachi a komoly orthodox zsidó ifjúságot foglalja magában. Po-

litikai célkitűzéseik teljesen jobboldali irányúak, és ténykedésüket 
mély vallásos alapon folytatják. Ennek alosztálya a Somér Hadati, 
melynek tagjai a talmud tanulásával foglalkoznak. A Klál tagozat po-
litikai szempontból középútnak tekinthető, s fő céljuk a cionizmust 
pártoló tagok toborzása. Van egy alcsoportja, a Barissa, amely Betár 
néven is működik. A Barissa csoport azt tűzte ki céljául, hogy az új 
zsidó államot militarista alapon fogja megvalósítani s ezért tagjait 
fegyveres kiképzésben is részesíti. 

A harmadik tagozat az Erec Israel Haovedet Politikai szempontból 
e tagozat világnézete megfelel a szociáldemokrata párténak. Magyar-
országon politikával nem foglalkozik. 

Ennek a tagozatnak a kebelébe tartozik a Somér Hacair, amely po-
litikai szempontból teljesen szélsőséges baloldali csoport Ez az elne-
vezés a fiatalok őrcsoportját jelenti. Tagjai majdnem kivétel nélkül 
ateisták és a kommunista eszme hívei. Nevelésük ebben a szellem-
ben és kollektív gazdasági rendszer irányelvei szerint történik. 

A tagok 20 éves korukig életközösségben kötelesek élni, a közösség 



állapítja meg, ki milyen működési kört köteles ellátni. A bevételek a 
közösségé, mely ezekből fedezi a szükséges kiadásokat levonva a be-
vétel egyharmadát mely a Palesztinába való kivándorlás céljának 
előmozdítására szolgál. A tagok a szabadszerelem hívei és 20 éves 
korukban a lehetőség szerint Palesztinába kivándorolni kötelesek. 

A Somér Hacair központi vezetősége a Hanhaga Harasit ennek tit-
kársága a Hanhaga Naskirut 

A Somér Hacair az országot szervezkedési szempontból négy kerü-
letre osztotta éspedig: észak Miskolc székhellyel, kelet Gyöngyössel, 
dél Szegeddel és nyugat Szombathely székhellyel. Ezeket a kerülete-
ket Galilloknak, ezek vezetőit Galilli Rossoknak nevezik. 

Az egyes kerületekbe tartozó községekben felállított szerveiket ké-
neknek, fészkeknek hívják. A kén keretén belül a tagok korosztályok 
szerint 4 csoportra oszlanak. 

1./ Böné Mitbár (puszták fiai), tagjai 10-14 évesek. A leányok és fi-
úk el vannak különítve, vezetőik 18 évesekből kerülnek ki. 

2./ Cofe Cair (fiatal látók). Tagjai 14-15 évesek, itt már a fiúk és le-
ányok együtt vannak. Foglalkozási tárgykörük az indián roman-
tika, a cserkészmozgalom, praktikus kézügyességek. 

3./ Cofe (látók). Tagjai 15-17 évesek, a fiúk és lányok itt is együtt 
vannak. Filozófiával, társadalomtudományokkal, közjogi kérdé-
sekkel és szexológiával foglalkoznak. 

4./ Bogér, újabban Hachaluc (úttörők), tagjai 18 éven felüliek. Tár-
sadalomtudományi kérdésekkel foglalkoznak éspedig szélsősé-
ges szocialista, illetve kommunista alapon, mintául véve az 
oroszországi társadalmi és gazdasági berendezést 

Ők magukat „tudatos" cionistáknak nevezik. 
A kének sichvából, sejtekből, a sejtek kvuzákból, gépekből álla-

nak.27 A kvuza vezetőjének kvuza ross, gépvezető a neve. A különbö-
ző kvuzákból alakult 4 sichvának vezetője a sliach, aki utasításait 
mindenkor a központból kapja. 

Azok a tagok, akik a kén mind a négy fokozatán keresztülmentek, 
hahsarára kerülnek. 

A hahsarák az ország különböző részeiben vagy egy-egy mozgalmi 
tag nevére bérelt magánlakásban, vagy valamilyen héber kör, esetleg 
sportegyesület neve alatt működnek. A hahsara célja az idekerült ta-
gokat a mozgalom céljainak megfelelően különböző foglalkozási 
ágakban kiképeztetni. A hahsara tagjai egymással tulajdonközösség-

27 A „sejt" és a „gép" a korabeli illegális kommunista mozgalom terminológiája. 



ben élnek. A nappali órákban a központi vezetőség által megjelölt fog-
lalkozási ágakban, mesterségben, különböző munkaadóknál mint 
inasok dolgoznak, az esti órákban pedig sikhákat, megbeszéléseket 
tartanak, ahol ateista szellemben, materialista alapon az új kollektív 
társadalom felépítésére készítik elő magukat 

E „nevelés" befejezte után következik az ifjúnak az „ali"-ja, azaz Pa-
lesztinába való kivándorlása. 

Tudunk arról, hogy a hahsarák legtevékenyebbnek ismert tagjait a 
Somér Hacair központi vezetősége, a Hanhaga Harasit felrendeli Bu-
dapestre, itt levizsgáztatja. Ha megfelel, vezetői megbízást kap, azaz 
sliach lesz, s mint ilyent valamely újonnan megalakított kén vezeté-
sével bízzák meg. 

A sliachok évenként egyszer éspedig vagy Budapesten, vagy vala-
melyik nyári táborozási helyen megtartani szokott országos kong-
resszuson, a vidachon részt venni kötelesek. A különböző galillok 
évente egyszer körzettalálkozót galill pögisát tartanak. 

A hahsarán részt vevők, vagy arra kijelöltek találkozója a moáca, 
amely rendszerint valamelyik táborban, „mosavá"-ban szokott meg-
történni. 

A kének vezetői, a sliachok, továbbá a hahsarák erre kijelölt tagjai 
a mozgalomra vonatkozó gondolataikat levelezés útján vitatják meg 
egymással és körlevél formájában közlik a mozgalom további szerve-
zésére vonatkozó, a budapesti központból kapott utasításokat Az or-
szág különböző helyein lefolytatott rendőri nyomozás kétségtelenül 
megállapította, hogy ezek az ifjúsági szervezetek a kommunista esz-
méket vallják magukénak. De ennek a szervezetnek egész felépítése, 
tagozódása, az általuk használt elnevezések és rendszeresített meg-
jelölések használata, továbbá a hahsaráknak kollektív alapon álló 
életközössége is mind amellett bizonyít hogy ez a szervezet a bolse-
vista szervezkedés járószalagján van. 

Politikai osztályunk a múlt évben Szigeti Péter kereskedelmi aka-
démiai hallgató, valamint középiskolás diáktársai gyanúsítottak el-
len az 1921. évi III. tc.-be ütköző bűncselekmény miatt folyamatba 
tett eljárása során megállapította, hogy: 

a) az előállított 39 gyanúsítottból 34 gyanúsított zsidó vallású volt 
továbbá hogy 

b) ezek közül bevallottan 13-an a cionista Somér Hacair tagozatá-
nak voltak tagjai. 
A fenti ügyben bevezetett puhatolások során bizonyítékok, vallo-
mások merültek fel abban az irányban, hogy 



c) ezek a diákok és diáklányok a kommunista ideológiájukhoz való 
eljutásuk során a bolsevista velleitás magukévá tételéig a Somér 
Hacair mozgalomban is már ebben az irányban quasi előkészí-
tést kaptak. 

Azóta szemünk rajta van e mozgalmon. A hahsarákat állandóan fi-
gyelés alatt tartjuk, s e keretek közt a bolseviki agitációt a minimum-
ra szorítottuk. 

Közli: Konok Péter 



KRÓNIKA 
OROSZ ISTVÁN 

A modernizációs kísérletek 
főbb szakaszai a magyar mezőgazdaságban 
a XIX-XX. században* 

A modernizáció a XIX-XX. században a leggyakrabban használt kife-
jezések közé tartozott Magyarországon, de Európa más országaiban 
is. Alapszava a Magyar Értelmező Szótár szerint nem jelent többet a 
korszerűnél, s így a modernizáció nem más, mint korszerűsítés. Tör-
téneti értelemben modernizáció, korszerűsítés a múlt bármely sza-
kaszában folyhatott hiszen a körülményeket bármelyik korszakban 
lehetett az adott időszak szellemi, gazdasági, vagy társadalmi viszo-
nyaihoz igazítani. 

így a mezőgazdaság modernizációját is lehet állandó folyamatnak 
tartani, amely a neolitikumtól fogva napjainkig szakadatlanul t a r t s 
új munkaeszközök, termelési eljárások megjelenésében, új növény-
és állatfajok elterjedésében, a termelés mennyiségi növekedésében 
és minőségi átalakulásában nyilvánul meg. A mezőgazdaság moder-
nizációja azonban - elnézést a fizikából kölcsönzött hasonlatért -
nem folyamatos hullámokban, hanem kvantumokban jelentkezett 
azaz voltak olyan történeti periódusok, amelyekben gyo rs átalakulá-
sok zajlottak le, majd hosszú stagnálás, változatlanság; következett 
hogy ismét helyt adjon az egyesek által „forradalminak" nevezett vál-
tozásnak. Ilyen agrárforradalom zajlott le a neolitikumban az eke fel-
találásával és elterjedésével, amely nemcsak sokszorosíára növelte a 
termelékenységet az ásóbothoz képest de az igásállatok munkavég-
ző képességének felismerésével és felhasználásával teljesen új ala-
pokra helyezte a termelés folyamatát. Hasonló „forradalom" játszó-
dott le Európa történetében a XI-XII. században is, amikor a kézmű-

* Az előadás 2003. március 26-án hangzott el a Politikatörténeti In tézet tanácster-
mében. A hallgatóság élénk érdeklődéssel fogadta és egy sor észrevételt fűzött hozzá. 


