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Boér Ferenc különleges szereplője volt a hazai munkásmozgalomnak, jól-
lehet mindaz, ami vele történt, nem egészen véletlen, egyedi eset. Némi túl-
zással úgy is fogalmazhatnánk: modell jellegű az a szerep, melyet a munkás-
mozgalomhoz való csatlakozásától 1980-ban bekövetkezett tragikus halá-
láig a hazai baloldali, illetve szűkebb értelemben a hazai kommunista moz-
galomban betöltött. Boér Ferencet megbélyegezték, meggyőződését hazug-
ságnak nyilvánították, s miután "leleplezték" mint a mozgalom árulóját, ki-
szolgáltatták a rendőrségnek. A rendőrség pedig nem volt rest, 1931 -ben le-
tartóztatta, majd a társadalmi rend erőszakos megdöntésére tett kísérlet 
vádjával elítélték. S mindezek után az 1945-öt követő években, az új vüág-
ban, Boér Ferencre internálás, majd 15 évre kiszabott börtönbüntetés várt. 
Mindez - már most szükségesnek tartjuk nyomatékosan kijelenteni - nem 
őt minősíti, hanem azt a mozgalmat, amelyért - másokhoz hasonlóan ő is -
bármit képes volt, képes lett volna feláldozni. Boér Ferenc életét azonban 
nemcsak a hazai kommunista mozgalom tragikus tévedései, hibái, bűnei, el-
lentmondásos, végig nem gondolt, indokolatlan lépései, illúziókra építő tö-
rekvései határozták meg, hanem azok a tágabb horizontú folyamatok is, 
amelyek a nemzetközi kommunista mozgalomban, a Kommunista Interna-
cionálé tevékenységében érvényesültek. 

Természetesen szó sincs arról, hogy Boér különleges emberi és politikai 
képességekkel rendelkező, hibáktól mentes személy lett volna. Nem. Tény 
azonban, hogy mindazok a vádak, amelyekkel illették, jogtalanok, alaptala-
nok és igen súlyosak voltak. "Pártellenes"büdös frakciós", és még sorol-
hatnánk azokat a jelzőket, amelyeket elvtársai az illegális sajtóban ráaggat-
tak. Az őt jogtalanul elítélők szerint Boér volt az, aki "sok nagyszerű elvtár-
sunkat küldte a rendőrségi kínzókamra poklába, a börtön senyvesztő falai 
közé".1 

1 Kommunista, III. évf. 43. sz. (lapzárta: 1930. október 6.) 10. o. 



Megítélésünk szerint Boér Ferenc a kommunista mozgalom azon szemé-
lyiségei közé tartozott, akiknek egyéni tragédiája egyben a hazai és a nem-
zetközi mozgalom tragédiája volt. A kommunista mozgalom "érdekében" 
elkövetett bűnök: bűnök, s a történelem ítélőszéke elé tartoznak ezeknek a 
bűnöknek az elkövetői, végrehajtói is. A kommunista mozgalom törté-
netének kezdetétől folyt a harc az elért pozíciók megtartásában, megőrzé-
sében érdekeltek, a mozgalmat konzerválni akarók, valamint ezt a "szép ál-
mok" szellemében tovább vinni kívánók tábora között. A mozgalom törté-
netében elég egyértelműen kirajzolódik az a tendencia, hogy ebben a harc-
ban általában a tovább építkező, a valóságos viszonyokhoz pontosabban, 
következetesebben alkalmazkodó szárny maradt alul. De ha egy időre mégis 
felülkerekedett, akkor különböző tényezők hatására rövid időn belül vagy 
háttérbe szorult, vagy önmaga is a mozgalom alaptermészetét meghatározó 
irányvonalhoz igazodott. Ebben a koordináta-rendszerben logikus a kom-
munista mozgalom azon meghatározottsága is, hogy történetében csak a 
baloldalinak bélyegzett elhajlóknak tudott megbocsátani, csak velük tudott 
megbékélni. Azoknak, akik a továbblépésben érdekeltek, s akiket a párt "ne-
vében" jobboldali elhajlóknak, opportunistáknak, revizionistáknak, frakci-
ósoknak és még ki tudja, miknek minősítettek, nem tudott, de nem is akart 
megbocsátani. E mögött az "elvi" megfontolás, szemlélet és gyakorlat mö-
gött nemcsak az húzódott meg, hogy egyes személyek képtelenek voltak a 
változásra, a megújulásra, hanem az is, hogy a megfogalmazott elvekkel 
szemben a mozgalomban jelentős szerepet játszott a valósághoz való alkal-
mazkodás képességének hiánya s ezzel összefüggésben a megszerzett hatal-
mi pozíció megőrzésének, megtartásának és az így felfogott folytonosság 
biztosításának érdeke. 

Úgy véljük, hogy mivel a hazai és a nemzetközi kommunista mozgalom 
fejlődéstörténetét mindmáig nem dolgozták föl megfelelően, Boér Ferenc 
teljes értékű életrajzát még abban az esetben sem tudnánk megírni, ha éle-
tének, tevékenységének minden mozzanatáról dokumentumok állnának 
rendelkezésünkre. Mindezek ellenére a töredékes dokumentumok nemcsak 
Boér Ferenc életének "lenyomatai", hanem a kommunista mozgalom lénye-
ges vonásait, a benne lejátszódott negatív folyamatok egyes összefüggéseit, 
tendenciáit is visszatükrözik. 



Mielőtt részletesebben foglalkoznánk azzal a folyamattal, melynek kö-
vetkeztében Boér Ferencet árulóvá nyilvánították és kizárták a pártból, rö-
viden ismerkedjünk meg életútjával. 

1899. április 5-én született Kolozsvárott. Édesapja építőmunkás volt, aki 
1925-ben bekövetkezett halála előtt a Ganz Vagon és Gépgyárban mint 
ácssegéd dolgozott. Testvérei közül a legfiatalabb 1930 óta a Szovjet-
unióban élt. 

Boér Ferenc az elemi iskola öt és a polgári iskola három osztályának el-
végzése után Bánffyhunyadon lakatostanonc lett. 1914 augusztusától új 
szakmát tanult, s a nyomdásztanonc-vizsgát követően 1917 februárjáig 
szakmájában dolgozott Kolozsvárott. 1917 áprilisában Budapestre utazott, 
és a Dr. Lipták Vasszerkezeti Gyárban lett lakatos. Egy hónappal később 
belépett a Vas- és Fémmunkások Szövetségébe. 1917. július 1 -tői a Mátyás-
földi Repülőgépgyárban alkalmazták. 1917 szeptemberének második felé-
ben behívták a kolozsvári 21 -es honvéd gyalogezredhez katonának. Decem-
berben a román frontra került, ahol 1918. március 20-án megsebesült. A 
katonai szolgálatáról csak annyit tudunk, hogy megkapta a címzetes tizede-
si rangot. 1918. szeptember 21 -én, mint segédszolgálatost, hat hónapra sza-
badságolták. Ezt követően a hatósági munkaközvetítő hirdetése alapján 
munkára jelentkezett. 1918 végétől kezdve Ötven társával együtt Szerbiá-
ban vasúti építkezésen dolgozott. A szerbek 1919. április 10-én a magyar 
munkásokat kiutasították. Boér Ferenc ekkor Budapestre indult, ahova kö-
zel egy hónapig tartó utazás után érkezett meg, s május 20-án belépett a Vö-
rös Hadseregbe. Az l-es vörös gyalogezredbe osztották be, s három nappal 
később az l-es vörös zászlóaljjal Szolnokra ment. Küzdött a románok elleni 
tiszai harcokban, s közben részt vett az 1919. június 24-én kirobbant felke-
lés (Kecskemét, Fülöpszállás, Akasztó, Foktő, Kalocsa, Sükösd) felszámolá-
sában. Július 22-én a Körös-hídig nyomultak előre, amikor megbetegedett. 
A budapesti 16-os helyőrségi közkórházba került, ahonnan augusztus 16-án 
gyógyultan távozott. O is, mint oly sokan mások, várta, hogy mi lesz, hogyan 
alakul az ország s benne önmaga sorsa. 1919. szeptember elején a románok 
mint volt vöröskatonát munkára, majd a tápiósülyi internálótáborba vitték. 
Innen egy másik internálótáborba, a Csepel-szigetibe került. Csepelen, a tá-
borban működő igazoló bizottság igazolta Boér Ferencet, de a kispesti rend-
őrkapitányságon rendszeresen jelentkeznie kellett Ez az állapot 1920. no-

2 A z életút rekonstruálásakor felhasználtam a Boér Ferenccel 1978. október 28-án készített 
interjút, amelynek az 1 8 9 9 - 1 9 2 6 közötti időszakot felölelő része Ácsok és molnárok vol-
tak őseim... címmel megjelent a Valóság 1981 .6 . sz. 4 9 - 6 3 . oldalain, valamint azokat a do-
kumentumokat, amelyeket Boér Ferenc az ELTE Szociológiai Intézetének átadott. Ezek-
nek az anyagoknak a felhasználásával "Boér Ferenc ( 1 8 9 9 - 1 9 8 0 ) " címmel egy könyvet 
szerettem volna megjelentetni. A kéziratot 1982-ben adtam le, megjelentetéséről 1989-
ben mondott le a kiadó. Ez az írás eredetileg a könyv bevezetője volt. 



vember 10-ig tartott, amikor mint megbízhatatlan személyt behívták a 
nagykanizsai munkásszázadhoz. Innen Szombathelyre, az 5. munkás bünte-
tőszázadhoz, majd Sopronba helyezték át, ahonnan 1922 januárjában sza-
badságolták. A munkásszázadbeli élet után különböző alkalmi munkákat 
végzett, majd 1922 szeptemberében a Scheffer Antal-féle faárugyárban he-
lyezkedett el. A következő év áprüisában pedig a Köhler István Szivattyú-
és Gépgyár munkása lett. 

1923 decemberében Boér Ferenc formálisan is elindult azon az úton, 
amelyen azután eljutott az illegális kommunista mozgalomhoz: belépett a 
szociáldemokrata párt kispesti szervezetébe. Ott olyan lelkesen dolgozott, 
hogy 1924 áprilisában a végrehajtó bizottság tagjává választották. Ugyan-
akkor az MSZDP politikájával szembeni elégedetlenségéről tanúskodik, 
hogy tagja lett a párt kebelén belül működő ellenzéki mozgalomnak, mely-
nek vezetője Weisshaus Aladár és Vági István volt. Az ellentét mélységét 
pedig talán az jelzi, hogy 1925. áprüis elején kizárták a szociáldemokrata 
pártból. Feltételezhető, hogy ez a fegyelmi határozat nem sok gondot oko-
zott neki, mert ekkor már aktívan részt vett a Magyarországi Szocialista 
Munkáspárt (MSZMP) megalakításának előkészítésében.3 A párt Kispes-
ten 1925. áprüis 25-én alakult meg. Boér Ferencet végrehajtó bizottsági 
tagnak választották. Az MSZMP itteni szervezetében 1926. november kö-
zepéig, a választások kiírásáig tevékenykedett. A választások előkészítése-
kor ugyanis választási megbízott lett a IV. íajstromos választókerületben. 
Ezután beválasztották a központi ellenőrző bizottságba, s mint országos 
pártellenőrző tag tevékenykedett. Körülbelül ebben az időben vonták be az 
MSZMP-vezetőség kommunista frakciójának munkájába. Az itt kifejtett 
tevékenységéről nem sokat tudunk. Megbízatásai alapján azonban arra le-
het következtetni, hogy rövid idő alatt eredményes és elismert munkát vég-
zett. A mozgalom iránti elkötelezettségét, aktivitását, munkájának színvo-
nalát és a korabeli helyzetet is jól visszatükrözi az a tény, hogy a Marx, En-
gels, Lenin munkásságát akkor még nem vagy alig ismerő, kellő műveltség-
gel és tapasztalatokkal sem rendelkező Boér Ferencet 1927 februárjában az 
MSZMP kerületi titkárává választották.4 Heti 40 pengő fizetést kapott -
egy jó szakmunkás fizetését - , s ezzel a párt "függetlenített" funkcionáriusa 
lett. Boér Ferenc tehát ekkor az MSZMP kerületi titkára s egyben a kom-
munista frakció tagja volt. Pártmunkája során megismerkedett Lőwy Sán-
dorral, Kiss Hugóval, Poll Sándorral, Pipicz Józseffel, Rubin Edével, Szántó 
Zoltánnal, az illegalitásban működő kommunista párt tagjaival, vezetőivel. 

3 Lásd Liptai Ervinné: A Magyarországi Szocialista Munkáspárt 1 9 2 5 - 1 9 2 8 . Kossuth 
Könyvkiadó, 1971. 

4 Politikatörténeti Intézet Levéltára (a továbbiakban PIL) 652. f. B 2753 . lap 846 /926 . pol. 
res. 



A rendőrség természetesen figyelte az új pártalakulat tevékenységét s az 
abban szerepet játszó személyek munkáját is. Nem maradt rejtve előtte az 
MSZMP-n belül tevékenykedő kommunista frakció, így Boér Ferenc tény-
kedése sem. A hatalom 1927 elejére megelégelte az MSZMP munkáját, s az 
1927 februárjában megkezdett letartóztatásokkal lényegében fel is számol-
ták a pártot. Az MSZMP ellen indított rendőri akció keretében 1927. áprüis 
10-én Boér Ferencet is letartóztatták.5 Ebben a helyzetben a szociáldemok-
rata párt részéről az a feltételezhetően nem alaptalan félelem fogalmazó-
dott meg, hogy az MSZMP le nem tartóztatott vezetői a szociáldemokrata 
pártszervezetekben és a szakszervezetekben akarják folytatni munkájukat. 
Egy rendőri jelentés - megbízható informátorra hivatkozva - többek között 
beszámolt Szakasits Árpád 1927. március 24-i körleveléről. Ebben Szaka-
sits felhívta a szociáldemokrata pártszervezetek figyelmét: a Szántó Zoltán 
és Vági István letartóztatása után szabadon maradt emberek között az az 
általános vélemény, hogy céljaik érdekében néhány hónapig csak a szociál-
demokrata párt szervezetein belül tehetnek kezdeményező lépéseket. A 
Szakasits körlevelére hivatkozó jelentés szerint: "A szociáldemokrata pár-
ton belül a kommunista frakció megalakításának előkészítő munkáival 
Normái Ernőt bízták meg, akinek a lehetőség szerint minden szak- és párt-
szervezetben külön kommunista csoportot kellett volna alakítania. Ez 
irányban állítólag több helyütt kielégítő munkát végzett is. A lefoglalt ira-
tok között találtak egy jelentést, melyet Boér Ferenc írt, és melyben az óbu-
dai frakció egyik üléséről számol be. A jelentés tartalma körülbelül a követ-
kező: 'E hó 25-én a megbeszélés szerint óbudai külön csoportunkban meg-
tartottuk ülésünket, amelyen 50-60 ember vett részt. A hangulat lelkes, a 
szervezkedés munkája kielégítő, a tempó váratlanul gyors, a szociáldemok-
raták részéről erős közeledést észleltünk vagy legalábbis elnéző jóindulatot. 
Ennek bizonysága az, hogy a szociáldemokrata párt egyik Quitt nevü funk-
cionáriusa is olyan nyüatkozatot tett, ami a további munkára kedvező.'"6 

Ezt a szövegrészt apró módosításokkal megtaláljuk a budapesti főkapi-
tányság nyomozó csoportja 1927. március 7-én kelt részletes jelentésében 
is. Ennek a Boér által írt jelentésnek azonban olyan része is van, amelyet a 
Szakasits körlevelére hivatkozó, előzőekben ismertetett jelentésben nem 
találtunk meg. Ez a következőképpen szól: 

"Figyelemmel kell kísérni továbbá óbudai elvtársainknak a folyam-
őrökkel való érintkezését. Lehetőleg kioktatni őket, hogy könnyelműségek-
be ne ugorjanak be, mert ezzel a pártnak is nagy károkat okozhatnak. Ti. ar-

5 Uo. 
6 PIL 568. f. 5 / 1 0 0 . 6 . e. A szövegben szereplő Quitt nevű személy feltételezhetően Quittner 

Sándor volt. 
7 PEL 65 l . f . 4 / l . ő . e . 25-26 .1 . 



ról van szó, hogy állítólag összeköttetéseket keresnek és tartanak is fenn 
egyesek a folyamőrökkel, és igyekeznek őket bizonyos célok érdekében 
megnyerni. Értesülésem szerint a hatóságok fülébe is eljuthatott a dologból 
már valami, és ennek tudják be, hogy a folyamőrökből, akik Budapesten ál-
lomásoztak, kiválogatták az ipari és hasonló munkásokat, és vidéki szolgá-
latra küldték őket. Bár nem tartozik a jelentéshez, kötelességszerűen meg-
említem, hogy értesülésem szerint a bányamunkásoknak állítólag olyképpe-
ni szervezése folyik, hogy a tavaszi, salgótarjáni felvonulási akcióhoz ha-
sonlóan az ország minden részéből útnak indítsák a bányamunkásokat." 

Boér Ferenc tevékenyen részt vett az MSZMP mellett illegalitásban mű-
ködő kommunista párt szervezeti megerősítésében is. Erre Hochwalter 
Nándor a következőképpen emlékezett vissza:"... Boér, Szerényi és Házi Fe-
renc elvtársakkal megállapodtunk, hogy párttagjaink közül a legmegbízha-
tóbbakat én átadom Házi elvtársnak, aki az illegális vonalra szervezi be 
őket."8 

Az MSZMP vezetőinek letartóztatása után Boér Ferenc elemi köteles-
ségének tartotta a pártmunka folytatását, s tevékenységét csak letartózta-
tása szakította meg. A per során Boér Ferenc a korabeli kommunista szo-
kásjognak (vagy másként fogalmazva: az éppen érvényes utasításnak) meg-
felelően a bíróság előtt büszkén vallotta: "Meggyőződéses kommunista va-
gyok. A célunk az, hogy a kollektív társadalmat megvalósítsuk. Azért mű-
ködtem egy szocialista jellegű pártban, mert a kommunistáknak Magyaror-
szágon nincs szervezkedési szabadságuk." Magabiztosságát, kommunista 
felsőbbrendűségének tudatát jól mutatja vallomásának, pontosabban a bí-
róság előtt tett deklaratív megnyüatkozásának alábbi részlete: "Kommunis-
ta érzelmű vagyok. Nem ismerem az irodalmat és szervezkedésüket, mert 
nem jutottam hozzá, de amit róluk tudok, elég ahhoz, hogy velük együtt-
érezzek, magamat velük mindenben azonosítsam. Nem vagyok tagja a kom-
munista pártnak, mert nem tudom, hogy hol lehet belépni; ha elnök úr meg-
mondaná, azonnal belépnék, mert egyedül ők képviselik a munkások érde-
keit." 10 A bíróság elnöke nem tudta értékelni Boér Ferenc kihívó magatar-
tását. Nemcsak hogy rendreutasította a vádlottat, hanem azt is közölte, 
hogy az elhangzottakért Boér tettének megítélésekor szigorított büntetést 
fog alkalmazni. A bíróság az állami és társadalmi rend felforgatására irá-
nyuló bűncselekmény miatt ekkor két évi fogházra ítélte. 

Az ülegalitásban működő kommunista párt akkori, de egész két világhá-
ború közötti helyzetét is jellemezte, hogy alig voltak megfelelő ilméleti fel-
készültségű, s egyben a gyakorlati-politikai (illegális) munkában is jártas 

8 P I L 8 6 7 . f . l /h-22.4.1 . 
9 PIL 614. f. 1 / 9 2 7 - 5 5 0 6 . 6 0 8 . 1 . 
10 Uo. 963-964 .1 . 



tagjai. Igaz, a mozgalom ezt nem is igényelte különösebben, hiszen az illega-
litás körülményei között a párt egész működését a vezető testület, ponto-
sabban e testület vezetője irányította. Tehát a pártnak nem teoretikusokra, 
gondolkodó személyekre volt szüksége, hanem olyan hívekre, akik a felsőbb 
utasítást gondolkodás nélkül végrehajtják. Számos esetben azonban még 
azok a személyek is hiányoztak, akik a pártorganizáció fenntartására s az ü-
legalitás körülményei által meghatározott feladatok elvégzésére alkalma-
sak voltak. így történhetett, hogy figyelmen kívül hagyva az elemi bizton-
sági szabályokat is, a párt munkába állította a börtönből éppen szabadulta-
kat. Boér Ferenccel szintén ez történt. 1929. március 10-én szabadult, s bár 
rendőri felügyelet alá került, mégis szinte azonnal újból bekapcsolódott az 
ülegális kommunista munkába. 

Először a Vörös Segélynél dolgozott, kapcsolatba került Hámán Katóval. 
Részt vett a bebörtönzöttek támogatásában és többek között segítséget 
nyújtott Kocsis János és Gőgös Ignác KB-tagok elhelyezéséhez, külföldre 
utaztatásához. Még ebben az időszakban, tehát 1929 elején, Kiss Károly 
közvetítésével kapcsolatba került Lukács Györggyel. Egy Lehel utcai ille-
gális lakásban találkozott vele, ahol általános tájékoztatót hallgatott meg 
tőle a Kommunisták Magyarországi Pártja helyzetéről és a párt előtt álló 
legfontosabb feladatokról. 

Nem sokkal azután, hogy kiszabadult a börtönből, Boér Ferenccel Szeré-
nyi Sándor is felvette a kapcsolatot. A találkozót Szerényi kezdeményezte, s 
ismertette Boérral a párt helyzetét Landler Jenő halála után. Ezt követően 
Szerényi illegális párttalálkozóra vitte el őt, ahol elsősorban a KMP-nek a 
szakszervezetekben végzett munkájáról volt szó. Szerényi Sándor és Boér 
Ferenc mellett jelen volt többek között Weis (Orosz) Nándor, Kiss Károly, 
Csapó József, Bergmann (Barna) József. A találkozást követően letartóztat-
ták Weis (Orosz) Nándort és Kiss Károlyt. Ezt nem lehetett véletlennek te-
kinteni. Tevékenységükről feltételezhetően két csatornán is értesülhetett a 
rendőrség: a párt vezetői közé beférkőzött rendőrbesúgón, Oancz Józsefen 
keresztül, illetve azok alapján a dokumentumok alapján, amelyeket 1929 
májusában az osztrák rendőrség bocsátott a magyar szervek rendelkezésé-
re. Az osztrák rendőrség ugyanis felfedezte a KMP Külföldi Bizottságának 
(KÜB) irodáját Bécsben, és letartóztatta az ott dolgozó személyeket, lefog-
lalta az irodán található dokumentumokat. Ezekről a letartóztatásokról Bő-
ért Szerényi Sándor tájékoztatta. 

Boér Ferenc 1929 áprilisában Ficzek György és Szüágyi István gyári bi-
zalmiak segítségével a Lepter János Vasszerkezeti Gyárban kapott munkát. 
Ezáltal nemcsak megélhetése volt biztosítva, hanem mozgási lehetősége is 
bővült, hiszen a "polgári" életbe való visszatérése átmenetileg csökkentette 
a rendőrségi beavatkozás esélyeit. Ez a háttér, valamint a párt különböző 



vezetőivel való találkozásai, illegális munkája alkalmassá tették őt arra, 
hogy Szerényi a párt titkársági tagjainak lebukása után egy illegális nyomda 
megszervezésével és egy röpirat kiadásával bízza meg. Ezt a feladatot Boér 
- Hochwalter Nándor kispesti vasmunkás, Fehér József budapesti asztalos 
munkás és Bruck Janka segítségével - sikeresen megoldotta.11 Bizo-
nyította, hogy a legnagyobb körültekintést igénylő feladatokkal, azaz egy ü-
legális nyomda működtetésének tartalmi és szervezeti kérdéseivel is vi-
szonylag könnyen megbirkózik. 

Boér helytállása, a rábízott feladatok pontos elvégzése, a munkások köré-
ben meglévő kiterjedt kapcsolatai teremthették meg annak feltételét, hogy 
előbb kerületi bizottsági tag lett, majd nem sokkal később bevonták az ille-
galitásban működő kommunista párt Titkárságának munkájába. A Titkár-
ság tagjai közül Boér elsősorban Szerényi Sándorral és Bergmann (Barna) 
Józseffel dolgozott együtt. 

Minthogy főleg a szervező munkában bizonyult eredményesnek, rövid 
idő múlva - 1929 áprilisától - a párt szervező titkára lett. Ezt a funkciót 
1930. augusztus 15-ig töltötte be. 1929 áprilisától elsősorban a párt organi-
zációs munkájának irányítása volt a feladata. Boér a lebukásokat követően 
megmaradt kapcsolatok és saját régi összeköttetései alapján igyekezett fel-
venni a kapcsolatot a budapesti, a Pest környéki és a vidéki szervezetekkel, 
sejtekkel, csoportokkal s nemegyszer elszigetelt egyénekkel. Feladatai közé 
tartozott az 1929. augusztus l-re, illetve november 7-re tervezett tünteté-
sek, majd a munkanélküliek tüntetéseinek előkészítése és megszervezése is. 

Boér Ferenc életét, tevékenységének megítélését alapvetően meghatároz-
ta az a folyamat, amely a KMP újjászervezésével volt összefüggésben, 
melyben Boér szintén aktív és meghatározó szerepet vállalt. 

Mint ismeretes, 1919-et követően a magyar párt újjászervezésére két, 
egymástól lényeges pontokon eltérő koncepciót fogalmazott meg Kun Béla, 
illetve Landler Jenő.12 A célban, a forradalom közeli nemzetközi és hazai 
győzelmében egyetértettek. De abban, hogy ezt hogyan szerették volna 
megvalósítani, a két elképzelés között lényeges különbség volt. Ennek kö-
vetkeztében a cél megvalósításának koncepcionális különbözősége súlyos 
megosztottságot eredményezett. Kun és Landler híveinek tábora egymástól 
jól elhatárolható csoportokként, frakciókként álltak szemben egymással. 
Ennek a szembenállásnak az egész mozgalom, de az egyes személyek életút-
ja, sorsa szempontjából is igen súlyos következményei voltak. A két kon-
cepció, s ennek megfelelően a két pártvonal vagy frakció közötti legnagyobb 
ellentmondás lényegét abban foglalhatjuk össze, hogy amíg Kun a hazai 

11 PIL867 . f . l / k - 8 1 . 5 . 1 . 
12 Lásd: Szabó Ágnes: A Kommunisták Magyarországi Pártjának újjászervezése, 1919— 

1925. Kossuth Könyvkiadó, 1970. 



kommunista mozgalom újjáépítését a Szovjetunióban a magyar szekcióhoz 
tartozó körülbelül három és félezer főre alapozta, addig Landler és követői 
ezt a meglévő legális lehetőségeket, tehát a szociáldemokrata párt és a szak-
szervezetek kereteit is felhasználva látták megvalósíthatónak. Kun hibásan 
úgy vélte, hogy a Szovjetunióban élő magyar kommunisták hazaküldésével 
gyors és eredményes munkát lehet végezni. Ennek oka nem kis mértékben 
az volt, hogy Kun Béla Moszkvában élt, és hogy a Kommunista Internacio-
nálé Végrehajtó Bizottságának is tagja volt. 

A két frakció egymás elleni kíméletlen harcáról nem kívánunk részlete-
sen szólni, csak azért említettük, mert ez a harc a későbbiek során is beár-
nyékolta, befolyásolta az immár a Kun- és a Landler-frakciótól teljesen 
független személyek életútját, tevékenységük megítélését is, azokét, akik 
mozgalmi munkájukban a hivatalosnak, a meghatározónak kikiáltott vagy 
kikényszerített vonaltól eltértek. így alakult ki a hazai kommunista mozgal-
mat hosszú ideig alapvetően meghatározó helyzet: különböző mélységű, 
tartalmú és intenzitású ellentétek feszültek a hazai valóságtól távoli, azt 
számos vonatkozásban figyelembe nem vevő, s a hazai valóságos folyamato-
kat több-kevesebb sikerrel számbavevő irányvonal között. Ez volt tehát az a 
keret, melyben a mozgalom élvonalába került Boér Ferenc mozgalmi tevé-
kenysége kibontakozott. 

Landler Jenő 1928. február 25-én bekövetkezett halála új helyzetet te-
remtett, melynek következtében Borsányi György szerint: "Kun szabad ke-
zet kapott a KMP irányítására."13 Landler követői természetesen nem ad-
ták fel elveiket, tehát egyfelől a valóság, másfelől a megfogalmazott elvek, 
az elképzelések valóságként való feltüntetése, s ezen az alapon a program és 
a cselekvés ellentmondásossága továbbra is a hazai kommunista mozgalom 
fejlődéstörténetének egyik meghatározója maradt. Ezekkel összefüggés-
ben, Boér Ferenc későbbi megítélése szempontjából is, két összefüggést 
szükségesnek tartunk itt külön kiemelni. Az egyik a KMP soron következő, 
II. kongresszusára való felkészülés feladataihoz kapcsolódott, a másik pedig 
a KÜB bécsi munkatársai letartóztatásának következményeivel volt össze-
függésben. 

A párt hazai vezetői a magyar valóság ismeretében, addig kifejtett moz-
galmi tevékenységük tapasztalatai alapján úgy ítélték meg, hogy nincs 
szükségük külső segítségre, a párt irányítását önmaguk is el tudják látni. 
Ennek a csoportnak Bergmann (Barna) József, Lovas Márton, Normái Er-
nő, Rostás István és Szerényi Sándor mellett Boér Ferenc is tagja volt. Az 
ún. hazai vezetés úgy vélte, hogy a KÜB felügyelete, meghatározó szerepe 
nélkül érzékenyebben tudnak reagálni a valós társadalmi, politikai, gazda-

13 Borsányi György: Kun Béla. Politikai életrajz. Kossuth Könyvkiadó, 1979 .301 . o. 



sági folyamatokra, s ennek megfelelően a mozgalom szempontjából hatéko-
nyabb munkát tudnának kifejteni. Ezzel lényegében függetleníteni kíván-
ták magukat a frakciós küzdelmektől, amelyek Landler halálát követően - a 
landleristák és Kun Béla hívei között - a II. kongresszust megelőzően ismét 
kiújultak. 

A Landler Jenő halála után kialakult ú j helyzetet a kommunisták is, a 
landleristák is saját pozíciójuk megerősítésére kívánták felhasználni. A 
magyar párt tevékenységét és helyzetét a Komintern Végrehajtó Bizottsága 
1929. szeptember 18. és október 7. között tárgyalta meg, s úgy határozott, 
hogy pártkongresszust kell tartani. A kongresszus egyik előadójának - Kun 
Béla, Lovas Márton, Révai József és Szerényi Sándor mellett - Boér Feren-
cet jelölték. 

Természetesen a két frakció között a "frontvonal" nem csak a valóság is-
merete vagy a szándékok realitásként történő elfogadása között húzódott, 
hiszen a párt irányításában meghatározó pozíciók birtoklása nem egyszer 
mindkét fél részéről feledtetni tudta a valóságot. 

Sajnos, Boér Ferenc életútjának 1929-1932-es szakaszát sem tudjuk a 
teljesség igényével feltárni. Az összefoglaló, nagyívű történeti munkák mel-
lett ma még lényegében hiányoznak azok a konkrét történeti, törté-
netszociológiai kutatások is, melyeknek eredményeit felhasználva lehető-
ségünk nyílt volna arra, hogy a fenti időszakot, közelebbről Boér tevékeny-
ségét, cselekedeteinek szándékainak, törekvéseinek mozgatórugóit, ületve 
azokat a folyamatokat, amelyek következtében őt, az illegális kommunista 
párt Titkárságának tagját 1930 augusztusában rendőrspiclinek nyilvánítot-
ták és kizárták a pártból, a maga teljességében mutassuk be. Célkitűzésünk 
szempontjából azonban az is elégségesnek látszik, ha csak vázlatszerűen je-
lezzük a bekövetkezett események legfontosabb összefüggéseit. 

1929. második felében a Titkárság tagjai - elsősorban Bergmann (Barna) 
József és Szerényi Sándor - a II. kongresszus előkészítésével kapcsolatban 
többször Bécsbe, illetve Moszkvába utaztak. Boér, mivel a legfontosabb fel-
adata a kongresszus hazai előkészítése volt, csak alkalmilag utazott Bécsbe, 
hogy a Titkárság külföldön lévő tagjait a hazai előkészületekről és az itthoni 
munkáról tájékoztassa. Feladatai közé tartozott a kongresszusi "küldöttvá-
lasztások" konspirált megtartásának megszervezése, valamint az egyes vá-
lasztások lebonyolítása. Személy szerint Budapesten és vidéken (Endrődön, 
Szegeden stb.) veti részt a kongresszusi választásokon. (Szükségtelennek 
látszik, mégis felhívjuk az olvasó figyelmét: az illegális kommunista mozga-
lom a látszat demokratizmusához olyan helyzetben is ragaszkodott, amikor 
arra semmi szükség nem volt. Ezt a törekvést a párt a legális időszakába is 
átmentette.) Boér Ferencnek és természetesen a Titkárság többi, még itthon 
tartózkodó tagjainak munkája nem szűkült, szűkülhetett le a választások-



kai kapcsolatos feladatok megoldására, mert a magyar társadalom gazdasá-
gi és politikai válságával összefüggésben kibontakozó tüntetések, sztrájkok 
stb. újabb és újabb feladatok elé állították őket. Ez a folyamat - mint isme-
retes - az 1930. szeptember 1-jei tüntetésbe, a két világháború közötti idő-
szak legnagyobb munkásmegmozdulásába torkollott. Fenti feladatai mel-
lett Boér Ferenc kapcsolatot tartott a KIMSZ vezetőivel, közülük is elsősor-
ban Lovas Mártonnal, akivel ebben az időben a Kommunista című lap szer-
kesztését is végezték. Boér ekkor a már említett vezetők mellett Sallai Imré-
vel, Kovács Istvánnal és Kiss Hugóval állt szorosabb munkakapcsolatban. 
1929 nyarán - s ez szinte a véletlennek tulajdonítható - a titkársági taggá 
kooptált Oancz Józseffel nem állt kapcsolatban. Ez nem Boér érdeme, mert 
Oancznak nem sokkal azután, hogy titkársági taggá kooptálták, megszakadt 
a kapcsolata a Titkársággal. Ennek rögzítése azért is fontos, mert ebben az 
időben, tehát 1929 nyarától az 1930-as évi lebukássorozat kezdetéig, azaz 
1930 januárjáig, a párt vezető szerveinek munkáját konspirációs válság 
nem nehezítette! 

1929 végén a Titkárság addig még itthon dolgozó tagjai is Bécsbe, ületve 
Bécsen, Berlinen keresztül Moszkvába utaztak. Boér utazására 1929 legvé-
gén - Lovas Márton és Sallai Imre elutazását követően - került sor. Bécsben 
és Berlinben részt vett a pártvezetőség ülésein, a kongresszus munkáját elő-
készítő tanácskozásokon, s akárcsak korábbi kiutazásai alkalmával, több, 
emigrációban élő kommunistával találkozott. Ezeken a beszélgetéseken tá-
jékozódott az emigránsok közötti harcról s azokról a vitákról, amelyek sok 
erőt, energiát kötöttek le a mozgalomban. 

Bőért a Bécsben és Berlinben élő '19-es emigráns vezetők kitüntető szívé-
lyességgel fogadták. Őt is, mint a Titkárság többi tagját, óvták attól, hogy 
Moszkvában Kun Béla hatása alá kerüljön. Ezek a megbeszélések Boérban 
megerősítették Kun Bélával szembeni fenntartásait, amelyek Gosztola Ist-
ván hatására még a börtönben kialakultak benne. Boér Ferenc, a hazai veze-
tés többi tagjához hasonlóan, ebben az időben sem a landleristákhoz, sem a 
kunistákhoz nem tartozott. Am az említett beszélgetések hatására érzelmi-
leg határozottan Landler-szimpatizánssá vált. Mindezek következtében 
1930 januárjában Moszkvába, a KMP n. kongresszusára már azzal az el-
képzeléssel érkezett, hogy a KMP irányításában a meghatározó szerepet 
nem a külföldön élő egykori pártvezetőknek, hanem a hazai pártvezetésnek 
kell játszania, azaz, hogy a vezetés súlypontját Moszkvából Magyarország-
ra kell áthelyezni. 

Boér Ferenc is, mint a hazai vezetőség legtöbb tagja, 1929 legvégén-1930 
elején érkezett Moszkvába. AII. kongresszust előkészítő tárgyalások során 
többször tárgyalt a Komintern és a bolsevik párt több vezetőjével - így D. Z. 
Manuüszkijjal, Sz. I. Guszewel, O. A. Pjatnickijjal, Sz. A. Lozovszkijjal és 



Fried Jenővel - , s a velük folytatott megbeszélések, az ő megnyilatkozásaik 
szintén hozzájárultak Kun Bélával kapcsolatos fenntartásainak megerősö-
déséhez. A fenti személyek állásfoglalását többek között befolyásolhatta, 
hogy a frakcióharc a kongresszusi előkészületekre is rányomta bélyegét, vi-
ta folyt a Szántó Béla (Róbert), illetve Lukács György (Blum) által készített 
tézisekről, s mindkét tábor önmaga oldalára szerette volna állítani a hazai 
vezetés fiatal képviselőit. így lehetséges, hogy a Komintern egyes vezetői 
szimpátiával tekintettek azokra, akik egyik fél oldalán sem vettek részt a 
frakciók közötti viszályban. 

A KMP vezetőinek 1930 januárjában Moszkvában tartott ülésén, mely-
nek célja a n . kongresszuson képviselt egységes álláspont kialakítása volt, 
Boér Ferenc is részt vett. Amint azt Borsányi György megfogalmazta: "A fő 
kérdés továbbra is a frakcióharc felszámolása maradt. Am előrelépés nem 
történt. Mindössze annyit sikerült elérni, hogy tisztázódtak a frontok: az új 
vezetés képviselői szövetségre léptek a régi Landler-frakció képviselőivel, 
Révai Józseffel és Lukács Györggyel Kun Béla ellen, ugyanekkor a Kom-
munista Internacionálé vezetői határozottan állást foglaltak Kun vezető 
szerepének fenntartása mellett."14 A hazai vezetés Kun-ellenes magatartá-
sát jól jellemezte az a tény, hogy véleményüket egy beadványban is megfo-
galmazták, melyet a Komintern Titkárságához juttattak el. 

Boér Ferenc tartózkodása Kun Bélával szemben a személyes beszélgeté-
sek, tárgyalások után sem szűnt meg, sőt inkább fokozódott. Visszaemléke-
zése szerint Kun Béla az egyik üyen beszélgetésen felrótta neki - és Kun 
szempontjából ezt természetesnek is kell tartanunk hogy az ún. hazai ve-
zetés, beleértve Boér Ferencet, egy frakciót alkot, amely Kun szerint gátolta 
a pártmunka teljes kibontakozását. A feszültség tovább fokozódott közöt-
tük, amikor kiderült, hogy a Kommunista 1929-es számaiba Boér írta azo-
kat a cikkeket, amelyek bírálták a KMP vezetését. 

Boér Kun Bélával kapcsolatos véleményének megerősítését látta abban, 
hogy a Komintern vezetői úgy döntöttek: a II. kongresszust követően a 
Kommunista Internacionálénál a magyar pártot ne Kun Béla képviselje. 
Ezt Szerényi Sándor közölte Boérral, s kifejtette: azt szeretné, ha ő vállalná 
a párt képviseletét Moszkvában. Boér, akit az ú j Központi Bizottság tagjává 
választottak, ezt a megbízatást nem vállalta, mivel úgy vélte, hogy a szerve-
zési területen addig elért eredményei, valamint kiterjedt mozgalmi kapcso-
latai következtében a pártért a leghatékonyabban itthon tud dolgozni. Dön-
tésében feltételezhetően az is közrejátszott, hogy úgy vélte: amennyiben 
Moszkvában marad, közte és Kun Béla között éleződni fognak az ellentétek. 

14 Uo. 336 . o. - Boér Ferencnek a KMP II. kongresszusán kifejtett tevékenységével kapcso-
latban lásd KrieszI Jánosné Bruck Janka visszaemlékezését. PIL 867. f. l /k -81 9/a. o. 



A KMP II. kongresszusa után a megválasztott új vezetőség nem jött azon-
nal haza Magyarországra, hanem előbb megbeszéléseket tartottak a kong-
resszus határozatairól és a párt soron következő legfontosabb feladatairól. 
Ennek következtében Boér Ferenc - Berlinen és Bécsen keresztül, mely vá-
rosokban több hetet töltött - csak 1930 májusában érkezett vissza Buda-
pestre. Itthon ismét aktívan bekapcsolódott a Titkárság munkájába. A Tit-
kárság tagjai közül rajta kívül ekkor csak Normái Ernő és Oancz József tar-
tózkodott itthon. 

A hazai munkásmozgalomban ezt az időszakot a nagy megmozdulások, 
tüntetések és a párt vezetőinek ismételt letartóztatásai együtt jellemezték. 
A kongresszusi küldöttek Moszkvában voltak, amikor itthon a KMP Titkár-
ságának vezetésével megbízott Csapó Józsefet és másokat a rendőrség letar-
tóztatta. Ez április végén a kongresszusról hazatértek egy részének a letar-
tóztatásával folytatódott. S ez így ment tovább, júniusban, szeptemberben, 
októberben és decemberben egymást követték a lebukások, egymás után le-
tartóztatták a párt vezetőit és a helyükbe lépőket. Szinte azt mondhatnánk, 
hogy azt tartóztatott le a rendőrség, akit csak akart. Senki előtt sem lehetett 
kétséges, hogy üyen mérvű lebukásokra csak abban az esetben kerülhetett 
sor, ha a rendőrség informátora ott volt a párt vezetői között. Jogosan ke-
resték tehát a provokátort a párt felső köreiben, s a további lebukások meg-
akadályozása érdekében elsődleges fontosságúvá vált a spicli leleplezése. 
Természetesen ez nagy veszéllyel járt, hiszen óhatatlanul a bűntelen is gya-
núba keveredhetett, mint ahogyan ez be is következett. Nem is beszélve ar-
ról, hogy ez a helyzet alkalmasnak mutatkozott a frakciók közötti új erővi-
szonyok kialakítására vagy módosítására is. 

Erre az időszakra lényeges változás következett be az ún. hazai vezetők 
körében. Amíg ugyanis - mint említettük - a II. kongresszust megelőzően 
nem folytattak frakciós tevékenységet, addig a II. kongresszus alatt lénye-
gében szövetségre léptek a volt landleristákkal. Kun Béla már a kongresszus 
időszakában, majd azután is fellépett ez ellen a szövetség ellen, s egyúttal az 
ún. hazai vezetés szerepét is csökkenteni kívánta. Közben fokozatosan a ha-
zai vezetésben is megteremtődtek annak feltételei, hogy a két nagy frakció 
törekvései a napi tevékenység részévé váljanak. Ennek következtében, bár 
nem tudatosan, úgy alakult a helyzet, hogy a másik frakció valódi vagy po-
tenciális képviselője, valamint a párt vezetésébe beépült rendőrügynök elle-
ni harc összemosódott. A vezetésben többségbe kerültek könnyen rendőr-
ügynöknek nézhettek valakit az eltérő álláspontot képviselő, kisebbségben 
maradt pártvezetők közül. Hogy ez nemcsak teoretikus feltételezés, az, úgy 
véljük, az eddigi fejtegetésekből és Boér Ferenc további életútjából egyér-
telműen megállapítható. 



1930. július végén a rendőrség Normái Ernőt és társait letartóztatta. Az 
év során ez volt a harmadik, a párt vezető szervét érintő lebukás. A lebukást 
ekkor már csak a Titkárság két Magyarországon tartózkodó tagja, Boér Fe-
renc és Oancz József kerülte el. Mindkettőjüknek Bécsbe kellett utazniuk, 
hogy a Titkárság és a KÜB közös ülésén a lebukásokkal, valamint a párt te-
vékenységével összefüggő kérdéseket megvitassák. A tanácskozás eredmé-
nyeként olyan határozat született, hogy a napirenden szereplő kérdések 
megtárgyalását Moszkvában kell folytatni. 

Boér Ferenc - az együttes ülés résztvevőivel szemben - ezt a lépést szük-
ségtelennek ítélte. Úgy vélte, felesleges, hogy ezekről Moszkvában tárgyal-
janak; azt javasolta, hogy a Kominternt levélben tájékoztassák a bekövet-
kezett eseményekről, s a további lépéseket a KI válaszától tegyék függővé. A 
határozattal tehát csak Boér nem értett egyet, az értekezlet többi résztvevő-
je - így Szerényi Sándor, Sebes Pál, Oancz József és Rostás István - egyér-
telműen a Moszkvába való utazás mellett volt. Boér helyzetét - a moszkvai 
út elvetése mellett - az is nehezítette s egyben meg is határozta, hogy a ta-
nácskozás résztvevői közül nyüvánosan ekkor már eszik neki voltak fenntar-
tásai Kun Béla tevékenységével szemben. Ebben a helyzetben egy minimális 
bizonytalansági tényező is elég volt ahhoz, hogy az egyének tudatában véle-
kedések, megalapozatlan, irracionális feltételezések valósággá alakuljanak 
át. Bizonytalansági tényező pedig nemcsak a konspirációs válság időszaká-
ban létezett a pártnak és tagjainak az életében, hanem az illegalitás körül-
ményei között a mindennapi tevékenység kényszerű, de kiküszöbölhetetlen 
velejárója is volt. Ilyen körülmények között az az ember, akire a gyanúnak 
akár az árnyéka is rávetődött, szinte lehetetlen feladatot vállalt, ha párthű-
ségét akarta bizonyítani. Boér esetében a döntést az is "leegyszerűsíthette", 
hogy a határozatot "elfogadók" nem vagy nem elsősorban a "rendőrügynök" 
felett ítélkeztek, hanem olyan személy felett, aki a szembenálló frakció né-
zeteit, érdekeit képviseli. A határozatot elfogadók igazságérzetét, tehát azt 
a tudatot, hogy a hozott határozat a párt érdekét szolgálja, "alátámasztotta" 
a valóságos helyzet: a párt felső vezetésében egymást követték a lebukások, 
ráadásul Boér Ferenc ellenezte a határozatot, s nem tartotta szükségesnek, 
hogy a kérdés tisztázása érdekében Moszkvába utazzanak. 

A szavazás eredménye egyértelműen mutatta, hogy Boér Ferenc körül a 
bizalmi légkör megromlott. Ezzel maga is tisztában volt, s mivel tudta, hogy 
vezetői tisztségről lemondani nem lehet, azt kérte, hogy a Komintern dön-
téséig mentsék fel titkársági funkciójából, engedjék hazautazni, s járulja-
nak hozzá, hogy egy alapszervezetben dolgozzon. Miután kérését a résztve-
vők elutasították, Boér végül is hajlandónak mutatkozott, hogy a kérdés 
megtárgyalására Moszkvába utazzon. A körülötte kialakult bizalmatlanság 
gyökerét a frakciók közötti ellentétben vélte felfedezni, ezért azt kérte, 



hogy Szerényi Sándorral együtt vagy Szerényit megelőzve utazhasson 
Moszkvába. Ezzel azt szerette volna elérni, hogy Szerényi előtt vagy leg-
alábbis vele egy időben tájékoztathassa a Kominternt vagy a Komintern VB 
magyar párttal foglalkozó képviselőjét a körülötte kialakult bizalmatlanság 
okairól. Amikor azonban néhány nappal később átvette úti okmányait, Se-
bes Pál közölte vele: Szerényi Sándor már két nappal korábban elutazott 
Moszkvába. Boér ekkor a hozzá tartozó pártügyeket átadta Rostás István-
nak, elmondta neki az Oancz József tevékenységével kapcsolatos észrevéte-
leit is, és Moszkva helyett visszautazott Budapestre. Boérnek ez a döntése 
"leegyszerűsítette" a helyzetet. A Titkárság és a KÜB együttes ülésén részt-
vevők számára ugyanis egyértelműen azt "bizonyította", hogy szemben áll a 
párttal. Ennek megfelelő döntést hoztak, melynek értelmében Boér Feren-
cet 1930. augusztus 15-én kizárták a pártból}5 

A Boér-ügyben hozott kizárási határozat teljes egészében a frakciók kö-
zötti erőviszonyok alapján született: úgy kell és lehet felfogni, mint az eltérő 
véleményt tolerálni képtelen, véleményét érvényesíteni tudó fél döntését.16 

A határozat Boér Ferenc kizárásának okát a likvidátorságban jelölte meg, 
ami opportunista hibáiban, a bolsevik vezetés egységét megbontó tevékeny-
ségében, a pártfegyelem megtagadásában és Komintern-ellenes magatartá-
sában nyilvánult meg. Ezeknek a vádaknak az alátámasztása érdekében Bő-
ért a politikai hibák egész sorával is vádolták. És ebben az összefüggésben 
mi sem természetesebb, mint hogy a határozat szerint Boér Ferenc szembe-
került a hazai kommunista mozgalom felvirágoztatása érdekében hozott 
kongresszusi határozat megvalósításával. Itt azonban egy rövid kitérőt kell 
tenni. 

A hazai kommunista mozgalom történetén ugyanis az a belső ellentmon-
dás is végigvonul, hogy mindig másnak, többnek mutatkozott, mint amüyen 
a valóságban volt. (Ezt az 1945 után kibontakozó párttörténetírás szinte a 
végletekig fokozta, amikor a valóban hősies, de társadalmi súlyukban és ha-
tásukban jelentősnek nem minősíthető fellépéseket, szándékokat, akciókat 
a reálisnál messze túlértékelte.) Ez egyértelműen tetten érhető a kifejtett 
tevékenységről szóló jelentésekben, a párt vezető szervei által megfogalma-
zott állásfoglalásokban, határozatokban. Az illegális kommunista mozga-
lom önmagáról kialakított hamis képe, tudata egyrészt abból a felfogásból 
táplálkozott, hogy 1919 örökösei nem lehettek szárnyaszegett, jelentékte-
len csoportocskák törekvéseinek kifejezői, másrészt a kommunista mozga-
lom küldetéstudatából merített erőt. Ezzel összefüggésben ez a mozgalom 
lényegében nem csak vagy nem annyira a valóságos viszonyoknak, hanem a 

15 Lásd Boér Ferencnek a "Nyugdíjigény bejelentő lap" kérdéseire adott válaszait. (ELTE 
Szociológiai Intézete.) 

16 Kommunista, III. évf. 7. (41.) sz. (lapzárta: 1930. augusztus végén) 11 - 1 2 . o. 



politikai-ideológiai feltételezettségnek, meghatározottságnak kívánt alap-
vetően megfelelni, s számára a teoretikusan feltételezett elvárások jelentet-
ték a mértéket. Mindezek következtében az alaposabban vagy felszínesen 
elsajátított marxizmus alapján és a bolsevik párt politikájának részleges is-
merete mellett szőtték terveiket, fogalmazták meg határozataikat. A kora-
beli gyakorlatban a határozatot attól függetlenül, hogy helyes volt-e vagy 
sem, kötelező volt végrehajtani. Aki pedig ettől eltért, az - még ha utólag le-
egyszerűsítésnek tűnik is - pártellenes tevékenységet fejtett ki. 

Boér Ferenc, miután nem csatlakozott a Kun-frakcióhoz, a KMP II. kong-
resszusát követően is a valóságos lehetőségekből indult ki szervező munká-
jában. Éppen ezért a kongresszusi határozattal ellentétben nem a legfonto-
sabb iparágak nagyüzemeiben kezdett pártalapszervezetet "kiépíteni", ha-
nem ott, abban a közegben, ahol élt, ahol tudott. Tehát elkövette azt a 
"bűnt", hogy a határozattal ellentétben a szakszervezeti munkát nem a 
nagyüzemekben kezdte el, hanem a mozgalom érdekében ott, ahol lehetett. 
Megítélésünk szerint Boér Ferenc realitásérzékére és nem formális szerve-
ző munkájára utal a kizárási határozatnak az a vádja, hogy a határozattal 
szembeszegülve azt az álláspontot képviselte: "ott dolgozzunk, ahol le-
het". 17 Ezt a határozat elfogadói úgy értelmezték, hogy Boér szerint a nagy-
üzemi munkások között nem lehet dolgozni, mert gyávák, s hiányzik belő-
lük az osztályöntudat. 

Ebben az összefüggésben tehát Boér Ferencnek az volt a "bűne", hogy a 
teoretikus elképzeléseken alapuló (s valójában a reális lehetőségeket figye-
lembe nem vevő) kongresszusi határozattal szemben a valós hazai viszo-
nyok talaján próbált meg illegális kommunista tevékenységet kifejteni. 
Mint említettük, Boér Ferencet ekkor még "csak" likvidátorságért, a kong-
resszusi határozatok végre nem hajtásáért, a nagyüzemi munkásság lebe-
csüléséért vonták felelősségre, zárták ki a pártból. Ez a helyzet azonban 
csak napokig állt fenn. Boér Ferencnek az ülegális pártmozgalomban szo-
katlan magatartása ugyanis Oancz Józsefnek kedvezett, s a párt vezetése 
Boér személyében csakhamar "felfedezte" a rendőrspiclit. 

A Kommunistában megjelent újabb, de szintén augusztusra keltezett ki-
zárási határozat-variánsban a hangsúlyt már a "rendőrügynöki" tevékeny-
ségre helyezték át. S e "koncepció" jegyében Boér likvidátori tevékenysége 
is "kenyéradó gazdáinak, Schweinitzeréknek megbízásából" történt.1 

A Titkárság és a KÜB együttes ülésén kialakult véleményt feltételezhető-
en nem csekély mértékben befolyásolta Oancz Józsefnek a KÜB előtt tett 
azon kijelentése, hogy a Titkárság és a KÜB együttes ülésére Normái Ernő 

17 Uo. 11. o. 
18 Kommunista, III. évf. 4 3 . sz. (lapzárta: 1930 . október 6.) 12. o. 



Boér Ferenccel szeretett volna kiutazni, de ezt konspirációs okokra hivat-
kozva Boér visszautasította. S röviddel ezután Normáit letartóztatta a rend-
őrség. Oancz intrikája tehát, amellyel saját valódi szerepét leplezte, ered-
ményes volt. Ráadásul a Kun Béla álláspontját immár elfogadók frakcióst 
láttak a más álláspontot, véleményt képviselő Boér Ferencben. Ennek kö-
vetkeztében úgy véljük, hogy Boér nem csupán az igazi spiclinek esett áldo-
zatául, 19 a döntésben a frakciók közötti harc kíméletlen megnyilvánulása is 
tetten érhető. Azaz feltételezhető, ha Boér Ferenc a többségi véleményt el-
fogadta vagy képviselte volna, a spicliség gyanúja, vádja alól tisztázni tudta 
volna magát Oancz intrikája ellenére is. Boér azonban, mivel nem csatlako-
zott a Kun Béla által képviselt irányvonalhoz, szembekerült a Titkárság 
többségi véleményével, s mivel az illegális viszonyok között nem szokásos, 
nem elfogadott lépésre szánta el magát, a gyanú, mi több, a "bizonyosság", 
hogy ő az áruló, a többiek szemében egyértelművé vált. A megváltozott 
helyzetet pontosan tükrözi a Kommunista című illegális lapban Boér Fe-
renccel kapcsolatban megjelent közlemények címe is. Addig ugyanis, amíg 
Oancz József nem lépett közbe, csak Boér "Kizárási határozat"-áról olvas-
hatunk. Oancz "vádjait" követően azonban már "Boér Ferenc jó rendőr-
spicli lett!" címmel közölt terjedelmes írást a Kommunista. Ebben a cikk-
ben már jelentőségét vesztette a likvidátorság, a kongresszusi határozatok 
figyelmen kívül hagyása is. A hangsúly a mozgalom elárulására, a rendőrség 
kiszolgálására tevődött át. Úgy véljük, fölösleges ebből az írásból részlete-
sen idézni. Elég, ha a Bőért "jellemező" kulcsszavakat, kifejezéseket gyűjt-
jük ki: "Schweinitzer-ügynök", a "KMP történetének legveszedelmesebb és 
legbecstelenebb spiclije","bitang áruló", "magyar ohrana", "elvetemedett 
ügynök", "belülről bomlasztó", "az opportunizmust becsempésző", "burzsoá 
ügynök", "Schweinitzer-legény", "provokátor", "sikkasztó", "a munkásosz-
tály véreskezű hóhérjainak szolgája", "a párt dezorganizálója", "áruló", 
"szabotáns", "rendőrügynök", "osztályáruló", "rendőrbérenc" stb. Elgondol-
kodtató az a mélységes gyűlölet, melyet ezeknek a fogalmaknak a használa-
ta tükröz. A riasztóan nyers, durva, kíméletlen, éles hangnem megdöbben-
tő, az igazi meglepetés azonban akkor érné az olvasót, ha az itt használt fo-
galmakat összehasonlítaná a burzsoáziával kapcsolatban használt fogal-
makkal, kifejezésekkel. A pártból igazságtalanul kivetett személyekkel 
szemben használt hangnemhez, megfogalmazáshoz képest ugyanis sokkal 
mérsékeltebb, árnyaltabb címkézést használtak vele szemben. 

A párt, pontosabban a párt vezetői által meghozott ítéletet azután akin le-
hetett, végrehajtották. Az ítéletvégrehajtás azonban számos esetben csak 

19 Borsányi György: i. m. 342. o. 
2 0 Kommunista,III.évf.43.sz.(lapzárta: 1930 .október6 . )9 -12 .o . 



1944-1945 fordulója után következett be, akkor, amikor a párt vezetése a 
múltra, az akkori jelenre s a jövőre vonatkoztatva is felhatalmazva érezte 
magát, hogy a mindenkori "igazságot" meghatározza. 

Vajon milyen bolsevik "lelkiismeret" kellett ahhoz, hogy amikor rövide-
sen kiderült: Boér Ferencnek csak egy "vétke" van, nevezetesen, hogy nem a 
Kun-frakciót, hanem saját felfogása és meggyőződése szerűit a hazai kom-
munista és munkásmozgalmat kívánta szolgálni, akkor a vádló pártvezetés 
nem követte meg őt. Továbbá az a kérdés is felvetődik, hogy majdnem ötven 
évvel később Nemes Dezső - a korabeli rendőrségi dokumentumok ismere-
tének ellenére - müyen "erkölcsi" megfontolásból írt a Boér magatartásá-
ban meglévő gyanúra okot adó elemekről, amelyek szinte még a pártból való 
kizárását is indokolták. Nemes Dezső nem támasztotta alá tényekkel az ál-
láspontját, nem írta meg, milyen gyanúra okot adó elemekre gondolt. így, 
megítélésünk szerint, a régi, jog és alap nélküli vádak felelevenítésével ál-
lunk szemben.21 Ebben a vonatkozásban Szerényi Sándor sem kivétel. A 
hazai kommunista mozgalom tragikus tévedéseinek, bűneinek és saját hi-
báinak ismeretében is kitartott amellett, hogy Boér Ferenc pártellenes tevé-
kenységet folytatott.22 Nemes és Szerényi késői álláspontja között csak 
annyi a különbség, hogy amíg Nemes Dezső Boér Ferenccel kapcsolatban 
nem határolta el magát egyértelműen a "rendőrspicliség" vádjától, addig 
Szerényi Sándor már csak a "hivatalos" pártvonallal szembeni Boér-fellé-
pést tartotta megbocsáthatatlan bűnnek. S itt újból kénytelenek vagyunk 
felvetni a kérdést: annyi év után - ismerve a korabeli hivatalosnak tekintett 
pártvezetés, pártvonal tragikus hibáit - vajon mi akadályozta, gátolta meg 
azt, hogy a párt hibás stratégiáját és taktikáját nem követők igazságát elis-
merjék? Úgy véljük, hogy - az egyéni, személyes érdek nem elhanyagolható 
szerepe mellett - e magatartást a kommunista mozgalom mélyebben fekvő 
hamis érdekeinek védelmezése határozta meg. 

Boér - mint említettük - , amikor világossá vált számára, hogy igazát a ki-
alakult feltételek, körülmények között nem tudja érvényesíteni, Moszkva 
helyett Budapestre utazott. Sajnos, a pártvezetőséghez írt levele nem áll 
rendelkezésünkre. A Kommunista 1930. október 6-i száma félmondatokat 
idéz belőle, így ebben a vonatkozásban csak erre a hitelesnek valójában nem 
tekinthető forrásra hivatkozhatunk. E szerint Boér Ferenc 1930. augusztus 
8-án érkezett meg Budapestre. 1930 októberéig, annak ellenére, hogy kizár-
ták a pártból, valamelyest biztonságban érezhette magát. Feltételezhető 
ugyanis, hogy kevesen tudták, hogy a Kommunista első közleményében em-
lített, a pártból kizárt Joó, illetve Eisen azonos Boér Ferenccel. A rendőrség 

21 Nemes Dezső: Észrevételek Borsányi György: Kun Béla politikai életrajza című munkájá-
hoz. Párttörténeti Közlemények, 1 9 7 9 . 3 . sz. 99. o. 
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azonban, ha másként nem, a letartóztatott kommunista vezetők vallomásai 
alapján tisztában volt vele, hogy Joó, Eisen, Vas, Vasvári stb. azonos Boér 
Ferenccel. Ez a relatív biztonság 1930 októberében megszűnt, mert a párt a 
Kommunistá ban hivatalosan nyilvánosságra hozta, hogy a Joó, Eisen, Vas, 
Vasvári stb. illegális neveket használó személy Boér Ferenc. Úgy véljük, 
hogy ennek a feljelentésnek is tekinthető írásnak a minősítésével még akkor 
sem szükséges foglalkoznunk, ha tudjuk, hogy Oancz Józsefen keresztül a 
rendőrség pontosan ismerte Boér Ferencnek az illegális kommunista moz-
galomban játszott szerepét. Apróságnak tűnik, de szükségesnek tartjuk 
megjegyezni, hogy a "leleplezett", a pártból kizárt "rendőrspicli" későbbi 
felesége, Rottman Edit, akivel Boér Ferenc már ekkor együtt élt, továbbra is 
a KMP apparátusában dolgozhatott. 

A Kommunista 1930. október 6-i számának megjelenését követően Boér 
Ferencnek nem maradt más választása, mint az, hogy illegalitásba vonuljon. 
Ettől kezdve Loósz Konrád néven élt. Jól ismerte az ülegális kommunista 
mozgalmat ahhoz, hogy tudja: szabad életét nem csak a rendőrség veszé-
lyezteti. Ennek alátámasztása érdekében úgy véljük, érdemes hosszabban 
idézni a Hirossik János volt népbiztos és Biermann István által összeállított 
jelentésből: 

"Voltak egyes párttagok, akik Boér Ferenccel, [sic!] kinek spiclisége két-
ségen kívül bizonyítva lett, kit a rendőrség helyezett el a Schmoll-paszta-
gyárba gyakornoknak, de akit a látszat kedvéért az osztálybíróság elítélt, 
védelmezői és pártfogói akadtak anélkül, hogy a védelmi bizottság ezek el-
len eljárt volna. 

Ezen a téren egységes eljárási szabályoknak kell érvényesülni. A kommu-
nista pártban nincsen senki mellett semmiféle szentimentalizmus, nincs ke-
gyelmi aktus, és a konspiráció szabályai mérvadók fentről lefelé, úgyszintén 
fordított irányban egyaránt. A kommunista pártban nincsen mozgalmi 
múlt, tevékenységi érdem, fiatalos tapasztalatlanság, minden tény és hiba, 
szándékos vagy szándéktalan tévedés, tudattalan árulás vagy tudatos elszó-
lás a párt és a konspirációs szabályok tökéletes értelmezése szerint dönthe-
tők el."23 

A jelentés írói szerint - amely írás a csendőrség nyomozó osztályára ke-
rült - az, aki a kommunista emigráció (feltételezhető, hogy ezen a moszkva-
it értették) és a KMP stratégiai vonala ellen agitál, intrikál, a szektarianiz-
mus vétségébe esik.24 

1930. október l-jétől Boér az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ 
árukihordó ja lett. Itt 1931. február 10-ig dolgozott. Február 12-től - to-
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vábbra is álnéven - a Sehmoll és Kallós Vegyészeti Gyárban műszaki tiszt-
viselő volt. E munkakörben azonban nem sokáig fejthette ki tevékenységét, 
mert 1931. március 15-én a rendőrség detektívjei letartóztatták. 

Boér életútja szempontjából azonban letartóztatásáig még egy igen fon-
tos dolog történt. "Leleplezését", kizárását követően is tovább folytatódott 
a párt vezetőinek a letartóztatása, miután Oancz József továbbra is a párt-
vezetés bizalmát élvezte. Boér Ferenc megítélése szerint az így kialakult 
helyzetet Kun Béla arra használta fel, hogy határozottan fellépjen a vele 
szemben még némi függetlenséget megőrző ún. hazai vezetés ellen. Ez 1931 
januárjában Szerényi Sándornak és a Titkárság többi tagjának a leváltásá-
val be is következett. Boér Ferenc ekkor - hívő kommunistaként, igaza tu-
datában - a párt érdekében cselekvésre szánta el magát. Rottman Edit köz-
vetítésével találkozott Komor Jenővel és Vándor Pállal, a KMP tagjaival, s 
elhatározták, hogy a hazai mozgalom hatékonysága, tömegbefolyása, vala-
mint a Komintern vezetőinek reális tájékoztatása érdekében 1931 február-
jában Leninista címmel lapot jelentetnek meg. Egyértelműen a Kommunis-
ta Internacionálé alapján állónak definiálták önmagukat, és elhatárolódtak 
a pártbontás, a párton kívüli szervezkedés vádjától. "A Kommunista Inter-
nacionálé mainál szorosabb vezetése és ellenőrzése mellett működő erős, 
akcióképesebb Kommunisták Magyarországi Pártja és annak opportuniz-
mustól mentes bolseviki forradalmi vezetése megteremtéséért" indítanak 
küzdelmet - írták.26 Célul tűzték ki az igazi bolsevik párt s az igazi bolsevik 
vezetés megteremtését. Ennek megfelelően nemcsak elhatárolták magukat 
a KMP akkori vezetőségétől (különösen annak külföldön élő részétől!), ha-
nem harcot is indítottak annak eltávolításáért. Boér Ferenc azt szerette vol-
na elérni, hogy akcióképes, a tagságra támaszkodó, következetesen dolgozó, 
a sikertelenségért nem másokat vádoló vezetés irányítsa a pártot. Fellépé-
süket történelmi szükségszerűségnek tartotta, s úgy vélte, hogy mozgalmuk 
új szakaszt fog hozni a párt életében. Boér alapjában helyesen ismerte fel 
a párt irányításában és tevékenységében meglévő hibákat, azt azonban nem 
mérte fel, hogy törekvései oly mértékben ellentétesek a megmerevedett 
pártstruktúrával és a párton belül kialakult értékviszonyokkal és szokás-
renddel, hogy a párt, a mozgalom megújítása érdekében tett lépéseit sem a 
párt akkori, sem későbbi vezetése nem fogja támogatni. Azaz, hogy Boér 
fellépését, a Leninista megjelentetését megbocsáthatatlanul pártellenes lé-
pésnek fogják tekinteni. 

A kb. 500 példányban sokszorosított Leninista című lapnak mindössze 
egyetlen száma jelent meg, mert Bőért nem sokkal a lap megjelenése után 
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letartóztatták. 1931. március 15-én a kora reggeli órákban a Ganz Gyárba 
ment, mert a gyár főbizalmija, Ábrahám, részleges bérharcukkal összefüg-
gésben, a tanácsát kérte. Délben nővérénél, Rideg Mihálynénál ebédelt, aki 
a Mester utcában lakott. Nővéréhez menet az utcán semmi gyanús dolgot 
nem észlelt. Kifelé jövet azonban Tütő detektív vezetésével egy hét főnyi 
csoport elfogta és letartóztatta. A Budapesti Rendőrfőkapitányságra vitték. 
Boérnál a detektívek nagyobb pénzösszeget találtak, amelyről hamar kide-
rült, hogy a Sclimoll és Kallós Vegyészeti Gyár utazó tisztviselőinek a fize-
tése. A pénzt egy nappal korábban vette fel, mert az is feladatai közé tarto-
zott, hogy a fizetés napján vidéken tartózkodó tisztviselők fizetését felve-
gye, az egyes személyeknek visszaérkezésükkor átadja. A rendőrség eköz-
ben házkutatást tartott Boér lakásán is és munkahelyén is, a Leninista pél-
dányai és a lapot előállító nyomda után kutatva. 

A kihallgatás során Boér Ferenc számára egyértelműen világossá vált, 
hogy elsősorban nem a korábbi mozgalmi tevékenységéért, hanem a Leni-
nista című lap megjelentetéséért tartóztatták le. A mozgalmi munkájával 
kapcsolatos kérdésekre megtagadta a választ, de hamar rá kellett jönnie, 
hogy a nyomozók a KMP II. kongresszusán kifejtett, majd a hazatérése utá-
ni mozgalmi tevékenységéről szinte teljes körű információval rendelkez-
nek. 

A levéltári dokumentumok alapján megállapítható: a nyomozati szervek 
még akkor is pontosan ismerték volna Boér Ferenc egész tevékenységét, ha 
a rendőrség beépített emberétől, Oancz Józseftől nem kaptak volna infor-
mációt. A korábban letartóztatott Földes Pál és Házi Ferenc ugyanis vallott, 
sőt saját szerepük, az illegális mozgalomban kifejtett munkájuk jelentősé-
génekcsökkentése érdekében vallomásaikban Boér szerepét felértékelték. S 
ebben nincs semmi különös, lebukás esetén többnyire ez történt. Boér Fe-
rencre pedig Földes Pál és Házi Ferenc nyugodt lelkiismerettel tett terhelő 
vallomást, mert így a "rendőrspicli" még súlyosabb büntetésben részesülhet. 

Boér erkölcsi tartását, rendíthetetlen kommunista hitét, a párt iránti hű-
ségét a Földes Pállal és Házi Ferenccel történt szembesítés során felvett 
jegyzőkönyv hitelesen tükrözi. Boér Ferenc ugyanis a következőket mond-
ta: 

"Házi Ferenc múlt év január 15-én lefogatott a vallomásában arra hivat-
kozik, hogy a pártkapcsolatokat neki egy Joó illegális nevet használó egyén 
adta. Én Házi Ferenc vallomására kijelentem, hogy nem vagyok azonos a 
Házi által említett Joó illegális nevű egyénnel, melyet azzal kívánok alátá-
masztani, hogy Házi engem személyesen ismer, holott jegyzőkönyvében egy 
előtte ismeretlen Joó nevet használó egyénről beszél. 

A KMP második kongresszusán részt vettem, annak sem helyéről, sem 
időpontjáról nyilatkozni nem kívánok. A kongresszuson közreműködtem a 



párt politikai, stratégiai és taktikai vonalának kidolgozásában. A kongresz-
szuson több ízben felszólaltam és részt vettem a szervezeti tételek és a párt 
szervezeti szabályzat bizottsági előkészítő munkájában. 

A kongresszusról visszatérve, mint megválasztott titkársági tag, az illegá-
lis mozgalomba ismét bekapcsolódtam, és munkám a párt központi bizott-
sága által kiadott utasításoknak végrehajtásából állt. Hogy ebben a tevé-
kenységemben kikkel érintkeztem, felvilágosítást adni nem vagyok hajlan-
dó. 

Nem felel meg a vizsgálati fogságban levő Földes Pál gyárigazgatónak az a 
vallomása, hogy én őt párttevékenységre szólítottam volna fel, és neki az il-
legális mozgalom kapcsán utasításokat vagy pénzt adtam volna. Földes állí-
tása valótlan, őt egyáltalán nem ismerem. 

Múlt év október havában a Kommunista című sajtótermékben reám vo-
natkozólag egy cikk jelent meg, mely azt közli, hogy engem pártbontó és 
rendőri besúgó tevékenységem miatt a kommunista pártból kizártak. Erről 
a cikkről tudomásom van, miután belső pártügyről van szó, a cikkre vonat-
kozólag minden felvüágosítást megtagadok, továbbá arra nézve is, hogy a 
kommunista pártból való kizárásom óta mily irányú tevékenységet fejtek 
ki. 

A lakásomon tartott házkutatás alkalmával körülbelül 70 darab különbö-
ző, részben külföldi, részben belföldi kommunista kiadványt találtak. 

Ugyanez alkalommal egy saját kezűleg írt cikk-részletet is megtaláltak, 
mely 'Opportunista pártvezetés - pártakció képtelenség' cím alatt a f. év 
február havában megjelent Leninista című kommunista sajtótermékben lá-
tott napvüágot. 

Arra vonatkozólag, hogy a Leninista című kommunista lappal müyen 
összeköttetésem van, annak ki a szerkesztője és kik a munkatársai, minden 
felvüágosítást megtagadok. 

Személyi motozásom alkalmával nálam talált 'Kedves Barátaim!' kezdetű 
gépírásos levélre vonatkozólag nem nyüatkozom. 

'Osztályuralom és osztály tagozódás a mai Magyarországon' című gépírá-
sos jegyzet egy szemináriumi előadás-tervezet. 

A letétbe helyezett sárga gépírásos névsor a Schülinger-ügyben szereplő 
egyének neveit tartalmazza, hogy erre miért volt nekem szükségem, felvüá-
gosítással nem szolgálok. 

'A munkás- és parasztszövetség tennivalói Magyarországon' című gépírá-
sos levél az én szerzeményem, melyet a Parasziok Lapja részére szándé-
koztam beküldeni."28 
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Amikor pedig szembesítették Földes Pállal, aki felismerte benne az Eisen 
néven szereplő egyént, akkor Boér egyértelműen tagadta, hogy Földessel 
bármikor is találkozott volna, illetve hogy az általa elmondottak megfelel-
nének a valóságnak. 

A jegyzőkönyv fentiekben közölt részéből is egyértelműen kitetszik, hogy 
Boér Ferenc nemcsak a vele szembesített személyek állítását tagadta, utasí-
totta vissza, hanem minden olyan kérdésre megtagadta a választ, amely a 
pártra, a párt tevékenységére és saját tényleges pártmunkájára vonatko-
zott. A jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a pártot védve, nem egé-
szítette ki új ismerettel a rendőrségnek a KMP-ről szerzett addigi ismerete-
it. 

Természetesen ez sem a nyomozókat, sem a főügyészséget, sem a bírósá-
got nem tévesztette meg. Ennek megfelelően a főügyész 1931. április 4-én 
kelt levelében tájékoztatta az Igazságügyminisztériumot, hogy a nyomozás 
iratait a királyi ügyészségnek visszaküldte, és a vádirat benyújtásához hoz-
zájárult. 

A királyi főügyész Boér Ferencet az 1921. évi III. tc. 1. paragrafus 1. be-
kezdésébe ütköző, az állam és a társadalom törvényes rendjének erőszakos 
felforgatására irányuló bűntett címén azzal vádolta, hogy 1929-ben és 
1930-ban Budapesten a Kommunisták Magyarországi Pártjának kiépítésé-
re és megszervezésére irányuló mozgalomban irányító tevékenységet fej-
tett ki. 

"Boér Ferenc - olvasható a vádiratban aki államellenes bűncselekmény 
miatt 2 évi fogházbüntetésre ítéltetett és büntetésének kitöltése után 1929. 
február hóban szabadult, szabadulása után rövid idővel ismét szerepet vál-
lalt az államellenes szervezkedésben, s mint kerületi bizottsági, majd párt-
bizottsági tag, illetve titkársági tag Eisen és Joó illegális név alatt fejtett ki a 
szervezkedés egészére kiható tevékenységet. Részt vett az 1929. augusztus 
1., november 7., továbbá a téli tüntetések előkészítésében és megrendezésé-
ben. 

A KMP IL kongresszusát előkészítő munkában részt vett, az Áprüovkán 
megtartott kongresszuson mint a szervezeti tételek és pártszervezeti sza-
bályzat kidolgozását előkészítő bizottság tagja működött, a kongresszuson 
több ízben felszólalt, tanácskozásaiban, a határozatok meghozatalában 
részt vett. A kongresszusról való visszatérése után mint a kongresszus által 
megválasztott titkársági tag állandó összeköttetést tartott fenn a központi 
titkársággal, annak utasításait átvette és végrehajtásukról gondoskodott, 
irányította a szervezés további kiépítését, előkészítette a tüntetéseket. 

Összeköttetésben állott Földes Pállal és Házi Ferenccel, s azok részére a 
központi utasításokat továbbította. 



Kommunista illegális sajtótermékek részére közleményeket írt, s a kom-
munista párton belül is a legszélsőbb baloldali irányzatot képviselte."29 

Megjegyezzük, hogy a rendőrségnek az volt az érdeke, hogy a mozgalom-
ba beépített embere minél tovább "dolgozhasson", így a vádiratban Boér Fe-
renc mellett a "szökésben" lévő Oancz József is szerepelt.30 

Szinte a királyi főügyész indítványával egy időben, 1931. áprüis 7-én, szi-
gorúan bizalmas jelentést kapott a rendőrség főkapitánya. A jelentés írója 
arról tájékoztatta, hogy 1931. március 27-30. között a KMP Külügyi Bi-
zottsága ülést tartott Berlinben. "Az értekezlet egyetlen tárgya a 'magyar-
országi lebukások ellen való eljárás' volt. Bár birtokomban van a tárgyalás 
majdnem teljes tartalma, mégis csak a március 30-án hozott határozatot is-
mertetjük. Előzetesen ismertetnünk kell, hogy a pártot sikerült Moszkvá-
ban diszkreditálni. Az idehaza működő ún. KB (Központi Bizottság) ugyan-
is a Moszkvából kiküldött vizsgálóbiztosnak - határozott tudomásunk sze-
rint - a lebukások egyedüli okául Boér Ferencet, az egyik legfontosabb pozí-
cióban lévő vezetőjét jelölte meg. Állandóan rendőrkémnek deklarálták, ki 
akarták csalni Moszkvába, hogy végezzenek vele. Boér ártatlan, s már két 
oldallal szemben kell védekeznie, az elvtársakkal szemben s a budapesti 
rendörséggel szemben. [Kiemelés tőlem - T. P. P.] Körülbelül 4 hónapos 
hajsza után letartóztattuk, s a párt, hogy magát Moszkvával szemben iga-
zolja, azt hirdette, hogy Boér elfogatása csak trükk a rendőrség részéről, 
nemsokára szabadul. Most, hogy ez az ember már hónapok óta ül, s amint a 
kommunisták védői arról meggyőződhettek, elég súlyos vádirat készült elle-
ne, a KÜB felelősségre vonta a^ártot. Tette ezt annál is inkább, mert köz-
ben a lebukások folytatódtak." A jelentés készítője ezután ígéretéhez hí-
ven ismertette a Berlinben elfogadott határozatot, amely egyértelműen 
hangsúlyozta, hogy a párt magasabb szerveit tendenciózusan félrevezették. 
A határozat utasította "a párt vezetőségét, tehát a Titkárságot és a központi 
bizottságot, hogy keresse az árulót, de a saját soraikban".32 Úgy véljük, 
hogy ez a jelentés több szempontból meghatározó jelentőségű irat. Megha-
tározó, mert egyértelműen alátámasztja Boér Ferenc ártatlanságát és en-
nek feltehetőleg a kommunista mozgalom hazai és külföldi vezetői is tuda-
tára ébredhettek. Ez a jelentés, amely a párttörténetírás előtt már korábban 
is ismeretes volt, azt is dokumentálja, hogy egy látszólagos vagy vélt érdek 
még ötven év távlatából is milyen makacsul tartotta magát s fenntartotta 
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azt az igazságtalanságot és jogtalanságot, melyet pártérdekre hivatkozva 
oly sokszor és oly sokan elkövettek. 

A rendőrség más csatornákon keresztül is információhoz jutott. 1931. 
május 15-én kelt tájékoztató levelében Lám Dezső, Debrecen főkapitány-
helyettese a KMP "önvédelmi alakulatairól" tájékoztatta a belügyminisz-
tert. Lám Dezső szerint az önvédelmi alakulatok tagjai csak "a legnagyobb 
elszántságot tanúsító egyének lehetnek, feladatuknak [sic!] elsősorban a 
rendőrségi besúgók leleplezése, később merényletek keresztülvitele". Ez az 
irat Boér Ferenccel kapcsolatban röviden ismertette az Új Márciusban 
megjelent leleplező írást.33 

Az a vádirat, melyet a királyi főügyész Igazságügyminisztériumba felter-
jesztett anyaga alapján fogalmaztak meg, nem áll rendelkezésünkre. Fenn-
maradt viszont Boér Ferenc 1931. május 9-én kelt, a Budapesti Királyi Tör-
vényszékhez benyújtott "észrevétele".34 Boér Ferenc ebben a kézzel írt le-
velében önérzetesen és részletesen kifejtette egyet nem értő véleményét az 
ügyészség Királyi Törvényszékhez benyújtott vádiratával kapcsolatban. 
Boér a vádirat ténybeli tévedéseinek korrigálása mellett tagadta azt a szere-
pet, melyet Földes Pállal, Házi Ferenccel és Oancz Józseffel kapcsolatban 
neki tulajdonítottak. Szerinte indokolatlan az ügyészségnek az a törekvése, 
hogy az általa kifejtett tevékenységet az 1921. ül. tc. 1. paragrafus, 1. be-
kezdés szerint minősülő cselekménynek minősítse. Boér, hogy a vádiratban 
megfogalmazottak jelentőségét, súlyát csökkentse, kísérletet tett arra, hogy 
saját mozgalmi tevékenységét jelentéktelennek tüntesse fel. 

Sajnos, azok a dokumentumok, amelyek alapján megállapíthatnánk, 
hogy Boér beadványára hogyan reagált a bíróság, nem állnak rendelkezé-
sünkre. Ismerjük viszont a Királyi Büntető Törvényszéknek az 1931. no-
vember 30-án, a nyilvános főtárgyaláson Boér Ferenc ügyében hozott ítéle-
tét. Az ekkor már nyolc hónapja előzetes letartóztatásban lévő vádlottat az 
1921. évi IH. tc. 1. paragrafusának első bekezdése és 9. paragrafusa alapján 
(a Btk. 91. paragrafusának alkalmazásával) két évi fegyházbüntetésre, illet-
ve tíz évi hivatalvesztésre és politikai jogainak ugyanüyen tartamú felfüg-
gesztésére ítélték. 

A bíróság Boér Ferenc ügyében meghozott ítéletét a következőkkel indo-
kolta: 

"I. 

1. Boér Ferenc az 1927. évben államellenes bűncselekmény miatt már két 
évi fogházra ítéltetett. Szabadulás után, 1929. év február havában újra bele-
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kapcsolódott a kommunista mozgalomba, s először mint kerületi bizottsági 
tag, majd mint bizottsági és titkársági tag működött. Részt vett az 1929. évi 
augusztus 1-jére és november 7-ére tervezett, továbbá a téli tüntetések 
előkészítésében, s általában vezető szerepet játszott a Kommunisták Ma-
gyarországi Pártjának újjászervezésében. 

A Kommunisták Magyarországi Pártjának második kongresszusán köz-
reműködött a párt politikai, stratégiai és taktikai vonalának kidolgozásá-
ban. Több ízben felszólalt és részt vett a szervezeti tételek és a pártszerveze-
ti szabályzat kidolgozásának munkájában. 

A kongresszusról való visszatérése után titkársági tagként állandó össze-
köttetést tartott fönn a párt központi bizottságával, annak utasításait átvet-
te, és végrehajtásukról gondoskodott. 

A kommunista sajtótermékek részére közleményeket írt. 
Budapesten, 1930. év november óta Loósz Konrád álnéven lakott, s ezt a 

nevet használta a Schmoll és Kalló cégnél is, ahol mint irattáros dolgozott. 
Lakásán a házkutatás alkalmával különböző, részben belföldi kommunista 
kiadványokat, saját kezűleg írt és gépírásos cikkeket, továbbá röpiratterve-
zeteket találtak. LJ 

II. 
A kir. törvényszék ezt a tényállást Boér Ferenc vádlottnak a nyomozás so-

rán és a vizsgálóbíró előtt tett s a főtárgyaláson kellő és alapos indok nélkül 
visszavont beismerése, továbbá Hain Péter, Wayand Tibor és Lábody Gyula 
tanúk főtárgyalási vallomása, végül Földes Pálnak 1931. évi február hó 17. 
napján a vizsgálóbíró előtt terheltként tett előadása alapján állapította meg. 
A tényállás megállapításánál különös súlyt helyezett a kir. törvényszék a 
Boér Ferenc vádlottnál lefoglalt kommunista sajtótermékekre és kéziratok-
ra is, amelyek a nevezett vádlott beismerését a főtárgyalás egyéb adatait ki-
egészítőén nagymértékben megerősítik és valószínűsítik. 

E tényállás szerint a vádlottak a Kommunisták Magyarországi Pártjának 
kiépítésére, megszervezésére és ekként az állam és társadalom törvényes 
rendjének erőszakos fölforgatására és megsemmisítésére, különösen a pro-
letár társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos úton való létesí-
tésére irányuló mozgalomban vezetői tevékenységet fejtettek ki. Cselekmé-
nyük ennélfogva az idézett törvényhely alá eső bűntettet kétségtelenül meg-
valósítja. 

Boér Ferenc büntetésének kiszabásánál a kir. törvényszék súlyosbító kö-
rülmény gyanánt vette figyelembe, hogy a nevezett vádlott hasonló bűncse-
lekményért már meg volt büntetve. 



Viszont enyhítő körülményül szolgált, hogy a bűncselekmény felderítését 
voltaképpen a vádlott beismerése tette lehetővé./../'35 

A tárgyalás után Bőért visszaszállították a Gyűjtőfogházba, ahol meg-
győződésének megfelelően próbálta kifejezésre juttatni véleményét. A 
Gyűjtőfogház fennmaradt fegyelmikönyvének kommunistákra vonatkozó 
tételei között Boér Ferenc ellen három fegyelmi határozatot találtunk. A 
bejegyzés szerint a fegyelmi kihallgatáson az 1932. július 25.-júIius 30. kö-
zött Fürst Sándor és Sallai Imre statáriális bíróság elé kerülése miatt tartott 
éhségsztrájkkal összefüggésben "az osztálybíróság gyilkossága ellen" tüta-
kozott, s ezért kedvezményelvonásban és egyéb büntetésben (magánzárka, 
sötétzárka, a séta időtartamának lerövidítése) részesítették.36 

Itt most hiányzik egy újabb dokumentum: Boér ugyanis fellebbezett a Ki-
rályi Büntető Törvényszék előzőekben idézett ítélete ellen. Ügyét a Buda-
pesti Királyi ítélőtábla 1932. szeptember 23-án tárgyalta.37 A bírósági tár-
gyaláson most is, mint korábban, az ellene felhozott vádakat összekapcsol-
ták a még mindig szökésben lévő (s valójában időközben a Szovjetunióban 
letartóztatott) Oancz József ügyével. A Királyi ítélőtábla azonban nem a 
vádlott védőjének kérését, hanem az ügyész fellebbezését vette figyelembe. 
Ennek megfelelően az előző, két évre szóló fegyházbüntetés időtartamát 
három évre emelte. A Budapesti Királyi ítélőtábla indoklása szerint: 

"Boér Ferenc vádlott védője az első bírói ítélet ellen alaki semmisség ok-
ból amiatt jelentett be perorvoslatot, mert az első bíróság Földes Pál tanú-
nak, aki a vallomástételt a főtárgyaláson megtagadta, a vizsgálóbíró előtt 
1931. évi február hó 17-én tett vallomását az ő ellenzése dacára felolvastat-
ta. 

A Kir. ítélőtábla az elsőbírósággal egyezően úgy találta, hogy Földes Pál 
tanú [a] vallomástételt a főtárgyaláson a Bp. 208. paragrafus alapján tör-
vényszerűen tagadta meg, s így a nevezett tanúnak a vizsgálóbíró előtt tett 
vallomása a főtárgyaláson a Bp. 313. paragrafus 3. bek. értelmében nem volt 
ugyan felolvasható, miért is az elsőbíróság annak felolvasásával a Bp. 384. 
paragrafus 8. pontja alá eső alaki semmisségi okot valósította meg, - ez a 
semmisségi ok azonban az elsőbírói ítélet megsemmisítésének alapjául 
azért nem szolgálhatott, mert a Kir. ítélőtábla megítélése szerint Boér Fe-
renc vádlott bűnössége eme felolvasott vallomás figyelmen kívül hagyása 
mellett is megállapítható volt, s így a panaszolt alaki sérelem az ítéletre nem 
volt befolyással. 
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Érdemben: A Kir. ítélőtábla az elsőbíróság ítéletében foglalt tényállást az 
ott felhívott bizonyítékok alapján, azonban Földes Pál tanú felolvasott vizs-
gálóbírói vallomásának figyelmen kívül hagyásával, nemkülönben a fellebb-
viteli eljárás során felvett bizonyítás kiegészítésanyaga alapján is mindkét 
vádlottat illetően valónak fogadta el, s ennek alapulvétele mellett úgy talál-
ta, hogy az elsőbíróság mindkét vádlott bűnösségét helyesen állapította 
meg, s a cselekményeket törvényszerűen minősítette. 

Nem vehette ugyanis figyelembe a Kir. ítélőtábla Boér Ferenc vádlottnak 
a fellebbviteli eljárás során előterjesztett azt a védekezését, hogy ő a vádba 
tett cselekményeket már csak azért sem követhette el, mert őt a kommunis-
ta párt tagjai sorából kizárta. E részben ugyanis a Kir. ítélőtábla a fellebbvi-
teli eljárás során kihallgatott Révai József, Földes Pál és Házi Ferenc tanúk 
vallomása alapján azt látta bizonyítva, hogy Boér Ferenc vádlottnak a párt-
ból való kizárása 1930. év őszén történt - amivel szemben a vádlott a vádbe-
li cselekményeket ezt megelőző időben követte el, így az Áprilovkán tartott 
pártkongresszuson is 1930. év tavaszán vett részt. 

Boér Ferenc vádlott büntetésének kiszabásánál a Kir. ítélőtábla enyhítő 
körülménynek vette a nevezettnek a nyomozás során tett felfedező jellegű 
és így perjogi értékkel bíró beismerését, amivel szemben súlyosbítóképp 
mérlegelte a visszaesést, valamint a vádlottnak az elsőbírói főtárgyaláson 
tanúsított kihívó magatartásában megnyüvánuló megrögzöttséget, s ezekre 
figyelemmel úgy látta, hogy az elsőbíróság a büntetés kiszabásánál a Btk. 
91. paragrafusát tévesen alkalmazta, miért is annak mellőzésével Boér Fe-
renc vádlott büntetését arányosan felemelte. Megjegyzi még e részben: a 
kir. ügyésznek a büntetés súlyosítása végett bejelentett perorvoslatát a Btk. 
91. paragrafus alkalmazása miatt használtnak tekintette."38 

Boér Ferenc ebbe az ítéletbe sem nyugodott bele. A Magyar Királyi Kúria 
1932. november 8-án foglalkozott az ő és a szökésben lévő Oancz József 
ügyével.39 Boér ügyében részben a közvédő, részben maga Boér nyújtott be 
a bűnösség megállapítása és a büntetés mértéke miatt semmisségi pimaszt. 
A Magyar Királyi Kúria azonban mind a közvédő, mind az ő beadványát el-
utasította, s ennek megfelelően a Királyi ítélőtábla Gadó István tanácsa ál-
tal meghozott ítéletet helybenhagyta és jogerőre emelte. A Magyar Királyi 
Kúria döntését a következőkben indokolta: 

"EL A közvédő által bejelentett semmisségi panaszt a M. Kir. Kúria a Bp. 
434. paragrafus 3. bekezdése alapján visszautasította, mert a közvédő azon 

£ 
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az alapon kérte védettje felmentését, hogy vele szemben nincsen meggyőző 
bizonyíték. Nyilvánvaló tehát, hogy a közvédő semmisségi panaszával nem 
anyagi semmisségi okot akar érvényesíteni, hanem a megállapított tényeket 
tartja sérelmesnek; ez irányú semmisségi panasz használatát azonban a Bp. 
33. paragrafus utolsó bekezdése kizárja. 

A Boér Ferenc vádlott javára a bűnösség kérdésében bejelentett semmis-
ségi panaszt a M. Kir. Kúria szintén visszautasította, mert a vádlott védeke-
zése és az érdekében előterjesztett védelem lényege az, hogy a vádlott beis-
merő vallomását, mely bűnösségének megállapítására is alapul szolgált, 
azért tette, hogy magát pártja előtt rehabilitálja, nevezetesen, hogy beisme-
rő vallomásával elhárítsa azt a gyanút, hogy ő a rendőrség kémje volna. Azt 
azonban a vádlott is beismerte, hogy ő kommunista bűncselekményeket kö-
vetett el. 

Ily körülmények között sem a vádlott védekezése, sem az érdekében 
előterjesztett védelem alapján nem tud a Kir. Kúria arra következtetni, 
hogy a védelem a Bp. 385. paragrafus 1. a. pontjának felhívásával és a vád-
lott kiemelt panaszá val milyen anyagi semmisségi okot akar érvényesíteni, 
a panasz jogi oka tehát a Bp. 390. paragrafusában megkívánt módon nin-
csen megjelölve. 

III. A megállapított tények szerint Boér Ferenc vádlott a kommunista 
mozgalomban mint pártbizottsági és titkársági tag működött, előkészített 
egyes kommunista tüntetéseket, a Kommunisták Magyarországi Pártjának 
második kongresszusán a párt különböző irányú munkálataiban részt vett, a 
kommunista sajtótermékek részére közleményeket írt. 

A vádlott tehát oly széles körű és irányító tevékenységet fejtett ki az ál-
lam és a társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására irányuló 
mozgalomban, hogy működése a mozgalomban való tevékeny részvétel, ü-
letve előmozdító tevékenység fogalmi körét meghaladja, az a vezetői sze-
repkör jogi fogalmát teljesen kimeríti. Nem tévedtek tehát az alsófokú bíró-
ságok, amikor a vádlott cselekményét az 1921. évi DI. tc. 1. paragrafusának 
első bekezdésébe ütköző bűntettnek minősítették. 

IV. Boér Ferenc vádlott büntetését a Kir. ítélőtábla a bűnösségi körülmé-
nyek kellő mérlegelésével állapította meg, a büntetés súlyosbítására vagy 
enyhítésére a Kir. Kúria nem talált alapot, az erre irányuló panaszokat te-
hát a Bp. 36. paragrafusa alapján szintén elutasította. A bűnösségi körülmé-
nyeket illetően azonban kiemeli a Kir. Kúria, hogy nem a főtárgyaláson ta-
núsított kihívó magatartásban megnyüvánuló megrögzöttség a súlyosító 
körülmény, hanem az, hogy a vádlott kijelentései nemcsak bűnbánatra nem 



mutatnak, hanem egyenesen bizonyítják, hogy a vádlott kommunista jelle-
gű cselekmények elkövetésében konok kitartást tanúsít."40 

Ez ellen már nem lehetett fellebbezni, Boér Ferencnek a döntésbe bele 
kellett nyugodnia. Természetesen a Magyar Királyi Kúria döntése előtt is 
világosan látta helyzetét. Ezt pontosan visszatükrözi a feltételezhetően 
1931. január 29-én Rottman Editnek írt levele. Boér tisztában volt azzal is, 
hogy kiszabadulását követően az illegális kommunista mozgalomban nem 
játszhat szerepet. Akkori helyzetében még nem tudta, hogy mihez fog kez-
deni, de ahogyan megfogalmazta, akkor már valami "kigubózás"-féle go-
molygott benne. Az esetleges lehetőségek számbavételét s ezzel együtt ta-
nácstalanságát természetesnek kell tartanunk. 

"Bármilyen sokoldalú legyen is valaki - írta Rottman Editnek - , a múltja 
egyoldalúvá teszi bizonyos értelemben, s minél becsületesebb, beállítottabb 
volt ez a múlt, annál inkább azzá. Mármost: megmaradni a világnézet tala-
ján, de egy új beállítottságba ültetődni át (sőt meg is keresni, hogy mi legyen 
ez a beállítottság!), valósággal ú j mesterséget vagy mesterségeket sajátítani 
el, s megállni ezen a sarat - nem olyan egyszerű dolog. Egész eddigi beállí-
tottságomból folyik, hogy a gyakorlati munkásmozgalom területén tudnék 
legtöbbet használni és érezném legjobbnak magamat. A politikai és gazda-
sági publicisztika szélsőbali munkásmozgalmi talajról volna a nekem való 
írászati terrénum. Sajnos, még 'pályát' kell választani. Hogy lehet más ter-
rénumon is szolgálni az ügyet, az világos, de ezt megtalálni s az embernek 
beletalálni magát, ez már nehezebb dolog, különösen, ha minden tapasztalat 
és útbaigazítás nélkül kell megtalálni ezt az 'új ' pályát. Még szerencse, Ba-
rátom, hogy keresgélés közben itt is, ott is mellbe vágják gyakran az embert, 
s így majdcsak belezökken a helyes, a fennforgó körülmények között leghe-
lyesebb kerékvágásba. Szerettem volna, ha már a benti időm alatt valami ki-
alakultabb képét láthattam volna a jövőnek, de a tapasztalatok szerint, úgy 
látszik, ebből nem lesz már semmi, s az a számítás, hogy legalább valami 
'féligkészre' mehetek ki, teljesen csalóka illúzió volt. Ez a helyzetből folyik, 
objektíve abból, hogy a kinti viszonyok sem alakulnak megfelelően, más-
részt mert a kialakulatlan, változó, sőt nagyrészt általam is kiismerhetetlen 
viszonyok (különösen mozgalmi és pártvonalon) folytán magammal sem 
tudtam olyan 'egészen' tisztába jönni, hogy egy félig kész beállítottságra is 
standfértig volnék. Innen ered az - s erre akartam eredetüeg rámutatni 
hogy belekapok ebbe is, abba is kísérletképpen, de valami kialakult, komoly 
új terv és elhatározás, valami végleges nem tudott valósággá formálódni 
bennem. Nem tudott, mert mélységesen él még bennem a múltam, amihez 
végtelenül ragaszkodom, s úgy látom, hogy még oly mélyen is igyekeznek a 
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sárba taposni éppen e n n e k a múltnak a kapcsán; olyan 'tehetséges' sohasem 
leszek, hogy végképp hátat fordítsak ennek (pedig minden életrajz, ami ed-
dig a kezembe került, azt ordítja, hogy a siker titka a hátraarcok szabálysze-
rű megtételében rejlik, s még a nálaménál kisebb esetekben is 'erény' az 
árulás), sőt ez az egész belső küzdelem csak abból folyik, s csak azért alakul 
ki ilyen lassan, mert minden, amit tenni kívánok, majd (vagy ma is) ennek a 
múltnak teljes fenntartásával, ezért és annak (meg a magam) igazolásával 
szeretném, ha történne, és csak így akarom, hogy történjen." 

Boér Ferenc tehát nemcsak hogy nem tudott, de nem is akart múltjától el-
szakadni, nem kívánta azt megtagadni, elárulni. Azt, amit kiszabadulását 
követően tenni kívánt, lehetetlen helyzetében is a múlt teljes fenntartásá-
val, e múlt és önmaga tevékenységének igazolása érdekében szerette volna 
kifejteni. Tudta: ha múltját megtagadná, ha átállna addigi üldözői, a hivata-
los politika oldalára, akkor talán még sikeres ember is lehetne. 0 azonban 
nem kért ebből a sikerből. 

Eközben a K o m m u n i s t a és az Ú j M á r c i u s ismételten foglalkozott a kom-
munista mozgalom legveszedelmesebb "ügynökének" az ügyével. A K o m -
m u n i s t a 1931. április 5-i számában hosszabb írás jelent meg "Éles harcot a 
likvidátorok ellen!" címmel.42 A lap hangneme és a benne megfogalmazott 
vádak néhány hónappal később sem változtak, sőt, ha a korábbi közlemé-
nyekhez viszonyítva még egyáltalán lehetett a gyűlölködő hangnemet to-
vább fokozni, akkor ennek lehetünk tanúi. A K o m m u n i s t a 1931. október 4-i 
számában olvashatjuk a "Provokátorok és rendőrkémek, rendőrbestiák" cí-
mű írást. Ez a cikk egy sorozat első része, célja a munkásmozgalom legalja-
sabb kártevői" névsorának közreadása volt.43 Az Ú j Márciusban, jelent 
meg Fehér Gergely aláírással a "Bolseviki egység, önkritika és a likvidáto-
rok elleni harc" című cikk. A párt acélos egysége elleni rendőri támadások 
egyik megnyilvánulásának tartotta a L e n i n i s t a kiadását. A cikk írója sze-
rint a lap kiadói tudatos ellenforradalmárok, s hogy sikert érjenek el, a 
Komintern elvei alapján állóknak tartják magukat. Ez is, és hogy a lapban 
állást foglaltak a likvidátorok ellen, csak a forradalmi munkások becsapását 
szolgálta. Megfogalmazta, hogy a "párt érdekeiért küzdeni csak a párton be-
lül, a bolseviki pártfegyelem szabályait betartva és nem azokat fölrúgva le-
het. Az, aki nem így cselekszik, ciki nem a párt és a KI szervein keresztül és 
azok segítségével törekszik a pártmunka megjavítására, hanem pártellenes 
lapot ad ki, azt terjeszti, az ellenforradalmár, a burzsoázia és a rendőrség 
érdekeit szolgáló munkát végez." Sőt, a L e n i n i s t a kiadói, a szerző vélemé-

41 Boér Ferenc hagyatéka. 
4 2 Kommunista, IV. évf. 3. sz. (lapzárta: 1931. április 5.) 
4 3 Kommunista,IV. évf. 6 . sz., 1931. október 4 . 



nye szerint, nemcsak hogy tudatosan a rendőrség érdekeit szolgálták, ha-
nem egyenesen annak megbízását hajtották végre. 

A K o m m u n i s t a 1931. április 5-i számának említett cikke ismertette a 
KMP KB Ferenc (Toganeszku), azaz Róth-Vándor Pál ellen 1930. decem-
ber 14-én hozott kizárási határozatát. A határozat nyilvánosságra hozata-
lára azért volt szükség, mert Róth-Vándor részt vett a L e n i n i s t a c. lap meg-
jelentetésében, s ezt a párttagok tudomására kellett hozni. Itt jelent meg az 
Elemér fedőnevű személy ellen hozott kizárási határozat is, akinek az volt a 
bűne, hogy a lap tartalmával egyetértett, s azt az egyik kerületben terjesz-
tette.45 A mozgalom korabeli szokásainak megfelelően Róth-Vándor Pál 
önkritikát gyakorolt, mely "A L e n i n i s t a pártellenes támadásáról és saját 
hibámról" címmel jelent meg az Ú j M á r c i u s b a n , ezt azonban a szerkesztő-
ség elégtelennek minősítette. 

Boér Ferenc 1934. március 15-én szabadult. 1934 októberétől 1938. ápri-
lis közepéig, a szezonidőkben a budapesti kötőüzemekben (pl. Goldberger, 
Ecksten) mint kötszövő dolgozott. 1938. áprüis 20-án lépett be a Budapesti-
Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő Rt.-hez, ahol kezdetben mint gyári mun-
kást, majd mint műszaki tisztviselőt alkalmazták. Kommunista múltja mi-
att azonban 1939-ben már nem tudták tovább foglalkoztatni, így előbb a 
Magyar Cső- és Vaskereskedelmi Rt., illetve a Schlesinger Alajos Gépgyár 
műszaki tisztviselője lett. Ez utóbbi helyen 1945. január 21-ig dolgozott. 

1945. január 22-én - feltételezhetően teljesen véletlenül, mint hozzá ha-
sonlóan sokan - Boér Ferenc is hadifogoly lett, és a Szovjetunióba szállítot-
ták. Először a 217/4. sz. hadifogolytáborba került, ahol a tábor parancsno-
kánál azonnal jelentkezett. Miután kommunista múltját felfedte, a hadi-
foglyok között végzett antifasiszta munkával bízták meg. Ezt a tevékenysé-
get 1948. július 22-ig, hazaérkezéséig végezte. 

Késői rehabilitációjának időszakából ismerünk egy 1968. január 7-én 
kelt dokumentumot, amely fényt vet hadifogolyként végzett munkájára, 
íme a "Hadifogságban eltöltött idő igazolásáéról készült nyilatkozat: 
"Alulírott igazolom, hogy Boér Ferenc elvtárs (Keszthely, Munkácsy utca 
13. szám alatti lakos) 1945. január 20-tól 1947 augusztusáig a 217/4. sz. ha-
difogolytáborban Szlavjanszkban (Szovjetunióban), majd 1947 augusztu-
sától 1948. július 22-ig ugyanezen hadifogolykörzet krematorszki hadifo-
golytáborában tartózkodott. 

Nevezett elvtárs a 217/4. sz. táborban antifasiszta vezetőként tevékeny-
kedett, mind a szovjet táborparancsnokság, mind a soknemzetiségű hadifo-
golytábor lakói messzemenő elismerése mellett. 

44 Új Március, 1931. január-június. 15.0. 
45 Kommunista, IV. évf. 3. sz. (lapzárta: 1931. április 5.) 18. o. 
46 Új Március, 1931. július-november. 1 3 5 - 1 3 9 . 0 . 



Boér elvtárs a hadifogolytáborban tartózkodása alatt az első naptól az 
utolsóig kommunista múltjának megfelelően hirdette a kommunista párt 
igazát. Aktívan szervezte a hadifogolytábor lakói, benne természetesen a 
több száz magyar hadifogoly munka- és életkörülményei állandó javítását, 
és ezzel egyben nevelte a tábor lakóit széles antifasiszta hálózatán keresztül 
a hazatérés utáni politikai munkára, a felszabadulás utáni életbe való aktív 
bekapcsolódásra. 

Boér Ferenc elvtárs hadifogságban eltöltött, általam igazolt idejét rajtam 
kívül az 1948. szeptember 28-án hazaérkezett transzport több száz tagja 
tudja igazolni, akik őt ismerték és szerették." 

Az igazolás adatainak hitelességét aláírásával igazolta Balázs János (Köz-
ponti Fizikai Kutató Intézet), Gicsei Mihály (Kaposvár, Bamevál Vállalat) 
dr. Peer Imre diplomata, az igazolás aláírásának idején hanoi nagykövet és 
Szendi József ezredes.47 

Hazaérkezését követően azonnal jelentkezett a kommunista pártnál, s 
egyben ügyének kivizsgálását kérte. A joggal várt és remélt igazságtétel he-
lyett azonban 1948. július 26-án Boér Ferencet letartóztatták, s ügyének ki-
vizsgálása nélkül internálták. Ezt követően öt és fél évig volt ítélet nélkül in-
ternálva, 1953. december 18-án pedig minden tényleges jogalap nélkül ti-
zenöt évre ítélték. Ügye 1954. március 17-én újból bíróság elé került, ami-
kor is a korábbi ítéletet tíz évre mérsékelték. Boér Ferenc a rá kiszabott íté-
letből - az internálást is ide számítva - 8 év 1 hónapot letöltött, és a börtön-
ből csak 1956. szeptember 24-én szabadult. Rehabilitálására, melyet ő ön-
ként választott haláláig sem érzett teljesnek, 1968. március 21-én került 
sor. 

A Boér-ügy 1948 utáni összefüggéseit, az ellene felhalmozott egykori vá-
dakat, ezek 1948-ban felújított változatát, internálásának és elítélésének 
"jogi" bizonyítását dokumentumok alapján nem tudjuk bemutatni. Boér 
Ferenc anakronisztikusan töretlen párthűségét, pártszerű magatartását 
azonban jól bizonyítja, hogy 1956. november 4. után aktívan részt vett Bu-
dapesten az MSZMP újjászervezésében. Ekkor az MSZMP XIX. kerületi 
ideiglenes intéző bizottságának elnökévé választották. Érdemes megjegyez-
ni, hogy múltja ekkor is kísérte. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságá-
nak 1956. november 21-i ülésén Biszku Béla, amikor beszámolt a pártszer-
vezés helyzetéről, megjegyezte, hogy a budapesti területi intéző bizottsá-
gokba bekerültek politikailag szembenálló személyek is, s példaképpen 
megemlítette a pártból korábban kizárt Boér nevét is. 

4 7 ELTE Szociológiai Intézete. 
4 8 A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezetó testületeinek jegyzökönyvei. I. k. 
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Boér Ferencnek a párthoz való viszonyát mi sem jellemzi jobban, mint az, 
hogy 1957 márciusában, amikor megítélése szerint a hatalom már nem volt 
veszélyben, azt kérte, hogy ügyének rendezéséig gazdasági területen dol-
gozhasson. Rehabilitálására, mint jeleztük, elég sokára, 1967. szeptember 
30-án történt nyugdíjazását követően, 1968. március 21-én került sor. Ez 
azonban csak jogi rehabüitáció volt, politikai rehabilitációja nem történt 
meg. Sőt, amikor - mint már szóltunk róla - Borsányi György könyvárusi 
forgalomból hosszú időre kivont Kun Béla-életrajza kapcsán Nemes Dezső 
megírta kritikáját a monográfiáról, Boér ügyében indirekt formában lénye-
gében felelevenítette és újból megerősítette a régi vádakat. 

Ez volt az a pont, amikor Boér Ferenc, aki igazáért, becsületéért, párthű-
ségének elismeréséért minden korábbi megpróbáltatás ellenére küzdött, 
feladta a harcot. (Igaz, ehhez harmadik feleségének halála is hozzájárult.) A 
szinte egész életén végighúzódó megbélyegzettségen való felülemelkedés, 
pontosabban a párttal kapcsolatos konfliktusának önfeloldása csak látszó-
lagos volt. E konfliktus tragikus mélységét mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy a több mint ötvenéves harc után e teher alól való fel- és megszaba-
dulásra csak egyetlen módot talált: az öngyilkosságot. Boér Ferenc önpusz-
títása nemcsak visszavonhatatlanságával, hanem az öngyilkosság időpont-
jának, 1980. május 1 -jének, a munkásosztály nemzetközi ünnepe napjának 
a megválasztásával is üzenet volt annak a pártnak, annak a mozgalomnak, 
amely a vele szemben elkövetett jogtalanságot képtelen volt korrigálni. De 
ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a kommunista párt története ebben az 
összefüggésben az elkövetett bűnök megismétlésének története is volt. 



KRÓNIKA 

Tudományos konferencia a II. világháború befejezésének 
50. évfordulóján 

Ötven évvel ezelőtt, 1945. május 9-én véget ért a II. világháború Európá-
ban. A háborúról és annak következményeiről rendezett tudományos kon-
ferenciát a Politikatörténeti Intézet, a Politikatörténeti Alapítvány, a Had-
történelmi Intézet, az MTA II. Világháború Története Magyar Nemzeti Bi-
zottsága és az ELTE Történettudományi Tanszékcsoportja 1995. május 3-
án. A konferenciát, melynek védnöke Göncz Á r p á d köztársasági elnök volt, 
Szekeres I m r e nyitotta meg. 

1945 tavaszán az a rendszer torkollt katasztrófába - hangsúlyozta Szeke-
res Imre - , amely felett a magyar társadalmi-politikai élet olyan kimagasló 
képviselői, mint Szekfű Gyula vagy Bibó István rendkívül elmarasztaló kri-
tikát gyakoroltak. Szekfű 1944 őszén azt írta, "megszűnt a magyar állam", 
Bibó pedig "tragédiába torkolló zsákutcás magyar történelem"-ről beszélt. 
Az évekkel ezelőtt elhunyt jeles történész, Ránki György szavai szerint: 
"1945 tavaszán Magyarország a nulla pontra érkezett". Nemzeti önbecsülé-
sünkhöz éppen emiatt tartozik hozzá - hívta fel a figyelmet Szekeres Imre -, 
hogy amikor a fasizmus feletti győzelem világszerte ünnepelt 50. évforduló-
jára emlékezünk, kellő felelősséggel és ne szűklátókörűséggel gondoljunk az 
olyan szavak tartalmára, mint a felszabadulás, a megszabadulás, a hódítás. 

Az alábbiakban a konferencián elhangzott előadásokat ismertetjük. 

S i p o s Péter: M e g s z á l l á s - f e l s z a b a d u l á s 
Magyarország 1944. március 19-ig egyedülálló pozíciót élvezett a német 

uralom alatt álló Európában. A semleges államoktól eltekintve az egyetlen 
ország volt, amelynek területén nem tartózkodtak idegen csapatok. 1943-
1944-ben azonban jelentős változások történtek: Hitler már nem bízott fel-
tétel nélkül Horthyban, így a Führer célja az lett, hogy Magyarországot erő-
szakkal tartsa meg a tengely kötelékében. A megszállás után sikerült Berlin-
nek a "minimális bevetés - maximális eredmény" taktikáját alkalmaznia. 

Horthy az 1944. március 18-i klessheimi találkozón ugyan elutasította, 
hogy deklaratíve és formálisan beleegyezését adja a megszálláshoz, de vál-
lalta, hogy a helyén marad és gyakorolja kormányzói jogkörét. Március 23-
án az alkotmányosság ismérveinek teljesen megfelelő politikai kormányt 


