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ELŐSZÓ 

Lengyel József elvtárs könyve nem történelemkönyv, nem is regény. 
Az emlékiratnak egy különös fajtája ez, amit ő történelmi riportnak 
nevez, vagy történelmi újságírásnak. Azért mondjuk, hogy különös 
fajtája, mert az írója a forradalmi történésből, amelynek közepében élt, 
éppen csak azt írja le, aminek közvetlen tanúja volt. 

Lehetnek olyanok, akik az emlékirat-írásnak ezt a módját 
kifogásolják, s elvetik mint lírát vagy újságírást. A könyvnek 
jogosultságát azonban legeslegelsősorban az határozza meg, hogy 
szolgálja-e a munkásosztály felszabadításának, forradalmi 
munkánknak érdekeit. Ebből a szempontból nézve - az úgynevezett 
"szűkebb értelemben vett irodalmi értéktől" is eltekintve - Lengyel 
József könyve kétségtelenül értékes írás. Értékes azért, mert a 
magyarországi forradalmi mozgalmak és a Kommunisták 
Magyarországi Pártja történetének olyan érdekes tényeire világít rá, 
amiket manapság már még azok sem igen tudnak, akik ugyancsak 
cselekvői voltak annak a forradalmi történésnek, amelyekről Lengyel 
József elvtárs ír. 

Különösen érdekes a ma szempontjából is mindaz, amit Lengyel 
József a Kommunisták Magyarországi Pártja előfutárjairól, a háború 
alatti antimilitarista mozgalmakról és a Kommunisták Magyarországi 
Pártjának keletkezéséről és harcairól ír. Most, amikor a Kommunista 
Internacionálé vezérének, Sztálin elvtársnak a "bolsevizmus 
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történetének néhány kérdéséről" írott levele kapcsán, a kommunista 
pártok ideológiai tisztaságának megőrzése és bolsevizálásuk 
továbbfejlesztése céljából minden kommunista pártnak külön is 
kötelessége átnézni a saját múltját, megvizsgálni benne mindazt a 
salakot, ami a múltból maradt, amit a szociáldemokrata pártokból 
hozott, a könyv egész sor adata a magyarországi forradalmak története 
számára is értékes támaszpontot nyújt. 

Lengyel József ebben a könyvben nem sokat kritizál, de azzal, hogy 
őszintén, szépítgetés nélkül, a múltba való belehamisítás nélkül 
mondja el a tényeket, elbeszéli a forradalmi cselekvők, szervezetek, 
csoportok nézeteit és felfogásait és cselekvésük módját, máris - 
bizonyos mértékben - kritikáját nyújtja azoknak a hibáknak, 
hiányosságoknak, amelyeket elkövettünk a forradalom előkészülete és 
vezetése folyamán. 

A Kommunisták Magyarországi Pártja, mint a Lengyel József átélte 
események leírása is mutatja, három ideológiai forrásból vette 
eredetét. Az egyik forrás a háború alatti antimilitarista, háborúellenes, 
forradalmi pacifista mozgalmak voltak. Ezek a mozgalmak elsősorban 
Korvin Ottó nevéhez fűződnek, ideológiailag azonban főleg Szabó 
Ervin működésére, irodalmi munkáira vezethetők vissza. Ez az 
ideológiai forrás nem volt marxista forrás. Szabó Ervin már a 900-as 
évek elején otthagyta a forradalmi marxizmus talaját. A francia 
szindikalizmus hatása alá került, és a szó teljes értelmében kispolgári 
forradalmár lett. Ebből a kispolgári forradalmárságból származott az 
is, hogy már a háború előtti években a polgári radikalizmus vizeire 
evezett át. Bár kritizálta a velejéig opportunista, korrupt magyar 
szociáldemokráciát, ez a kritikája valójában ugyanannak a 
burzsoáziával való osztályegyüttműködésnek a talaján mozgott, 
amelyen paktált, üzleteskedett, alkudozott a szociáldemokrata párt 
vezérkara. A Szabó Ervin kritikája etikai, erkölcsösködő kritika volt 
csupán a szociáldemokrata párt-korrupcióval szemben. Akármennyire 
is igaza volt Szabó Ervinnek a szociáldemokrata párt feneketlen 
korruptságát illetően, ez a kritika nem hathatott marxista módon, 
termékenyítően azokra az elemekre, akik Szabó Ervin felfogásának 
hatása alá kerültek. A munkáselemek, akik ösztönös forradalmiságuk 
folytán tiltakoztak a szociáldemokrata párt osztályegyüttműködő és 



osztályáruló politikája ellen, már a háború előtt is kerestek ösztönös 
forradalmiságuknak, tiltakozásuknak elméleti kifejeződést, és így 
jutottak el Szabó Ervin szindikalizmusához. Ezekből a munkásokból 
és néhány fiatal intellektuelből került ki a háború idején az 
antimilitarista mozgalmak vezető csoportja Magyarországon. Lengyel 
József könyvéből világosan láthatja az olvasó, hogy ez a csoport a 
háború ideje alatt alig-alig jutott el addig, ahová a zimmerwaldi 
egyesülés centruma eljutott. Felfogásuk inkább forradalmi 
pacifizmusnak volt nevezhető, mintsem szocialista forradalmiságnak. 
Mindamellett ez a csoport kétségtelenül forradalmi cselekedeteket 
hajtott végre a háború alatt. Nem az ideológiája vezette ebben a 
forradalmi cselekvésben, hanem a forradalmi ösztöne, a forradalmi 
ipari munkások bizonyos rétegeivel való egybekapcsoltsága. Azt 
lehetne mondani, hogy ez a csoport bizonyos mértékben ideológiája 
ellenére cselekedett forradalmian az imperialista háború, a magyar 
uralkodó osztály, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a 
reformista szakszervezetek bürokráciája ellen. Különösen az 1918 
januári és júliusi sztrájkok idején. Ez a csoport mégis csaknem teljes 
egészében részt vett a Kommunisták Magyarországi Pártjának 
megalakításában. Nagy részük végigharcolta azt a küzdelmet, amely a 
proletariátus és szegényparasztság élén folyt Magyarországon 1918-
1919-ben a magyar burzsoázia és a nemzetközi imperializmus ellen, 
igen sokan közülük végigküzdötték a proletárdiktatúra harcait is, 
sokan megmaradtak a kommunista párt soraiban a proletárdiktatúra 
bukása után is. Néha külön utakon haladva, néha együttesen harcolt 
ezzel a csoporttal a baloldali szociáldemokrata csoport, amely csoport 
tagjainak nagy része több-kevesebb kapcsolatban volt Szabó Ervinnel. 
Ezek inkább belső ellenzéke voltak a szociáldemokrata pártnak, 
amennyiben nem szakadtak el általában a munkás-
tömegmozgalmaktól azoknak az üldözéseknek következtében, melyet 
a szociáldemokrata párt vezérkara a legaljasabb eszközökkel folytatott 
ellenök. Tapasztaltabbak voltak, mint a Korvin Ottó körül csoportosult 
fiatalság, de a cselekvésben mögötte maradtak ennek a fiatalságnak. 

Mindkét csoportnak közös bázisa az üzemi bizalmiak pompás 
forradalmi munkáscsoportja volt. Ezek jelentették mindkét csoport 
számára a tömegkapcsolatokat. Utánuk ment a budapesti és környéki, 



különösen a hadi ipari üzemek széles munkástömege. Ezek alkották a 
későbbi kommunista párt kádereinek nagy részét is. 

A Kommunisták Magyarországi Pártjának harmadik forrása a 
hadifogoly-mozgalom volt, amely a milliós munkás- és 
paraszttömegben megkezdődött Oroszországban már a februári 
burzsoá-demokratikus forradalom hatása alatt, és amelyet kiszélesített 
és kimélyített a Lenin bolsevik pártjának a vezetése alatt győzött 
1917. évi októberi proletárforradalom. Ennek a mozgalomnak, amely 
Szamuely Tibort is adta a magyar proletariátusnak, Oroszországban 
kétségtelenül szélesebb volt a tömegalapja, mint Magyarországon a 
háború alatti antimilitarista mozgalmaké. A forradalom szele először 
Oroszországban érintette meg a magyar munkásokat és parasztokat 
1917 februárjában. Ez a szél forradalmi viharrá vált 1917 októberében, 
és százezer magyar munkást és parasztot sodort bele a maga 
áradatába. Ezekben a forradalmi mozgalmakban hallottunk először 
közelebbről és részletesebben a Marx és Engels halála utáni egyedüli 
igazi forradalmi marxizmusról: a bolsevizmusról. Először került 
közvetlen tapasztalataink körébe a forradalmi cselekvés. Először 
vettünk részt a forradalmi marxista-leninista párt vezetése alatt valódi, 
következetes forradalmi harcban. Nagy magyar paraszttömegek 
Oroszország területén találtak először forradalmi vezetőkre a magyar 
munkások soraiban. Itt Oroszországban érlelődött meg először 
sorainkban annak a gondolata, hogy az opportunistává vált, 
szociálsovinisztává lett, osztályárulás gyalázatába fulladt 
szociáldemokrata pártot ott kell hagynunk, és új pártot szervezve, 
forradalmi vezetőhöz kell juttatnunk a magyar munkásságot és 
szegényparasztságot. Messze voltunk akkoriban még mi, ennek a 
mozgalomnak vezetői, harcosai attól, hogy megértsük a maga 
mélységében és átfogjuk a maga szélességében teljesen a bolsevik párt 
lenini tanításainak egészét. Akik a szociáldemokrata pártból kerültünk 
ki, hátunkon hordtuk még sokáig a szociáldemokrácia tojáshéját, 
amelyből elsősorban forradalmi ösztöneink segítségével törtük ki 
magunkat. A bolsevizmus tanításainak sok tételét csak külsőleg 
sajátítottuk el. Nem váltak azok még vérünkké s a cselekedeteink 
kizárólagos irányítóivá. Egész sor kispolgári elem is odacsapódott a 
mi forradalmi mozgalmunkhoz. Ezeknek a gyökerei nem törtek át a 
felületen, nem hatoltak be a forradalmi munkásosztály talajának 



mélységeibe. Sokat megőriztek a kispolgári szociális származásukkal 
magukkal hozott nézeteikből. Valamennyien távolról sem tudtunk 
még az oroszországi bolsevikokhoz hasonlóan számot adni 
magunknak azokról a szociális, gazdasági kérdésekről, amelyekre 
feleletet kellett adni, hogy pontosan meghatározhassuk 
Magyarországon a forradalom mozgatóerőit, az osztályerőknek 
egymáshoz való viszonyát, valamint a forradalom konkrét feladatait 
abban az országban, amelyben az alapvető szociális ellentét a burzsoá 
és proletár közötti ellentét volt ugyan, de ahol a nagybirtok és a 
parasztság alapvető tömegei közötti ellentét is döntő kérdése volt a 
forradalomnak. 

Innen származtak a forradalmi cselekvésben való 
következetlenségeink, amelyek főleg abban a két alapvető hibában 
jutnak kifejezésre, amelyek döntően meghatározták a magyar 
proletárforradalom sorsát: a hibák a kommunista párt szerepének és a 
szociáldemokrácia értékelésének kérdésében, valamint a 
parasztkérdésben. 

Tudtuk azt, hogy a munkásosztály önállóan szervezett élcsapata, a 
kommunista párt nélkül nem lehetséges eredményes küzdelem a 
munkásság forradalmi osztálydiktatúrájáért. Tudtuk, hogy a 
proletárdiktatúra nélkül nem lehetséges a kapitalizmusról a 
szocializmusra való átmenet. Ezért - szemben a szindikalista 
elemekkel (akik egyáltalában nem akartak politikai pártot szervezni), 
szemben a baloldali (akkor még idézőjel nélkül: baloldali), 
szociáldemokratákkal, akik hozzánk való csatlakozásuk után sem 
akartak elszakadni a szociáldemokrata párttól, ezért ragaszkodott az 
Oroszországból hazatért s az orosz forradalomban, polgárháborúban 
fegyverrel, szóval, tollal harcolt hadifoglyok csoportja a 
Kommunisták Magyarországi Pártja haladéktalan megalakításához. 
Szemben a szociálsoviniszták pártjában maradt baloldali 
szociáldemokratákkal, akik már akkoriban is elöljártak a kommunisták 
üldözésében és gyalázásában, ezért adta ki a Kommunisták 
Magyarországi Pártja olyan határozottan és olyan lendülettel a 
szovjethatalomnak, a munkásosztály felfegyverzésének és a fegyveres 
felkelésnek jelszavait. De abból, hogy hátunkon volt még a 
szociáldemokrata tojáshéj, nem vetkeztük le még a szociáldemokrácia 



összes hagyományait, szükségszerűen következett az, hogy döntő 
pillanatban, amikor a hatalom elfoglalására került a sor, nem tudtuk 
helyesen értékelni a szociáldemokrácia szerepét és nem tudtunk 
számot adni magunknak arról, hogy a kommunista pártra nem kisebb 
szükség van a hatalom megtartásáért, a szocializmus építéséért, mint 
a hatalom elfoglalásáért való harcban. 

Ugyanígy volt a parasztkérdésben is. A kommunista párt először 
hirdette Magyarországon a munkásosztály és parasztság forradalmi 
szövetségének jelszavát, a szövetség megvalósításának a forradalom 
győzelme szempontjából feltétlen szükségességét. Hirdette azt is, 
hogy a parasztság csak a városi és falusi munkássággal szövetségben, 
a munkásosztály hegemóniája és a kommunista párt vezetése mellett 
szabadíthatja fel önmagát. Ennyiben, de csak ennyiben és inkább csak 
külsőségeiben értettük meg a bolsevizmusnak a parasztságra, mint a 
proletárforradalom tartalékára vonatkozó tanításait akkoriban. Nem 
tudtuk azonban ezt a bolsevik jelszót tartalommal megtölteni, nem 
értettük meg, hogy Magyarország szociális-gazdasági szerkezete, a 
félfeudális maradványok léte adja meg az alapot a munkásság és 
parasztság szövetsége számára, és ezt az alapot csak úgy lehet 
kihasználni, ha a proletárforradalom elsöpri útjából a birtokmegoszlás, 
a birtokalkotmány és a mezőgazdasági munkásszervezet feudális 
maradványait, teljesíti azokat a feladatokat, amelyeket a burzsoá 
demokratikus forradalom (az un. Károlyi-forradalom) nem hajtott és 
nem is hajthatott végre, mert a forradalomnak uralkodó osztálya a 
burzsoá osztály volt, amelynek élén a finánctőke állott, ha a látható 
külső képviselete Károlyi Mihály gróf, Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond 
és Garami Ernő is voltak. Nem értettük meg, hogy ezeknek a 
feladatoknak a végrehajtása már magában véve is lehetetlenné teszi a 
nagybirtoknak közvetlen átvezetését a szocializmusba, s szükségessé 
teszi, hogy a földosztás útján elégítsük ki a földmunkásoknak és a 
parasztság alapvető tömegeinek, köztük a középparasztságnak 
évszázados földéhségét. 

Lengyel József könyve mindezt nem elméleti vizsgálódás vagy 
történeti kutatás eredményeinek előadása formájában tartalmazza. 
Nem is élezi ki általánosságban kritikailag ezeket a kérdéseket. Mégis 
igen érdekes anyagot nyújt mind e hibák megértéséhez ez a könyv. A 



háború és forradalom korszakában összeverődtek különböző szociális, 
ideológiai származású elemek egy pártba, a kommunista 
proletárpártba, amely alighogy megalakul, máris a forradalmi 
munkásság és parasztság nagy elemi erő hajtotta harcainak élére 
került. A harcoknak tudott általános irányt adni, tudott a forradalmi 
felkelés harsány szavú, lendületes agitátorává válni - úgyszólván 
néhány nap alatt. Még azt sem lehet megtagadni tőle, hogy igyekezett 
szervezetbe fogni a tömegeket. Ami azonban négy és fél hónap alatt a 
hatalom elfoglalása előtt nem alakult ki - ez éppen a kommunista párt 
végig következetesen forradalmi vezetőképessége volt. 

Lengyel József elvtárs, aki központi pártlapunknak, a Vörös Újságnak 
szerkesztőségében dolgozott velünk, közel volt a párt vezető 
központjához, s ezt megelőzőleg benne volt a háború alatti 
antimilitarista mozgalmak középpontjában, inkább a szereplő 
személyeken keresztül mutatja meg a magyarországi forradalmi 
mozgalmak és annak vezető pártjának, a kommunista pártnak 
történelmi érdemeit és hibáit. 

Mindezt, amit itt elöljáróul elmondottunk, szükséges volt azért 
elmondani, hogy az olvasók kritikai szemmel olvassák Lengyel elvtárs 
emlékezéseit, kritikai szemmel kövessék a forradalom cselekvő 
személyeinek nézeteit és tetteit, amelyek visszatükröződnek ebben a 
könyvben. Csaknem tizenhárom esztendő távlatából, tizenhárom 
esztendő tapasztalataival gazdagabban, tizenhárom esztendei bolsevik 
iskolázás után ez nem lesz nehéz feladat. Különösen most, amikor éles 
szemmel kell vizsgálnunk forradalmi múltunk hibáit, hogy 
értékesíthessük - e hibáktól megszabadulva - a forradalmunk 
történelmi érdemeit az új nagy harcban a Kommunisták 
Magyarországi Pártjának vezetése alatt - a magyar proletárforradalom 
új győzelméért. 

A forradalmi párt múltja, akár történelmi vagy elméleti kutatás 
eredményeinek előadásaképpen kerül a forradalom harcosai elé, akár 
olyanfajta félig szépirodalmi, félig emlékezésformában, mint a 
Lengyel elvtárs könyve, mindenképpen termékenyítőleg kell hogy 
hasson a forradalmi munkásokra, mert a párt múltja a párt 
ideológiájának lényeges alkotó része. A munkásosztálynak - mint 



Lenin mondotta - végig kell járnia a forradalom egész iskoláját. Az az 
időszak, amit ez a könyv felölel, nagy iskolája volt a magyarországi 
munkásságnak és szegényparasztságnak. Még nagyobb iskolája volt a 
Kommunisták Magyarországi Pártjának. De sem a munkásosztály, 
sem annak forradalmi vezető pártja részére nem jelenti az egész 
iskolát. Ebben a könnyen olvasható formában írt, érdekes és jellemző 
epizódokkal tarkított könyvben sok minden olyant talál az olvasó 
ezeknek az iskolaéveknek idejéből, aminek hasznát veheti akkor is, 
amikor elmélyülni kíván a magyarországi proletárforradalom nagy 
történelmi tanulságaiban. Ezért is ajánljuk ezt a könyvet minden 
magyar munkás jóindulatú figyelmébe és érdeklődésébe. 

 
Moszkva, 1932. január 16. 

Kun Béla 

  

BEVEZETÉS 

Könyvemet történelmi riportázsnak nevezem. Nem is regény, életrajz 
vagy történelem. Azért készült, hogy megtartsa azokat a tényeket, 
amelyeket láttam, s amelyek az ügy szempontjából - úgy hiszem - 
lényegesek. Az ügy: a forradalom, a proletárdiktatúra, a KMP 
keletkezése, harca, hibái, jövője. 

Képek ezek, vázlatok, fényképek, amelyek ott, a dolgok közepette 
készültek. De a felvételek és a képek kidolgozása közt tíz esztendő telt 
el, s az agy nem tartja változatlanul a régi képeket. Másrészt az maradt 
meg, ami számomra erős élmény volt, amiről azt hiszem, jó ha 
megírom. Sok dologról talán már csak én tudok. A forradalmárok 
általában nem hosszúéletű emberek, nekem is sietnem kell. S a 
visszaemlékezés is előmozdítója a feltörekvő osztály előrejutásának. 

Csak annyira rendezem felvételeimet, amennyire ezt a hasznossági 
szempont megköveteli. A rendezés abból áll, hogy egy helyütt 
megírom "ahogy ma látom", másutt egész közelről mutatom Filipescu 
- drága testvérem - hatalmas matrózkezét. Fontosnak találom ezt a 



különböző fajta megírási módot, mert fontosnak tartom a dolgokat, 
amelyeket szándékomban van elmondani. A stílusbeli "egyenetlenség" 
talán éppen így ad tartalombeli egységet. 

Lesznek, akik majd kifogásolják, hogy fontos dolgokat nem írok meg. 
Ez igaz. Egyes problémák egyszerűen azért maradnak ki, mert nem 
kerültem egészen a közelükbe. Akárhogyan is, tények állnak itt egy 
cél szolgálatában: lássanak mások jobban ott, ahol mi még 
tapogatództunk, botorkáltunk - de a kíméletlen jóratörekvés 
elszántságával. 

Ajánlom könyvemet a Lékai Jánosok, Korvin Ottók és Mosolygó 
Antalok emlékének, akik elestek a harcban, ajánlom a kommunista 
ifjúmunkások legélőbb, legifjabb rohamosztagának, és mindazoknak, 
akik a proletariátus győzelméért harcra készek Magyarországon és az 
egész világon. 

 
Berlin, 1929. október 

  

AZ ÚJ KIADÁSHOZ 

Ez könyvemnek, tudtommal, negyedik, de Magyarországon első 
kiadása. Nem hittem, hogy megérem, de sohasem kételkedtem, hogy 
eljön ennek az ideje. Nem mintha remekműnek tartanám a könyvet. 
Jól látom és érzem hiányait. A bizalmat az adta, hogy hazugság, 
tények ferdítése nincs ebben az írásban és az a meggyőződés, hogy 
igazság és igazi pártosság közt nem lehet ellentét. 

Más dolog a könyvben ritkán mutatkozó, de mégis mindenütt 
jelenlevő értékelés. Ha a vasfegyelmet dicsérem, vagy a "kíméletlen 
jóratörekvést", vagy a problémátlanságot, vagy mondjuk az "Otthon" 
körben való szereplésemet (melyre provokáció kényszerített), vagy ha 
például nagyon élesen, s csak az akkori hibáit mutatom meg egyes 
elvtársaknak - vegye számításba az olvasó, hogy majdnem negyven év 
előtti helyzetről van szó, és hogy az értékelések 1929-ben, Berlinben 
íródtak, ahol és amikor az osztályharc élesedése elkövetkező nagy 



összecsapásokra figyelmeztetett. Akkor, 1919-ben és 1929-ben a 
közvetlen feladat így állt előttünk: miképp gyűjtsön a párt és a 
következőkben a proletárállam, legyőzhetetlen erőt a hatalom 
átvételére, a hatalom megtartására. 

Az, hogy ma, amikor a hatalmat a népi" demokrácia birtokolja, mikor 
a pártnak a hatalom gyakorlását lépésről lépésre egyesíteni kell a 
szocialista demokratizmusban nagyra nőtt dolgozó nép egészének az 
uralomba való bevonásával, mikor az osztályharc időnkénti élesedése 
mellett a békéért való harc a legfontosabb probléma - ez nem teszi 
érdektelenné az 1919. és 1929. évi felfogást, ha a leírt tények - mint 
állítom, és ha kell, bizonyítom - maguk a kendőzetlen igazság. 

Erre utal Kun Bélának itt közölt előszava, s én nem tartanám 
helyesnek, ha kihagynók (ismert példákat követve) a Sztálinra 
vonatkozó szavakat. Hisz ezek a szavak jellemzőek 1932-re, az előszó 
megírásának idejére, mikor még jó kommunisták se valamennyien 
tudtak különbséget tenni a sztálini szavak és sztálini tettek között. 

Ami engem illet, főképp stiláris és magyarázó közbeszúrásokra 
szorítkoztam. Ahol a változtatások vagy betoldások lényegbevágóak, 
vagy mikor aktuális kérdést érintenek, ott ezt csillag alatti jegyzetben 
teszem, mert bizonyos mértékben meg akarom őrizni munkám 
dokumentum-jellegét. Csak látszólag kivétel ez alól a "Nyisztor 
György szava" című fejezet, hol emlékezésemet csak kibővítettem, de 
lényegében nem változtattam. 

Kivétel a "Möglösz elvtárs" című 1916-ban írt fejezet. Az olvasó látni 
és érteni fogja, hogy miért írom le "Möglösz" elvtárs ténykedésének 
ezt az epizódját... Valódiságáért felelek. Sokszor elmeséltem én ezt az 
elvtársaknak úgy "magunk közt". Azt hiszem, helyes, hogy "Möglösz" 
elvtárs dolgát a házi anekdotázás sorából kiemelve, mint jellemző 
tünetet publikálom. 

 
Több mint negyedszázada az ifjúmunkások legifjabb 
rohamosztagának ajánlottam ezt a könyvet. 



Most is a mai fiataloknak ajánlom, és kérem őket: legyenek bátrak és 
igazságosak. Tanuljanak hibáinkból, és lássák erényeinket. A feladat, 
mely rájuk vár, nem kisebb, mint az, melyet mi tűztünk ki célul. 
Tegyék valóban és teljesen a dolgozók hazájává a hazát, és így 
legyenek internacionalisták. A Lékai Jánosok, Korvin Ottók, 
Mosolygó Antalok, Nyisztor Györgyök lelke hassa át őket, mikor 
harcba szállnak a visszavonók, az egység örve alatt egységbontók, a 
múltra sandítok, a népellenségek, a meddők, az elfajultak, a 
restaurálni kívánók mindenfelől összeverődött hadával - akár 
kesztyűs, akár kérges volt valaha a kezük. 

Lássák az utat, melyről oly szépen írták nagyjaink, hogy "a 
szükségszerűség birodalmából a szabadság birodalmába" vezet. 
Lássák, és ne engedjék eltorlaszolni! 

 
Budapest, 1956. augusztus 

Lengyel József 

  

1912. MÁJUS 23. 

Ami van, nem jól van, a nemes nem nemes, a jog jogtalan - mindezt 
bélyei Bielek Dezső tanár úrnál tanulta meg a kisfiú, a tanár úrnál, aki 
csámpás volt és hitvány volt és nemes volt, Tisza István híve volt és a 
rend őre volt és elég kicsinyes és ostoba, hogy nyíltan éreztesse 
ellenséges érzületét egy kisfiúval. 

Sokra ment a tanár úr evvel a félénk és vad, vad és félénk fiúval, akit 
ő Lucifernek nevezett. 

- Lucem-ferens, világossághozó - felelt egyszer hirtelen a fiú, persze 
nem először, hanem mikor már ezt otthon sokszor át is gondolta - és 
azóta nagy tekintélye volt az osztályban. Most már ő támadott, ő volt a 
vezető. S mert tilos volt a tüntetésre kimenni, a tanár úr eleve 
megtiltotta, kiment. 



1912-ben nem volt május elseje Magyarországon. A rendőrség 
megtiltotta volt a tüntetést. De aztán jött a május 23. 

Iskolakerülőként indult velük a fiú, és aztán ment, egybeforrva az izzó 
tömeggel. 

Mert izzó áradat volt ez, mely énekelve hullámzott előre, sisteregve 
özönlött vissza és torpant meg, feldöntött villamosokon ugrált át 
ujjongva, folyatta vérét, rohamra ment - és menekült. 

A suhogó kardokra csörömpölő kirakatok feleltek és földből kitépett 
gázlámpák... 

Huszárok ugrattak a gyalogjáróra. A tömeg visszahúzódott. Vissza a 
Nagymező utcán, a feldöntött villamostól az Oktogon térre. 

Itt már vérfoltok sötétedtek. Ruharongyok, elvesztett kalapok hevertek 
szerteszét. Rendőrök tántorgó sebesülteket hurcoltak magukkal. Az 
elhagyott kalaptól a Mozsár utcai kapitányságig keskeny vérnyom 
mutatta az utat. Aztán a vérnyomok egész pókhálója, óriási pókháló, a 
közepén a kapitányság. 

A tömeg újra gyülekezett. 

Újabb roham! 

Milyen furcsán, tompán koppan a keménykalap a rendőrkard alatt. 
Bizonyosan ünneplő kalapja volt az öreg munkásnak, őrzött kincs, 
amit a tüntetés örömére vett ki a szekrényből. Egész furcsán koppant... 
sose lehet azt elfeledni... 

A tömeget szétverték. A fiú szaladtában kapott egy rúgást. Ezt sem 
lehet elfeledni... 

 
Otthon veszekedtek. Az apja akkor már öreg volt és nagyon beteg. 
Izgatottan kiabált. 

- Mind agyon kéne lőni a betyárját! Ha én volnék ott, beléjük 
lövetnék. És először beléd, akasztófavirág! 



- Ilyent kíván a tulajdon vérének! - sírt az anyja. 

- Bele! Én csak belé - kiabált egyre mérgesebben a beteg. 

A fiú kisompolygott a szobából. A keménykalapos öregre gondolt ott 
a téren, aki nem tudott futni, akinek a kalapja olyan furcsán koppant. 
Jaj, miért is izgatódik úgy az apja... És mit mond majd másnap az 
iskolában. Vajon tagadja-e, hogy hol járt, vagy valljon be mindent, 
büszkén... 

Amint besötétedett, újra csörömpöltek az üvegek, törték a 
gázlámpákat. 

Sötétség borult a városra. Csak a katonalovak patkója csattogott a 
kihalt utcán. 

 
A fiú nem feledte el a leckét. De ez a lecke még nem volt elég. 

Amikor a háború jött, kínozta özvegy, szegény anyját, hogy engedje 
katonának. Hős szeretett volna lenni. 

Csak később, hónapok múlva értette meg, hogy nem hőstettek 
készülnek ezen a mészárszéken, hogy szimulálni, hazudni kell, 
kibújni, menekülni. Aztán lassan érezni kezdte, hogy ez sem elég, 
mikor a vér folyik, és az uzsorások mázsásra híznak ezen a véren. 
Nemcsak elmenekülni kell, hanem valamit tenni. És keresni kezdte a 
hősiességet. 

  

A "TETT"-TŐL A TETTHEZ 

A Fészek-kávéház az Andrássy út és Szív utca sarkán elég piszkos 
helyecske volt. A konyha melletti telefonfülke hemzsegett a 
ruszniktól, de olcsó volt a műtej, a cikória-kávé, és néha jegy nélkül is 
lehetett kenyeret kapni. Nem is olyan kis dolog ez 1916-ban, a háború 
harmadik évében. Főképp pedig órákig elüldögélhetett az ember a 
kasszával szemközt, a Kassák-asztalnál. Itt a Fészek-kávéházban 
beszéltem először emberrel, akinek az írását ki is nyomtatták, itt 



fogadták el közlésre első írásaimat, ami egy még nem egészen 
húszéves embernek bizony jelentős élmény. 

Nagy viták folytak itt az új, nem dekadens, forradalmi, minden eddigit 
megsemmisítő irodalomról és művészetről. Rövidesen afféle beltagja 
lettem az asztaltársaságnak, mely egy Tett című pacifista lapot adott 
ki. 

Igaz, nem illettem én egészen a Kassák-csoporthoz. Nékik az volt a fő 
törekvésük, hogy "egész mások" legyenek, mint minden eddigi 
irodalom és művészet. Megdöbbentők, ha kell, groteszkek, 
érthetetlenek, hadd rökönyödjék meg a burzsoá. De bármily "őrült"-
nek, vadnak, újnak hatottak akkor (és elavultak vagy elismertek ma) 
írásaik, mindez logikai műveletek eredménye volt, szembeállítások, 
szimultán felsorolások, montázs. 

Az én első írásaim pszichológiai eredményeket adtak, gondolkodási 
folyamat feltárását, a kimondott szó és a fogalmazás közötti gyors 
gondolatsor lerögzítését. Azt, amit jó néhány év múlva Joyce vitt 
tökélyre és a tökélyen túlra az abszurdumig. Én "asszociációs játék" 
alcímet adtam első versemnek. A műszó: "belső monológ" később 
Joyce nyomán keletkezett. Csak egy-két ember figyelt fel írásaim 
sajátosságára, és legfőképp Osvát Ernő. Az öreg Osvát énmiattam jött 
el jópárszor a Fészekbe, pedig hát nehezen szívelte el a Tett-esek és 
később a Ma-isták hol alázatos, hol hepciáskodó szavait. Belőlem 
akart írót csinálni, támogatni, nevelni, lehetőségeket adni. De az én 
utam akkor nem az irodalmon keresztül vezetett, hanem a forradalom 
felé fordult - hogy aztán hol egyesüljön vele, hol elváljon tőle, és jól-
e, rosszul-e, egy élet összességét tegye. 

A Kassák-asztalnál ismerkedtem meg Demény Ottóval. Demény festő 
volt, de voltak ott jobb festők is. Sokat beszélt szociológiáról, 
filozófiáról, de beszéltek erről ott mások is, és talán világosabban, 
mint Demény. Talán nem is volt Demény forradalmibb, mint a 
Fészek-béliek jó része. A forradalmiság ott úgyszólván a természetes 
állapot volt. Mindenkit az orosz forradalom és a háború befejezése 
érdekelt. Kassák, a szerkesztő, akkoriban forradalmi volt, legalábbis a 
"formában". De egyikünk se volt az, ami Demény: már az időben 
aktív, tevékeny forradalmár. 



Demény sok mindenről beszélt. Irodalomról, freudizmusról, 
művészeti teóriákról. De beszélt ezen kívül Szabó Ervinről, aki a 
Fővárosi Könyvtár igazgatója, ott ül a sok könyv között, és mégse 
könyvmoly, Szabó Ervinről, aki hivatott lesz a magyar forradalom 
vezetésére. Sokat beszélt Demény az 1918-as nagy januári sztrájkról, a 
Ducsinszka-Sugár-féle illegális mozgalomról. A januári nagy sztrájk 
idején ez a csoport, melyhez Demény is tartozott, plakátokat ragasztott 
a gyárak kapujára. A plakáton kettétört fegyver és a felírás: "Egy 
fillért, egy embert se a hadsereg számára." 

Elmondtam Deménynek, hogy a januári sztrájk idején Ausztriában 
voltam, ahol megismerkedtem Eldersch szociáldemokrata képviselő 
fiával. Mikor a nagy sztrájkról a lapokból értesültem, úgy gondoltam, 
hogy az ő révén összeköthetném a magyar sztrájkmozgalmat az 
osztrák forradalmi mozgalommal. A fiatal Eldersch erre nagyon 
alkalmasnak látszott. Ismerte a baloldali szocialistákat, s egy ízben 
elmesélte nekem, hogy apja életében egyetlenegyszer vágta pofon: 
"als ich jubelte, dass Fritz Adler den Grafen Stürgkh erschossen hat" 
(amikor ujjongtam, hogy Fritz Adler lelőtte Stürgkh grófot). Azt is 
elmondtam Deménynek, hogy írtam Komját Aladárnak - akit szintén a 
Fészek-kávéházból ismertem, s tudtam, hogy jól ismeri Hevesi Gyula 
mérnököt, ő meg vezető embere volt a januári sztrájknak. Ebben a 
levélben felajánlottam, hogy kapcsolatot teremtek Hevesiék és az 
ausztriai forradalmárok között. A dologból nem lett semmi, mert 
Komját ezt a levelet - ez a háború alatt nem volt ritkaság - sohasem 
kapta meg. 

Egy ilyen beszélgetés folyamán Demény odaterelte a beszédet, hogy 
nekünk is tenni kellene valamit a háború ellen, hogy írás és 
filozofálás, az orosz forradalomért való plátói lelkesedés, sőt, 
Komjátnak Fritz Adlerhez írt szép verse sem elég. 

- Tettekkel kell a háború ellen harcolni - mondta Demény. 

- És ha vége a háborúnak? - folytattam most már én. - Mélyebbre kell 
nyúlni, az egész világot gyökerében megváltoztatni. Most úgyis 
minden romlik. Romboljunk le mindent, s csak aztán kezdjünk újra 
építeni. 



Körülbelül ezt mondtam. Nem tudom, hogy milyen zavarosan 
beszéltem, de emlékszem, Deményt nagyon zavarosnak találtam. 

Sok minden nem tetszett nekem Deményen. Elbeszéléseinek nem volt 
se vége, se hossza. Ideges volt, a keze mindig piszkos. Beszéd közben 
egyre puha radírgumit nyomogatott, vagy egy darab rajzolószénnel 
babrált. Nem tudtam azt se megbocsátani, hogy gyengén festeget. 
Azonban Demény mind gyakrabban kísért hazáig. Sokszor nem is 
tudtam tőle másképp szabadulni, mint hogy vég nélküli sétáinkat 
titokban az én budai lakásom felé irányítottam. Mikor a ház elé 
értünk, hirtelen becsöngettem. "Itthon vagyok", mondtam, s akkor 
szegény Demény Ottó csalódott arccal búcsúzott el tőlem. 

Demény mind gyakrabban beszélt arról, hogy ő a frontokon keresztül 
kimegy Oroszországba, beszél Leninnel és Kun Bélával. 

Lenin nevét számtalanszor olvastam már az újságokban, Kun Béla 
nevét Deménytől hallottam először. 

Az utazás azonban mindig halasztódott, Demény képeket festett, eljárt 
a Fészekbe, aztán megint Szabó Ervinről beszélt meg Jancsó 
Károlyról, aki a Világ című szabadkőműves lap munkatársa, és már a 
januári sztrájkkal is kapcsolatban állott. 

Egy nap végre kijelentette Demény, hogy egy héten belül feltétlenül 
utazik. És ekkor megtörtént az, amit már rég vártam, de amit kérni 
nem lehet. Demény megadta a címet, hova forduljak: Sallai Imre, a 
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank hivatalnoka. 

Ismertem Sallait. Néha ő is megjelent a Fészek-béli asztalnál. Nagyon 
keveset és igen csendesen beszélt, keskeny ajkát erősen 
összeszorította, és igaz megtestesítője volt, talán egyetlenegy 
versének, mely a "szerény fiatalember"-ről szól, aki csendesen halad 
az utcán, s közben a legfelforgatóbb, legmerészebb terveket 
kovácsolja. Örömmel mentem fel Sallaihoz, bejelentettem, hogy 
Demény "kapcsolt" hozzá. Megmondtam, hogy Demény azt üzeni, 
Sallai kapcsoljon engem tovább Szabó Ervinhez és Korvin Ottóhoz. 
Azt is megmondtam, hogy egy feltételhez kötöm munkámat. Csak 



akkor kezdek dolgozni, ha Demény elutazott, mert Deményt sokat 
beszélő fantasztának tartom. 

Sallai csendesen mosolygott. Elfogadta ezt a feltételt. Szabó Ervinnel 
való megismerkedésemet azonban ellenezte, éppen mert erősebben be 
akar vonni az illegális munkába - mondta -, s Szabó Ervin személyére 
(Szabó Ervin ekkor már halálosan beteg volt) nagyon vigyáznunk kell. 

Szabó Ervinnel, az akkori mozgalom titkos nagy vezetőjével sohasem 
beszélhettem. Pedig mindegyre izgatott Szabó Ervin alakja, ez a kicsi, 
sápadt, nagybajuszú ember, a pápaszem mögött láztól csillogó 
szemmel, aki ekkor már előadást tartani se kelt fel betegágyáról, aki 
nagy tudós, nagy forradalmár, akit - és erre nagyon büszkék voltunk - 
ekkoriban az orosz forradalmi kormány valami tiszteletbeli egyetemi 
tanárnak vagy ilyesfélének nevezett ki... 

 
Demény néhány nap múlva tényleg elutazott. Nem jutott el 
Moszkváig, Ukrajnában a német csapatokon nem tudott átvergődni, s 
néhány hónap múlva Schiermeister néven, rettentő nagy szakállal 
szaladozott a pesti utcákon, igen titokzatos lett, és mégis mindenütt 
felbukkant. 

Bizonyos, hogy helytelenül ítéltem meg akkoriban Demény-
Schiermeistert. Fantaszta volt, az bizonyos, egyszer később komoly 
konfliktusunk is támadt vele, de mégis, ez az ember fáradhatatlan, 
legjobbfajta propagandista volt, "idők kovásza" és emberek 
kiválasztására kitűnő szemű. Egész sor aktív forradalmárt hozott a 
mozgalomba. 

A diktatúra bukása után Demény Bécsből Románián át Oroszországba 
akart jutni. Azóta eltűnt. Egyszer még Bécsben, nálam járt az apja, 
tőlem kért felvilágosítást a fia sorsáról. De ő eltűnt, semmi hír felőle. 

 
Sallai, akinél azóta többször jártam, közölte velem, hogy Demény 
elutazott. Felküldött a Fabankba, hogy keressem ott Korvin Ottót; ő 
már tudja, hogy jönni fogok. Sallai kishivatalnok volt a 



Leszámítolónál, Ottó már valamivel magasabb állást töltött be. Mikor 
elmentem hozzá, fel-alá sétálhattunk a bank folyosóján. 

Ottó nagyon kedves volt. Tudta, ki vagyok, tudta, kik társaságába 
járok, és az első megbízás, melyet kilátásba helyezett, mindjárt olyan 
természetű volt, amit jól el tudtam végezni... 

- Népies, a katonák szája íze szerint való röpcédulákat akarunk kiadni. 
Te jól meg tudnál írni ilyesmit! 

A megbízás, úgy, ahogy Korvin adta (egy kis mosoly, egy kis 
jóakaratú apáskodás - pedig alig néhány évvel volt idősebb -, s a 
mosoly és a szívélyesség mögött az erős, ingathatatlan akarat) jó 
serkentő volt a számomra. Ottó első meglátásra "csúnya" volt. Csak a 
nagy barna szeme volt szép, okos és nagyon jó, nagyon baráti. 

Első pillanattól fogva igen nagy hatással volt rám. Megbízatása - 
kitüntetés. Sohasem kívánt olyat, amit magam is nem a legnagyobb 
örömmel csináltam. Soha ellent nem mondtam, pedig ez különben 
igazán nem volt természetem. De nem is tudok esetet, hogy 
csoportunkban valaki is ellenszegült volna Ottó akaratának. Nem is 
fejlődött odáig a dolog, hogy akaratok összecsapására került volna a 
sor. S mégsem volt ez puszta engedelmeskedés. A döntő az volt, hogy 
mindenki azt csinálta, amihez jobban értett, amire alkalmasabb volt, 
mint akár maga a vezető. A bajtársi szolidaritás és önfegyelem a 
legtermészetesebb eszközökkel tartott össze bennünket. Megtestesítője 
ennek az önfegyelemnek, megfeszített akaraterőnek, egy célba 
koncentráltságnak Korvin volt. 

Első beszélgetésünk alkalmával az én ismerőseimről tárgyaltunk. Az 
írókról, akik forradalmi íróknak vallották magukat. Én persze 
Kassákot toltam előtérbe, aki kétségtelen a legjobb író volt a 
társaságban. Ottónak azonban nem tetszettek Kassák zseniskedő 
allűrjei, a hosszú haj, a fekete "anarchista ing", s hogy Kassák az írót 
tartja a világ tetejének, hogy Kassák szerint a művész egy fejjel 
kimagaslik az emberiség piramisából. Ottó legfőbb kifogása Kassák 
ellen persze nem ez a teória volt, hanem hogy Kassák (ezt tudtuk) nem 
volt hajlandó a praktikus, veszélyes, apró, de fontos és hasznos 
munkában részt venni. Sokkal inkább érdekelte Ottót Révai József. 



Nem emlékszem már, Ottó felszólítására vagy saját 
kezdeményezésemre történt-e a dolog, tény, hogy Ottó általam vonta 
be Révait a munkába. Révai különös módon szintén bankhivatalnok 
volt a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál, és igen rossz verseket írt. 
Verseinél fontosabb, hogy már akkor foglalkozott marxizmussal, 
amelyről nékem akkoriban, és még jó ideig, fogalmam se volt. 

Ottó hatása alatt ismerőseimet új szempont szerint kezdtem értékelni. 
A "jó író" megszűnt egyedüli szempont lenni, a fő kérdés az lett: tesz-
e vagy tenne-e valamit a forradalomért? 

A kávéházi nagy viták mindinkább elvesztették általános jellegüket. 
Néhányan most már határozottan forradalmárok voltunk, egymáshoz 
való szimpátiánk e szerint igazodott. 

 
Még mielőtt Deménnyel behatóbban beszéltem volna, mindjárt az első 
versemnél nagy forrongás volt a kávéházi vízcseppben. Háborúellenes 
vers volt (és ebben a nagy különbség sok más író "belső 
monológjával" szemben), mely így kezdődött: "Nem baj, hahogy a 
férgese hullik, nem sírtunk soha, ha omlik a vér." Rozványi Vilmos, 
az egyik költő, megtámadta ezt a verset, mert csak a folyó háború 
ellen szólt, de nem minden és mindenféle vérontás ellen. Kassák 
mellém állt ebben a vitában; Rozványi és még néhányan kiváltak a 
Tett-ből. 

A Tett után az újonnan alapított Ma című lapnál tovább folyt a 
szertekülönülés. Négyen: György, Komját, Lengyel, Révai, már nem 
akartunk a pusztán formai forradalomban tovább menni, nem vallottuk 
már, hogy a "forradalmian újformájú" vers egyben forradalmi tett is. 
Mi az akkori helyzetben eszköznek tekintettük a verset, melyet a 
forradalmi célnak alá kell rendelni. Ez volt a teoretikus magja az 
egyébként írói féltékenységgel bőségesen spékelt veszekedésnek. 
Kiváltunk, áttettük székhelyünket két vagy három sarokkal odébbra, a 
Kovács-kávéházba. Velünk tartott az asztaltársaság néhány kültagja is: 
Hevesi Gyula és Sing Henrik, a két mérnök, akiknek később igen nagy 
szerepük lett csoportunk sajátságos teóriájának kialakulásában. 



Még a szabad versnek és a "forradalmi" formának voltam híve, amikor 
már a Kossuth-nóta dallamára írtam verseket a röpirataink számára. 
Ekkor még fennállt bennem a kettősség: másfajta népies és másfajta 
"forradalmi" verset írtam. Mentségemre szóljon, hogy népies verseim 
hatottak az "intelligens" verseimre, amit Kassákék nagy becsmérléssel 
meg is állapítottak, és Osvát érdeklődése megszűnt. 

Persze, se Kassákéknak, se Osvátnak nem volt ugyan igaza, de most 
én se írnék olyan verseket, mint akkor. Irodalmi forradalmiság és 
forradalmi íróság szintéziseiből kellett kialakulni annak, ahol tartalom 
nem keresi a formát, forma nem keres tartalmat, hanem minden 
konkrét esetben magától értődőn - van. 

A most leírandó időkben irodalmi kérdések nem érdekeltek, eszembe 
se jutottak. 

  

A RÓNEO 

Volt bennünk forradalmi romantika, csakhogy ez a romantika a 
tárgyilagosság romantikája volt. Se pince, se lobogó haj, se piszkos 
körmök és fekete ing nem szerepelt arzenálunkban. Ottó néhány apró 
kis mosollyal kísért megjegyzése a Demény-Schiermeister szakálláról 
megtette a kellő hatást. Sőt, Ottó kissé túlzott gondossággal öltözött. 
Mi többiek igyekeztünk magaviseletben és külsőben is a lehető 
legszerényebb, a cseppet se feltűnő formákat választani. A röpiratok 
gyártása is igen rendszeresen, tárgyilagosan folyt. 

Korvin vagy Sallai Szabó Ervinnel megbeszélték a röpirat 
alaptémáját. Rendszerint Sallai, néha Ottó közölte aztán velem, miről 
szóljon Szabó Ervin véleménye szerint a röplap, s én továbbadtam a 
témát Révainak. Révai és én külön-külön megírtuk a röplapot. Én 
csupa ismert képben, jó, régi közmondásokban írtam, Révai volt a 
marxistánk. A két megírt röplap Sallai és Ottó útján visszakerült 
Szabó Ervin kritikája alá. Szabó Ervin ekkor már közel volt a 
halálhoz, de ezt a munkát nem adta fel. Szabó Ervintől megint 
Sallaihoz került vissza a röpirat, aki Szabó Ervin korrektúráit 
megszívlelve, a két röpiratból egyet csinált, bankbéli írógépén 



matricára írta, és a matricát elhozta a Visegrádi utca 15-be. Itt állt egy 
kis szobában a Róneo-sokszorosító, a papír és a festék. Sallai és én 
minden röpiratból sok ezer példányt készítettünk, de mindig csak 
annyit, amennyit el is tudtunk aznap szállítani. Elhibázott példányt, 
minden nyomot megsemmisítettünk. Itt az én szerepem be is 
fejeződött. Sallai és Ottó vitték a kész röpiratokat egyes bizalmi 
embereinkhez. A Budapesten átmenő katonavonatok kaptak egy 
porciót, sok ment a Pest környéki nagy gyárakba, a mátyásföldi 
repülőgépgyárba, Aszódra, Csepelre... 

 
Pesten a május elseje rendszerint ünnepnap volt. Harcra csak akkor 
került sor, ha a rendőrség betiltotta a tüntetést, mint 1912-ben. 
Különben inkább tavaszi ünnepség volt ez, a városligeti vurstli egész 
éjjel nyitva, s az emberek énekeltek, ordítoztak. A falvakban 
felállították a májusfát, és Budapesten a nehéz tehervonó lovak 
sörényébe szalagokat fontak. 

Szép, vidám tavaszünnep volt, néphagyomány, majális. A szervezett 
munkásság számára több is: felvonulás, szónoklatok, a nemzetközi 
szolidaritásra való emlékezés. De hogy kevesebb legyen a forradalmi, 
a nemzetközi, az osztályérzés - a szónoklatok főképp a választójog 
körül forogtak, ringlispíleztek. 

Én a valóságos ringlispílt jobban kedveltem, mint a beszédeket. Csak 
mikor Ottó hatása alá kerültem, változott meg, de alaposan 
megváltozott, az én gondtalan és gondolatlan májusi, fiatalos nagy 
kedvem. 

1918 május elsejére a szociáldemokrata párt nagy népgyűlést hívott 
össze a Városligetbe. Az Iparcsarnok lépcsőjén álltak a szónokok, 
körülöttük tízezernyi ember ünneplő ruhában. Sok szó esett, beszéltek 
a háború szörnyűségéről is, mert nem lehetett akkor már erről nem 
beszélni. Mi, akiket a Szabó Ervin iskolája tanított, már tudtuk, mire 
megy az egész. A beszéd végén mindig az általános választójogról 
volt szó. 

De a tömegből egyre felhangzott az orosz forradalom éltetése. 



Radikálisabb szónokok is beszéltek, hogy aztán - hiszen a rendezéshez 
értettek - újra a választójog jöjjön, a választójog az egyetlen orvosság. 

A nóta, mely a jelszót adta, butaságában és művészietlenségben 
egyaránt hátborzongató "költemény". 

Általános titkos 
Választói jogot adjatok, 
Hazafiak leszünk 
Nem hazátlan bitangok. 

A Korvin-csoport röplapjai, melyeket külön május elsejére 
készítettünk, nagy tömegben kerültek a tüntetők kezébe. Egy csoport a 
város felé tartott. Mi velük. 

- Éljen az általános titkos választójog! 

- Éljen! - hangzott a tömegből. 

- Éljenek az orosz testvéreink! Éljen az orosz forradalom! - kiáltották 
a mi csoportunk emberei. 

- Éljen! Éljen! - kiáltották a tüntetők. 

Először mi dobtuk a jelszót a tömegbe. De ez csak a kezdet volt, 
kezdeményezés, aztán maga a tüntető, a májusi tömeg mindegyre csak 
a forradalmat éltette. 

A szociáldemokraták a Polgári Demokrata Párt helyisége elé vezették 
a tüntetőket, mivelhogy ez a kispolgári párt és vezére, Vázsonyi 
Vilmos volt a szövetségesük a választójogi kampányban. 

A demokrata párt előtt aztán megkezdődött a felfordulás. 

- Éljen a szociális forradalom! - volt itt a jelszó, amit kiadtunk. 

- Éljen! - Le vele! - Éljen! - A kispolgároknak szánt tüntetés dugába 
dőlt. A tömeg, melyet azért hívtak egybe, hogy szóáradattal eltérítsék 
a "rossz gondolatoktól", a tömeg, mely már a januári sztrájk óta 



türelmetlenül forrongott, nem akart a választójogi maszlaggal 
megelégedni. 

- Éljen a szociális forradalom! - ez lett ennek az 1918 májusi 
tüntetésnek a jelszava. 

 
"Szociális forradalom", "forradalmi szocializmus" - ez körülbelül az 
orosz forradalom egészét jelentette számomra, és minden jel szerint a 
többiek számára is. A bolsevizmus, mensevizmus, szociálforradalmár 
közti különbséget nem ismertem. Az újsághírekből nem lehetett a 
differenciákat megérteni. Mi természetesen a legmesszebbmenő, 
legradikálisabb forradalommal értettünk egyet: Oroszországban a 
munkások egy mindent elsöprő és nyomában mindent újra építő 
forradalmat csináltak. Ezt akarjuk mi is? Ez nem azonos a 
szociáldemokráciával: tehát legyen a neve forradalmi szocializmus. 
Az európai lapok mindig szociálforradalmárokról írnak, mi is ezek 
vagyunk. 

Magunk se tudtuk pontosan, mit jelent ez a szó, nem tudtuk, milyen 
fogalmakat takar. Mindenütt, ahol voltak, akik forradalmi 
elszántsággal véget akartak vetni a háborúnak és a szolgaságnak, 
"szociálforradalmároknak" nevezték magukat. Ennek alig van köze az 
orosz szociálforradalmárokhoz, inkább onnan ered, hogy a háborús 
országok lapjainak zagyva híradói nem tudták és nem is akarták az 
egyes forradalmi pártokat pontosan megkülönböztetni. Mikor a német 
"Prinzregent Luitpold" matróza, Alvire Köbis 1917 augusztusában 
Kielben bírái - gyilkosai - előtt állt, ez volt az utolsó szava: 
"Szociálforradalmár vagyok"... 

Forradalmárok voltunk, bolsevik párt nélkül, mely vezetni tudott 
volna bennünket. De azért nem is voltunk olyan nagyon 
zavarosfejűek, mert igen egyszerű volt, amit akartunk. Azt akartuk, 
amit ők, az orosz dolgozók: békét és szabadságot. Párt, amelyik ezt 
így, ilyen egyszerűen és félreérthetetlenül akarta volna - nem volt. 
Ilyen párt csak néhány hónappal később lett. Amint a párt, a 
kommunista párt megalakult, elsőkül léptünk tagjai sorába. 



 
A háborúellenes, főképp a katonáknak szánt röpiratokban sok 
közmondást, a parasztok előtt ismert fordulatokban használtam. 
Minden röpirat rámutatott az orosz forradalom példájára. A 
forradalomról, a szörnyű vérontásról terjesztett rémképekkel szemben 
azzal érveltünk, hogy egy nap doberdói pergőtűz több vérbe kerül, 
mint az egész forradalom. A legfőbb, a döntő érv pedig tényleg az 
orosz forradalom döntő érve volt: Oroszországban béke van, és 
minden parasztnak van földje. A röplap utolsó mondatát szinte minden 
esetben Kropotkin "Az Ifjakhoz" című röpiratából vettük, ebből az 
egyetlen előttünk ismert forrásból. Nagyra tartottuk ezt a röpiratot, 
már csak azért is, mert a háború alatt elkobzott könyv volt. Így tehát 
ez volt rendszerint az utolsó mondat: "Nem kell egyebet tennetek, 
mint saját elnyomóitok ellen fordítani a fegyvert, s a büszke és 
vállrojtos tiszturak halálsápadtak lesznek a félelemtől." Mindig 
beleírtuk, hogy "vállrojtos", annyira tiszteltük Kropotkint és az 
oroszokat. Pedig az Osztrák-Magyar Monarchia tiszturai nem is 
viseltek vállrojtot.[1] 

Így a röplap egyik oldala. Politikai felhívás, manifesztum. A másik 
oldal számára aktuális verseket írtam, valami ismert nóta, rendszerint 
a Kossuth-nóta dallamára. 

Az egyik vers így kezdődött: 

Tisza Pista szomorkodik, 
Vázsonyi meg búslakodik. 

Egy másik szatirikus vers meg így: 

Az uraknak nagy hasuk van, 
Sok földjük és sok gyáruk van. 

Tisza volt szemünkben a háború megtestesítője. Az első világháború 
történetének kutatói okmányszerűen megállapították, hogy Tisza 
kezdetben ellenezte a háború megindítását. Jól látta, jobban mint a 
többi államférfi, hogy a háború az Osztrák-Magyar Monarchia 
összeomlásának csak meggyorsítója. Mi tehát tévedtünk, mikor benne 
sejtettük a háború géniuszát. De nem tévedtünk abban, amit 
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mindennap eseményei bizonyítottak, hogy ő a háborúnak, a háborús 
kormánynak legveszélyesebb vezére. Vázsonyit pesti bérházak 
undorító pöfetegének, penészgombájának tartottuk, és ebben nem 
tévedtünk. Vázsonyi a kispolgári demokraták vezére, a 
szociáldemokraták barátja, igazságügyminiszter korábban kijelentette: 
"A bolsevizmust pedig eltiprom." 

A versírási teóriám ezeknél a verseknél alaposan megváltozott. 
Tudtam, hogy nem írok művészi verseket, de azt is tudtam, miért ilyen 
és nem másfajta verseket írok. Egyszer el is mondtam Korvinnak, 
milyen pszichológiai momentumokat veszek figyelembe. Először is az 
ismert dallam szövege könnyebben gyökeret ver, másodszor, a már 
esetleg elfelejtett szöveg, vagy annak valami érzésrezonanciája a 
dallam hallatára felelevenedik, s végre, ami az ilyen illegális írásoknál 
szerepet játszhat, dúdolni lehet a dallamot, mikor a szöveget nem lehet 
hangosan mondani. 

- Örülök, hogy gondolkozol a módszereken - mondta Ottó. Pedig ő 
talán tudta, hogy olyasmit fedeztem fel, amit tiszta intuícióból mindig 
és mindenütt csináltak, s amit már régen felfedeztek. Én akkoriban 
különben minden héten felfedeztem valamit, amit általam még nem 
olvasott könyvekben már sokkal jobban megírtak... 

 
"Lám, a búzakalász büszkén emelődik az égnek..." De a röpiratok 
írásánál döntőbb, mint élmény mélyrehatóbb volt a technikai munka. 
Amikor más emberrel együtt vagyok közös veszélyben. Egymás 
kezében vagyunk, felelősek vagyunk egymásért, vigyáznunk kell 
egymásra, saját magunkkal se lehetünk könnyelműek, mert ott a 
másik... 

Testvéreim nem voltak, rokoni érzés mindig is hiányzott belőlem. Az 
iskolában volt két nagy és hosszantartó baráti viszonyom, de ezek a 
baráti viszonyok meglazultak, mikor az első asszony felbukkant 
életünkben. Most a barátságot is megelőző, felülmúló bajtársi 
egymáshoztartozás: ez volt a sorsdöntőn nagy élmény. Végre: tett - 
idézőjel nélkül! 



A sokszorosítás rendszerint vasárnap délelőtt történt, mert ekkor volt 
Sallainak ideje, és ekkor volt a helyiség a legbiztonságosabb. 

A helyiség, a Visegrádi utca 15, ettől az időtől kezdve nagy szerepet 
játszott a mozgalom történetében, ezért megpróbálom tervrajzát 
emlékezetből rekonstruálni. 

Eredetileg Sámuel Izsó, az említett Ma című lap mecénása bérelte ezt 
a helyiséget a Ma szerkesztősége, Kassák lakása és saját rézgálic- és 
rafia-kereskedése számára. A nagy, teremszerű helyiségekben a Ma 
képkiállításai kaptak helyet. Sámuel irodája, később lakása egy kis 
szoba volt. Mellette volt a raktár és Kassák szobája. Ezek előtt a 
szobák előtt egy hosszú folyosó húzódott. A nagy szobáktól jobbra 
levő különbejáratú, jól elkülönített szobát Sámuel kiadta Sing 
mérnöknek, aki úgy tervezte, hogy a szobát laboratóriumnak fogja 
berendezni. A laboratórium berendezéséig sose jutott el Sing, a szoba 
üresen állt. 

Ottó - talán Hevesi révén - megszerezte a szoba kulcsát. Itt készültek a 
röpiratok. 

Se Singet, se Sámuelt, se Kassákot nem avattuk be a dologba. Ottó 
nem akarta. Az volt a véleménye, hogy félni fognak. Viszont arról 
meg voltunk győződve, hogy ha valamelyikük észre is venne valamit, 
semmi körülmény közt nem jelent fel bennünket és nem avatkozik a 
dolgunkba. Kassák minden ilyen munkát elavult módszernek, 
jelentéktelen részletnek tart, Sing pedig gyáva, és mindkettő örül, ha 
nem kell semmiről se tudni. 

Ez a helyiség lett később, Sámuel jóvoltából a kommunista párt 
központja egész március 21-ig. Csak az utolsó szobában lakott 
Kassák, aki nem volt hajlandó lakását átengedni, más lakásba 
költözni. Hiába kérte Ottó, hogy adja át a szobát, neki szerzünk másik 
lakást. Kassák úgy látta jónak, hogy egész március 21-ig, bár a 
forradalmi szervezkedés ott zajlott (a szó legszorosabb értelmében) az 
ajtaja előtt, ő csak a mindig sértődött "Überforradalmár" marad. 

 
Műhelyünknek sok előnye volt. Elsősorban a lakók közül senkit se 



lehetett felelőssé tenni az ott mívelt dolgokért, és senki se törődött 
velünk. Vasárnap a nagy szobák és Sámuel helyiségei üresek voltak, 
Kassákék is rendszerint elmentek kávéházba. A hosszú folyosón 
minden lépést már messziről meghallottunk, s ilyenkor jó előre 
leállítottuk a gépet. A magasföldszint vagy mondjuk félemelet is 
előnyös volt, nemigen találkoztunk házbéliekkel, és jól leláttunk az 
utcára. A lépcsőház felől is hallottuk a lépteket. A mi műhelyünkből 
egyenesen a lépcsőre lehetett jutni és onnan a ház mellékkijáratához. 

De mi a folyosó felől jártunk a szobába. A folyosó ajtaja rendszerint 
nyitva volt, mert a házi perpatvarban élő Sámuel és Kassákék nemigen 
kívántak egymásnak ajtót nyitogatni. Sok ellopnivalója senkinek se 
volt, csak az egyes szobaajtókat szokták lezárni. Egyszer azonban a 
szokástól eltérően Kassákék lezárták az előszobaajtót, és eltávoztak. 
Bizonyára azért, hogy Sámuelt, akinél rendszerint nem volt kulcs, 
bosszantsák. A mi különbejáratú kulcsunk meg Ottónál volt, és így 
Sallai és én szép csendesen foglyok lettünk. 

Szép, tavaszi napsütéses vasárnap délután volt. Elkészültünk a 
munkával, és nem tudtunk elmenni. 

Leültünk az alacsony ablakpárkányra, beszélgettünk. De a beszélgetés 
valahogy el-elakadt. Idegesek voltunk. 

- Még egy órája se, hogy be vagyunk zárva - mondtam -, és máris 
milyen borzasztó. 

- Tudom, hogy bezárva lenni nem kellemes - felelte Sallai. 

- És ha évekre becsuknak bennünket? 

- Mi értük is dolgozunk - mondta Sallai. 

Sallai Ducsinszkára gondolt, aki akkor már hónapok óta börtönben ült, 
s még tárgyalás se volt az ügyében. És egész sereg ember, az 
úgynevezett első garnitúra, mind börtönben volt. Aztán csendesen és 
tárgyilagosan még csak ennyit mondott: 

- A börtön persze rém kellemetlen... 



Az utca tavaszi fénye felcsigázta a vért, nem jutottunk valamiféle 
konklúzióhoz, nem is állt ez szándékunkban. Eszembe jutott Sing egy 
mondása, hogy az emberi élet, annak minden pillanata, felmérhetetlen 
érték, és hogy következetes materialista sohase kockáztatja, ami a 
legdrágább stb. stb. Sing logikája sokszor sarokba szorított, hisz tőle 
tanultam materialista gondolkozást, vagy azt, amit akkor annak 
tartottam. Mégis így fogalmaztam a magam számára a dolgot: 
Kíméletlen jóratörekvők vagyunk, és oly nagyon szeretjük az életet, 
hogy meg is tudunk érte halni. Ez volt az én akkori varázsformulám, 
nagyon jó munkahipotézis elszánt bajtársi körben és olyan időben, 
mikor annyi ember halt meg mindennap érdeke és akarata ellenére. 

A rövid pár órás fogság talán nagyon is jó volt. Egész pontosan láttam 
a várható veszélyt, és mégis, csak azért is tovább akartam csinálni a 
dolgot... 

Egyszerre Ottó lepett meg bennünket. Hevesen dörömbölt, s talán 
valami ilyesmit is mondott: 

- A törvény nevében. 

Rögtön eltüntettük a "bűnjeleket". Mikor a kulcs nyikorgott a zárban, 
védekező állásba helyezkedtünk. Már nem tudom pontosan mit 
csináltam, valami ütésre való tárgyat kaptam-e fel, vagy az ajtót 
szorítottam kifelé, amíg Sallai elpakol. Túl izgatott voltam, semhogy 
erre ma emlékezni tudjak. De jól emlékszem Ottóra, amikor belépett. 
Kissé kinevetett bennünket, aztán megdicsérte viselkedésünket. Ez 
nagyon jólesett. Ottó véleménye egyre fontosabb lett számomra. 

Ebből és más alkalomból is sokszor beszélgettünk az illegális technika 
kérdéseiről. El lehetett volna-e menekülni? Ha nem, mit mondtunk 
volna? Micsoda lehetőségei vannak a rendőrségnek egy illegális 
helyiség kinyomozására? Ottónak már az első garnitúra lefogásakor 
volt dolga a rendőrséggel. Elmesélte tapasztalatait, a vallatási 
módszereket, hogy a rendőrtisztviselő mindig azt hajtogatja, hogy a 
"másik már vallott". Andréka, a rendőrtanácsos és Nánássy, a politikai 
osztály vezetője, a két legügyesebb vallató. De ők se tudnak 
továbbjutni, ha nincs sorainkban áruló. 



Rövidesen aztán komolyra fordult a dolog. Sallait, Mosolygó Antalt, a 
mátyásföldi repülőgépgyár munkását és még néhányat csoportunkból 
letartóztattak. Ők aztán meg is mutatták, hogy a vallatás és fogság 
próbáját jól kiállják. 

Egy nap felmentem Sallaihoz a bankba. Azzal fogadott, hogy őt egy-
két órával előbb két detektív vette szemügyre ott a bankban. 

- Megismertem őket a pofájukról. Kétszer is benyitottak a szobába, 
valami ismeretlen nevű hivatalnok után kérdezősködtek, s közben 
folyton rám bámultak. Mikor elmentek, lementem a portáshoz, nem 
látott-e két ilyen és ilyen urat. - Dehogynem! - csodálkozott a portás - 
éppen hogy magát keresték. 

Sallai biztosra vette lefogását. Meghagyta, hogy ne jöjjek többé a 
bankba. A rendőrség nyilván azért vár Sallai lefogásával, mert további 
nyomokat keres. Ez a várakozás azonban lehetővé tette, hogy Sallai a 
nyomokat eltüntesse, nekem és Ottónak "drótot" adjon. "Drótot adni" 
ismert kifejezés volt köztünk. A rendőrséggel hadilábon álló "hóhem 
gyerekek" így nevezték a figyelmeztető jeladást. Én tehát a bankból 
egy hadikölcsön-prospektussal a kezemben egyenesen a Dunakorzóra 
mentem a sétáló úri publikum közé. Ott csak nem keres Andréka 
forradalmárt! Emlékszem, még monoklit is akartam venni, mert ezt az 
üresfejűség legfőbb szimbólumának tartottam. 

Még aznap elintéztem, hogy a Róneo és a sok jó papír eltűnjön a 
helyiségből. Kész röpiratot sohasem tartottunk ott raktáron. A 
megíratlan papirost és a gépet is biztonságba helyeztük. 

Három napig - ez volt a régi megállapodás - semminek még csak 
feléje se néztem, sőt egy szép alibit is fabrikáltam magamnak... Három 
nap múlva aztán "véletlenül" találkoztam Korvinnal. Itt megtudtam, 
hogy őt egy egész éjjel faggatták a rendőrségen, de aztán bizony 
elengedték a bölcs urak. 

Hanem Sallai elvtárs kötésig benne volt a bajban. A legtöbb, amit 
remélhetett, hogy nem golyót, hanem tizenöt évet kap. Ma sem tudom, 
hogy végződik az ügy, ha maga a forradalom bele nem avatkozik a 
dologba... 



Persze hogy egy besúgó árulta el az ügyet, és ő juttatta Sallait 
rendőrkézre. De a döntő bizonyítékot az írógép szolgáltatta. 

Valamennyi röpiratunk "á" betűje felül kicsit elmosódott volt, a "g" 
betű pedig legörbült a sor egyeneséből. Egy rendőrségi íráspróba a 
Sallai bankbéli írógépén elég volt annak megállapítására, hogy ő írta 
le a röpiratokat. Itt aztán nem használt a tagadás. A gép beszélt, 
bizonyítóbban, mint a spicli... 

És minden írógépnek van egy és más sajátossága. Ugyanúgy meg 
lehet ismerni, mint a kézírást. Átalakul az emberi kéz alatt, s nincs a 
világon két írógép, amelyik egész egyformán írna... Csak három 
embert fogtak el. Sallait, Mosolygót és hát a forma kedvéért a spiclit. 
Tehát tulajdonképpen csak kettőt. Mikor Sallai látta, hogy rajta a 
tagadás nem segít, akkor inkább azt vallotta, hogy ő egyes-egyedül 
fogalmazta, írta, sokszorosította és osztotta a röpiratokat. 

Nem tudom mennyire sikerült volna ez a beállítás, ha egy kicsit nem 
segít - egy igen különös férfiú személyében - a szerencse. Sallai Imre 
egy igen ügybuzgó hivatalnok kollégája nagy vallomással boldogította 
a rendőrséget: ő tud arról, hogy ez a veszedelmes ember, Sallai egész 
éjjeleket töltött elbújva a bankban, amikor is - mint a bölcs rendőrség 
belátta - nyilván a röpiratokat sokszorosította. Ezek után a mi 
elvtársunknak nem kellett egyebet tenni, mint töredelmesen bevallani: 
"Igaz." Aminek következtében a derék rendőrség sohase tudta meg, 
hol állott a Róneo... 

A Róneo megmaradt, de a legtöbb összeköttetés szála az úgynevezett 
második garnitúra két ilyen fontos emberének "lebukása" után, 
elszakadt. Az idők is változtak, más, a forradalmat kirobbantó 
módszereken tanakodtunk; újabb röpirat-gyártásra tudtommal nem 
került sor. Mai szemmel nézve érdekes, hogy Sallai a két detektív 
bankbéli látogatása után nem is gondolt menekülésre. Úgy látszik se 
pénz, se illegális lakás nem állt rendelkezésünkre. A katonarendőrség 
állandó razziái - állandóan keresték a "lógósokat" - szintén 
megnehezítették volna a dolgot. De azt, amit annyi lógós sikerrel 
végigcsinált, mi meg se kíséreltük. Ma szinte elképzelhetetlen, hogy 
valaki a sokéves biztos börtönt nyugodtan megvárja. Ezen a ponton 
nem tudom magam visszahelyezni akkori gondolatmenetünkbe. De 



egy bizonyos: nem volt romantika. Nagyon vigyáztunk a magunk és 
az egymás bőrére, amennyire a mozgalom érdeke csak megengedte. 

Én magam nem gondoltam menekülésre, erre nem is volt közvetlen 
okom. De egy későbbi búvóhely készítésére se gondoltam. Bíztam a 
jószerencsében, amely ténylegesen abból áll, hogy ott, ahol nincs 
áruló, megszűnik a rendőrség tudománya. 

 
Különben még egy illegális nyomda volt Újpesten elrejtve, melyet 
Ottó mentett oda az első garnitúra, a Ducsinszka Ilona és társai 
lefogása idején. Ezt a nyomdát én nem ismertem, mint ahogy nem 
ismertem egy Solem néven dolgozó orosz szociálforradalmárt sem, 
akiről Sallai mesélt csudadolgokat. 

Solem abban az időben, mikor én a mozgalomhoz közel kerültem, már 
eltűnt a láthatárról. Az volt a vélemény, hogy már visszament 
Oroszországba. Mi volt az Solemnek, a hadifogolynak a frontok 
között visszaszökni? Hisz Solem volt az, aki idegen és hadifogoly 
létére még nekünk segített. Nem volt nyomda. Solem egy nap egy kis 
kézi nyomdagéppel érkezett meg. "Szerezte!" Kis rongyos hadifogoly, 
idesodort levél messze fáról. S ő segít. Ő volt a sok hír után az orosz 
forradalom első élő küldöttje nálunk. Hogyan tudott ránk találni, 
hogyan tudott itt mozogni, ahol mi alig mentünk valamire? Nincs 
nyomda, mert nincs rá pénz, nincs helyiség, nincs semmi. Solem 
"szerez" nyomdát, hogyan, miképp, kitől - erről semmit se tudtunk. 

A már csak messzi ködből feltűnő Solem fantasztikus magasságban 
állt előttem, és óriási hatása volt rám. Rám is, aki sose láttam. Az ő 
iskolája volt az illegális technika, amelyre most nagy szükség volt. 
Szociálforradalmár teóriájából nem hagyott nálunk látható nyomot, 
mégis, a gyakorlat során, nagyon közeledtünk a szociálforradalmárok 
felé. Talán éppen azért, mert - nem volt elméletünk. 

Egyet tudtunk: forradalmat akarunk, olyat, amilyent az oroszok 
csináltak. A forradalom előkészítése az illegális technikától függ. 
Elmélet hiánya? Akadt nekünk teóriánk is, mely azonban igen különös 
utakra vitt bennünket a háború utolsó hónapjaiban. Különös már az is, 
hogy a teória csak a munkaperiódus, a harc után bukkant fel 



erősebben, mely köztünk és az államhatalom szervei közt 
eldöntetlenül, de a mi erősödésünkkel végződött. 

Ki, kiért és miért fog forradalmat csinálni? Ez lett volna a gyakorlati 
kérdés. Miért jön szükségszerűen a forradalom? Ez a kérdésfeltevés 
még helyesebb lett volna. 

  

A TEÓRIA 

A második garnitúra lefogása után a gyakorlati munka megszakadt. 
Megint legális munka, az irodalom került előtérbe. Mi, a Kassák-
csoportból kivált írók, forradalmi antológia kiadását határoztuk el. 
Szeptemberben vagy októberben adtuk nyomdába, és számoltunk 
azzal, hogy a könyvet elkobozzák. A megjelenés elhúzódott az 
októberi forradalom utánig, s így politikai jelentősége nem is volt. 

Lapot is akartunk kiadni. Ez a lap, az első számok anyaga már a 
háború alatt együtt volt, azonban nagyrészt már nem irodalmi lap lett 
volna, hanem a velünk összeköttetésben álló mérnökcsoport 
orgánuma. 

Ennek a mérnökcsoportnak Hevesi Gyula volt a főszervezője és 
teoretikusa. Hevesinek vezető szerepe volt a januári nagy sztrájkban. 
Tőle származik a mondás: "Csak huszonöt százalékkal kell a 
haditermelést csökkenteni, és a biztos veszteség a miénk." Akkoriban 
sokat írták az újságok: "a biztos győzelem a miénk"... Hevesi a 
termelés csökkentését nemcsak sztrájkkal gondolta elérni, hanem a 
mérnökök szabotázsával is, mint ahogy a mérnök, a technikus volt 
akkoriban az ő szemében a forradalom fő tényezője. Hevesi teóriája a 
marxi értéktöbblet-elméletet elvetette. Szerinte az értéktöbbletet, az 
értéktöbblet túlnyomó részét, a mérnöki, a technikai, a tudományos 
felfedezések szolgáltatják. Tulajdonképp a mérnökök, akik 
kénytelenek felfedezéseiket eladni a termelési eszközök birtokában 
levő kapitalistáknak - a proletár-mérnökök, organizátorok és 
felfedezők azok a tulajdonképpeni kizsákmányoltak, akiknek 
munkájából az értéktöbblet folytonos emelkedése származik. A 



munkásság csak természetes szövetséges, segédcsapat, a produktív 
alkotók felszabadító harcában. 

Könnyű dolog volna ma Hevesi elméletét megcáfolni, ha ezt a munkát 
Hevesi már maga rég nem végezte volna el. Sokkal különösebb, hogy 
társaságunk azon tagjai is elfogadták Hevesi elméletét, akik akkor már 
szagoltak marxizmust. S még különösebb, hogy praktikusan 
mégiscsak - egy rövid periódustól eltekintve - tömegmozgalmat 
csináltunk, és később kivétel nélkül a kommunista párt tagjai lettünk. 
De akkor úgy félvállról intéztük el a marxizmust. Körülbelül így: jó, 
de elavult dolog. Én közben csak úgy hallomásból ismertem. 

A szakszervezeti munkából, az elméletnek megfelelően, a mérnökök 
megszervezését tartottuk a legfontosabbnak. A különben is elég 
radikális vezetés alatt álló Ipari és Közlekedési Tisztviselők Országos 
Szövetségében Hevesi és még néhány forradalmi gondolkozású 
mérnök vezetése alatt, külön mérnökcsoport alakult. Ez a csoport volt 
akkor Magyarországon a legradikálisabb szakszervezet. 

Világnézetünk már előbb a mérnökcsoport erős hatása alá került. 
"Materialistáknak" vallottuk magunkat. Katekizmusunk Sing 
Világnézet című füzetkéje volt, egy erősen Ernst Mach hatása alatt írt 
művecske. 

Sing szobájában történt ugyan a röpiratok sokszorosítása, de ő sokkal 
jobban szerette a napozást, az evezést, a fürdést, a szexuális örömöket, 
semhogy a bőrét kockáztatta volna. 

Számomra volt valami vonzó ebben az emberben, aki óriásnak 
született, és egy csecsemőkori baleset tette púpossá. Sing a 
legszenvedélyesebb vitatkozó volt, akit valaha ismertem. Szexuális 
kérdésekről szóló elméletei teljesen bolondok voltak, s már akkor 
megértettem, hogy furcsaságuk testi fogyatkozásában leli 
magyarázatát. Szerinte minden nőt elfog a szerelmi gerjedelem, ha egy 
férfi csak hozzáér. De társadalmi szabályok folytán és számításból 
elnyomja eredendő ösztöneit, és ezért nem adja magát a férfinak. 
Pedig hát tévedett szegény feje - a lányok csak vele szemben voltak 
ilyen megközelíthetetlenek... 



De amit különben beszélt, mikor elcipelt a Dunára evezni, az 
érdekesebb volt, mint mindaz, amit az egyetemen hallottam. Egy 
motorcsónak egy csövön vizet engedett ki. 

- Ez ugyanaz, mint mikor maga anyagot cserél. Élő és élettelen, 
szerves és szervetlen közt nincs kvalitatív különbség. Az emlékezés 
minőségileg ugyanaz a folyamat, mintha egy tejesbögre mázán csorba 
marad az ütődés után. 

Szorgalmasan olvastuk Ernst Machot, James Psychologiá-ját, Freudot. 
Sajnos, nem volt Leninünk, aki az empiriokriticizmus ellen felvette 
volna a harcot, és én nagyon megütköztem azon, hogy Kun Béla 
novemberben egy beszélgetés folyamán, amikor Mach került szóba, és 
én büszkén kezdtem kipakolni a tudásomat, egyszerűen a fejemhez 
vágta: - Oroszországban Mach a szociálforradalmárok teoretikusa, és a 
szociálforradalmárok ma mind ellenforradalmárok. 

Hát lehet, hogy így van, de azért mégse így van - gondoltam, de 
felelni nem tudtam. 

A Galilei-körben, illetőleg a Társadalomtudományi Társaság 
előadásain (a kört a rendőrség az első Ducsinszka-féle garnitúra 
lefogása után feloszlatta) szintén Mach és Avenarius teóriái vitték a 
főszerepet. Ezzel a radikális diákcsoporttal szervezeti kapcsolatot nem 
kerestünk. Ottó nem szerette őket: - A legtöbbnek csak jár a szája, de 
gyáva - mondta. Eljártunk hozzájuk előadást hallgatni, vitatkozni. Új 
embert innen a forradalom kitöréséig nem kapott mozgalmunk. Aki 
ebből a társaságból tettre hajlandó volt, az már az első garnitúra 
idejében besorakozott a mozgalomba. Mérnök- és zseni-
szocializmusunk, machi-mechanikus materializmusunk mögött azért 
még ott volt Szabó Ervin szindikalizmussal és pacifizmussal kevert, 
de mégis forradalmi vezetése. Mindent összetartó erő pedig ebben a 
zűrzavaros "teóriában" az orosz példa volt. Mindnyájan forradalmat 
akartunk, "alapos" forradalmat, mely a háborút befejezi és új világ 
építésébe kezd. Egy percre se merült fel kétely, hogy jogunk van a 
forradalmi defetizmusra. Hisz önként vittük vásárra a bőrünket, ezt 
pedig önként, akkor, egy katona se tette. Az engedelmesség katonai 
hősisége helyett mi az ellenszegülés civil hősiségét éreztük igaznak és 



igazinak. És tudtuk, hogy a katonaruhás dolgozóknak a mi sorainkban 
kell legyen a helye. 

  

MOSOLYGÓ ANTAL, MAGYAR WOBBLY[2] 

Mosolygó. 

Különösen furcsa név egy forradalmár számára, de főképp Mosolygó 
Antal számára. Legelső találkozáskor önkéntelenül is az ajkára néz az 
ember: vajon mosolyog-e. De Mosolygó ajkán nagyon hervadt a 
mosoly, s mikor az ajka szétnyílik, látszik, hogy a fogsor, a fogak 
sötétek, szürkésfeketék az ólomtól. 

Igen, a mázoló szakmabetegsége, az ólommérgezés ott ült a 
mosolyában - és a festő szakmabetegsége, a tuberkulózis a keskeny, 
halvány arcán. 

A sors furcsa játéka az is, hogy ennek az embernek szakmai 
betegségben kellett szenvednie. Neki, aki a munkát, kapitalisták 
szolgálatában, megvetette, gyűlölte, aki minden harctalan napban úgy 
saját maga, mint osztálya lealacsonyítását látta. Ez a sötétszőke, 
magas növésű munkás, a béres fia, gyermekéveiben maga is béres, 
aztán a kis falusi mester inasa, munkáshoz méltónak csak a lázadást 
tartotta. 

 
Minden lázadó szó, amit a szolgáktól és később a segédektől hallott, 
megrögződött benne, égette. Valami nagy, türelmetlen, kacskaringós 
utakat nem tűrő igazságvágy lángja járta a vérét, hogy mindazt, amit 
helyesnek tart, tettre váltsa. 

Tanoncsága végeztével városba költözött. Csak akarata ellenére vállalt 
munkát. Szégyennek tartotta élni és nem lázadni. Sehol se marad 
sokáig. Vándorló mesterlegény, járja a világot, nézi a világot, szét 
akarja feszíteni ezt a kizsákmányolással megbékélt világot. A 
"valcoló" (vándorló) segédektől az országutakon sokat lehet tanulni. 
Nemcsak az elégedett, nyugodt munkás lenézését, aki "mint az ökör" a 
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kizsákmányoló igájába hajtja fejét, hanem a politikai tudomány 
morzsáit is. Nem keveset tudnak ezek a csavargók és vándorlegények, 
akikkel a szállásokon és az országutakon találkozott. Ekkoriban 
anarchistának nevezte magát. "Félre a szociáldemokrácia politikai 
vacakolásával! Munkamegtagadás, általános sztrájk, felkelés." 

Könyveket keres és talál: a tudomány monopóliumát csakhamar 
megtöri, és Mosolygó Antal a munkásosztály felszabadításának 
vándorló apostola lesz. Csak pár napig dolgozik egy helyen. Már 
többet tud, mint a csavargók, és jobban érti a dolgot, mint a Népszavá-
t előfizető szervezett munkások. "Munkamegtagadás, általános sztrájk, 
felkelés" - erről beszél a műhelyekben. Ha már mindent elmondott a 
munkásoknak, könnyű szívvel továbbáll. 

 
Így jutott el egyszer Fiuméba, ahol az állami torpedógyárban éppen 
sztrájkoltak. Fiuméban, ahol főként olasz munkások dolgoztak, sok 
volt a szindikalista. Mosolygó a gyárhoz ment, hamarosan beszédbe 
elegyedett a sztrájkőrséggel. Nagy akciókról, általános sztrájkról, 
felkelésről, osztálytalan társadalomról beszélt. 

A sztrájkőrök egyike erre azt mondta neki: 

"No, te nagyszerű dolgokról beszélsz. Van eszed és erőd. De vajon mit 
használ egyik embernek a másik emberhez való beszéde kis 
társaságban. Te sokat tanultál. Többet tudsz, mint én és egyes 
kollégák, akik itt a sztrájkot vezetik. De ha százszor többet is tudsz, és 
százszorosan igazad van, ez mégiscsak reménytelen dolog. Ezzel az 
erővel a tömegeket kell megmozgatni. Magában az, hogy te, mint 
munkás a munkások között élsz, az nem elegendő. Neked a 
szakszervezetek üzemi életébe kell belekapcsolódnod. 

Nézz erre a gyárra. Tegnapelőtt itt négyezer ember dolgozott. Azt 
gondolod, hogy mindnyájan olyan messze jutottak a gondolkozásban, 
mint te? Nem, barátom. De ezek cselekedete mégis jelentősebb, mint 
tízezer olyané, mint te vagy. És ezt a tényt, mi, egy maroknyi ember, 
hívtuk életre."[3] 
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A szó, ha a Mosolygó-fajtában egyszer gyökeret vert, tetté is akart 
lenni. 

Mosolygó felkerült Budapestre. A szakszervezetekben dolgozott. 
Szabó Ervin felismerte benne a pompás agitátort - Mosolygó Szabó 
Ervin révén megismerte az IWW elvi álláspontját és gyakorlati 
módszereit. 1913 nyarán a szakszervezetek leküldték a Zsilvölgybe a 
huszonnyolcezer bányászt szervezni. 

Mosolygó jól csinálta dolgát. Olyan jól, hogy a hatóságok kiüldözték a 
bányavidékről. És a szocdemek már inkább örültek ennek. "Nagyon 
agilis, de nagyon szélsőséges agitátor." 

Újra Pestre kerülvén, megalakítja a Szocialista Munkások Propaganda 
Csoportját. Az IWW kiadványait terjesztik, s Szabó Ervin a tanítójuk. 

1914-ben mint tényleges katona vonul a háborúba, és mint katona 
agitál. A frontról leveleket ír üzemben dolgozó ismerőseinek a 
szakszervezetek hadikölcsön-jegyzése ellen. 

Egy év múlva megszökött a frontról. A mátyásföldi repülőgépgyárban 
kapott munkát. Itt alakult az első munkástanács... Ekkor már 
Korvinnal tartott Mosolygó közvetlen kapcsolatot. 

Mosolygó volt röplapjaink, úgy mondhatni, fő elosztó központja, és 
minden egyes lap biztos utakon haladt. Kaszárnyákat, 
katonavonatokat árasztottak el írásokkal. Mosolygó számtalan 
munkást ismert. Nagyon sokkal levélbeli összeköttetésben volt. 
Szabadságosok keresték fel... 

A monarchia legdélibb sarkáig is eljutottak röplapjaink; Katona 
György matróznak Cattaróba küldte őket Mosolygó. A röplapok 
tanítása, bizonyos mértékben, a híres cattarói és pólai 
matrózfelkelésekben nyert kifejezést. 

Mosolygó közvetlen befolyása alatt három gyár állott. A mátyásföldi 
és az aszódi repülőgép-gyár s a budapesti fegyvergyár. 

A fegyvergyár munkásai voltak az elsők, akik a raktárt kifosztva, 
felfegyverezték magukat, és fegyvereket osztottak a munkások között. 



Az aszódi munkások vezették a nagy földbirtokok első forradalmi 
kisajátítását. Hogyan használtunk mátyásföldi repülőgépeket 
röplapjaink szétosztására, erről majd későbben fogok beszámolni. 

 
Mosolygó szavára sok ember hallgatott. 

És ezek aztán tovább mint sejtalapítók működtek. Fő erejük az 
illegális propagandában volt. 

Legális időkben Mosolygót még saját gyárában is hátraszorították. A 
diktatúra ideje alatt is, képességeihez és a forradalom ügyének tett 
szolgálataihoz viszonyítva, jelentéktelen szerepet játszott. Mosolygó a 
KMP alapítói között volt; a kommunista pártban megtalálta azt a 
pártot, amelyet mindig keresett. És mégsem jutott neki vezető szerep. 
Ez nem a forradalom hibájából, hanem azért történt, mert bár izzó 
kommunistává lett, mégis valahogy mindig Wobbly maradt... 

 
A diktatúra bukása után börtönbe került. Megkínozták, ütötték. 
Tüdőbaja rosszabbodott. A Szovjetunió fogoly tisztekért cserélte ki. A 
jó ápolás újból lábra állította. Vasszorgalommal tanult. Életét azonban 
már nem lehetett megmenteni. Mosolygó Moszkvában halt meg, és 
mint kommunista halt meg, úgy mint amerikai hasonmása, az IWW 
alapítója, a nagy, a "big" Bill Haywood... 

  

A HÁBORÚ UTOLSÓ ŐSZÉN 

1918 őszén lent voltam Somogyban. Sok volt már a lógós katona. 
Mindenütt a szlavóniai "zöldkáderről" hallottam mesélni. A nagy 
erdők "zöldkáderében" tízezrével tanyáznak a legények. Puskáik, de 
még ágyúik is vannak, muníciós vonatokat tartóztatnak fel. Nincs elég 
csendőrség, mely le tudná őket fegyverezni, és nincs olyan katonaság, 
amelyet ellenük mernének küldeni. 

Mennyi volt az igazság a "zöldkáderről" szóló történetekben, máig se 
tudom. De örömmel hallgatta a történeteket az egész falu. A 



"zöldkáderbeli" legényekről szólt a mese. Sobri Jóska, Savanyú Jóska, 
Patkó Pista, a régi betyárvilág hősei elevenedtek meg bennük. "A 
zöldkáderbeliek sarcot vetnek ki a falvakra, a gazdagtól elveszik a 
fölösleget, a szegénynek adnak." 

A falunkban is volt egy legény, aki azt mesélte magáról, hogy volt a 
"zöldkáderben", és egy vagonban, üres hordók közé bújva jött haza. Ő 
volt a falu dédelgetett kedvence. 

- Ennek legalább volt magáho' való esze - mondogatták az öregek, 
akiknek a fiai már elestek, vagy még kinn voltak a fronton. 

Ez a legény nappal is elég nyíltan járt a szőlőhegyek közt. Még 
napszámba is eljárt. Az egész falu segítette. Ha csendőrjárőr 
közeledett, mindig idejében el tudott bújni. Akár volt ez a katona a 
"zöldkáderben", akár nem, a faluban a front elhagyása, a szökés több 
elismerésre talált, mint a háború. A parasztot különben egy percre, egy 
napra se fogta el háborús lelkesedés: - Nagy istencsapása a háború, és 
keserves elhagyni a földet, a szülőfalut. A harácsoló paraszt a háború 
alatt örömmel harácsolt, de félelme a háborútól sose szűnt. - Nem jó 
vége lesz ennek - ez volt még a meggazdagodott parasztnak is állandó 
szavajárása. 

Viszont tény, a parasztkatonák voltak a legjobb katonák. Virtusból és 
még inkább tehetetlenségből. De alig ismerek ebben az időben 
született népi nótát, mely a háborút valami formában dicsőítené. 
Annál több a szomorú nóta. Az egyik nótát meg, melynek eredeti 
szövege így szól: 

... Kikísérik a vasútra, 
Ráborul a szeretője vállára, 
Ne sírj csárdás Mariskám 
Visszajövök háború után... 

ekkoriban már meg így divatozott énekelni: 

Kikísérik a vasútra... 
Feldobja a risztungot a vagonra, 



Erigy risztung csatázni, 
Én meg megyek a lányokkal cicázni. 

Sűrű, egyre fojtogatóbb gyűlölség forralta a falut a síboló kereskedők 
és a csaló, pofozkodó, hadiasszonyokat a segélykiosztásnál 
szerelemért zsaroló jegyző ellen. Nem egy, száz történetet hallottam a 
jegyzőről. (Az "őszirózsás", a polgári forradalom első napjaiban 
agyon is verték a parasztok ezt a jegyzőt, mint ahogy a legtöbb 
faluban jegyzők hullottak ezeken a napokon.) 

A falu háborúellenes hangulata és az államhatalom gyengülése 
egyaránt érezhető volt. A csendőrök erélye a lógósok üldözésében 
szemmel láthatóan csökkent. A csendőröknek nem volt kedvük és 
bátorságuk se volt az elszánt, s minden fában, minden árokban, 
minden pajtában és minden emberben segítséget kapó szökevényeket 
üldözni. Csak vasúti állomásokon vagy városi razziákon fogtak még 
katonaszökevényt: a falu már nem adta ki visszatért fiát. 

Én nagyon figyelmesen hallgattam, amit a parasztok beszéltek, és 
igyekeztem valami rendszert vinni az általános elégedetlenségbe, 
igyekeztem a kitöréshez közeledő lázadásnak valami organikus keretét 
vázolni. Kiinduló pont a meglevő elégedetlenség volt. Két-három 
szomszéddal, törpebirtokos parasztok voltak, sokat beszéltünk a 
tarthatatlan állapotokról. Egy nap néha csak egy lépéssel mentem 
előre. A pincében, faggyúgyertya fényénél, óvatosan bort kóstolgatva, 
lassan és körültekintőn mérlegeltük a dolgot. Minden kérdést szélesen 
kiszíneztünk, a mi falunkról, a falubeli boltosról beszéltünk, és 
hallgatóim, jobban mondva tervező társaim előtt a következő 
gondolatmenet fejlődött ki: 

A boltosok visszatartják az árut. Jegyre nem akarnak adni. 
Nyerekednek a bőrünkön. Ezellen azt lehetne tenni, hogy egy szép 
napon bemegyünk a boltba, és elvesszük tőlük az árut. 

De hogy történik ez? Az egyikünk elviszi az egész láda gyufát, kocsira 
rakja, hazaviszi. A másik a sót. A harmadik a rézgálicot. A negyedik a 
dohányt. Jó volna ez? Már eddig is csak cserekereskedésben lehetett 
valamit kapni. Pár bolt helyett ezer cserekereskedés lenne az 
eredmény. 



Első következtetés: nem a boltot kell kirabolni és a gaz kereskedőt az 
üres boltban hagyni, hanem a boltot meghagyni, saját, a parasztok 
kezelésébe venni, és csak a kereskedőt kell elkergetni. 

Természetesen, azonnal jött az ellenvetés: mégis jobb volna egy 
rablás, csak jól össze kell tartani, mert ha nyíltan beülünk az üzletbe, 
jön a csendőrség, és véget vet a mi újfajta boltunknak. Hosszú vita 
indult meg, el tudunk-e bánni a helybeli csendőrséggel, a 
présházakban van-e elég puska. Mert hát volt. Mindenki vadászgatott 
kicsit, régi kettészedhető fegyverrel, mert vadászati jogot parasztnak 
nem adtak. Mannlicher-puska is akadt jócskán. Új, háborús 
szerzemény... 

Az egyik legénykedett, mások óvatosak voltak. De én újabb 
nehézséget mutattam fel. 

Ha el is tudunk bánni a helybeli csendőrséggel, telefon és távirat újabb 
segítséget hoz a boltosoknak. Tehát előbb el kéne vágni a távíró- és 
telefondrótokat, meg kellene állítani a vasutat. De még így se 
tarthatnók magunkat sokáig. Egy kis faluval, kettővel hamarost 
elbánnak. Egész más volna, ha sok falu egyszerre ugyanígy csinálna. 
Így kell csinálnia, mert a boltosok és jegyzők mindenhol egyformák. 

- Persze - mondtam -, ez nehezen megy. De Budapest már készül egy 
ilyenféle felkelésre, s ha a budapesti felkelés megadja a jelt, akkor itt 
az ideje, hogy a falvak is elkergessék a nyakukon élősködőket. 

Propagandamunkám hatását közvetlenül nem láttam. A diktatúra alatt 
a parasztok közösen művelték az urasági földeket. Az egyik paraszt, 
Amerika-járt ezermester, a pompás öreg Banicz György, a 
szőlőművelésnek valóságos tudósa, akivel különösen sokat 
tanácskoztunk - mesélték -, szidta a Budapestről leküldött ilyen, olyan, 
jöttment zöldfülű agitátort... Még baja is lett belőle. A fehérterror 
pedig lemészárolta Banicz Györgyöt sok társával egyetemben. Sokat 
hallottam erről az esetről. Banicz György életéről vagy nekem, vagy 
másnak, bizony írni kellene... 

  



"DIREKT AKCIÓ" 

Szüret közben ért a hír Szabó Ervin haláláról. De jött egy másik hír is: 
a bolgár front áttörése. Itt a cselekvés órája, a döntő fordulat ideje. 
Egyszerre és egész világosan láttam. Ezt mutatta nemcsak a frontokról 
beszivárgó sok hír, ezt mutatta a falu. Budapestre utaztam, "munkába 
állni". 

A konspiratív munka élén Korvin mellett ekkor Hevesi állt. Mikor én 
visszatértem, már készen volt a terv: egy sikerült merénylet, mely 
kirobbantja a forradalmat. 

A háború megtestesítője a tömegek előtt, a háborús miniszterelnök, 
később a parlament teljhatalmú elnöke, gróf Tisza István volt. Tehát ő 
pusztuljon. 

Tisza ellen a háború alatt kétszer kíséreltek meg merényletet. Egyszer 
egy Kovács Gyula nevű képviselő, egyszer egy másik ember lőtt rá a 
képviselőházban. Mindkét merénylet sikertelen volt. A merénylők 
egyedül, nagy távolságból, egyszer a karzatról, egyszer a képviselői 
padokról céloztak Tiszára. A Lékai nevéhez fűződő, Ottó és Hevesi 
által előkészített merénylet már egészen más természetű volt. Tisza 
kivégzése nem az igazságszolgáltatásnak a bűnlajstrom végére tett 
pontja akart lenni, hanem szikra a nagy, kikerülhetetlen robbanáshoz. 

A merénylet előkészítése igen gondosan történt. Ottó és Hevesi 
többször bementek a parlamentbe. Pontosan megfigyelték Tisza 
szokásait, ismerték Tisza lakáscímét, autója számát. Megállapították, 
hogy a parlament épületében aligha lehetne megközelíteni. Ellenben a 
képviselőházi ülés befejeztével feleségével együtt megy a várakozó 
autóhoz. Ilyenkor lassabban megy, mert a kövér, elhízott boltosnéra 
hasonlító felesége, aki minden ülést a karzatról hallgatott végig, csak 
lassan tudott mozogni. Az autóba való beszállás volt tehát a merénylet 
számára alkalmas pillanat. 

Ottó megadta az autó számát, az én feladatom az autó figyelése volt. 
Ez igen megkönnyítette a munkát. Nem kellett Tisza után szaladgálni, 
ami feltűnő lett volna. Sokkal egyszerűbb volt megállapítani, milyen 



időkben szokott az autó a parlament és estefelé a Nemzeti Munkapárt 
klubhelyisége előtt állni. 

Amint felfedeztem valahol az autót, rögtön, rendszerint telefonon 
jelentettem Ottónak: hogy "Schwarcz" - így neveztük Tiszát - itt és itt 
van. 

A merénylet napján Ottó a Seemann-kávéházban, pár percnyire a 
parlament épületétől, ütötte fel a főhadiszállást. Talán egy árnyalattal 
sápadtabb volt, mint máskor, de nyugodt és mosolygó az arca. 

Kimentem cirkálni a parlament környékére, míg végre jelenthettem: - 
Ma különösen könnyű megismerni az autót. Nagy női kalapskatulya 
van a tetején. 

- Akkor - szólt Ottó -, még csak arra kérlek, menj el a 
takarmányközpontba. Keresd meg Lékai János kollégáit, és intézd el, 
hogy a járandó egy és fél kiló extrahúst küldjék el Lékai családjának. 
Mondd, hogy ő nem tud ma bejönni. 

Ebből sejtettem csak meg, hogy a kis Lékai János, akiről eddig csak 
azt tudtam, hogy novellákat ír, és hogy súlyos tüdőbajos, hogy 
betegsége miatt a háború alatt is Svájcban élt egy ideig, ma elintézi 
Tiszát. Mindenkire inkább gondoltam volna, mint a szelíd Lékai 
Jánosra. 

Elmentem a takarmányközpontba. Másfél kiló hús nagy dolog volt 
abban az időben, mikor jegyre alig lehetett valamit kapni. 
Önfeláldozó, nagy elhatározás sem mentesíti az egyszerű embert a 
mindennapi élelemért való gondoskodástól. Eljött az idő, mikor már 
nem szabad az övéire gondolni, és az életet úgy kell szeretni, hogy 
meg is tudjon halni érte. De ez csak "aztán" lesz. Ma még, közvetlenül 
előtte, haza kell juttatni, az élelmet, amire "aztán" már sohase lesz 
idő... 

Én a megbízást hamar elintéztem, és a takarmányközpontból újra 
visszamentem a parlament közelébe. Jó messze tartottam magam az 
autótól. Ott ődöngtem a nagy téren, s vártam a lövést, az izgalmat, 
csoportosulást. 



De semmit se láttam, semmit se hallottam. Úgy látszik, mégse történik 
ma semmi - gondoltam. Tehát folyik tovább a munka. 

Estefelé, mint már jó ideje mindennap, a Munkapárt klubhelyisége 
előtt sétáltam, hogy ellenőrizzem, Tisza szokásai nem változtak-e? 
Néha Nádass József helyettesített ebben a munkában. Az autó aznap 
nem jött a szokott időben. Már telefonálni akartam Ottónak, hogy 
"Scwarcz" ma nem futott be. De még vártam, hátha később mégis 
idejön. Unalmamban vettem egy estilapot. Itt olvastam Lékai 
meghiúsult merényletéről... 

Ma már tudjuk, hogy a Lékai-féle merénylet, bár nem sikerült, elérte 
azt a hatást, amit egy merénylet egyáltalán elérhet. Hisz nem az volt a 
fontos, hogy Tiszát megfosszák életétől, a fontos a demonstráció volt: 
a politikai tiltakozás mindenre való elszántsága. Akkor nem így 
vélekedtünk, s mindenki szegény Lékait okolta a sikertelenségért. 
Eleinte nem is tudtuk mire vélni, hogy a mesterien előkészített 
merénylet nem sikerült. A lapok arról írtak, hogy Lékai kezéből 
idejekorán kicsavarták a fegyvert. Ez nem lehetett igaz. Lékainak az 
autó mellett kellett állnia; a kapu, ahol Tisza kijött és az autó közt a 
távolság alig két-három méter. 

Mint később kiderült, egész kis dolgon hiúsult meg a Lékai-féle 
merénylet. Lékai, ez a szelíd, önfeláldozó fiú soha azelőtt fegyvert a 
kezébe nem vett. A tettre azért jelentkezett, mert úgy gondolta, súlyos 
betegsége folytán úgyis csak rövid ideig élhet, s ezért tőle a legkisebb 
áldozat az ügyért meghalni. Lékai nem értett a Browning kezeléséhez. 
Ottó ugyan elmagyarázta neki a fegyver szerkezetét, de a biztonság 
kedvéért a Seemann-kávéház mellékhelyiségében lövésre készen adta 
át Lékainak a fegyvert. Lékai viszont a magyarázatból arra emlékezett, 
hogy az "Entsicherung"-ot (kibiztosítás) az utolsó percben kell 
elvégezni. Mikor a fegyvert aztán az utolsó percekben kivette a 
zsebéből, nyilván visszatolta a kis csapot, így lezárta a már lövésre 
kész pisztolyt. 

Új hadiszállásunkon, a London-kávéházban, a Nyugati pályaudvarnál, 
Korvin, Hevesi és én vizsgálgattuk és tárgyaltuk a merénylet menetét, 
a sikertelenség okát. Tisza kivégzésének tervét korántsem adtuk fel, s 
újabb merénylet előkészítésén dolgoztunk. Ottó újabb erőket vont a 



megfigyelő csoport tevékenységébe. Demény Ottót újra munkába 
fogta, s dolgozott a csoportban Sipos Erzsi, Stern Jolán és mások. 
Ezek Hevesi utasításai alapján az autó irányát, az út időtartamát 
állapították meg pontosan. Hevesi mérnöki tervezésével és Ottó 
szervező munkájával újabb, sokszorosan biztosabb csapásra 
készültünk. 

Nekem Tisza Hermina úti villáját kellett szemügyre vennem. A 
Hermina úti frontot nem gyalog, hanem villamoson jártam meg. 
Néhányszor fel és alá zónáztam, és megállapítottam, hogy rendőr áll a 
kapuban, talán a házban is őrség van. A villa hátulsó frontja, illetőleg 
a kert szintén egy utcára nézett. Leszálltam a villamosról, bementem 
ebbe az elhagyott kis utcába, melyet főképp kertkerítések 
szegélyeztek. Egy szemeteskocsi mellett két utcaseprő beszélgetett. - 
Büdös háborús világ - szólt az egyik. 

- Kéne valamit csinálni - vicsorgott a másik, éppen, mikor arra 
mentem. 

Végignéztem az utcán. Egy ember se járt benne. De vagy harminc-
negyven lépéssel odébb egy harmadik utcaseprő szorgoskodott. És 
messzibbre még egy. Kicsit elbámészkodtam, lassítottam és 
megnéztem az én utcaseprőim kezét. Fehér, fizikai munkától elszokott 
kezek voltak, afféle őrmesterkezek. Tehát a "botosok" söprik Tisza 
utcáját... 

Tisza csendes megközelítése, ahogy ebből a tapasztalatból 
megállapítottuk, szinte lehetetlen volt. Marad a védőgyűrű erőszakos 
áttörése, nyílt támadás. Ezen tanakodtunk, erre gyűjtöttük az erőket. 
Csoportunk egyre növekedett. Sokan tudták egyik- vagy másikunkról, 
hogy legalábbis ismertük Lékait. Ez ekkor nem ijesztette, hanem 
vonzotta az embereket. A legális káderek: ipari tisztviselők, 
banktisztviselők szakszervezeti ellenzéke, egy csoport szindikalista 
cipőfelsőrész-készítő, összeköttetéseink a mátyásföldi és aszódi 
repülőgép-gyárral adtak embert a direkt akció céljára. Egy kémikus 
már gyűjtötte az anyagokat bombák gyártására. 

Egészen messze eső emberek is, kivéve a rendőrséget, megtalálták 
hozzánk a kapcsolatot. A legjobban mulattunk Friedrich Istvánon, aki 



akkor kezdett a politikába beleszagolni. Pár hét múlva Friedrich már 
az úgynevezett lánchíd összeütközést vezette, ahol utoljára történt, 
hogy katonák a tömegre lőttek. Ez a Friedrich István - ekkoriban 
nagyon radikális ember, a diktatúra után pedig az első ellenforradalmi 
kormány miniszterelnöke, 1929-ben megint ellenzéki politikus - 
Szomolányi Dezső útján kereste velünk a kapcsolatot. 

Szomolányi igen érdekes fiú volt: lángoló, fekete szemek, lobogó, 
sűrű, fekete haj. Rendszerint fekete ruhában járt. Rossz ajánlólevél 
volt nálunk, hogy a szociáldemokrata Népszava munkatársa volt. 
Főképp verseket írt a Népszavá-ba. Egy este Ottó lakásán volt 
összejövetelünk, és Ottó nevetve számolt be erről a tárgyalásról. 

- Szomolányi mint Friedrich István követe jelent meg nálam. Friedrich 
azt üzeni, "adjunk" néki egy gépfegyvert és egy autót, és ő elintézi 
Tiszát. Én azt izentem vissza, ha nekünk autónk és gépfegyverünk 
van, nincs szükségünk Friedrich Istvánra. 

Bizalmatlanságunk, ez ajánlat után, nemcsak Friedrich Istvánra, 
hanem Szomolányira is kiterjedt. Pedig szegény Szomolányi biztosan 
tisztességes fantaszta volt. Mert drágán fizette meg, hogy ismerte 
Friedrich István szerepét. A diktatúra bukása után, Bécsben, 
fehérgárdisták egy autóba csalták, átvitték a magyar határon, és azóta 
nyomtalanul eltűnt. Míg Szomolányi élt, Friedrich István - akkoriban 
"nemzeti", ellenforradalmi hős - nem volt egészen biztonságban. 

Ugyanezen időben érintkezésbe jutottunk a szociáldemokrata párt 
egyik neves emberével - Kunfi Zsigmonddal. Kunfi, Vágó Béla, a 
szociáldemokrata ellenzék egy régi embere útján (aki ekkor már 
Ottóval összeköttetésben állt) pénzt küldött terrorista akciók 
végrehajtására. Egyben azt is megizente Kunfi, hogy pénz adásán 
kívül nem kíván velünk kapcsolatot fenntartani. Ezeken a bátor 
forradalmárokon is jót nevettünk. Mindenesetre volt valami pénzünk, 
az első pénz a mozgalomban. Eddig egyébként csak kis összegek 
kellettek, amelyeket Ottó minden valószínűség szerint a saját zsebéből 
fedezett. Apró személyes kiadásainkat, villamospénzt és hasonlót 
magunk fizettünk. Kassza vagy ehhez hasonló intézmény nem létezett. 



Korvin kapcsolatairól csak annyit tudok, amennyit ő jónak látott 
nekem elmondani. Ő meglehetősen informálta kedvenc csoportját, a 
tett embereit. De konspiratív okokból nem érintkeztem a régi 
szociáldemokrata ellenzék embereivel, László Jenővel, Vágó Bélával. 

Ekkor már együtt dolgoztunk egész sor, a különböző szervezetekben 
elszórt, forradalmi elemmel. Ottónak kapcsolata volt a MIMOSZ-szal 
(Munkások Irodalmi és Művészeti Szövetsége), az ifjúmunkásokkal s 
másokkal. 

Az előkészületek kellős közepén voltunk, mikor gróf Tisza István 
beismerte, hogy a háborút elvesztettük. Az általa dirigált Wekerle-
kormány lemondott. 

Ez a politikailag fontos esemény, mely azt mutatta, hogy a monarchia 
készül a kikerülhetetlen összeomlásra, számunkra azt jelentette, hogy 
nem törődtünk tovább Tisza személyével. Nem a gonoszság, hanem 
egy rendszer megtestesítőjét láttuk benne, vagy inkább egy 
rendszernek a nép előtt megtestesült alakját. 

Ezért minden Tisza elleni előkészület most egy csapásra megszűnt, és 
soha többé fel nem újult. De nem szűntek meg a terrorista tervek. Ottó 
új megbízása az volt, hogy szemléljem meg a terepet a monarchia új 
külügyminisztere, gróf Andrássy Gyula lakásánál. 

A budai Andrássy-palotát véletlenül még belülről is ismertem, mert 
gyönyörű műtárgyai voltak ennek a kissé demokratikusabb grófnak, 
akit a süllyedő monarchia alkalmasnak vélt saját megmentésére. 

Első napja járkáltam a Margit-rakparton, mikor egy érdekes csoportot 
láttam átvonulni a Lánchídon. Elöl egy szakasz díszbe öltözött 
gyalogos, mögöttük ezer vagy kétezer ember. 

- Hova mentek? - kérdeztem az egyik tüntetőtől. 

- Fel a várba, a királlyal beszélni! 

Kicsit haboztam, kicsit furdalt a lelkiismeret, hogy elhagyom 
őrhelyemet, de mégis csatlakoztam a menethez. 



Akadálytalanul jutottunk fel a várba, a királyi palota belső udvarára. 

A király gödöllői kastélyában tartózkodott, de elterjedt a hír, hogy 
eljön a tüntetőkkel beszélni, eljön megtudni a katonáktól, hogy hogy 
áll a háború. 

Jó egy óra hosszat beszéltek a palota egyik ablakából a különböző 
szónokok. Ki tudja, mit beszéltek, egy szó nem sok, de annyit se 
lehetett a beszédekből megérteni. Mint a némafilmek, ágáltak az 
ablakban. 

A tömeg nyugodtan várt. A közben odaérkezett lovasrendőrök 
megelégedtek avval, hogy a tömeget az udvar egyik felébe terelték 
össze. A nagy várudvar másik fele üresen állt. Most már hallani 
lehetett a szónokokat, akik a király bölcsességéről beszéltek, a háború 
szenvedéseiről. A legradikálisabb kiáltás az volt, hogy "Éljen a 
béke!". Én új jelszót dobtam a tüntetésbe: "Éljen a forradalmi 
szocializmus!" Az új jelszó erős visszhangra talált, de csak tovább is 
békésen vártuk a királyt. 

Közben erősítést kaptak a rendőrök. És ekkor észrevettem, hogy a 
tömeget szorosan bekerítő lovasok most visszahúzódnak az udvar üres 
felébe, egész a falig. 

- Jön az attak - szóltam oda szomszédomnak. Alig hogy ezt 
kimondtam, már vágta-vágtában, kivont karddal, csaptak közénk a 
lovasrendőrök. 

Fejvesztetten rohantak az emberek a kardél, kardlap, patkótiprás elől. 
Én, talán csak mert egy perccel előbb észrevettem, mi készül, 
meglehetős számítással védtem a bőrömet. Az egyik vágtató lovas 
mögött szaladtam, oly közel a lóhoz, hogy sem ő, aki az előtte levőket 
verte, sem a mögöttem jövő lovasrendőr, aki a társa lovát is 
megsebesíthette volna, nem vette a fáradságot, hogy engem üssön. 

A várudvarról kivezető kapualjban egy szoborcsoportozat gátolta az 
utat. Már egész emberhalom bukott ott egymásra az egyik szoboralak 
kinyúló lábszára fölött. A hátulról tolongok menthetetlenül 
feldöntötték az elöl megtorpanókat. Engem is az emberpetrence felé 



sodortak. Nem vártam meg, míg fellöknek, hanem átgurultam a 
jajgató embergomolyagon. Az elülső udvaron gyalogosok fogadtak 
bennünket. Itt is folyt a nagy vagdalkozás, kardlapozás és kergetés. 

A várhegyről lefelémenet egy fiatal pékinassal kezdtem beszélgetni. 
Még törölgette a vérét. Mire leértünk a várhegyről, nagyon jól 
megértette, hogy nem a királytól és nem kérni kell a békét... 

Megmondtam Ottónak, hogy elhagytam őrhelyemet, és olyan dologba 
avatkoztam, amivel nem bízott meg. Őszintén szólva az történt, amit 
vártam is: Ottó nagyon helyeselte, hogy részt vettem a királyvárók 
tüntetésén. 

Rövidesen aztán megváltozott a terv. Andrássy nulla, nem fontos. Az 
egész külügyminisztérium kérdése mellékes volt már; a tömegeket, de 
a valóságos politikai életet sem érdekelte. 

 
Lukachich tábornok, Budapest katonai parancsnoka, számtalan halálos 
ítélet könyörtelen aláírója, katonák hóhéra volt a leggyűlöltebb ember 
ezekben a napokban. Tehát Lukachich ellen! 

A Lukachich elleni terv nagyon egyszerű volt. Lukachich minden 
reggel pont fél nyolc órakor lemegy a József körút 46. számú 
lakásából az ugyanabban a házban levő borbélyműhelybe. Onnan hat 
csendőr kíséretében gyalog megy a közeli Conti utcába, a 
hadtestparancsnokságra. A katonai fogház is ott van, ott írja alá a 
halálos ítéleteket. 

Október 29-én este Ottó azzal bízott meg, hogy az ipari tisztviselők 
helyiségében, ahol ekkoriban a mozgalom szálai összefutottak, adjak 
át Kramer Sándornak egy revolvert. 

Ottó ekkor nagyon sok dolognak állt a középpontjában, nem akarta 
magát Kramer előtt revolver adásával kompromittálni. Én vettem át 
Ottótól a fegyvert és át is adtam a katonaruhás, fiatal Kramer 
Sándornak. 



Kramer az utcán akarta lelőni Lukachichot. Azonban, mint másnap 
jelentette, nem sikerült Lukachich közelébe férkőznie. Ottó 
bizalmatlanul hallgatta a jelentést, melyet Kramer nyomán közöltem 
vele. Nem egészen bízott Kramerben, aki kicsit kalandos múltú volt, 
inkább csavargóféle, mint munkás. Nemigen tudtuk, ki ez a fiatal 
katona, pirospozsgás arcával, aki most egyszerre feltűnt valahonnan,[4] 
s mindig, minden gondolkozás nélkül, mindenre kész. Ottó kicsit 
szájhősnek tartotta Kramert. Alaposan tévedtünk, mert később az 
ellenforradalom bitófája alatt Kramer megmutatta, hogy bátran tud 
meghalni. - Éljen a világforradalom! - kiáltotta, mikor a kivégzéshez 
vezették. 

Mégis, október 30-án más bízott meg Ottó a Lukachich-üggyel. Nem 
tudom, honnan jött ez a tartalék, ekkor láttam Fischert először. 

Fischer éppen az ellenkezője volt Kramernak. Csendes, beteg ember, 
tüdőbajos, mintha már csak a szemei élnének. Fischer szó nélkül 
hallgatta végig Ottó utasításait: 

- Hét óra huszonötkor bemegy a borbélyhoz, megborotválkozik. Pont 
fél nyolckor megjön Lukachich. Maga megvárja, míg a borbély 
beszappanozza, akkor odamegy egészen a közelébe és lelövi. 

Ezen a reggelen megint villamoson utazgattam föl-alá a József 
körúton. Nem történt semmi. 

Délután találkoztam Fischerrel. Kiderült, hogy Fischer nem tartotta be 
pontosan az utasítást. Éjjel nem aludt, reggel hatkor ott cirkált már a 
borbélyműhely előtt. Hét órakor, üzletnyitáskor bement. 
Megborotválkozott, aztán hogy teljen az idő, hajat nyíratott. Mégis, öt 
perccel fél nyolc előtt mindevvel elkészült, s el kellett hagynia a 
helyiséget. Lukachich óraműnyi pontossággal jött. Fischer vissza is 
akart menni. De a csendőrök már gyanakodva nézegették, fel kellett 
adni a tervet. 

Mit tehettünk? Fischer túlbuzgósága miatt hiúsult meg az ügy. 
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NYISZTOR GYÖRGY SZAVA 

1918. október 30-ról 31-re virradó éjjel nagy összejövetel volt az ipari 
tisztviselők Erzsébet körúti helyiségében. Ott voltak a budapesti és 
Pest környéki nagyüzemek bizalmijai, az összes forradalmi 
szervezetek vezetői, munkások, diákok, mérnökök. A katonák ekkor 
már otthagyták a frontot; gróf Tisza István néhány nap előtt beismerte 
- amit akkor már nem lehetett nem beismerni -, hogy a monarchia 
elvesztette a háborút, s mint említettem, a Wekerle-kormány 
lemondott. 

Az összejövetel arról tárgyalt: időszerű-e most, azonnal kiadni a 
köztársaság kikiáltásának jelszavát? Ebben a kérdésben nagy volt az 
ingadozás. A szónok is csak úgy általában beszélt a köztársaságról, és 
pufogó nagy szavakkal "kente el" a kérdést. Vágó Béla volt a szónok. 
Nemhiába jellemezte Szabó Ervin ezt az embert egyszer Korvinnak 
óvatosan és óvón: "Kisebbségi-konjunkturista-ellenzéki." 

Én Ottó mellett álltam a terem végében, és inkább Ottót néztem, mint 
a szónokot. Ottó türelmetlen volt, ideges... Lehet, hogy Szabó Ervin 
szavai jutottak eszébe. Ekkor Nyisztor György lépett az emelvényre. 
Az "öreg Nyisztor". Mert már akkor, 1918-ban is az öreg Nyisztor volt 
ő, ötven esztendejével a legöregebb az egész teremben, és a városias 
ruhájú, jól-rosszul öltözött munkások, hivatalnokok, diákok közt az 
egyetlen csizmás, falusi ember. 

Alacsony termetű, a háta már akkor is görnyedt. Ő volt az a földtelen 
magyar zsellér, akit meggörnyesztett, kiszítt, kiszipolyozott a munka, 
a nélkülözés, a sokszor végeérhetetlennek látszó harc, az élet, melyet ő 
már fél százada élt, melyet ezer éve folytatott a magyar paraszt. 

Csizmásan, fekete ruhában, nyakkendőtlen ingben, fehér parasztias 
ingben - melyet otthon derék, jó kezek mostak mindig igen tisztára - 
állt Nyisztor György az emelvényen, és beszélt nyugodtan, nem túl 
hangosan, de úgy, hogy nagyon jól megértsék minden szavát. 

Magyarabb arcot nem láttam se azelőtt, se azóta. Hatalmas homloka 
alatt bölcs és átható nézésű, nem nagy szemek. Lelógó, erős bajusz, 
erős csontú arc - egy sovány, zsellér Móricz Zsigmond. Minden szava 



megfontolt, nyugodt. Íme, a magyar paraszt, akiről annyi frázist 
koptattak "lelkes, derék, úri szittyák", és akit úgy gyűlölnek, mikor azt 
akarja, amit Nyisztor akart: földet, szabadságot, szocializmust, békét. 
Magyarabb volt ez az arc, mint azé a sok magyar úré, akik svábbal, 
osztrákkal, angollal, franciával keveredtek, házasodtak, háltak, 
paktáltak. Magyar volt, amennyire tiszta magyar lehet egy országban, 
ahol annyi szláv és román élt és ezer év alatt annyi idegen megfordult, 
török járt, zsoldos garázdálkodott, nemzetközi tőke "seftelt". 

Amit mondott, az magyar bölcsesség volt, s mivel a bölcsesség több 
mint csak magyar: a nemzetközi proletariátus, a dolgozók tudásának, 
tapasztalásának összefoglalása. 

Nyisztor avval kezdte, hogy a köztársaság kikiáltása azonnali, 
halogatást nem tűrő feladat. "Köztársaságot!" Milyen tiszta és világos 
volt ez a sokféle kertelés után. 

Aztán pedig - jól emlékszem, sohase felejtem - ez mondta: 

"Az állam formájánál döntőbb azonban az állam és a társadalom 
lényege, az, hogy a munkásság, a dolgozók kezében legyen a 
hatalom." 

Az "öreg Nyisztor", a csizmás Nyisztor, a fehér inges, nyakkendőtlen 
Nyisztor mondta ki azt, amit kellett. Azt, amit akkor csak kevesen 
értettek, és senki sem mondott ki olyan következetes magától 
értetődőn, mint ez az ötvenéves, görnyedt, harci tapasztalattal, ősi 
tapasztalattal megrakodott falujáró paraszt, nemhiába földmunkások 
vezére. 

- Na, mit szólsz az öreghez? - szólt hozzám Korvin Ottó. Szép, 
dióbarna szeme megtelt fiúi szeretettel, gyengédséggel és immár 
nyugalommal. 

Ettől fogva sokszor ismételtem Nyisztor György szavait a következő 
napokban, hetekben, az ingadozó, őszirózsás forradalom napjaiban. 
Ismételtem őket később is, most is, ma is. 

  



MATRÓZOK, BOSNYÁKOK, ÚJSÁGÍRÓK, POLGÁROK 

Sokat hallottunk a dunai monitorok matrózairól. Mégis, mikor október 
harmincadikán este Ottó egy cédulával elküldött egy bizonyos helyre, 
nyilvánvaló lett előttem, hogy csak Beöthy László, egy pesti 
színházigazgató huszárhadnagy fia révén van velük kapcsolatunk. Ez 
bizony nem valami felemelő érzés. 

No mellékes. Ez az összeköttetés, tehát ezzel dolgozunk. Ők gyűlölik 
Lukachichot. 

Sok ide-oda szaladgálás után, már majdnem záróra volt, rátaláltam a 
New York-kávéházban a berúgott huszárra. Autóba ültünk, hogy ő 
rögtön kimegy a kikötőbe a matrózokat értesíteni. 

Tízszer is megmagyaráztam: - Reggel hatkor, a budai Margithídfőnél, 
hat kiválasztott, elszánt embert. 

- Reggel hat? Helyes! 

- Jelszó legyen: "Éljen a forradalom!" - ajánlotta a beborozott, 
irodalomtörténész nagypapával és színházigazgató papával megvert 
huszár. 

- Szó sincs róla - feleltem én. - Jelszó: "Az ördögét a kutyarossz 
időnek" és fehér kötés a mutatóujjon. 

- És ha jó idő van? 

- Akkor is! 

 
Egész éjjel álmatlanul hánykolódtam. Nehéz ügy. De a matrózok 
mégis mások lesznek, mint ez a huszár. Hisz Ottó is ismeri őket. Ez 
csak az összekötő. Ottó mondta: kemény gyerek. 

... Jelszó: "Az ördögét a kutyarossz időnek" és fehér kötés a 
mutatóujjon. Végre, ma sikerül. 



 
Reggel hatkor ott állok a Margithídfőnél... 

Matrózt látok nem egyet, tizet is. 

Csak éppen nem az én matrózaim. Egyik se áll meg a 
villamosmegállónál, egyiken sincs a jel. 

Civilek, katonák szaladoznak ide-oda. De hisz ez már így megy egy 
hét óta. Általános izgalom... 

Nézelődök, várok. Egy falka ember jön át a hídon. 

Á, most ráismerek a reggeli szürkületben. Molnár Ferenc, az ismert 
író úr közeledik a híd felől. Most jönnek az éjjeli kávéházból az 
újságíró urak. Ma sok dolguk lehetett. No, gondolom, nemsokára 
nyugalomba vonultok. Megkapjátok a "Felmentést", tisztelt 
érdemrendes, haditudósító urak... 

Hát ez meg mi? Kimeresztem a szemem. Igen, Molnár Ferenc a híres, 
nekimegy az egyik matróznak, és se szó, se beszéd, összepuszilja! 

Ffű az anyja istenit, hát ez meg mi?... 

Eh, mit törődöm én Molnár Ferenccel. Talán részeg. Én a matrózokra 
várok, puszizkodás nélkül. 

De mi van az én matrózaimmal? Akiket nekem Ottó rendelt, hogy 
végrehajtsuk a parancsot. 

Fél hét. Máris késő! Az a büdös, berúgott huszártiszt biztos mindent 
elfelejtett. 

... Gyerünk! Vagy találok hamarjában más embereket, vagy holnapig 
kieszelünk valami mást. 

Gyorsan át Pestre, megszemlélni a "terepet". 

 
A hídon katonaság. Egész szakaszokban állnak a hídfőnél. 



A zsebemben egy csomó Várnai Zseni-röpirat, amit úgy 
mellékfoglalkozásként szoktam osztogatni. Vers. "Katonafiamhoz" a 
címe. A munkásanya szól: "Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek." 

A bakák zárt formációban állnak. A közelben sétál a tiszt. Az arcok 
mozdulatlan merevek. Félmaroknyi röpiratot odanyomok a szélről álló 
bakának. A tenyér kinyílik, elfogadja a röpiratot. De az arcok és a 
szemek mozdulatlan maradnak... S mégis, ezek a bakák nem fognak 
lőni... 

A Körúton már egész más katonákat látni. Összevissza szaladoznak. 
Rongyos, klórszagú, vérfoltos köpenyű sebesültek és újdonatúj 
egyenruhás, menetkészre öltözöttek. Egyesek derékszíj nélkül, mások 
meg teljes fegyverzetben. Sok volt a civil is, főképp munkások. 

Én azonban csak keveset látok a sürgés-forgásból. Csak annyit, hogy 
akadályoz a sok rohanó ember az előrejutásban. Nem érek rá őket 
nézni! Nekem egy bizonyos feladatot kell végrehajtani... 

A Körút és Rákóczi út sarka. Itt kell állni az első megfigyelőnek. A 
gyógyszertár előtt. 

Nincs ott a barátunk, György Mátyás, a költő. Egy ember, akinek a 
pontossága közismert. Mi ez? Megyek tovább a Körúton. Keresem a 
második őrszemet. Ez sincs a helyén! 

 
Mi történik itt? Katonák körülfognak egy tisztet. Letépik a csillagjait. 
Egy százados maga szedi le a csillagokat a gallérjáról, és mézédes 
mosollyal adja át a bakáknak. 

Egy kis önkéntesnek bajonettel vágják le a sarzsiját. Kicsit piros a fiú 
és remeg a félelemtől. De nem ellenkezik, hagyja, hogy lemetéljék a 
"krumplivirágot". 

Engem a sok gondom ellenére érdekelni kezd a mulatság. Egy tisztje 
sincs a monarchiának, aki ne kezesen válna meg a díszétől? Egy hőst 
se látni, egyet se, aki büszke volna a császár ruhájára, aki a bőrét 
reszkírozná a csillagjáért? 



Most már úgyis nézhetem a színházat. Az én feladatom ma már úgyis 
elérhetetlen... 

Vagy mégis! Ha találnék két embert, aki velem jön... 

Szólok a katonáknak. - Gyertek, fiúk... - Meg is mondom, miről van 
szó. 

De azok csak vállat vonnak. Nagy mulatság a csillagmetélés. 
Eszükben sincs velem jönni... 

Fel egy szakszervezeti helyiségbe, a felsőrész-készítőkhöz. Ott mindig 
van pár ismerős. 

A helyiség üres, az ajtó zárva. 

Tovább. Tizenegyre már várnak az ipari tisztviselőknél. A jelentéssel. 
Mit jelentek? Most látom: hisz csak kilenc óra... 

Eddig minden idegszálamat igénybe vette a feladat. Csak most 
szabadulok kissé fel, most nézelődöm először... 

Nini! A szaladozó emberek, csillagmetélő katonák közt előbukkan 
valami, valami, amit még nem láttam. Egy új plakát... Olvasom a 
betűket és nem értem: 

"GYŐZÖTT A FORRADALOM" 

Mi? A forradalom győzött? Micsoda forradalom, aminek a győzelmét 
a plakáton veszem észre? 

Mi ez? S mikor győzött? (Különben akármiféle forradalom, tény, 
hogy akkor győzött, amikor én éppen holtfáradtan az ágyba estem.) 

Most látom csak. Mégiscsak más ma az utca izgalma, mint az előző 
napokban. Teherautókon katonák. A sapkájuk mellett őszirózsa. 
Halottak napjára szánt virág, örvendező katonák csákóján. A tisztek 
most már maguk is tépik a csillagokat. Emberek ölelkeznek. Ölelkezni 
nem szokott a pesti utca... 

Persze, nem várok tizenegyig, rohanok, fel az "ipariakhoz". 



Itt már van néhány ember. 

- Ki jön Újpestre? - kérdi Hevesi. - Van egy autónk, és Károlyiék 
szeretnék, ha kimennék a munkásokat megnyugtatni... Fosztogatástól 
félnek. 

- Csak előbb egy zászlót. 

Már hozza is a házmester a padlásról a nemzetiszínűt, amit minden 
győzelemkor kidugott a padlásablakon. 

- Oszt visszahozzák ám! - mondja bizalmatlanul. 

- Nem ígérhetjük - mondja az egyik elvtárs -, de kétharmadát mindjárt 
itt is hagyjuk. - Azzal letépi a fehér és a zöld sávot. 

A kis autó elindult az immár vörös zászlóval. Rákapaszkodtak vagy 
tízen. Hárman ültek a hűtőn, egy-egy lógott a lépcsőn, öten 
szorongtunk az üléseken. Mire Újpestre értünk, a kis autó gőzölt az 
erőlködéstől. 

Az újpesti vízművek bejáratánál bosnyákok álltak. A mohamedán 
bosnyák volt a monarchia legjobb katonája. Bátor és igénytelen. 
Tudtuk, ők voltak hivatva leverni a magyar felkelést. Csehországban 
magyar ezredek álltak e célból. A háború alatt nemegyszer használta a 
monarchia ezt a már negyvennyolcban is bevált módszert. 

Most azonban nem mozdultak a bosnyákok. Talán, mert nem akartak 
mozdulni, talán mert már nem jött parancs... Ma se tudom, mi ment 
akkor végbe azokban a koponyákban. A barna, erős csontú, szikár 
arcok mozdulatlanok. A katonai formáció mozdulatlansága. 

A vízműveknél, az izzólámpa-gyár előtt gyülekeztek a munkások. 

- Beszéljen maga - szól nekem Hevesi, aki maga is izzólámpagyári 
volt, s most a bizalmiakkal akart hamar néhány szót váltani. 

Felugrottam az autóra: 



- Munkások, elvtársak. Őrizzétek a gyárat. Mert a gyár a tiétek. 
Minden a dolgozóké! 

Körülbelül ez volt az egész beszéd. Aztán tovább az autón a nagy 
Wolfner bőrgyárhoz. Ugyanez a beszéd: 

- A ti gyáratok! Ezért őrizzétek! 

Még néhány rövid megálló, aztán vissza a város felé. A hűtőkészülék 
veszedelmesen gőzölt, a benzin is elfogyott. Egy gyár előtt meg kell 
állni. 

- Adjatok benzint! 

A munkások rohannak. Hozzák a benzint. Mások töltik a vizet a 
hűtőbe. A nagy sürgés-forgásra a mérnök úr is kikukkant. 

- Hála istennek, vége a háborúnak - mondja. Úgy tesz, mintha örülne, 
hogy elvisszük a benzinjét... - Ezek a büdös csehek voltak minden baj 
oka - mondja bizalmaskodóan. 

De torkán akadt a szó. Egy széles oldalfegyver, amilyet a tüzérek 
viseltek, szegeződik a mellének. - Mit beszélsz itt büdös csehekről? 
Olyan most már nincs! Csak büdös burzsujok vannak! 

A mérnök elsápad, makog, hogy nem úgy és nem azért... meg így... A 
munkások arca szélesre mosolyodik. Nem is akartuk elfogadni, de 
még tartalékbenzint is gyömöszöltek egy kannával a szűk ülések alá. 

 
Kár volt a benzinért - mint Pesten mondják, ha valaki túlságosan 
buzgólkodik. Délután már elvette tőlünk az őszirózsás forradalom az 
autót. "A forradalom győzött, további propagandára szükség nincs." 
Ők tudták, miért. 

Miután minket leszereltek, már csak nemzetiszínzászlós autók 
szaladoztak összevissza az őszirózsás forradalomban - míg aztán eljött 
a március 21. 

  



AHOGY MA LÁTOM 

Mozgalmunk rövid individuális, terrorista korszaka megszűnt az 
őszirózsás forradalom kitörése napján. Tisza megölése már nem a mi 
művünk volt. Vagy a matrózok csinálták saját szakállukra, vagy 
Friedrich István csinálta a matrózokkal és a "nemzeti tanács", ez az 
őszirózsás szervezet, hozzá közelálló tagjaival. Október 31-étől 
kezdve csoportunk a proletárdiktatúra megvalósítására törekedett. 

A terrorista korszak csak az akkori idők pszichéjéből érthető meg. De 
voltak a pszichológiainál fontosabb momentumok is, melyeket 
együttvéve a marxizmus hiányának lehet nevezni. 

Mi tartott bennünket vissza a marxizmustól? Először is, hogy alig 
ismerték néhányan közülünk. De még azok is, akik ismerték, a 
Hevesi-féle teóriát fogadták el, melynek aztán a Károlyi-idők elején 
megjelent Internationale volt a lecsapódása. Másodszor: a marxizmus 
"praxisát" (már ahogy az marxizmus volt) a szociáldemokráciánál 
láttuk. Ez csak elriasztott minden forradalmárt. Az idősebb vezéreink 
vagy maguk se voltak képzett marxisták, vagy szindikalista, pacifista 
elhajlásaik voltak, mint Szabó Ervinnek, avagy, legalább ebben az 
időben még teljesen inaktívak voltak, s csak később, Kun Béláék 
hazajövetele után kapcsolódtak a mozgalomba. 

A magyar szociáldemokrácia kész reformizmust vett át német 
példaképétől, még mielőtt a parlamentarizmus reformistává tette 
volna. Forradalmi tradíciója volt a munkásságnak, de a 
szociáldemokrata pártnak nem.[5] Mint kisfiú ott voltam ugyan az 
1912. május 23-i tüntetésben, de fogalmam se volt a 
szociáldemokráciáról. 

Ellenben jól láttuk a szociáldemokraták aljas szerepét a háború alatt. A 
szociáldemokráciával egy zsákba dobtuk a marxizmust, s tudni se 
akartunk róla. Két példakép állt előttünk: Adler Frigyes merénylete és 
az orosz forradalom. Az Adler merényletet hallatlanul túlbecsültük... 
persze, nem olvastuk az Adler-féle merénylet bolseviki értékelését. 

Ami a szervezést illeti, a terrorista merényletek, még a sikertelenek is, 
jól voltak szervezve. Hogy milyen apró dolgokon múlt a sikertelenség, 
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azt már láttuk. Egy dolog teszi őket úgy hiszem - a terrorista 
organizációk történetében páratlanná: nem volt bennük spicli. 

Egy gyanús eset volt Sallai lefogása körül, de a későbbi események 
azt látszanak bizonyítani, hogy az akkor gyanúsított embert mégse a 
rendőrség küldte közénk. A spiclimentességet bizonyítja az a tény is, 
hogy se a Korvin-perben, se azután erről az egész periódusról szó nem 
esett. 

Korvin Ottó emberismerettel és nagy óvatossággal válogatta ki 
csoportja tagjait... De ez magában aligha lett volna elég. Itt is, mint 
minden dologban, közrejátszanak a társadalmi erők: a forradalmi 
hullám felfelé menő vonala, a burzsoázia lankadtsága. 

A személyhez, a parancshoz kötött feltétlen, ellentmondást nem tűrő 
fegyelem alapfeltétele az illegális szervezeteknek. Ottó ezt a 
fegyelmet minden erőszak alkalmazása nélkül tartotta fenn. De ha 
szükség kerül rá, módjában lett volna erőszakot alkalmazni. 
Személyes befolyása a csoport tagjaira megadott volna minden 
eszközt. S ebben a szükséges konspiratív fegyelemben, ha a politikai 
alapok nem tisztázottak, nem is kis veszély rejlik.[6] 

A fegyelem és a bajtársi összetartás volt az erősségünk. De nem 
voltunk párt. Amit láttunk, ahhoz hozzászólhattunk. Meg is hallgattuk 
egymás véleményét. De a döntés egy kézben volt, s ha nem Ottó 
döntött, ez csak azért volt, mert ő a döntést saját belátásából átadta 
másnak. 

Ekkoriban ez nagyon célirányos is lehetett. A forradalom hőskora volt 
ez. 

De szebb és jobb és több ennél, hogy áll és él a tízéves magyar 
kommunista párt. Ennek a pártnak a léte adja meg ennek a régi 
mozgalomnak is az értelmét. Túlfejlődve ezen a szép hőskoron tudjuk 
csak látni, szeretni és becsülni ezt a bajtársi szép időt. De aki 
visszavágyik erre a fiatalos korszakra, az nem fiatal maradt, hanem 
megöregedett és - ellenforradalmár lett. 
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ÚTBAN A PÁRT FELÉ 

Az októberi forradalom a Korvin-csoportban nem keltett illúziókat. 
Láttuk: ez nem az a forradalom, amit mi akartunk. A csoport Ottó és 
Hevesi vezetése alatt szorosan együtt maradt, a megbeszélések a 
London-szálloda kávéházában továbbfolytak. 

A London-kávéház ott volt a Nyugati pályaudvar tőszomszédságában. 
A pályaudvar körül nagy a forgalom. Ezrével jöttek-mentek a hazatérő 
katonák. Vitázó csoportok álltak mindenfelé, mindenütt és egész nap. 
De különben is, minden villamos, minden utcasarok népgyűlés helye 
volt. 

Meghallgattuk a Nemzeti Tanács embereit. Hock János, akit pedig 
úgy hívtak Pesten "a vörös pap" a Károlyi-palota erkélyéről a 
forradalom után még így szónokolt, a híres Vörösmarty verset idézve: 
"A legelső magyar ember a király." A vers második sorát "Érte 
minden honfi karja készen áll", nem mondta ugyan, mert egész 
Magyarországon nem volt senki, aki ilyen beszéden, fájdalmasan vagy 
gúnyosan, de ne nevetett volna. 

A szociáldemokrácia a királykérdésben még semmiféle állásfoglalást 
sem nyilvánított. 

Azonnali béke: ez volt a Károlyi-kormány legfőbb jelszava. Ez a béke 
azonban megvolt azáltal, hogy senki, egyetlen baka se akart harcolni, 
pedig hát a baka nélkül nincs háború, és nem volt olyan erő, mely a 
katonákat harcra tudta volna kényszeríteni. 

Rendcsinálás: ez volt a második jelszó. Tisza Istvánt megölték, a 
vidéken pár üzletet kifosztottak, néhány, népet sanyargató jegyzőt 
agyonvertek. A hazatérő parasztkatonák és volt oroszországi 
hadifoglyok (akik már régebben visszaszöktek, s Magyarországon 
karantenekbe voltak zárva) fel akarták osztani az urasági földeket. Ezt 
megakadályozni mentek vidékre a rendcsinálók, szociáldemokrata 
vezetés alatt. Természetes, hogy ez a nacionalista társaság egyrészt 
hamarosan összetűzött nacionalista csehekkel, az országon belül pedig 
megvédte az uradalmi földeket; szóval ezt akarták-e a vezetők, vagy 
nem ezt akarta egy részük, de ténylegesen jó, szabályos 



ellenforradalmat csináltak. Minderről azonban én csak sokat 
hallottam, vidékre a két forradalom tartama alatt nem jutottam. 

De hisz volt munka Pesten is elég. Minden vitázó csoport szívesen 
hallgatott ránk, akik a szociális köztársaságról beszéltünk, arról, hogy 
a munkások, katonák és parasztok tanácsának kell átvenni a hatalmat, 
"úgy, mint Oroszországban". November 5-én rendeztük az első 
szervezett tömeggyűlést a Tisza Kálmán téren. A még néhány nap 
előtt szigorúan konspiratív társaság megpróbálkozott az első 
tömegakcióval. De más, nagyobb jelentősége is van ennek a 
gyűlésnek, mint az, hogy nekünk újdonságos volt. Munkás-
tömeggyűlés volt, a polgári forradalom első hetében, a 
szociáldemokrácia ellen. Mert ezt a néhány nap is megmutatta, hogy 
erre szükség van. 

Igaz, nagyon siralmasan indult az ügy. Úgy látszott, hogy alig pár száz 
embert tudtunk összehozni. Az egész társaság megfért volna a 
Népopera[7] lépcsőjén. Én Walter-Veér Imrével, a köztársasági párt 
akkor szerepelni kezdő vezérével, vitatkoztam fenn a lépcsők tetején. 
A mi jelszavunk, amivel ezt a gyűlést összehívtuk, a "szociális 
köztársaság" követelése volt. 

Veér, akit régebbről ismertem, hozzám fordult. Azt vitatta, hogy 
felesleges "szociális" köztársaságot követelni. Követeljük egyszerűen 
a köztársaságot! Ez akkoriban még oppozíciót jelentett a Károlyi-
kormánnyal szemben. Én emlékeztem, mit hallottam Nyisztor 
Györgytől már néhány nappal előbb: az államforma magábanvéve 
nem döntő, lényeg az államforma tartalma. 

- Mindnyájan köztársaságot akarunk, össze kell fogni - mondta Veér 
Imre. 

- Nekünk csak az a köztársaság ér valamit, ahol a dolgozók az urak. 
Mint Oroszországban! 

Ez volt az utolsó szó, amit Veér Imrével beszéltem. Ő eltűnt a nagy 
tömegben. Mert miközben így vitatkoztam Nyisztor György szavától 
vezérelve, íme, igen megszaporodtunk! Megjöttek az újpesti 
munkások. Többezren voltak, Hevesi vezette őket végig az egész 
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városon. Ez a nagyobb tömeg magához vonzott még egész sereg 
kíváncsit. 

Az újpesti munkások többségükben már ekkor mellettünk álltak, 
olyannyira, hogy Miklós Móric, egy újpesti vezető szociáldemokrata, 
szükségesnek tartotta, hogy a tüntetőkkel együtt, avagy azok mögött 
kullogva, szintén eljöjjön a Tisza Kálmán térre. 

Nékem, bármennyire tiltakoztam is, kiosztott feladatom az volt, hogy 
Petőfi versét: "Akasszátok fel a királyokat" szavaljam. Most ehhez 
még egy feladatot kaptam Ottótól. Magához von, megmutatja Miklós 
Móricot. 

- Ez a Miklós Móric beszélni fog. Ha "bremzelni" kezd, te adod neki 
az első pofont. 

Elszavaltam a verset. Úgy ordítottam, ahogy torkomon kifért, és 
nagyon örültem, mikor vége volt. A torkom égett, s korántsem voltam 
biztos, elég érthetően ordítottam-e. 

Fennmaradtam a lépcső tetején, odaálltam Miklós Móric mellé. De 
ennek elég jó szimatja volt. Ismerte az újpesti munkásokat. Nem 
"bremzelt", hanem körülbelül ugyanazokat mondta, mint a mi 
szónokaink. 

A Tisza Kálmán térről a közeli Conti utcába, a Népszava 
szerkesztősége, a szociáldemokrata párt székháza elé vezettük a 
tömeget. 

Jó ideje álltunk már a ház előtt. A tömeg a szocialista köztársaságot 
éltette. Vártunk, mit csinálnak, és mit mondanak a szociáldemokrata 
vezetők. 

Végre kiállt az erkélyre, vagy az is lehet az ablakba Garbai, a "nagy 
melák ember", és szidta a Habsburg-monarchiát, mint a bokrot. De 
egyetlen szóval se mondta, hogy a szociáldemokraták köztársaságot 
akarnak. Szidta a Habsburgokat, de ezt nem mondta! A tömeg tiszta és 
világos jelszava a "szociális köztársaság" volt. Lehurrogták Garbait, 



mint még soha. Mert megértették. Én is szerettem volna kiabálni, de 
nagyon fájt még a gégém a szavalástól. 

 
A már a Károlyi-forradalom előtt fennálló kapcsolat László Jenővel és 
a szociáldemokrata ellenzék többi, kevésbé megbízható vezetőjével 
most még közvetlenebb lett. Nékik számtalan munkás-összeköttetésük 
volt. Kapcsolatban álltak a vidéki városok - Nagyvárad, Miskolc, 
Sátoraljaújhely - forradalmi mozgalmaival. A kormány 
telefoncenzúrája László Jenő számára nem létezett. Három 
elvtársnőnk dolgozott a telefonközpontban. 

- Kérem Nagy vagy kérem Rományi kisasszonyt. Itt László Jenő. - S 
László Jenő hamarabb kapott kapcsolást, mint a kormány akármelyik 
minisztere. 

A csepeli nagy szikratávíró-állomáson Ottónak volt egy T. nevű 
embere. A szikratáviratok szövegét Ottó előbb kapta, mint a kormány. 

A csepeli szikratávíró körülbelül november 7-én leadta nekünk a 
szovjetek táviratát, az úgynevezett Szverdlov-táviratot, melyet a 
Károlyi-kormány egyszerűen elsüllyesztett. Szverdlov[8] ebben a 
táviratban az orosz szovjetek nevében üdvözli a magyar forradalmat, s 
egyben figyelmezteti a magyar munkásosztályt, hogy a burzsoázia 
árulásával szemben résen legyen. 

November 16-ára tűzte ki a Károlyi-kormány a köztársaság 
kikiáltását. Tovább várni, már a mi agitációnk, az általános 
néphangulat miatt se tartották célirányosnak. Erre a napra tartogattuk 
mi a Szverdlov-féle táviratot. Ottó és Sipos Erzsi százezernyi példányt 
nyomattak belőle, hozzátéve a megjegyzést, hogy a kormány 
elsikkasztotta az oroszok üdvözlő táviratát. 

Hatalmas tömeg röpiratot reggel a nyomda előtt egy autóra pakoltunk. 
Ottó kiment velük Mátyásföldre. Akcióba léptek a repülőgép-gyári 
összeköttetések, Mosolygó Antal hívei repülőgépről szórták a tömeg 
közé Szverdlov üzenetét. Ezen kívül persze mindegyikünk maga is 
osztogatta a röplapot. 
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November 16-a megmutatta, milyen jól működő szervezet vagyunk. A 
hatás óriási volt. Nagy megelégedéssel hallottam, amint egy burzsuj 
halkan így szólt a szomszédjához: 

- Ezt a bolsevikok csinálják. Papír helyett most bombákat is dobhattak 
volna... 

Lám, mi jut eszébe egy burzsujnak! De az, hogy fél, attól is, ami 
nekünk eszünkbe se juthat, az nem is baj... 

Mire így, az erős nyomás alatt megszületett a köztársaság, mi már 
messze jártunk a munkánkkal, mely, barát és ellenség szájából 
megkapta azt a nevet, melyre büszkék voltunk: "a bolseviki agitáció". 

Minden vonalon a tömegmozgalom felé iparkodtunk. Ottó 
valahonnan, talán Schiermeister-Demény útján, megszerezte Kun 
Bélának egy Moszkvában megjelent magyar nyelvű röpiratát: "Ki fizet 
a háborúért?" Ebből a röpiratból fakszimile kiadást nyomtattunk, mert 
úgy gondoltuk, hogy jó agitációs hatása lesz, ha Oroszországban 
megjelent röpiratot adunk a munkások és katonák kezébe. A hangulat 
mindenben és mindenre ez volt: "Azt akarjuk, ami Oroszországban 
van!" 

Ez a mindenfelől egyértelműen jövő akarat valamiféle szervezetet 
kívánt. De se a mi csoportunk, se a szociáldemokrácia régi 
oppozíciója nem volt szervezet. Eddig is szinte csoda, hogy így ment a 
munka. Nem volt olyan fontos esemény, de nem volt még 
valamennyire jelentősebb szociáldemokrata gyűlés sem, ahol a mi jól 
instruált embereink fel ne léptek volna. Ez csak úgy volt lehetséges, 
hogy valamennyien olyan aktívak voltunk, hogy mindig, mindenhová 
eljutottunk. S emellett arra is találtunk időt, hogy naponta egymással 
is találkozzunk. Ilyen fokozott aktivitást csak az ilyen közvetlen 
forradalmi helyzet tud kiváltani. De ez se volt elég. Nyilván szükség 
volt egy felvevő- és gyűjtőmedencére. Így keletkezett a Marx-kör 
terve, melyben a Marx név még csak részben jelentette, hogy a 
marxista elemek erősödnek mozgalmunkban. A Marx név, ez volt a 
vélemény, "jó gyűjtőfogalom" oktató és szervezési munkák 
összefogására. 



A Marx-kör azonban sose alakult meg. Az alakuló gyűlésen lépett fel 
először nyilvánosan Seidler Ernő. 

Nagyon csodálkoztam ezen a főhadnagyon, aki egészen a szájízünk 
szerint beszélt, és mégis a kör ellen foglalt állást. Oroszországi volt 
hadifogoly - hallottam valakitől a gyűlésen. Annál kevésbé értettem. 

Rövidesen aztán kiderült a titok. Még ott este suttogva mondta nékem 
Ottó: - Kun Béla megjött Oroszországból, most egész másképp, egész 
más vonalon halad majd tovább a munka! 

 
Az ülésen, amely a Városmajor utcában, Ottó bátyjának lakásán, de a 
háziak távollétében folyt le, s ahol a kommunista párt alakítását 
elhatározták, nem voltam jelen. De részt vettem az előkészítő 
munkákban és a tulajdonképpeni alapító gyűlésen, mely néhány 
nappal később a Visegrádi utca 15-ben történt. 

Vagy nyolcvan-száz ember jelent meg ezen a novemberi estén a volt 
képkiállítási teremben. Nagyüzemek bizalmijai, Oroszországból 
visszatért hadifoglyok és a Korvin-csoport emberei adták az 
összegyűlteknek úgy egy-egy harmadát. Mikulik József volt akkor, 
bár csak rövid időre, a mátyásföldiek vezére. Ő volt Kun után az est 
főszónoka. Nekünk nagyon tetszett Mikulik, aki mint a gyár bizalmija 
az üzem automobilját használta már akkoriban. 

  

A FORRADALOM ALTISZTJE 

Még a párt megalakulása előtt, Kun Béla hazajöttével új kereteket 
kapott a munka. 

Mi, akik eddig, a különben nem jelentős kiadásainkat, saját 
zsebünkből fizettük, a nyomdát, a röpiratokat pedig a Kunfi által 
hozzánk juttatott pénzből, most egyszerre fizetett pártmunkások, 
hivatásos forradalmárok lettünk. 

Semmi okom sincs a fizetett pártmunkásság előnyeiről és hátrányairól 
itt vitázni. Csak a gyengébbek kedvéért jegyzem meg, hogy 



alacsonyabb fizetésünk volt, mint a szociáldemokrata szerkesztőknek 
és párttitkároknak. 

Mindenki, akire szükség volt, most egész nap és ha kellett, egész éjjel 
dolgozhatott a párttól reábízott feladaton. Egyedül Ottó nem lépett ki a 
Fabanktól, mondván, hadd fizessék a fizetést, amíg el nem unják, 
dolgozni úgyis csak nálunk dolgozik. 

Azelőtt összejöveteleink az elvtársak lakásán, valamelyik 
munkásegyesület helyiségében, legtöbbször pedig kávéházban folytak 
le. Most helyiséget béreltünk. Az Ügynök utcában volt a párt 
előkészítő szervezete, kis bútorozott szobában. 

Itt láttam először Kun Bélát, Vántus Károlyt, Jancsik Ferencet, 
Nánássy Györgyöt és az egész sereg Oroszországból hazairányított 
elvtársat, akik mind itt jelentkeztek. Ide jöttek fel Rabinovics, 
Mondok, Kellner Sándor, a nyomdász, aki a szaratovi harcokról 
beszélt, Karikás Frici, a vasas, a "kis" Kovács, a kis parasztkatona és 
még számtalan más volt orosz hadifogoly. 

Itt ismerkedtem meg Hirosik Jánossal, a régi oppozícióssal, akit 
évekkel előbb kizártak a szociáldemokrata pártból. Az ő fennhatósága 
alatt kezdtük, a két katona: Boross F. László és Hajdu Pali, valamint 
én, a tervbe vett Vörös Újság előkészítő munkáját. Boross is, Hajdu is 
a fronton csinálták végig a háborút, a háború szakította félbe egyetemi 
tanulmányaikat. Most megint nem olyan idők jártak, hogy tanulni 
lehessen. Újsághíreket vágtunk ki, szétosztottuk őket mappákba, 
szóval olyan irattár- és anyaggyűjteményfélét csináltunk. 

Mindamellett ez a "rendszeres" munka csak a közöket töltötte ki 
ezerféle más munkák között Boross és Hajdu azelőtt a Károlyi-féle 
katonatanácsban voltak, most is volt ilyenféle dolguk. 

Az Ügynök utcában jelentkezett a sok, Oroszországból hazatérő 
hadifogoly. Ők voltak bámulatunk tárgya, és bizony sokat tanultunk 
tőlük. Az agitátorképzőből magukkal hozták az előadási módot, a 
primitív, egyszerű, meggyőző és közérthető szavakat, amikre mi 
valahogy már régen vártunk. Ők a nagy forradalom eszközeiről és 
céljairól beszéltek úgy, azon a nyelven, ahogy mi röpiratainkban a 



háború befejezésére szólítottuk fel a mundérba kényszerített munkást 
és parasztot... De nemcsak ez! Számukra olyan egyszerű volt, hogy a 
bolsevikok kivételével minden más, magát akár szocialistának vagy 
forradalmárnak nevező irányzat a forradalom folyamán elpártol az 
ügytől. Mi csak a szociáldemokraták ellen voltunk, ők minden más 
irányzatot egyszerűen ellenforradalminak neveztek. Kellner és mások 
részt vettek a szamarai és szaratovi harcokban, ahol az "anarchisták" 
keltek fel a szovjetek ellen. Egy másik elvtárs Dora Kaplan Lenin 
elleni merényletéről beszélt, a szociálforradalmárok tetteiről. Büszkék 
voltunk, amikor elmesélte, hogy ő és a magyar vöröskatonák hogyan 
verték le ezt a felkelést. Karikás Frici elmondta a moszkvai harcokat a 
kadétiskola ellen, ahol a kadétok és fehérnépeik elsáncolták magukat, 
és napokig tartott a véres harc. Megtanultuk, hogy milyen fontos a 
postaépület, a vasút, a távíró erős megszállása, és hogy őrt állni a 
távíróhivatal előtt egyike a legveszélyesebb, legfontosabb és 
legbecsülendőbb feladatoknak. 

Karikás magával hozta, ellenséges határokon át a vörös csillagot a 
sarló és kalapáccsal. Sohasem fogom elfelejteni a napot, mikor először 
volt - egy pillanatra csak - kezemben pártunk ezen szimbóluma. - 
Ezért a bőrét kockáztatta! - szólt Kun, amikor meglátta a csillagot. - 
Micsoda dolog ez! Micsoda dolog ez! Nem tudja, hogy magára itt 
szükség van? 

Karikás nevetett. Kun aztán hamar átfordította a dolgot. - Adja csak 
ide - szólt, és kivette a kezemből a csillagot. - Ezt most én fogom 
hordani - és nevetett. Kun büszke volt Karikásra, Karikás büszke volt 
Kunra. Ritkán voltak emberek olyan közel egymáshoz, mint ők ebben 
az órában. S ezután mindenki Kun kabátján láthatta új jelünket. 

Kevés dologra emlékszem olyan pontosan, mint a "kis" Kovács János 
egyik-másik elbeszélésére. Egyszerű földmíves volt Kovács János. Ott 
lakott Kun lakásán, Kun mellett volt Moszkvában is, itt is. Odaadó, 
öntudatos kommunista volt, és a maga módján igen jó megfigyelő. 

- Mi magyarok a Lenin konyhájáról hoztuk a menázsit - mesélte -, mi 
voltunk a Kreml őrsége. 

- Milyen ember Lenin? - kérdezte valaki. 



- Tornyos eszű ember - határozta meg három szóval a magyar katona. 

- Jó dolgotok volt? - kérdezte egy másik. 

- Megvót, ami köllött. 

Számtalan emberrel ismerkedtem meg ebben a lázas forgatagban, akik 
aztán eltűntek valamerre, mint ahogy eltűnt a "kis" Kovács is. Utoljára 
a diktatúra alatt hallottam róla a szomorú hírt, hogy a vonat elgázolta, 
levágta a lábát. Levéllel sietett ki Gödöllőre a főhadiszállásra. Itt érte a 
baj, miután olyan sok harcból épen került ki. 

Neveknél több az, ami az arcok és kezek, mozdulatok nyomán maradt 
meg emlékezetemben. Arcokkal és kezekkel együtt pedig a sok új, 
amit hallottam. Partizánharcokról, illegális igazolványokról tanultam 
itt, a mi kis gyakorlati munkánk után egész csomó új dolgot. De még 
mást is tanultam. Kun egy nap tízszer is elmondta: - Tanuljanak, 
olvassanak marxizmust. 

S ezekben a napokban használtam először Marx idézetet... Ez pedig 
így történt: 

Egy famunkás jött be Hirosikhoz, s előadót kért, de azonnal. Hirosik 
Borosst és engem jelölt ki. Rögtön mentünk is a famunkások 
csoportjához, mely egy kis Rökk Szilárd utcai kocsmában már várt 
ránk. 

Ekkor már erősen mozgolódott, különböző arculatok mögött, az 
ellenforradalom. A mi elvtársunk a kocsma elkülönített részébe hívta a 
gyűlés résztvevőit, és felszólított, beszéljek a kommunizmusról. 
Közben avval vesződött, hogy valami függöny-félével elfedje az ajtót. 
Kinn is munkások ültek, és én, még mielőtt az elvtárs a 
függönyözéssel elkészült volna, így kezdtem: 

- Sose vesződjék, elvtárs. Nem kell elhúzni a függönyt! "A 
kommunisták nem titkolják szándékukat és nyíltan hirdetik..." - 
Azután folyt az idézet a Kommunista Kiáltványból. A munkások 
becsődültek a söntésből, nekem is, Borossnak is, aki szépen, 
értelmesen magyarázta a dolgokat, nagy sikerünk volt. 



Ekkoriban már kicsi volt az Ügynök utcai helyiség, s mi Sámuel Izsó 
jóvoltából a Visegrádi utca 15-be tettük át főhadiszállásunkat. A 
nagyterem mindig tele volt várakozó, újonnan jelentkező, utasítást 
váró emberekkel; a kis szobákban azonban mégis lehetett dolgozni, 
mert Ottó őrséget állított az ajtók elé. Mikor megindult a Vörös Újság, 
a szomszéd házban még két bútorozott szobát béreltünk, mely a 
szerkesztőség és egyben Szamuely Tibor lakása is volt. 

A párthelyiség védelme, spiclik feltartóztatása, merényletek 
megakadályozása volt az újságírói munka mellett fő feladatom. 
Hatalmasan növekedő mozgalmunkkal szemben egyesült a polgári és 
a szociáldemokrata ellenforradalom. A "rendcsináló" különítmények, 
Fényes László, egy népszerű polgári radikális újságíró 
matrózkülönítménye, ahonnan a kommunistákat mind kidobták, a 
rendőrség és a lassan ébredező reakció minden formája, 
ellentámadásra készült. 

Nagyon jól emlékszem még a napra, mikor katonák jöttek hozzánk 
avval, hogy Kun Béla jöjjön ki az Üllői úti kaszárnyákba, a katonák 
hallani kívánják. Az egyik elvtárs már hozta is Kun bundáját. Kun 
sietve öltözött, és már közben mondta: - Adjanak velem revolvert. 
Úgy hiszem, ma történik valami. - Ottó Kun bundájába dugta saját 
revolverét, s Kun elment a várakozó katonákkal. 

Úgy történt, ahogy Kun előre látta. A honvédlaktanyában, miközben a 
beszédet tartotta, az egyik ablakból rálőttek. A golyó célt tévesztett. 

- Tudtam, hogy ez lesz, de a hatás is az volt, amit vártam - mesélte 
Kun, amint visszaérkezett. 

A 32-es laktanyában is volt Kunnak, nagyon is veszedelmes kalandja. 
A szociáldemokraták által felbőszített katonák, más mint 
szociáldemokrata katona nem is volt, beráncigálták Kunt a kapu alá, 
és az egész őrség ráfogta a fegyvert. 

- Láttam, hogy a "Verschluss", a zavar nincs nyitva - mesélte Kun 
közvetlenül az eset után. - Ha lőni akartok, nyissátok ki előbb a 
"Verschluss"-t - mondtam nekik. Ez hatott. Beszélni kezdtem velük, 
és az ügy rendbejött... 



Nem volt titok, hogy az ellenforradalom rajtunk akar ütni, s hogy 
elsősorban Kun Bélát akarják megölni.[9] 

Nyílt támadásban azonban bajos volt velünk szembeszállni; a Károlyi-
kormány nem volt olyan erős, hogy megtámadja a pártházat. Csak 
néhány fegyveres őr állt ugyan a folyosón, de szükség esetén kaptunk 
volna segítséget. Egyébként a kormány fegyveres erői igen kevéssé 
voltak alkalmasak az ellenünk való harcra. 

Cserny Jóska maga állt legtöbbször Kun szobája előtt. Revolverétől, 
kézigránátjaitól sohase vált meg. Úgy is aludt sokszor a Visegrádi 
utcában. Ez a hatalmas matróz nem ismert tréfát, és a Fényes-féle 
szociáldemokrata matrózkülönítményben is sokan hallgattak a 
szavára. 

A párthelyiségben aludt Sámuel Izsó is, akinek az egész helyiségből 
már csak egy sezlon állt a rendelkezésére. És ez alatt egész arzenál 
volt elrejtve. Senki sem tudta, melyik éjjel fog Sámuel Izsó, aki néha 
cigarettával a szájában szokott elaludni, az egész párthelyiséggel, az 
ott alvó matrózokkal, katonákkal, átutazóban ott háló román és szerb 
katonaelvtársakkal együtt a levegőbe röpülni. De Sámuel mindig 
flegmatikus volt és mindig álmos. Ha a sok gyűlés után végre elült a 
zaj, nemigen bánta, mi van az ágy alatt, elaludt, mielőtt még az utolsó 
emberek kimentek vagy lefeküdtek volna. Háziúri jogát csak annyiban 
tisztelték, hogy meghagyták helyét a sezlonon, míg a többiek a földön 
aludtak. 

  

FILIPESCU 

Az arcot úgy elmossák az évek. Nem is az arcáról ismerném meg, 
hanem a kezéről. Nem is a kezéről, hanem a kézfogásról. De azt a 
kézfogást nem felejtem el soha. 

Valami homályosan világított folyosón fogtam vele először kezet. Egy 
elvtárs vezetett hozzá: "Adjál neki szállást. Konstanzai román 
matróz." 
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És akkor kezet fogtunk. S ha még lehetséges volna, hogy egyszer 
rosszul világított folyosón, akárhol, kezet fognék vele, megismerném. 

Ha úgy most emlékezni kezdek, eszembe jut a keze és az egész ember. 
Nem az volt a különös, hogy nagy volt ez a vörös, kemény kéz, hanem 
ahogy átfogta a kezemet. Nagyon gyengéd volt a fogása a 
megkeményedett bőrű hajókötél-vastag ujjaknak, egyet szorított, de 
nem is nyomta össze az ujjaimat, hanem lágyan átölelt testvérföldek 
melegével.... Aztán, most emlékszem a combjaira, a sötétkék 
matróznadrágra, mely alatt izomárbocok sejtődtek, a kék civil zakóra, 
amit hónaljban egy szenvedélyes mozdulat felrepesztett... most már 
látom az arcát is: a római metszésű orrot, a szemet, a bátor, élénk 
barna szemet - szép volt ez a Filipescu, mint egy római istenszobor, és 
élő, élő. 

Az úton beszélgettünk, és nekem futni kellett mellette és felnézni, 
mint egy bátyra; körülbelül a melléig értem, amiben dolgozott a 
hatalmas tüdő, ahogy sietett és beszélt. 

Mit is beszéltünk? 

Német és angol szavakat kevertünk. Én jó magyar dialektussal 
beszéltem nagy nehezen, ő pedig matróz-angolt beszélt és a Fekete-
tengerre lekerülő bajor dunai hajósoktól elkapott német szavakat. 

Értettem... - A román flotta... az összes hajókra felrepül a vörös 
zászló. A matrózok elfoglalják a várost... Aztán jönnek a 
parasztkatonák... "Brothers"... "testvérek" - magyarázza hadonászva... 
- és mégis ellenünk... "Gegen, gegen" - mondja törten németül, és 
mutatja, hogy az ő mellüknek szegződnek a fegyverek. 

Én bólintok. Értem: a "brotherek" ellenünk jöttek. 

- No nem baj. A tisztek hazudtak nekik. Nem lehet mindörökké 
hazudni. 

- Megadtuk magunkat és "Alles red" - minden vörös elfogva, le a 
hajóról. 

Neki menekülni kellett. 



Romániában tudják, hogy ő elmenekült. Egy motorcsónakkal át a 
viharzó tengeren, Oroszországba. 

Valamit magyaráz német-angol keverékkel, hogyan ment a motoros, 
és hogy egy éjjel visszatértek, és plakátokat ragasztottak a megszállt 
város falaira, a dokkokra, a hajógyárra. Aztán ő ottmaradt, bejutott az 
ország belsejébe, és hagyta, hadd lessék, mikor jön vissza a 
plakátokkal. 

- Ha megfognak, agyonlőnek. Hadbíróság - magyarázta nevetve. - 
Három hónapig jártam Bukarestben, mindenfelé és hiába kerestek. 

Ekkor már a széles Duna-hídon mentünk, és Filipescu mindenáron az 
ölébe akart venni. 

- Mérgesek a dunai szelek. Ismerem a Dunát. Ott lenn a Fekete-
tengernél. - Már mind a ketten éreztük, hogy ő az én felnőtt bátyám, ő, 
aki egyszer már egy fellázadt flotta parancsnoka volt és egy város ura. 

A felnőtt bátyám volt, mert én akkor még csak őszirózsás, danoló, 
szónokló forradalmat láttam, és irigyeltem a bátyámat, és olyan nagy 
szerettem volna lenni, mint ő. 

Egész úton szepegtem egy kicsit. Mit szól majd az anyám, ha egy 
ilyen nagy, kiszakadt hónaljú óriást hozok haza a tiszta kis lakásba, az 
ő csendes kispolgári hétköznapjai közé. Filipescu sokat beszélt a 
tisztekről, akiket "jobb mindjárt agyonlőni"... mit fog az én 
édesanyámnak beszélni. 

De a hatalmas Filipescu, ez a szinte életnagyságnál nagyobb óriás 
tiszteletet parancsolt. 

Az én anyám mikor meglátta, ilyesfélét érezhetett: ha ez az óriás ilyen 
szépen hazajön a fiammal, akkor ez a jó óriások közül való. Mert mi 
volna ennek a két ujjával összemorzsolni valakit, ha akarná. Miért 
jönne ide mosolygó, egészséges fogaival, hogyha bősz emberevő 
volna. 



És az anyám odanyújtotta vaskos kis kezét az óriásnak, és a nagy fiú 
megfogta az ő madársimogató kezével az anyám kezét - ez is rendben 
volt, és az anyám barátsággal engedte be a lakásba. 

Ágyat kértem barátom számára, és a pamlagon ágyat vetettek neki. A 
fiú örömmel nézett szét a szobában, könyvek, írószerszámok, képek 
között. Biztos látott már elegánsabb szobákat, tengerésztisztek 
komfortos kabinjait, de először volt otthon, egy tiszta nagy szobában, 
ahol a szekrényből hófehér ágyneműt szednek ki, hogy hálóhelyet 
csináljanak neki. 

Az anyám aztán bölcsen kihúzódott a szobából, én bezártam az ajtót, 
és megmutattam Filipescunak kincseimet: a jól olajozott pisztolyt és a 
patronokat. 

Szakértő szemmel megforgatta. 

- A kézigránát jobb - mondta meggyőződéssel. Ekkor már inkább csak 
mozdulatokkal, szaggatott kiáltásokkal értettük meg egymást. 

- Jön az ellenség - mutatta -, gépfegyverek, szűk utca... Takk... taka... 
taka... ssss... akkor dobni a kézigránátot... - mutatta az öklével - 
tojásgránát... a falhoz ütni, dobni. Aztán lőnek; az utcai harc nehéz, le 
kell vágódni a földre. 

És levágódott. A bérház vékony falai megrendültek, a lámpa üvegei 
zizegtek. 

Aztán előreugrott, megint levágódott, és rám nézve mutatta: "Így". 

Az anyám, úgy látszik, megijedt. Hátha megharagítottam az óriást, és 
az most velem akarja áttörni a falakat. Félénken bekopogott. 

A szőnyeget gyorsan helyreigazítottuk, és kicsit pirulva, mosolyogva 
nyitottunk ajtót, én és a bátyám, a hatalmas Filipescu. 

Az anyám csak az örömet látta a szemünkben, és végleg szívébe 
fogadta az óriást. 



Különben nem volt valami barátságos vendégeim iránt, még ha 
csendesen viselkedtek is. De most egy egész tejeskenyeret hozott be, 
nagy tejeskenyeret, amit négy-öt napra szokott beosztani, és letette az 
asztalra. 

- Egyen, barátom - mondta jó hangosan, mintha az ilyen nagy darab 
embernek a biztatást is hangosabban kellene mondani. 

- Nem ért magyarul - mondtam én. 

- Csak megértjük egymást - mondta az anyám, és széket tett az asztal 
mellé. 

Filipescu felnevetett, és elkezdte enni a tejeskenyeret. 

(Most jut eszembe, milyen lehetett a bátyám anyja, a Filipescu anyja. 
Biztos nagyon szegényen él valami romániai faluban, se írni, se 
olvasni nem tud, és könnyezve gondol az ő nagy fiára, aki elhagyta, és 
évek óta hírt se ad magáról.) 

- Nagyon jó - mutatta Filipescu, mikor végzett a tejeskenyérrel. - Gut - 
erősítette németül. 

Filipescu most már az anyám kedvence lett. Megfigyeltem már 
máskor is, hogy erős, nagy fiúknak szívesebben adott enni, mint a 
penészszagú literátoroknak. 

- Ezen legalább fog az étel - szokta mondani. És ez nagyon fontos volt 
az én anyám racionális gazdálkodási nézete szerint. 

Lefekvés előtt megkérdezte Filipescu: - Mikor kelünk fel? 

- Fél nyolckor. 

- Fél nyolckor? Nem lehet előbb? 

- Dehogynem, ha akarsz. Kelj fel, megmosdhatsz, ahogy akarod. 
Mindent megmutatok. 

Lefeküdtünk, de én keveset aludtam... Még tovább folyt a történet. 
Vörös lobogós szürke hadihajók, az ágyúk a remegő városnak 



fordítva, vörös kokárdás matrózok vonulnak díszmenetben... és 
mögöttük búgnak a kikötő szirénái... 

 
És ha előbb még a kezére emlékeztem, most emlékszem a lépésére. 

Hajnal volt. Álmatlanul forogtam az ágyban, mikor felkelt. Légy sem 
rebbent fel, olyan nesztelenül lépdelt. Hogy lehetett annyi gyengédség 
azokban a rettenetes izomkötegekben, amik a combját mozgatták? 
Hogy tudott úgy lépni, hogy a padló meg se reccsent? 

Nem mertem felnézni, mert hátha megijesztem. Én őt. Én megijesztem 
őt. Mert ez a nagy gyerek még sírva fakad, és nem hiszi el, hogy nem 
ő költött fel... És oly jólesett ez a drága gondoskodás, hogy akartam: 
csak vigyázzon rám, vigyázzon rám az én bátyám sokáig. S nem 
mozdultam meg, míg mezítláb ki nem ment a folyosóra, hogy ott 
továbböltözzön, míg lágyan betette az ajtót. 

Estefelé láttam újra. A párthelyiségben beszélt egy csomó románnal. 
Gégéből kiszakadt ordítások voltak csak... egy szót se értettem az 
egészből... 

(Nem furcsa? Tízmillió nemzetiséggel laktunk akkor egy országban, 
volt néhány millió román, de mi magyarok annyit se tudtunk, hogy 
románul mondhassuk: "Jó napot" vagy "kenyér".) 

Megint együtt mentünk haza. Melle hevesen dolgozott, éreztem 
valahogy a halántékom mellett. 

- Elmegyek - mondta. - Elmenni... ahol bojárok vannak és a 
parasztkatonák, ahol a bányászokat lelövik... oda. 

- Miért éppen te? - kérdeztem. - A többiek régebben itt vannak. 

- Én nem beszélni szobában. - Hatalmas öklét kirúgtatta. - Én katonák 
közé menni. Parasztkatonák, akkor flotta ellen... Most tudni, ki 
Filipescu... Filipescut keresik. Filipescut szeretik... Nem sokat 
beszélni. Más írja a lapokat. Én elvinni, felolvasni. Én tudok olvasni. 



Még csak egy napja ismertem bátyámat, és máris a búcsúzás fellegei 
ereszkedtek fölénk. Ó, de milyen búcsúzkodás. 

- Te eljönni Konstanzába - mondta. - Én érted jönni vasúthoz. 
Automobilon. Elöl gépfegyver, hátul gépfegyver. És pirosra lesz 
festve az autó, egész új pirosra. És szól örömében a géppuska: 
tatataktaka és a másik is - tak-tak-taktak, úgy jössz hozzám a 
hadihajóra. Matrózok ott, csupa kamerád, beutazták a világot... 

- De minek a lövöldözés. Spórolni kell a munícióval - mondom. 

- Persze - bólogat nevetve. - Csak nagyon kicsit lövöldözünk. Mert te 
jössz, kamerado, csak egész kicsit. Fő, legyen autón gépfegyver, és 
söpörje utat. 

Lefeküdtünk. Hatkor megint, mintha szárnyak volnának mázsás talpa 
alatt, nesztelenül öltözködött. 

De most, mikor cipővel a kezében elment az ágyam mellett, 
kinyújtottam a kezem. 

Ő megállt, elsimította csapzott hajamat, és megcsókolt. 

- Este találkozunk? - kérdeztem. 

- Persze - felelt. - Még búcsúzni akarok tőled, kamerado. Pár nap is 
tarthat. - Melle nehezen zihált. - Itt semmit csinálni. Bányáknál a 
katonák. Katonák és generálisok... 

 
Este sokáig vártam rá a pártban. Aztán gondoltam, most már ismeri az 
utat, majd hazatalál. 

Otthon az anyám fogadott. 

- A barátod volt itt, búcsúzni akart. Majdnem sírt, hogy nem talált 
itthon. Vagy talán sírt is. Levelet hagyott, ott van az asztalon. 

Nem a tintát használta, hanem a vörös tust, mely szintén az asztalon 
állt egy üvegben. 



Egy nagy papiroson a levél. Nagyok a piros betűk, de nem egy óriás 
kezevonása, hanem a kisiskolásé, aki még alig tanulta a tollforgatást. 

Az ormótlan betűk matrózortográfiája ez volt: 

Drága Kamerado. 

Kár, hogy nem találtalak, pedig nekem menni kell. 
Majd látjuk egymást, ha meglátogatsz K-ban. 
Köszöntöm a kedves anyádat. 
Éljen a népek vörös egyesülése. 

                                                       Ölel Filipescu... 

Nekem is könnyek gyűltek a szemembe, hogy búcsúzás nélkül kellett 
elszakadnom bátyámtól. 

De csak egy napig tartottam magamnál a levelet. Másnap este 
darabokra téptem. És mikor a széles Duna hídján árván bandukoltam 
hazafelé, az apró papírszeleteket beleszórtam a sötét vízbe. 

Akkor még nem tudtam, hány forradalmár tetemét sodorja még ez a 
víz, de valami mozgolódást éreztünk - minek találja nálam a rendőrség 
Filipescu levelét. 

 
Még egyszer hallottam hírt Filipescuról. Nemsokára, talán két hét 
múlva, mesélték, hogy "valaki" lenn járt az L-i tárnáknál, röpiratokat 
osztogatott, elfogták, felismerték, agyonlőtték. 

Talán nem Filipescu volt. Akkor egy másik. Egész mindegy. 

Egyszer, ha élek, én, ha elestem, más, elmegy Konstanzába. Újonnan 
vörösre festett automobillal, amin két gépfegyver van, várják majd a 
vonatnál. A géppuskák kattogni fognak. Egész keveset. Mondtam, 
spórolni kell a munícióval. Az egyik szürke acélhadihajón egy 
kabinban készítenek néki hófehér ágyat. Aztán megtöltik az 
olajtartályokat, a hajók elindulnak... Szabadok lesznek a vizek. 
Szabadok a földek. Amerre járnak, a dolgozók véresre tört nyaka 



kiszabadul a nehéz, évezredes járomból, és a földek, vihar söpörte 
szántók érő kalászai, elfogadják a zivatar áldó záporát. 

Én Filipescu kezére emlékszem. De ha ez a kéz már rég el is mállott a 
föld alatt, és ha előbb-utóbb én is Filipescu mellé kerülök, ez semmit, 
semmit se változtat a dolgon. 

  

EGY "ELHÁRÍTÓ" ÉLETÉBŐL 

Mint pártalkalmazott, a fizetést tulajdonképp azért kaptam, mert a 
Vörös Újság szerkesztőségében dolgoztam. De nem ez volt a 
legfontosabb, mint ahogy azt se tudom, mennyi fizetésem volt. A 
munkám nem volt valami fontos. Apró híreket írtam, melyekbe 
Szamuely Tibor, még ha akármilyen kis hír volt is, valamit mindig 
belejavított. Másik munkám az volt, hogy Hajduval és Borossal 
felváltva a félig-meddig illegális nyomdába vittem a kéziratokat. 

Sokat láttam és tanultam ebben a szerkesztőségi munkában, de a 
legfontosabb dolgom Korvin Ottó megbízásai voltak. Ottó, aki mind a 
legális, mind az illegális szervezési munkát vezette, rám bízta az 
elhárító munkák végrehajtását, s rám bízta a "bunyógárdát". A 
"bunyógárdát", nagyobb csoportot, amelynek esetleges ellenséges 
támadást kellett volna elhárítania, Mosolygó Antal útján kaptam volna 
a mátyásföldi repülőgép-gyár válogatott embereiből. A gárda 
igénybevételére azonban nem került a sor. Megfigyelő munkára 
magamnak kellett az embereket összekeresnem. 

Megfigyelőink egy része és én magam is ekkor már Nánássy György 
után jártunk. Ez a fiatal fiú, egyike a legügyesebb embereknek az 
Oroszországból hazatértek közül, kezdett Ottó szemében gyanússá 
válni. Vidéki utazásai mindig feltűnően sokba kerültek, a barátnője, 
egy aktív államtitkár leánya, szintén igényteljes hölgy volt. Közelebbit 
nem tudtam, de minden lépését megfigyeltük, és Ottó pontosan kapta 
a jelentéseket, egész addig a napig, amikor Nánássy nyíltan átment a 
rendőrség szolgálatába, jó összeköttetései voltak, egy rokona, Nánássy 
László kapitány volt a polgári forradalom után a politikai rendőrség 
vezetője. 



 
Érdekes volt az az eset, amely karácsony éjjelén játszódott le, és 
amelyben az akkor még nem spicli[10] Nánássy és Mészáros Gábor 
szerepelnek. 

Ottó egyszer behív a belső szobába, és elmondja, hogy egy matrózzal 
áll összeköttetésben, aki egy gépfegyvert akart neki eladni. A 
gépfegyvert már csak azért is meg kell szerezni, hogy más kezébe ne 
jusson. Ő már meglehetős messzire ment a tárgyalásokban, s csak 
később vette észre, hogy nem egyszerű "linkócival" van dolga, aki 
abból, hogy fegyver van a birtokában, pénzt akar kicsiholni, hanem ez 
a matróz provokátor, talán Fényes László, talán a rendőrség küldte. 

- A matróz már mindent előkészített. Ami a leggyanúsabb: ő szerzi a 
kocsit is, amin a géppuskát el kell vinnünk. 

- Nem is volna rossz, ha saját gépfegyverünk volna! - jegyeztem meg 
én. 

- Hát szerezd meg - mondta Ottó -, Gábor és Nánássy hozzák le a 
lakásból, gondolkozz, mit tudsz csinálni. 

Rövidesen kész volt a tervem. 

A megbeszélt órában, éppen karácsony este volt, Nánássy és Mészáros 
Gábor, aki akkor már ismeretes volt előttünk a pozsonyi harcokból - ő 
vezette az ellenállást a megszálló cseh csapatok ellen az egynapos 
pozsonyi proletárdiktatúrában -, elmentek a megadott helyre a Dob 
utcába. Átvették a gépfegyvert és egy teli hátizsák patront a hozzávaló 
szalagokkal. Elváltak a matróztól, beültek az előre megrendelt 
kocsiba, és elhajtattak a Károly körút irányába. 

A Károly körút és Dob utca sarkán vártam rájuk egy másik kocsival. 
Mészáros Gábor áthozta a gépfegyvert és a patronokat. Nánássy a 
kocsiban maradt, és egy távollevő kávéházba hajtatott a spiclivel. A 
kocsisnak öltözött spicli nem mert ellenkezni. Így került a gépfegyver 
a mi birtokunkba. 

http://mek.oszk.hu/06400/06408/html/02.htm#n10


Nagyon örültem, hogy ez ilyen jól sikerült. Pedig számomra csak most 
kezdődött a dolog "nehezebb" része. 

A Népszínház utca környékére hajtottunk, ahol egy Szilágyi nevű 
emberünknél kellett a holmit leadni. 

Vagy harminc lépésre Szilágyi lakásától megállítottuk a kocsit. 
Mészáros Gábor felkapta a gépfegyvert. 

- Gyorsan fizesse ki a kocsit, és jöjjön utánam a hátizsákkal! - 
mondotta. 

A kocsit ugyan gyorsan kifizettem, de a hátizsák olyan nehéz volt, 
hogy, miután lehúztam a bakról, képtelen voltam segítség nélkül a 
hátamra emelni. Két karomat a hátizsák szíja alá tettem, és úgy 
hurcoltam nagy nehezen a zsákot. 

Mészáros már jött vissza. Rettentő dühös volt, hogy én nem jöttem 
gyorsan utána, hogy a kocsi még ott áll a sarkon, amiről én nem 
tehettem, s főképp, hogy én olyan lassan cammogok. 

- Eh! - és avval kikapta kezemből a zsákot. Mintha pelyhet vinne, 
rohant fel a házba. 

Mikor újra lejött, rettentően szidott engem, hogy micsoda ügyetlen és 
tehetetlen alak vagyok. Egész úton ki nem fogyott a szidásból. Pedig 
az út elég hosszú volt. Nem járt villamos, és - karácsonyéjjel lévén - 
lélek se járt az utcán. Sokára értem haza, holtfáradtan. Otthon 
megállapítottam, hogy a nehéz zsák a nadrágzsebemben levő 
lakáskulcs teljes lenyomatát préselte bele a combomba. Szép, 
egyenletes kék volt és olyan, mint egy bábsütő minta. 

A mulatságos tulajdonképpen az volt, hogy Mészáros Gábor nem 
tudta megérteni, hogy az alig ötven-hatvan kilós zsák talán mégis 
nehéz lehet. Gábor mészároslegény volt, megszokta, hogy félökröket 
cipeljen. Különben Mészáros Gábor haragvása nem is volt valami 
tartós. Ahányszor még találkoztunk, mindig megörültünk egymásnak. 
Utoljára még a diktatúra után Bécsben láttam. Sikerült a 
Gyűjtőfogházból kiszabadulnia, hogy azonnal Bécsbe siessen, és 



jelentkezzék a pártnál. Aztán rövidesen bevégződött ennek a 
forradalmárnak az élete. 

Brucknál kelt át a magyar határon, hatalmas tömeg röpirattal. De 
mindjárt a határállomáson elfogták, megláncolták. Mészáros Gábor 
még ekkor sem adta fel a harcot. Összeláncolt kezével leütötte az 
őrizetével megbízott csendőrt, és úgy ahogy volt, összeláncolva 
átrohant a Lajta-hídon, osztrák területre. A magyar határőrök és 
csendőrök utánavetették magukat, átmentek az osztrák területre, 
elfogták a bilincsektől akadályozott embert, és visszahurcolták a 
határon... 

Azt se tudjuk, hol van eltemetve ez a ragyogó forradalmár. Per és 
minden formaság nélkül végzett vele az ellenforradalom bosszúja. 
Ennyit tudok Mészáros Gábor végéről, de azt nem tudom, hogy a 
köztársasági Ausztria csendőrei, akik látták az esetet, és tudták, miről 
van szó, közbeléptek volna. De minek is. A szociáldemokrata 
miniszterek se tiltakoztak a "nemzetközi jog" megsértése ellen... 

 
Fegyverek dolgában elég gyengén álltunk. Inkább csak mindenki 
maga szerelte fel magát, ki-ki ahogy bírta. Nagyobb mennyiségű 
fegyver a fegyvergyári munkások jóvoltából jutott a prolik közé. De 
ezek a fegyverek elég silány minőségű Frommer-pisztolyok voltak. A 
párt közvetlen birtokában - az említett gépfegyveren és revolvereken 
kívül - csak néhány kézigránát volt, amit a matrózok alkalomadtán 
otthagytak, valamelyes ekrazit, amit Ottó szerzett, s én őriztem otthon 
egy részét, meg nagyon kevés muníció. Szóval tulajdonképp nem 
voltak fegyvereink. Annál humorosabb volt a Rappaport esete. 

Rappaport diák volt, és arról lett nevezetes, hogy a Károlyi-
forradalom előtti napokban a Nemzeti Tanács kapujában állt, és 
mindenkit, aki fel akart menni, leigazoltatott. Azt beszélték róla, hogy 
Károlyi Mihályt is leigazoltatta, valahányszor be akart menni a 
Nemzeti Tanácsba. 

Az októberi forradalom után nem volt kit leigazoltatni, és egy nap 
Rappaport megjelent nálunk a Visegrádi utcában. Ottóval beszélt és 
Ottó kidobta. De másnap és aztán mindennap megjelent Rappaport 



Ottónál. Ezer fegyvert kért, amellyel ő egy "egészen megbízható" 
diákcsoportot akar felfegyverezni, s ez aztán mindenben a 
rendelkezésünkre áll. 

Ottó kereken elutasította, mondván, hogy számunkra diákcsoport nem 
megbízható, eszünk ágában sincs ilyen formációt szervezni. 

De Rappaport nem tágított. Újra meg újra megjelent, a folyosón vagy 
akárhol, megfogta Ottót, "konkrét" és még konkrétebb és 
legkonkrétebb terveket adott elő, melyeket ő ezer diákjával 
végrehajtana. Ezek az ő emberei, éppen csak a fegyverekre várnak. 

Végre is Ottónak elfogyott a türelme. Mikor megint jelentik, hogy a 
Rappaport akar vele beszélni, Ottó magához hív. 

- Dobd ki ezt az őrültet, vagy csinálj valamit, hogy soha többé ide ne 
jöjjön. 

- Megpróbálom. 

Mint Ottó megbízottja, nagy komolyan meghallgattam Rappaport 
előadását, s amikor ez az ember, akiből úgy süstörgött a szó, mint egy 
tűzoltófecskendőből, egy pillanatra elhallgatott, hogy lélegzetet véve 
újabb szóáradatot zúdítson, így feleltem: 

- Az ötlet kitűnő! Ezennel megbízom önt, hogy ezer megbízható 
emberével szálljon meg egy fegyverraktárt, és azonnal fegyverezzék 
fel magukat. 

- De hát minekünk előbb fegyver kell - szólt Rappaport. 

- Épp ez az első feladat: a fegyverek megszerzése - feleltem 
csökönyösen. - Ha ezt megcsinálták, mert ez csak a kezdet, akkor 
látjuk, hogy használható emberekkel van dolgunk. Akkor jöhet az, 
amiről maga beszélt. 

Rappaport alkudozni próbált. Én azonban ragaszkodtam a feladatok 
pontosan ezen sorrendjéhez. 



- Nálunk ezt mindig így csinálják - mondtam, mintha már százszor 
csináltuk volna. 

Azóta se láttuk Rappaportot, de a diákcsoportot se... 

 
Fontos feladatom volt a párt irattárának biztonságba helyezése. A 
detektívek látogatása egyre sűrűbb volt, házkutatásokat is tartottak, a 
párt irattárában viszont egyre jelentősebb mennyiségű cím és egyéb 
anyag gyűlt össze az idők folyamán. 

A rendőrségen ekkor már voltak embereink, akik idejében 
figyelmeztettek bennünket a készülő rendőrségi akcióra. Néha persze 
hamis riadó is volt. Mindenesetre én elvittem vagy két aktatáskában a 
legfontosabb dolgokat, mégpedig a tőzsdebíróság irattárába. 
Felmentem a tőzsdére, Fonyó kisasszonyt kerestem. Fonyó elvtársnő 
aztán az akták mögé, a tőzsdebíróság polcain helyezte el a 
Kommunisták Magyarországi Pártjának legfontosabb iratait. 

Ennél biztosabb hely, mint a tőzsdebíróság, aligha volt, s külön 
passzió már maga a gondolat is, hogy tőzsdeépületet használjuk ilyen 
célra. 

Fonyó elvtársnő, mint irodaalkalmazott, mindent megmutatott. 

- Jó pártközpont lesz - mondta nemegyszer. Bizakodón, jókedvűen 
nevettünk. Én mindenesetre jól megnéztem minden ki- és bejáratot. 

Amikor a házkutatás veszélye elsimult, megint elhoztam az irattárból 
azt, ami a napi munkához kellett, a Visegrádi utcába. 

 
Nálam néha meghálhatott valaki. Ezt többen tudták, és így lett 
szerencsém Varga Hugóhoz. 

Varga Hugónak fekete lobogó haja volt, villogó fekete szemei, fekete 
inge. Nagyon titokzatosan nézett ezekkel a nagy, fekete szemeivel, és 
azt mondta magáról, hogy anarchista. De inkább csak hagyta, hogy 
mások mondják róla. Mindent lebecsmérelt, s mindenről más 
véleménye volt. 



Nem tudtuk, mit akar és nem szerettük Varga Hugót. Míg nem beszélt, 
még csak tartott valahogy fekete inges tekintélye, amikor aztán 
párszor mégis kinyitotta a száját, csak az ellenszenv maradt meg. 

Egy este későn a London Kávéházban ültünk, mikor S. Jolán elvtársnő 
megjelent Varga Hugóval. 

Jolán félrehív. 

- Vidd kérlek magaddal, nincs lakása. 

Csöppet se voltam elragadtatva, és azt hiszem - mondtam néhány 
csípőset, hogy mindenki vigye magával a vendégét, nem vagyok 
hajléktalanok menhelye, s Varga aludjon a híd alatt. De Jolán erélyes 
lett, elvtársi szolidaritásra hivatkozott, és arra, hogy hideg van. Végre 
is hazamentem Varga Hugóval. 

Varga egész úton nem tett egyebet, mint hogy mindent és mindenkit 
becsmérelt és értésemre adta, hogy ő kaukázusi anarchistákkal áll 
közvetlen összeköttetésben, maga is volt ott, és hogy hát körülbelül 
nincs ennél fontosabb dolog az egész világon. 

Amikor hazaértünk a rendes meleg szobába, magam vetettem 
Vargának ágyat. Varga közben szétnézdelt a szobában. Nemes 
Lampérth Józsefnek három pompás nagy rajza lógott a falon. A 
Lampérth-képek voltak a szoba büszkesége. 

- Egész szép, egész szép itt minden - mondta Varga, még mindig a 
Lampérth Jóska képeit nézdelve -, de ha én laknék itt, én mindent 
kidobnék a szobából. 

Észrevettem, hogy Varga mester most nagy esztétikai vélemény 
leadását tervezi. 

- A kép jó a lakásban - mondtam ingerülten. 

- Felesleges - felelt kategorikusan Varga. 

- Hm. 



- Minden felesleges az emberen kívül - nyilatkozott tovább. 

Ekkor már nekem is kedvem támadt a vitára, de másfajtára, mint 
Vargának. 

- A bútor is felesleges a szobában? - kérdeztem és elkezdtem vetkőzni. 

- Az is felesleges! 

- Az ágy is? 

- Az ágy is! 

- Jobb ágy nélkül aludni? 

- Jobb! 

Én közben gyorsan levetkőztem, és beugrottam az ágyamba. 

- Otthon a padlón szokott aludni? - kérdeztem. 

Varga ekkor talán már észrevette, hogy valami nincs rendben. Még ott 
állt a kép előtt. Rám nézett, ránézett az ágyra. De most már nem 
hátrálhatott. 

- Otthon igen - mondta. 

- Ne zavartassa magát - szóltam én most mézédesen -, feküdjön csak 
nyugodtan az ágy mellé. 

Szegény Varga szomorúan nézte az ágyat. Egyszerre csak mentő 
ötlete támadt. 

- Mit szól az anyja, ha reggel érintetlen az ágy? 

- Semmi baj. Reggel majd összegyűrjük egy kicsit. 

Varga Hugó lassan vetkőzni kezdett... 

Sajnos, nem játszottam végig a mókát. Vagy talán jó is, hogy 
megkegyelmeztem neki. 



- Talán mégis észreveszik, hogy a földön aludt. Feküdjön az ágyba - 
mondtam. 

Nem kellett kétszer mondanom. 

Vargával még sokszor találkoztam a kommün bukása után Bécsben. 
Három gyerek apja volt ekkoriban, és gnosztikus próféta. A felesége 
Móricz Zsigmond húga. Néhányszor bevitték a Wagner-Jauregg 
klinikára, de mert nem volt közveszélyes, és mert a magyar kincstár 
biztosan nem akart érte fizetni, mindig kiengedték. 

  

A "RÉGI" VÖRÖS ÚJSÁG ÉS EGYEBEK 

Szándékosan nem írok itt a párt sok problémájáról, a katonák körében, 
a szakszervezetekben végzett munkáról, a szociáldemokrata pártban 
folytatott ellenzéki tevékenységről, saját pártunk szervezeti 
munkájáról. Ezekben nem vettem tevékeny részt; ha ezekről írnék, 
túllépném a magam állította kereteket. 

Kicsit több közöm volt az ifjúmunkás-mozgalomhoz. Magam ugyan 
nemigen jutottam az ifjúmunkás-szervezetekbe, de mindig tudtam, mi 
történik. Jöttek a fiúk, és informálták Kunt meg a többieket az ott 
folyó munkáról. Az ifjak voltak pártunk egyik fő erőssége, az ifjak 
többsége velünk volt. Nem kellett új szervezeteket teremteni, a régiek 
a mi vezetésünk alá kerültek. Lékai János szavára hallgatott minden 
ifjúmunkás, és Lékai fáradhatatlan volt. 

A Vörös Újságnál, mint már említettem, a munkám nem volt valami 
jelentős. De számomra mégis fontos volt, hogy láttam, hogyan készül 
a lap, láttam a különböző emberek munkamódszerét. 

A Vörös Újság szerkesztője Szamuely Tibor volt. Ő ott is lakott a 
szerkesztőségnek berendezett szoba mellett, a másik bútorozottan 
bérelt szobában. Szamuely állította össze a lapot, ő rendelkezett a 
fiatalokkal, Borossal, Hajduval, velem. 



A vezércikket Kun Béla, de legtöbbször Rudas László írta. Kun 
cikkeit nem mindig értettem meg, Rudas vezércikkei jobban 
tetszettek. De éppen ez volt számomra a legérdekesebb. 

Rudas és Kun ott fenn a szerkesztőségben találkoztak. 

- Na! Miről írjuk a vezércikket? - volt Kun kérdése. 

Rudasnak mindig volt cikktémája. Elő is adta. 

Kun végighallgatta Rudast, aztán rendszerint így ment a dolog. Kun 
elkezdte: - Elsőrangú, ezt meg kell írni! De most idehallgasson - és 
aztán Kun adta meg a témát, mely tényleg a legaktuálisabb, 
legfontosabb kérdést ragadta meg. 

Rudasnak ezek a Kun által irányított cikkei voltak a Vörös Újság 
legjobb vezércikkei. 

Kun nagyon dicsérte is Rudast: "Így ezt senki más meg nem tudja 
írni." Szóval mindenki meg volt elégedve. 

Kun apróbb jegyzetei, melyeket "zamjetkák"-nak nevezett, igen élesek 
és jók voltak; ezeknek a "zamjetkák"-nak ő volt a mestere. 

Külön érdekesség volt számomra László Jenő írásmódja. Egészen 
különös gondossággal dolgozott, félnapig elült egy rövidke kis 
jegyzeten. 

- Minden betű fontos - mondta, ha emiatt ingerkedtünk vele. 

László a Klub-kávéházban írta a cikkeit. Ide rendelt néha, hogy 
vigyem fel a kész cikket a szerkesztőségbe. De mikor odaértem, a cikk 
még nem volt kész. Néha még egy-két órát kellett várni, míg a 
harminc sor aztán végérvényesen elkészült. 

- Mit értetek ti újságíráshoz? - mondta egyszer nekem. 

- Nagyon sokat - feleltem én szemtelenül, mert akkoriban csöppet se 
imponált az ilyen aprólékos munkamódszer. 

- Nahát, majd megvizsgáztatlak egyszer - mondta László nevetve. 



Egyszer aztán tényleg megvizsgáztatott. A témát így nevezhetnék: "A 
megyei közigazgatás korruptsága." 

Persze én nemigen tudtam felelni, se ellenkérdéseket feltenni. László 
pontosan és évtizedekre visszamenően tudott minden megyei, állami, 
pártpolitikai korrupcióról. Minden kinevezésnél vagy előléptetésnél 
tudta, miféle sógorság-komaság játszott a dologba. 

Ez volt Lászlónak, a pesti prolik minden párt- és magánügye ingyen 
ügyvédjének az erős oldala. A magyar közélet és pártélet, a 
szociáldemokrata vezetők ezernyi emberi és politikai hibáit, bűneit, 
disznóságait ismerte, gyűlölte és számon tartotta. Cikkei mindig telibe 
találtak. Ez egyik oka a hallatlan gyűlöletnek, amellyel az 
ellenforradalom László ellen viseltetett. Senki se tudott annyi 
kompromittáló adatot, mint László. S a diktatúra alatt a magyar 
"igazságszolgáltatás" kis és nagy hordozói valamennyien László 
előszobájában tolongtak, és ajánlották fel szolgálataikat a "nagy 
ügynek" - vagy mint Váry Albert főügyész mondta a diktatúra kitörése 
napján: "Üdvözöljük a felkelő vörös napot." 

Ezek a hivatásos igazságtevők, ezek a Váry Albertek és társai ölték 
meg aztán László Jenőt, mert László Jenő túl sokat tudott róluk... 

 
A papírrendelet folytán - az újságpapír még a háború alatt 
megállapított kvóta szerint kapták a lapok - mi egész demokratikus 
módon, illegalitásba voltunk kényszerítve. Papírt csak zugárusok útján 
vehettünk, amiért pedig a rendőrség akármikor rátehette kezét a lapra. 
Ez volt az egyik oka annak, hogy csak háromszor hetenként tudtunk 
megjelenni. Az emberek majdnem verekedtek, ha a jó jasszos pesti 
rikkancshangok elkiáltották: "Itt a vörös... Itt a vörös..." Mindazonáltal 
nem tudom ebből megállapítani, milyen hatása volt a lapnak. Venni 
mindenki vette, mert puszta megjelenése is szenzáció volt. 

Ma talán mást találnék jónak és mást rossznak, mint akkor. Egyszer 
meg kellene írni ennek a lapnak a történetét, de nem itt és egész más 
szempontok szerint, mint ahogy itt teszem. Írja meg a magyar 
forradalom egész történetét még tíz, még száz vagy ezer ember. Azt 
hiszem, ez a száz vagy ezer történet, amely ugyanarról az eseményről 



szól, nemcsak tanulságosabb, de egymástól különbözőbb is volna, 
mint ugyanannyi, papiroson elgondolt, meg nem élt történet és 
történetecske. Én csak képanyagot gyűjtök; s a képek alá aláírást. Nem 
is minden képet. Más írjon regényt és lírát, emlékezést és történelmet. 
Főképp történelmet, mert az már nagyon kellene! 

Egy nagyobb konfliktusra emlékszem a "régi" Vörös Újság 
szerkesztőségében, mikor Lukács György és a mögötte álló 
"szellemiek" csoportja, felajánlotta működését. 

Mi, a Korvin-csoport emberei, ide számítom Borosson és Hajdun 
kívül Révait is, ellenségesen álltunk ezzel a csoporttal szemben. A 
"szellemiek" a háború alatt külön iskolát, kurzusokat nyitottak, s mint 
a német idealista filozófia pesti fiókintézete, a régi misztikusokat és 
Husserlt, Bolzanót, Fichtét tanulmányozták, antimilitaristák voltak, és 
a társadalomtudománnyal az akkor divatos Max Weber iskola 
szellemében foglalkoztak. Filozófiájuknál is elidegenítőbb volt, hogy 
a háború alatt nem küzdöttek aktívan a háború ellen, sőt később a 
Szabadgondolat című lapban, amelyet az őszirózsás forradalom után a 
galileista diákok újra megjelentettek, Lukács György még arról írt, 
hogy lelkiismereti okok tartják vissza a véres, diktatórikus, orosz 
módszerű forradalomtól. Számunkra érthetetlen volt, hogyan élhetett 
Kun ezzel a "segítséggel". Ha azonban ma meggondolom, hogy Kun, 
az ortodox marxista, minket se tartott marxistáknak és mégis szívesen 
dolgozott velünk, akkor értem, hogy a Lukács-csoportnak is megörült. 

Mi, a Korvin-csoport fiataljai, kissé háttérbe is szorultunk ezek mögött 
a sokkal nagyobb tudású emberek mögött. Egész csomó ellentét 
fennmaradt köztünk és közöttük még a diktatúra alatt is. A Lukács-
csoport volt az "etikusok" csoportja. Révai egészen melléjük 
szegődött, mi többiek pedig egy kicsit megzavarodtunk. Különösen a 
diktatúra alatt, mikor az "etikus" vonások ezen a csoporton újra 
kiütköztek... 

A tudatlanság kezdett kellemetlenné válni, és ez már magában véve is 
jó. De ijesztő volt, mi mindent kellett volna hamarjában megtanulni. 
Nemcsak Marxot, hanem Hegelt is, hiszen a "szocializmus a német 
idealista filozófia örököse" és továbbvivője, idézte Kun is Engels 
nyomán. Közben csak arra maradt idő, hogy a Kommunista 



Kiáltványt, a Bér, ár és haszont, a Bérmunka és tőkét, szóval a kis, 
magyarra is lefordított Marx könyveket olvassuk el. Ezen kívül 
olvasgattuk a Szabó Ervin által kiadott és magyarázatokkal ellátott 
Marx és Engels válogatott műveit. Itt különösen a Gothai program 
kritikája, a szocializmus lényegének ez a nagyszerű összefoglalása tett 
rám nagy hatást. Kun külön is figyelmeztetett bennünket erre a 
németül is ritkán olvasott kis remekműre és Szabó Ervin pompás 
előszavára. Kautsky Marx gazdasági tanai című Kapital-kivonatát is 
olvastam, de nem elég figyelmesen. Hogy mi az "áru fétiskaraktere", 
ebből ugyan meg nem értettem. A Kapitalhoz pedig csak az 
emigrációban jutottam... 

Most dolgozni kellett. Ki-ki mennyit tudott. Éreztük a növekvő 
felelősséget, de az nem akadályozta, a cselekvést. Liebknecht 
mondása lett ebben az időben jelszavam: "A cselekvésért való 
felelősséggel szemben áll a tétlenségért való felelősség." Cselekedni 
kellett. Minden döntésre nógatott, és mi örültünk ennek. Az ifjú párt 
nem riadt vissza semmiféle harctól. 

Spartakus Berlinben harcolt. Liebknecht, Luxemburg elestek. "Csak 
azért is!" - "Trotz alledem!" 

  

NÉHÁNY SZÓ A FÖLDKÉRDÉSRŐL 

Sok mindent tanultunk, könyvből és abból, amit láttunk és hallottunk 
Még több dolog volt, amiről megtudtuk, hogy meg kellene tanulnunk. 
Közben egészen kritikátlanok voltunk - ezt legalább bizonyos 
mértékig - nyugodtan mondhatom többesszámban. 

És itt ki kell emelnem, ha csak pár szóval is, a pártunk és az egész 
diktatúrára döntő jelentőségű föld- és paraszt-politikánkat. A 
különböző fázisok most, emlékezve és visszatekintve, sok mindent 
megmutatnak, amit az emlékfotográfiák magukban nem tudnának 
megmagyarázni. De íme a puszta felsorolás! 

A háború alatt, mint már felemlítettem, röpiratainkban fő helyet 
foglalt el a földkérdés. Az orosz parasztnak a forradalom földet adott! 



Ez és a háború azonnali befejezése volt agitációnk fő, sőt egyedüli 
vonala. 

Az őszirózsás forradalom után mintha ezt hirtelen egészen 
elfelejtettük volna. És miért? Egyszerűen elhittük, hogy a polgári 
forradalom beválthatja első gyengeségében tett ígéretét és tényleg 
földet ad a parasztnak. Ahelyett, hogy ismerve a demokráciát a 
földosztás energikus, azonnali, megváltás nélküli keresztülvitelét 
sürgettük volna, a földosztás ellen agitáltunk. Így Vántus Károly a mi 
hivatalos szónokunk, a földosztás ellen beszélt, mikor Varga Jenő, 
akkor még a szociáldemokraták képviselője, a Galilei-körben a 
földosztás mellett foglalt állást. Természetesen mi nem fogadhattuk el 
a Varga-féle földosztási programot, amely megváltás útján "adta" 
volna a parasztnak a földet. De mi a megváltás nélküli földosztásnak 
is ellene voltunk. Később Varga Jenő, a diktatúra alatt, velünk együtt a 
földosztás ellen, a szocializálás mellett volt. Mi, a Korvin-csoport, 
természetes, hogy a szocializálás leghívebb támaszai voltunk, és nem 
vettük észre, hogy a sorainkban meghúzódó ellenforradalom a 
diktatúra alatt még radikálisabb "szocializáló" volt, mint mi. Kunfi 
Zsigmond például magasnak tartotta a szocializálás határát, amelyet a 
diktatúra a 100 holdas parasztbirtokban állapított meg. Az antanttal 
való kapcsolat, a város élelmezésének szabotálása, a hadsereg 
szétzüllesztésére irányuló kísérletek és az ellenforradalmi bandák 
szervezése mellett, a szocializálás kérdésében elfoglalt álláspont is a 
szociáldemokrata ellenforradalom arzenáljába sorozódott. 

A földosztás elmellőzése, ma már nyilvánvaló, nagy hiba volt. De 
mivel okoltuk meg akkor politikánkat? Ez nem érdektelen és nem 
tanulság nélkül való. Mert megokolásban nem volt hiány! 

Első megokolás: mi iparilag fejlettebb ország vagyunk, mi 
átugorhatjuk azt a fejlődési fokot, amelyre a visszamaradtabb 
Oroszország kényszerítve volt. 

A második megokolás egy hamis történelmi analógiára támaszkodott, 
melyet Rudas László hozott fel érvnek. Ez így szólt: "A napóleoni 
földosztás száz esztendőre konzervatívvá tette a francia parasztot. A 
magyar paraszt is konzervatív lesz, ha földje van." 



A mi csoportunk a földkérdést nem politikai, hanem kizárólag 
termelési kérdésnek tekintette. Ez a "mérnök-szocializmus" vitte 
keresztül az ipari üzemek azonnali, teljes szocializálását is. Első nap 
szocializált egy rendelet minden "nagyüzemet". Nagyüzemnek vettek 
pedig, egy régi, elavult törvény alapján, minden műhelyt, amely 
húsznál több munkást foglalkoztat. 

Ez a már fentebb érintett "mérnök-szocializmus" erős és tartós áramlat 
volt, olyannyira, hogy 1921-ben, mikor már a legtöbben megértették, 
micsoda hibát követtünk el, még voltak magyar kommunisták, akik a 
földosztást szindikalista, gépromboló jelszónak nevezték. De hiszen 
nem is volt ez akkor olyan Kolumbusz tojása, mint ma, mikor hosszú, 
nem könnyű, nagy körültekintést, értést és megértést követelő 
folyamatban a szocializmus testet ölt. 

Ma már nem is a hiba maga, mint inkább a hibaforrások érdekesek: a 
doktriner, apolitikus, antimarxista termelési teória, a polgári 
demokrácia túlbecsülése, a helytelen történelmi analógia - ami együtt 
pontosan az ellenkezője annak, mint amit Lenin kíván: "A konkrét 
helyzet konkrét analízise." 

Minél világosabban látja a párt, ifjúságával, sok elemű összetételével 
együtt járt hibákat, a gyerekbetegségeket, annál kevésbé örülnek 
ezeknek a hibáknak ellenségeink. És ez nemcsak a magyar 
kommunistáknak fontos, hanem a magyar parasztnak is, aki már 
nagyon is visszakívánja az egykori "gaz bolsevikokat". 

  

TÖMEGMOZGALOM 

Visegrádi utca. A KMP központja. Csak ha elhagyunk minden 
hasonlatot gyűjtőmedencéről, kristályosodó pontról, hadsereg-
főhadiszállásról, lázas munkáról, akkor kapunk igazi fogalmat a párt 
központjáról. Általában a pártközpont, nevezetesen az első központ a 
Visegrádi utcában semmiféle hasonlattal le nem írható, csak 
önmagával hasonlatos, a pártközponttal... 



Akármilyen korán jöttünk, a folyosó és a nagy előszoba tele volt 
emberekkel. Sokan itt is aludtak. A padlón vagy a széken. Volt 
köztük, akinek mint őrnek, állandóan a helyén kellett lenni, hogy 
legalább a belső szobákat megóvják az emberáradattól. Itt aludtak 
azok az elvtársak is, akik átutazóban voltak, és már késő volt ahhoz, 
hogy valahol elhelyezzük őket. Voltak, akik egyszerűen csak aludni 
akartak, s addig könyörögtek az őrségnek, amíg ottmaradhattak. Ezek 
legtöbbnyire hazatérő katonák voltak. 

Hajnalban érkeztek az újságok és röpiratok. Különböző helyiségekben 
halmoztuk fel azokat. 

Még reggel volt, mikor sorra érkeztek az elvtársak, hogy 
beszámoljanak az elmúlt estéről. Mások tanácsot, útmutatást kértek. 

Vidékről is érkeztek az elvtársak. Beszéltek. Összeütközések: tíz 
halott, húsz halott. A parasztok felosztották a földet. Vérfürdőt 
rendezett a "forradalmi kormány" egy különítménye... Salgótarjánban 
sztrájkoló bányászokra lőttek... Ugyanaz Tatabányán... Paraszt- és 
katonacsoport elveszi egy földbirtokos néhány ökrét. A falu 
örömünnepet ül. Szabadság! Béke! Ökröt sütnek nyárson. Éhező 
gyerekek, lerongyolódott katonák állnak a tűz körül, azt hiszik, hogy 
végre jóllakhatnak. Közben egy különítmény bekeríti az ökörsütőket. 
Sortűz dörren... Székely ezredek alakulnak tiszti vezetéssel... 
Sátoraljaújhelyen a munkások megragadják a hatalmat... Az aszódi 
repülőgép-gyár egy munkása a parasztok közé megy, és a parasztok 
elfoglalják egy báró földjét... Nagyvárad szónokot kér. Vántus 
menjen, őt ismeri ez a város... Csepeli muníciógyár. Nehezen megy itt 
a munka! Még a szociáldemokratákkal tartanak. Oda Jancsik megy! A 
vasasok még a háború előtti időből ismerik. Most Szovjet-
Oroszországról akarnak hallani... Munkanélküli mozgalom: Karikás 
csinálja majd... Matrózok: Cserny... Katonacsoport. Gyári bizalmiak... 

A leszerelt katonák és altisztek szövetsége kereken 5400 korona 
leszerelési illetéket követelt a kormánytól. Ebben a szervezetben is 
voltak embereink, akik a mozgalmat forradalmi irányba akarták 
terelni. Mindenüvé elküldtük őket. De még több helyről jöttek 
hozzánk, katonák, gyári bizalmiak, vidéki elvtársak, akik 
nyomtatványokat akartak, szónokot kértek. 



Ezer helyről tört elő a mozgalom. Már akkor is akciókhoz kezdtek, 
amikor még a mi embereink nem alakultak meg pártszerűen. A párt 
még az agitáció stádiumában volt. Korvin Ottó igyekezett rendszert 
vinni a munkába. Megkezdte a szervezést, és naponta sok száz dolgot 
intézett el személyesen, és rajta kívül is a jó szervezők egész serege 
fogott a munkához. 

 
Az első jelentős nagy szervezet, mely egész szervezeti apparátusával 
hozzánk csatlakozott, az ifjúmunkásoké volt. 

Lékai Jánost, Tisza merénylőjét az őszirózsás forradalom szabadította 
ki börtönéből. Ő lett az ifjak hőse és bálványa, csak az ő szavára 
hallgattak. 

Az ifjak a szociáldemokrácia mostohagyereke voltak. Kötelességük az 
előadások ájtatos végighallgatása és szájuk befogása volt. Pedig ez az 
ifjúság a háború alatt többször megmutatta, hogy bátor és harcképes. 
Mikor a felnőtt munkások, félve a behívásoktól mozdulni se mertek, 
sokszor az inasok sztrájkoltak. Az Ericsson-telefongyár inasai, a 
Horváth Imre és társai, sztrájkjukkal megbénították ezt a hadviselés 
számára oly fontos üzemet. A háborús körülmények folytán valójában 
vezető szerephez jutottak. És egész üzemek sztrájkoló ifjai 
csatlakoztak a szocialista ifjúsághoz. De mindamellett, jobban 
mondva éppen emiatt - nemigen akartak róluk tudni. 

 
Lékait régebbről is ismerték az ifjak. Mikor a háború alatt senki sem 
törődött velük, Lékai eljárt közébük, és híveket szerzett a forradalmi 
ügynek. Most pedig az egész ifjúság csatlakozott hozzánk. Az 
ifjúmunkások vezérei mindig személyesen beszéltek Kun Bélával. 
Emlékszem, hogy ragyogott Kun arca, ha a fiúk legújabb sikereiket 
beszélték el. 

- Tudjátok, hogy a ti kezetekben van a legfontosabb feladat - mondta 
Kun, és ez volt a legjobb, amit mondhatott. Azt adta, ami a legjobban 
fejleszti az ifjúságot: tanácsunk nem gyámkodás - csináljátok jól saját 
ügyeteket. A felelősség tudatában az ifjak egyre nagyobb 
lelkesedéssel és önbizalommal folytatták a munkát. 



 
A teljesítőképesség határát a kommunista számára az adta meg, hogy 
mennyit kívántak tőle. Utaink számát a hívások száma határozta meg. 

A háborútól és nélkülözéstől felkavart, a burzsoázia által újra meg újra 
megcsalt tömegek kívánsága akadálytalanul áramlott a Visegrádi utcai 
helyiségekbe, és magával ragadott mindenkit, aki ott volt. Akiknek 
szónok kellett, szónokot kaptak. Ha egy anya a hadifogoly fiát kereste, 
akadt ember, aki útba igazította, levelet írt helyette. A KMP néhány 
hét alatt jelentős erőre tett szert. Maga a hozzánk küldött, egyre 
növekedő spiclicsürhe is kénytelen volt ezt, a maga módján elismerni. 
Ha egyiket vagy másikat felismerték és elkergették, még örült, hogy 
ép bőrrel szabadult. Inkább vállalták főnökeik szidalmát ügyetlen 
munkájukért, csak ne kelljen többé a Visegrádi utcába menniök. 

Engem leginkább elhárító és összekötő szolgálatra használtak. Ezért 
ritkán mentem agitációra. Mégis a tömeg ösztökélt valamennyiünket a 
fokozottabb munkára. Egyszer aztán a párt minden épkézláb emberét 
mozgósította a februári elsejei lakbérfizetés megtagadásának 
mozgalmára. Én is a lakbér-megtagadás agitátora lettem. De a 
szociáldemokrácia erősen védelmére kelt a háziurak zsebének. A 
házmestereknek azt beszélték a fejébe, hogy az ő bőrükre megy a 
házbér-megtagadás. A munkásoknak meg "rendszeres" 
szocializálásról hazudoztak. 

Egy ilyen gyűlésnél a feldühített házmesterek agyonütöttek volna, ha a 
kíséretemre kirendelt katonák nem tartják készenlétben 
oldalfegyvereiket. Csak nekik köszönhető, hogy elmaradt az, úgy 
látszik, jól előkészített verekedés. 

A házbér-akció nem sikerült. Magában nem nagy dolog. De arra elég 
volt, hogy a szociáldemokraták lássák: a párt szervezetileg még nem 
elég erős, hogy bizonyos dolgokat kitűzött határidőre keresztülvigyen. 

A szociáldemokrata vezérek uszítása őrjöngéssé fajult. Régebben még 
tettetett rokonszenvvel írtak az orosz forradalomról, és csak arra 
kerestek bizonyítékot, hogy Magyarországon nincsenek bolsevikok, 
csak zavarosfejűek, nyugtalanságot szítók, akik a szocializmushoz 
vezető utat akarják megnehezíteni. Most azonban nyílt támadásba 



mentek át ott, ahol még nagy volt az erejük: a szakszervezetekben, a 
munkástanácsoknál. És elsősorban a különítményeknél. A 
szociáldemokrácia döntő ütközetre készült... 

 
A kommunizmus már tömegmozgalom. De szervezeteit nem lehet 
néhány hét alatt megteremteni... 

  

TOLONCHÁZ ÉS TOLONCKÓRHÁZ 

Három hónap múltán a kommunista párt olyan hatalom volt, hogy a 
polgári kormánynak tennie kellett valamit, ha nem akarta harc nélkül 
elhagyni a terepet. S ezért történt, hogy február 20-án éjjel a kormány 
átcsapott támadásba. A Központi Bizottságot s a párt számos 
funkcionáriusát elfogták. Többek közt engem is. 

Cseppet se lepett meg, mikor úgy éjfél után kettő-három felé egy 
fegyveres "népőr" és egy civil detektív jelent meg az ágyamnál. 
Elfogtak, mert kommunista vagyok. Ezen nem találtam semmi 
csodálnivalót. Különben is már hetek óta járta a hír, hogy elfognak 
bennünket. Sőt, ez a híresztelés még többről is tudott. Közszájon 
forgott: "A kommunistákat kiszolgáltatják a francia gyarmati 
csapatoknak, akik Szegednél állnak." 

Az okkal tisztában voltam, de érdekelt a megokolás. Kérdeztem a 
detektívet: 

- Miért tartóztatnak le? 

- Majd megtudja - volt a felelet. 

- Megvernek bennünket? - volt mindjárt a második kérdésem. 

- Ugyan, L. úr, hova gondol? - szólt a detektív, aki különben nagyon 
udvarias volt. 

A házkutatást nem nagyon gondosan végezte. - Adja át, kérem, a 
revolverét - mondta. 



Revolverem azonban éppen nem volt, mert odaadtam egyik 
megfigyelőmnek. 

- Nincs revolverem - mondtam az igazat. 

- Ugyan kérem. Magának ne volna revolvere? - szólt a detektív 
hitetlenül. Kénytelen voltam azt hazudni, amit egy eltűnt revolver 
kapcsán, egyszer nekem hazudtak. - Utcai razzián elvette tőlem a 
rendőrség. 

- De maga, ilyen ügyes ember, tudott magának másikat szerezni. 

Láttam, a detektív túl jó véleménnyel van rólam, s világért se hiszi el 
az igazat. Viszont nem akartam, hogy még sokat faggasson. 

- Az igaz - feleltem -, csakhogy éppen tegnap történt az eset. 

Amíg öltöztem, a detektív egyre kért, adjak neki revolvert, értésemre 
adva, hogy neki kellemetlen revolver nélkül megjelenni főnökei előtt. 
De revolverem tényleg nem volt, s a töltényeket és a fél kiló ekrazitot 
viszont, ami volt, nem találta meg... 

Házkutatás és öltözködés egész kedélyesen ment volna, csak az anyám 
izgatta magát nagyon. Folyton azt hajtogatta: - A mi házunkban még 
soha nem volt hatóság. A mi házunkban... 

- Ugyan anyám - mondtam én -, egyszer ezt minden családban meg 
kell kezdeni. 

De ez a csöppet se jó vicc egész csodálatosan hatott. Az anyám, 
mintha kicsit mégis megnyugodott volna. A búcsúzás simán ment. 

Alig értünk ki a házból, a Margit körút sarkán egy rendőrségi autó 
száguld felénk. Nánássy László, a politikai osztály vezetője ült benne. 

Nánássy bevett bennünket az autóba, és továbbszáguldott. Nem a 
főkapitányság irányában mentünk, és ez nyugtalanított. Amint úgy a 
Vár felé közeledtünk, azt hittem, felvisznek a bosnyák laktanyába. 
Olyan hír is volt ugyanis, hogy fenn a Várban, a volt bosnyák 



laktanyába zárják a kommunistákat, míg kellő alkalom lesz őket a 
gyarmati csapatoknak kiadni. 

- Kiadnak bennünket a feketéknek? - kérdeztem Nánássyt. 

- Még idejében meglátja - felelte kurtán. Ideges volt. Folyton a civil 
télikabát fölé csatolt derékszíjon babrált. 

De nem a várba vitt az út, hanem a Retek utcai rendőr-őrszobába. 

Az őrszobán már több elvtárs volt. Robicsek, egy ismerős 
postatakarékpénztári tisztviselő, szemüveges, sovány ember, hajlott 
hátú, akinek az arcáról lerítt a sokgyerekes családapa s a rossz 
élelmezés. Ott volt Rákosi Mátyás és még néhányan. 

Rákosi igen jókedvű volt, folyton viccelt. A rendőrök mosolyogtak a 
vicceken. Nagyon barátságosak voltak, beszélgetéseinket, melyeket 
szándékosan hangosan folytattunk, nagy érdeklődéssel hallgatták. 

Csak egyet nem tudtunk meg a rendőröktől: miért fogtak el és hová 
visznek bennünket. Minden valószínűség szerint ők maguk éppoly 
kevéssé tudták ezt, mint mi. Ha tudták volna, mivel vádolnak majd 
bennünket, biztos nem olyan barátságosak... 

Órák hosszat ültünk az őrszobán. Néha bejött egy-egy detektív, 
susogott valamit egy hivatalnokkal, aztán megint elment. Mint 
csakhamar kiderült, a Budán lakó elfogottakat mind itt akarták 
egybegyűjteni, és egy transzportban elszállítani. De Vágó Bélát, 
akinek, úgy látszik, jó értesülései voltak, nem találták a lakásán, s míg 
mi ott ültünk, őt keresték. 

Már világosodott, tehát úgy 7-8 óra lehetett, egyszerre csak jött a 
parancs, és autókra pakolva elindultunk. Hova, ezt most se mondták 
meg. A kísérő rendőrök arca, mintha kicsit feszesebb lett volna, mint 
pár órával azelőtt. Lehet, hogy csak mert útközben jobban kellett 
ügyelniök. 

Az útvonalból próbáltuk találgatni, hova visznek bennünket. De még 
mielőtt kitalálhattuk volna, miről van szó, a toloncház előtt álltak meg 
az autók. 



- Á, van szerencsém! - kiáltja viccesen Rákosi, s megemeli kalapját. 

De itt már nem értették a tréfát. Az őrt álló rendőrök durván 
ráförmedtek. A kapubejáratnál álló két gépfegyver is arra mutatott, 
hogy valami rendkívüli dolog készül. Fogalmunk se volt róla, hogy 
mi. 

Apró, ráccsal elzárt rekeszekbe vezettek bennünket. Én Robicsekkel, a 
takarékpénztári tisztviselővel és Hajdu Palival kerültem egy rekeszbe. 

Úgy látszik, általános lefogások vannak, gondoltam, amikor Hajduval 
összekerültem. De beszélni nem tudtunk egymással. A rendőr, aki 
benn maradt nálunk, a rekesztőben - ahol várni kell, míg a cellába 
kísérik az embert - felállított bennünket maga előtt. Végigmért 
valamennyiünket. 

- Te négyszemű - kezdi az ordítást a pápaszemes, görnyedt 
hivatalnokon -, te biztos, hogy nem voltál a fronton - és evvel már 
arcul is vágja. 

Hajdu Pali, zömök és pirospozsgás legény, aki tényleg csak pár hete, 
hogy levetette a mundért, megdühödik és előrelép. 

- Én voltam a fronton - szól kihívón. 

- Te voltál? - ordít a rendőr, és öklével Pali arcába vág, hogy az erős 
fiú megtántorodik. 

Én erre már nem szóltam semmit. Se a társaimra, se a rendőrre nem 
néztem. A fehérre meszelt plafont vizsgáltam nagy érdeklődéssel, és 
így valahogy kikerültem a pofont. 

A rekeszből ugyanis hamarosan levezettek bennünket egy nagy 
terembe, ahol már egész sereg elvtárs volt. És még egyre hozták az 
embereket. 

Mi történik a külvilágban? Mi van a párttal, mi van velünk? 

Néha ordítás, puskatusok csapódását hallottuk és sok nehéz csizma 
dobogását. 



Aztán szivárogtak a hírek a később érkezőktől. 

- Verik Kun Bélát! 

- Kunt megölték! 

- Mindenkit elfogtak! 

S csak ekkor hallottam híreket az elmúlt este történtekről. - A 
Népszínház utcánál a tömeg összeütközött a rendőrökkel, a rendőrök 
egymásra lőttek, vagy lehet, hogy a tömegből lőtt valaki, az is lehet, 
hogy az egyik ház ablakából. Vagy féltucat rendőr meghalt, egy 
csomó megsebesült. 

Ez volt tehát az ok. Ezért olyan feldühödtek itt a rendőrök. 

- Kinn rettenetesen verik az embereket. 

- Ránk is sor kerül rövidesen. 

Megbeszéltük a Népszínház utcai esetet. Nékem eddig fogalmam se 
volt róla. 

Annyit tudtam csak, hogy a parlament előtt, délután tüntetés volt, 
estefelé egy csoport ember még eljött a Visegrádi utca ablakai elé, 
éltették a kommunizmust. Ilyesmi mindennapos volt. 

Sőt, ezen az estén még korábban el is mentem. Látogatóba kellett 
mennem, amire akkoriban ritkán volt idő. 

Éjjel egy óra felé kerültem haza, s csak itt a toloncházban hallottam az 
egész esetről. 

Mindnyájunk előtt nyilvánvaló volt, hogy rendőrségi provokáció 
rendezte az egész Népszínház utcai ügyet. 

- Majd a munkások megfelelnek érte - mondta Ottó, aki szintén velünk 
volt a közös teremben. 

A Kun Béláról terjengő híreket nemigen hittük el. 



- Egy embert csak úgy egyszerűen nem mer megölni a rendőrség - volt 
a, különben kicsit naiv, vélemény. 

Máskor meg minden fegyvercsörrenésnél, lábdobogásnál azt hittük: 
most megrohannak bennünket. 

Mindazonáltal elég jó volt a hangulat. A saját sorsunk 
bizonytalanságát éreztük, de tudtuk, hogy kinn egy egész ország 
dolgozói csak a mi sorsunkkal törődnek, és mindent számon kérnek. 

Hideg volt a terem téglapadlója. A mellette levő árnyékszékből 
befolyt a víz. Fáztunk és nem volt mit enni. Evés helyett 
cigarettáztunk. A terem egyetlen berendezése a vasmatracok voltak és 
a közepén végighúzódó alacsony cementfal. A matracokat, amiken láb 
helyett alacsony kampók voltak, erre a falra kellett ráakasztani, hogy 
ne egész vízszintesen feküdjék az ember. 

Hamar beesteledett. Hideg volt. Kettesével összebújva, ruhástól 
lefeküdtünk a vasmatracokra. Gyorsan elaludtunk, és az egész társaság 
jól aludt. 

 
Mosdás, öltözködés, evés elmaradnak, és így a második nap már 
hosszú. Cigaretta is szűken volt már. 

- Úgyis elszedik tőlünk - mondták előző nap a beavatottak. Nem 
spóroltunk. Most az eldobált csutkákat szedtük fel, és új cigarettákat 
sodortunk belőlük. Tudvalevőleg négy eldobott csutkából három új 
cigaretta készül. Először kettő a két-két csutkából, aztán ennek a két 
cigarettának a csutkájából a harmadik. De a csutkák csutkái is hamar 
gyérültek, és már egy cigarettát adtak szájról szájra. Gyorsan 
végigszippantotta az egész társaság - kivéve a büszke és lenéző 
nemdohányosokat, akik közé Ottó is tartozott. 

Miután náthás voltam és köhögtem, s a nedves téglapadló nem a 
legkellemesebb ilyen állapotban, az elvtársak tanácsára elhatároztam, 
hogy beteget jelentek. 



A tésztaarcú kövér kulcsár, rosszkedvű és morgós hivatalnok, aki 
időnként benézett hozzánk, felvitt az orvoshoz. 

- Hát jöjjenek - mondta, és én és Szilágyi Tibor követtük. Szilágyi, 
fiatal fiú, aki katonáskodása alatt súlyos tüdőbajt kapott, igen 
komolyan beteg volt. Itt a toloncházban ismerkedtünk meg. De 
csakhamar kiderítettük, hogy már volt egymással dolgunk. Az ő 
lakása volt az, ahol a gépfegyvert, amit Nánássyval és Mészáros 
Gáborral loptunk, elhelyeztük. A rosszkedvű kulcsár valóságos angyal 
volt az orvoshoz képest. Az orvos dühöngött, amint beléptünk. Alig 
vizsgált meg bennünket: köhögünk? Lázasak vagyunk? Tüdőbaj? 
Alaposabb vizsgálat helyett nem mulasztotta el velünk közölni: 

- No a Kun, az már döglődik. 

Éreztem, ahogy a vér elszáll a fejemből. Most tényleg rettenetesen 
aggódtam Kunért. Még soha életemben nem láttam ilyen aljas, kéjesen 
örömteljes pofát, mint ezét a fekete szakállas orvosét, mikor 
örvendezve közölte velünk, hogy a páciense meg fog halni. 

Nem ok nélkül féltettem Kunt az orvos gyilkos szándékától. Ő volt az, 
aki egész horda ittas rendőrt a már félholtra vert beteg ágyához 
engedett, ahol Kunt másodszor és még rettenetesebben megverték. 

- Összetörték a bordáját, de alaposan - mondta az orvos, és leste a 
hatást. 

Mi nem feleltünk. 

Megkaptuk a kórházi inget, köpenyt, s az apáca figyelmeztetett 
bennünket, hogy minden saját holminkat le kell adnunk. 

Szilágyi két alsónadrágot hordott. Gyorsan megegyeztünk: én 
megtartottam az én alsónadrágomat, és az ő második alsónadrágját 
adtam be mint az enyémet. A nadrágot felhúztam a combomon, hogy 
feszüljön, és odarejtettem a pénzemet és Szilágyi néhány apróságát. 

A kórházteremben igen vegyes társaság fogadott bennünket. 



Mindenekelőtt itt feküdt Korbély elvtárs, akit az előzőnapi, a 
kommunisták ellen vezetett szociáldemokrata tüntetésben vertek 
véresre. 

- Nagyon megrendezték ezt a szociáldemokraták - mesélte az 
újdonságot Korbély. - A húsipariak véres bárdokkal jöttek, a vasasok 
kalapáccsal. 

A hatalmas szál prolinak egész teste, arca, szeme egyetlen kék 
véraláfutásos és véres hústömeg volt. Arca olyan dagadt volt, hogy 
nem látott, és azt hitte, megvakult, a hallása is meggyöngült. Beszélni 
is csak nagy kínosan tudott. Korbély elmondta, hogy mindenkit, aki 
kommunistának merte magát vallani, véresre vertek. Pogromhangulat 
van a városban, a rendőrök egészen fel vannak bőszítve, s mint az 
őrültek vagdalkoznak. Ez egyszer nem int higgadtságra a Népszava, 
nem "bremzel" a szocdem. 

Korbély mellett még valaki feküdt. Ez egy kicsit gyöngeelméjű és 
epileptikus volt. Őt is érte néhány ütés ennél a tüntetésnél, mire 
elfogta az epileptikus roham. Nem is tudta, miért és hogyan került a 
tolonckórházba. Fogalma se volt semmiről, de hát ő is velünk együtt 
politikai fogoly volt. 

Négyünkön kívül a teremben volt még tíz nemibajos; külön, a fal 
mellett földre tett matracokon fekete kenőccsel bekent négy rühes 
feküdt, akik meztelenül henteregtek. Az ajtó melletti ágyon egy öreg 
ember. "Marasmus" volt a fejtáblájára írva, ami úgy tudom, 
végelgyengülést jelent. Az úgynevezett "közönséges bűnözők" közt 
egyetlen határozottan ellenszenves alak volt csak, de ez meg is nyerte 
a felettesek kegyét. Ő volt a "szobagazda". A sebekkel borított 
vérbajos legényke amolyan segédápolói szerepet játszott. Ezért aztán 
az övé volt az egyetlen pár fapapucs, az egyetlen pléhkanál, továbbá 
joga volt kimenni a folyosóra. Ápolni senkit se ápolt. 

Velem nagyon barátságos volt a szobagazda. Különösen, mikor 
megtudta, hogy pénzem van. Háromszoros áron, de ő szerzett 
dohányt, amit aztán kétfelé osztottam a "politikaiak" és a 
"közönségesek" közt. 



A "közönségesek" különben nagyon büszkék voltak mesterségükre 
"Hóhem"-eknek, avagy "okosfiúk"-nak nevezték magukat, és szóban 
és nótáikban igen megvetették a "freiert" (újonc), azaz az olyan 
embert, aki még sohasem volt "siti"-ben (börtön), nem ismeri a "ház"-
at, nem volt az "oberhé"-n (főkapitányság). A rendőrt parasztnak, 
prosztónak hívták, a lovasrendőrt emeletes parasztnak, a fegyvert 
lyukasztónak. Mindegyik dicsekedett tetteivel, aki már nagyobb 
dolgokat csinált, annak volt a nagyobb tekintélye. A testi erejükkel is 
nagyra voltak. Az egyik feketére bemázolt meztelen legény - tényleg 
hatalmas szál gyerek volt - már annyira ment a nagy, kölcsönös 
hazudozásban, hogy azt állította: egyedül lopott el egy zongorát. 

Rólunk, kommunistákról, különös fogalmaik voltak. Főleg a 
szobagazda hangoztatta, hogy nekünk velük, a "hóhemekkel" kellene 
összefogni. "Freierek" ehhez az egész dologhoz, amit mi akarunk 
csinálni, nem értenek. 

Barátsága jeléül a szobagazda megengedte, hogy ha kimegyek az 
árnyékszékre, ahol bokáig állt a víz, használhassam a papucsát. Sőt a 
kanalát is felajánlotta. 

A cipőt használtam, de a kanalat nem fogadtam el. Inkább a csontról 
rágtam le a kevéske húst, ami a gerslivel együtt a betegkosztot 
jelképezte. Testi mivoltában és mindenképpen utaltam ezt a 
szobagazdát. 

A marasmusos öreg folyton vizet kért. A szobagazda azonban nem 
adott neki, mert az öreg akkor mindjárt telecsinálta az ágyat. Ellenben 
majd minden félórában odaordított a szoba valamelyik sarkából az 
öregnek: 

- Na vén zrinkó! Meghalt már? 

- Még nem - nyögte az öreg. 

- Kár - volt a szobagazda rendes mondása. Különben igen 
szentimentális nótákat dalolt. Kedvenc nótája volt: 



Ilyenkor este mindig arra gondolok, 
Mikor leszünk maga meg én boldogok, 

meg a modern fogalmazású nóta: 

Hittem mint egy öntudatos proletárhoz illik... 

A hozzám való barátsága és szolgálatkészsége persze nem zavarta 
abban, hogy becsapjon. 

Másodnapja voltam talán a kórházban, mikor egyszer csak int a 
szobagazda, hogy jöjjek az ajtóhoz. 

Kinyitja az ajtót: Sallai Imre áll a folyosón, közvetlenül az ajtó 
mellett. Sallai arcán a derékszíjak csatjának egész pontosan 
felismerhető sötét véraláfutásos nyomai. Az orvosi vizitre várt egy 
sereg más ember között. 

- Az új KB megalakult - suttogja Sallai. 

Még akar valamit mondani, de aztán hirtelen továbblép. Engem a 
szobagazda visszahúz a terembe, és beteszi az ajtót. Szeretnék még 
Sallaival beszélni. De a szobagazda visszatart: - Már nem lehet. 

De hisz tudom is a legfontosabbat. Az új Központi Bizottság 
megalakult. Él a párt, dolgozik, nem sikerült szétrombolni. A 
pogromhangulat csakhamar visszaüt szerzőire... Odafordulok a 
szobagazdához, aki néhányszor már hírt hozott Kun hogylétéről. 

- El tudna-e egy kis cédulát juttatni Kun Bélához? - kérdezem. 

- Hogyne. Van itt egy lány, egy fogoly, aki a Kun szobájában takarít. 
Annak csak szólnom kell. 

Egy kis cédulára felírom: 

"Az új KB megalakult." 

Tíz koronát, vagyonomnak több mint a felét, adom a szobagazdának. - 
Ez kettőjüké, és ha lehet, Kun is ad érte valamit. 



Ez lesz Kunnak a legjobb orvosság - gondolom, és eszembejut az 
orvos gyűlölt arca. 

De Kun, mint később megtudtam, sohasem kapta meg ezt a cédulát. 
Meggyógyult enélkül is. De meghalt volna és nemcsak képes 
értelemben, ha a sok ezernyi magyar munkás nem aggódik sorsáért. 
Nem merték megölni Kun Bélát, féltek a munkásosztálytól. 

Kifejezetten rosszindulatú ember csak ez a szobagazda volt. A többi 
fogolytársak kedvesek vagy hazudozók, jókedvűek vagy mogorvák 
voltak, szóval körülbelül az az átlag, mint a kinti életben. Sőt, volt egy 
határozottan jó gyerek közöttük, egy fiatal szőke fiú. Ez nem tolvaj 
volt, hanem betörő, és tettei miatt bizonyos tekintélye volt a 
társaságban. Ez adott vizet az öregembernek, amit rajta kívül csak én 
mertem megtenni, mert engem meg úgy a politikaiak 
legnehezebbjének tartottak. Valószínűleg, mert én kezeltem a pénzt. 
Sőt, ez a fiú többet tett, mint én. Éjjel is felkelt, és egy 
heregyulladásos, folyton veszekedős hangulatú legényre 
borogatásokat rakott... 

Az ápoló rendőrt Kisújszállásinak hívták, az egyetlen jóravaló rendőr, 
akit ebben a börtönben láttam. 

Ez a Kisújszállási szerette a "hóhemeket". Tetszett neki az 
ügyességük. A szobagazda ismerte ezt a gyengéjét, és avval 
szórakoztatta, hogy amint Kisújszállási hátrafordult, kilopta zsebéből 
az újságot. Nagy nevetés közt prezentálta aztán a "legújabb" híreket. 
Ezért a viccért a rendőr nem is bánta, ha egy kis cigarettafüstöt 
szimatolt. S a vicc mindig megismétlődött. Akárhogy vigyázott a 
rendőr, a mi szobagazdánk értette a mesterségét. 

Az orvos sohase jött be, s ennek csak örültünk. De az ápoló apáca, 
bizony sokkal szigorúbb volt, mint a rendőr. 

- Már megint dohányfüst - mekegte, amint bejött az orvosságos 
üveggel, hőmérővel és a kanállal. 



"Kedvestestvér"-nek hívtuk. A háta mögött "szűzkurvának" nevezte a 
szobagazda, aki különben az apácának is kedvence volt, mert "ájtatos 
kiskönyvet" kért olvasni. 

A "kedvestestvér" ugyanazon orvosságot ugyanegy kanállal 
végigadogatta majd valamennyi ágynál. 

Undorral néztem, amint a kanál ágytól ágyra felém közeledik. Nem 
mondhattam, hogy nem veszem be az orvosságot. Mikor a kanál végre 
ott volt az orrom alatt, az arcommal félrelöktem. Az orvosság 
kiloccsant a kanálból. A "kedvestestvér" nem igyekezett egy második 
kanállal adni, továbbment. Így megmenekültem egy esetleges 
fertőzéstől. 

Azt hiszem, harmadnapja voltunk a kórházban, mikor kihallgatásra 
rendeltek bennünket. 

- Ha benn melegetek lesz, az udvaron megint lehűltök - mondta a 
szobagazda, és kimutatott a havas háztetőre. Csakhamar megértettem, 
mire céloz. Kiderült, hogy a betegeket mezítláb vezetik a kórházból, át 
az udvaron, kihallgatásra. 

Mikor a "kedvestestvér" jött, hogy átadjon bennünket a várakozó 
őröknek, kijelentettem, hogy cipő és köpeny nélkül nem vagyunk 
hajlandók átmenni. 

- Ej, ej, milyen dolog ez? - méltatlankodott Krisztus menyasszonya. 

- Odaadom a facipőt - közvetített a szobagazda. 

- Mindegyikőnknek cipő és köpönyeg kell - erősködtem. - Nem 
megyünk meztelenül az udvaron. 

A "kedvestestvér" kiment, és néhány perc múlva méltatlankodó, 
szigorú arccal átadta a kívánt köpenyeket és fapapucsokat. 

Korbély még nem tudott járni. Sokkal nagyobb volt, mint én, és így 
aztán a kezével vállamra támaszkodott, mint egy mankóra. 



A rendőrtisztviselő előszobájában puskás rendőrök ültek. Mikor 
jöttünk, vészjóslón doboltak a puskatussal a padlón, és olyan arcot 
vágtak, mintha mindjárt meg akarnának bennünket enni. Lehet, hogy 
ez már kötelességszerű színészkedés volt csak, s inkább 
nevetségesnek találtam. 

Korbélynak most el kellett hagyni támogató vállamat. 

A rendőrtisztviselő írnokában legnagyobb meglepetésemre volt 
osztálytársamat, Kenedich Lajost ismertem fel. Ez a Kenedich a világ 
legkonzekvensebb embere volt, és valószínű még ma is az, ha a 
rendőrök istene élteti. Második és harmadik gimnazista korunkban 
együtt szerkesztettük össze Kenedichhel "Nick Arthur" című detektív-
regényeinket. Mint már a névből is kitalálhatja a nyájas olvasó, a húsz 
év előtt oly híres "Nick Carter" füzetes detektívregények nyomán írtuk 
remekműveinket. 

Kenedich, ha nem tudta a leckét, és a tanárok - kételkedvén jövőjében 
- megkérdezték, mi akar lenni, akkor kijelentette: - detektív. 

A negyedik osztály végeztével kimaradt a gimnáziumból, s én, aki 
ekkor már nem detektív, hanem világbajnok akartam lenni a 100 
yardos síkfutásban, nem láttam többé Kenedichet. 

- Szervusz, Kenedich, adj egy cigarettát! - mondtam egykori 
társamnak a mesterdetektívségben, a lehető legelfogulatlanabb 
hangon. Kenedich ennek szemmelláthatólag kevéssé örült. Nem tudta, 
megismerjen-e. A rendőrtisztviselő, Kenedich főnöke, azonban 
okosabb volt. Diszkréten kiment a szobából. Kenedich ekkor adott két 
cigarettát. 

- Ez ugyan az előírás ellen van - jegyezte meg savanyú arccal. 

- No iszen, tudok itt másképp is szerezni - feleltem gúnyosan. 

- De kérlek, kérlek - tolta felém Kenedich a cigarettát. 

- De valami mást kérek tőled. Írj az anyámnak. Csak annyit, hogy 
egészséges vagyok. Ebben csak nincs semmi? 



- Kérlek! Szívesen - válaszolt Kenedich, és felírta a címet. 

De Kenedich is becsapott, csakúgy mint a szobagazda. Sohasem írt az 
anyámnak. 

Közben visszatért a rendőrtisztviselő. A volt mesterdetektív újra 
írnokká degradálódott, megkezdődött a kihallgatás. 

- Ismeri Kun Bélát? - kérdezte a rendőrtisztviselő. 

- Igen, hogyne - feleltem. 

- Honnan? 

- Kun egyszer egy nagyon szép előadást tartott a "Gólyavárban", ott 
láttam őt. 

- Tetszett az előadás? 

- Nagyon. 

- A kommunista eszmékkel szimpatizál tehát? 

- Mint minden szocialista. 

- Írja - utasítja a rendőrtisztviselő Kenedichet -, a kommunista 
eszmékkel szimpatizál. 

- Tessék hozzáírni, mint minden szocialista. 

- Írja, amit mondtam. 

- Tessék ezt belevenni, különben nem írom alá a jegyzőkönyvet. 

Elég jól számítottam. A kihallgatás rögtön befejeződött. 

Az első kihallgatás tűzpróbáját tehát kiálltam. Nem tudtam, mit 
akarnak tőlem megtudni. A védekezés ezellen csak az, hogy nem 
tudok és nem ismerek senkit és semmit. Jó, hogy erről sokszor 
beszélgettünk Ottóval. Különben talán elmentem volna "egy bizonyos 



mértékig", és a végén az ember nem tudja, mi mindent süt ki ebből a 
rendőrségi fantázia. 

Nagyon helyes és nagyon értelmes a régi parasztfogás. A paraszt már 
a születési adatainál elkezd tagadni, nem emlékszik, bizonytalan. A 
bíróságok és a rendőrségek épületében mintha csak minden paraszt 
hülye volna. Valamit értelmesen elmondani egyik sem tud. A sok 
ügyvéd furfangjával, urak bíróságával tett tapasztalat óvatossá tette a 
parasztot. 

- Ne legyen ügyvéd, mert sokan megkáromolják az életét - mondta 
nekem az egyik szomszéd, mikor megtudta, hogy belőlem "tanult 
ember" lesz. - Az ügyvéd seggen ülő rabló - mondta máskor egy öreg 
cselédasszony, ezzel különböztetvén meg az ügyvédet a másik fajtától, 
mely úton áll... 

Az igazságszolgáltatásnak, rendőrségnek nincsen a népnél becsülete. 
Nem volt már a forradalom előtt sem. Ott lenn már rég tudták azt, 
amit a filozófusok mindmáig sem akarnak megérteni: az igazság és 
jog társadalmilag meghatározott formák, amelyeket az uralkodó 
osztály rákényszerít az elnyomott osztályra. 

A rendőrt pedig Andrásnak hívják Pesten, avagy "Mihaszna András"-
nak. 

A mihaszna Kenedich azonban nem is volt olyan rossz rendőr. Mint 
hallottam, már a Ducsinszka-ügyben volt szerepe. Tintaszakértőség 
volt a specialitása. Ő állapította meg, hogy Ducsinszka Ilona 
íróasztalán, az itatólapon, a vörös kémiai tinta anyaga azonos ama 
bizonyos januári plakátok festékével, amelyekre írva volt: "Egy fillért, 
egy embert se a hadsereg számára." Nick Kenedich talán tényleg 
mesterdetektív lett - feltéve, hogy volt protekciója. 

  

"VOLT EGYSZER EGY GYÖNYÖRŰ SZÉP FŐHADNAGY..." 

Még délután is forrt bennünk a düh, hogy mezítláb akartak bennünket 
átvezetni a fagyos udvaron. Korbély fájdalmakról panaszkodott, a 



daganat a szemén nem akart lelohadni, a lába fájt. Szilágyinak láza 
volt, kipirult arccal, kimerülten, szótlanul feküdt. Én egészséges 
voltam már, de annál inkább a dühösködésnek szentelhettem magam. 
Legfeljebb, ha a Kenedich mulattatott kissé. 

Egyszerre csak nyílik az ajtó. Kisújszállási ápoló kíséretében belépett 
egy főhadnagy, a repülőtisztek uniformisában. 

A főhadnagy kiküldi a rendőrt. Kissé elképedve nézi a piszkos 
kórházszobát. 

Mi rámeresztjük szemünket. 

Nem tudom miért, de mintha életemben ilyen szép, ilyen tiszta, 
jólápolt, fényes katonatisztet nem láttam volna. Barnaarcú volt, fiatal, 
s mégis a haja egészen őszes. A repülőtisztek fekete bőrkabátja 
csillogott most, mikor hónapok óta csak levágott sarzsijú tiszteket 
lehetett látni. Szóval, egészen varázslatos látvány volt, különösen 
ebben a szobában, ahová az orvos, a fekete szakállú ördög, se tette be 
a lábát. 

A főhadnagy a meztelen, feketére mázolt rühesek mellett előrejött az 
asztalig. 

- Gróf Károlyi Mihály szárnysegédje vagyok - szólt felénk, politikaiak 
felé fordulva. - Gróf Károlyi küldött önökhöz. Kérdezteti, van-e 
valami kívánságuk? 

Én voltam ekkor már, valami hallgatólagos megállapodásból a vezető. 
Hamar összeszedtem magam első elbámulásomból. 

- Nem kell semmi - feleltem erélyesen, mielőtt még valaki szólhatott 
volna. A társak kicsit aggódó szemmel néztek rám. Én annál inkább a 
helyzet ura akartam maradni, és elhatároztam, hogy többet egyáltalán 
nem felelek. 

A fényes és gyönyörű tiszt elfogódva nézett rám. Én elfordultam tőle. 

- Talán, ha valami olvasnivaló kellene... 



Ekkor aztán elfogott a düh. Méltóságos tartásom egyszerre oda volt. A 
torkom összeszorult, s azt hiszem, a könnyeim jöttek dühömben. 
Ordítani szerettem volna. De nagy dühömben még azt is éreztem, 
hogy nem tudtam ordítani, pedig szerettem volna. - Ha Károlyi küldi, 
akkor gondoskodjék Károlyi, hogy kanalat kapjunk, hogy ne úgy 
együnk a csajkából, mint a kutyák, hogy papucsot kapjunk, hogy az 
árnyékszékben ne kelljen bokáig a húgyba lépni. 

A katonatisztnek láthatóan kínos volt, amit mondtam. 

- Az elnök úrnak fogalma sem volt arról, hogy önök itt milyen 
helyzetben vannak. 

- Én ártatlan vagyok - szólalt meg most az epileptikus. 

A katonatiszt azonnal papírt és ceruzát vett elő. Örült, hogy szóba 
állnak vele. 

Az epileptikus elpanaszolta esetét, hogy ő egész véletlenül került az 
utcára, mikor a szociáldemokraták tüntetése volt, hogy megverték, és 
hogy rohamot kapott és hogy engedjék őt haza. 

- Azonnal intézkedem - szólt a fényes katona. Aztán megint felém 
fordult. 

- A többi dologban is azonnal intézkedem. 

Én közben visszanyertem nyugalmamat, és nem feleltem. 

- Talán hogyha könyvek... 

Magamra húztam a takarót, és elfordultam. A szép katona zsebre tette 
papírját, és lassan, halkan köszönve, kiment a szobából. 

- Ennek jól megadta - szólt át a szőke fiú a közönségesektől. 

Én Korbély felé fordultam. - Szarunk a könyvekre. Nem igaz? 

- Ezeknek ott fenn fogalmuk sincs semmiről - mondta Korbély. - Ezért 
muszáj, hogy elpusztuljanak. 



Az intézkedésből csak annyi lett, hogy az epileptikust tényleg, néhány 
óra múlva elbocsátották. De nem is kerülhetett intézkedésre sor. Este 
kikaptuk a ruhánkat avval, hogy átvisznek bennünket a 
Gyűjtőfogházba. 

A nagy Korbélyt alig tudtam lesegíteni a lépcsőn. Még nehezebben 
járt, mint délelőtt, egész súlyával rám kellett támaszkodnia. 

A földszinten bezártak bennünket egy cellába. Órákig voltunk ott, és 
Szilágyi nagyon lázas volt. 

Rossz órák voltak. A lázas beteg szomjazott. 

A rendőr ott járt fel-alá a cella előtt. Kopogtam, vizet akartam kérni. 

A rendőr rá se hederített. 

Erre dörömbölni kezdtem és ordítani: - Adjanak vizet a betegnek. 

A rendőr felrántotta az ajtót. 

- Majd mindjárt kaptok puskatussal. - De csak a fenyegetőzésnél 
maradt, s újra megúsztam verés nélkül. 

 
Mint később megtudtam, Jeszenszkynek hívták azt a szép 
repülőtisztet, Károlyi szárnysegédjét. Az emigrációban, ő is emigráns 
ma, találkoztam vele újra. És ez így történt: 

Egy beteg asszonyt kísértem fel Bécsben az olasz konzulátusra. 
Rengeteg ember volt a szűk kis szobában. Mi, rosszulöltözöttek és 
szegények sorba álltunk, és órák hosszat nem kerültünk előbbre. 
Pénzesek, jólöltözöttek szóltak valamit a szolgának, és mindig 
eltűntek valami mellékajtón. A beteg asszony alig tudott állni. Már azt 
hittem, haza kell vezetnem és másnap újra szerencsét próbálni, mikor 
megpillantottam Jeszenszkyt. 

Civilben volt, nem volt olyan fényes, mint ott a tolonckórházban, de 
mégis jólöltözött. Messze mögöttünk állt a sorban, újságot olvasott, s 
türelmesen várta, hogy majd egyszer ő is sorra kerül. 



Én azonban ráemlékeztem a fényes tisztre, és odamentem hozzá. 

- Ugye, Jeszenszky? - mondtam. 

- Igen - felelte, de persze nem ismert meg. 

- Vigye be, kérem, ezt az útlevelet. Maga meg tudja csinálni, hogy 
soron kívül beeresszék. - Elmondottam, miről van szó. 

Jeszenszky felvette a régi tartását - odament a szolgához. Rögtön 
beengedték, és nem tellett bele tíz perc, megvolt a vízum. 

Ha én nem kérem tőle ezt a szívességet, ő is órákig állt volna... és 
ezért, mert sorba állt, csak ekkor, de nagyon kibékültem belsőleg 
Jeszenszkyvel. 

  

BALCSILLAG: 3 

Mikor besötétedett, beültettek bennünket egy rabszállító kocsiba. 
Egész sereg rendőr vette körül a kocsit. Közvetlenül mögöttünk egy 
teherautó állt, tele rendőrrel; a teherautón géppuska, a mi kocsink 
ajtajának irányítva. 

Mikor a kocsi elindult, hallhattuk - a gépfegyveres autó a 
nyomunkban. A kísérők nem beszéltek, még csak nem is 
fenyegetőztek. 

Gyors tempóban ment a kocsi kihalt külvárosi vidékeken. Végre egy 
sötét épülettömeg előtt megálltunk. Gyűjtőfogház. 

A rendőrök átadnak bennünket fegyőröknek. Két társamat kórházba 
viszik. Én egyedül megyek a fegyőr után. 

Rácsok nyitódnak. A rácsnál ülő őrök beengednek bennünket. Aztán 
újra csukódnak mögöttünk az ajtók. Különös folyosókon megyünk, 
három-négy emelet magas a folyosó, az emeleten végig erkélyek és a 
zárkák ajtaja sűrűn egymás mellett. 



Egy hang se hallatszik. Csak a fekete táblák a zárkák ajtaján, a 
táblákon a nevek mutatják, hogy a nehéz ajtók mögött anyaszülte 
emberek élnek. A lépések kongnak a folyosón. Elhagyott templomok 
csendje profán zaj ehhez képest. Mintha minden aludna 
kővémeredten. De a folyosó kövén csillogó lámpafény mutatja, hogy 
vannak itt éberek, akik őriznek. 

Az egyik vas csigalépcsőn felkísér a fegyőr az első emeletre, kinyit 
egyet a sok ajtó közül. 

- Majd holnap leadja a holmiját - mondja. - Most menjen az ágyhoz. 

A folyosói lámpák gyengén világítják meg a zárkát. Lassan 
odatapogatózom az ágyhoz. Ebben a pillanatban az őr már rám is 
csukja az ajtót. 

A zárkából nem látok semmit. Teljes a sötétség. Ott vagyok az ágynál. 
A "hóhemek" akik mind ismerték a gyűjtőt, mesélték, a gyűjtő jó hely. 
"A gőzfűtés csöve pont az ágy feje alatt megy át." Tehát ráfeküdtem a 
híres ágyra, s abban a pillanatban el is aludtam. 

 
Álomtalan mély álom. Aztán lassan, mintha álmodnék. Láncok 
csörömpölését hallom; mintha kőpadlón sok nehéz láncot 
vonszolnának. Vagy ébren vagyok? Fenn, magasan az ágy felett, 
mintha gyenge szürkület sápadozna. Biztosan álmodom. A tegnapi sok 
esemény összekeveredik az álommal, hogy itt, ebben a modern 
fogházban, lánccsörgésről fantáziálok. 

Lenn elhalkul a lánccsörgés. Kapuk csapódnak. Aztán megint. Hallom 
a lánccsörgést, de most nem alulról, a folyosóról hallik a csörömpölés, 
hanem a másik oldalról, az ablak felől. 

Felállok az ágyra, a rácsba kapaszkodva felhúzózkodom az ablakhoz. 

Alig dugom ki a fejemet, éles kiáltást hallok. Lelátok a szürke 
négyszögletű udvarra. A magas falak közt a reggeli ködben 
darócruhás alakok járnak körbe. A kezükkel furcsa jeleket csinálnak 
néha, mint a siketnémák. Onnan hallik, egész biztosan a 



lánccsörömpölés is. De mégis, ebben a szürke télutói ködben minden 
olyan fantasztikus. Egy őrt is látok, az őr kiált, felém kiált: 

- El az ablaktól! - s fenyegető mozdulatot tesz. 

Nem egészen értem. A toloncházban kinézhettünk az ablakon. Itt nem 
szabad? Óvatosan visszahúzom a fejemet, és úgy pislogok ki. 

A rabok járnak körbe. És mindegyik, mintha egy madzagon tartana 
valamit a kezében. Mikor egy helyre érnek, ahol a felügyelő nyilván 
nem láthatja őket, gyors jeleket mutatnak. Most már értem, miért ezek 
a siketnéma jelek: nem szabad beszélni. Az ablakon kinézni se 
szabad... 

Aztán elhal az udvaron a lárma. Lenn valahol kikulcsolnak és kitárnak 
egy nehéz ajtót. 

Most megint a folyosóról hallik fel a lánccsörgés. Aztán zárkaajtók 
csapódnak és csönd. Megint halotti, halálos csönd. Őrök léptei 
kongnak néha a folyosón. 

Eleresztem az ablak rácsát, lekuporodom az ágyra. "Tehát mégis: 
láncravert emberek." Nem fantáziáltam. Ez van! Mert eddig 
mégiscsak azt hittem, hogy a "kilenc fontos vasak" és "a rab a lábára 
vert vasat csörgeti" csak népköltészet és középkor. Nem, itt tényleges, 
valóságos, kovácsműhelyben készült vasak csörögnek. Vajon a 
modern fogház műhelyeiben készülnek-e, önköltségi áron, ezek a 
láncok? Ez volna a modern újítás. 

Már dereng a zárkában. Körülnézek. Ez most a lakásom. 

A zárka újabb meglepetés. Éppen mert ez meg pontosan olyan, 
amilyennek különböző leírásokban olvastam. Meglepően megfelel a 
sémának. A padka, az ágy, minden. 

Csak egy berendezési tárgy áll itt, amelyről nem szoktak írni. Ez a 
"kübli", a szobaárnyékszék. Tehát az embernek a szükségét a 
szobában kell elvégeznie? Különös, erre nem gondol az ember, mikor 
börtönről gondolkozik... és hogy az ablakon csendesen kiszemlélődni 



se szabad... A szomorú rabok, akik kitekintenek az ablakon - a 
börtönszabályok megszegői...[11] 

Nem sokáig gondolkoztam. Egyszerre megint ajtónyílás, csörömpölés. 
Egyre közeledik a zaj. Végre nálam is ajtót nyitnak. Egy darócruhás 
ember lép a zárkába, felkapja a küblit és kiviszi. A fogházőr az ajtónál 
marad, míg a rab visszajön a küblivel. Aztán újra rám csukják az ajtót. 

Így hallom végigcsörögni az összes zárkákat, s megint csönd. Megint 
csak az őrök lépése kong. 

Most kerekek csikorognak lenn, újabb, megint másfajta csörgés, újra 
ajtók nyílnak. Hozzák a reggeli levest. 

Így kaptam kóstolót a normális fogházéletből. Az őr járkál a folyosón, 
benéz a figyelőlyukon. A küblit huszonnégy órában egyszer ürítik. Az 
ember hamar rászokik, hogy a küblit úgy használja, hogy ne egész nap 
kínozza ez az utálatos bútordarab. 

Délelőtt félórai séta az udvaron, emeletenkint elosztva. Mi, politikaiak 
külön sétálunk. Nem a külön elbánás miatt, hanem mert 
fegyelmezetlen banda vagyunk, akik rossz példát mutatnánk a 
raboknak. 

Ezért külön, egyenként hozat le bennünket a zárkából "főfoglár úr 
Bodnár", a balcsillag 3 ura. A földszinti folyosóra sorakozunk. 

- A vasra állni! Távolságot betartani! - hangzik az első kommandó. 

A "vas" - a folyosó alatt végighúzódó légfűtés cirádás fedőlapja. Azért 
kell ideállni, mert ez elég messze van a zárkaajtóktól, hogy a zárkában 
levőkkel ne érintkezhessünk. A távolságot azért kell "betartani, hogy 
egymással szót ne válthassunk, egymásnak valamit át ne adhassunk. 
Mikor aztán a sorok szép szabályosan álltak, Bodnár úr kivezetett 
bennünket az udvarra. Egymás mögött körben megyünk. Persze, egyik 
hátramarad, a másik előre siet. Hiába kiabál Bodnár: - Távolságot 
betartani! - mi azért beszélünk egymással. Tudatosan igyekszünk a 
fegyelmet lazítani, kitapasztalni, meddig mehetünk. 
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A kis kövér Bodnár, a volt huszárőrmester, sötétvörös a dühtől. De mi 
éreztünk valami olyasfélét, hogy külön utasításai vannak ránk 
vonatkozóan, valahogy, hogy "jó szóval" próbáljon velünk 
rendbejönni. 

Séta előtt és séta után a főfoglár mindig kis beszédet intézett hozzánk: 
- Hát nem lehet magukkal jó szóval kijönni? Hát nem akarnak maguk 
az én szavamra hallgatni? Ki ad maguknak enni? Én! Ki ad ruhát? Én! 
Ki gondoskodik magukról? Én! Nahát! 

Ez volt a "főfoglár úr Bodnár" atyai szónoklata. De a mieink már 
nevettek, mikor Bodnár a ruháról beszélt. Mi nem is Bodnár úr 
darócát hordtuk, hanem mint vizsgálati foglyok a saját ruhánkat. 
Tulajdonképpen nem is Bodnár magánzárkáiban lett volna a helyünk. 
Csak azért tettek bennünket ide, mert féltek bennünket a városban 
tartani. A munkások ekkor már kiszabadításunkra készülődtek. 

Az se tetszett Bodnár úrnak, hogy a fogházfelügyelőség egyre több 
engedményt tett. Először még rácsokkal elválasztva, de beszélhettünk 
látogatóinkkal, később a fogházirodában találkoztunk velük. A 
hetenként kétszeri látogatás, folytonos csomaghordás, levélkiosztás 
nem volt Bodnár úrnak ínyére. Nemcsak a sok munka miatt. A 
balcsillag 3 híres fegyelme meglazult. Lenn a földszinten a láncos 
"fegyelmiek" - a lánc a házi fenyítékhez tartozott, szökéskísérlet, 
renitencia miatt kaptak úgy harminc napi láncot a rabok - szintén 
zúgolódtak. A halálos csend is megtört, és ezt már Bodnár úr alig 
tudta elviselni. 

S minden látogatás után még csak bizakodóbban, akaratosabban 
tértünk vissza a zárkákba. Jólesett, ha anyák jöttek jó kis 
ételcsomagokkal, jó volt, ha jöttek barátok, szeretők, de a legjobbak, a 
legbiztatóbbak az üzenetek voltak, amelyeket Csepel küldött, a 
Ganzgyár, a Fegyvergyár, az összes pesti gyárak. 

- Eljövünk, kihozunk benneteket! 

A legkevésbé azt bírta Bodnár, hogy első naptól fogva bizalmink volt 
és ez a bizalmi László Jenő. 



Mikor én a gyűjtőbe kerültem, a többiek, akik nem voltak a 
kórházban, már egy-két napja ott voltak. László akkor már 
mindnyájunk nevében tárgyalt az igazgatóval, az orvossal, a fogház 
hivatalnokaival. Mint régi jogvédő, személyesen ismerte az egész 
társaságot, s nehéz volt őt rabként kezelni. Lászlónak sikerült 
mindennap újabb kedvezményeket kierőszakolni. Már sose volt a 
zárkájában. Jött-ment, kinyittatta a zárkákat, beszélt velünk. Ő 
szervezte az irodában a látogatásokat. A Gyűjtőfogház második 
párttitkársággá kezdett kialakulni. 

Bodnár szónoklatai a régiek maradtak. Csak a hang lett kérő, 
kétségbeesett: 

- Ki ad maguknak enni? Ki ad ruhát? 

A régi fegyőr, aki nem ütött, nem káromkodott, hanem csak avval 
kínzott, amit a fogházszabályzat előír, avval, hogy vigyázott, hogy a 
rabok tényleg egy szót se beszélhessenek egymással, hogy felállt a 
csigalépcső fordulójára, hogy ott is betartassa a távolságot: Bodnár, a 
rendettartó fegyőrök példaképe kezdett élete értelmében kételkedni. 
Nem értette feletteseit. A magánzárka: magánzárka. Aki idekerül, az 
megérdemli. Ha kivételezni kell, azt ő, Bodnár teheti meg, jutalmul, jó 
magaviseletű rabokkal. De hogy ezeknek a politikaiaknak bizalmijuk 
van, aki úgy dirigál, hogy Bodnár már nem tudja, ki az úr a balcsillag 
3-ban: ezt nem lehet elviselni. 

Mi pedig egyre inkább éreztük, a börtön kezd körülöttünk 
szétfeszülni. Bodnár kivételével a fegyőrök már igen barátságos arcot 
mutatnak, a sok munka ellenére is igen szívesek, sőt szolgálatkészek. 
Lassan már László többet parancsolgat nekünk, mint a foglárok, csak 
László parancsára tartunk még valamelyes fegyelmet. 

Mi úgy éreztük, hogy belülről feszegetjük a börtönt. De éreztük azt is, 
hogy kinn hatalmas, feltarthatatlan erők vetették neki vállukat a börtön 
falának, s rövidesen szétmállanak ezek a falak. 

A magánzárkákban tarthatatlan lett a helyzet. A fogházigazgatóság 
már szeretett volna tőlünk megszabadulni. Mindenesetre lehoztak 



bennünket a balcsillag 3-ból. Az úgynevezett "kisfogház" egész 
földszintjét kaptuk meg úgyszólván saját használatra. 

Jó is volt már. Én ugyan kitűnően éreztem magamat a magánzárkában, 
de az egyik elvtárs, aki már egyszer ült egy parasztlázadás miatt öt 
esztendőt, kezdett megbolondulni. A csendben hallani lehetett, amint 
fel-alá rohan a zárkában, feje neki-neki vágódik az ajtónak. Túl rövid 
ideig voltam magánzárkában, semhogy tudhassam, mit jelent az 
évekig tartó magányos elzártság. 

  

"KISFOGHÁZ" 

A kisfogház tulajdonképp a gyűjtő női osztálya volt, egyemeletes kis 
épület a fogház egyik udvarában. Most a női rabokat mind felvitték az 
emeletre. Kettesével laktunk a földszinti zárkákban, és az ajtók csak 
éjjelre voltak lezárva. Én Sallaival voltam egy zárkában, mindenkinek 
szinte szabad választása volt, illetőleg László Jenő jelölte ki, hogy 
hogyan lakjunk. Kunt is idehozták. Még kötések voltak a fején, 
koponyája le volt borotválva, sápadt volt, de egészséges. 

Kérdeztem, megkapta-e levelemet. 

- A toloncban semmit sem kaptam. A kórházban táncoltak csak 
igazában csizmával a mellemen. 

- Jó, hogy ilyen erős szervezete van, Kun elvtárs. 

- Igen - felelte Kun, és kifeszítette erős vállait. - De hogy ezt is 
kibírjam, az ügyben való nagy hit és bizalom kellett. Különben miért 
akarna kitartani az ember. 

Jó dolgunk volt a kisfogházban. A látogatókat most már nem is a 
fogházirodában fogadtuk. Egyenesen bejöttek a cellába, semmiféle 
ellenőrzés nem volt. A látogatók száma pedig egyre szaporodott. 
Üzemek küldöttségei jöttek. A proliasszonyok a legjobb falatokat 
nekünk küldték. Készletre állt a jó ennivaló Ottó szobájában, aki aztán 
mint bizalmi szétosztotta. Mert ekkor rendes választott bizalmiaink 
voltak és László a főbizalmi. 



A sok jó koszttól, nyugalomtól, sétától a kisfogházban hízni kezdtem. 
Ez már nem volt fogházélet. Mi voltunk az urak a fogházban. 

Talán nem is értettük, nem érthettük, mi volt ez. Az első napok 
pogromhangulata a toloncban, aztán a balcsillag 3, a szigorú Bodnár 
osztályán és most a kisfogház. Pedig mindössze két hete voltunk 
fogságban. Künn történtek nagy változások, azoknak az ereje 
sugárzott át a fogház falán. 

Künn bárdos húsipariak és rendőrtemetés, benn a toloncházban vernek 
bennünket. 

A gyárakban beszélnek a kommunistákról. Mi a legszigorúbb 
magánzárkákba kerülünk, messze a város népes részétől, a gyűjtőbe, a 
temető mellé. 

A munkásság mozgolódása erőteljesebb lesz, a kormány inog, a 
patkányok már el akarják hagyni a süllyedő hajót. A korrupt 
hivatalnokok már udvarolnak a holnapi uraknak. Szocdem vezérek 
kijönnek a kisfogházba Kunnal tárgyalni. Nemcsak a baloldali 
Landler, eljön a jobboldali Weltner Jakab is. 

Mi nézzük, érezzük ezt a változást, de azért nem is sejtjük, milyen 
közel állunk a döntő fordulathoz. Kívülről a legjobb hírek jönnek: - 
Csepel elhatározta, hogy az egész üzem idevonul, kiszabadít 
benneteket. - Mi tudjuk, hogy ez nagy dolog, de nem tudjuk, hogy ez a 
döntő, hogy nem kell egyebet tennünk, mint bízni azokban, akik künn 
vannak. Jön a hír: a kormány csapatokat von össze a Gyűjtőfogház 
körül. Mielőtt Csepel jönne, az utolsó pillanatban felkoncolnak 
bennünket. De nagyon világosan látjuk, ha már jön Csepel, nincs, aki 
fegyvert merne ránk fogni. 

Minden idegünkkel éreztük a változást. De más azt érezni, mint tudni 
és lemérhetni. A fogházból pedig nem lehet a tömegek hangulatát 
tudni, nem lehet útjukat lemérni. 

 
A nevezetes platform aláírásakor, ebben a történelmi órában már nem 



voltam a Gyűjtőfogházban. A vizsgálóbíró előző nap szabadlábra 
helyezett. 

Miután Seidler Ernőnél megtalálták a kiadások listáját, nem 
tagadhattam, hogy pénzt kaptam, a párt fizetett alkalmazottja voltam. 
Seidler meg is mondta, hisz most beszélhettünk egymással, hogy ezt 
nem érdemes tagadni. Viszont az volt az utasítás, hogy lehetőleg 
kiszabadulásra törekedjünk, künn újra munkába álljunk. Így mentem a 
vizsgálóbíróhoz. 

A vizsgálóbíró természetesen a fizetéslistával kezdte. 

Én a rendőrtisztnek azt mondtam, hogy senkit se ismerek. A 
vizsgálóbíró előtt nem tehettem egyebet, mint megmagyarázni, hogy a 
pénzt könyvek vásárlására kaptam, nevezetesen a Szabó Ervin által 
kiadott Marx és Engels válogatott műveinek vételére. Ezek akkoriban 
tényleg ritkaságszámba menő, drága könyvek voltak, és én valóban 
megbízást kaptam, vegyem meg ezeket a könyveket, ahány példányt 
csak fel tudok hajtani a könyvpiacon. 

- Tud-e arról - kérdezte a vizsgálóbíró -, hogy a kommunisták fel 
akarták gyújtani a külvárosokat, a gyárakat, és meg akarták támadni a 
várost? 

- Erről nem tudok, ilyesféle dolgokhoz nekem semmi közöm. 

- Ha magának nincs is köze, de voltak ilyen tervek. 

A vizsgálóbíró, nem tudom azelőtt és azután milyen volt, de aznap 
cseppet sem volt pökhendi. Nagyon udvariasan leültetett mindjárt a 
kihallgatás elején. Ezért érdemesnek tartottam egypár felvilágosító 
szót mondani. 

- Nagyon valószínűtlennek tartom, hogy kommunisták ilyen 
gyújtogató tervekkel foglalkozzanak. A kommunisták nem akarják a 
termelési eszközöket elpusztítani. Ellenkezőleg, birtokba akarják 
venni. A tulajdonviszonyok megváltoztatása a közvetlen céljuk. 
Gyújtogatás egyenesen érdekük ellen volna. - A vizsgálóbíró igen 
szelíd volt, hagyott beszélni. 



- Ha ilyen tervek merültek fel, az nem a kommunisták terve. Vagy a 
besúgók hazudtak, vagy provokátorok vannak a háttérben. Én már, ezt 
láthatja rajtam vizsgálóbíró úr, ilyen dolgokra alkalmas se volnék. Én 
a könyvek megszerzésével és hasonlókkal foglalkoztam. 

Az eredmény az volt, hogy a vizsgálóbíró kijelentette: - Én önt ma 
szabadlábra helyeztetem. A vizsgálat természetesen tovább fog folyni. 

Lenn a kisfogházban jelentettem, hogy szabadulok. 

Minden oldalról jöttek hozzám az elvtársak. 

- Aztán dolgozzatok odakünn! 

Úgy mentem ki, hogy rövidesen visszajövök. Visszajövök Csepellel, 
Újpesttel, a Fegyvergyárral, a Ganzzal. Mosolygónak még külön is 
mondtam: - Eljövünk a mátyásföldiekkel. 

Mindenkitől elbúcsúztam. Úgy hittük, nehéz harcban látjuk egymást 
viszont, nehéz munka után, de győzelmesen. 

Úgy mentem el, hogy minden barátom ottmaradt, hogy minden 
kötelességem most az ő kiszabadításuk. Mint kiszabadult rab, külön 
saját feladatomnak tekintettem, én legyek a szabadítók első sorában, 
hogy szabadok legyenek Kun, Ottó és Mosolygó, Korbély, László és 
Sallai, mind, valamennyien. 

Mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy ők már másnap és harc 
nélkül kiszabadulnak, hogy másnap már magyar proletárdiktatúra 
lesz... 

  

MÁRCIUS 21 

Március 20-án késő délután bocsátottak ki a Gyűjtőfogház nehéz 
kapuján, március 21-én első dolgom volt, hogy jelentkezzem a 
Visegrádi utcában. Rögtön munkába állítottak, többek közt írásokat 
kellett volna Fonyó Sári elvtársnő segítségével biztonságba helyezni. 
De erre nem került sor. A elvtársak hírt kaptak, hogy estére "nagy 



dolog" készül. Én tehát erre a nagy dologra készültem fel. Elrohantam 
K. M. nevű volt iskolatársamhoz. Leszerelt katona volt, és 
szimpatizált velünk. Elkértem a nagy szolgálati forgópisztolyát, amit ő 
kérdezés nélkül ide is adott. K-tól haza rohantam, és már ahogy ment, 
felszerelkeztem. Bricsesznadrág, nehéz bakancs, nagy darab kenyér és 
egy vörös pántlika volt a felszerelés. Mire visszaértem a Visegrádi 
utcába, ott már tudták, hogy a gyűjtőfogházbeliek kiszabadultak, s 
útban vannak a város felé. 

A Visegrádi utca 15. és 17-ben lázas munka folyt. Először írógépeket 
kellett rekvirálnunk a szomszédos irodákból, aztán, mivel a hely szűk 
lett, rekviráltunk egy házbéli lakást. Mindez egészen simán ment. A 
munka percek alatt úgy megszaporodott, hogy ezek a helyiségek is 
kicsinek bizonyultak. Egész sereg ember járt-kelt itt, akikről azt sem 
tudtuk, mit akarnak. Erre Hevesi Gyula vagy Szamuely Tibor, már 
nem emlékszem pontosan ki, megbízott, hogy tizenkét emberrel 
szálljam meg a tőzsdepalotát. Úgyis ott tartottuk Fonyó elvtársnő 
közreműködésével a párt titkos irattárát, és többször beszéltünk róla, 
hogy a tőzsde lesz a legalkalmasabb pártközpont. 

A tőzsde megszállása éppúgy, mint a rekvirálás, simán ment. Nem 
tudtam, milyen megállapodásokat kötöttek a szociáldemokrata és 
kommunista pártok vezetői künn a gyűjtőben, tehát amennyire 
lehetett, védelmi állásba helyeztem az épületet. Hat embert 
kiállítottam posztra az utasítással, hogy minden közeledő járművet 
állítsanak meg, igazoltassanak, s ha nem akarnak megállni, lőjenek. 
Hat embert tartaléknak a tőzsdei büfében helyeztem el, magam pedig 
az egyetlen nyitva levő kapu elé álltam, az embereket igazoltatni. 

Az elvtársak legnagyobb részét arcról ismertem. Az ismeretlenek 
közül sem volt nehéz a választás. Kizárólag munkások és újságírók 
jöttek. A munkásokat beengedtem, az újságírókat visszaküldtem. Nem 
egy újságíró biztosított törhetetlen kommunista érzelméről, s hogy 
másnap valami gyönyörűt fog írni. Én azt bizonygattam nekik, hogy 
másnap nem jelennek meg újságjaik, s hogy semmi szükség sincs 
jelenlétükre. Fegyveres munkások és katonák is jöttek nagyobb 
számban, olyanok vezetése alatt, akiket ismertem, s természetesen 
jöttek a párttagok. 



Most kezdődik - gondoltam. 

Mi történt a helyiségekben, nem tudom. Csak rövid percekre hagytam 
magam leváltani, különösen, mert még mindig vártam, hogy 
valahonnan, talán a közeli Váci út, Nyugati pályaudvar felől hallatszik 
majd a fegyverropogás. De minden csendes maradt. Rendőrnek híre-
hamva se volt. 

Benn aztán hallottam, hogy a polgárság, a rendőrség minden ellenállás 
nélkül megadta magát. 

De más hírek is jöttek. - Három rendőrt agyonlőttek a Rákóczi úton - 
beszélte egy újonnan érkezett. (A három rendőr agyonlövése 
egyébként kacsa volt, rendőrt aznap lámpával se lehetett találni.) 

Reggel hat óra felé, miután semmi bonyodalom nem volt, átadtam a 
szolgálatot, és hazaballagtam. Ruhástul feküdtem az ágyra és reggel 
kilenckor visszaindultam a tőzsdepalotához. 

Megint élénk volt az utca, a konflis, amiben (fáradt lévén) utaztam, 
összeütközött a villamossal. Szóval körülbelül az a kép, mint 
októberben. Legfeljebb, hogy én nem a kabát alatt, hanem felett 
hordtam a revolvert. 

A tőzsdepalota elé érkezve, egész sereg embert látok sorbaállni a 
kapunál. Mintha zsírra vagy cukorra várnának, de csupa jóruhás 
ember. - Mit állnak itt? - kérdeztem az egyiket, aki előző nap talán 
még tőzsdetag volt, és megszokásból jött a tőzsde felé. 

- A pártnál jelentkezni. 

- Jókor jut eszébe - mondtam. 

Be akarok menni a kapun. - Tessék hátul sorba állni - kiált rám egy 
igen jókabátos úr, nyilván a demokrácia frissen sült híve. Én azonban 
jobbnak láttam kihúzni a revolvert és revolveraggyal közibük csapni, 
mire rögtön utat nyitottak. 

Fenn is nyüzsgött már a sokféle jövevény, gyomorkeverítőn 
elvtársazták az embert, és minden ajtón befurakodtak. 



Alig tudtam Korvin Ottót megtalálni. Ottó közölte velem, hogy a 
szocdemek igen erősen nyeregben vannak, de ez most így van 
rendben. Azt, hogy mit csináljak, hol jelentkezzek, nem tudta 
megmondani. Tehát hazaindultam. 

Sétáltam, így séta közben találkoztam Karikás Frigyessel. Akkor még 
csak annyit tudtam erről a szép, erőteljes, energikus mozgású, nagy 
szürke szemű fiúról, hogy vasas, és hogy járt Oroszországban. Hogy 
milyen szép elbeszéléseket fog írni, akkor talán még ő se tudta. 
Karikás rosszkedvű volt. - Moszkvában másképp volt ez - mondta. - 
Az egyik oldalon álltunk mi, a másik oldalon a fehérek, és a vér csak 
ott találkozott, ahol a járda szélén összefolyt. 

Én is lógattam a fejemet. Az újságok megjelentek, a rendőrséget 
egyszerűen átkeresztelték vörös őrségnek. De hát talán így van 
rendjén? Mit tudom én. Én csak katonája, lehet, altisztje vagyok a 
forradalomnak... Mindenféle ismerősöm szovjet állásban volt már, 
csak számomra kezdődött a diktatúra munkanélküliséggel. 

Így múlt el néhány nap, míg találkoztam Vágó vagy Jancsik elvtárssal, 
pontosan most nem tudom, melyik volt. Az elvtárs kérdezte, hol 
dolgozom. Azt feleltem, hogy sehol, és hogy senki ajtaján se tudok 
bejutni. 

- Azonnal menjen fel a Vörös Újsághoz, ott lesz a helye. Ez csak 
természetes. 

Ilyenképp beszélt az elvtárs. Felmentem a Vörös Újsághoz, a 
Budapesti Hírlap volt szerkesztőségébe, s Jancsó Károly tényleg nagy 
örömmel fogadott. Kijelentette, hogy örül, hogy a kis kommunista 
csoport a szerkesztőségen belül egy emberrel megszaporodik. 

Megkezdődött a munka. S az első néhány nap után, egész 
különösképpen, kezdtem mindent szépnek látni, s legalábbis azt 
hittem, hogy minden majd egyre szebb és jobb lesz. 

  

EGY MÁSIK A SOK KÖZÜL 



Szinte közvetlenül egymás mellett kellett volna március 21-én 
dolgoznunk Fonyó Sárinak és nekem. S most íme: mi mást látott 
Fonyó Sári. Mennyi más történik ővele ezen a napon. A történetíró 
számára itt az anyag, amiből úgy kell kihámoznia a magot. 

De nemcsak annak lesz jó elolvasni most, itt, március 21-e történetét 
másodszor, aki tudományt akar kihalászni, hanem annak is, aki az 
életet akarja hálójába fogni. Néhány kis rövidítéssel tehát íme: 

 
1919 MÁRCIUS 21.[12] 
Írta: Fonyó Sári 

Reggel kilenc óra. Sietek keresztül a Szabadság téren. Gyönyörű 
tavaszi reggel. A fák rügyeznek, a fű már kibújt, az aszfalt tiszta. 
Vajon a tavasz ilyen illatot lehel a munkásnegyedekben is? Kint 
Angyalföldön, a Váci úton, Kispesten is érezni a tavaszt? 

Érezni, érezni, de ott nemcsak a fák rügyezése, a kertek zöld színe 
bizonyítja, hogy itt a tavasz. A csepeli és kispesti munkásság 
szervezetten csatlakozott a kommunista párthoz. Milyen szép a tavasz. 
S milyen hatalmasan pompás lesz ez a tavasz. 

Megyek fel a tőzsde titkársági hivatalába, ahol dolgozom. A tőzsde 
tiszta, úri kényelemmel berendezett hivatali helyiségében a 
hivatalnokok szorgalmasan dolgoznak. Ide nem jut el a tőzsde 
játékzaja. A börziánerek jól tudják, hogy ezeknek a szegény, éhes, 
rongyos tintaproletároknak, akik itt teljesítik és végrehajtják 
garasokért az ő sok százezreket kitevő megbízásaikat, semmi közük 
nincs, és sohasem lesz ezekhez a százezrekhez. 

Itt minden csendes. Ezek a szegény, öntudatlan emberek mindig azt a 
kormányt vallják a legbölcsebbnek, amely uralmon van, mindig azt a 
politikai rendszert kívánják állandónak, amely a jelen, pillanatban 
hatalmon van, mert a változástól, a bizonytalanságtól mindennél 
jobban félnek. 

Itt az ajtók hangtalanul nyílnak, a lépéseket a finom 
perzsaszőnyegeken nem hallani, s így csak akkor veszem észre a 
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mellettem álló, ezredorvosi egyenruhába öltözött elvtársat, akiről 
tudom, hogy a kommunista párt illegális Központi Bizottságának a 
megbízottja, amikor az jóreggelttel üdvözöl. 

Kér, hogy jöjjek vele egy pillanatra a folyosóra, szeretne velem 
néhány szót váltani, s itt nem akar zavarni. Künn a folyosón másik 
elvtárs vár, aki közli, hogy a Központi Bizottság tagjai várnak, jöjjek 
azonnal vele, sürgős munka elvégzéséről van szó. Amikor visszatérek 
a hivatali szobába, és közlöm az osztály vezetőjével, hogy fontos 
ügyben el kell mennem, igyekezek vissza, ez az úr, aki "már" 1918 
októbere óta tagja a szocdem-pártnak, gúnyosan megjegyzi: olyan jó 
kommunista pofája van ennek az ezredorvos úrnak, hogy minden 
lelkiismeretfurdalás nélkül le merném tartóztatni. - Vajon, ha akkor a 
szavakat tett követi, hogy igazolta volna ez a jó szocdem "úr", csak 
huszonnégy órával később, hogy ő mindig szívvel, lélekkel 
kommunista volt? Vagy 1919. március 21-én az elváltozásnak a 
járványa dühöngött Budapesten? 

Az elvtársak társaságában igyekszünk le az utcára. Esni kezd. 
Kellemes meleg, tavaszi eső. Az utcákról még nem zavarja el az 
embereket. Amerre megyünk, a Lipótvároson, Belvároson keresztül, 
mindenütt jólöltözött, sétáló embercsoportok hullámzanak. Tizenkét 
óra felé jár az idő. Ezeknek a semmittevő, sétáló, csak az önmaguk 
gyönyörűségét hajszoló embereknek a gyárakban, a bányákban, a 
földeken magyar proletárok százezrei termelik a profitot ma, a 
szociáldemokraták alatt ugyanúgy, mintha a Habsburgok volnának 
uralmon. 

A Belváros egyik éttermében várnak Guth Antal, a párt akkori titkára, 
Hevesi Gyula és Rákos Ferenc elvtársak. Az étterem gondtalan, néha-
néha jókedvűen felkacagó vendégei közül egy sem sejti, hogy az a 
társaság, ahol az egyik asztalnál Guth elvtárs ül főhadnagyi 
egyenruhában Hevesivel, R-el és velem, a másiknál ugyancsak 
magasrangú egyenruhában két elvtárs - a Kommunisták 
Magyarországi Pártja szabadlábon levő stábja. 

Mi is hangosan beszélgettünk egymással közömbös dolgokról. 
Közben Guth elmondja, hogy a Vyx[13]-féle jegyzék következtében, 
amelyet az éjjel nyújtott át a derék alezredes a Károlyi-kormánynak, s 
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mely a demarkációs vonal visszatolását követeli, a kormány helyzete 
tarthatatlanná vált. Még nem tudjuk, folytatja Guth, mit fognak 
határozni a Károlyi-kormány és a szociáldemokraták, de nekünk 
figyelmeztetnünk kell a munkásságot a megváltozott helyzetre, s 
annak minden veszedelmére. Röpiratot kell a munkássághoz juttatni, 
még ma, a munka befejezése előtt. A technikai rész elvégzése az 
enyém. A tőzsde hivatalában jó sokszorosító gép van, hatszáz 
példányt is lehet rajta óránként készíteni. Megbeszéljük, hogy két óra 
után, amikor a tőzsdén a hivatalos órának már vége, hozzáfogok a 
sokszorosításhoz. Délután négy órakor feljön Lengyel József elvtárs, 
aki a tőzsdén jól ismeri a járást - amikor a rendőrségi házkutatástól 
kellett tartani, a kommunista párt könyvelését a tőzsde irattárában 
rejtettük el, s ilyenkor mindig Lengyel hozta és vitte a könyveket. 
Megbeszéltük, hogy ő elviszi az eddig már elkészített röpiratokat, jön 
Lengyellel egy elvtárs, aki a következő részletet viszi el. S így fog ez 
menni, míg csak a tőzsdén a kaput be nem zárják. Miután pontosan 
mindenben megállapodtunk, s a röpirat szövegén az utolsó javítások is 
megtörténtek, megyek bevásárolni, ami a munkához szükséges. 
Viaszlapokkal, a sokszorosításhoz szükséges papírcsomagokkal 
felszerelve körülbelül fél háromkor érek vissza a tőzsdére. A kapus, a 
liftes már megszokták, hogy délután is dolgozom. A háború óta, 
miután sokan bevonultak katonának, akik a fizetésüket részben tovább 
is megkapták, a hivatal többi alkalmazottainak kellett a bevonultak 
munkáját is ellátniuk. Az ajtókat gondosan magamra zárom, hogy 
senki se zavarhasson. Ha valaki a tőzsdések közül jönni talál, mire 
bejön, minden gyanúsat eltüntetek, s minden eshetőségre elkészülve 
nyitva tartom a nagy könyvelési könyveket, mintha azokon dolgoznék. 

Hozzáfogok a munkához. Minden jól megy. Repülnek ki a 
sokszorosítógépből a kész röplapok. Négy órára már jócskán van 
készen. Jöhetne már Lengyel elvtárs. 

Öt óra, hat óra, még senki sem jött, hogy elvigye a kész anyagot. Már 
nyugtalankodom, nem fogták-e le ismét Lengyelt, akit csak egy 
nappal ezelőtt bocsátottak szabadon. Folytatom a munkát. Már olyan 
sok van, hogy csak három-négyszerre lehetne feltűnés nélkül elvinni. 
Már sötét van, fáradt is vagyok, s még senki sem jött. Elhatározom, 



hogy elmegyek a Visegrádi utcába, a párt titkárságába, hogy valakit 
elhívjak magammal, aki eljuttatja a röpiratokat rendeltetési helyükre. 

A reggeli gyönyörű verőfényből zuhogó eső lett. A Nádor utca kihalt, 
alig látni embereket. Felszállok egy 61-es villamosra, s ha az imént 
még itt-ott láttam egy-egy, az eső elől menekülő árnyékot, a Koháry 
utcában ember már egyáltalában nem látható. Az a kép, ami a Lipót 
körúton tárul elém, teljesen érthetetlen. Az üzletek már természetesen 
be vannak zárva, késő van. Azonban miért vannak a kávéházak 
vasredőnyei gondosan lehúzva? Valahogy a januári és júniusi sztrájk 
napjai jutnak az eszembe. Az utca képe ugyanaz. Keresem a 
megerősített rendőrőrszemeket, de azok nincsenek. Rendőrt útközben 
egyáltalában nem látok. A Vígszínház előtt már hallható egy-egy 
"éljen" a Visegrádi utca felől. Egyéb még nem vehető ki. Ahogy 
közeledem, mindig erősebben és tisztábban hallható a sok ember 
torkából harsogó "éljen", s már kivehető "éljen a proletárdiktatúra". 
Most már szaladok. Mi történt? Ismét tüntetés, mint ma egy hónapja 
volt, amit Kunék lefogása követett? A Visegrádi utcában a 
kommunista párt titkársága előtt hatalmas munkástömeg. Az ablakból 
valaki beszél a tömeghez. Elképzelhetetlen lelkesedés. A szónokot 
állandóan "éljen a proletárdiktatúra!", "éljenek az orosz elvtársak!", 
"éljen Lenin!", "éljen Kun Béla!" s hasonló közbekiáltásokkal 
zavarják. Kérdezem egy elvtárstól: - Elvtárs, mi történt? - Ő egy 
hangos "éljen a proletárdiktatúra!" kiáltással válaszol. Természetesen 
én ettől a választól okosabb nem lettem, s elhatároztam, hogy a 
párttitkárságban, a legilletékesebb helyen tudom meg, mi történt. 

A kapuhoz jutni majdnem lehetetlen. A kapun bejutni azonban 
egyáltalában nem lehetséges, miután egy előttem ismeretlen elvtárs áll 
a kapuban, s a leghatározottabban kijelenti, hogy ide pedig ő be nem 
enged, miután Szamuely Tibor elvtárstól ő azt az utasítást kapta, hogy 
ide csak azokat engedje be, akik a titkársághoz tartoznak, idegeneket 
ne! 

Most már azután igazán nem tudom, mi történt, hol vagyok? 
Szamuely mondta ennek az előttem ismeretlennek, hogy idegeneket 
ne engedjen be. Hát Szamuely már nem bujdosik? Mi történt? Hát én 
itt idegen vagyok? Mióta? Igyekszem meggyőzni a kapu kérlelhetetlen 



őrét, majd erőszakoskodni kezdek, de semmi sem használ, különösen, 
amikor többször egymás után megkérdezem, mi történt? Most már 
azután igazán hallani sem akar a kapu tántoríthatatlan őrt állója arról, 
hogy beengedjen, minden erősködésem dacára, hogy én ide tartozom. 
Ha ide tartoznék, tudnia kellene mi történt, válaszol az elvtárs, s 
tuszkol el a kaputól. Ami ezután történt, még ma is úgy tűnik fel 
előttem, mint egy kellemetlen, rossz álom. Megjelenik mellettem egy 
detektív, akivel jól ismerjük így látásból egymást, sokat forgolódott 
őkelme a titkárság körül, különösen a februári lefogásokat követő 
napokon. Természetesen mi igen jól tudtuk, hogy az illető 
államrendőrségi detektív. A detektív "elvtárs" oda szól a kaput őrző 
elvtárshoz: - Engedje be az elvtársnőt, én ismerem, ide tartozik a 
titkársághoz. - És csodák csodája. A kapu megnyílik, s én ennek a 
detektívnek a jóvoltából bemehetek a Kommunisták Magyarországi 
Pártjának a helyiségébe. 

Hát az a sok ember, aki itt bent van a titkárságon, hogy jutott ide? Kik 
ezek? A titkárságon a gyűjtőben letartóztatásban levő elvtársaink 
feleségeivel találkozom. Ez is meglep. Február 21-e óta ők nem jártak 
ide. Megkérdezem tőlük, mi történt? Csodálkozva néznek rám, s 
egyszerre kérdezik: - Hát maga nem tudja? - s folytatják: - 
Kikiáltották a proletárdiktatúrát. - Én csak egy "mi?" kérdéssel 
válaszolok. Mire az elvtársnők azt mondják: - Menjen fel a második 
emeletre, ott van Szamuely Tibor, ő majd mindent megmond. 

A lépcsőn annyi ember jön-megy, hogy életveszélyes. Idegen emberek 
szorongatják egymás kezét, felnőtt férfiak csókolódznak össze. 
Mindenki csak azt ismétli: - Proletárdiktatúra! 

Fent a második emeleten, valami burzsoá lakásában, ütötte fel 
Szamuely irodáját. Az előszobában s különböző szobákban ugyancsak 
a napi eseményeket tárgyalják. A nagy ebédlőajtót, ahol Szamuely 
elvtárs dolgozik, valaki közülünk, a régi kommunisták közül, őrzi, ide 
azután tényleg csak az mehet be, akinek itt komoly dolga van. Miután 
bemegyek a szobába, egy világoskék katonaköpenybe öltözött férfi 
jön felém. Kezet nyújt, s elmosolyodik. Csak most ismerem meg a 
mosolyról Szamuely Tibor elvtársat. Mosolyogva mondja: - Örülök, 
hogy maga sem ismert meg, Sári. - De még be sem fejezte a mondatot, 



a mosoly eltűnik az arcáról, komoly lesz, s elkezdi: - Hát maga meg 
hol járt mostanáig? Mindenhol kerestetem, sehol sem lehet megtalálni. 
- Most jut eszembe, hogy szemrehányást tegyek, hogy rólam teljesen 
megfeledkeztek, s hagyták, hogy egész délután teljesen haszontalan 
munkát végezzek, röpiratokat gyártsak, amelyeket már semmire sem 
lehet felhasználni. Miután röviden elmondom Szamuelynek, hol 
voltam, megint mosolyog, s azt mondja: - Most már nem fontos, hogy 
hol volt, az a fontos, hogy itt van. Írógépek kellenek, azonnal 
szerezzenek. 

Az a két gép, amely a kommunista párt titkárságában és a Vörös Újság 
szerkesztőségében volt, ugyan már itt használatban van, itt kopognak 
rajta elvtársak, Szamuely egyszerre diktál, parancsot oszt, rendelkezik. 
Most nekem folytatja: - Vegyen magához egy felfegyverzett 
vöröskatonát, s hozzák el azt a sokszorosító gépet is, amelyen ma 
délután olyan sokat hiába dolgozott. Itt szükség lesz rá. - Míg 
Szamuely nekem így utasításokat ad, már el is készült a gépelt 
parancs. A Munkások és Szegényparasztok Tanácsa felhatalmaz, hogy 
minden helyiségbe bemehessek, onnan írógépeket rekviráljak; minden 
közlekedési eszközt díjtalanul használjak stb. stb. Könnyű a 
meghatalmazást megírni, de honnan vegyünk közlekedési eszközt. 
Majdnem futva megyünk Perl elvtárssal, a Vörös Újság kiadóhivatali 
alkalmazottjával. Gyalog megyünk a tőzsde épületéig. Perl elvtársnál 
csak egy revolver van, nem látni, hogy fegyvert visel. A tőzsde kapui 
már le vannak zárva. Csengetek, kinyitják a kaput. Megmondom az 
öreg Nyerges kapusnak, hogy elviszek egy írógépet. Az öreg szó 
nélkül beleegyezik. Megszokta, hogy hazavittem a lakásomra az 
írógépeket. Igen gyakran az öreg hozta-vitte. Nem érdekelte sem őt, 
sem azokat, akik az engedélyt adták az írógépek elvitelére, mit is 
gépelhetek odahaza. Az öreg azt hiszi, hogy társam az írógép elvitele 
céljából jött velem, s csak akkor kezd nyugtalankodni, amikor kérem, 
hogy küldje a fiát is velem, mert a sokszorosító gépet is elviszem. - 
Minek a sokszorosító gép? Mikor hozom vissza? Biztosan 
visszahozom-e? - s ehhez hasonló kérdésekkel és kérésekkel fordul 
hozzám. Visszahozom, visszahozom, nyugtatom meg az öreget. Az 
öreg nyugtalansága rémületté válik, amikor a tőzsde előtt hajtó 
kétlovas kocsit meglátva, Perl átadja nekem az írógépeket, revolverrel 
a kezében megállásra kényszeríti a kocsit. A kocsiban ülő igen 



jólöltözött két férfit kiszállásra szólítja fel. Azok természetesen - 
miként aznap az egész magyar társadalom, osztályra, rangra, 
vagyonra, felekezetre és nemre való tekintet nélkül - a legkisebb 
ellenállás nélkül engedelmeskedtek. 

Most, a kocsiban kezdek csak gondolkozni, hogy is történhetett a 
diktatúra kikiáltása? Hol vannak a gyűjtőben fogva tartott kommunista 
elvtársaink? Hol van Kun, László Jenő, Vágó, Korvin? Miért 
nincsenek a kommunista párt titkárságában? Nyugtalanság vesz rajtam 
erőt. Rosszat sejtek. A Visegrádi utcába érünk. Az első embert, akivel 
találkozom, elkezdem kérdésekkel ostromolni. Hol vannak a 
gyűjtőiek? Mi van a szociáldemokratákkal, Csepel, a Váci út, Kispest 
munkásaival tudatták-e? Az elvtárs, már nem emlékszem, ki volt, 
elmondja, hogy Kunék még a gyűjtőben vannak. Tárgyalnak a 
szociáldemokratákkal. A szocdemek belátták, hogy a proletariátus 
diktatúrája az egyetlen mód, mely képes úgy a bel-, mint a 
külellenséggel a harcot sikeresen felvenni. A munkásság teljes 
egészében a diktatúra, a kommunista párt mellett áll. A hír ilyen 
formában megnyugtat. A szociáldemokrata vezérek belátták, hogy a 
mi utunk, a "gyújtogatók", a "csőcselék", a "rendbontók" útja - ahogy 
ők bennünket még tegnap is neveztek -, az orosz bolsevikok útja a 
helyes út! Ennek természetes következménye - így képzeltem én -, 
hogy a kommunista párt veszi kezébe a hatalmat, a vezetést, ez fogja 
irányítani a proletariátus diktatúráját. Megnyugtatott az a körülmény 
is, hogy ily módon elkerültük azt, amitől mi kommunisták annyira 
féltünk, hogy Budapest utcáin proletár proletárt fog gyilkolni. Így 
képzeltem. Így történt. Másként nem is történhetett. Igazolja ezt, hogy 
itt a kommunista párt titkárságán történnek az első rendelkezések. 
Szamuely Tibor, aki Oroszországban tanulta, hogy kell csinálni, 
vezetni, irányítani a munkát. Teljesen megnyugtat, amikor 
Szamuelynek jelentem, hogy meghoztuk az írógépeket, s ő azzal a 
kérdéssel fordul hozzám: - Hol vannak a kommunista bankmunkások? 
Azonnal meg kell szállni a bankokat. Rendőrségen, kaszárnyákban, 
fegyvertáraknál, telefonnál már a mi embereink ülnek - mondja 
Szamuely. - Azonnal meg kell szállni a bankokat, mert ellenkező 
esetben reggel csak üres épületeket találunk. Meg kell akadályozni, 
hogy a burzsoázia kirabolja a bankokat, s elvigye a proletárállam 
vagyonát. 



Az írógépek itt vannak, de nincs hely, ahol dolgozni lehetne rajtuk. Itt 
most már annyi az ember, hogy ilyen viszonyok között komoly 
munkáról szó sem lehet. Emberek jönnek, emberek mennek, 
kérdeznek, elbeszélnek, parancsot osztanak, parancsot végrehajtanak, 
a helyiség kicsi. - Nem, így nem lehet tovább dolgozni. Legjobban 
érzi ezt Szamuely, mert amikor megkérdeztem, hova tegyük az 
írógépeket, a válasz az, kár volt ide hozni őket, itt dolgozni úgysem 
lehet. 

- Mondja, Sári - folytatja Szamuely -, emlékszik-e, hogy egyszer, 
amikor beszélgettünk, Korvin, maga meg én, hogy a proletárdiktatúra 
esetén hol kell berendezni a párt titkárságát, mit ajánlott maga? 

- Tudom, emlékszem. A budapesti áru- és értéktőzsde épületét 
ajánlottam. Én ezt az épületet jól ismertem. Hét éven keresztül 
dolgoztam ott. Véleményem szerint ez a legalkalmasabb. Rengeteg 
irodahelyiséggel, nagyszerű telefonhálózattal, négy kijárattal az 
utcára, két óriási gyűlésteremmel, ahol eddig a börziánerek kötögették 
üzleteiket. El kell foglalni a tőzsdét, s át kell tenni oda a titkárságot. 

Most már nem úgy megyünk, mint az írógépekért, Illés Artúr s én 
négy felfegyverzett vöröskatonával. Legelőször a telefonközpontot 
nézi meg Illés elvtárs. A tőzsde alkalmazottainak minden ellenkezése 
annyiban merült ki, hogy amikor az épületet a Tanácsköztársaság 
nevében elfoglaltuk, az egyik alkalmazott megkérdezte, hogy ő talán 
előbb telefonon engedélyt kér a főtitkártól az átadásra. Illés elvtárs 
megnyugtatja, hogy a főtitkár válasza bennünket nem érdekel, mi az 
épületet elfoglaltuk, s minden ellenkezésre a vöröskatonák fegyvere 
fog válaszolni. Erre a válaszra a derék ember úgy megijedt, hogy 
mindenáron ő akarja most már megmutatni az összes helyiségeket. 
Mindent kivilágíttatott, úgyhogy a bevonuló kommunistákat a tőzsde 
épülete, a finánctőke ezen erős vára, fényárban úszva várta. 

Megjöttek az elvtársak a Visegrádi utcából. Egy szakasz vöröskatona 
vonul be a Munkások, Szegényparasztok és Vöröskatonák Tanácsa 
vezérének, a Kommunisták Magyarországi Pártjának helyiségébe, 
hogy védje azt. 



Megkezdődik a munka. Papír, ceruzák, tollak, vonalzók, térképek 
kerülnek elő. Fel kell osztani a várost. El kell menni ellenőrizni, mi 
van a rendőrőrszobákban, be kell tiltani a szeszesitalok kimérését. 
Egyesek a borkészletek kiöntését javasolják. 

Késő van. Éjfél már elmúlt. Lázasan folyik a munka, de azért itt-ott 
nyugtalan kérdések hangzanak el: 

- Hol vannak Kunék? 

- Éjjel okosabb kint maradniok a gyűjtőben - igyekszik megnyugtatni 
az elvtárs az éppen nyugtalankodó szomszédját. - Nincs talán autó - 
magyarázza a másik. 

Végre! Jön Vágó, Korvin, Sallai. Hallatlan örömrivalgás, taps, 
nevetés, éljen. Az örömnek ezt a tomboló kitörését egy pillanat alatt 
halotti csend váltja föl, amikor Vágó Béla feláll az egyik asztalra. 
Mindenki tudja, hogy most Vágó közölni fogja azt, ami bennünket itt 
kizárólag érdekel. Vágó ma nem szónoki hatást akar elérni. 
Csendesen, nyugodtan, mint egy-egy személlyel folytatott 
pártbeszédben, kezdi: - A magyarországi kommunista párt központi 
bizottsága nevében eljöttem, hogy közöljem az elvtársakkal, önökkel, 
akiknek legnagyobb része a kommunista párt megalakítása óta részt 
vesz annak munkájában, a párt érdekeit és eszméit a legnehezebb 
pillanatokban is öntudatos forradalmárhoz méltóan védte és 
terjesztette - a mai nap eseményeit. A Károlyi-kormány lemondott. 
Átadta a hatalmat a Munkások, Szegényparasztok és Vöröskatonák 
Tanácsának. A szociáldemokrata párt vezetősége, meggyőződvén 
arról, hogy a polgársággal kötött blokk nem vezetett eredményre, 
kiküldötte ma megbízottjait a Gyűjtőfogházba, hozzánk, a 
kommunista párt ott fogva tartott vezetőihez. A két párt megbízottai 
platformot dolgoztak ki és fogadtak el, melynek alapján megalakítják 
a Tanácsköztársaságot, s átveszik a hatalmat. A Népbiztosok Tanácsa 
megalakult - folytatja Vágó. - A Népbiztosok Tanácsának elnöke 
Garbai Sándor - mondja Vágó, mire a csend még nagyobb lett. Most 
az elvtársak már a lélegzetüket is visszafojtják, s csak az egymásra 
irányított kérdő tekintetek árulják el, hogy mindenki azt hiszi, rosszul 
hallotta a nevet és a szomszédjától vár megnyugtatást. - Kun Béla 
külügyi népbiztos - közli Vágó. - Ez az egybegyűlteket egy pillanatra 



megnyugtatja, hogy annál nagyobb legyen a nyugtalanság, amikor 
következik: - Böhm a szociális termelés népbiztosságának a vezetője, 
Rónai igazságügyi, Kunfi közoktatás, Csizmadia, Erdélyi, Pogány... - 
mind, valamennyien a szociáldemokrata párt vezetői,[14] akiknek a 
kommunista pártban tömörült munkásság csak "csőcselék" volt még 
tegnap is, a kommunista párt vezetői pedig éretlen rendbontók, 
akiknek a munkássághoz soha semmi közük nem volt és nem is lesz. 

Nem nyugtat meg bennünket a népbiztos helyettesek névsora sem, bár 
azok túlnyomóan a kommunista párt tagjai közül kerültek ki. Mi 
fordítva képzeltük. A kommunisták állottak s állanak a tanácsok 
rendszere alapján, a szocdemek ellenezték. 

- És a párt? - kérdjük többen egyszerre Vágót. 

- A két párt egyesül, az elnevezésről most folytat Kun tárgyalásokat. 
Az egyesített párt helyisége az Erzsébet körút 41-ben, a 
szociáldemokrata párt titkárságának jelenlegi helyiségében lesz. 

Ezek a hírek, a pártra vonatkozóak, teljesen lesújtanak bennünket. 
Vágó minden agitáló képessége csődöt mond. Vágó igyekszik 
meggyőzni bennünket, hogy ez csak átmenet, s most már csak rajtunk, 
a kommunistákon múlik, hogy azokat, akik nem fognak tényleg a 
proletárdiktatúra álláspontjára helyezkedni, akik szabotálnak, 
elsöpörjük az útból, hogy itt tényleges, erős és megdönthetetlen 
diktatúra legyen. 

Vágót látszik igazolni az a körülmény, hogy reggel négy óra felé, 
amikor elkezdjük végigjárni a fegyver- és lőszerraktárakat, mindenhol 
a mi elvtársaink, a régi kommunista párt munkástagjai vannak. 
Meglett, komoly férfiak. Jelentik mindenhol egyformán: - Minden 
rendben van, minden csendes, semmi rendzavarás, semmi ellenállás. 

Mire az utolsó helyen is ezt a megnyugtató választ kapjuk, s autónk a 
Soroksári úton igyekszik velünk vissza a városba, már hajnalodik. 
Pest környéki tejesasszonyok tejeskannáikkal sietnek a csendes, 
nyugodtan alvó város felé. A tavaszi reggel még hűvös, összehúzzák 
magukat, s nem veszik észre az utcasarkokra kiragasztott plakátokat, 
amelyek a proletariátus győzelmét hirdetik. 
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LENIN A SZIKRATÁVÍRÓNÁL 

A magyar 
emigránsok 
egy Lenin-
emlékünnepél
yén beszélte el 
egy szem- és 
fültanú.[15] 

Amikor a Forradalmi Kormányzótanács megalakult, szikratáviratban 
rögtön értesítettük az eseményekről orosz elvtársainkat. 
Megtáviratoztuk, hogy a külön kommunista és szociáldemokrata párt 
feloszlott, hogy helyébe az egyesült szocialista párt lépett. 
Megtáviratoztuk az egyezség lényeges pontjait és a Forradalmi 
Kormányzótanács tagjainak nevét. Orosz elvtársaink azt hitték, 
valamiféle misztifikációval, hamisított távirattal van dolguk. 

S ekkor Lenin elvtárs összekapcsoltatta magát a moszkvai szikratávíró 
állomással, és felhívta Budapestet. 

A csepeli szikratávíró jelentette a szovjetházban, hogy Moszkva 
beszél. 

Kun elvtárs ment a telefonhoz, és a Kreml és a Duna-parti szovjetház 
közt megindult a beszélgetés. 

- Itt Lenin. Kun Béla elvtársat kérem a telefonhoz. 

- Itt Kun Béla. A Magyarországi Tanácsköztársaság Forradalmi 
Kormányzótanácsa és a győzelmes proletárdiktatúra nevében, 
üdvözöljük a győzelmes orosz forradalmat. 

Lenin: Kun elvtárs van a telefonnál? 

Kun: Igen. 

Lenin: Igazolja magát! 
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Kun: Hogyan igazoljam magam, Lenin elvtárs? 

Lenin: Igazolja magát! 

Kun: Így, telefonon? Mivel? 

Lenin: Mondja meg, Kun elvtárs, miről beszélgettünk mi utoljára? 

Kun: Sokszor beszélgettünk, mire gondol Lenin elvtárs? 

Lenin: Azt mondja meg, miről beszélgettünk legutoljára. 

Kun: Most nem emlékszem rá pontosan. 

Lenin: Gondolkozzék. Itt nálam, a Kremlben, közvetlenül, mielőtt 
elutazott volna Magyarországra? 

Kun: Igen, most már emlékszem. Lenin elvtárs a parasztkérdésről 
beszélt. 

Lenin: Úgy van! Kérem, Kun elvtárs, adja át az orosz forradalom 
üdvözletét a győzelmes magyar proletariátusnak. A magyarországi és 
oroszországi munkások, parasztok és katonák győzelmes diktatúrái 
mint szövetségesek folytatják a harcot a világforradalomért. 

Így igazolta magát Kun elvtárs. Lenin útravalója a földkérdés volt.[16] 

  

A MÁSODIK VÖRÖS ÚJSÁG 

Mikor én bekerültem a szerkesztőségbe, az már a Rökk Szilárd 
utcában, a Budapesti Hírlap volt szerkesztőségében tanyázott. Itt 
hallottam, milyen mulatságos volt ennek a régi reakciós Tisza-lapnak 
az elfoglalása, hogy remegtek és hogy hajladoztak a régi lap újságírói, 
és hogy megijedtek, mikor kijelentették nekik, hogy szolgálatukra 
nincs szükség. 

A régi szerkesztőségből csak a szolgákat vettük át, néhány morcos 
öreg embert, akik évtizedek óta szolgálták az öreg Rákosi Jenőt, a 
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Budapesti Hírlap szerkesztőjét, és nem nagyon jó szemmel nézték az 
újonnan jött társaságot. 

Megbámultam az óriási, gyönyörű nyomdát, a kiadóhivatalt és a 
szerkesztők szobáit. Az újságírók szobái sötét, levegőtlen lyukak 
voltak, rozoga íróasztalok, poros papírokkal. Annál szebb volt a 
főszerkesztő szobája, melyben most Jancsó Károly, a mi 
főszerkesztőnk ült. 

Most már olyan igazi szerkesztőség volt a szerkesztőségünk, nem úgy, 
mint a régi Vörös Újságnál. Mások voltak a munkatársak, mások 
voltak a feladatok, más volt, hogy mint délutáni lap jelentünk meg, 
hogy reggel mentem be a szerkesztőségbe, elvégeztem ott a 
munkámat, aztán elmentem ebédelni az Otthon Írók és Újságírók 
Körébe, és más volt az is, hogy aztán délután úgyszólván privátember 
voltam. De más volt az is, hogy a lap százezrével került ki a 
nyomdából, hogy mikor fogyóban volt a papír, sárga, ropogós 
csomagolópapíron jelent meg a lap; más volt, hogy a lap egy részét a 
hivatalos rendeletek foglalták el, más volt, hogy mi adtuk ki a harctéri 
jelentéseket, és hogy idővel és papirosfogytával mi voltunk az 
egyetlen déli, és a Népszava volt az egyetlen reggeli lap. Más volt az 
is, hogy már nem voltunk kommunista lap, hanem a Magyarországi 
Szocialista Párt lapja, akárcsak a Népszava, és hegy a Népszavával 
való polémiánkat nagyon szőrmentén kellett lefolytatnunk, és végre, 
hogy mégiscsak kommunista lapnak éreztük magunkat... 

A főszerkesztő Jancsó Károly volt, az egyetlen idősebb ember az 
egész szerkesztőségben. Jancsó, származására erdélyi dzsentri, 
valamikor közigazgatási tisztviselő volt Biharban. Nagy szenzációval 
tűnt fel a neve, mikor nyakasan és bátran szembemerészkedett a régi 
vármegyei praxissal, s szegény, elnyomott románok ügyéért szállt 
síkra. Nagy dolog volt ez a háború előtti Magyarországon. Mikor 
Jancsót erre elmozdították állásából, a szociáldemokraták Pestre 
hívták. Jancsó akkor jó név volt. Állást is kapott a 
szociáldemokratáktól az Országos Betegpénztárnál. Ez volt az 
úgynevezett "Burg", a "fellegvár". Ide helyezte el a szociáldemokrácia 
minden vezető emberét, akiknek ilyenképpen biztos megélhetést, 



anyagi függetlenséget biztosított, s akiknek aztán a párt bürokráciáját 
kellett alkotniok. 

Azonban Jancsó Károly nem azért hagyta ott a magyar közigazgatást, 
hogy a betegpénztári állásért befogja a száját. A szociáldemokrata 
pártvezetőség nagy ámulatára Jancsó, amikor megindultak a belső 
harcok, a radikális ellenzék mellé állt. Kidobták a betegpénztárból, és 
Jancsó újságíróskodni kezdett. Mint az egész régi ellenzék, ő is 
belenyugodott a ténybe, hogy elvágták őket a tömegektől. Szabó 
Ervinnel tartott fenn kapcsolatot, és így került, mint a Világ című 
polgári radikális lap munkatársa, már a háború alatt összeköttetésbe az 
illegális mozgalom egyes csoportjaival. A kommunista párt 
megalakítása után a párt egyik legnépszerűbb agitátora lett, majd a 
parasztlap, a Szegény Ember szerkesztésével bízta meg a Központi 
Bizottság. 

Mert régi és becsületes ember volt és szakmabeli újságíró, Jancsó lett 
a Vörös Újság főszerkesztője. Jancsó szívesen hagyta, hogy régi 
ellenségünket, a szociáldemokratákat támadjuk. Ok volt bővivel. A 
szociáldemokraták minden alkalmat felhasználtak a diktatúra 
gyengítésére, a szakszervezeteknek az ellenforradalom frontjába való 
állítására. Jancsó örült, ha Hajdu Pali megtámadta a 
szociáldemokraták még mindig dédelgetett rendőrtisztjeit, vagy ha egy 
másik munkatárs megtámadta a szakszervezetek politikáját. De 
Weltner Jakab, a Népszava szerkesztője, sokkal agyafúrtabb, sokkal 
diplomatikusabb volt, mint mi, de meg Jancsó tényleg nem is tudta a 
Vörös Újságot kellően vezetni, hiányzott hozzá a marxista 
képzettsége. Ezért néhány hét múlva Rudas László vette át a 
főszerkesztőséget, Jancsó Pest vármegye közigazgatásának élére 
került. 

 
Régi "Visegrádi utcai" kommunista kevés volt a lapnál. Csak Hajdu 
Pali, Révai és én. Mi voltunk a legfiatalabbak, mint újságírók persze 
tapasztalatlanok. Mégis a többi kollégák igen kedvesek voltak 
hozzánk - talán, mert mi személyesen ismertük a "kormány vezető 
férfiait". Erősítést kapott a kommunista csoport Leitner Miska 
személyében. Erről a csendes, hallgatag emberről eddig mindenki csak 



azt tudta, hogy Lékai-Leitner Jánosnak, a Tisza merénylőjének a 
bátyja. Itt jobban megismertem ezt a makacs és konzekvens 
materialistát, aki már akkor arról beszélt, hogy az orosz forradalom 
egyik sarkpontja Azerbajdzsánban van, a bakui olajforrásoknál lesz az 
egyik pont, ahol támadni fognak az imperialisták. Leitner a 
külpolitikai rovatnál dolgozott. De nem nagyon hagyták dolgozni. 
Tölgy László, a segédszerkesztő nem volt megelégedve Leitner 
stílusával, s nem egy viccet csinált arról, hogy Leitner mindig 
Azerbajdzsánról beszél. Én jól megbarátkoztam Leitnerrel, sokszor 
beszélgettünk külpolitikai kérdésekről, a német forradalom kilátásairól 
stb. De beszélgettünk elméleti kérdésekről is. Akkoriban belefogtam 
Behterev Reflexológiájának fordításába. Lélek és test egysége, a 
marxista materializmusnak teljes, minden jelenségre való 
érvényessége, ezek voltak beszélgetésünk fő anyaga. Akkor 
ellentétben voltam Révaival, aki komplikált hegeli marxizmusba és 
"etikába" bonyolódott épp ebben az időben. 

A szerkesztőség többi tagjai volt szociáldemokraták és volt polgári 
újságírók voltak. Szociáldemokrata volt Gárdos Mariska, a Pártügyek 
naptárának összeállítója: Gárdos Sándor és Szakasits, a költő. Ezek az 
emberek a diktatúra után nagyon különböző árnyalattal, de 
valamennyien újra szociáldemokraták lettek. 

A "baloldali" polgári újságírók akkor fene nagy kommunisták voltak, 
és velünk együtt ellenzéke a szociáldemokrata pártnak. Néhány 
kivétellel ma mind újra polgári újságírók, amennyiben nem libatoll-
kereskedéssel cserélték fel az írótollat, mint Róbert Oszkár. Polgári és 
legpolgáribb vagy cionista újságírók, vállalkozók és 
ellenforradalmárok ma szinte valamennyien. 

Egészen más Jancsó Károly sorsa. Az ellenforradalom börtönbe 
vetette Jancsót, de ebben nincs semmi különös, ez megtörtént a 
polgárokkal is. Amikor a románok bevonultak Pestre, néhány román 
polgári radikális visszaemlékezett Jancsó Károlyra, aki Biharban védte 
valamikor a szegény oláhokat, aki Pesten mint publicista a 
nemzetiségek elnyomatása ellen harcolt. Ezek a román nemzeti 
forradalmárok kiszabadították Jancsót a börtönből, és elhalmozták 
szívességgel. 



Jancsó rögtön arra használta fel román összeköttetéseit, hogy egész 
csomó embert hozott ki a börtönből. Mikor a románok kivonultak 
Pestről, Jancsó is átment velük Romániába. S itt kezdődött Jancsó 
tragédiája. Harcolhatott Horthy és a magyar ellenforradalom ellen. De 
ennek ára volt: a román elnyomás ellen nem harcolhatott. Jancsó 
későn látta be tragikus és megbocsáthatatlan tévedését. Régi ismerőse, 
Goga Oktávián, a győzelem után kultuszminiszter. Egy nap Jancsó 
megjelent Goga előszobájában. "Kommunista vagyok" kiáltozta, míg 
el nem cipelték a beteg, kétségbeesett embert. Így szólnak a hírek 
Jancsó Károlyról, aki aztán nemsokára elborult elmével halt meg. 

Más, még másabb a hír, amit az egyik öreg morcos szolgáról tudok. 
Ez az öreg, az Ady elleni támadásairól híres Rákosi Jenő vén szolgája, 
aki bennünket látni se akart, a diktatúra alatt kommunista lett. 
Anélkül, hogy észrevettük volna. Nem volt olyan hangos, mint a sok 
többi csatlakozó. De mikor megszűnt a diktatúra, az öreg nem szűnt 
meg kommunista lenni. A munkájából kidobták, sok minden baja volt, 
nem tudják, mi lett belőle. Öreg volt már. 

  

TAYLORIZÁLNI AKAROK ÉS KORRUPCIÓT ÖLNI 

A "Kommunista kultúra"-rovat vezetője lettem, és az Ifjú Proletár, az 
ifjúmunkások központi lapjának a főszerkesztője. 

A kultúra rovatra a papírínség folytán alig maradt hely. Néhány 
kommünikét adtam le, lenyomattam a színházak heti műsorát, ennyi 
volt az egész vagy nem sokkal több. 

Ezen kívül írtam egy cikket: "Általános munkakényszer és 
proletárfegyelem" címmel. Ezt Tölgy, a segédszerkesztő, nem közölte. 
Sohase volt hely. - Örökérvényű cikkek - mondta nevetve -, 
várhatnak. 

Én azonban nagyon fontosnak találtam ezt a cikket, sőt kiegészítettem 
egész kis brosúrára. "Praktikus" példákat konstruáltam tételem 
magyarázatára. Ez a brosúra aztán - legnagyobb büszkeségemre - 
napvilágot is látott. Minden utcai árusnál kapható volt, és meg voltam 



győződve, hogy művem nagy segítségére lesz a kommunista termelés 
megvalósításának... 

Hallatlanul "előre" voltam ebben a művemben. Ha még valahol akad 
egy példány ebből a brosúrából, egyik jó bizonyítéka lesz nemcsak az 
én, hanem azok zavarodottságának is, akik ezt a brosúrát kiadták. 
Tartalma körülbelül ez volt: 

Bebizonyítom, hogy mindenkinek dolgoznia kell: "aki nem dolgozik, 
ne is egyék". Ennek a munkának azonban racionális okokból 
kollektíve kell történnie. A példát az aratásból vettem: a kaszás, a 
marokszedő, a kévekötő és a kisgyerek, a kötélverő. Minthogy az 
egyik a másik nélkül nem tud dolgozni, a bérnek, azaz az egyes 
munkásokra eső értékeknek is egyenlőknek kell lenni. Ami pedig áll 
egy kaszásra, az áll az egész mezőgazdaságra és a többi, és a többi. 
Célom nem volt több és nem volt kevesebb, mint ezzel és az ezt 
követő röpiratok sorozatával a mezőgazdaság racionalizálását, vagy 
mint akkor gondoltam, taylorizálását propagálni. Mert hiszen a 
mezőgazdaság nagyüzembe vétele már megvolt... Amit közvetlenül 
propagáltam, az az volt, amit Marx a Gothai program kritikájában a 
második fázisnak nevez: mindenki képessége szerint termel, és 
szükséglete szerint fogyaszt. 

 
A mezőgazdaság szocializálásában már a "második stádiumnál" 
tartottam. A napi harcokban való részvételem nem volt sokkal különb. 

Az ellenforradalmi mozgalmak epizódoknak tűntek fel előttem, a 
térdre kényszerített ellenség utolsó vonaglásának. A pénz 
elértéktelenedése, kormányunk bankjegyeinek visszautasítása, úgy 
gondoltam, propagandával, felvilágosítással hamar rendbehozható. 
Különben is hallottam, hogy az elkobzott aranyból pénzt veretünk, és 
akkor: íme, mi az aranyat kiosztjuk, csak munkát és gabonát akarunk. 

Mindennap minden jobban tetszett. A rossz étel: defetista jajgatás. 
Mert a Vörös Hadsereg mindennap erősödik. A szocdem 
ellenforradalom? Azzal majd elbánunk! Nem volt nálam 
kormányhűbb ember. Minden rendben volt - s ami nincs rendben, az 
meg apró maradványa a régi világnak, amit játszva elintézünk. Ilyen 



régi maradványa a korrupció is. Tehát ezek ellen a korrupt élősdiek 
ellen kell felvenni a harcot. 

 
Igen kis dolgok voltak, amiket ennek a harcnak jegyében, úgy első 
kapásra megírtam. Megírtam, hogy az országos 
propagandabizottságba polgári egyének furakodtak be, és megírtam, 
hogy az ifjúmunkás ügyosztályban egy orvos monoklival a szemén 
tárgyal az ifjúmunkásokkal. Közben gyűjtöttem a többi anyagot, és 
írtam belőle egy cikket, és név szerint is megneveztem egy helyettes 
népbiztost.[17] 

Azonban Rudas László, a Vörös Újság ekkori főszerkesztője nem 
engedte leadni ezt a cikket. Erre írtam egy másik cikket úgy 
általánosságban a korrupció, polgári allűrök és polgárok befurakodása 
ellen. Ezt a cikket átengedte Rudas. 

Másnap a Népszavában Weltner, mintegy feleletül, cikket írt ilyen 
címmel: "Neveket kérünk." Megtámadta a rágalmazókat, akik 
általánosságokat írnak a korrupció ellen, gyanúsítanak, és nem mernek 
konkrét eseteket megnevezni. 

A Weltner-cikk megjelenése után magához hivatott Rudas. 

- Kérem, leadhatja a cikket. De figyelmeztetem, hogy esetleg már 
holnap el kell hagynia a szerkesztőséget. 

- Rendben van - mondtam, és magamban azt gondoltam, hogyha ezért 
el kell hagynom a szerkesztőséget, akkor szívesen elhagyom. 

Azonban nem az következett, amit Rudas várt. Az ügy váratlanul 
szenzációs lett. A vizsgálat megindult, a vizsgálatnál kipakoltam 
dolgokkal, amiket nem írtam meg. 

Egy vagy két nap múlva közlik velem a szerkesztőségben: - Kun 
kerestet, azonnal menj fel hozzá. 

Ehhez a kerestetéshez mindenféle kombinációkat fűztek. Néhányan a 
"kollégák" közül kerültek, mint a bélpoklost. Azonban nem lettem 
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"kegyvesztett". Kun megdicsért, és kért, hogy folytassam kíméletlenül 
a kampányt. 

A helyettes népbiztosnak rövidesen le kellett mondania. 

Az első ügy után egész búcsújárás indult meg hozzám a Vörös 
Újságba. De a legtöbbször használhatatlan dolgokkal jöttek. Így 
például legalább két tucat középiskolai tanár járt nálam, mind azt 
jelentette, hogy egy elvtárs, aki ekkor meglehetősen vezető pozíciót 
töltött be, a háború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben című mű felelős szerkesztője volt. Sokan a hónuk alatt hozták 
a vaskos kötetet, a bizonyítékkal. 

Persze elutasítottam őket. A felfedezés nem volt nagyon felemelő, de 
az elvtárs akkori munkája ellen nem volt kifogás, s nem jutott 
eszembe a régi dolgok miatt akciót kezdeni. Hiszen, ha csak az kell, 
lett volna elég szociáldemokrata, aki még sokkal cifrább dolgokat is 
csinált. Nem tudom, helyes volt-e eljárásom... 

Voltak azonban komolyabb dolgok, amikben még az említett cikk 
előtt megkezdtem a nyomozást, s ahol már egyszer lőcsöt akasztottam 
Weltner Jakabbal. Ez a Bíró Dezső esete volt. 

Bíró Dezső a Népszava üzletvezetője és a lap sportrovatának 
szerkesztője volt. Nagy szerepet vitt ekkoriban is a sportügyekben. 
Ennek a derék "szocialistának" sikerült valami módon kieszközölnie, 
hogy Brüll Alfréd, a Magyar Testgyakorlók Köre, egy polgári 
sportegylet elnöke "vissza"-kapjon egy nagyobb pénzösszeget, 
mégpedig nem szovjet-, hanem a régi, a lánckereskedésben ázsiós, 
"kék" pénzben. Ez dupla kijátszása volt az akkori pénzes 
bankrendeletnek. Érthető, hogy érdeklődtem a pontosabb részletek 
iránt. 

Egyszer a szerkesztőségi telefonon beszéltem a dologról 
informátorommal. 

Másnap bejött a szobámba Jancsó, mert ez még Jancsó idejében volt. 



- Mit beszélt maga tegnap Bíróról telefonon? - kérdezte Jancsó 
ijedten. - Itt van nálam Weltner, Bíró és még egy sereg ember. Ki 
akarják magát végezni. Hát mi van? 

Elmondtam Jancsónak, miről van szó. 

- Én még egyebet is elhiszek erről a bandáról - mondta Jancsó -, de 
most nem tehet mást, mint tagad. 

Bementünk a főszerkesztői szobába, ahol már ott ültek a nagy 
karosszékekben a szocdemek. 

Weltner úgy fogadott, mint egy inkvizítor, s meg kell hagyni, szóról 
szóra elmondta az előző napi telefonbeszélgetést, azt, amit én 
mondtam a telefonba: - Ezért kitekerjük a pasi nyakát - és minden 
egyéb szóvirágot. 

Én közben már nyugodtan gondolkodhattam a feleleten. 
Végighallgattam Weltner szóáradatát, és csak ennyit mondtam: 

- Kérem, szembesítse velem, aki ezt az állítólagos beszélgetést 
hallotta. 

Weltner vörös lett, mint a pulyka, Bíró meg sárga, mint a sajt. Weltner 
makogott: 

- Majd még lesz folytatása az ügynek. 

Eltávoztak ezek a sajtok, pulykák és az egész étlap, és a folytatás 
persze elmaradt. De megakadt az én nyomozásom is. 

Weltnerék ezzel elárulták, hogy már a diktatúra elején kémkedtek 
utánunk. Sajnos, mi alig vetettünk ügyet erre a kémkedésre. 
Lebecsültük az ellenfelet. 

De hogy is lehetett volna másképp? "Egy-két ellenforradalmi 
megmozdulást, néhány korrupciót le kell gyalulni, és aztán helyben 
vagyunk..." 

Hát nem egészen így ment. Sőt egyáltalában nem így ment. 



  

MÖGLÖSZ ELVTÁRS 

A helyettes népbiztos panamáival kapcsolatban (mikor már 
köztudomású lett, hogy Kun Béla helyeselte a leleplezést) magához 
hívatott a belügyi népbiztos helyettese, Vágó Béla. 

Ez a Vágó Béla, lelógó ritka kis bajuszával, mongolos vágású barna 
szemével, kissé kiálló pofacsontjával mokány magyart mutatott, és 
olyan zamatos köcskeméti tájszólással beszélt, hogy ez az én 
Somogyhoz szokott fülemnek külön, ritkán élvezett gyönyörűség volt. 

- Üjjön csak lö - mondta Vágó -, majd mögbeszéjjük. 

Nem tudtam, mit kellene megbeszélni, de szívesen leültem a nagy 
miniszteri szoba sarkában, és bámultam, hogy fogadja Vágó az ügyes-
bajos embereket. 

Bejön három ember. Az egyik elmond valamit. (Csak hazudhatnék, ha 
konkréten meg akarnám mondani, miről volt szó, de úgy rémlik 
valami nagyon zavaros és nagyon kis ügyről.) 

Vágó türelmesen végighallgatta az emberek beszédét, aztán így felelt: 

- Mönnyenek szépön haza, möglösz. - S mintha pontot tenne ezután a 
mondat után, kis szünetet tart. Aztán keményen, erélyesen, 
szemöldökét megmorcolva ismétli: - Möglössz!!! 

Lekezel velük, és kituszkolja őket. 

Az ajtó be se csukódhatott mögöttük, már tolakszik is befelé a másik 
küldöttség. Vágó ezeket is meghallgatja. Aztán: 

- Mönnyenek szépön haza, möglösz. - S mintha pontot téve ezután a 
mondat után, megint keményen és erélyesen, két sz-szel, felkiáltójellel 
és szemöldök morcolásával. - Möglössz!!! 



Jön a harmadik küldöttség. Ezek valami komolyabbról számolnak be. 
A régi emberek intézik a járás dolgait, és rózsaszínre mázolva, új 
nótára a régi táncot járatnák a paraszttal. 

- Mönnyenek szépön haza, möglössz... Möglössz! 

És a negyedik, ötödik, nyolcadik, a tizedik küldöttség. 

És Vágó csak újra meg újra: 

- Mönnyenek szépön haza - és - Möglössz. 

Pontosan, mindig egyformán úgy szóban, mint hangárnyalatban és 
szemöldök-mozgásban. 

Fészkelődni kezdek, szeretnék már elmenni. Vágó észreveszi. 

- Így mögy ez egész nap - magyarázza. - Nincs egy pörc nyugta az 
embörnek. 

- Nekem már a szerkesztőségbe kell mennem, Vágó elvtárs - mondom. 

- No, majd máskor mögbesszéjjük - búcsúzik tőlem Vágó. Máig se 
tudom, mit akart velem mögbeszélni. - Maga feljegyzi, amit itt az 
emberek mondanak? - kérdem már távozóban. 

- Jegyözze a fene. 

- Estére emlékszik majd mindre, ügyek, nevek? - kérdezem kétkedőn. 

- Mit emléközzem? Nem löhet most úgyse ezökkel foglalkozni. De 
megnyugtatom őket. A politikában ez a fő... 

Este a Hungáriában mondom Ottónak és Sallainak. 

- Voltam a Möglösz elvtársnál a belügyben - és azonmód eljátszottam, 
hogyan fogadja Vágó a panaszosokat. 

Sallai halvány arca kipirult. - Disznóság - mondta csendesen, de 
valami belső fogcsikorgatással. - Hogy mer ígérni, előre tudván, hogy 
nem tartja meg! 



- Nemhiába utálta Szabó Ervin - emlékezett újra Korvin Ottó. 

Én másoknak is eljátszottam a mókát. És a "Möglösz elvtárs" csúfnév 
rajta maradt ezen a "politikuson". 

  

AZ ÉLEN AZ IFJAK 

Az ifjúmunkás-mozgalom, mely még a diktatúra előtt teljesen a párt 
befolyása alá került, most osztatlanul a miénk, a diktatúráé volt. Itt 
nem tudott becsempészkedni a szociáldemokrata ellenforradalom, itt 
tényleg a szocializmus megvalósításán dolgozott az ifjúmunkásság: 
kurzusok folytak, ment a tanulás, a szervezés. S mikor a frontra kellett 
menni, akkor a frontra ment a fél vezetőség... 

A Vörös Újság szerkesztőségében szerkesztettem az ifjak lapját, az 
Ifjú Proletárt is. Ez jobb munka volt, mint a sovány "kultúra" rovat, 
több munkát is fordítottam rá. 

Az általános optimizmus adta meg ennek a lapnak is a jellegét. Inkább 
tanító, mint politikai arculata volt a lapnak. S még a tanító cikkek 
között is túlsúlyban voltak a természettudományiak. Legjobb 
munkatársaim a mérnök-csoportból kerültek ki. Ifjú medikusokkal is 
írattam. A cikkek érdekesek voltak, népszerűen írottak, megfogták a 
fiúk fantáziáját. Sok ifjúmunkás jött fel, akikkel megbeszéltem a lap 
tartalmát, akik kritizáltak, tanácsot adtak. Én egy cikksorozatot írtam a 
tudomány hasznáról az emberi társadalomban. A technikai és 
természettudományos cikkek mellett még sok szépirodalmat adtam. 
De ebben már hiány volt. Kénytelen voltam kivonatosan Tolsztoj Úr 
és szolga című elbeszélését közölni, mert nem találtam jobbat, azaz 
hogy aktuálisat. Emlékszem egy jó elvtársnő rossz versére. Nem 
közöltem. Majdnem egészen hiányoztak a történelmi cikkek. Még 
nagyobb hiány volt aktuális politikai cikkekben. 

Csak néha ébredtem fel egy pillanat idejéig a - gyakorlatra. Ha 
elkerültem az íróasztal mellől. 



Az ifjúmunkások agitátorképzőjében tartottam tanfolyamot "Hogyan 
agitáljunk" címmel. A résztvevők közt kevés volt a munkás. Egy-két 
kivétellel diákok, gimnazisták voltak, akiket "érdekelt" az ügy, akik 
"meg akarták nézni", mit is lehet ezeken a kurzusokon tanulni? Ezért 
mindjárt avval kezdtem, hogy a tanulás nálunk kötelezettséggel jár. - 
Aki ezeket a tanfolyamokat végighallgatja - mondtam -, annak, ha 
kommandírozzák, ki kell menni a falvakba, ki kell menni a frontra, ott 
agitálni. Aki csak hallgatni, legjobb esetben vitázni jött a mi 
kurzusunkra, az mindjárt menjen is haza. - A régi, fegyelemre 
beállított Korvin-csoportbeli hang volt ez, és nagyon jól hatott.[18] 

Szép volt az ifjúmunkás-mozgalom, a Lékai János lázas és mégis 
kemény kis keze alatt épülni kezdett valami, ami máig se dűlt össze, 
ami máig is él... 

Az ifjúmunkások kongresszusa talán a legérdekesebb, és biztos a 
legszebb kongresszusa volt a diktatúrának. Itt végre össze is 
találkozott a politika és a nevelés. Lékai politikai referátuma fanatikus 
optimizmus volt, melynek a megvalósítás mindenre kész jó szándéka 
adta az erőt. Bizonyára ez a kongresszus is tele volt utópiával. De az 
ifjúmunkásság oly energiával látott az új világ építéséhez, hogy itt 
joggal nem látszott semmi lehetetlennek. 

A Kormányzótanács néhány tagja is beszélt a kongresszuson, a 
kommunisták. A volt szociáldemokraták közül egyedül Bokányi 
Dezső jött el. Jeges hidegség fogadta. Bokányi ellen heves harag volt 
bennünk. Pár hónap előtt még ő volt a szociáldemokraták fő szónoka, 
s Bokányi nagyon elbánt velünk. Egy gyűlésen Bokányi saját kezűleg 
ráncigált le egy ifjúmunkásnőt a pódiumról. A jeges hidegség csak a 
kezdet akart lenni. Mert elhatározott dolog volt, hogy Bokányi verést 
kap, akármennyire népbiztos is. A jel a támadásra az első ellenséges 
szó, az első "bremzelő" szocdem frázis lett volna. 

De íme, Bokányi felmegy a pódiumra és így kezdi: 

- Fiaim!... - Szép, barna szemében megcsillan a könny, a hangja kicsit 
remeg a megindultságtól. Ez nem volt műmeghatottság, erre nagyon 
éles fülünk és szemünk volt, különösen Bokányinál, akit nem akartunk 
szeretni. 
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- Engedjék, hogy fiaimnak szólítsam magukat - hangzott az öreg 
Bokányi mély, szép hangja. - Hiszen régen volt, mikor én mint 
ifjúmunkás első lelkesedéssel indultam harcba a szocializmusért, 
melyet maguk meg fognak valósítani. 

És Bokányi beszélt az ifjúságáról, régi harcokról, régi 
nélkülözésekről. Gyönyörű beszéd volt! Talán nem olyan, ahogy 
manapság beszélnek, hanem régimódi, költői képekkel teleszőtt 
beszéd. Szívesen kinevettük volna - de elragadott bennünket ez a régi 
tisztaságára emlékező öreg harcos, akinek mi, az ifjúmunkás-
kongresszus, a régi ideálok megvalósítója voltunk. Meghatódtunk, s 
ha nem szégyelljük, elpityeredik az egész büszke ifjúmunkás-
kongresszus... Olyan tapsot kapott Bokányi, mint senki más! Én a 
combomat csipkedtem, hogy ne bőgjek, hogy ne mutassam, hogy 
kisfiú vagyok. 

A szünetben egymásra néztünk, mi, akik elhatároztuk, hogy leverjük a 
pódiumról az öreg "bremzelőt". 

- Az öreg megfőzött bennünket - állapította meg az egyik fiú. 

- De nem bremzelt - tette hozzá objektíven a másik, hogy ekképpen 
takargassa meghatottságát. S evvel elkönyveltük Bokányi sikerét. Hát 
ilyenek voltunk. 

Akkor és azután is sokszor gondolkoztam azon, amit úgy hívnak: "a 
szónoki hatás elemei", éspedig azokon az elemeken, melyek nem az 
értelemre hatnak. Bokányinak nemcsak gyönyörű, megfogó hangja 
volt. Az is nagyon hatott, hogy Bokányi úgynevezett "szép ember" 
volt. Ez a szépség is kicsit régimódi, a lelógó, nagy bajuszát mintha 
ezelőtt tíz meg húsz évvel a szocialista vezérek képén láttuk volna 
már. Hát ilyen, kicsit olajnyomatos szépségű ember volt Bokányi. Az 
öreg építőmunkás inkább úgy nézett ki, mint az a derék, egészséges 
parasztgazda, az a kép, mely az ő rezidenciájában, a betegpénztárban 
lógott a falon. A józan gazdát és viruló családját ábrázolta ez a kép, 
míg egy másik a részeges parasztot illusztrálta, aki háza népével 
együtt nyomorban tengődik, tönkremegy. 



Fontos az, hogy az agitátor már külsejében is olyan legyen, hogy a 
hallgatóság személy szerint is szívesen azonosítsa magát vele, 
valahogy így: "Szívesen lennék ennek a bőrében, szívesen lennék az, 
ami ő". 

Ilyen meggondolásra akkor szükség volt. A már gyakran 
ellenforradalmi hangulatú falukból sokszor jött a hír, hogy a parasztok 
elkergették a "taknyos" és nem tudom miféle "pesti" agitátorokat. A 
primitív, főképp a paraszti hallgatóságra csak testileg is hibátlan 
ember tesz erős hatást. Persze, ez is csak általánosságban érvényes. 

  

MINDEN SZÉP ÉS RENDBEN VAN 

Az ifjúmunkások kongresszusa, azt hiszem, történelmileg is egyik 
kiemelkedő pontja a magyar diktatúrának. Nem csuda hát, hogy 
nagyszerűnek találtam, és tele boldog bizakodással dolgoztam. De 
sokkal csodálatosabb, hogy a néhány első nap után kezdtem mindent 
szépnek látni, semmi hibát nem találtam a diktatúrában, és - 
mindinkább apolitizálódtam. 

A harcom a korrupció ellen egyik jele ennek az apolitizálódásnak. A 
szociáldemokraták elleni csatározásokra volt ugyan kedv a Vörös 
Újság fiataljai között, de nem folyt ez a harc komoly erővel, és nem is 
igen vettem részt benne. A "baloldali" mozgalmat pedig egyenesen 
elítéltem. A diktatúra gyengítésének tartottam a belső villongást és 
komolytalannak, mert főképp a IV. kerületi munkástanács, a Belváros, 
az intellektuelek, Demény Ottó, álltak e mozgalom középpontjában. 
Organizatorikus kapcsolatot, bár erre többször felszólítottak, nem 
tartottam velük. 

A diktatúra nehézségeit egyszerűen átmeneti jelenségeknek tartottam. 
A frontokon jól álltunk, a cseh fronton előrenyomultunk - minden 
más: ellenforradalmi jámbor szándék és nem több. Maguk az 
ellenforradalmi akciók is csak epizódoknak tűntek fel előttem. A 
szovjetházba ugyan becsaptak a dunai monitorflottilla gránátjai, de 
aztán el kellett tűnni a néhány tiszt által vezetett felkelésnek, és jót 
nevettem a gyávákon, akikről egész legendák keringtek, hogy milyen 



nevetségesen viselkedtek, mikor lőtték a szovjetházat. Igaz, hogy nem 
is informált bennünket a tényleges helyzetről senki. A párt és az állam 
hivatalos lapjának voltunk munkatársai, de nem emlékszem egy 
szerkesztőségi megbeszélésre sem, ahol irányító vagy informáló 
utasításokat kaptunk volna... 

Olyan jónak láttam a helyzetet, hogy megint volt szabad időm. 
Eljártam a szerkesztőségbe, elvégeztem a munkámat a lapnál és az Ifjú 
Proletárnál, egyszer-kétszer hetenként megtartottam az ifjaknál az 
agitátorképző kurzust, aztán elmentem az Otthon Írók és Újságírók 
Körébe ebédelni. A kosztot még túl jónak is találtam afféle 
újságíróknak, akik ide jártak, és a rossz kosztról panaszkodtak. Aztán 
körülbelül végeztem is. Elmentem a szovjetházba barátaimhoz, vagy a 
könyvkereskedéseket jártam, és könyveket vettem, mert másra pénzt 
kiadni nem volt mód, aztán elmentem az asszonyomhoz. Itt ugyan 
telebeszélték a fejemet, hogy minden lepedőt el kell cserélni 
élelmiszerre, különben a gyereknek nincs mit enni, de hát engem 
megnyugtatott, hogy egyelőre még van az asszonynak lepedője, aztán 
úgyis itt az aratás meg az új aranypénzt; ez a kis baj, és hogy az 
asszony lánckereskedőkkel paktál, egy csapásra elmúlik. 

Nyugodt bizakodásomban azt hittem, hogy egy nappal a forradalom 
után most az evolúcióban vagyunk. Harci kedvem is nagyon 
megcsappant. Mikor például a budapesti munkástanács elhatározta, 
hogy tagjainak fele kimegy a frontra, én mint a VIII. kerületi 
munkástanács tagja, jelentkeztem az Üllői úti laktanyában. 
Álldogáltunk és vártunk ott egész délelőtt. Már a hosszú várás is 
megcsökkentette a lelkesedést. Az emberek azt kritizálták, ki jött el, ki 
maradt otthon. Mikor aztán megkérdezték, ki van munkában, mert 
annak nem kell a frontra menni, én jelentettem, hogy a Vörös 
Újságnál dolgozom... Itt kell megemlítenem ennél is súlyosabb 
hibámat, mely bizonyos mértékig Cserny Jóska rehabilitációja is 
legyen. 

A diktatúra első heteiben történt még, hogy találkoztam Csernyvel. 
Jóska engem jól ismert, még a Visegrádi utcából. Elmondta, hogy 
micsoda pompás különítmény élén parancsnokol ő most, a burzsujok 



remegnek, ha őket, a "Lenin-fiúkat" látják. Ők verik le az 
ellenforradalmat, ők mennek minden veszélyeztetett pontra. 

- De éppen egy ilyen gyerek kellene mellém, mint te vagy - mondta. - 
Ketten majd rendbetartjuk a társaságot. 

Azt feleltem, hogy a "Kommunista kultúra" rovatát szerkesztem a 
Vörös Újságban, és nincs érkezésem a "Lenin-fiúknál" dolgozni... 

Nem hiszem, hogy én voltam az egyetlen, aki Cserny ajánlatát 
visszautasította. Így történhetett, hogy politikai vezetés híján a 
terrorista különítmény bizony nem mindig állt hivatása magaslatán. 

Harci elszántságot akkor mutattak, mikor a szociáldemokraták 
unszolására a Forradalmi Kormányzótanács elhatározta, hogy 
feloszlatja ezt a terrorista különítményt. Akkor kiállították az ágyúkat 
tanyájuk, a Batthyány-palota elé, és gépfegyvereket raktak az 
ablakokba. 

Ámbár mindvégig volt ebben a büszke és szilaj társaságban nem egy 
igaz és elszánt elvtárs. Ők voltak akkor, fekete bőrkabátjaikkal a pesti 
utca hősei. Ahol Cserny megjelent a fekete uniformisban, lobogó 
vörös sállal a nyakán, övében a kézigránátok, ott tudta az ember: 
ebben a városban forradalom volt. 

A diktatúra bukásakor Cserny és a különítmény legjobbjai 
feleszméltek a veszély pillanatában, és harcolni akartak. Csak később 
a börtönben, mikor Cserny előtt minden elhomályosodott, tudták sima 
szavakkal megkeríteni ezt a szegény óriási és mégis gyönge jellemű 
matrózt. Cserny vallott, és sorra mutogatta, kik voltak a társai. Azt 
gondolta, árulása megmentheti. Csak a bitófa alatt értette meg újra, 
hogy a burzsoáziánál nincs kegyelem. 

Nyomorult és szomorú szerepet játszott Cserny Jóska a börtönben. 
Vajon nem lett volna-e más Cserny Jóska és a különítménye, ha kellő 
politikai iskolázás és ellenőrzés alá került volna? 



Cserny felett az ellenforradalom ítélkezett. Ha mi ítélhettünk volna 
felette, akkor róla is úgy szólna a nóta, mint a kuruc harcok 
Csernyjéről: 

Kár, kár, kár vala Ocskay Lászlónak 
Ekkora vitéznek, lenni árulónak. 
De nem kár, kár, kár fekete hollónak 
Szemeit kivájni hitvány árulónak... 

  

A VÁROS 

Budapest világváros. Balkán, Csikágó, Wildwest és Berlin is egyben. 
Külön humora van ennek a városnak, melyben az ellentétek 
találkoznak, ahol magyarok, németek, törökök, zsidók, szerbek 
évszázadokon át keveredtek egymással. De nem ezek a fajok adják a 
város jellegzetességét, hanem az a tény, hogy a lakosok legnagyobb 
része a faluból és a kisvárosból került fel: hisz Budapest csak 48 után, 
vagy inkább csak a 80-as években lett nagyváros. A munkások faluról 
jöttek. A régi városi munkások száma igen csekély, ezek is németek 
vagy zsidók voltak. 

Budapestnek nincsenek tradíciói. A nacionalizmus is igen gyenge 
lábon állt, mert egy időben Habsburg-ellenes és Habsburg-párti, 
monarchista és monarchia-ellenes kellett hogy legyen. Nehéz volt 
Ferenc Józseffel is, akit 48 gyilkosaként gyűlölni és mint "apostoli jó 
öreg királyunkat" tisztelni tanítottak az iskolában. 

A háború szörnyű eret vágott Magyarországon. De a gyártőke még 
hatalmasabb lett, és a nagybirtok úszott a kapitalista árral. 

Az összeomlás utáni nemzeti handabanda éppoly hazug volt, mint az 
ellenforradalom "királyhű" volta. Ez a kuvasz-burzsoázia, a monarchia 
e "bátor" tisztjei semmiféle nyílt ellenállást sem fejtettek ki. 

Csak mikor a diktatúrát belülről, a szociáldemokrata árulás 
szétmarcangolta, akkor merészkedtek ki búvóhelyükről. 



De a vicc, a vásárcsarnokbeli agitáció, a "véletlen" beszélgetések a 
villamoson, ez volt a fegyverük, fegyver, melyet megtorlatlanul 
használhattak: "Miért diktál a proletár?" "Mert nem tud írni. 

Számtalan vicc került forgalomba. Az antiszemitizmus is virágzott. 
Közben pedig folytonosan hűségeskük. A bezárt üzletek ablakain öles 
betűk: "Éljen a proletárdiktatúra!" Ez volt az ablakbiztosítás. 

Csepel, mely március 21-én ki akart bennünket szabadítani, 
elégedetlenkedett. Sehol se volt olyan jó és annyi ennivaló, mint 
Csepelen, de ez se volt elég. A szociáldemokraták értették a dolgukat. 
Jött az egyik, és sült galambot ígért. Aztán jött a másik, és csodálta, 
milyen rossz a koszt... 

A nyomda szabotált. A Vörös Újság lekésik a frontra induló vonatról. 
Dupla söradagot követel a nyomda. Először szesztilalom, most dupla 
sör. Szomorú, de azért csak csekélység... 

Hisz mindez csak átmeneti nehézség... 

A munkásezredek lába előtt dong a járda. Felfegyverzett prolik, a 
Vörös Hadsereg ifjú katonái. Nemzetközi ezred. Oroszok és szőke 
bécsi fiúk. És a komor legények a fekete bőrkabátban. 

A Batthyány-palota előtt gépfegyverek állnak. "A vörösök hős serege 
áll...", nyomul előre, maga előtt kergeti az ellenséget. Románia jön 
ellenünk. A szerb a határon áll. De fut már a cseh, és fenn északról 
jönnek már az orosz testvérek, Lenin fiai. 

Szamuely Moszkvába repül. Az orosz szovjeteket szorító gyűrű lazul. 
Az ellenség, melyet mi magunkra vonunk, megkönnyíti a testvérek 
harcát. Csak kitartás! 

Hetek óta tanakodnak a polgárok. "Három napig se tarthatják már 
magukat." "Az antant... jön az antant..." S mégis! Vörös diadalkapuk, 
vörös zászlók, vörös transzparensek. 1919. május elseje! 

Dübörögnek a léptek... 



Üresek a házak, az ablakok zárva. Vagy barát vagy, és a tömegben 
haladsz, vagy ellenség, s nem lobogtatsz kendőt az ablakból. 

Ötszázezer ember, kétszer ötszázezer kemény, hadi, foszlós cipője 
csattog és dübörög a város gránit utcáin. A grániton, amit a munkások 
raktak, a grániton, amit munkásvér öntözött. 

Munkások, asszonyok, katonák, gyerekek. Aztán jönnek, akiknek a 
lába ottmaradt valahol Grodeknél vagy Belgrádnál, az uzsoki 
szorosban vagy a Piavénél. Gránát tépte le ezeket a lábakat, mások 
lába meg elfagyott, mert papírtalpú cipőt szállítottak a 
hadimilliomosok. 

Jöttek. Mind. Komolyan, komoran... 

Kemény volt ez a város, kemény, mint az utcák gránitja, mely lábuk 
alatt dongott. 

 
Szent Margit szigete, ősrégi gyönyörű kert a Duna közepén. Azelőtt 
beléptidíjat fizetett, aki ide akart jönni. Csak a gazdagok jártak ide. 
Proliból csak az, akinek mint szolga, kocsis, pincér, kertész vagy 
konyhai munkás akadt itt dolga. 

Ma a gyerekeké a sziget. 

"Minden a mienk" - kiáltja feléjük a vörös transzparens. S felnőttek 
ezen a napon nem jöhetnek a szigetre. Csak ha gyerekkel jönnek. 

Vörös zászlódíszben a város. Vörös diadalívek, vörös árbocokon 
lobognak a zászlók. Újonnan mázolt villamoskocsikon hirdeti az írás: 
"Világ proletárjai, egyesüljetek!", és jókedvűen fut délután a villamos 
a Hűvösvölgybe, a Városligetbe. 

 
Már másnap kezdődött a morgás. "Vagonszám hozatták külföldről a 
vörös festéket. Inkább ennivalót vennének. Kár a drága pénzért." 

Igen. Drága pénzért hozattuk. És helytállunk érte. 



Testvér, ne feledd a májusodat! Ne feledd a szépet és emlékezz a 
keserűekre! Ne feledd a májust 26-ban, mikor az ünnep első órájában 
jött a hír: "Általános sztrájk Angliában". Ne feledd a berlini májust 
1929-ben. Ne feledd el! Szeretet és bosszú egy - ikertestvérek. Csak 
aki nem felejt, tud szeretni, csak aki nem felejt, tud bosszulni. 

  

JÚDÁS ÉS JUDIT 

Dunakorzó. Hungária-szálloda. Valamikor az előkelő Budapest 
találkozóhelye. Délben a Dunakorzón sétált és flörtölt minden 
jólöltözött semmittevő, s este a Hungária-szállóban szupíroztak. A 
Hungária volt az előkelő idegenek szállója is, piros bársonnyal bevont 
lépcsőjén csak szobalányok, pincérek és előkelő gazdagok jártak, 
mióta a ház megépült. Egész tizenkilenc márciusáig. 

Aztán márciusban két gépfegyver került a főbejárat elé, néhány 
bőrkabátos matróz, s parancsnokuk Dögei Imre. 

A Hungária-szálloda pedig átkeresztelődött egyes számú szovjetházzá. 

Itt laktak és itt étkeztek a népbiztosokba népbiztosok családja, a vidéki 
delegáltak, itt volt szobája azoknak is, akikre minden pillanatban 
szükség lehetett, a vörös őrség, a politikai ügyosztály, a külügy, a 
cenzúra, a Vörös Újság, az élelmezésügy legfontosabb hivatalnokai. 
Ez nagyon célszerű dolog volt. Éjjel az ágyból összedobolhatták a 
szükséges embereket, akár Korvinra volt szükség, akár Szamuelyre, 
akár a pénzügyi népbiztosra. Még éjjel lefolyhatott a tanácskozás, és 
reggelre már cselekedni lehetett. Főképp a kommunisták laktak 
állandóan a szovjetházban. 

Nekem nem volt ugyan szobám, de én is gyakran feljártam, főképp 
régi barátaimhoz. Itt lakott két egymásba nyíló szobában Korvin Ottó 
és Sallai, másik két egymásba nyíló szobában Boross, Révai és Hajdu 
Pali. Ezek voltak azok a szobák, ahová gyakorta jártam. Boross-sal 
ifjúmunkás-ügyekről, Révaival és főképp Hajduval a lap körüli 
ügyekről beszélgettünk; Ottót és Sallait úgy régi ragaszkodásból 
látogattam. A többi szobába ritkán vagy sohase nyitottam be. 



Az ottlakó emberekkel inkább csak az étteremben találkoztam, ahol - 
minden legendától eltérően - éppoly rossz koszt volt, mint minden 
egyéb vendéglőben, és rosszabb, mint az újságírók otthonában. 

Sokszor találkoztam a folyosón, lépcsőházban, a hallban, Sinkó 
Ervinnel, aki akkor a szovjetház "legérdekesebb" embere volt. 
Egészen fiatal fiú, de hatalmas fekete szakállt viselt és fekete inget. 
Rettentően sokat beszélt, és tényleg "érdekes" volt. 

A Károlyi-időkben nemzetiszínű szalag volt a karján és a területvédő 
ligánál dolgozott, aztán rövidesen Újpesten Kun első beszédénél tűnt 
fel mint szónok. - Legyetek ravaszok, mint a kígyó és erősek, mint a 
tigris - ilyenféleképp szavalt. Aztán eltűnt Budapestről, s a diktatúra 
alatt Kecskemétről jöttek róla hírek: Sinkó városparancsnok 
Kecskeméten, és minden szesztilalom ellenére úgy berúgott a jó 
kecskeméti bortól, hogy az árokból szedték fel. Aztán jött a másik hír: 
Sinkó futni engedett Kecskeméten minden ellenforradalmárt, Sinkó 
krisztiánus, tolsztojánus, Sinkó a vérontás, az erőszak ellen propagál. 

Végre megjelent maga Sinkó, és a szovjetházban ütötte fel tanyáját. 

Csakhamar hallottam, Sinkó nagy filozófiai vitázó csoportnak került a 
központjába, s ennek a vitázó csoportnak nem kis befolyása volt a 
magyar diktatúra politikájára. Sinkó "ellenfelei" az úgynevezett 
"etikusok" voltak, az a csoport, amely Lukács Györggyel együtt jött a 
kommunista párthoz. Lukács György elvtárson kívül Jelena 
Andrejevna Grabenko, Lukács felesége, egy volt orosz 
szociálforradalmár vitte a főszerepet. Ezek Heidelbergből, a 
heidelbergi egyetemről hozták, közvetve vagy közvetlenül, a német 
misztikusok, Kierkegaard és Fichte filozófiáját, egy kis Max Weber-
féle szociológiát és főképp Hegelt, Marxszal keverve. 

Nem ide tartozik kibogozni, hogyan függ össze forradalom és 
dialektikus filozófia, és mi utóbbi forradalmi ellentéte a mechanikus 
materializmussal szemben. Ma már tudom, akkor nem tudtam ezt. 
Ami engem dühös ellenállásra késztetett, az az volt, hogy Lukács 
elvtárs nagyon ellene volt a bizony mechanikus, de mégiscsak 
materialista természettudományi cikkeknek az Ifjú Proletárban. S 



megrökönyödtem a "problémáktól", melyeket a külső periféria, Révai, 
aki mindjobban ide orientálódott és Boross elbeszéltek. 

Elsősorban is felszólítottak, hogy mielőtt sokat ugrálok és hallani se 
akarok holmi etikusokról, olvassam el Dosztojevszkij Karamazov 
fivérekjét. Ez sokkal mélyebb, mint Tolsztoj! Főképp olvassam el a 
sztarec Szoszima beszédeit a "lassú hősiességről". Mert ez a 
"langsames Heldentum" több, mintha egy ügyért valaki meg tud halni. 
Meghalni, egy nagy dolgot minden elszántsággal véghezvinni könnyű 
dolog, de élni mint egy szent: ezt próbáld meg. 

Elolvastam a sztarec beszédeit. Szép, szép, de mi közöm ehhez? 

Aztán megtudtam, hogy milyen problémákat állítanak fel a szovjetház 
egyes szobáiban. S tényleg elállt szemem, szám. 

Az egyik ilyen probléma: mi, kommunisták, olyanok vagyunk, mint a 
Júdás. A mi véres munkánk, hogy Krisztust megfeszítik. De ez a 
bűnös munka egyben a mi nagy hivatásunk is, Krisztus csak a 
kínhalálban lesz istenné, ami szükséges ahhoz, hogy megválthassa a 
világot. Szóval, mi kommunisták magunkra vesszük a világ vétkeit a 
világ megváltása érdekében. 

S miért kell a világ vétkeit magunkra venni? Erre is megvolt, 
mégpedig az igen "világos" felelet Hebbel Juditjában: "Wenn Gott 
zwischen sich und mir die Sünde stellte, wer bin ich, dass ich dem 
widerstrebe?" Ahogy Isten megkívánhatta Judittól, hogy ölje meg 
Holofernest, és bűnt kövessen el, úgy megkívánhatja egy 
kommunistától is, hogy képletesen és fizikailag pusztítsa ki a 
burzsoáziát... - Egész világos, nemde? 

Ez volt úgy körülbelül a fő probléma. Ezt a fő problémát támogatta a 
Dosztojevszkij Főinkvizitora is, aki máglyára viszi Krisztust, mert 
Krisztus zavarná a boldog keresztény nyáj életét. 

A vita a körül folyt, hogy igaza van-e a főinkvizitornak. 

Sinkó a főinkvizitor ellen, Krisztus pártján volt. 



Ezeknek a vitáknak semmi jelentőségük sem lett volna, ha csak a 
szovjetház egyes szobái szórakoznak ilyen problémafeltevésekkel 
vacsora után. A gyenge vacsora után nem tartott soká az emésztés. 

De mint Júdások mentek ki egyes emberek a frontra. Mások mint 
Krisztus szerettek volna megfeszülni. A Szoszima-filozófia eljutott az 
ifjúmunkásság vezetői közé, sőt Sinkó személyében bénította az 
ellenforradalom leverését is. 

Sinkó részben tanítvány volt az "etikusoknál", de egyben "mester" is. 
Ki győzte jobban a vitát, nehéz ma megállapítani. 

De nem nehéz megállapítani, hogy mi volt az eredmény. 

Sinkó Ervinnek sikerült olyan befolyásra szert tenni, hogy a Ludovika 
katonai akadémia hallgatóit, akiket június 24-én fegyverrel a kézben, 
véres áldozatok árán fogtak el, ezeket az ellenforradalmárokat, akik a 
telefonközpontból lövöldöztek a munkáscsapatokra, nem büntették 
meg. Még csak fogházba se zárták őket, a hajuk szála se görbült meg. 

Az egyetlen büntetésük az volt, hogy naponta Sinkó beszédét kellett 
meghallgatniuk. És Sinkó a sztarec Szoszimát magyarázta nekik...[19] 

Sinkónak rövidesen egész frakciója volt a szovjetházban. Az etikusok 
tisztelték benne a "megtért" bűnöst, aki most a végső konzekvenciákig 
vetkezi régi bűnös ruháját. Mások meg az etikusokat tisztelték, akik 
mindenféle "probléma" ellenére sem kímélik lelküket a nagy ügyért 
való elszánt harcban. 

Korvin Ottó hiába nevezte Sinkót kóklernak és csirkefogónak, hiába 
nem bocsátotta meg néki a kecskeméti borozást és az ellenforradalom 
pártfogolását. 

Egyszer éppen Sallainál voltam, mikor bejött Ottó. 

- Alászolgája, fődetektív úr! - köszöntöm Ottót jókedvűen. 

De Ottó egészen szomorú lesz. 

- Ugyan, Lengyelke! Hogy mondhatsz te is ilyent? 
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- Na miért, hát ez vicc - mondom én. 

- Vicc, de nagyon kínos vicc. Nem is tudod, milyen rossz nekem, hogy 
pont ezt kell csinálnom. 

- Csak nem akarod abbahagyni! Nincs senki, aki helyedbe léphetne - 
mondom ijedten. 

- Ez az. És nagyon is kell csinálni. Nemcsak a fehérek, a szocdemek is 
ellenforradalomra készülnek. Nagyon jól tudom... De - mondta aztán 
fájdalmasan - mégiscsak szomorú, hogy ez most a feladatom... 

Ez egészen új hang volt Ottónál. Ügy és módszer, cél és feladat közti 
konfliktus: ilyenre mi, akiket én a kíméletlen jóratörekvőknek 
neveztem úgy magamban, azelőtt még álmunkban se gondoltunk. 

 
Nem jártam az etikusok társaságában, de azért Jelena Andrejevna 
bölcs mondásai eljutottak hozzám is. "Bon mot" volt, hogy Jelena 
Andrejevna, aki nem tudott magyarul, mikor meglátta Lukács új 
könyvét - a Taktika és etika címűt, így szólt: "Nichtwahr - Taktik oder 
Ethik?" (Ugye - taktika avagy etika?) Ennek a kérdésnek a "mély" 
jelentőségét meg kellett, hogy magyarázzák, mert én bizony még nem 
olvastam Kierkegaardot, nem tudtam, hogy "Entweder-Oder" - és ami 
azon túl vagyon, az hívságos dolog. Ellenben magyarázat nélkül is 
megértettem Lukács Fichte-idézetét: "Umso schlimmer für die 
Tatsachen" (Annál rosszabb a tényekre nézve), és nem hagytam, hogy 
mélyebb értelmet magyarázzanak beléje. Az egész diktatúra alatt 
kézzel-lábbal és főképp csípős szavakkal védekeztem az etikus szósz 
ellen. Sinkót a legjobban szerettem volna a falhoz állítani. 

Materialista és amennyire értettem, marxista maradtam az egész 
diktatúra alatt és a diktatúra után is jóidőre. Mikor aztán életem egy 
gyenge szakában megtorpantam, akkor aztán konzekvens követője 
lettem Sinkó Ervinnek. És ez azt jelentette, hogy kiléptem a pártból. 
Egészen logikus! Ha nem a kíméletlen jóratörekvő vagyok, ha bűn az, 
amit eddig legfőbb erénynek tartottam, akkor el a "bűntől", el a hazug 
"Júdás" ferdítésektől, el a bűnre való hivatottságtól. 



Tényleg: Entweder-Oder, és két úrnak nem lehet szolgálni... 

Csak nehezen szabadultam a logikus defetizmustól, és tértem vissza a 
"problémás" kommunistasághoz. 

A párthoz pedig akkor mentem vissza, mikor megszűntem 
"problémás" kommunista lenni.[20] 

 
Az egyes számú szovjetház. Előtte állt Dögei Imre. Itt volt a telefon, 
amin Kun Leninnel beszélt. Itt főzték a gerslikosztot valamennyi 
népbiztosnak. Ebbe a házba csaptak az ellenforradalom gránátjai, és a 
ház a Duna-parton nem a Júdás-probléma, hanem a forradalom háza 
volt. 

  

AZ ELLENFORRADALOM 

Korvin Ottó apparátusa jól dolgozott. Ezen nem változtatott az a kis 
ellágyulás, hogy Ottó nem örült annak, hogy az ellenforradalom 
leverése, az ellenforradalom megakadályozása volt a rábízott feladat. 
Ottó nem szenvedélyes üldözője volt az ellenforradalomnak, de 
szenvedélyesen, elszántan védte a forradalmat. Óvatos volt, precíz, 
előrelátó, nem gyűlölt, de nem is sajnálkozott. Az emberei, akiket 
maga válogatott, hasonló fából voltak faragva. 

Egy este a szovjetházban Ottó szobájában beszélgettem Sallaival, Ottó 
helyettesével. Sallai egy ellenforradalmi csoportról beszélt. 

- Tudod - mondta Sallai -, az egyik olyan ronda alak volt, hogy a 
legszívesebben pofon ütöttem volna. 

Egy emberről volt szó, akit Sallai hallgatott ki. 

- Hát miért nem vágtad pofon? - mondtam én. 

- Nem lehet. Az az ember a hatalmamban volt. 

- De hisz ellenforradalmár! 
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- Agyonlőjük, ha bebizonyosodik. Azt igen. De pofonütni, az arcába 
vágni! Nem, Jóska, azt nem lehet. Azt mi nem csináljuk. 

Ottó, aki eddig az asztalnál valamiféle papírokat rendezett, most 
odajött mögém, és a vállamra tette a kezét. 

- Hát te, Lengyelke, ütnél? - kérdezte Ottó. 

- Ha csak az használ! Persze - feleltem én legénykedve. 

- Te még nem láttad őket, milyen gyávák, milyen aljasak, mikor 
felelni kellene azért, amit tettek, milyen nyálkásak. Elmenne a kedved, 
hogy hozzájuk nyúlj. 

Ottó apparátusa mindent látott, tudott minden készülő 
ellenforradalomról, de sokszor tehetetlen volt velük szemben. Maga 
mesélte nekem, hogy ő még a szociáldemokrata ellenforradalom előtt 
engedélyt kért Haubrich József "népbiztos" elfogatására. 

- Nem engedték. Már túl mélyen benne úszunk a dologban. S most, 
mikor Haubrich ellenforradalma, a június 24-e itt volt, ténnyé vált, 
még mindig alkudozunk Haubrichhal. 

- De hisz ez borzasztó, tűrhetetlen - mondom én. 

- Borzasztó? Na. Mindent előre tudunk, csak mindig várnunk kell, míg 
ők mozdulnak. Akkor aztán mégiscsak rajtuk ütünk. 

Nagyon savanyú arcot vághattam, mert Ottó így folytatta: 

- Azért nem olyan veszélyes a dolog! Ezt még nagyon jól kibírjuk... - 
és egy kis mosollyal a szája szögletében, vállamra ütött. 

A diktatúra alatt nem dolgoztam Ottónak. Egészen érdemtelenül 
kerültem nagy terrorista hírébe. Az "Otthon"-beli újságíró kollégák 
tettek meg ilyen nagy emberré, különösen mikor a konjunktúra a 
forradalom bukása után úgy kívánta, hogy a kompromittált újságíró 
urak ellenforradalmi hősként szerepeljenek. Ezért tehát elmondom az 
"Otthon"-beli revolveres botrány hiteles történetét, melyért nem 
tudom, miféle főbenjáró vádak állnak még ma is ellenem. 



Az ellenforradalom már mindenfelé mozogni kezdett, mikor az 
újságíró urak, akiket a papírhiány munkanélkülivé tett, szintén 
ellenforradalmi hangokat kezdtek pengetni. 

A Közoktatásügyi Népbiztosság úgy határozott, hogy a feleslegessé 
vált újságírók, akik teljes fizetést kaptak, menjenek ki vidékre 
tanítónak. Én ezt túlzott és meg nem érdemelt gondoskodásnak 
tartottam. Nem úgy a most már ellenforradalmi levegőt szimatoló 
tegnapi felesküvők. Mert mind, mind felesküdött és "csatlakozott" az 
első napokban. 

Mikor a rendelet megjelent, az újságírók szakszervezete gyűlést hívott 
egybe. Ezen a gyűlésen az örökké monoklis Szász Zoltán, a 
református püspök és műfordító fia, talán az egyetlen az egész 
társaságban, aki komolyan vette a demokrata meggyőződését, nyílt 
ellenforradalmi beszédet tartott. 

Én ezen a gyűlésen nem voltam jelen. Nem is tudtam róla, nem is 
érdekelt. Örültem, hogy az evolúció likvidálta a polgári újságírást. 
Nem tudtam a gyűlésről még másnap sem, mikor a szerkesztőségi 
munka után szokás szerint az "Otthon"-ba mentem ebédelni. 

Mint mindig, egyenesen az étterembe tartottam, ahol Olty Antal, a 
klubgazda és az Ifjú Proletár sportrovatvezetője a szokott viharos 
"szervusz kérlekalássan"-nal fogadott. Az ajtó mellett mindjárt 
találtam egy üres asztalt, leültem. 

Alig kezdtem el enni, odaült asztalomhoz egy fiatal újságíró, akit 
arcról ismertem. Arról beszélt, hogy lehetetlen újságírókat más 
mesterségre kényszeríteni, lehetetlen, hogy valaki tanítónak menjen, 
aki újságírónak született és így tovább. 

Az előzőnapi gyűlésről nem tudtam semmit, de a Közoktatásügy 
rendeletét ismertem. Egész tárgyilagosan mentem tehát a vitába. Azt 
magyaráztam, hogy mi, fiatal emberek még mindenütt hasznára 
lehetünk az ügynek, az a fontos, hogy igazán belekapcsolódjunk a 
munkába. 



Rövidesen már jó néhányan álltak az asztal körül, s bele-beleszóltak a 
vitába. 

- Egy idős ember menjen el néptanítónak? Mi? - kiáltotta az egyik. 

- Dehogy menjen! - feleltem én. - Ha nem akar, hát maradjon! Még 
jobb is. 

Erre nagy kiabálás. 

- Taknyos! 

- Újságíró ifjúmunkás. 

Különösen egy idősebb ember kiabált és hadonászott az orrom előtt. 

- Ez a forradalom? Ez a sajtószabadság? A cenzúra az úr! 

- Ki ez? - kérdeztem valakitől. 

- Brassói Hírlap... Tisza lapja volt - kapom feleletül. 

A bácsi még mindig sajtószabadságról ordított, s az ökle mindjobban 
az orrom közelében járt. Láttam, hogy itt ugyan nem fogom 
nyugodtan végigenni a gersli-ebédet, s kezdtem dühbe gurulni. Most 
már én is kiabáltam. 

- Vén, revolverezésben és hazudozásban tisztesre őszült sajtókulik. A 
háború alatt nem fájt a cenzúra? Csak most kell sajtószabadság? 

Az öreg Brassói Hírlap elordította a jelszót: - Üsd! - s ketten már 
megragadták a karomat. 

Csak akkor láttam, hogy minden oldalról körülfogtak, itt nyilván előre 
megbeszélt dolog, hogy elagyabugyálnak. 

A szabad kezemmel kihúztam a revolveremet, és revolveres kézzel 
egy kört írtam le. 

Akik karomat fogták, elengedték, a többi is visszahúzódott egy kicsit. 



Kihasználtam ezt a pillanatot, s néhány ugrással a falhoz szaladtam. Itt 
egy kis távolságra támadóimtól, belehúztam a Browning csövébe a 
golyót. Ezzel túl voltam az első meglepetésen. A hátamat fedezte a fal 
és a revolverem, mely töltetlenül is oly jó hatást tett, végre meg van 
töltve. 

A társaság nagy része az ajtó közelébe húzódott. Csak egy kövér úr 
vesződött a lehetetlen kísérlettel, hogy a kályha és a fal közé szorítsa 
magát. 

- Menjen ki - kiabálta valaki. 

Ezt én is a legjobb megoldásnak tartottam. 

- Jól van, kimegyek. 

Engedékenységem felbátorította őket. Megint előrenyomult a csapat. 

- Aki a közelembe jön, lelövöm! - kiáltottam. - Menjenek ki és 
hagyják szabadon az ajtót. 

Ekkor azonban majdnem mindent elrontott Pakots József, a 
hisztérikus novellista. Pakots feltépi az ingét, és így kiáltoz: 

- Ide lőj! Ide lőj! 

Eszembe se volt Pakotsból hősi novellahalottat csinálni.[21] De az, 
hogy nem lőttem, csak felbátorította a tisztes társaságot. Most már 
tényleg úgy látszott, hogy vagy beléeresztek valakibe egy golyót, vagy 
csúnyán megvernek. És ez utóbbira egyre kevesebb kedvem volt. 

Szerencsére a lármára bejött az étterembe néhány elvtárs. Hosszas 
tárgyalások után eltettem a revolvert, és négy-öt elvtárs fedezete alatt 
elhagytam a helyiséget. Elöl ment Gallovich Károly, az anarchista, 
akiről mindenki tudta, ha megdühödik, az öklével szétrepeszt egy 
kávéházi márványasztalt, oldalt néhány Vörös Újságbeli kolléga és 
író, hátvéd pedig a szolgálatkész klubgazda, Olty Antal volt. Így 
mentem le egészen a kapuig, s aztán sietve a szovjetházba. 
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Mire a szovjetházba értem, ott már tudták, mi történt. Sőt, a ház 
előcsarnokában már állt a szakasz vörös őr. 

Az elfogandók névsora is készen már, az előző napi gyűlés eseményei 
alapján készült ez a lista. Én még egy vagy két személyleírást adtam, 
például a fiatal újságírón monogramos ing volt. Ezt még felírták a 
listára. 

- Gyere egy óra múlva a parlamentbe - mondta Ottó. 

Épp ekkor jön le a lépcsőn László Jenő. 

- Te taknyos, mit hadonászol te revolverrel? - kiáltja már messziről. 

- Maga megveretheti magát, ha kedve van - feleltem dühösen. 

- Nana, nana, csak nem kell ugrálni - kiabált László, és már szaladt is 
tovább. 

Épp el akarok menni, hogy végre a szovjetházban befejezzem 
megzavart ebédemet, mikor Szamuely Laci, Tibor öccse jön. 

- Hát miért nem lőtt beléjük? - mondja szájbiggyesztve Laci. 

- Nem volt ok lövöldözni - feleltem. 

Szamuely Lacit éppúgy, mint László Jenőt, meggyilkolta az 
ellenforradalom. Ha Szamuely Lacinak volt igaza, ezt László Jenő 
halála bizonyítja. 

A kihallgatásnál - Ottó irodája az országház néhány helyiségében volt 
- én is jelen voltam. Épp akkor érkeztem oda, mikor egy Ráby-Raab 
Simon nevű kövér pasast hallgatott ki Ottó. 

Ez a derék magyar épp a zsidó "nebbich" szerepét játszotta. 

- Engedjenek ki Palesztinában. Nem akarok én itt semmit. Én egy 
szegény zsidó vagyok. 

Ottó hallgatott. 



A kövér ember, aki azt hitte, valami bestiával lesz dolga, majd lefolyt 
a székről, mikor egy idő múlva Ottó végre megkérdezte: 

- Mit tehetek én a maga Palesztinában való utazása érdekében? 

- Útlevelet, Korvin elvtárs, útlevelet! Nézze - magyarázta Simon -, én 
itt csak útban vagyok. Adnak egy kis útlevélkét. És többet a híremet se 
hallják. Mit csináljak én itt? Maguknak is csak útban vagyok. Nem 
igaz? 

- Egy évecskét, kettőt gondolkozunk rajta, Raab úr. 

Raab még beszélni akart, de már vezették ki. 

A következő Szász Zoltán volt. 

- Ide hozatott, Korvin úr, mit kíván tőlem? 

Szász Zoltán nagyon kimérten beszélt, nem elvtársazott, és evvel 
rögtön megnyerte Ottó szimpátiáját. Szász Zoltán volt az egyetlen, aki 
Korvin előtt kijelentette, hogy nem kommunista, hogy ellenzi a 
diktatúra módszereit. 

- Erről majd még vitázunk, Szász úr - mondta Ottó. - Egyelőre úgyis a 
mi vendégünk marad.[22] 

Annál jobban elvtársazott a többi egy tucat vagy még több újságíró, 
aki aztán a diktatúra bukása után sajáttollúlag nemzeti hőssé avatta 
magát. 

De itt, Ottó előtt! Nemcsak hogy tagadták, hogy ellenforradalmárok, 
amihez minden védekező embernek végre is joga van, hanem olyan 
nagy forradalmároknak vallották magukat, hogy ha az ember nem 
Korvin Ottó irodájában ül, azt hihette volna, a Párizsi Kommün 
veteránjai adtak itt találkozót. Mert mind, kivétel nélkül, azt 
bizonygatta, hogy ő nemcsak most forradalmár, hanem már réges-
régen forradalmár volt. A háború alatt, a háború előtt, mindig, már az 
anyja méhében. 
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"Írók"-nak neveztük azokat is, akik éjjelente belefirkáltak a plakátok 
szövegébe. 

Volt ugyanis egy nem nagyon szellemes plakát, mely egy 
vöröskatonát ábrázolt, aki rámutat a nézőre, s az aláírás ez volt: "Te! 
sötétben bujkáló, rémhírterjesztő ellenforradalmár, reszkess!" 
Éjjelente az "írók" áthúzták a szót "ellenforradalmár", és fölibe mást 
írtak. De nem ez volt a veszedelmes, hanem hogy azt híresztelték: a 
népbiztosok a szovjetházban bőségesen esznek... 

Egy plakát a frontra hívta a munkásokat. A régi pesti jelszó: "Vasas! 
Ne hagyd magad!" állt a plakáton. Ezt a szociáldemokrata 
ellenforradalom így egészítette ki: "...a frontra vinni!" 

Nem voltam falun, keveset jártam az üzemekben, s a rémhíreket 
kötelességszerűen nem hittem el. Hiszen már május elseje körül 
szállingóztak rossz hírek, sokan már azt beszélték, hogy a május 
elsejét sem érjük meg. S mégis, micsoda május elseje volt az! 

Beszéltem asszonyokkal, akik szidták az élelmezést. Megnyugtattam 
őket. Az aratás, cséplés után, tehát rövidesen, minden jobb lesz. Pedig 
nem lett volna jobb, mert a szociáldemokraták már szabotálni tudták a 
város élelmezését... 

Mások a lakáshivatalnál előforduló korrupcióról beszéltek. 

- Tessék adatokat hozni - volt a feleletem. Aztán nem hallottam többé 
erről az ügyről... 

 
S még mindig azt hiszem, minden előre megy. Kis szociáldemokrata 
árulás. Majd betesszük oda a mi embereinket, és az ügy rendben van. 
Ami nincs rendben, rendbejön! Minden egyéb kispolgári gáncsolódás. 
Megmondta Kun Béla, hogy nem ígértünk aranyhegyeket. S tényleg 
nem ígértünk aranyhegyeket. Hát mi a baj? Kicsit szűk az élelmezés? 
Nem gondoltam arra, amire pedig gondolni kell, hogy a közömbösök 
türelme hamarabb elfogy, mint az enyém... S közben ezek már nem is 
voltak közömbösek; az ellenforradalom agitációja ügyesebb volt, mint 
a miénk. 



Mert mit gondoltak rólunk, kommunistákról a közömbösök? A 
diktatúra után megtudtam, megtudtam pedig egy rokontól, az egyetlen 
rokonomtól, aki a bukás után egy napra szállást adott. 

Ez a rokon, aki aligha hihette, hogy eddig betöréses lopással kerestem 
meg mindennapi kenyeremet, mikor megjelentem nála, megkérdezte: 

- Legalább aztán van-e egy kis jó kékpénzed vagy aranyad? 

- Honnan volna? - feleltem. 

- Hát iszen ti minden aranyat elkoboztatok. Neked nem jutott belőle? 

- Hogyan? Az aranyat közcélra koboztuk el. 

- Hát akkor elég bolond voltál, hogy nem szedtél te is magadnak. 

Lám a plakátírók jobban dolgoztak, mint a kommunista írók... 

Nem volt pártunk. Az egyesült párt nyúlós tészta volt. Ellenben a 
szociáldemokraták szilárdan tartották a szakszervezeteket, szervezték 
az ellenforradalmat. 

A régi munkásmozgalomban szociáldemokrata párt és szakszervezet 
egyek voltak. A szociáldemokraták a gyors egyesülés után a 
szakszervezetekben pártszerűen összefogták embereiket. Vitatkoztunk 
a szociáldemokratákkal a szakszervezetek szerepéről a diktatúrában, 
hosszasan, absztraktan, unalmasan a Vörös Újság hasábjain. Ők 
ellenben benn ültek a szakszervezetek vezető pozícióiban, és azt 
csinálták, amit akartak: ellenforradalmat. 

  

AZ ÖSSZEOMLÁS 

Az összeomlás egészen váratlanul ért. Se mint munkástanácstagot, se 
mint a központi lap munkatársát, engem soha senki nem informált. A 
bukásunkról mint befejezett tényről értesültem csak. 

Korántsem hiszem, hogy a diktatúra bukását fel lehetett volna 
tartóztatni. A hiba a párt kérdésében, a hiba a földkérdésben 



lehetetlenné tették fennmaradásunkat. Ehhez járult még a 
visszavonulás a felvidékről. Egy Clemenceau távirat, s előrenyomuló 
csapatainkat a Forradalmi Kormányzótanács visszarendeli. Bedőltünk 
Clemenceau-nak, egy imperialista kormány ígéretének. Azaz a 
Kormányzótanács "dőlt be". A harcoló, forradalmi hadsereg nem 
értette és nem érthette, hogy miért. A Kormányzótanács hibája a 
csapatok öntudatára mért csapást. És mert a forradalmi hadseregnek 
más fegyelme van, mint egy, a kapitalisták kényszere alatt harcoló 
seregnek, ezek a csapattestek, amelyeket a Felvidékről visszavontunk, 
többé nem voltak harcképesek. Ez - nevezzük Eperjesnek - más volt, 
mint az orosz forradalom történetéből ismert Breszt-Litovszk. Más 
volt ez, mikor egy győzelmesen előrenyomuló forradalmi hadsereget 
visszavonnak, hogy Clemenceau-val a békéről tárgyaljunk, és más egy 
"perediská"-t, lélegzetvételt, kívánó szituáció, mikor a megtépett 
hadsorokat kell újra rendbeállítani. Eperjesnél formailag azt tettük, 
amit Breszt-Litovszknál az orosz forradalom. De az analógia helytelen 
volt. Már csak azért is, mert a magyar forradalom mögött már ott állt 
az orosz forradalom. 

De ha már így történt, lettünk volna előkészítve a bukásra. Akkor a 
rendezett visszavonulás lehetséges lett volna. Nem a Dunántúl 
védelmére gondolok itt elsősorban, hanem az osztrák területre való 
átvonulásra, egy akció, mely tán a forradalomnak egy előbbi 
szakaszában az osztrák proletariátus mellénk állását váltotta volna ki. 
Mert ha rendületlenül áll is a tétel: "A proletariátus felszabadítása csak 
az illető ország proletariátusának műve lehet", ez nem jelenti, hogy 
országhatárok minden körülmények közt áthághatatlan akadályt 
képeznek. Míg egyfelől utópisták, másfelől meg nagyon is 
dogmatikusak voltunk. 

Mindenesetre azt éreztük: nagyon is könnyen kaptuk a győzelmet, és 
nagyon is könnyen adtuk ki kezünkből. Majd másodszor jobban 
csináljuk, jobban, egész másképp... 

Augusztus elsején Hajdu Pali közölte velem az utcán, hogy a 
Forradalmi Kormányzótanács lemondott, és a szociáldemokraták 
veszik át az uralmát. Ez úgy ért, mintha álomból riasztottak volna fel. 
De egyszerre nagyon kiment az álom a szememből. Villámszerűen 



elmúlt a politikai szendergésem. Azonnal, még abban a pillanatban 
tudtam: a szociáldemokrata uralom a fehérterror kezdetét jelenti. 

Többet haza sem mentünk, s én aránylag nyugodtan aludtam azon az 
éjjel. Nem, mert a Peidl-kormány szép demokrata ígéreteiben bíztam, 
hanem, mert egy fürdőkádban feküdtem, mely felett egy csecsemő 
fehérneműje száradt. 

 
Tíz évvel ez után a nap után megkezdtem ennek a könyvnek az írását. 
Mert úgy gondolom, elérkezett az ideje. Jönnek majd, akik kiegészítik 
ezt a történelmi riportot, mások regényt írnak, még mások 
történelmet... 

"Die Philosophen haben die Welt verschieden  i n t e r p r e t i e r t; es 
kommt aber darauf an, sie  zu v e r ä n d e r n".[23] 

 

Jegyzetek 

1. Az egyik ilyen röplapot a Magyar Munkásmozgalom Történetének 
Válogatott Dokumentumai (Budapest, 1956.) c. könyv V. kötetének 
195. oldalán láttam viszont. (Szerző megjegyzése. 1956.)  

2. Wobbly-nak hívják Amerikában az IWW szindikalista, valamikor 
erősen forradalmi szervezet tagjait.  

3. Mosolygó önéletrajzából, amelyet az SZK(b)P-ba való felvételekor 
írt.  

4. Ez tévedés, mert Kramer Sándor már évek óta tevékenyen részt vett 
a munkásmozgalomban, 1912-ben a Szabadság Budapesti 
Munkásképző Egylet elnöke volt. A háborút a fronton töltötte.  

5. Helyesebb lett volna így fogalmazni: Volt a szociáldemokrata 
pártnak is, de az első világháború alatt szinte teljesen elhomályosult. 
(Szerző megjegyzése. 1956.)  

http://mek.oszk.hu/06400/06408/html/02.htm#n23
http://mek.oszk.hu/06400/06408/html/02.htm#n23


6. Ez hovatovább közhellyé vált mondás. De még ma is legégetőbb 
problémáink egyike - és még sok a tennivaló, mire nem lesz égető 
probléma. (Szerző megjegyzése. 1956.)  

7. A mai Erkel Színház. - Szerk.  

8. Lenin írta alá elsőnek, de neve lemaradt a távíró szalagjáról. A 
moszkvai eredetin rajta van. - Szerk.  

9. Úgy látszik, az ellenforradalom elég magasra értékelte Kun Béla 
jelentőségét, nem úgy, mint némely, a személyi kultuszt kiszolgáló 
"történészeink", akiket "félrevezettek". De ha félrevezették őket, 
milyen történészek? Nos, és a tények ferdítése, meghamisítása? Az 
élelmiszerhamisítás büntetendő cselekmény. A történelemhamisítás 
büntetlen? (Szerző megjegyzése, 1956.)  

10. Nem tudom, tisztázódott-e később ez a kérdés. (Szerző 
megjegyzése, 1956.)  

11. A technika fejlődése megszüntette ezt a problémát. Az ablakok 
előtt, a modern börtönökben, ferde pléhvédők állnak, - "szájkosár"-
nak nevezi őket a börtönhumor -, melyek csak felülről engednek némi 
fényt a cellákba. (Szerző megjegyzése. 1956.)  

12. Az Új Előre című lapban jelent meg New Yorkban.  

13. Vyx az antant haderők Budapesten székelő megbízottja.  

14. Fonyó elvtársnő híven írja le a kommunisták 1919. március 21-i 
hangulatát. Mi volt ezeknek az embereknek további életútja - nem itt 
tárgyalandó kérdés. (Szerző megjegyzése. 1956.) [ 

15. Mikor ezek a sorok először láttak napvilágot, még nem lehetett 
megírni, hogy ez a tanú Alpári Gyula volt. Mert ebben az időben 
Alpári Gyula Az Internationale Presse Korrespondenz (a Komintern 
sajtótudósítójának) szerkesztője volt Berlinben. (Szerző megjegyzése. 
1956.)  

16. Ez a kis fejezet Lenin messzelátásáról tanúskodik, és ironizálja 
Kun "feledékenységét". Az, hogy Kun egy szóval se tiltakozott 



megjelenése ellen (pedig sajnos, egy szava elég lett volna, hogy akár 
az egész könyv se jelenhessen meg), Kun Béla mellett beszél. (Szerző 
megjegyzése. 1956.)  

17. Most nem nevezem meg, mert szerencsétlen véget ért. (Szerző 
megjegyzése. 1956.)  

18. A "tanítványaim" közül csak két-háromra emlékszem név szerint. 
Bogdány Rózsira, aki már meghalt, de van neki egy fia, akit 
Márciusnak hívnak, aki nekem ruhát adott, munkát szerzett, mikor 
erre szükség volt, Horváth Imrére, aki ugyanígy segített, mikor 
követségi tanácsos volt. Külügyminiszter lett.  

19. Lehet, és például Hevesi Gyula elvtárs is úgy véli, hogy 
túlbecsülöm Sinkónak a Kormányzótanácsra gyakorolt befolyását. Ez 
a "túlértékelés" azonban nem változtat a tényeken. (Szerző 
megjegyzése. 1956.)  

20. Az 1929-ben írottak az 1919-beli Lukács Györgyre vonatkoznak. 
Antiproblémás, bízó és talán túl magabízó szavak. 

De maga a probléma azóta csak élesebben áll előttünk, és egy 
magasabb szinten - ahol igazság és pártosság egysége 
elválaszthatatlan - követel gyakorlati megoldást. 

Itt tartom szükségesnek megjegyezni, hogy Lukács György további 
munkássága igen bonyolult kritikai értékelést tenne szükségessé, ami 
nem sorolható ezen könyv feladatai közé. (Szerző megjegyzése. 
1956.)  

21. S ma már tudom, hogy Pakots azért rendesebb ember volt, mint 
sokan, sokan mások. (Szerző megjegyzése. 1956.)  

22. Szász Zoltán a Korvin-perben mint tanú szerepelt. Minden 
szavából érződött Korvin Ottó iránti megbecsülése, az ellenforradalom 
megvetése. (Szerző megjegyzése. 1956.)  

23. A filozófusok a világot csak különbözőképpen magyarázták, de a 
feladat az, hogy megváltoztassuk. Lásd Marx-Engels: Válogatott 
művek 2. kötet. Szikra, 1949. 401. old. Szerk.  



 


