
vezőt keresték. Sok kérdésről azonosan gondolkodtak: mindenekelőtt a 
többpártrendszerű, parlamentáris demokrácia megőrzésének, a független 
Magyarország megteremtésének szükségességéről. A demokráciát fenyege-
tő veszély nagyságát azonban még korántsem mérték fel annyira, mint 
Weisshaus. 

II. 

1946. december közepétől egyre több olyan személyt vettek őrizetbe, akik 
kapcsolatban voltak Weisshaus mozgalmával. Ő tisztában volt azzal, hogy 
hamarosan rá is sor kerül. Az utolsó vezetői megbeszélést december végén 
tartotta a "Hő-Víz"-ben Horváth János, Horváth Lajos, Horváth Vince, Né-
meth József, Rónaszéki Ferenc és Vincze Lajos részvételével. Tanácsot 
adott és búcsúzott, mondván: bármelyik pillanatban letartóztathatják. Ek-
kor már minden lépését figyelték. Újévi családi és baráti látogatásairól há-
rom nyomozó készített jelentést. A nővéreinél és Rónaszéki Ferencnél idő-
zött a leghosszabban.11 Weisshaus 1947. január 5-i előállításáról Princz 
Gyula rendőrnyomozó százados így számolt be: "Jelentem, hogy utasítására 
folyó hó 5-én 23 órakor a fent nevezett egyént a X. ker. Pongrác út 17. szám 
alatti lakásáról előállítottuk. W. a fenti helyen mint albérlő lakik, egy szobát 
bérel. Lakásában nagy mennyiségű könyv van, mely leginkább közgazdasá-
gi és munkásmozgalmi kérdésekkel foglalkozik. W. el volt készülve az előál-
lítására, mert maga a lakás esetleges házkutatásra elő volt készítve. Feltűnő 
helyen volt elhelyezve a miniszterelnökség által kiadott ellenállási mozga-
lomban való részvételi okmány. Feltűnő helyen voltak elhelyezve az ő általa 
írt könyvek és jegyzetek, úgyszintén szegényesen berendezett szobája asz-
talán már el volt készítve törülköző, fogkefe, fogkrém, vagyis azok a dolgok, 
amelyek őrizetbe vétel esetén egy gyanúsítottnak szükségesek. W. előállítá-
sa után az ügyeletes tiszt által őrizetbe lett véve."120 Az ÁVO fogdájának 
28. cellájában helyezték el. A 24. cellában a decemberben őrizetbe vett Du-
dás József, a 13. cellában Fitos Vilmos volt 19 társával. 

A "Hő-Víz"-ben tartott január 10-i vezetőségi ülésen a három Horváth, 
Rónaszéki, Vincze, Nagy Dany Erzsébet, Losonci Imre és Birtalan Árpád 
arról tanácskozott, mit tehetnek Weisshaus érdekében. Remélték, hogy dr. 
Simándi Tamás gondoskodik védelmének megszervezéséről. Losonci azt ja-
vasolta, forduljanak röpcédulával az osztálytudatos proletariátushoz; Bir-
talan megígérte, hogy segít a sokszorosításban. Horváth Lajos szerint az 
MKP pártnapjain meg kell kérdezni, hogy miért vették őrizetbe Weissha-
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ust. Január közepén Németh Rezső kőbányai lakásán 20-25 weisshau-
sista találkozott, köztük Horváth Vince, Iván József, a Soüux-féie csiszoló-
koronggyár üb-elnöke, Szamosvári (Horabek) Mihály rendőrőrnagy. Voltak 
Újpestről, Erzsébetről és Csepelről is. A február 26-i kőbányai MKP tag-
gyűlés előadója hosszan taglalta, hogy Weisshaus munkásáruló. A felszóla-
ló Ötvös Gyula, a X. kerületi politikai rendőrség nyomozója elmondta, hogy 
ő is weisshausista volt, elítéli az összeesküvőket, de nem helyesli, hogy 
"amikor egy ilyen öreg ember, mint Weisshaus, a földön fekszik, még bele-
rúgjanak egyet. Kijelentette, hogy Weisshausnak lehettek hibái, de nem 
volt áruló, nem volt a rendőrségnek spiclije." A magát szintén egykori we-
isshausistának valló Karsai János is megerősítette ezt. A Polgári Serfőző 
március 4-i pártnapján egy Holló nevű tisztviselő Weisshausról érdeklő-
dött. "Felszólalásából kivehető volt, hogy elítéli Weisshaus letartóztatását, 
és hangulatot próbál csinálni mellette" - állapította meg a jelentés írója. 
A XI. kerületi Standard gyár január végi műhelyértekezletén az egyik fel-
szólaló - aki Weisshaust látta volna szívesen az MKP élén - kifejtette: addig 
nem lesz itt jobb világ, amíg Rákosi és Szakasits vezeti a munkáspártokat. 
Horváth Lajos egy kisvállalat alapítására összegyűjtött forintjait szétosz-
totta a letartóztatottak hozzátartozói között. Tímár Kálmán is felkereste őt, 
és a segítségnyújtás lehetőségeiről beszélt vele. Nagy Lajos is megjelent ná-
la, s közölte, hogy újságírók és képviselők segítségét fogja kérni Weisshaus 
védelméhez.123 

A január 18-ára, Horváth Lajoséknál tervezett vezetői megbeszélésen 
már csak Rónaszéki Ferenc és Vincze Lajos jelent meg. Horváth Jánost és 
Losonci Imrét egy nappal korábban, Vincze Lajost január 23-án, Horváth 
Lajost és Birtalan Árpádot 24-én vették őrizetbe. így 1947. január máso-
dik felében Weisshaus vezetőtársainak többsége is az ÁVO pincéjében ra-
boskodott. A legszűkebb vezetői körből csupán a beteg Rónaszékit, a legré-
gibb vezetők közül pedig csak Horváth Vincét nem vitték el, holott január 
14-én megfogalmazták az ÁVO-n az őrizetbe vételükre vonatkozó javasla-
tot.124 Mélik Endrét már decemberben elő akarták állítani, de ő március 
11 -ig vidéken bujkált. Márciusban vették őrizetbe Nagy Dany Erzsébetet, a 
ferencvárosi KÖZÉRT alkalmazottját, a IX/11. MKP-körzet nőtitkárát. A 
tanúként kihallgatottak száma is napról napra nőtt. Berényi Attilát a Kato-
napolitikai Osztály idézte be. Január végén eljárást folytattak Weisshaus 
tanulókörének "állandó résztvevői", 'Weisshaus illegális szervezetének tag-
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jai", Jónás Pál és Zimányi Tibor ellen. Jónást mélységesen felháborította, 
hogy őket a tanulóköri megbeszélésekről tanúvallomás tételére kény-
szerítették, ezért az ÁVO-ról szabadulva összehívta a MEFESZ elnökségét, 
beszámolt a történtekről, és lemondott elnöki tisztéről.125 

Január végétől egyes gyanúsítottakat szabadlábra helyeztek. Száberszki 
József rendőr ezredes hozzájárulásával Horváth János és Losonci Imre 26-
án szabadult. Másnap Szűcs Ernő rendőr őrnagynál kellett jelentkezniük, 
aki átvette Losonci otthon készült vallomását. Szűcs nem értett egyet Hor-
váth szabadlábra helyezésével, mert alig mondott valamit a szervezkedés-
ről, ő pedig feltételezte, hogy sokat tud róla, s a további nyomozást is káro-
san befolyásolhatja a szabadon levőkkel való találkozása, ezért többször be-
rendelte őt kihallgatásra.126 Mélik hollétének kipuhatolásába is be akarta 
vonni, sikertelenül. Nagy Lajosnak időnként jelentkeznie kellett tanúki-
hallgatásra. Ha a megbeszélt időpontra nem jelent meg, gyanúsítottként 
idézték be. 

Február első felében szabadlábra helyezték Birtalan Árpádot. Egy közös 
ismerősükkel levelet küldött Méliknek, melyben tudatta, hogy az ÁVO-n 
éheztették, de már szabad. Mélik válaszlevelében beszámolt arról, miként 
próbált pénzt juttatni az "Öreg" húgának, hogy élelmet vehessen neki. ígér-
te, hogy szereznek Weisshausnak kenyeret, szalonnát és kolbászt. Bárány-
bőr bekecset kellene neki bevinni - jegyezte meg. "Az Öreg kiszabadítására 
a melósok, Horváth Vincéék miért nem mozdulnak meg?... A melósok éppen 
olyan gyávák és ostobák, mint a középosztály Horthyék idején..." - írta fel-
háborodva.127 Kérte Birtalant, keresse fel Kaas professzort; számít rá, 
hogy katolikus vagy unitárius vonalon szerez segítséget. Március 11 -én Mé-
liket elfogták Tarnabódon. A március 18-i jelentés szerint: "Továbbra is ta-
gad, bár saját kifejezése szerint 'hajlandó bármit aláírni, csak innen szaba-
dulhasson'." A Gestapo-fogság óta súlyos ideggyulladással kezelték, s 
rendkívül félt a hidegtől. Ezt kihallgatói is tudták, így annak beismerését, 
hogy Schweinitzer besúgója volt, az ennek megfelelő körülmények biztosí-
tásától remélték. "42 órája nem aludtam, a hidegtől remeg a kezem, az aka-
ratom mintha felbujtana, hogy bármit írjak és vállaljak, csak már pihenjen 
a fáradt és fájdalmas szervezet. De semmiféle kormányzatnak nem szolgál-
tattam rendszeres tájékoztatót baloldali mozgalmakról. Ha üyet bárki kért 
volna, nem vállalom" - írta vallomásában.129 Később eljuttatták a "beisme-
réshez", amit azután visszavont. 
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A közvéleményt a BM 1947. január 5-én tájékoztatta a "köztár-
saságellenes összeesküvésről". Az MKP január 8-i budapesti titkári érte-
kezletén valaki megkérdezte, igazak-e a híresztelések, hogy az összeeskü-
vésben nemcsak kisgazdapártiak, hanem kommunisták is részt vettek. Ká-
dár János válasza: azt hiszi, van egy kommunista közöttük, akit "az összees-
küvők küldtek be valamelyik pártszervezetbe", de hangsúlyozta, hogy "mint 
párt, az FKGP kompromittált az ügyben".130 A Magyar Nemzet és a Világ 
hasonló célzásaira a Szabad Nép január 18-i válasza: "...van egy a letartóz-
tatottak közt, akinek volt kapcsolata a mozgalomhoz. Olyan kapcsolata, 
amilyen a besúgóknak és provokátoroknak szokott lenni. Weisshausnak 
hívják. 1926-ban zártuk ki a pártból, mert Schweinitzertől kezdve minden-
kivel szövetkezett a kommunista munkások elárulására. Csak régi mester-
ségét folytatta: most az egész magyar demokráciát árulta el..." Ám azt a vá-
dat, hogy rendőrügynök volt, még az ÁVO vezetői is olyan rágalomnak te-
kintették, amely csupán a közvélemény megtévesztésére szolgál, a vizsgála-
tok során Weisshaus-szal kapcsolatban ez szóba sem került. 

A Weisshaus-csoportra vonatkozó január 14-i ÁVO-javaslat szerint: 
"Célunk kimutatni..., hogy Weisshaus ülegális mozgalmat szervezett, veze-
tőséggel, rendszeres konspiratív körülmények között tartott összejövete-
lekkel, amelyeknek célja a jelenlegi rendszer megdöntése és a hatalom átvé-
tele más illegális szervezetekkel együtt." A január 16-i jelentés evidencia-
ként szögezte le, hogy Weisshaus mozgalma mintegy 25 éve rombolja a ma-
gyar munkásmozgalmat, így természetes, hogy az újabb ellenforradalmi kí-
sérletnek is eszközévé vált. A tendenciózus kiindulópont után e mozgalom-
nak "a leleplezett összeesküvéssel" való szerves kapcsolatát olyan állítások-
kal akarták "bizonyítani", amelyek gyakran még az erőszakkal kicsikart val-
lomások elferdítését is szükségessé tették. A január 21 -i jelentés szerint be-
bizonyosodott, hogy az egymással kapcsolatban álló "frakciók célja azonos 
a Magyar Közösség által vezetett összeesküvés céljával: a magyar köztár-
saság megdöntése útján szovjetellenes, fasiszta rendszert létesíteni". A to-
vábbi feladatok között jelölte meg annak megállapítását, "mennyiben vet-
tek részt az ún. frakciók az ipari szabotázscselekmények elkövetésében"; fel 
kell deríteni vidéki kapcsolataikat; a nyomozás érdekében "helyes volna le-
tartóztatni" a Weisshaus- és Demény-mozgalom vezetőségi tagjait és két 
további frakcióvezetőt, dr. Szabó Lászlót - akinek frakciójába sorolták pl. 
Gombos Gyulát, dr. Rézler Gyulát - és dr. Simándi Tamást. Az ötödik frak-
ció vezetőjeként említett Faust Imre őrizetbe vételét ekkor még nem java-
solták. Kóris Kálmán kihallgatását azonban szükségesnek tartották. A 
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Weisshaus alapította illegális szervezet aktív tagjainak számát 300-400-ra 
becsülték, akik köré 2000 főnyi szimpatizáns tömörül. Az illegális szervezet 
93 tagjáról névsor készült.131 

A nyomozás területe kiszélesedett. Az ÁVO felszólította a Szaktanácsot 
"a Weisshaus-csoport által tartott üzemekben tapasztalt kártevő jelenségek 
megállapítására". Február 3-án már rendelkeztek olyan jelentéssel, mely 
szerint a Steyer Művekben Tímár Kálmán, a Weisshaus-csoport régi, aktív 
tagja szervezi a termelés visszafogását, s azt, hogy szovjetellenes, fasiszta 
jelszavakat mázoljanak a falakra. A Steyerből három munkásvezetőt állí-
tottak elő.1 Illyés Ferenc "elismerte", hogy Weisshaus előadásai gátlóan 
hatottak a termelésre, tudatos szabotázsról azonban nem tud. Szvercsek Bé-
la nem látott közvetlen összefüggést Weisshaus előadásai és a termelékeny-
ség csökkenése között, de a minőség romlását kétségtelennek tartotta. A 63 
éves Tímár Kálmánt viselte meg leginkább a tortrura. "Elismerte", hogy 
Weisshaus szerint a "többtermelés" a parancsuralmi rendszert erősítené, 
ezért az nem érdeke a dolgozóknak, de ezt a nézetet ő nem terjesztette az 
üzemben. Az viszont tény, hogy a munkások kényszeredetten dolgoznak, 
késnek, szerszámokat lopnak, gyakori a hibás munka. Miután közölték vele, 
hogy Weisshaus részt vett a köztársaság elleni összeesküvésben, elítélte őt 
és sajnálta, hogy hagyta magát félrevezetni tőle. Hihette-e bárki, hogy Tí-
már kényszer nélkül vall arról, hogy Weisshaus - akihez háromévtizedes 
barátság fűzte - veszélyezteti a demokráciát? A vallomást felvevő főhad-
nagy sejtette, s ezért főnökét is figyelmeztette rá, hogy olyan terhelő jegy-
zőkönyvet préselt ki Tímárból, amelyet a bírósági kihallgatáson feltehetően 
helyesbíteni fog. Szűcs Ernő ezért február 18-án jelentette Száberszkinak: 
"Jó volna, ha a tárgyalás idején nem tartózkodna [Tímár] Pesten, így csak a 
jegyzőkönyve jönne számításba".133 Tímár, miután kiszabadult, betegsza-
badságra ment. Közben fegyelmi eljárás indult ellene. Megállapították róla, 
hogy nem maradhat a Steyer Művek üb-elnöke. Pozíciót hajhászó SZDP-
tagként és weisshausistaként jellemezték, aki befolyása alatt tartja az üzem 
valamennyi vezető állású alkalmazottját. 

A február 7-i jelentés szerint "kívánatos volna Weisshausék kapcsolatát 
kimutatni az [1946. tavaszi-nyári] ózdi, salgótarjáni és miskolci esemé-
nyekhez". A cél átlátszó: Weisshaus mozgalmára rásütni az antiszemitiz-
mus bélyegét, s felelőssé tenni tagjait az 1946-os sztrájkokért, antiszemita 
zavargásokért. Már a január 21-i jelentés megállapította, hogy Weisshaus 
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ellenforradalmi ideológiát terjeszt, köztársaságellenes, szovjetellenes, s an-
tiszemita előadásokat tart.13 A nagy-budapesíi titkárok és szakszervezeti 
funkcionáriusok február 19-i értekezletén Rajk László így jellemezte a 
frakciókat: "tiszta antiszemita alapon állottak, és nem véletlen, hogy szer-
vezetileg szorosan együttműködtek a Hetes Bizottság tagjaival..."13 Ennek 
"bizonyítása" azonban az AVO ismert módszerei ellenére is lehetetlennek 
bizonyult. A Weisshaus tevékenységét Összefoglaló március 29-i emlékez-
tetőben csupán egyetlen kijelentését idézték annak bizonyítására, hogy az 
illegális összejöveteleken antiszemita nézeteket is hangoztatott, nevezete-
sen: "Az MKP vezetőségében túl sok a zsidó".137 

Az ÁVO újabb és újabb őrizetbe vételi javaslatai bizonyos ponton túl el-
lentétbe kerültek azzal a politikai céllal, amelyet az MKP vezetői az ún. 
összeesküvés! perrel el akartak érni: az FKGP lefejezését, szétverését. Ez 
teszi érthetővé a február 8-i jelentés valódi üzenetét: "A további munkame-
netet elsősorban a politikai helyzet szabja meg. Külön vonalként kell megje-
lölni a Weisshaus- és Demény-frakciókhoz tartozókat. Ennek a vonalnak 
felgöngyölítése a mai helyzetben, mint a belügyminiszter úr is megállapítot-
ta a tegnapi megbeszélésen, nem aktuális, és mivel a nyomozás tovább foly-
tatása igen nehéz lenne és sok munkás beidézését és kihallgatását tenné 
szükségessé, egyelőre meg kell elégednünk az eddig lefogott weisshausista 
vezetők ügyészségnek való átadásával." Négy fő vonalon - minisztériumi és 
közhivatali; parasztszövetségi, illetve gazdasági; katonai; frakciós - folyt 
tovább "a munka". A frakciós vonalon a nyomozást Szűcs őrnagy vezette. 
Rajk fenti állásfoglalása azonban nem zárta ki, hogy azután is többször elő-
kerüljön a deményista vezetők előállítására vonatkozó javaslat. Mivel Du-
dás József ellen kevesellték a terhelő adatokat, ezeket Gischitz Endre, Rei-
nicz Egon és Klement Károlyné őrizetbe vételével, a deményisták "megfele-
lő nyomás alá helyezésével" akarta Szűcs erősíteni.138 A Szabadság január 
15-i cikke viszont a Siguranta besúgójaként, az összeesküvés egyik vezető-
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jekcnt mutatta be Dudás József FKGP-városatyáí. A rágalomra számos 
történelemhamisító visszaemlékezés, történelmi publikáció és regény épült, 
a rágalmat koholmánynak nyilvánító irat viszont máig sem került nyilvá-
nosságra. 139 Amíg a deményisták ügyében nincs elöntés, írta február 25-i 
jelentésében Szűcs őrnagy, addig Horváth Lajos, Vincze Lajos és Németh 
József szabadon bocsátása nem ajánlatos, "mert csökkentené a deményis-
ták félelmét...további fogva tartásuk morális nyomást gyakorolna a tanú-
ként beidézendő deményistákra".140 A még szabadon levő weisshausisták 
megfélemlítésének eszközeként is funkcionált az előállítás, a kihallgatás. A 
március 18-i jelentés írója, értesülvén arról, hogy egyes kerületekben újra 
megerősödött a weisshausista mozgalom, feltétlenül szükségesnek tartotta 
néhány vezető - Rónaszéki Ferenc, Horváth Vince és Nagy Dany Erzsébet 
- előállítását és kihallgatását gyanúsítottként.141 Ez Nagy Dany esetében 
megtörtént, Horváth Vincétől és Iván Józseftől tanúvallomási jegyzőköny-
vet vettek fel. Rónaszéki előállítására vonatkozó adattal nem rendelkezünk. 

Dr. Tímár István rendőr ezredes február 15-én javasolta a belügyminisz-
ternek, hogy a Donáth György és társai összeesküvési ügyben őrizetben le-
vő 106 személyt 14 csoportban adják át a Népügyészségnek. A XIV. cso-
portba Weisshaus Aladárt, Horváth Lajost, Németh Józsefet, Vincze La-
jost sorolták. Weisshaust február 24-én vitték át a Népügyészségre. Né-
meth, Horváth és Vincze bíróság elé állítása a már említett politikai ok mi-
att nem történhetett meg. Mivel egészségi állapota az ÁVO-n leromlott, 
Horváth Lajost dr. Tímár március 31 -i rendelkezése értelmében szabadláb-
ra helyezték. Németh Józsefet, Vincze Lajost, Nagy Dany Erzsébetet, Mé-
lik Endrét májusban internálták. Az őrizetbe^vettek egy részét átadták a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak (SZEB).1 

A Szabad Nép közölte, hogy az MKP Központi Ellenőrző Bizottsága párt-
ellenes, frakciós tevékenység miatt 1947. április 23-án kizárta a pártból Né-

139 A BM Titkárságának 1956 . október 2-i jegyzőkönyve szerint Dudás Józsefet 1946. de-
cember 27-én őrizetbe vették azzal a váddal, hogy a Siguranta besúgója volt, és részt vett 
a Magyar Közösség szervezkedésében. Bizonyíték hiányában azonban nem lehetett bíró-
ság elé állítani. 1947-ben internálták. 1948-ban kiengedték és rendőri felügyelet alá he-
lyezték, majd még abban az évben ismét internálták. Miután kényszerítő eszközök alkal-
mazásának hatására beismerte, hogy besúgó volt, 1951 -ben átadták a román államvédel-
mi szerveknek. Három évig volt ott vizsgálati fogságban. 1954-ben elejtették ellene a bi-
zonyíthatatlan vádat. 1954 . május 1-jén visszaadták a magyar hatóságoknak, 5-én sza-
bad-lábra helyezték. "Fogva tartása és internálása alaptalan volt." (BMTI 0-9698/b. 
4 8 2 - 4 8 3 . 1 . ) 
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meíh Józsefet (TV. ker.), Horváth Lajosi (VII. ker.), Vincze Lajosi (X. ker.); 
május 7-én Nagy Dany Erzsébetet (IX. ker.). Rónaszéki Ferencet (X. ker.); 
május 21 -én Becskő Józsefet (VIII. ker.) és április 23-án szigorúan megrótta 
Horváth Vincét (X. ker.). Utóbbi esetében enyhítő körülménynek számított 
a KEB előtt gyakorolt önkritika; ennek hiánya viszont Becskőnél súlyosbító 
körülmény volt, olyan tényekkel tetézve, hogy vállalta a mozgalom Jugo-
szláviára való kiterjesztését, s anyagi támogatást nyújtott a letartóztatott 
weisshausistáknak. 

A vizsgálatot az ÁVO és a Katonapolitikai Osztály 1947. február 24-i je-
lentése zárta le.144 Aláírói: Földy Lajos ezredes, dr. Tímár István rendőr ez-
redes, Pálffy György vezérőrnagy, Péter Gábor rendőr vezérőrnagy. A je-
lentés Weisshaus-szal kapcsolatban ebből indult ki: "Weisshaus Aladár már 
a Horthy-rendszer alatt egy illegális szervezkedést indított meg, amelyet 
azonban akkor nem üldöztek, mert a munkások körében faji és szovjet-
ellenes eszméket terjesztett". E képtelen állítást nem múlhatta felül az a vád 
sem, hogy szemináriumokon terjesztette "a fennálló demokratikus állam-
renddel és köztársasággal ellentétes, lázító eszméit"; s miután Kovács Béla 
kifejtette neki, "hogy a jelenlegi államrend megdöntésére irányuló politikai 
elképzeléseinek megvalósításában reá is támaszkodni kíván", megállapod-
tak, hogy rendszeresen találkoznak. Néhány beszélgetésre utalva érzékel-
tetni kívánták, hogy a Magyar Testvéri Közösség és a Hetes Bizottság szá-
mított rá. Végső bizonyítékként - s egyben slusszpoénként - idézték egy 
vallomásból azt a számukra legfelháborítóbbnak tűnő kijelentést, amelyet 
minden vallomásba beírattak: "Weisshaus egy összejövetelen tartott politi-
kai beszámolója során kijelentette, hogy 'Magyarországon ma nincs sza-
badság'". 

A kihallgatásait vezető Szűcs őrnagy és Száberszki ezredes Weisshaustől 
nem remélhetett feltáró jellegű vallomásokat. Megelégedtek tehát azzal, 
hogy az előtte kihallgatóttak vallomásait lényegében megismétlő jegyző-
könyveket írattak vele alá. Az Ő jegyzőkönyveiben a Magyar Közösség neve 
mindössze kétszer szerepelt, a következő összefüggésben: csak az ÁVO-n 
értesült arról, hogy azok közül, akikkel kapcsolatban állt, a Magyar Közös-
séghez tartozók is voltak, s tagadta, hogy azok utasításait követte az ő moz-
galma. A február 15-i vallomásáról készült jegyzőkönyvön szerepelt először 
ez a minősítés: "a köztársaság elleni összeesküvéssel gyanúsított". Amint át-
került a Budapesti Népügyészségre, Weisshaus az ÁVO-n felvett jegyzö-
könyvek ilyen tendenciáját igyekezett módosítani. Mindenekelőtt annak 

143 PIL BB 39. f. 208 . ó. e.; Szabad Nép, 1947. április 25., május 9., 23.; Becskő Józsefet 
( 1 8 9 6 - 1 9 5 5 ) 1948-ban eltávolították a Magyar Élet és Járadékbiztosító Intézet éléről. 
1951 -ben f eleségével együtt kitelepítették Budapestről. (Becskő Ferenc szóbeli közlése.) 
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előrebocsátásával, hogy csupán annyiban érzi bűnösnek magát, hogy olyan 
emberekkel érintkezett, akik a demokratikus államrend és köztársaság 
megdöntésére törekedtek, de ő erről a szándékukról nem tudott. A február 
15-i jegyzőkönyvet így módosította március 11-én: "Nem felel meg a való-
ságnak, hogy Arany Bálint egy Kisgazdapártban tartott értekezleten azt 
fejtegette volna, hogy a köztársaság kikiáltásával szemben ragaszkodni kell 
a Horthy-rendszer jogfolytonosságához. Ez soha szóba sem került."1^ Vé-
gül hangsúlyozta, hogy a demokratikus államrenddel, a köztársasággal nem 
állt szemben, csupán a külpolitikai orientációt tartotta tévesnek, az ő elgon-
dolása a délkelet-európai szocialista államszövetség létrehozására irányult. 

Saláta Kálmán 1946. december 17-én arról tájékoztatta levelében Szabó 
Tamás londoni követségi titkárt, hogy benyomása szerint a kommunisták 
még a békekötés előtt kész helyzetet akarnak teremteni.146 A következő 
napokban történt őrizetbe vételek megerősítették ezt a felismerést, amit 
Rákosi nyíltan ki is mondott az MKP 1947. január végi, nagy-budapesti 
összvezetőségi ülésén: "Három hét múlva lesz a békekötés, amitől a reakció 
annyit remél. Mi rajta leszünk, hogy lehetőleg már a békekötés első hete 
összeessen egy csomó halálos ítélettel, amit az összeesküvők ellen hoz-
nak."147 Az első halálos ítéleteket végül is április 16-án hirdette ki a Buda-
pesti Népbíróság a dr. Donáth György és 12 társa elleni koncepciós per-
ben. 

Az ítélet indoklásának témánkat közvetlenül érintő része így hangzott: 
"...Lakatos [Géza] elnöklése alatt álló átmeneti kormánynak szánták azt a 
feladatot, hogy a közjogi folytonosság alapján teremtse meg azt az új rend-
szert, azt az új közjogi formát, amely aztán az ügyeket tovább viszi. További 
személyi kombinációk annyiban voltak, hogy felmerült Nagy Ferenc, Ko-
vács Béla, Varga Béla, Takács Ferenc, Szeder Ferenc, Kéthly Anna, Veres 
Péter, Kovács Imre személye, úgyszintén kommunista vonalon a Weissha-
us-csoport, mint akikkel a kormány megalakításának kérdésében a kapcso-
latot majd fel kellene venni..." Kiss Károly mérnök, a Székesfővárosi Gáz-
művek műszaki főtanácsosa azt vallotta, hogy a Hetes Bizottság októberi 
ülésén tárgyaltak arról, hogy a Vörös Hadsereg kivonulása után esetleg 
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megalakuló kormányban tárcát kellene biztosítani a Weisshaus-csoport 
egyik posszibilis tagjának. Dr. Donáth Györgyöt megbízták, szervezze "kö-
zös sátorba" a Weisshaus-csoport tal kapcsolatot tartó közösségi tagokat, 
Fitos Vilmost, Magyar Sándort stb.149 

Weisshaus Aladárt mint XXX. rendű vádlottat a Mistéth Endre és 43 
társa ellen indított perben vonták felelősségre. Az 1947. május 21 -i vádirat 
az 1946: VH. tc. 1. paragrafus 2. bekezdésébe ütköző, a demokratikus állam-
rend és köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny 
részvétellel vádolta. "Weisshaus Aladár 1945 tavaszától kezdődőleg 1946. 
év végéig gyakori és közvetlen érintkezésben volt a Hetes Bizottság által ve-
zetett szervezkedéssel, illetve a Magyar Közösség prominens tagjaival: 
Arany Bálinttal, Kiss Sándorral, Horváth Jánossal, Mistéth Endrével, Fitos 
Vilmossal stb., akik időnként megjelentek terheltnél, aki részükre előadáso-
kat tartott, illetve egy, a demokratikus államrend és köztársaság megdönté-
se után kialakítandó ú j államrendet illető elgondolásait ismertette. 1946 
augusztusában Fitos Vümos összehozta Kovács Bélával, aki kifejtette 
Weisshausnak, hogy a Kisgazdapárt hozzá hü tagjaival, a Nemzeti Paraszt-
párt egyik részével, a Szociáldemokrata Párt Peyer által vezetett jobbszár-
nyával és a Weisshaus által vezetett munkássággal a jelenlegi rendszer meg-
döntése után át akarja venni a hatalmat."150 

Ügyüket a Budapesti Népbíróság öttagú különtanácsa tárgyalta dr. Jankó 
Péter elnökletével a Kúria épületében. Az augusztus 6-i népbírósági kihall-
gatás során Weisshaus közölte, hogy nem érzi magát bűnösnek.15 Dióhéj-
ban vázolta 37 éves tevékenységét a munkásmozgalomban. A magyar szo-
cialista népmozgalom lényegének a szocializmus és a magyar nemzeti ügy 
szintézisét mondotta. Mondataiból a szándékos vagy akaratlan jegyző-
könyvvezetői félrehallások ellenére is kitűnik, hogy erősen küzdött szavai-
nak kiforgatása ellen: vüágosan elhatárolta nézeteit a nemzetiszocializmus-
tól is, a magyar hegemónia konzervatív értelmezésétől is. Előadásainak tar-
talmával kapcsolatban elismerte, hogy kritizálta a kormány intézkedéseit, 
de határozottan tagadta, hogy a demokrácia és a köztársaság ellen irányul-
tak volna a szavai. A Magyar Közösségről az ÁVO-n hallott először. A ren-
dőrségi vallomást azért írta alá, hogy mielőbb a Népügyészségre kerülhes-
sen. Akkor is, ma is a szocializmus felé orientálódó értelmiségieknek látta 
és látja a tanulóköreiben megjelent közösségbeli érdeklődőket. Kiss Sándor 
vádlott megerősítette ezt: "Azért mentem el Weisshaushoz, mert ifj. Fitos 
mondotta, hogy érdekes szocialista". Horváth János észrevétele is azonos 
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tartalmú volt. A június 13-i tárgyalási napon hasonló módon indokolta ér-
deklődését Mistéth Endre: "Meg akartam tudni, hogyan vélekedik egy mar-
xista Weisshausban véltem megtalálni az igazi, meggyőződéses marxis-
tát". 1 5 2 Az augusztus 6-i kihallgatásról szóló jelentés az elhangzottak egyes 
részleteit tendenciózusabban, másokat zavarosan, de néhol részletesebben 
tartalmazta a jegyzőkönyvnél. Ebből tűnik ki, hogyan pontosította Weiss-
haus a vádirat Kovács Bélára vonatkozó, szándékoltan többértelmű fogal-
mazását, Hangsúlyozta: Kovács az FKGP parasztképviselőivel, az NPP-ben 
a Kovács Imre mögött állókkal és az SZDP ún. jobbszárnyával akart parla-
menti többséget. "Parlamenti többségről volt szó, nem pedig hatalomátvé-
telről" -mondotta.153 

Birtalan Árpád, a vád tanúja így összegezte Weisshaus nézeteit:154 "1946 
júliusában kijelentette az egyik előadáson, hogy a stabilizáció nem fog sike-
rülni, nincs elég tőke az országban, az államosítás nem aktuális, mert a ter-
melés rovására fog menni". Miután a tanácselnök emlékeztette nyomozati 
vallomására, még a következőket is előadta: 'Weisshaus többször kijelen-
tette. hogy ma nincs demokrácia, parancsuralom van. A magát demokrati-
kusnak nevező rendszer népellenes. Felszólította a hallgatóságot, hogy áll-
jon készen az esetleges hatalomátvételre. Ezeket a kijelentéseket kb. 18-20 
hallgató előtt tette... Wejsshaus támadta az oroszokat, hogy nem így képzel-
te el a megszállást ." A tanácselnök kérdésére Weisshaus válasza: "Igaz, amit 
a tanú mondott. A velem szemben a vád tárgyául szolgáló kifejezések meg-
tételét beismerem". Pillanatok alatt átlátta: ha elfogadja Birtalan állításait, 
a tanítványt megkímélheti attól, hogv valótlanságot is tartalmazó vallomá-
sára esküt tegyen, régi vezetőtársait pedig a tanúskodástól kiméli meg. 

Az ítélet meghozatala előtt a bíróság felszólította a fogház főorvosát, vé-
leményezze, kényszermunkára ítélhető-e a vádlott. Az augusztus 22-i véle-
mény szerint Weisshaus Aladárnál kóros tüneteket ugyan nem találtak, de 
tekintettel idős korára (60 éves), "a nehéz testi munka jellegével bíró kény-
szermunkára nevezett orvosilag alkalmasnak nem mondható".155 

A Budapesti Népbíróság öttagú különtanácsa 1947. augusztus 29-én 
Weisshaus Aladárt két és fél évi börtönre, politikai jogai gyakorlásának 10 
évi felfüggesztésére és vagyonának részbeni elkobzására ítélte az 1946. VII. 
tc. 10. paragrafus 4. bekezdése alapján, megfelelő helyen az 1440/1945. ME 
sz. rendelet Zjmragrafus 3. bekezdésének alkalmazásával. Az ítélet indok-
lása szerint eleinte tagadta a vád tárgyává tett kijelentések megtételét, 
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Birtalan Árpád tanú vallomása után azonban beismerő vallomást tett. En-
nek alap ján tényként állapították meg azt, amit Birtalan vallott az 1946. jú-
liusi megbeszélésen elhangzottakról. "Nem kíván különösebb indoklást, 
hogy Weisshaus /Madár e kijelentéseivel a demokratikus államrend ellen 
gyűlöletre izgatott... Sőt, Weisshaus Aladár kijelentései erősen a határán 
vannak annak, hogy az 1946. L tcikkben megalkotott demokratikus állam-
rend megdöntésére irányuló szervezkedésre való felhívásként legyenek mi-
nősíthetők." Ezt azonban "a különtanáes Weisshaus Aladár szocialista 
múltjára tekintettel mégis teljes bizonyossággal megállapíthatónak nem ta-
lálta. Lehetségesnek látszik az is, hogy Weisshaus Aladár... a fennálló de-
mokratikus államrend ellen ugyan gyűlöletre izgatott, magát az 1946. VH. 
tcikkben alkotott demokratikus államrendet megdönteni azonban nem 
akarta... Bár a főtárgyalás adatai alapján bizonyítást nyert, hogy Weisshaus 
Aladárnál, főként előadásain a vádlottak közül többen, így Mistéth Endre, 
Kiss Sándor, Horváth János, Fitos Vilmos, dr. Dóczy Endre, Arany Bálint is 
megjelentek, sőt, Fitos Vilmos összehozta Weisshaust Kovács Bélával is, de 
hogy Weisshaus Aladár Donáth György és társainak, illetve a Közösségnek 
az 1946. 1. tcikkben alkotott demokratikus államrend megdöntésére irá-
nyuló szervezkedéséről tudomással bírt volna, sőt, hogy az említett, nála 
járt személyekkel együttműködött volna, erre vonatkozván tagadásával 
semminemű bizonyíték fel nem merült. Annak magyarázatát, hogy a fen-
tebb nevezettek vele az érintkezést keresték, a személye és elképzelései 
iránt való érdeklődésben láthatta. Ezért a különtanáes az 1946. VII. tc. 1. 
paragrafus 2. bek.-ben meghatározott bűntett miatf ellene emelt vád alól a 
Bp. 326. paragrafus 2. pontja alapján felmentette." 

A különtanáes elfogadta a fellebbezéseket. Nyolc vádlott azonnali sza-
badlábra helyezését elrendelte, a többiek előzetes letartóztatását az ítélet 
jogerőre emelkedéséig fenntartotta. 

A Népbíróságok Országos Tanácsa a Mistéth Endre és társai elleni bűn-
ügyben, dr. Sarlós Márton elnökletével hozott 1948. március 3-i ítélete157 a 
semmisségi panaszt elutasította, Weisshaus Aladár büntetését három és fél 
évi börtönre emelte, politikai jogai gyakorlásának felfüggesztését öt évre 
csökkentette. "Az irányadó tényállás szerint - szólt az indoklás - Weissha-
us Aladár előadásain egyes közösségi vezetők, Mistéth Endre, Arany Bálint 
és társaik megjelentek ugyan, de Weisshaus Aladár együttműködésére 
nincs adat. Ebből kétségtelen ugyan, hogy Mistéth Endre és társai Weissha-
us tevékenységét számba vették mint olyan erőtényezőt, amelyre az állam-
rend elleni támadó szándékaiknál számolhatnak, de ez a tényállás önmagá-
ban Weisshaus Aladár bűnösségének a megállapítására, az ő együttműkö-
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dési szándékának minden ténybeli jele nélkül, nem elegendő. Az előadásain 
tett kijelentések alapján bűnössége helyesen állapíttatott meg; észlelte az 
Országos Tanács, hogy az elítélés alapjául szolgált nyilatkozatok közt a 
hallgatósághoz intézett az a felszólítás, hogy szervezkedjék és álljon készen 
a hatalom átvételére, az egész előadás egyéb tartalmából kitűnő intenciók 
figyelembevételével is az 1946: VII. tc. 6. paragrafusa szerint minősülő fel-
hívás bűntettének felel meg. Ez a bűntett erre irányuló vád hiányában 
ugyan megállapítható nem volt, azonban a cselekmény súlyának elbírálásá-
nál és a büntetés kiszabásánál ezt a körülményt is figyelembe kellett venni. 
Súlyosbító körülményként kellett ezenfelül figyelembe venni azt a követke-
zetes folytonosságot, amellyel Weisshaus Aladár az államrend elleni izgatá-
sait szeminárium-jellegű előadássorozatban hónapokon keresztül folytatta, 
tevékenységének a munkásság tájékozatlan elemeire káros és a Közösség 
vezetői által éppen ezért értékelt káros hatását; mindezzel szemben egyet-
len enyhítő körülmény a Horthy-korszakban a munkásság körében kifejtett 
tevékenységéért elszenvedett fegyházbüntetése, amely azonban másrészt 
cselekményének súlyát és veszélyességét fokozta, és ennyiben súlyosító-
ként hat. Mindezekre tekintettel a büntetés kiszabásánál a Btk. 91. paragra-
fusát alkalmazhatónak és a törvényes büntetési tétel legkisebb mértékét 
megközelíthetőnek az Országos Tanács nem találta, és megfelelően maga-
sabb büntetést szabott ki."1 Weisshaus ítélete így is enyhébb volt annál, 
mint amit az ÁVO sugallt. Nem azért, mert szocialista múltja miatt meg 
akarták kímélni, hanem hogy az egész pert hihetőbbé tegyék. 

Amikor Weisshaus 1950. augusztus 17-én letöltötte büntetését, azonnal 
előzetes letartóztatásba helyezték, október 7-én pedig "államvédelmi ér-
dekből" internálták.159 Október 9-étől három éven át egy másfél négyzet-
méternyi beton magánzárkában tartották Kistarcsán. Közben az ÁVH 
újabb és újabb jegyzőkönyvek és pót jegyzőkönyvek felvételével is zaklatta. 
A bestiálisán durva bánásmód, a mozgás-, mész- és vitaminhiány következ-
tében hátgerinccsigolyái összerogytak, mellkasa eltorzult, tüdeje beszűkült, 
bal lába elsorvadt, kisvérköri pangással és légzési nehézségekkel küszkö-
dött. Csak 1953 elején részesült némi orvosi kezelésben a Mosonyi utcai 
rabkórházban. 

158 Uo. 1342-1343 .1 . - Azoknak a Mistéth-perben szereplőknek a jogerős ítélete, akik kap-
csolatba kerültek Weisshaus mozgalmával: Bálint Sándor 8 évi, Oláh István 2 és fél évi, dr. 
Dóczy Endre 2 évi fegyház; ifj. Fitos Vilmos 1 és fél évi börtön; Horváth János 3 évi, Kele-
men Sándor 3 és fél évi, Kiss Sándor 3 és fél évi, Mistéth Endre 6 évi minimális tartamú 
kényszermunka. 

159 BMTI V-2000 /1 .470 .1 . 



Tekintsük át, hogyan alakult Weisshaus vezetőtársainak, a mozgalom né-
hány résztvevőjének és szimpatizánsának sorsa. 

Az ÁVO-n szinte nyomorékká vert Vincze Lajos internálási javaslatát 
1947. május 20-án így indokolták: Weisshaus "egyik legközvetlenebb mun-
katársa volt", s letartóztatása után tütakozó tüntetést akart szervezni.160 A 
Buda-Déli táborból másfél év múlva szabadult. A trockisták tevékenységé-
ről szóló 1949. február 9-i jelentés szerint szabadulása után azonnal kap-
csolatba lépett Horváth Jánossal és Iván Józseffel. A Duna, majd a Sport Ci-
pőgyárban dolgozott. 1956. július 20-án, 55 éves korában elhunyt.1 1 

Németh József "nemcsak lakását bocsátotta illegális összejövetelek cél-
jára rendelkezésre, hanem aktív szervező tevékenységével hozzájárult ah-
hoz, hogy... Weisshaus minél szélesebb körben fejthesse ki romboló tevé-
kenységét" - szólt az ugyancsak május 20-i keltezésű internálási javaslat. 
Internálása 1947. szeptember 1-éig tartott, utána egy évig rendőrhatósági 
felügyelet alatt állt.16 

Mélik Endre május 19-én elrendelt internálásának indoklásában egyet-
len igaz mondat volt: "Szoros összeköttetésben állt Weisshaus Aladárral". 
Októberben a Mosonyi utcai kórházban kezelték, mert a 42 éves sportem-
ber mindkét lábát bénulás fenyegette, hónapok óta nem tudott járni, fogai-
nak elvesztése miatt pedig rágni sem. A Budapesti Népügyészség 1948. ok-
tóber 27-i határozata megszüntette a Mélik Endre 1. rendű és Nagy Dany 
Erzsébet 2. rendű gyanúsított ellen indított nyomozást, mivel nem tudták 
bizonyítani, "hogy a Donáth-féle összeesküvés részesei voltak". Mélik en-
nek ellenére csak hat és fél év után szabadult. Egy ideig a Buda-Déli Inter-
nálótábor foglya volt.163 Nagy Dany Erzsébet szabadulásának körülmé-
nyeit, időpontját nem sikerült kikutatnunk. 

Fejtörést okozott az AVO-n, mi történjen az 1947. január 10-én őrizetbe 
vett Vasvári Lajossal. Internálási javaslata ugyan február elején elkészült, 
de végrehajtására nem került sor, mert "Vasvári jegyzőkönyve számos 
olyan adatot tartalmaz, amely nem célszerű, hogy bármely külső hatóság 
birtokába kerüljön..."164 Milyen titkokról volt szó? Arról, hogyan lett Vas-
vári a weisshausisták és a szociáldemokrata vezetők egyetértésével 1939-
ben képviselő a MÉP listáján, hogyan működött együtt velük 1944-ben a 
szakszervezetek védelmében s az ellenállásban. Vasvári Lajost dr. Csomóss 
Miklós, Eszes István és dr. Szegedi Ernő társaságában átadták a SZEB-nek. 
Az 58 éves Vasvárit a Szovjet Hadsereg Katonai Törvényszéke 1947 áprili-

160 BMTI V-2000 /21 .335 .1 . 
161 BMTI V-88000/2.16.1 . ; Mélik Endre és Vincze Lajos szóbeli közlése. 
162 BMTI V-2000/16.44.1 . ; V-2000 /16 /A . 483.1. 
163 BMTI V-83976 .7 . , 5 4 - 5 5 . , 59.1. 
164 BMTI V-2000 /33 .275 .1 . 



sában 20 évi szabadságvesztésre ítélte azzal a szokásos koholt váddal, hogy 
amerikai ügynökként adatokat gyűjtött a szovjet csapatokról. 1955 végén 
tért haza - dr. Csomóssal és dr. Szegedivel együtt - a "megjavító láger-
ből".165 

Akiket 1947-ben nem tartóztattak le, azoknak az életét is megkeserítet-
ték. A lőrinci weisshausisták vezetője, Wagner Lajos a MASZOVOL Rt. 
gépgyárában üb-elnök volt. 1948 márciusában az egységbizottság elnöke. 
1949 tavaszán a régi weisshausistákkal tartott kapcsolatai miatt elbocsá-
tották. Munkanélküliként halt meg 1951 nyarán, 50 éves korában.166 

Horváth Lajost az ÁVH 1949. július 6-án újra őrizetbe vette, 7-én pedig 
elrendelte rendőrhatósági őrizet alá helyezését. Az indok: "Felderítés alatt 
álló illegális szervezkedéssel állt kapcsolatban. A nyomozás befejezéséig in-
ternálása szükséges." Kistarcsáról 1951. december 20-án szabadult. 1952. 
január 9-én "demokráciaellenes magatartása miatt" rendőrhatósági fel-
ügyelet alá helyezték. Nem nyugodott bele, panasszal élt ellene. Hiába. Ez 
volt a törvénytelenségek elleni utolsó tiltakozása. A makkegészséges, sza-
bad idejében versenyszerűen birkózó férfi egészségét már az 1947-es letar-
tóztatás is aláásta, az internálásból pedig gyógyíthatatlan szívbajjal szaba-
dult. Ötvenedik életévét sem érte még el 1952. július 15-én, amikor elhunyt. 
A BM Titkársága 1956^ június 28-án megállapította, hogy internálása tör-
vénytelen volt, de a Minisztertanács nem járult hozzá a weisshausista veze-
tő rehabilitálásához.167 

Egy besúgójelentés szerint "óbudai" Horváth János Weisshaus rehabüi-
tálásában reménykedik és azt állítja, hogy Moszkvában ártatlanul végezték 
ki Mendl Irmát. 1949. július 7-én az ő internálásának szükségességét is "fel-
derítés alatt álló illegális szervezkedéssel" indokolták. A táborban, 1952. 
július 23-án, jegyzőkönyvben rögzítették bűneit: "Beismerem, hogy aktív 
tagja voltam a Weisshaus által irányított illegális, fasiszta, szovjetellenes, 
kommunistaellenes frakciónak". Ez a képtelen önvádat tartalmazó "beis-
merés" az ÁVH internálótáboraiban szokásos vérfagyasztó színjáték első 
felvonása volt csupán. A következő: a beépített "téglák" vallomása a gyanú-
sított ellen. Két szobatársának július 28-i tanúvallomása szerint ő fasiszta 
beállítottságú, mert rágalmazza a Szovjetuniót és a népi demokráciát, s ar-
ról beszél, hogy rendszerváltozás lesz. Július 29-én a felülvizsgáló bizottság 
elkészítette javaslatát: "Horváth János internált demokráciaellenes tevé-

168 kenységét két tanú bizonyítja, így javasoljuk a bíróságra való átadását". 

165 BMTI V - 1 4 5 3 8 6 / 2 0 . 1 2 4 - 1 3 0 . 1 . 
166 BMTI V-88000 /2 . 37. U PIL BB 39. f. 191. ó. e.; BB 57. f„ rendezetlen; Wagner Lajos 
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1953. augusztus 5-én szabadult, illetve a szállásadónak szóló igazolószelvé-
nyen ez állt: "Kistarcsa, Sztálin u. 1. sz. alól kijelentkezett". A hatvanas 
évektől a Vízügyi Építési Vállalat főépítésvezetője, Losonci Imre alkalmaz-
ta. 1976-ban, Csillaghegyen hunyt el. 6 9 

Párkányi Istvánt 1946 tavaszától eredménytelenül figyeltette az Info, 
mivel a ceglédi pártszervezet vezetői azonkívül, hogy "elvont elméleti em-
ber", semmi rosszai nem tudtak róla. Miután felülről tudatosították, hogy 
veszedelmes személy, az MKP Dél-Pest megyei Bizottsága közölte, hogy az 
ő tudtuk nélkül kéthetes pártiskolákat szervezett és vezetett, s miután meg-
akadályozták újságcikkeinek megjelentetését, Cegléd környéki szőlőjébe 
vonult vissza. Ott előadásokat tartott a környék szőlőművelőinek, s Weiss-
haust is meghívta vendégelőadónak. Az "összeesküvés" hírére az is eszébe 
jutott a ceglédi párttitkárnak, hogy Párkányi egyszer azt mondta neki: a zsi-
dó származásúak nagy szerepe az MKP vezetésében károsan befolyásolhat-
ja a párt törekvéseit. Visszarendelték a fővárosba. A MÁVAG-ban dolgo-
zott, majd rokkantnyugdíjas lett. A megélhetési gondok azonban újra mun-
kába kényszerítették. 1950-től szerszámkiadó a Budapesti Járműgyárban. 
Hamarosan szaporodni kezdtek a kijelentéseire vonatkozó hálózati jelen-
tések. Az az ember ugyanis, aki 1912-től vett részt a munkásmozgalomban, 
nem rejthette véka alá a véleményét a pártrendezvényeken és a munkatár-
sak előtt. 1951. május 31 -én kifejtette: nem érti azokat, akik egy állásért el-
adják magukat és teljesen elfeledkeznek a munkásságról, amely sohasem 
volt annyira kizsákmányolva, mint jelenleg. Szeptember 2-án közölte: 
"Most, miután megismertük az igazi Szovjetuniót, látjuk, hogy az nem más, 
mint egy nagy koncentrációs tábor, ugyanaz, ami itt van nálunk... Sztálin 
rosszul látta a dolgokat, örökre be fog fellegzeni a kommunizmusnak." Ter-
jesztette Coudenhove Kalergi Sztálinról szóló brosúráját, "mely a leguszí-
tóbb hangon rágalmazza Sztálin elvtársat és a Szovjetuniót... pártnapokon, 
értekezleteken trockista megnyilvánulásai vannak... Kapcsolatban áll a kő-
bánjai weisshausistákkal" - állapította meg az 1952. január 19-i jelen-
tés. 

A KEB-től, Bárd Károlytól kapott szóbeli utasításra az ÁVH január 28-
án elrendelte Párkányi őrizetbe vételét. Február 6-án speciális környezetta-
nulmány és térkép készült Pongrác úti kétszobás, félkomfortos lakásáról, 
melyet "az utcai frontról is és az oldalrészről is biztosítani kell a behatolás-
nál, mert mindkét részre nyílnak ablakok". Az operatív terv szerint az akció 
6-án este 22 óra 30 perckor kezdődik. Két áv alhadnagy rendőrségi igazol-
vánnyal, bejelentőlap ellenőrzése céljából csönget be. "Az ajtónyitás után 

169 Losonci Imre szóbeli közlése. 
170 BMTIV-61558. 3 5 - 3 7 . 1 . 



1 7 1 ' « behatolunk a lakasba." ügy készülték, mintha nem egy 57 éves, filigrán 
termetű, gyanútlan munkásember elhurcolása lenne a feladat, hanem egy 
terrorista banda főhadiszállásának megrohamozása. Az ÁVH-n Párkányi 
elismerte, hogy a Sztálin-ellenes könyvet néhány napra kölcsönadta Birta-
lan Árpádnak, az állatiszéruin-termelő gyár osztályvezetőjének. Továbbá 
"beismerte", hogy a lakásán "rejtegette" az Új társadalom felé című "troc-
kista" könyv több példányát, melyekből folyamatosan adott ismerőseinek, 
még párttitkárainak is; ugyanott őrzött két köteg újságot, s ott tartotta szá-
mos "trockista" (Eduárd Bemstein, Ottó Bauer, Propper Sándor, Kassák 
Lajos stb.) könyvét. A megsemmisített házkutatási anyagok között - ame-
lyeket több dokumentumban 80-100 "trockista" könyvként említettek - a 
felsoroltakon kívül Babits Miháiy, Max Beer, Karel Capek. F. M. Doszto-
jevszkij, Ilja Ehrenburg, Garbai Sándor, Ignotus Pál, Wilhelm Liebknecht, 
Madzsar József, Révész Mihály, Szeder Ferenc, L. Ny. Tolsztoj, Tömörkény 
István, Stefan Zweig stb. könyvei, a folyóiratok között pedig a Nyugat, a Jö-
vendő, a Korunk, a Szocializmus, a Magyar Csillag stb. számai voltak, de 
trockista írás még véletlenül sem. 

Párkányi István MDP tagsági könyvét a pártnak továbbították, Őt magát 
pedig 1949. február 14-én a kistarcsai internálótáborba vitték azzal az uta-
sítással, hogy hálózati úton felderítendő, müyen kapcsolatban állt Schwei-
nitzerrel. Mint írták: "Alapos gyanú van arra, hogy rendőrségi besúgó volt". 
Május 29-én már továbbították is a "Lőrinc" fedőnevű ügynöktől származó 
értesüléseket az 1945 előtti weisshausista tanulókörökről. Júliusban több 
internált társa előtt kifejtette, hogy továbbra is Weisshaus híve, "aki szintén 
kommunista volt és szocializmust akart, de ő nem így akarta megoldani, 
mint ezek, az akasztófák erdejével és a régi rendszer értelmiségének teljes 
kikapcsolásával és lefogásával, hanem a termelés fokozásával és az életszín-
vonal felemelésével úgy, hogy az emberek maguktól jöjjenek rá a szocializ-
mus helyességére". Az egyik vamzer jelentése szerint azt hangoztatta, hogy 
"ami nálunk ma van, az nem kommunizmus, hanem az eszmének a megcsú-
folása". A másik vamzer szerint ezt mondta: "Én nyugodtabban érzem ma-
gam itt, mint Rákosi a vülájában, mert ő nem tudja, hogy holnap mire éb-
red. Annyit elmondhatok mint régi kommunista: anyám, én nem üyen lovat 
akartam." Folyamatos weisshausista agitációja miatt rendszeresen fenyí-
tették, s 1952. július 23-án az államügyészségnek való átadását javasolták. 
A jövendő bírósági tárgyalás reményében a vamzerek jelentéseit kihallga-
tási jegyzőkönyvekké formálták. Párkányi 1953-ban tüdő- és szívasztmával 
kórházba került. A Kistarcsán készült utolsó jellemzése szerint "nyíltan 

171 Uo. 14-15.1 . 
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megmondta, hogy Weisshaus volt az egyetlen, aki Magyarországon az igazi 
kommunista vonalat követte". 1953. október 21-én mondhatott búcsút 
Kistarcsának. 1963-ban sikertelenül kért erkölcsi és anyagi rehabilitációt 
internálása miatt. 

Egy 1948 áprüisa előtt készült ÁVO-jelentés helytelenítette, hogy Tóth 
Ignác még mindig vezető pozíciót tölt be.175 Az MKP SZB már február 6-
án eldöntötte, hogy Nezvál Ferenc lesz a DI. kerületi elöljáró. Tóthot kitün-
tették a Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozatával, s 1948. áprüis 4-
én székesfővárosi főjegyzői rangban és fizetéssel rendelkezési állományba 
helyezték. Vidéki közigazgatási instruktorként foglalkoztatták, s közben 
bele akarták keverni egy f egyverrejtegetési ügybe. Az Andrássy út 60-at ez-
úttal még Kiss Károlyék segítségével, egy kihallgatási jegyzőkönyv felvéte-
lével megúszta. A ráállított besúgó azonban folyamatosan adta nézeteiről a 
jelentéseket.176 Októberben közölték vele, hogy már nem párttag. 1949-
ben a Tömegcikkipari Központ ellenőre, 1950-től a Lemezárugyárban a 
gyártáselőkészítést vezette. 

1952. április l-jén "diverziós cselekmény előkészítésével" gyanúsítva elő-
állították az ÁVH-ra. A március 31-i őrizetbe vételi javaslat szerint: "A 
Sztálin-szobor felrobbantásának gondolatával foglalkozik". Az április 8-i 
internálási javaslatot így indokolták: "Tóth Ignác ellenséges tevékenységé-
nek konkretizálására hálózati adatainkon kívül más bizonyíték nem áll ren-
delkezésünkre. Az ügynökünk legalizálására nincs lehetőség, ezért Tóth Ig-
nácot bíróság elé állítani nem tudjuk."177 Április 12-én internálták. A vizs-
gálat befejeztével elkészült azoknak az írásoknak a jegyzéke, amelyeket a 
házkutatási anyagból megsemmisíteni kívántak: "Veres Péter és Gombó Pál 
antiszemita levelezése"; "trockista írók könyvei", köztük Weisshaus: Társa-
dalmi gazdaságtan; dr. Jászi Oszkár: A történelmi materializmus államböl-
cselete; Sigmund Freud: A lélekelemzés legújabb eredményei; Immánuel 
Kant: A gyakorlati ész kritikája; Kassák Lajos: Napjaink átértékelése; Be-
bel Ágost: A nő és a szocializmus; Weltner Jakab: Forradalom, bolsevizmus, 
emigráció; Szakasits Árpád: Szociáldemokraták a parlamentben stb. Csu-

173 Uo. 198 , 200., 201. ,237.1. 
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Albert "weisshausista, a Kiilforgalmi Hivatal elnöke" és Jámbor Alajos neve is. Molnárról 
egyéb adattal nem rendelkezünk. Jámbort már az ÁVO 1947 eleji frakciós listáján is w e -
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pán egy szerző akadt a listán, aki életének egy rövid szakaszában trockistá-
nak minősülhetett: Stolte István Miklós, akinek A jobbágyság keletkezése 
és a Dózsa-féle forradalom c. írása várt elégetésre.1 Május végén továbbí-
tották Kistarcsáról a "Bihari" fedőnevű ügynök jelentését Tóth Ignácról. 
Eszerint beszélt a weisshausistákhoz, a szociáldemokratákhoz fűződő kap-
csolatairól, arról, hogyan hozott össze 1944-ben - az Uhri karosszéria-gyár 
egyik tulajdonosának közvetítésével - a Tabáni cukrászdában, a Török bás-
tya vendéglőben és a Pálffy téren találkozókat, melyeken a kommunista 
párt részéről Orlai (Fürst) Károly, Rajk László és ő vett részt. Bajcsy-Zsi-
linszkyéket pedig Győrffy alezredes és Szenes őrnagy képviselte. A je-
lentés következménye egy évi magánzárka lett. Brutálisan bántak vele, ver-
ték is a szív- és gerincbántalmakkal küszködő embert. 1953 májusától a 
"Dénes" fedőnevű "tégla" adott jelentéseket arról, hogy nagyon várja a 
rendszerváltozást, dicséri az Angol Munkáspárt politikáját, ismerteti We-
isshaus elgondolását a Moszkva befolyását ellensúlyozó közép-európai unió 
létrehozásának időszerűségéről. 

Az ÁVH 1953. július 25-én javasolta Tóth Ignác átadását a Budapesti Ál-
lamügyészségnek. A törvényesség helyreállításának megcsúfolásaként az 
újabb kihallgatási jegyzőkönyvet is az ávósok vették fel, az ügyészi kihall-
gatás és a budapesti megyei bíróság október 15-i nem nyilvános tárgyalása 
is a kistarcsai internálótáborban zajlott le. Ennek megfelelően mindent be-
ismert, amit az Andrássy út 60-ban 1952-ben kilenc napi kínvallatás után 
aláírattak vele, beleértve azt is, hogy egy volt weisshausistának négyszem-
közt kifejtette: "...itt nincs igazi demokrácia... a proletárdiktatúra rendőrál-
lam... mondottam azt is, hogy milyen nagy feltűnést keltene, ha a Sztálin-
szobrot ellenséges elemek felrobbantanák, de arra nem gondoltam, hogy én 
ilyesmiben részt vegyek." Az ítélet bűnösnek mondta ki lőszerrejtegetés, a 
demokratikus államrend elleni folytatólagos gyűlöletre izgatás és nyomtat-
vány útján elkövetett népellenes bűntettben, s ezért négy évi börtönre, 1000 
forint erejéig vagyonelkobzásra ítélte, s a közügyektől négy évre eltiltot-
ta.180 

Tóth Ignác a Váci Országos Börtönből 1955-ben szabadult. Mindenkép-
pen bizonyítani akarta, hogy jogtalanul hurcolták meg. A Legfelsőbb Bíró-
ság elnökségi tanácsa 1957. március 25-én hatályon kívül helyezte a buda-
pesti megyei bíróság 1953. október 15-i törvénysértő ítéletét, és az ügyet új 
eljárásra a budapesti fővárosi bírósághoz küldte vissza. 1957 októberében 
Tóth Ignác dr. Nezvál Ferenc igazságügy-miniszternél sürgette ügyének 
tárgyalását. Az idő haladtával az ügy abszurd dráma jellege egyre kínosab-
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bá válhatott azok számára is, akiknek ítélkezniük kellett volna egy olyan 
bűnügyben, amelyben az egyetlen bizonyíték a provokátor tanúvallomása 
volt arról, hogy mit mondott állítólag Tóth 1952-ben - az 1956-ban ledön-
tött - Sztálin-szoborról. A tárgyalást 1958. augusztus 28-ára kitűzték, de a 
vádlott idézése már nem volt kézbesíthető. Tóth Ignác ugyanis február 10-
én, útlevéllel az NSZK-ba távozott és nem tért vissza.181 

Id. Rónaszéki Ferenc 1948 tavaszáig a szakmájában dolgozott cipészse-
gédként, majd szőlőmunkás, segédmunkás volt. 1951 őszétől újra cipész lett 
egy szövetkezetben. 1953. március 5-én meghalt J. V. Sztálin, s rá négy nap-
ra "izgatás gyanúja miatt" az ÁVH őrizetbe vette az 58 éves Rónaszékit. 
Megkínozták, haját csomókban tépték ki. A Budapesti Központi Járásbíró-
ság június 6-i zárt tárgyalásán foglalkozott az izgatás miatt Magasrévi 
(Mayer) Jenő és 20 társa ellen indított bűnüggyel. "Vádat emelek és kérem 
felelősségre vonni izgatás bűntette miatt Rónaszéki Ferenc vádlottat, mert 
Budapesten, 1953. március 8-án a lakásán K.... és B.... nevű barátai társasá-
gában a demokratikus vezetőkre gúnyos és becsmérlő kijelentéseket tett" -
mondta az államügyész. A vádlott elismerte, hogy valóban tett "a demokra-
tikus tábor vezetőjére" gúnyos megjegyzést. Az enyhítő szakasz alkalmazá-
sával főbüntetésül öthónapi börtönbüntetésre, mellékbüntetésül a közü-
gyektől egy évi időtartamú eltiltásra és 1000 forint vagyonelkobzásra ítél-
ték. Az indoklás: "március hó 8-án a lakásán két barátja előtt a Szovjetunió 
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Vezetőjére vonatkozóan gúnyos és becsmérlő kijelentéseket tett". A 
többieket is - hasonló körülírással, Sztálin nevét ki nem ejtve - azért ítélték 
el, mert valaki előtt, akiről azt hitték, hogy a barátjuk, megkönnyebbülten 
kifejezték örömüket, őszinte véleményt mondtak a halott diktátorról. Júli-
us 4-én megalakult Nagy Imre első kormánya, ezt követően a Budapest IV. 
és XV. kerületi járásbírósági börtönben raboskodó Rónaszéki közkegye-
lemben részesült. Július 29-én szabadult. 

A legrégibb weisshausista vezetők közül talán Horváth Vince volt az, aki 
leginkább törekedett a rendszerbe való beilleszkedésre. Igazságérzete és a 
munkásokhoz fűződő szoros kapcsolatai miatt azonban ő sem úszhatta meg 
börtön nélkül az ötvenes éveket. 1949 után nem maradhatott az Iparügyi 
Minisztériumhoz tartozó Budapesti Iparfelügyelőségen, ahol a kőbányai, 
ferencvárosi és óbudai üzemek balesetelhárítását ellenőrizte, de különböző 
munkahelyein folytathatta munkavédelmi tevékenységét. 1955. áprüisi le-
tartóztatásakor a Ganz Vagon és Gépgyár munkaügyi előadója volt. Az ál-
tala tapasztalt visszásságokat az MDP vezetőinek írt levelekben tette szóvá. 
Levelezésére 1953-ban figyelt fel az AVH, amikor elfogta július 23-i kelte-
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zésű, Nagy Imre miniszterelnöknek szóló levelét, melyben örömmel azono-
sította magát kormányprogramjával, s hírt adott azok zavarodottságáról, 
akik "nem tudják elgondolni azt, hogy a szocializmust demokratikusabb 
eszközökkel is meg lehet valósítani". Keserűen írta, hogy rájuk, megbélyeg-
zett frakciósokra nem volt szüksége a pártnak. A Szovjetunió nagyköveté-
nek küldött 1954. április ió-i levele kétségbeesett segélykérést tartalma-
zott, mivel a tömegek bizalmának visszaszerzéséhez kevés, ami addig tör-
tént: "A dolgozók nem hisznek azoknak a vezetőknek, akik minden ellenvé-
leményt elnyomtak és az ÁVO-val fenyegették őket. A gyűlölt személyeket 
le kell váltani..." Az antiszemitizmus oka - írta hogy egyes zsidók 1945 
után feketéztek, megszállták a rendőrséget és sok ártatlan emberen töltöt-
ték ki bosszújukat; s Rákosi és társai "még ma sem ismerik be, hogy nem al-
kalmasak sem a párt vezetésére, de az ország kormányzására sem". 1954 
decemberében újabb levélben figyelmeztette Nagy Imrét, hogy az MDP KV 
másik irányzata akcióra készül ellene. Leveleinek tartalmát megbeszélte 
Birtalan Árpáddal, Juhász Sándorral, Győrffy Pállal, Vincze Lajossal. 
1955. március 23-án elkészült a határozat Horváth Vince előállítására. Bu-
dapest Főváros Bírósága szeptember 7-i zárt tárgyalásán bőnösnek mondta 
ki őt a népi demokratikus államrend elleni izgatás bűntettében; négy évi 
börtönre és 2000 forint vagyonelkobzásra ítélte, s 10 évre eltiltotta egyes 
jogainak gyakorlásától, mivel leveleiben "a párt és a kormány vezetőit, de az 
egész államrendet is becsmérelte, a párt vezetőire, valamint az egyik hitfe-
lekezetre nézve gyűlöletkeltésre alkalmas megállapításokat tett". A bünte-
tés kiszabásánál számításba vették, hogy a pártellenes frakcióhoz tartozó 
vádlott fokozottan veszélyes a társadalomra. 1957. május 20-án a Legfel-
sőbb Bíróság az ítéletet törvénysértőnek minősítette, hatályon kívül helyez-
te, és Horváth Vincét az ellene emelt vád alól felmentette.1 

Lehetetlen számba venni mindazokat, akiket weisshausistaként megti-
portak, akiknek életpályáját kettétörték. Hiszen az MDP-ből való kizárás-
hoz elegendő volt annyit mondani - miként azt például Rőhringer Károly, 
az Építésügyi Minisztérium mérnöke tette hogy Weisshaus rendes em-
ber. 1 4 S a kizárás rendszerint csak a társadalomból való kiközösítéshez ve-
zető út első stációja volt. 

Az internálótáborok feloszlatása Weisshaus Aladár számára nem hozott 
szabadulást. Megszüntették ugyan internálását, de ügyét átadták az új pert 
előkészítő Budapesti Államügyészségnek. Az 1953. október 13-i vádirat 
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Demény Pál és Weisshaus Aladár első- és másodrendű vádlottakat "a de-
mokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeménye-
zésének és vezetésének bűntettével," Lencsés János, Reinicz Egon, Vida 
Lajosné, Demény Pálné, Mélik Endre vádlottakat "szervezkedésben való 
tevékeny részvétel bűntettével" vádolta.185 A vádirat színvonaláról árul-
kodnak a záró mondatok: "A vád tárgyává tett tényállást a vádlottak részbe-
ni beismerő és egymást terhelő vallomásaikkal bizonyítom. A fontos állaim-
érdekre tekintettel a közlési tilalom és zárt tárgyalás elrendelését indítvá-
nyozom. Tárgyalásra idézendők a vádlottak a kistarcsai internálótáborból." 
A vádirat szerint Weisshaus "a deményisták kérésére három esetben tartott 
politikai előadást ellenséges nézeteiről és tárgyalt a szervezkedés tagjaival a 
szervezkedés vezetésének átvételéről". Miután az október 19-i, kistarcsai 
tárgyaláson védekezésében Weisshaus előadta, hogy a szervezkedés vádja 
alól őt 1947-ben jogerősen felmentették, a bíróság elrendelte ügyének elkü-
lönítését, a korábbi büntetésére vonatkozó iratok beszerzését, s a vádlott 
előzetes letartóztatását. Mélik Endrét hat évi és hat hónapi börtönre, s tel-
jes vagyonelkobzásra ítélték, a közügyektől 10 évre eltiltották. Büntetését 
1947. március 10-től, a rendőrhatósági őrizetben töltött időt beszámítva, 
kitöltöttnek vették és szabadlábra helyezték.186 

A Budapesti Fővárosi Bíróság az 1954. február 19-én és 25-én folytatott 
zárt tárgyaláson bűnösnek találta Weisshaus Aladárt "a demokratikus ál-
lamrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének bűntet-
tében", ezért nyolc évi börtönre mint főbüntetésre, a közügyektől való 10 
évi eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra mint mellékbüntetésre ítélte.187 A 
bíróság arra hivatkozva utasította el a vádlott védekezését, hogy a szervez-
kedés vádja alóli felmentés 1947-ben a Magyar Közösséggel és nem a De-
mény-frakcióval való kapcsolatára vonatkozott. Az ítélet ellen Weisshaus 
fellebbezéssel élt, a bűnösség és a tényállás megállapítása miatt. A Legfel-
sőbb Bíróság 1954. május 4-én Weisshaus cselekményét "az államrend 
megdöntésére irányuló szervezkedésre való felhívás bűntettének" minősí-
tette, és ezért hat évi börtönre ítélte. Ezt a bűntettei azzal követte el, hogy a 
Demény-frakció tagjainak 1946-ban három ízben beszélt a délkelet-euró-
pai szocialista unióról. "Bővebb indoklásra nem is szorul, hogy egy ilyen, a 
nyugati imperialista körök befolyása alatt álló államszövetség csak a de-
mokratikus államrend megdöntése útján jöhet létre" - hangzott az önké-
nyes indoklás. Ugyanakkor megállapította: az elsőbíróság tévedett, amikor 
Weisshaus cselekményét a "szervezkedés kezdeményezésének" minősítet-
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íe, mivel "a kezdeményezeit szervezkedés nem jött léire". Az ítéletet így in-
dokolták: "Vádlott 67 éves, tehát aggkorú, méghozzá beteg, 1947 óta van 
fogságban. Kézenfekvő, hogy állapotánál fogva a büntetés kiállása reá sok-
szoros súllyal nehezedik. Pusztán ennek a körülménynek a szocialista hu-
manizmus szemléletében való figyelembe vétele vezette a Legfelsőbb Bíró-
ságot arra, hogy vele szemben az elsőbírói ítéletben kiszabottnál enyhébb 
főbüntetést alkalmazzon" - hangzott a humanizmust megcsúfoló szö-
veg.188 Július 5-én a fővárosi ügyészség javaslatára a Budapesti Fővárosi 
Bíróság zárt ülésen összevonta Weisshaus büntetéseit, s "összbüntetésül az 
1947. évi február hó 4. napjától számított 9 (kilenc) év börtönre mint fő-
büntetésre, és 10 (tíz) év közügyektől való eltiltásra mint mellékbüntetésre 
ítéli".189 

Weisshaus Aladár életének utolsó éveiről a hagyatékában talált - és a 
szerzők birtokába került - néhány dokumentum tartalmán kívül alig tu-
dunk valamit. Kilenc évi rabság után, 1956. február 4-én a Márianosztrai 
Országos Börtönből 109 forint 21 fülérrel a zsebében bocsátották szaba-
don. Március 23-án felszólították, hogy 15 napon belül 6592 forint rabtar-
tási költséget fizessen be a börtön letéti számlájára, amit nem fizetés esetén 
közadók módjára fognak behajtani. 

1956. március 7. és október 5. között a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház-
ban ápolták. Júliusban az édesanyját meglátogató Nagy Imre felkereste 
Weisshaust is, és elbeszélgetett vele.190 Valószínű, hogy nem elsősorban az 
egykori MSZMP-hez fűződő közös emlékek ösztönözték e látogatást, in-
kább az igazságtalanul üldözött elvtárssal való együttérzés. Weisshaus láto-
gatói között volt Demény Vera is, aki július 19-i levelében értesítette még 
börtönben levő édesapját, hogy ha nyaralni megy, felkeresi a Hévízen gyó-
gyuló "öreg tanárt", aki latinra tanította.191 

1956 októberében nyugdíjügyének elintézését kérte Weisshaus a közle-
kedési minisztertől, mivel 1945-ben - 1919 utáni elbocsátása miatt - be-
nyújtott rehabilitációs kérelmét nem intézte el a MÁV. "Én több mint negy-
ven év tiszta munkásmozgalmi múlt nyugodt lelkiismeretével vártam kálvá-
riám végét, szellemileg és lelkileg nem tört meg, csak testemet zúzta össze az 
azóta szelíden törvénytelenségnek nevezeti hatalmi düh" - írta, pontos és 
hiteles vallomást is téve arról, miként viselte el a történteket. Mivel tartott 
attól, hogy már nem éri meg kérelme elintézését, október 10-i végrendeleté-
ben két testvérhúgát jelölte meg általános örököseinek, rájuk hagyomá-
nyozva vagyontárgyait, 1945-től aktuális nyugdíjigényét és esetleg előke-

188 BMTI V-88000/6-b . 6 6 - 7 0 . 1 . 
189 Uo.72.1. 
190 Vásárhelyi Miklós: Elenzékben. Szabad Tér Kiadó 1989.161 - 1 6 2 . o. 
191 Demény Pál: i. m. 419 . o. (Az 1955-ös dátum nyomdahiba.) 



rülő könyvtárát. így szerette volna némileg kárpótolni őket azért, hogy so-
hasem hagyták el, segítették létfenntartását, s elszenvedték az üldöztetéssel 
járó lelki gyötrelmeket, amelyek a politikailag üldözött ember hozzátarto-
zóinak életét is pokollá tették. S most újra az ő önzetlen támogatásukra szo-
rult, hiszen egészségesen vált el tőlük és nyomorékként tért vissza hozzájuk. 

Hagyatékából két 1956-os dokumentum került hozzánk: a Dudás József 
vezette Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány október 28-i határozatait 
tartalmazó sokszorosított röpirat és a Nagybudapesti Központi Munkásta-
nács november 30-i Tájékoztatója. 

1957-ben a Párttörténeti Intézet egyik munkatársa visszaemlékezést 
akart felvenni tőle a munkásmozgalom történetének néhány kérdéséről. 
Válaszát a munkatárs legépeltette, s visszaadta javításra. Az első részt nem 
sikerült megtalálnunk. A második rész első változata, amelyet 1957. szep-
tember 15-én küldtek el neki, a gépelt anyaghoz fűzött megjegyzéseivel 
együtt a hagyatékában maradt. A javítások tanúsítják, müyen küzdelmet 
folytatott Weisshaus a rossz beidegződések befolyásolta átfogalmazások el-
len, saját nézeteinek hiteles tolmácsolásáért. Erre utalt a második rész első 
mondata is: "Amit itt elmondok, az semmi más, mint az én visszaemlékezé-
sem. Ha vannak benne tévedések, azok az én tévedéseim." A hetedik oldalig 
jutva a javításban - feladta. Nem a betegség akadályozta a folytatásban, hi-
szen egy évvel később kristálytiszta vonalvezetésű előadássorozatot tartott 
jelen írás egyik szerzőjének az általa vezetett vasutasmozgalom törté-
netéről. Későbbi munkaképességének pedig az a kivonatos fordítás a bi-
zonysága, amelyet Milovan Dilas Találkozások Sztálinnal című, 1962-ben 
németül megjeleni könyvéből készített. Ez utolsó olvasmányai közé tartoz-
hatott. 

Adat töredékek mozaikkockáiból áll össze a kép: a még élő régi harcostár-
sak nem hagyták magára. A végrendeletet tanúként Mélik Endre és Iván Jó-
zsef írta alá. Levelezett id. Rónaszéki Ferenccel, aki 1956. december 4-én 
feleségével együtt Franciaországba távozott Ferenc fiához és a még nem lá-
tott három unokához. Rónaszéki 1957. július 3-án örömmel nyugtázta a 
hírt, hogy a régi barátok látogatják Weisshaust, s kérte őt, közölje vele, mi-
lyen gyógyszert küldjön, s milyen cipőt készítsen részére, mert a szer-
számokat és a kellékeket már megvette. Weisshaus kapcsolatban állt a bá-
nyászmozgaicmról sok száz oldalas memoárján dolgozó Fodor Józseffel, 
akitől ekkortájt kapta vissza - Fodor megjegyzéseivel ellátott - 1930-as 
vázlatát a szocializmusról. A személyes kontaktus mellett időnként leve-
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let váltott Demény Pállal. Demény 1961. május 26-i válaszlevelében nem 
osztotta Weisshausnak saját aggastyán mivoltára utaló kitételét. "Leg-
alábbis leveled szellemi frissesége nem erre mutat" - írta. A közelgő halálra 
utaló sorokra pedig így reagált: "Ám így is és eddig is mennyivel szebb volt 
az életed, mint annyi más emberé! Még a sok börtönéved és az ért igazságta-
lanságok és durvaságok, hántások dacára. Mindenesetre tartalmas volt, ér-
dekes, és azt tetted, amit akartál. Sohasem adtad el magad, szabad voltál, és 
most is az. Lehet-e ennél többet kívánni ettől az egyszerű élettől?... Mennyi 
munkással és értelmiséggel beszéltem és beszélek, akik mind a legnagyobb 
megbecsüléssel szólnak felőled, sokan őszinte szeretettel és tisztelettel. Va-
jon hasonlóképpen olyanokról, akik nemrég mint bálványok imádtatták 
magukat és akiket még szavakkal sem lehetett bírálón illetni? Hol van a ta-
valyi hó, és hol lesznek ők, mikor Te még tisztán és példamutatóan élni fogsz 
a magyar munkásság emlékezetében! Értelmes és szép életet éltél, hasznos 
is volt, és ha már a vége felé is járnál, az sem bai: amit egy ember a társada-
lom számára elvégezhet, azt Te teljesítetted."1 Valóban: tizenhét évi bör-
tönnel fizetett azért, mert a demokratikus szocializmus igézetében fölemel-
te szavát népe érdekében. 

Weisshaus Aladár 1963. november 20-án bekövetkezett halála után hú-
gai életük végéig folytatták a reménytelen küzdelmet azért, hogy bátyjuk 
emlékét megtisztítsák a rásütött bélyegtől, a rádobált sártól. 1964. október 
30-án az MSZMP KB Irodája közölte Vadas Herminnel, hogy "Kádár elv-
társ nagy elfoglaltsága miatt személyesen fogadni nem tudja", forduljon a 
KB Fogadóirodájához. 1967. június 15-én az MSZMP KEB 9102. sz. alatt a 
BM-hez utasította őket. 1970. november 10-én a testvérek dr. Szénási Géza 
legfőbb ügyészhez fordultak segítségért. A BM 1970. december 19-i össze-
foglalója szerint a Legfőbb Ügyészség 1957. január 11-én óvást emelt a De-
mény Pál és társai ügyében hozott ítéletek ellen. A Legfelsőbb Bíróság 
1957. december 14-i határozata az ítéleteket törvénysértőknek minősítet-
te, és azokat hatályon kívül helyezte. A határozat az ügyben ugyancsak el-
ítélt Weisshaus Aladár tevékenységének vizsgálatával nem foglalkozott, 
ezért "célszerű lenne nevezett ügyét is megvizsgálni, és a Legfelsőbb Bíróság 
határozatát Weisshaus Aladárra is kiterjeszteni". Az összefoglaló jelentést 
Ács Ferenc rendőr ezredes Rácz Sándor rendőr vezérőrnagynak, a belügy-
miniszter első helyettesének terjesztette fel. Valószínűnek tartotta, hogy 
Weisshaus ügye azért maradt elintézetlen a perújítás során, mivel ügyét a 
tárgyaláson elkülönítették, és "míg a többi elítélt 1956-ban személy szerint 
kérte rehabüitálását, Weisshaus Aladár ezt nem tette meg". Célszerűnek 
tartotta ezért az ítéletet Weisshaus személyére vonatkozóan is felül-
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vizsgálni, s kérte, hogy jóváhagyás esetén a jelentést továbbítsák Csendes 
Károlyhoz, a legfőbb ügyész helyetteséhez. Javasolta, hogy az intézkedés 
előtt tájékoztassák a párt Ületékes vezetőjét.l9lx Az illetékes bizonyára ne-
met mondott, mert Weisshaus húgai 1975. június 24-én újra a főügyésztől 
kérték néhai bátyjuk ügyének felülvizsgálatát. Július 17-én megérkezett a 
válasz: szíveskedjenek közölni testvérük személyi adatait, mert azok hiá-
nyában "nem áll módunkban az ügy körülményeit megvizsgálni". Esetleg a 
bírósági ítélet számát is kérik. S a Vadas nővérek még mindig nem küldték 
pokolra az embertelenül packázókat, hanem augusztus 21-én elküldték a 
kért adatokat. Azután újra vártak, majd meghaltak. így adódott, hogy We-
isshaust máig sem rehabilitálta a bíróság. 

Weisshaus Aladár a kommunista mozgalomból kiábrándultak első nem-
zedékéhez tartozott. A magasztos célok és a nemtelen eszközök diszkrepan-
ciájára már a Tanácsköztársaság és a KMP újjászervezésének gyakorlata 
rádöbbentette. Nemcsak azt értette meg, hogy diktatúrával nem lehet a szo-
cializmust megvalósítani, hanem azt is, hogy a bolsevizált kommunista 
párthoz való tartozás feltétele a szociáldemokrata vasutasmozgalomban 
töltött másfél évtized alatt kialakult erkölcsi tartásának, és a demokrácia 
iránti elkötelezettségének a feladása is. Ezt nem vállalhatta. Választott esz-
ményéhez, a szocializmushoz úgy maradt hű, hogy közben szót tudott érte-
ni a demokráciát akaró különböző politikai áramlatok képviselőivel. "Idea-
lista kommunista volt: mártírja lett tiszta eszményeinek" - írta róla Arany 
Bálint.195 

Weisshaust és követőit nemcsak a vezetők személye választotta el az 
MKP-tól. Mivel a szocializmust az emberek tudatosan vállalt cselekvése 
eredményének tekintették, s demokratikus eszközökkel való elérése mellett 
kötelezték el magukat, hagyományaik és szocialista jövőképük alapján 
szükségszerűen kerültek szembe a totális diktatúrára törő MKP-val. Ezért 
üldözőik nem "vétlen" áldozatokat sújtottak, hanem olyan szocialista ellen-
zékieket, akik nemcsak áldozatai, hanem rendíthetetlen ellenfelei is voltak 
a sztálinizmusnak. 

1 9 4 BMTI V-88000/6-b . 1 1 3 - 1 1 4 . , 119-120.1 . 
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