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I . 

Weisshaus Aladár 1945 elején nem jelentkezett a Magyar Kommunista 
Párt Tisza Kálmán téri központjában, mivel nem kívánt csatlakozni Rákosi 
Mátyás pártjához. Az MKP moszkvai emigrációból hazatért vezetőitől 
ugyanis áthidalhatatlan elvi-politikai és személyi ellentétek választották 
el. Szakszervezetének újjászervezésében viszont részt akart venni. Ezért 
ment január 25-én a közlekedési alkalmazottak szakszervezetének Kenyér-
mező utcai központjába, ahol régi kollégája, Szenes Márk (1920-ig MÁV-
hivatalnok), az intéző bizottság elnöke a segítségét kérte a vasutasok szerve-
zéséhez és szakszervezeti oktatásának megindításához. Amikor néhány nap 
múlva Tímár Kálmánnal és Illyés Ferenccel ment oda, Vas Zoltán áthívta a 
pártközpontba, s felszólította, összegezze a párt részére mozgalmának tör-
ténetét. Az emlékirat átvételekor, február 14-én Vas azt ígérte, hogy napo-
kon belül tájékoztatja annak fogadtatásáról. 

"Annak tisztázására, hogy én és társaim sohasem végeztünk frakciós 
munkát, hanem - ámbár a párttól függetlenül - mindig tiszta kommunista 
vonalon maradtunk s a Kommunista Internacionálé alapelveihez ragasz-
kodtunk, szükségesnek tartom, hogy ennek a mozgalomnak történetét tisz-
tán a tényeket adva elő ismertessem"2 - szögezte le a bevezetőben. Azért fo-
galmazhatott így, mivel a magyar szocialista népmozgalom koncepciója -
amelyet a KI VII. kongresszusa előtt dolgozott ki - , majd az annak valóra 
váltásáért folytatott küzdelmük összhangban volt az 1935-ös kongresszu-
son meghirdetett népfrontpolitikával. 

A weisshausisták többsége kezdeményező szerepet vállalt az MKP helyi 
és üzemi szervezeteinek megalakításában. Természetesnek tartották, hogy 
az MKP soraiban vesznek részt a termelés megindításában, a földosztásban, 

1 írásunk első, A Weisshaus Aladár vezette szocialista népmozgalom története ( 1 9 2 7 -
1945) c. részét lásd: Múltunk, 1 9 9 3 . 2 - 3 . sz. 6 8 - 1 1 5 . o. 

2 Weisshaus 1945-ös összegezése mozgalmáról. A szerzők birtokában. 1. o. 



a szakszervezetek, az üzemi és a nemzeti bizottságok munkájában. Weiss-
haus - egyik eshetőségként - már a háború alatt tudatosította követőiben, 
hogy ha "a szovjet hadsereg győzelmes hadműveletei során eljut Magyaror-
szágra és itt megcsinálja az átalakulást, ...azokat fogja megbízni a vezetés-
sel, akik addig is kapcsolatot tartottak vele, de az általunk kinevelt és meg-
szervezett tömeget nem nélkülözheti, hiszen a feladatok nagysága minden 
erő közreműködését szükségessé teszi."3 Tanítványai pedig úgy vélték, 
hogy az MKP-ban hasznosíthatják leginkább azt, amit tőle tanultak, s en-
nek a pártnak van a legnagyobb szüksége arra, hogy tagjai megismerkedje-
nek az ő szocialista jövőképükkel. Különös lett volna egyébként is, hogy 
azok, akiket az ellenforradalmi rendszerben kommunistának minősítve ül-
döztek és ítéltek el, 1945-ben más párthoz csatlakozzanak. S azok, akik 
részt vettek a nemzeti ellenállásban, szenvedtek a börtönökben, büntetőszá-
zadokban, koncentrációs táborokban, joggal hihették, hogy a fasizmus ve-
resége után újjászervezett pártban véget ér a "vonalasok" eszeveszett acsar-
kodása. Tévedtek. 

A Szovjetunióból érkezett vezetők - Gerő Ernő, Révai József, Farkas Mi-
hály, Nagy Imre - 1944. november 7-én Szegeden hozzáláttak az öntevéke-
nyen formálódó kommunista párt átszervezéséhez. Mint az MKP Központi 
Vezetősége határoztak a szervezeti szabályzat kidolgozásáról, arról, hogy 
felülvizsgálják a helyi pártszervezetek vezetőit, majd kicserélik a párttagsá-
gi könyveket, s ezt összekötik "a pártnak a kétes elemektől való megtisztítá-
sával".4 A szegedi pártszervezet november 19-i taggyűlésén Farkas azt állí-
totta, hogy trockista elemek furakodtak be a pártba.5 Gerő már a moszkvai 
emigráció őszi, programkészítő megbeszélésein célzott rá, hogy egyesek 
megpróbálták szétzülleszteni a pártot, s ezért helyre kell állítani a pártsze-
rűséget. Gondolatüag közvetve ehhez kapcsolódtak Apró Antal szavai a 
Központi Vezetőség 1945. január 12-i, debreceni ülésén. "Kifejti, hogy... ha 
lett volna Kommunista Párt, úgy meg lehetett volna akadályozni a megszál-
lást, és demokratikus irányba lehetett volna változtatni Magyarország bel-
politikai helyzetét... Azért nem fejlődhetett ki partizánmozgalom és komoly 
szabotázsmozgalom, mert nem volt Kommunista Párt... A Békepárt nem 
volt alkalmas arra, hogy pótolja a Kommunista Pártot."0 Kovács István ja-

3 Uo. 16-17.0. 
4 Politikatörténeti Intézet Levéltára (a továbbiakban: PIL) 2 7 4 . f. 2/1. <5. e. 
5 PIL 274 . f. 8 /2 . ő. e. 
6 PIL 274 . f. 2 /9 . ő. e. A KV ülése aznap tárgyalta az MKP Duna-Tisza-közi kerületi titká-

rának, Dobó (Sinner) Istvánnak az ügyét is, akit Apró deményistának vélt. Miután Dobó 
tisztázta, hogy ő a Rézner-csoporthoz tartozott, úgy tűnt, nyugvópontra jutott az ügy. G e -
rő azonban március 31 -én levélben értesítette Rákosit Dobó leváltásának szükségességé-
ről. (PIL 274 . f. 2 / 1 0 . ő. e., 7/25. ő. e.) Dobó hamarosan az Andrássy út 60. pincéjébe ke-
rült. (Demény Pál: Zárkatársam, Spinoza. Akadémiai Kiadó, 1989. 39. o.) 



nuár 22-én sürgette, hogy Gerő utazzon Pestre és vegye át a párt irányítá-
sát. Gerő a régi vezetőség helyett új titkárságot állított a párt élére: "Javaso-
lom Kossá, Kovács, Kiss elvtársakat azzal, hogy a titkárság ülésén, ha itt 
van^részt vesz Gerő, ha nincs itt, akkor Vas, ha itt lesz Révai elvtárs, [akkor 
ő]". Az új Titkárság még januárban szigorú megrovásban részesítette a 
KMP-t 1943-ban feloszlató Titkárság tagjait, és a pártbíróság megkezdte a 
vizsgálatot a Békepárt megalakításában és tevékenységében részt vevők el-
len. 

Jelzés értékű volt, ami a csepeli MKP-szervezet vezetőségével történt. 
Csepelen a kommunista pártszervezet január 10-i megalakításában megha-
tározó szerepe volt a nemzeti ellenállást vezető 13-as bizottságnak. A párt-
vezetőségben a deményistákat és a "hivatalos pártvonalat" öt-öt fő képvi-
selte. Ellenőrként választották a vezetőségbe a weisshausista Kovács Feren-
cet, a WM Acél- és Fémművek Rt. szerszámkészítőjét, az üzemi bizottság 
(üb) tagját, aki 1929-től szociáldemokrata szervezett munkás volt. A veze-
tőség egyik jegyzője, Jakab Géza szerszámlakatos, 1933-tól MSZDP-tag, a 
csepeli ún. rendőri ötös bizottság tagja is a Weisshaus-csoporthoz tartozott. 
A szervezet titkára deményista lett. Az MKP KB 1945. január 19-i ülésén 
Vas Zoltán megfontolásra javasolta a csepeli "Demény-féle szervezet" fel-
oszlatását. Ez meg is történt, azzal az indoklással, hogy a Demény-csoport-
hoz tartozók többsége a proletárdiktatúra azonnali megvalósítását követe-
li.0 Az új pártvezetőségbe nem kerülhettek be - s ez lényeges a jövőbeli 
megítélés szempontjából - sem a deményisták, sem a weisshausisták. 

Weisshaus emlékiratára közvetett válasz volt Demény Pál február 13-i 
őrizetbe vétele, s Rákosi február 22-i beszéde a budapesti pártaktíván: "A 
mi Pártunk, sajnos, annak idején, a harmincas évek elején nem vette észre, 
hogy a proletariátuson belül óriási a tanulási vágy, a tudásszomj ... oda men-
tek, ahol azt hitték, hogy kapnak valamit és így kerültek Weisshausék, De-
ményék táborába. Egy részük kétségkívül olyan elem, amelyet semmi körül-
mények között nem szabad a Párt közelébe engedni. De ugyanakkor van 
köztük sok rendes munkás, akiket természetesen be kell vonnunk a Pártba 
és gondoskodnunk kell róla, hogy kineveljük belőlük - mint valami izzasztó 
kúrával - azt a rosszat, amit Deményék, vagy Weisshausék beléjük csepeg-
tettek. De ugyanakkor résen is legyünk a visszaesés veszélyével szemben." 

A beszéd után Weisshaus nevét törölték a szakszervezeti előadók névso-
rából. Megkezdődött a szisztematikus adatgyűjtés. 1945. áprüis 10-én a po-

7 PIL 2 7 4 . f. 2 / 1 6 . 6 . e. 
8 PIL 274 . f. 2 /11 . ő. e.; Kirschner Béla-Rácz Béla: Adalékok a felszabadult Csepeli WM el-

ső négy hónapjának történetéhez. Párttörténeti Közlemények, 1961.3 . sz. 131 - 1 3 2 . o. 
9 Rákosi Mátyás: A pártaktíva feladatairól. MKP szeminárium, 2. füzet. Csak párttagok ré-

szére. Kézirat gyanánt. Budapest, 1945 .9 . o. 



litikai rendőrségen elkészült egy iromány arról, mit tartott a Horthy-rend-
szer politikai rendőrsége a Wcisshaus-frakcióról. Az egykori nyomozó 
olyan minősítést adott, aminőt az ú j kollégák akartak: eszerint a frakciót a 
IV. Internacionálehoz tartozó trockistának, de a rendszerre nézve veszély-
telennek tartották.10 Megjegyzendő: ilyen minősítés nem fordult elő az 
1945 előtti jelentésekben, mivel a politikai rendőrség akkori ületékesei meg 
tudták különböztetni a szocialista népmozgalom résztvevőit a trockistáktól. 

A kerületi és a megyei káderesek április 14-i értekezletén Farkas Mihály 
tisztázta: mivel "nem minden párttag vezetheti a pártot", a Káder Osztály 
feladata meghatározni, kik álljanak a pártszervezetek élén, továbbá lelep-
lezni és eltávolítani az ellenség által beküldött elemeket.11 Az MKP Köz-
ponti Titkárságának (KT) április 25-i ülésén meghatározták a Káder Osz-
tály keretében működő Információs Osztály (Info) feladatát: külön nyilván-
tartást vezet a frakciósokról, a régebben polgári pártokhoz vagy egyesüle-
tekhez tartozó párttagokról stb. 

A nyilvántartásba vétel követelménye kapcsán nem tisztázták, kik a frak-
ciósok, kik a weisshausisták, ezért ezek önkényesen használható szitoksza-
vak maradtak. Mi azokat tekintjük weisshausistáknak, akik a népmozgalom 
célkitűzéseivel, szocializmus-felfogásával azonosították magukat, és azok 
megvalósításáért igyekeztek tenni is a változó történelmi körülmények kö-
zepette. E kritériumok azonban listák összeállítására nem alkalmasak. Lis-
ták mégis készültek az életrajzok, a káderosztályok jelentései és egyéb in-
formációk alapján. A nyilvántartásba vétel ugyanig az állandó megfigyelés 
kezdetét jelentette. A megfigyelés besúgókat igényelt. Az Info és a politikai 
rendőrség egyre több bizalmi embert foglalkoztatott. Volt, aki "a Párt vé-
delmében", a vélt ellenség elleni buzgalomból vállalkozott erre, volt aki így 
egyengette karrierjét, mások kényszerből, mert bizonyítaniuk kellett meg-
bízhatóságukat, majd azért, hogy ne internáják, ne vessék börtönbe őket. 

Mivel a témáról szerzett ismereteink döntő részének - sajnálatos módon 
- besúgójelentéseken alapuló párt- és rendőrségi jelentések, vallomások, 
törvénytelen bírósági ítéletek a forrásai, érintenünk kell az ebből adódó fel-
dolgozási problémákat. Az informátorok jelentős része olyan személyek 
közül került ki, akik a szocializmus alapfogalmait sem ismerték. Ha ezek a 
weisshausisták előtt lelepleződtek, akkor bizonyos megfogalmazások, álin-
formációk kifejezetten nekik és megbízóiknak szóltak. Az írásos vagy szó-
beli besúgójelcntéseket az Információs Osztályon vagy a politikai rendőrsé-
gen átfogalmazták, összesítették. A többszörös áttétel miatt szinte lehetet-
len pontosan rekonstruálni a besúgó által ténylegesen hallottakat, a lényeg 

10 Belügyminisztérium Történeti Irattára (a továbbiakban: B M H ) V - 8 8 0 0 0 / 2 . 1 9 9 - 2 0 0 . 1 . 
11 PIL 274 . f. 25 /2 . ő .e . 
12 P I L 2 7 4 . f . 4 / 3 7 . ő . e . 



kihámozása szinte fordítási feladat. Weisshaus fegyelmezett, pontos előa-
dói stílusának ismeretében elképesztő, mennyi neki tulajdonított, felfogá-
sától távol álló, értelmetlen mondatot hordtak össze a jelentések. 

Azok az egykori weisshausisták, akiket az MKP vezető tisztségekre szánt, 
különböző időtartamú pártiskolákra kerültek, s ott a "kritika, önkritika na-
pok" keretében semmitmondó meakulpázásra kényszerültek, mert semmi-
vel sem bizonyíthatták, hogy a népmozgalomhoz tartozásukból kára szár-
mazott a munkásmozgalomnak. 1946 júliusában, a hat hónapos pártiskolán 
tanuló Gáspár Sándor önbírálatában például az emberi gyarlóságok ábrázo-
lódtak weisshausista csökevényekként: "Tanuláshoz való viszonyom nem 
volt megfelelő. Nem megfelelő módon folytam be az iskola kollektív szelle-
mének kialakításába. Ma már teljesen megértem, hogy az iskola mit jelent. 
Weisshaus-frakcióhoz tartoztam, vannak még bennem bizonyos csökevé-
nyek, az elvtársak részéről nagyobb éberséget kérek, hogy ezeket le tudjam 
vetkőzni."13 Az önéletrajzok, jellemzések valóságtartalmát sem árt ellenő-
rizni, mert a "kozmetikázott" múlt már 1945-ben sem volt példa nélküli. 
"1934-ben belépett a Magyar Általános Munkásszövetségbe, amiről csak 
később derült ki, hogy Weisshaus vezetése alatt áll. Weisshaus ellen egyéb-
ként mindig éles harcot folytatott"14 - írta Kádár János Szabó Imrét jelle-
mezve, akit megyei bizottsági tagnak javasolt Vas megyébe. Szabó hamaro-
san megyei titkár, az MKP KV tagja és képviselő lett. 1949-ben kikerült 
ugyan a pártapparátusból, de egész életében titkolnia kellett, hogy a nép-
mozgalom parasztbizottságát vezette. A legegyszerűbb volt életének ezt a 
szakaszát a KMP történetéhez kapcsolni: "Belépett a szociáldemokrata 
pártba, és kapcsolatot talált az illegális kommunista párthoz. 1937-ben le-
tartóztatták..."15 Egy részletesebb életrajza szerint letartóztatásakor már 
önálló sejtet vezetett, amelynek tagja volt a későbbi, 1963-1970 közötti 
munkaügyi miniszter, Veres József is.16 (Az életrajz írója nem tudhatta, 
hogy az 1930-as években Veres is a népmozgalomban vett részt.) 

Az Info által nyüvántartottakról időről időre jelentés készült: bekövetke-
zett-e "megtérésük", megszakították-e kapcsolataikat Weisshaus-szal és 
vezetőtársaival. Ha problémát észleltek velük kapcsolatban, a kerületi tit-
kárság elé, vagy a Nagy-Budapesti Pártbizottságra (PB) idézték, megfenye-
gették, fegyelmi elé állították, s vé^ső esetben kizárták őket a pártból. A be-
folyásosabb "javíthatatlanok" azÁVO frakcós listáira is felkerültek, folya-
matosan biztosítván az internáltak és törvénytelenül elítéltek utánpótlását. 

13 PIL 274 . f. 22 /28 . ő . e . 
14 P I L 2 7 4 . f . 2 5 / 1 1 7 . ő . e . 
15 Tanúságtevők. 3/a. k. Kossuth Könyvkiadó, 1977 .430 . o. 
16 Ki a jövőnek vet magot...Szombathely, 1 9 7 8 . 3 1 7 - 3 2 0 . o. 



A frakciósok ellen felülről meghirdetett harchoz sietve csatlakozott Kő-
bánya MKP-szervezetének titkára. Már a X. kerület első párttitkára, a We-
isshaus híveinek felkészültségétől tartó Haj dók Béla is a háttérbe szorítá-
sukra törekedett. Vidékre távozása után, 1945 márciusában ifj. Fock Jenő 
lépett az örökébe. A "vonal" nagy nyeresége volt a korábban Weisshausék-
hoz tartozó id. Fock Jenő "megtérése". A kerületi vezetőség az apát és a fiát 
februárban a pártház gondnoki és házfelügyelői teendőinek ellátásával bíz-
ta meg. Tavasszal mindketten a függetlenített pártalkalmazotti körbe kerül-
tek: ifj. Fock mint titkár, id. Fock mint kádervezető és üzemszervező.17 A 
vezetőségi üléseken sűrűn fenyegették a párttagokat kizárással, a vezetősé-
gi tagokat leváltással. Ifj. Fock az összüzemi pártvezetőségi értekezleten 
megakadályozta a csepeli üb-elnököt, Drahos Lajost, hogy előterjesszen 
egy 18 pontból álló javaslatot, mivel mögötte "szervezett Weisshaus-akciót 
láttunk, és így is kezeltük" - írta május második hetéről készült titkári je-
lentésében. A következőkben az elkeseredést szülő gazdasági nehézségeket 
vázolta, s ráérezve a frakciók bűnbakká kikiáltásában rejlő politikai lehető-
ségekre, hozzáfűzte: "Tudomásunk van róla, hogy más kerületekből kiindul-
va Deményék, a mi kerületünkből főként Weisshausék ezt az elégedetlensé-
get tudatosan szítják, és igyekeznek a párt ellen fordítani, a párt 'megalkuvó 
politikáját' állítva be okul. Véleményünk az, hogy amennyiben tudatos 
frakciómunkáról van szó és nem az éhség okozta elkeseredettségről, abban 
az esetben keményen odacsapunk." 

Rákosi az űj információk birtokában május 17-én, a budapesti pártaktí-
ván, a frakciósokat szinte a Sátánnal azonosítva riogatta hallgatóit: "Mi-
helyt nehézségek vannak, rögtön jelentkeznek a proletariátus mindenféle 
ellenségei, és megkísértik. Mi halljuk, hogy már mozgolódnak mindenféle 
régi frakciósok, weisshausisták kezdenek életre kelni, és velünk szemben 
'védik' a proletariátus érdekeit." Az MKP május 20-21 -én tartott orszá-
gos értekezletén Rákosi a 19-eseket vette célba, míg Rajk Lászlónak egy 
utalása azt sugallta, hogy a frakciós a rendőrügynökkel azonos. A frontális 
támadásra ifj. Fock vállalkozott. O, aki weisshausista tanulókörben ismer-
kedett Marx Tőkéjével, harcot hirdetett azon "réteg" ellen, amely: "1925 
óta szembefordult a párt irányvonalával és következetesen kitart amellett, 
hogy a pártot minden úton-módon bemocskolja és a vezetők iránti bizalmat 
az elvtársak között megrendítse. Nyíltan beszélünk, elvtársak: a frakciósok 
ezek, Demény, Weisshaus és társaik, akik megnehezítették munkánkat a 
legsúlyosabb időkben, amikor illegalitásban dolgoztunk... ezek a frakciósok 
továbbra is szervezett kapcsolatot tartanak fenn. Szabadlábon vannak We-

17 PIL BB 49. f., rendezetlen. A X. kerületre vonatkozó je l zet nélküli idézeteknek és adatok-
nak e z a lelőhelye. 
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isshaus és társai, s ezek irányítják a többieket Amikor pártunk az összes 
erők összefogásáról, egységéről beszél, ők munkáskormányt követelnek, 
amikor mi szervezett akcióról beszélünk, ők tömeg akciót követelnek... Ami-
kor ilyen hatalmas feladatokról van szó, mint amilyenekről Rákosi elvtárs 
beszélt, ezt a hatalmas munkát tisztogatásnak kell megelőznie." Ne té-
vesszen meg benünket, hogy a korábban balról támadott weisshausistákat 
1944 végétől baloldali túlzással kezdik vádolni. A manipulatív politikai ak-
ciók mindig az aktuálisnak mondott fő veszélyt írták rovásukra. Nemsokára 
újra jobboldali címkével látták el őket. A bűnbakképzés folyamata látható-
an előrehaladt, a burkolt fenyegetésektől gyorsan eljutottak a kizárás köve-
teléséig és a célozgatásig, hogy Weisshausékat le kellene tartóztatni. 

Azt hihetnénk, hogy if j. Focknak ezt a szerepvállalását a kőbányai weiss-
hausisták erőteljes aktivitása váltotta ki, ha nem tudnánk: Weisshaus akkor 
(már és még) nem lakott Kőbányán, hanem Budán, a húgaival, s legjelentő-
sebb kőbányai vezetőtársai még nem érkeztek haza: Rónaszéki Ferenc és 
Horváth Vince a politikai deportálásból, Vincze Lajos pedig, akit az oro-
szok - több ellenálló társához hasonlóan - januárban elfogtak Kőbányán, a 
fogolytáborból. A kerületi vezetőségben a védgárdáért és a propaganda-
munkáért felelős Kubinyi István már menőfélben volt, az országos központ 
instruktorként szülőföldjére, a borsodi bányavidékre küldte. Párkányi Ist-
ván ekkor még nem volt párttag; s amikor augusztus végén Kiss Károly uta-
sítására felvették a kőbányai szervezetbe, if j. Fock már nem volt ott titkár, 
Párkányi pedig az országos központ instruktoraként Zala megyébe, majd 
Ceglédre került.20 Ilyen körülmények között a weisshausisták elleni riadó 
megfújásával ifj. Fock feltehetően csak a múltat kívánta feledtetni és a jö-
vőt biztosítani. Június 16-án bejelentette a vezetőségnek, hogy hamarosan a 
pártközpontba kerül, ezért titkárváltozás lesz. A vezetőség feladatául hagy-
ta a csendes párttisztítást az új tagsági könyvek kiadásának leple alatt, leg-
alább 10-15 olyan pártmunkában passzív weisshausista kizárását, akik "az 
alvezérek lakásán tartanak megbeszéléseket", s például a Lampartban, a 
Kerámiagyárban több bért követelnek, amit az orwelli "újbeszélül" így fo-
galmazott meg: "szélsőséges jelszavakkal igyekeznek maguk számára töme-
geket és pozíciót találni". 

* 

19 Harc az újjáépítésért. A z MKP 1945. május 20-án és 21 -én tartott országos értekezleté-
nekjegyzőkönyve. Szikra, é. n. 6 5 - 6 6 . o. 

2 0 BMTI V - 6 1 5 5 8 . 173. 1. Kiss Károly mintegy igazolásul közölte, hogy Párkányi István 
1945 előtti tevékenységének dokumentumait az MKP KV Káder Osztályán letétbe he-
lyezték. 



1945 márciusától Weisskaus osztályvezetőként az Országos Textilhiva-
talban dolgozott. Régi tanítványa, a 35 éves Németh József közgazdász, 
külkereskedelmi főosztályvezető hívta oda. Egy évtizede ismerte Nagy La-
jos 34 éves igazgatót is. Ott dolgozott Jászai Lajos iparművész, aki koráb-
ban a Turul Szövetség népi ellenzékéhez tartozott. Ők hárman a Nemzeti 
Segély VII. kerületi szervezetében is együttműködtek: Nagy és Németh az 
MKP, Jászai a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt megbízá-
sából. A munkatársak közül Weisshaus politikai kapcsolatainak további 
alakulásában ifj. Fitos Vilmos osztályvezetőnek, a Szabad Élet Diákmozga-
lom nevű 1944-es ellenállási szervezet vezetőjének lett kitüntetett szerepe. 
Érdeklődését Weisshaus felfogása iránt a tanítványok már a '30-as években 
felkeltették. A hivatalos idő után gyakran folytatott élénk eszmecserét We-
isshaus, Fitos, Jászai, Németh és az Országos Textilhivatal elnöke, Herkay 
Ottó volt százados, aki 1944-ben a Margit körúti fegyházban raboskodott. 
Fitos így emlékezett Weisshaus első előadására: "nagy felkészültsége, az 
egyéniségéből sugárzó tisztaság és mélyen átérzett magyarsága megfo-
gott".21 

Az Országos Textilhivatal feloszlatása után Weisshaus a Nagy Ferenc 
Magyar utcai műhelyében 1945 májusában megalakított "Hő-Víz" Egész-
ségügyi Berendező Munkások Termelő Szövetkezetének egyik igazgató-
könyvelője, Nagy Lajos és Németh József rendőrtiszt, ifj. Fitos Vümos a 
Fővárosi Hirdető Vállalat főtisztviselője, s az FKGP delegáltjaként a Nem-
zeti Segély XIV. kerületi elnöke, Jászai Lajos pedig textilkereskedő lett. A 
kapcsolat azonban nem szakadt meg közöttük. 1945 nyarán Nagy Lajos la-
kásán gyakran találkoztak. Fitos ott látta viszont a Dénes-féle Magyar 
Földműves és Munkáspártból ismert Horváth Vincét és Vincze Lajost, ott 
ismerte meg Birtalan Árpádot, Horváth Jánost és Iván Józsefet.22 

Mint korábban, 1945 nyarától Weisshaus újra tanulóköröket vezetett. 
Régi vasutas tanítványok kezdeményezésére alakult az első. A megbeszélé-
seket munka után, a "Hő-Víz" irodahelyiségében tartották. A résztvevők 
aktív és egykori vasutasok voltak. A MAV Északi Főműhelyének bizalmi 
testületéből például Pávai (Prédák) József, Varga Dezső, Szombati István és 
fia, Zoltán, Pásztor András üb-elnök és Grabocsai Ferenc. Esetenként részt 

- ' 2 3 vett a Steyer Művekből Tímár Kálmán es Illyés Ferenc is. 
1945 őszétől Weisshaus K ő b á n j á n , a Pongrác úti állami lakótelepen -

ahol hamarosan ő maga is lakott2 - ugyancsak rendszeresen vezetett meg-
beszéléseket. A házigazda, Papp Ferenc épületlakatos és egy másik résztve-

21 BMTIV-2000 /10 /A . 358.1. 
2 2 BMTIV-2000 /10 .231 .1 . 
23 BMT1V-2000/20 .218 .1 . 
24 Magyar Nemzeti Múzeum Legűjabbkori Osztály Iratgyűjtemény 8 7 . 3 6 . 3 . 



vő, Győrffy Pál épületlakatos is a Sorg-féle építőipari cég alkalmazásában 
állt, s az ellenállásban is együtt vettek részt. A tanulókörhöz tartozott a jú-
niusban Sachsenhausenból hazaérkezett Horváth Vince és a ceglédi tábor-
ból kiengedett Vincze Lajos (mindketten iparfelügyelőként dolgoztak), to-
vábbá Jankovics Béla, Juhász Sándor, Iván József és Birtalan Árpád 25 éves 
egyetemi hallgató, aki 1945-ben egy ideig az orosz politikai rendőrségen 
dolgozott, júliusban az MKP KV Káder Osztálya megyei bizottsági tagnak 
javasolta, de a Központi Titkárság közigazgatási munkára szánta.2 

A Steyer Müvekben dolgozó szociáldemokrata vezetőkkel, Tímár Kál-
mánnal és Illyés Ferenc szerelőműhely-vezetővel folyamatos volt Weissha-
us kapcsolata.26 Szvercsek Béla MKP-tag karosszérialakatos, 1946 febru-
árjáig üb-elnök, majd üzemvezető 1945 késő nyarán ismerte meg Weissha-
ust, amikor Tímár kérésére munkaidő után egy megbeszélést vezetett a 
gyárban. 1946 tavaszától tanulóköri keretben folytak az eszmecserék 
ugyanott, melyekben részt vett Illyés Ferenc, Molnár József SZDP-tag, a 
motorszerelő műhely vezetője, Rotter Ignác villanyszerelő, Lőwenstein 
Janka tisztviselőnő, Elekes István, az óbudai községi kenyérgyár tisztviselő-
je, aki 1945 előtt munkásként dolgozott a Steyerban, valamint a meghívó, 
Tímár Kálmán, 1946 februárjától a gyár üb-elnöke. 1946 késő nyarától Lő-
wenstein Janka lakásán jöttek össze, ahol az említetteken kívül részt vett a 
tanulókör munkájában Endrődi Ferenc tisztviselő, Szvercsek Béla és Cha-
jes Ida, a Steyer Művek üzemi szövetkezetének titkárnője, korábban orvos-
tanhallgató, 1934-től MSZDP-tag, a Nemzeti Bizottság (NB) VII. kerületi 
jegyzője. A régi tanítványok ismerték Weisshaus elgondolásait a népmoz-
galommal, s a Közép-Európai Szocialista Unióval kapcsolatban, így főként 
ezeknek az új viszonyokra való alkalmazásáról folyt a vita, az aktuális gaz-
dasági-politikai viszonyok fényében. 

Pestszentlörincen Wagner Lajos régóta vezetett egy 40 fős csoportot. 
Megbeszéléseiken időnként részt vett Weisshaus és Csillaghegyről Horváth 
János is. Összekötőjük Zemkó Antal, a pesthidegkúti NB tagja volt, aki a 
Gamma Művekben dolgozott asztalossegédként. A csoport működéséről 
alig tudhatott meg valamit az Info, mert beépítési kísérleteit sorra leleplez-
ték. A csoport tagjai közül az Orenstein-Koppel gépgyárban dolgozott 
Wagner és legaktívabb segítőtársa, Ványik Tivadar vasesztergályos, 1939-
től szervezett munkás, az üzem MKP-titkára, akinek jó munkáját elismerte 
a kerület, de bírálta túlzott önállóságát; a Ganz Vagongyárban dolgozott 
Halász Márton; a Standard Villamossági Gyárban Fodor József hegesztő; a 
Kispesti Textügyárban Füzék Jenő kőműves, a gyár MKP-titkára, a lőrinci 

25 Budapesti Fővárosi Bíróság Irattára (a továbbiakban: BFBI) 1590/1975. ; PIL 274. f. 4 /68. 
ő. e.; Papp Ferenc szóbeli közlése. 
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párt-végrehajtóbizottság (vb) tagja; Szabó Ferenc asztalos, a gyár SZDP- és 
üb-titkára; Balog Jenő, Örsy Imre, Pál György, Raffai Györgyné Ványik 
Mária, Suhajda Károly, Specht János géplakatos, Pecker Mihály szövőgyári 
munkás, ekkor városházi ellenőr; Gál Jenő hadnagy, aki a rendőrfőkapi-
tányság bűnügyi osztályán dolgozott. A megbeszéléseket a lőrinci állami te-
lepen lakó Wagner Lajos, Kolozsvári Miklós, illetve Tócsány Lajos kárpitos 
otthonában tartották. Weisshausistaként tartották nyüván Ványik Árpádot 
és Ványik Imrét is. 

Azokat az antifasiszta ellenállókat, akik nem tartoztak a "vonalhoz", ha-
mar üldözni kezdték. Áts Bélát 1945-ben kétszer is őrizetbe vette a politikai 
rendőrség, de Weisshaus segítségével, aki igazolta a nemzeti ellenállási 
mozgalomnak tett értékes szolgálatait, kiszabadult.28 A Görgey-zászlóalj-
hoz tartozó Kürthy-Drozdy harci csoport tagjait hol az orosz, hol a magyar 
politikai rendőrség hurcolta el. Kihallgatás kihallgatást követett az And-
rássy út 60-ban, Csepelen, a Tárogató úton és máshol. A Pongrác úti ifjú-
munkások: ifj. Rónaszéki Ferenc, Csiszár Ernő, ifj. Kollár Ferenc és Nagy 
Ernő ellenállási szerepének tisztázása céljából Weisshaus tanúvallomást 
tett a kőbányai rendőrség politikai osztályán, majd 1945. június 4-i kelte-
zéssel írásos nyilatkozatot is adott. Akkor készült el dr. Kürthy Sándor és 
Drozdv Kálmán nyilatkozata is, amelyben kérték partizáncsoportjuk igazo-
lását. 

Az üldözés okát kereshetnénk abban, hogy a Görgey-zászlóalj prónaysta 
alakulatnak volt álcázva, s a nyomozók nem tudták megkülönböztetni a fa-
sisztákat az ellenállóktól, ha nem ismernénk a kommunista párthoz nem 
tartozó többi ellenálló viszontagságait. A Szovjetunió Barátainak Magyar-
országi Egyesülete (SZUBME) belügyi meghívásra 1945. februárban há-
romtagú bizottságot küldött Debrecenbe, hogy tájékoztassa az ideiglenes 
kormányt a szervezet szerepéről a nemzeti ellenállásban, s kieszközölje hi-
vatalos elismertetését. Alapítóját és főtitkárát, Pénzes Gézát február 19-én 
őrizetbe vették. Április 30-án szabadult, kiközösítése azonban tovább tar-

-írj * 
tott. A küldöttség másik tagját, Szüágyi József Jenőt, aki a Magyar Haza-
fiak Szabadság Szövetségének (MHSZSZ) vb-tagja is volt, Hirossik János-
hoz és Weisshaushoz fűződő kapcsolatai miatt Rákosi nem fogadta. Miután 
visszatért Budapestre, hetekig gyötörték az Andrássy út 60-ban, házkutatá-
sokkal zaklatták, mozgalmi iratait elkobozták.31 Ez történt Magyary Fe-

27 PIL BB 57. f. rendezetlen; 39. f. 74.6. e. 1946/6.; Baloghné Ványik Klára szóbeli közlése. 
28 PIL BB 39. f. 213 /A. ö. e. 
29 A nyilatkozatok Nagyné Rónaszéki Anna, illetve Kollár Ferenc birtokában. 
30 Jegyzőkönyv a SZUBME ideiglenes vezetőségének 1945. február 28- i üléséről. Szilágyi 

Sándor birtokában; PIL BB 38. f. 10. ő. e. 
31 PIL 867 . f. sz -143 . 



renccel, az MHSZSZ másik vezetőjével is, aki szabadulása után rövidesen 
elhunyt.32 A fegyverszüneti feltételekről 1944. szeptember 28-án Moszk-
vában tárgyaló küldöttség egyik tagja, Faust Imre 1945. március 16-án a 
VIII. kerületi MKP szervezetben megkapta tagsági könyvét, de 26-án a köz-
pont utasítására visszavonták tőle, őrizetbe vették, s olyan vallomásra akar-
ták bírni őt, aki 1918 óta vett részt a munkásmozgalomban, hogy a "fasisz-
ták megbízását teljesítette". Holott Török Jánossal és Somogyi Miklóssal 
megállapodva, hat szakszervezet megbízottjaként vett részt a moszkvai 
úton.33 Dr. Csomóss Miklós május 11-én levelet írt a miniszterelnöknek, 
szóvá téve azoknak az ellenállóknak az ügyét, akiket az Andrássy út 60-ban 
tartanak fogva, "ahol a nemzeti ellenállásra vonatkozó papírdokumentu-
mok egy részét elégették, nehogy nyoma maradjon annak, hogy itt voltak 
egyének, akik hősi halált haltak, és voltak, akik dolgozni mertek!"34 

Az említettek csupán illusztrálják azt az áldatlan harcot, amelyet az 
MKP Moszkvából hazatért vezetői indítottak a múltnak az orwelli "emléke-
zetlyukba" süllyesztéséért, a múlt kizárólagos birtokba vételéért azon elv 
alapján, hogy "aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is, aki uralja a jelent, az 
uralja a múltat is". Rákosi Mátyás, az MKP székházában május 23-án meg-
alakult Magyar Partizánok Bajtársi Szövetségének díszelnöke, világosan 
fogalmazott: "Egyedül a Magyar Kommunista Párt és az elszánt partizán 
harcosai voltak azok, akik vérrel és fegyverrel mentették a magyar becsü-
letet".35 Özv. Bajcsy-Zsilinszky Endréné szorgalmazására június 5-én a mi-
niszterelnökségen Balogh István államtitkárnál értekezletet tartottak, 
melynek résztvevői megállapodtak abban: a pártok küldötteiből és a hon-
védség képviselőiből bizottságot alakítanak, amely dönt az ellenállási moz-
galomban való részvétel elismeréséről; a kérelmeket a miniszterelnökségre 
kell eljuttatni. Másnap a Budapesti Nemzeti Bizottság (BNB) ülésén Kállai 
Gyula a veszedelmes méreteket öltő igazolásokról szólt, melyekkel az urak 
a reakciót akarják átmenteni az új társadalmi rendbe, s felháborodva kö-
zölte, hogy az Ellenállásban Résztvettek Nemzeti Szövetsége meg akarja 
íratni az ellenállási mozgalom történetét, hogy a béketárgyaláson letehes-
sék a tárgyalófelek asztalára. Rajk László, Szakasits Árpád, Kovács Imre 
támogatásával - Varga Béla szelíd figyelmeztető szavaival nem törődve - a 
BNB kimondta, hogy ellenáUási szövetségre nincs szükség. A belügyminisz-
ter június 4-én fel is oszlatta.36 Szeptember 19-én megjelent az Ideiglenes 

3 2 Meghurcoltatásáról őzv. Magyary Ferencné adott szóbeli felvilágosítást. 
33 P l L 2 7 4 . f . 7 / 2 9 2 . ó . e . ; B F B I 5 3 2 2 / 1 9 7 4 . 1 9 9 - 2 0 2 . 1 . 
34 PIL 274 . f. 11/42. ő. e. 
35 Szabad Nép, 1945. május 25 . 
36 PILBB 38.f . lO.ó.e.; A Budapesti Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei 1 9 4 5 - 1 9 4 6 . Szerk.: 
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Nemzeti Kormány rendelete a nemzeti ellenállási mozgalomban és német-
ellenes szabadságharcban szerzett érdemek elismerése tárgyában és annak 
a 60 személynek a neve, akikből igazoló bizottságok alakíthatók. Közöttük 
volt dr. Csomóss Miklós orvos, Dudás József mérnök, Faust Imre könyvki-
adó, dr. Simándi Tamás kúriai bíró, Szilágyi Jenő műszaki kereskedő.37 A 
Szabad Nép szeptember 21 -én Ellenállási mozgalom - vagy asztaltársaság? 
címmel támadta a rendeletet. Az MKP KT szeptember 25-én elhatározta, 
hogy az SZDP-t és a Nemzeti Parasztpártot is ráveszi az ellenállási igazoló 
bizottságban való részvétel bojkottálására. Az Országos Nemzeti Bizottság 
másnap albizottságot küldött ki Rajk László, Kovács Imre és Tüdy Zoltán 
részvételével az ellenállási mozgalom történetének feldolgozására és az iga-
zolások gyakorlati keresztülvitelére/ 

1946. augusztus 16-án Tüdy Zoltán és Nagy Ferenc aláírásával a Magyar 
Szabadság Rend ezüst fokozatát adományozták többeknek, így Dudás Jó-
zsefnek és Faust Imrének a nemzeti ellenállási mozgalomban betöltött 
vezető szerepükért. Nagy Ferenc miniszterelnök augusztus 28-án a 
15 474/1946. ME sz. okirattal igazolta a 7200/1945. ME sz. rendelet értel-
mében azoknak, akiket megilletett, hogy a nemzeti ellenállási mozgalom-
ban és a fasizmus elleni harcban önfeláldozó magatartást tanúsítottak. 
Ilyen elismerésben részesült Weisshaus Aladár is, vezetőtársai közül Hor-
váth Lajos, id. Rónaszéki Ferenc, mozgalmának tagjai közül pedig Nagy 
Ferenc, s a Drozdy csapatához tartozók is.40 A múlt birtoklásáért folyó 
harc még váltakozó sikerrel járt, de már közel volt a végküzdelem. 

Természetesnek tűnik, hogy az MKP által el nem ismert ellenállók ke-
resték egymással a kapcsolatot, hogy kicseréljék gondolataikat, értékeljék 
a helyzetet, meghatározzák az új feladatokat. A közeledést az az aggodalom 
is sürgette, hogy az MKP vezetőinek egyidejű törekvése a nemzeti ellenállás 
lekicsinylésére és kisajátítására olyan történelemhamisítás volt, amely ron-
totta békeszerződési esélyeinket is. 

37 Magyar Közlöny, 1945 .130 . sz. 
38 PIL 2 7 4 . f. 4 /88 . ö. e.: Szabad Nép, 1945. szeptember 27 . 
39 Magyar Közlöny, 1946 .193 . sz. 
40 A z okiratok a családtagok birtokában. Horváth Lajos okiratának sorszáma 860., Nagy 
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1945 áprilisában találkozott Weisshaus a Magyar Fogaskerékgyár mű-
szaki vezetőjével és üb-tagjával, Dudás Józseffel. Dudás januárban Ma-
gyary Ferenccel és az MHSZSZ más vezetőivel együtt kísérletet tett a Sza-
badság Párt megalapítására, de annak elismerését a BNB megtagadta.41 

Csak ezt követően kérte Dudás - akit az ellenállók kommunistának tartot-
tak - felvételét az MKP-ba. Remélte, hogy Rajk, akivel kapcsolata volt az 
ellenállás idején, hazatérése után igazolni fogja őt. Közben élénken foglal-
koztatta a munkásellenőrzés gondolata, az MKP politikája, vezetőségének 
összetétele. A párt Moszkvából hazatért vezetőivel szembeni fenntartásait 
erősítették az üb deményista tagjai, akik éppúgy, mint ő, kételkedtek De-
mény Pál bűnösségében. Akadt tehát elég téma a Weisshaus-szal folytatott 
eszmecserén. Szóba került az MKP tekintélyét veszélyeztető korrupció, 
meg az is, hogy a kalmár szellemű, zsidó származású vezetők túlságosan 
nagy szerepet játszanak a párt irányításában. Minderről Weisshausnak is 
megvolt a maga véleménye, de mint utóbb kiderült, azt nem sikerült meg-
akadályoznia, hogy Dudásék tájékoztassák aggályaikról az SZK(b)P kül-
ügyi osztályát. 

Dudás a következő hetekben több nehézipari nagyüzem üb-tagjaival vi-
tatta meg az üzemi bizottságok tevékenységének egységesítésére, az üb-
kongresszus előkészítésére tett javaslatait. Ezek egy példányát átadta a Fo-
gaskerékgyárba látogató Gesztilovics vezérőrnagynak, akit a fegyverszüne-
ti feltételekről tárgyaló küldöttség tagjaként ismert meg 1944. szeptember 
28-án Moszkvában, egy másik példányt pedig az SZK(b)P Külügyi Bizottsá-
gának címezve a szovjet követségre vitt. Az üzem MKP-titkára a pártköz-
pontba és a vasasszakszervezetbe juttatott egy-egy példányt43 Az iparügyi 
miniszter május végén Dudás főmérnököt a Magyar Fogaskerék, Autó-
Traktoralkatrész és Gépgyár Kft. vállalatvezetőjévé nevezte ki, a hazatért 
Rajk László azonban, akinél tagfelvételét szerette volna megsürgetni, nem 
fogadta őt. A gyár szociáldemokrata szervezője az SZDP pártnapján azt 
mondta, hogy az MKP el akarta távolítani onnan Dudást, de az orosz kato-
nai parancsnok ezt megakadályozta. Az MKP gyári kádermegbízottja vi-
szont így panaszkodott egy kerületi értekezleten: "a legnagyobb baj az, hogy 
a munkásság 80%-a mellette van".44 

41 Izsák Lajos: Polgári pártok és programjaik Magyarországon 1 9 4 4 - 1 9 5 6 . Pannónia 
Könyvek, 1 9 9 4 . 5 9 . o. 
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Az MKP vezetőinek ellenséges magatartását érzékelő Dudás Magyary 
Ferenccel együtt tárgyalni kezdett az FKGP-hez csatlakozásuk feltételeiről 
a párt szervező titkárával, Arany Bálinttal, akit az SKF Svéd Golyóscsapágy 
Rt. mérnökeként jól ismertek az ellenállási mozgalomból, majd más kisgaz-
dapárti vezetőkkel is. Amikor a tárgyalások eredménnyel zárultak, s mind-
ketten a fővárosi törvényhatósági bizottság tagjai lettek, Arany már újra az 
SKF-ben dolgozott. 1945 tavaszán ugyanis kétszer beidézték a szovjet csa-
patok kerületi parancsnokságára, azután az Andrássy út 60-ba, s ijesztge-
téssel akarták tevékenységét lefékezni, majd provokátor segítségével kém-
kedés gyanújába próbálták keverni. 

Arany Dudással üzleti és politikai megbeszéléseket folytatott a Fogaske-
rékgyárban 1945 őszén. Novemberben Dudás megszervezte Arany Bálint, a 
Demény- és a Weisshaus-csoport néhány tagjának két találkozóját. Az el-
sőt az FKGP VI. kerületi helyiségében, a másodikat az MKP VII. kerületi, 
Rottenbiller utcai kultúrtermében tartották 15-20 fő részvételével. Többsé-
gük MKP-tag volt. Megjelent a Demény-csoportot képviselő Klement Ká-
rolyné a Fogaskerékgyárból, Gischitz (Gímes) Endre cipőfelsőrész-készítő, 
ekkor Joint-tisztviselő, Reinicz Egon vegyipari munkás a csepeli Magyar 
Vegypapírból, Weisinger József kőművesmunkás. Ott volt Weisshaus Ala-
dár és mozgalmának három vezetője: Horváth Lajos, Horváth Vince és 
Vincze Lajos. Az FKGP-t Arany és Dudás képviselte. Egy év múlva Dudást 
azzal gyanúsították, hogy Arany Bálinttal és Weisshaus Aladárral együtt 
"12 pontból álló röpcédulát szerkesztett, amelyben a demokratikus állam-
rend ellen foglalt állást...", holott az általa széles körben népszerűsített ja-
vaslatok a munkás- és állami ellenőrzésre, az üzemi bizottságok feladataira 
vonatkoztak. Az MKP KV tömegszervezési osztályának vezetője, Papp La-
jos (aki kőfaragó munkásként az 1920-30-as évek fordulóján a Weisshaus-, 
majd a belőle kivált Rézner-csoporthoz tartozott) 1946. január 10-én kö-
zölte Kádár Jánossal, a Budapesti PB első titkárával: tudomására jutott, 
hogy a Demény- és a Weisshaus-frakció egyesült, összeköttetésbe lépett a 
Kisgazdapárt egyes csoportjaival, s a református egyházzal. Feltételezte, 
hogy az utóbbi pénzeli Őket. 

* 

Egy 1948-as ÁVO-jelentés olyan tényekre utalt, amelyekre vonatkozó le-
véltári iratanyag ma már alig lelhető fel: "A frakciósok igyekeztek a kerületi 
szervezeteket kezükbe kaparintani... A weisshausisták szervezték meg Csil-

45 Arany Bálint: Koronatanú. Emlékirat 1945-57 . Püski, 1 9 9 0 . 1 5 - 1 8 . o. 
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laghegyen, Kőbányán, nagyrészt a VII. kerületben is a kerületi kommunista 
pártszervezeteket."48 A csillaghegyi és a kőbányai MKP-szervezet megala-
kulását dokumentáló levéltári forrást nem találtunk. Csupán azt tudjuk, 
hogy Csillaghegyen az 1945. február 18-án tartott taggyűlésen a 26 éves 
Loibl Imrét választották meg titkárnak 4 9 Májusban az MKP Országos 
Központja járási titkári megbízatással Székesfehérvárra küldte őt. Fejér 
megyében már a Losonci nevet használta, s a névváltoztatást a BM később 
engedélyezte. Decembertől a Karolina úti központi pártiskola hallgatója. 
Aktivitását, szorgalmát, előadókészségét dicsérték, de az utalás, hogy "9 
évig a Weisshaus-frakció tagja volt... üzemi munkára javasoljuk", kimon-
datlanul is azt jelentette, hogy nem maradhat sokáig a pártapparátusban.50 

Kőbányán a harmadik titkárváltás során nyilvánvaló lett: a párttagság el-
lenzi a vezetők antidemokratikus, felülről való kinevezését. Id. Fock, szoci-
áldemokrata múltját is feledve, arról győzködte a vezetőséget, hogy a töme-
gek felkészületlensége miatt a vezetők megválasztását nem lehet a taggyű-
lésekre bízni, s nem sérelmes, ha a titkárt újra a vezetőségi tagok megkérde-
zése nélkül jelöli ki a központ, mert ha nem felel meg, úgyis a központ fogja 
leváltani. Az ifj. Fock után kijelölt Korompai István az őt ért bírálatok mi-
att 1945 augusztusában lemondott. Az id. Fock munkáját bíráló Juhász Ist-
vánt szakszervezeti területre irányították, de id. Fock is kivált a kerületi ve-
zetőségből, és rövid időre a Lampart párttitkára lett. Kovács Miklós titkár-
sága idején egyes vezetőségi tagok gátat akartak vetni a frakciósok elleni 
uszításnak. Amikor az október 7-i fővárosi törvényhatósági választási vere-
ség miatt az MKP vezetői a frakciósokat hibáztatták, s Rajk kijelentette, 
hogy az országos választások után szigorúan felelősségre vonják őket, egyi-
kük így ellenezte a bűnbakképzést: "...nehogy abba a hibába essünk, hogy ha 
az éhes proli kifakad a pártnapon, azt mindjárt frakciósnak nyilvánítsuk". 
Amikor pedig novemberben a Káder Osztály képviseletében megjelent Se-
bes István a frakciósok elleni fellépésre biztatott, a titkár hárította azt el. 
1946 elején, a kerületi taggyűlésen egy felszólaló nehezményezte, hogy a 
párt vezetői állandóan napirenden tartják a frakciók ügyét. Válaszul Kossá 
István Weisshaust szidalmazta. A január 27-i kerületi pártértekezleten 
nyilvánvaló lett a párttagság megosztottsága. Róna Imre, a kőbányai szak-
szervezetek szakmaközi titkára - akiről korábban, amikor a választmányba 
javasolták, azt tartották, hogy széles látókörű, kiváló szónok, s megszakítot-
ta a kapcsolatait a weisshausistákkal - kifogásolta a jelölő bizottság össze-
tételét, s mivel az egyik bizottsági tag megbetegedeti, Florek Zoltánt java-
solta helyette. Ő viszont "felborította" a vezetők által összeállított listát, en-
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nek következtében egyeseket kibuktattak, másokat a vezetők akarata elle-
nére bejuttattak a választmányba. Az MKP pártbírósága Floreket kizárta a 
pártból. A vezetőség hajszát indított Róna és támogatói ellen, ők válaszul 
megszellőztették néhány vezetőségi tag korrupciós ügyeit. 

A megmaradt pártiratok segítségével leginkább azoknak a személyeknek 
a kezdeti tevékenysége követhető nyomon, akik Óbudán kerültek kapcso-
latba a szocialista népmozgalommal.51 Az MKP ül. kerületi pártszerveze-
tének 1945. február 7-én megalakult vezetőségében Tóth Ignác február 17-
ig propagandavezetőként, március 4-ig kerületi titkárként, ezt követően ke-
rületi elöljáróként vett részt a szűkebb pártvezetőség ülésein, a párttagokat 
igazoló bizottság tagja, választmányi tag, a kerületi NB és a Budapesti Tör-
vényhatósági Bizottság (BTB) tagja lett. Bujtás Mihály február 25-ig a ke-
rületi vezetőségben közigazgatási felelős, májusig gazdasági felelős, majd a 
kerületi NB elnökeként vett részt a szűkebb pártvezetőség ülésein, a BTB 
tagja, 1945 őszén nemzetgyűlési képviselőjelölt, 1945-46 fordulóján a ke-
rületi pártvezetőség kádervezetője volt. Malik Pál oktatási és ifjúsági meg-
bízott, a párttagokat igazoló bizottság tagja, a kerületi NB tagja, márciustól 
a földreform végrehajtását segítette vidéken, majd a lakómozgalom irányí-
tója, jelölt a BTB-ba, nemzetgyűlési képviselőjelölt, egy faipari szövetke-
zetben végzett munkája mellett területszervező. Tulipán László 1945 nya-
rától a pártvezetőség nem függetlenített üzemszervezője. Mokó Dániel a 
kerületi pártház újjáépítését vezető gondnok, a textilesek titkára, a kerületi 
szakmaközi bizottság ügyvezetője, 1945 nyarától a pártvezetőség nem füg-
getlenített szakszervezeti felelőse. Testvérei, Mokó Elek és Mokó Miklós 
Bihar vármegyében lettek járási titkárok, Mokó Miklósné szövőnő az 
MNDSZ derecskei titkára 1944 decemberében, 1945-ben az MKP képvise-
lőjelöltje, 1946-ban megyei nőfelelős, a férje pedig a megyei bizottság ká-
dervezetője.52 Láng Béla 1945 őszén választási felelős, majd a III. kerületi 
pártvezetőség gazdasági felelőse. Bujtás János a földreform végrehajtását 
segítette vidéken. Valamennyien aktív tagjai voltak Weisshaus mozgalmá-
nak az 1930-as években; egyesek vezető szerepet töltöttek be a Magyar Ál-
talános Munkásszövetségben, a viharsarki szervezkedésben. 1945-ben te-
kintélyes és népszerű vezetőkként jellemezték őket. A pártvezetőségben 
rajtuk kívül is voltak olyanok, akiket később weisshausistákként tartottak 
számon, de 1945 előtti kapcsolatukat a szocialista népmozgalommal nem 
ismerjük. Közéjük tartozott Kovács Ernő műszerész, a Nemzeti Segély ke-
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rületi titkára, 1945-ben egy ideig a vb agitprop. felelőse; Kiss Bertalan, a 
BSZKRT szerelője, 1945. március 4. és szeptember 9. között az MKP kerü-
leti titkára; Lovisek Vilmos fémcsiszolő, 1945 májusától tömegszervező; 
Obenausz János szobafestő, 1945 júliusában kádervezető. 

Kóródi István, akit 1945 januárjában elvittek az oroszok, a szegedi tábor-
ból szabadulva augusztus elején kapcsolódott be az MKP kerületi vezetésé-
be. Azonnal megbízták a választási munka irányításával, testvérét, Kóródi 
Dánielt a famunkások kerületi titkárát pedig a gazdasági ügyek intézésével. 
Kóródi Istvánra a pártközpont is igényt tartott, de régi mozgalmi társai ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy a kerületben maradjon. Az 1940-es évek elején az 
SZDP kerületi vb-tagjaként szoros kapcsolatot tartott Tóth Ignáccal, s a 60. 
szociáldemokrata körzet egyik rajonvezetőjeként a három Bujtás fivérrel. 
Tulipán László és Végh Rezső pedig Kóródi Dánielnek, az SZDP pénztárno-
kának a rajonjához tartozott. Kóródi István is a BTB tagja és az MKP képvi-
selőjelöltje volt 1945-ben. Akkor így jellemezték: "1931-ben kapcsolódott 
az illegális mozgalomhoz", a kerületben tiszteletnek örvend, népszerű.53 A 
vezetőség összetétele a központ szinte mindennapos beavatkozása követ-
keztében állandóan változott. A közigazgatási és a kádervezetői posztra, a 
fizetett pártapparátus tagjai közé csak kivételképpen és rövid időre kerül-
hettek weisshausisták. Gyökereik azonban olyan erősek voltak Óbudán, 
hogy azokat csak olyan titkár téphette ki, akinek semmi köze nem volt az 
1945 előtti óbudai munkásmozgalomhoz. 

Miben tért el a weishausisták felfogása, magatartása 1946 elejéig a 
pártvonaltól? Hiányolták a pártdemokráciát, bírálták az éppen aktuális 
"vonal" vita nélküli követésének követelményét, sürgették Marx műveinek 
tanulmányozását és a szocialista jövőkép kimunkálását, felmutatását. Je-
lentős óbudai befolyásukra vall, hogy a vezetőségi ülések jegyzőkönyveiben 
szó sincs a frakciósok elleni harcról, amelyet pedig a központ napirenden 
tartott. 

Az MKP óbudai vezetőségének 1945. február 25-i ülésén Tóth Ignác tit-
kár ironizálva, fenntartásokkal ismertette a pártközpontnak a vezetők kije-
lölésére és összetételére vonatkozó szempontjait. Az antiszemitizmus meg-
nyüvánulásaként hárította el azt a szempontot, hogy a vezetőségi tagok le-
hetőleg ne zsidó származásúak legyenek. A szóbeli instrukció szövegét nem 
ismerjük, de a központ utasítására hivatkozva más kerületekben és vidéken 
is mérlegelték, bevonhatnak-e zsidó származásúakat a vezetőségekbe. Mi-
vel a weisshausistákat többször alaptalanul antiszemitizmussal is megvá-
dolták, hangsúlyoznunk kell, hogy a párton belüli "zsidókérdést" nem ők 
kreálták, hanem az MKP-t vezető zsidó származású "négyesfogat" tudatosí-
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totta az alsóbb szintű vezetőkben. Ebben nem saját származásuk kompen-
zálásának vágya, nem is a közvélemény iránti figyelmesség vezette őket, ha-
nem a hatalomra törők rideg politikai számítása.5_T Tóth Ignác így tiltako-
zott a zsidók hátrányos megkülönböztetése ellen: "akkor el kellene távolíta-
ni a párt éléről Rákosi Mátyást is". Ő csakis az alkalmasság mérlegelését 
tartotta elfogadható szempontnak. Tabukat nem ismerő, fesztelenül előa-
dott véleményét egyesek támogatták, mások a központ utasítására s a köz-
vélemény előítéleteire hivatkozva elutasították. Tóth azt is természetesnek 
vélte, hogy az egymást követő ideiglenes vezetőségek után a végleges veze-
tőséget majd a többször is igazolt tagok fogják titkosan megválasztani, mi-
vel - mint az áprüis 3-i összvezetőségi ülésen kifejtette - "nyugodtan csak 
az dolgozhat, aki a tömegekre támaszkodik".55 A központ utasítására hivat-
kozva elvetették a javaslatát, mondván: "a tagok túlnyomó része fel sem 
tudja fogni a vezetőség megválasztásának nagy jelentőségét, ezért nem en-
gedi a központ, hogy valamennyi párttag bevonásával válasszanak". Fülöp 
Péter kádervezető júniusban a hadifoglyok hazahozatalával kapcsolatos in-
tézkedése miatt fegyelmit akart indítani Tóth ellen, de erre nem került sor, 
mert Fülöpöt vidékre irányította a pártközpont. 

Az 1945. évi őszi fővárosi és parlamenti választások értékelése, tanulsá-
gainak levonása során a ül. kerületi vezetőség egyre kevésbé azonosította 
magát a központ állásfoglalásaival. A felső vezetés a választási eredmények 
ellenére mereven ragaszkodott a korábban megszerzett hatalmi pozíciók-
hoz, a Kisgazdapárt elleni általános támadást szorgalmazta, és tolerálta "a 
feléledő fasiszta reakció" elleni direkt akciókat, népítéleteket. Kardos Ernő 
az október 14-i vezetőségi ülésen szóvá tette a Szabad Nép kirohanásait dál-
noki Miklós Béla, Vörös János és mások ellen. "Kéri az elvtársakat, ne járas-
sák le magukat. O is csalódott a választási eredményekben, azonban nem 
szabad megengedni, hogy úgy, mint a múlt rezsimben, most is keressenek 
valakit, akit üthetnek." Helytelenítette azt is, hogy egyes üzemekbe csak 
MKP-tagokat vesznek fel. Javasolta egy marxista könyvtár létesítését. Kó-

54 A z első, általunk ismert, keltezés nélküli, 1945. január 26. előtti dokumentum szerint a 
Budapest felszabadulása után létrehozandó egységes Központi Vezetőség tagja lesz "Rá-
kosi M., Gerő E., Révai J., Farkas M., Nagy Imre. Hat további tagot Bp-ról és környékéről, 
egyeseket esetleg más nagyipari központokból kell bevonni, mégpedig olyanokat, akik az 
illegális mozgalmat vezették, akiknek megbízhatósága kétségtelen, s lehetőleg keresztény 
származású ipari munkások..." (PIL 274. f. 8/35. ő. e.) A z MKP KT 1946. július 23- i hatá-
rozata: a megyei titkárok értekezletén közölni kell, hogy a pártból eltávolítandók az oda 
nem való, s nem jól dolgozó zsidók. Zsidó kereskedő nem lehet párttitkár. (Uo. 4 /145. ö. 
e.) A hat hónapos pártiskolán viszont antiszemitának minősítették azt, aki megkérdezte, 
igaz-e, hogy "Rákosi elvtárs zsidó". (Uo. 22/27 . ő. e.) 

55 A weisshausisták máshol sem tudtak belenyugodni a párt vezetőinek kinevezésébe. Az 
1945. december 7-i ferencvárosi aktívaülésen például F. Molnár Péter, a KÖZÉRT válla-
lat pártvezetőségi s üb-tagja feszegette, miért nem a taggyűlésen választják a pártvezető-
séget. (PILBB48.f . l .ő .e . ) 



ródi bejelentette, hogy a vezetőknek marxista képzettségre kell szert tenni-
ük, ezért ő a titkári értekezletek keretében előadássorozatot indít a marxi 
értékelméletről. A november 4-i választási eredményeket értékelő titkári 
beszámolója érzékeltette, hogy a kerületi vezetőség a jobboldaliság gyanú-
jába keveredett, mert a központ szerint a pártvezetőség utasításait vagy 
nem hajtják végre, vagy saját nézeteik szűrőjén keresztül alkalmazzák azo-
kat. A fő hibának azt tartotta, hogy az MKP-nak nincs szocialista jövőképe, 
ezért a november 25-i ülésen elismeréssel szólt a szociáldemokrata ifjúsági 
szervezetről, amely "a fiatalságnak nagy eszméket ad, szocializmust, sőt 
marxizmust". 

Az 1946. január 11 —I vezetőségi ülést még Kóródi vezette, de már jelen 
volt Nezvál Ferenc is, akit a Nagy-Budapesti PB azzal a megbízással küldött 
a III. kerületbe, hogy a február 15-én induló hat hónapos pártiskolára jelölt 
Kóródi István helyett ott dolgozzon. Ez csak ürügy volt Kóródi eltávolításá-
ra. A február 14-i választmányi ülés feladatát Nezvál az ú j vb megválasztá-
sában jelölte meg. Beszélt a három-négy hónapos tagdíjhátralékokról és 
egyes üzemekben az SZDP előretöréséről. Ezek nem speciálisan óbudai 
problémák voltak, de ahogy elmondta, az az előző vezetőség kritikájaként 
hangzott, anélkül, hogy a weisshausisták nemkívánatos befolyásáról nyíl-
tan szó esett volna. Fülpp György kifogásolta az összejövetelek szociálde-
mokrata jellegét. Kóródi cáfolta az igaztalan vádakat. A vezetőség - a titkár 
kivételével - még a régi maradt, a végrehajtó bizottság teljes kicserélésére 
az 1946. március 28-i választmányi ülésen került sor. Az új testület névso-
rában már nem szerepelt Bujtás Mihály káderes, Malik Pál területszervező, 
Tulipán László üzemszervező neve; Mokó pedig, akit továbbra is szakszer-
vezeti felelősnek javasoltak, egészségi állapotára hivatkozva bejelentette 
lemondását. Ezt nem fogadták el. De miután az április 18-i vb-ülésen hiá-
nyolta az MKP jövőképét, és Nezvál titkár erre elutasítóan reagált, Mokó a 
következő üléseken már nem jelent meg. Május 16-án mást kooptáltak a he-
lyére. A június 6-i választmányi ülésen Fülöp György káderes a kerületi ti-
kárság nevében azt javasolta, indítsanak fegyelmit Mokó Dániel és Kóródi 
István ellen. 

Weisshaus régi vezetőtársai közül Horváth Lajos 1S45 januárjától az 
MKP VII. kerületi, erzsébetvárosi szervezetében végzett sokféle pártmun-
kát.56 Alaptevékenysége az oktatás volt. Szemináriumokat vezetett, előa-
dásokat tartott, irányította a ház- és tömbmegbízottak testületét, majd az 
üzemszervezést segítette; elnöke volt a választást ellenőrző bizottságnak, 
szeptembertől a kerületi vezetőség tömegszervezője, 1946 januárjában ok-

56 PIL BB 46 . f.( rendezetlen. A VII. kerületre vonatkozó, jelzet nélküli szövegnek ez a forrá-
sa. 



tatási megbízott, választmányi tag. Mindezt nem függetlenített funcionári-
usként, hanem társadalmi munkában végezte. Hamarosan mégis ő lett a 
központ szerint az első számú közellenség, mert szüntelenül véleményt al-
kotott, s választ várt kételyeire, kérdéseire. 

A Budapesti Területi Bizottság titkárcserét tartott szükségesnek a kerü-
letben. 1946. január 3-án Gyarmati Zoltán a pártvezetőség hozzájárulását 
kérte titkári funkciójából való felmentéséhez. A többség kedvezően értékel-
te Gyarmati kilenc hónapos tevékenységét - ő már a második volt e poszton 
- , s csak akkor járult hozzá a felmentéséhez, amikor a területi bizottság kül-
dötte, Bárd Ármin biztosította őket: a központ nem ragaszkodik távozásá-
hoz. Bárd itt elkövetett egy, az MKP gyakorlatában szokatlan "hibát": meg-
engedte, hogy a vezetőségi tagok maguk válasszák meg az utódot. így lett a 
kerület titkára - Gyarmati, Horváth Lajos és Várnai Béláné nőtitkár javas-
latára - az addigi másodtitkár, Lovrich J. Gyula. 

A január 5-6-i budapesti pártkonferencián a VII. kerületiek kifogásol-
ták, hogy 48 pártszervezet küldöttéből csak 18 jutott szóhoz, s a BSZKRT 
delegátusaihoz hasonlóan aláírásukkal nyomatékosítva követelték a hozzá-
szólás lehetőségét. A január 11 -i választmányi ülésen Horváth Lajos nehez-
ményezte, hogy nem szólhatott hozzá Révai József referátumához, s hang-
súlyozta, hogy legalább a kerületben engedjék szóhoz jutni a tagságot. A 
központ küldötte, Köves László viszont arra hívta fel a figyelmet: mivel a 
tagság "nem elég érett", gondosan kell kiválasztani a küldötteket. A kerületi 
kádervezető javaslatával szemben ellenezte, hogy Horváth tartsa a kerület 
beszámolóját, mivel ő nem ért egyet Révaival. Horváth azt válaszolta, hogy 
nem a beszéd egésze ellen volt kifogása, csupán választ szeretett volna kapni 
bizonyos kérdésekre. Továbbá némi éllel utalt arra, hogy egykor Bethlen 
István is csak fenntartásokkal bízta rá az "éretlen tömegekre" a választást. 
A felfogásbeli különbség még nyilvánvalóbb lett, amikor Köves kijelentette: 
a Szovjetunióban is demokratikus választások vannak, "azonban az iránya-
dást kézben tartják". Horváth válasza: "Azért, mert valami jó a Szovjet-
unióban, nem jelenti azt, hogy a mi viszonyaink között is megfelelő lesz". A 
választmányi ülés határozatban rögzítette, hogy Horváth "a központi elv-
társak" valamelyikével tisztázza a kérdéseit. Ez meg is történt. Horváth a 
január 18-i vezetőségi ülésen beszámolt a beszélgetésről. Eszerint Köböl 
József megállapította, hogy más kerületekben is voltak ilyen hangok, s meg-
kérdezte, "nincs-e velük valami kapcsolatom. Köböl elvtárs figyelemmel 
fogja kísérni a VII. kerületet" - mondta Horváth. 

Horváth Lajos berendelése és figyelmeztetése mögött a fentieken kívül 
egyéb okok is meghúzódtak. Papp Lajos úgy látta, a Weisshaus-frakció fő 
fészke a VH. kerületi pártszervezetben van, s a kerületi vezetőség négy tagja 
a frakcióhoz tartozik. Hármat meg is nevezett közülük: Lovrich J. Gyula tit-



kárt, Horváth Lajost és Torma Lajost. "A VII. kerületből kiindulva Ők indí-
tották el a Faliújság Baráti Körének mozgalmát. Ezen keresztül akarják 
minden pártszervezetben, üzemben és háztömbben kiépíteni szervezetei-
ket. Ünnepélyeket, előadásokat akarnak ezeken keresztül szervezni, és ott 
pártellenes céljaikat terjeszteni, s a jövedelemből a frakciót pénzelni. Ada-
tokat gyűjtenek a párt egyes vezetői ellen... Összeköttetésben vannak a szo-
ciáldemokraták egyes szerveivel is. Főként az üzemekben igyekeznek kiépí-
teni csoportjaikat" - írta.' A jelentést Kádár János Kállai Évának szignál-
ta, aki "megbízható" és "még megbízhatóbb" párttagokkal figyeltette a párt-
vezetőségi tagokat. 

A központ nem hagyta jóvá Lovrich titkárrá választását, sőt, további sze-
mélycseréket hajtott végre a vezetőségben. Lovrichot a Nemzeti Segélybe 
irányították, a "gyanús" faliújság-ügyekkel is foglalkozó Kacsó Károly pro-
pagandavezető helyére Köböl Józsefnét ültették, és leváltották Várnai Bé-
láné nőtitkárt is. Köbölné márciusban sürgette, hogy Horváth Lajost dor-
gálják meg egy üzemi pártnapi kijelentése miatt, s ügyét véglegesen intéz-
zék el. Ő azonban tovább vitázott. A következő választmányi ülésen nehez-
ményezte, hogy a központ elhanyagolja Marx Tőkéjének tanítását. Bárd 
Ármin megmagyarázta neki, hogy a párt tudományának alapja a marxiz-
mus-leninizmus, a titkár pedig figyelmeztette, hogy ne idézzen elő zavart a 
hallgatóság körében. A Faliújság Baráti Köre Társaságot, ahová az Info-nak 
nem sikerült informátort beépítenie, a belügyminiszter feloszlatta. A 
BSZKRT-alkalmazott Horváth Jánost, akiről megtudták, hogy kapcsolatot 
tart az óbudai Tulipán Lászlóval - a jelentés megfogalmazása szerint "ár-
talmatlanná tették". A Ságvári MADISZ-csoportot feloszlatták, és vezető-
jét, Fischof Ervin orvostanhallgatót kizárták a pártból.58 

* 
Az MKP-nak az emigrációból hazatért vezetői 1944 végétől úgy léptek a 

magyar politikai élet színpadára, mintha a kommunisták közül kizárólag ők 
lennének azok, akik a demokratikus és nemzeti erők összefogásával meg 
akarják valósítani a magyar demokráciát. Úgy gondolták, szalonképesebbé 
válnak a polgári politikusok és elfogadhatóbbá a kommunistákkal szemben 
bizalmatlan tömegek körében, ha látványos kampányt kezdenek a frakció-

57 PIL BB 39. f. 74. <5. e. 1946/3. 
58 PIL BB 39. f. 74. ő. e. 1946/14.; Uo. 216. ő. e. 



sok és a "tizenkilencesek" ellen, azt hirdetve, hogy ők - velük ellentétben -
szocializmust, proletárdiktatúrát akarnak. A "falusi kiskirályok"-tól való 
elhatárolódás is legfeljebb átlátszó hízelgést eredményezett, s a kommu-
nisták iránt bizalmatlan emberek között az MKP nyolc-tízhónapos legális 
tevékenysége nem erodálta, inkább erősítette a proletárdiktatúrától való 
félelmet. A tények ugyanis ellentmondtak a szavaknak. Az MKP kezdeti 
monopolhelyzetét kihasználva, az államhatalmi és munkásmozgalmi pozí-
ciók (szakszervezetek, üb-k stb.) megszerzésére törekedett, gátlástalanul 
szembefordult az általa el nem ismert ellenállókkal, tiltakozott az igazoló 
bizottságok és a népbíróságok "enyhe" ítéletei ellen, szenvedélyes direkt ak-
ciókat szervezett "a fasiszta rendszert kiszolgáló" hivatalnokok és közéleti 
személyiségek ellen, a kommunista vezetés alatt álló rendőrség túlkapáso-
kat követett el. Mindez akadályozta a kételyek megszűnését, s nem igazolta 
azt, hogy az MKP vezetői a parlamentáris demokrácia hívei. A politizáló 
közvéleményre, különösen az értelmiségiekre, a közép- és kispolgári réte-
gekre az sem hatott megnyugtatóan, hogy az MKP kínosan hallgatott a jö-
vőre vonatkozó elképzeléseiről, s 1945-ös pünkösdi konferenciáján törölte 
a szervezeti szabályzatból, hogy a párt "küzd a szocializmusért, a kommu-
nizmusért". Ellenkezőleg. Mint Bibó István A magyar demokrácia válsága 
című 1945. végi tanulmányában írta, a közhangulat élesen elvált egy kom-
munista és egy kommunistaellenes részre, s az utóbbi szilárdabban hitt a 
proletárdiktatúra veszedelmében, mint valaha. Az ország reális helyzetéből 
szerinte nem a szocialisztikus megoldások elhalasztása következik, hanem 
azok elhatárolása a szigorúan magántulajdoni megoldások területétől, s a 
társadalomról vallott szocialista vízió világos, nyílt propagálása. Mert hiába 
hangoztatja az MKP, hogy a magántulajdon alapján áll, akik rettegnek a 
kommunizmustól, azokat az ilyen nyüatkozatok még jobban nyugtalanít-
ják.60 

Ilyen körülmények között érthető, hogy egyre többen érdeklődtek egy 
olyan kommunista vezető felfogása iránt, aki nem titkolta, hogy a szocia-
lizmus híve, s akiről tudták, hogy komoly ellentétek választják el az MKP 
vezetőitől. 

59 Rákosi elégedetten számolt be az MKP KV 1945. augusztusi ülésén arról, milyen ováció-
val fogadták őt az FKGP kongresszusán, aminek okát firtatva ezt a választ kapta: "A kis-
gazdapárt vezető rétege és a falusi kisgazdák tisztelik a kommunista párt vezető rétegét, 
és különösen engem, akiről tudják, hogy az én vonalam más, mint amit a kommunisták a 
falvakban végrehajtanak. Úgy tekintik a párt vezetőségét és külön engem, mint akik meg 
akarják őket védeni a falusi kommunista kiskirályok kilengései ellen." (PIL 274. f. 2 /31 . ő. 
e-) 

6 0 Bibó István: Válogatott tanulmányok. II. k. 1 9 4 5 - 1 9 4 9 . Magvető Könyvkiadó, 1986 .20 . , 
4 7 - 4 8 . o. 



Az Országos Textilhivatal már említett megszűnése nem jelentette az ott 
szövődött kapcsolatok végét, mivel a kollégák igényelték Weisshaus nézet-
rendszerének alaposabb megismerését. 1945 őszén megállapodtak, hogy 
kéthetenként találkoznak Németh József Semmelweis utcai lakásán, ahol 
Weisshaus ismerteti a marxi gazdaságtant, s megvitatják mozgalmának cél-
kitűzéseit.6 1 Ők alkották az ún. Semmelweis utcai csoport magvát. Sokan 
csatlakoztak hozzájuk: 1946 nyaráig váltakozva 40-45 érdeklődő vett részt 
a megbeszéléseken. Az Info-nak 1946. januárra sikerült beépítenie az első 
informátort, egy, az FKGP-be is beépített személyt, aki csak egy résztvevőt 
ismert korábban, s többek nevét csak hetek múlva vagy egyáltalán nem sike-
rült megtudnia. Februártól ezért a politikai rendőrség informátora is részt 
vett néhány találkozón. Az általuk felsorolt 15 személy közül öten - mint 
már említettük - korábban a Textilhivatalban voltak Weisshaus munkatár-
sai: a házigazda, Németh József (MKP) rendőr százados, aki a VII. kerületi 
kapitányságon dolgozott közigazgatási előadóként, majd a IV. kerületi ka-
pitányságra került; Fitos Vümos (FKGP), Jászai Lajos (FKGP), Herkay Ot-
tó (MKP) és Nagy Lajos (MKP) rendőr százados, aki csupán akkor jelent 
meg itt és más fővárosi megbeszéléseken, amikor Zala megyei, majd salgó-
tarjáni hivatali elfogaltsága mellett erre lehetősége adódott. A résztvevők 
között volt Ats Béla (NfP), Benedekffy Sámuel református lelkész, a Nem-
zeti Parasztpárt képviselője a VII. kerületi NB-ben; Jónás Pál (MKP) köz-
gazdász, honvéd főhadnagy, a MADISZ Diákközpontjának és a MEFESZ-
nek az elnöke; Magyar Sándor (MKP), a Fővárosi Gázművek műszaki fel-
ügyelője és üb-tagja; Mistéth Endre (FKGP) építészmérnök, parlamenti 
képviselő, az Iparügyi Minisztérium államtitkára, a Mérnök Szakszervezet 
vezetőségi tagja; Nagy Imre (MKP) iparügyi miniszteri tanácsos, a kisipari 
osztály vezetője; Vigh János, Vincze Lajos (MKP), Zimányi Tibor (MKP) 
közgazdász, rendőr százados, aki a Mosonyi utcai Toloncházban teljesített 
szolgálatot. Egyes forrásokban Lestál Gusztáv (FKGP) és Birtalan Árpád 
(MKP) neve is szerepelt. Lestál az FKGP pesthidegkúti szervezetének elnö-
ke volt. Néhányan üyen megjelölést kaptak: egy diplomás pincér; egy MKP-
tag rendőr hadnagy; az Iparügyi Minisztérium közellátási osztályvezetője; a 
Központi Lakáshivatal vezetője; az OH Kerületi Pénztár vezetője (ő dr. 

61 BMTI V - 2 0 0 0 / 1 6 . 2 8 . 1 . 



Cseh Pál (MKP) orvos volt); egy MKP-jelvényes munkás az Északi Főmű-
helyből: valaki vidékről, a MAORT-tól (ő Beslity Benedek volt, a MAORT 
MKP titkára a Zala megyei Lovásziban); egy mérnök; egy új FKGP-tag. A 
résztvevők közül többen aktív szerepet játszottak a nemzeti ellenállás-
ban.62 

Az ú j hallgatóságot Weisshaus mindenekelőtt azokkal a gondolatokkal is-
mertette meg, amelyeket az 1930-as évek első felétől vallott: valamennyi 
dolgozó osztály és réteg összefogásával olyan népmozgalomra van szükség, 
amely célul tűzi ki a Közép-Kelet-Európái Szocialista Unió megteremté-
sét. Történelmi és földrajzi helyzete következtében Magyarországnak úttö-
rő szerepet kel! vállalnia ebben. Politikai elképzeléseit az MKP-tól eltérően 
nem erőszakkal, hanem parlamenti úton kívánta valóra váltani. "Weisshaus 
demokratikus szocializmust hirdetett, azt tanította, hogy minden nép az 
adottságainak megfelelő, sajátos módszerekkel építse szocializmusát, s a 
szocialisták hozzák a legteljesebb emberi szabadságot, mert az erőszak 
ezekben a Duna-medencei parasztállamokban kitermeli az ellenforradal-
makat."63 

A találkozókon Weisshaus egy új párt létrehozásának szükségességét is 
körvonalazta, s annak potenciális szövetségeseit kutatta. Megállapította, 
hogy az MKP vezetőivel szemben növekszik a bizalmatlanság a munkások 
körében. Nehezményezte, hogy az ország politikáját döntően egy olyan, 
ideszakadt emigránscsoport befolyásolja, amely nem ismeri a nép szükség-
leteit és törekvéseit, a paraszttömegekkel nem tud szót érteni, az egyszerű 
emberekkel szoros kapcsolatban állókat a vezetés közelébe sem engedi, s 
csupán moszkvai iniciatívára dolgozik. Az MKP kétszínű politikát folytat, 
igazi programját nem ismerteti, a magántulajdont csak színleg tiszteli. Azt 
tartotta természetesnek, hogy a tagság az MKP-ból az SZDP felé áramlik, 
mert a szociáldemokrata párt akkor is fennmarad, ha az MKP eltűnik a po-
litikai életből. A békeszerződés esélyeit latolgatva a magyar kilátások ron-
tásának ítélte a múltra vonatkozó meakulpázó, flagelláns megnyilatkozáso-
kat. Elítélte az MKP vezetésében jelen levő amorális, korrupt, konjunkturá-
lis elemeket, akiknek tevékenysége az antiszemitizmust éleszti. Noha súlyos 
szavakkal bírálta az MKP-t, arra biztatta híveit, hogy amíg lehet, a nehezü-

6 2 Mistéth Endrét kitüntették a Magyar Szabadság rend ezüst fokozatával; Magyar Sándor 
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lő feltételek ellenére se hagyják el önként a pártot, végezzék ott is a munká-
jukat, neveljék a szocializmusért folyó harc második vezető garnitúráját. 
Addig ugyanis, amíg a katonai megszállás tart, az új pártnak csak az előké-
szítése folyhat, mert sem nálunk, sem a környező országokban nem nyilvá-
nulhat meg szabadon a népakarat. Még a régi rendszerben is könnyebb volt 
pártot alakítani, nagyobb volt a szólás- és sajtószabadság. Pedig lapra fel-
tétlenül szükség van, s ez ügyben már folynak is a tárgyalások - jegyezte 
meg. Feltételezte, hogy ha a békeszerződés megkötése után kivonulnak az 
oroszok, eltűnik a Moszkvát kiszolgáló garnitúra is, és előtérbe kerülhet a 
Magyar Szocialista Népmozgalomnak nevezett párt, amely szövetségesei-
vel a magyar viszonyoknak megfelelő demokratikus rendszert teremt, és 
egyengeti a Közép-Kelet-Európái Szocialista Unióhoz vezető utat. A párt a 
külföldi tőkebehozatal megkönnyítése végett is angolszász orientációjú 
lesz, de a Szovjetunióval is jó kapcsolatot fog fenntartani. 

Az összejöveteleken egyéb témákat is megvitattak. 1946. január 26-án 
Fitos Vilmos beszámolt az FKGP vezetőinek megalkuvásáról a köztársasági 
elnök jelölése kapcsán: a megfélemlített Nagy Ferenc, Veér Imre, Sulyok 
Dezső és Varga Béla is Tildy jelölése mellett foglalt állást, pedig jól tudják, 
hogy ő "lefeküdt" Rákosiéknak. Weisshaus szerint hiába akarták volna Ká-
rolyi Mihályt, az oroszok még nem engedik haza őt. Mistéth Endre kétszer 
vett részt a Semmelweis utcai megbeszéléseken. Fitos közvetítésével 1945 
végén Herkay Ottó, Nagy Lajos és Németh József találkozott vele. Az 
anyaggazdálkodási problémák megtárgyalása után egyikük felajánlotta 
Mistéthnek, hogy megismerteti őt egy "szent emberrel", aki kommunistá-
nak vallja magát, de nem tagja az MKP-nak. 1946 januárjában Mistéth ele-
get tett a meghívásnak. A március 5-i megbeszélésen ő vázolta az ország ne-
héz gazdasági és politikai helyzetét, a jóvátétel terheit, az ultimátumszerű 
orosz gazdasági követeléseket. Benedekffy Sámuel március 19-én kijelen-
tette, hogy az MKP csak színleli a koalíciót, s csupán addig tartja fenn, amíg 
akarja; minden pártban elhelyezte a maga exponenseit, s a belpolitikában 
leplezett terrort érvényesít. Jónás Pál az egyetemi ifjúság körében ta-
pasztalt elégedetlenségről szólt, olyan baloldali szónokok negatív hatásáról, 
akik nem megnyerik, hanem agresszivitásukkal elvadítják, a reakció karjai-
ba kergetik az ifjúságot. Holott például a Győrffy-kollégiumban is van vagy 
száz paraszt származású fiatal, akik hasznára lehetnének az egyetemi ifjú-
sági mozgalomnak. O nemrég küldöttséget vezetett Csehszlovákiába, a 
nemzetközi diákkongresszusra, és ott kedvező tapasztalatokat szerzett. Ha 
az ifjúsághoz másként közelednének, itthon is szép eredményeket lehetne 
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elérni.66 A június 11-i összejövetelen Magyar Sándor és Jászai Lajos a két 
munkáspárt viszonyának romlásáról számolt be, Weisshaus pedig a Szov-
jetunió népszerűtlenségének növekedéséről, mivel a párizsi értekezleten 
nem képviseli a magyar érdekeket. Júliusban, amikor szóba került, hogy 
Magyar Faust Imréhez készül, megállapodtak abban, hogy Weisshaus elkí-
séri őt.67 

A Semmelweis utcai csoport résztvevőit egyre több kellemetlenség érte. 
Az összejövetelek ideje alatt Herkay Ottót kétszer vették őrizetbe. Először 
valamilyen múltbeli ügy miatt, másodszor a gazdasági rendőrség folytatott 
vizsgálatot a szövetkezetével kapcsolatban. Magyar Sándort a politikai ren-
dőrség vette öt napra őrizetbe egy röpirat kapcsán. Németh Józsefnek egy 
lakás visszautalásával összefüggésben hivatali kellemetlenségei támadtak. 
Nagy Lajosról először az a hír járta, hogy vezető beosztásba Hajdú megyé-
be kerül; nem sokkal később rendelkezési állományba helyezték, majd Mis-
téth bevitte az Újjáépítési Minisztériumba.68 Nyáron az Info-jelentéseket 
összesítő "pártmunkás" a "Hő-Víz" szövetkezet iránt is érdeklődni kezdett, 
hogy ha másért nem is, legalább gazdasági visszaélésért felelősségre von-
hassák Weisshaust. Augusztus végén elhatározta, megtudja: lehet-e vizsgá-
latot kezdeményezni a szövetkezet ellen, "amely valószínűleg a szabályok-
nak nem megfelelően működik". Dr. Cseh Pált a rá utaló Info-jelentés 
után felfüggesztették állásából azzal az ürüggyel, hogy néhány kiló burgo-
nyát fogadott el egy betegétől. A vizsgálatot egy KEB-tag vezette. Ez a 
drasztikus büntetés az O H MKP-szervezetének májusi vezetőségi ülésén is 
heves vitát gerjesztett. Részben azért, mert tudták, hogy a népszerű orvos 
- üb-elnök, korábban párttitkár, ekkor pártvezetőségi tag - súlyos anyagi 
gondokkal küzd, részben pedig, mert várható volt, hogy az ügy rossz politi-
kai visszhangot kelt a tisztviselők körében, felújítva "a régi tisztviselők, ú j 
kommunisták és új tisztviselők, régi kommunisták" közötti ellentétet. A 
Szovjetunióból nemrég hazatért Horváth Vera, a párttitkár is számított ar-
ra, "hogy lesznek, akik azt fogják mondani, hogy bejött ide néhány zsidó 
származású kommunista, akik kidobják a keresztényeket", mégis helyeselte 
a döntést. Néhány felszólalás Taraszov-Rogyionov Csokoládé című regé-
nyének szellemében fogalmazódott meg: "Van egy egyéni tragédia, amely 
mindenkit megráz, hogy nem lehet pár kiló krumpli miatt kitörni valakinek 
a nyakát; a másik a párt szempontja: ha a párt becsületét kell megmenteni 
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egy egyéni tragédia árán, nem lehet vita". Az ügy folytatása: augusztus 16-
án Gáspár Sándor jelentette, hogy felkereste őt három weisshausista - Bir-
talan Árpád, Juhász István és még valaki Kőbányáról - , s azt javasolták, ve-
gye föl velük újra a kapcsolatot és találkozzon Weisshaus-szal. Velük volt 
dr. Cseh OTI-orvos is, aki az elhelyezkedéséhez kért tőle segítséget.71 Bes-
lity Benedek ellen is fegyelmit indítottak, és kizárták az MKP-ból.72 

A besúgók tevékenységének következményeit észlelő Weisshaus fokoza-
tosan felszámolta a Németh József lakásán zajló megbeszéléseket. A szep-
tember 5-i jelentés írója feltételezte, hogy a bizalmat megvonták "embere-
inktől". Az egyik informátor ugyanis elmondta: ha elmegy a társaság 
egyik vagy másik tagjához, megtudja a beszélgetésekből, hogy a többiek 
kapcsolatban maradtak Weisshaus-szal, egymással, sőt újabb kapcsolatok 
egész sorára is szert tesznek, de a Semmelweis utcába már nem járnak. 

* 
Weisshaus minden rendelkezésére álló eszközzel küzdött Demény Pál ki-

szabadításáért. 1946. január 26-i megbeszélésükön kérte Fitos Vümost, 
hasson oda, hogy az FKGP mindenütt hangosan követelje Demény szaba-
don bocsátását, s emlegesse precedensként Péter Gáborék jogrendet sértő 
eljárását, koholt vádjait. Fitos szerint egy-két gyűlésükön elhangzott ilyen 
követelés, de Gulácsy György kisgazdapárti belügyi államtitkár, noha ígér-
te, nem segített. Május 16-án, sok közbenjárás után a Kisgazdapárt Igazság 
című hetilapjában megjelent az Ismét éhségsztrájkba kezdett a Markó utcai 
fogházban Demény Pál című írás. Augusztusig Weisshaus háromszor keres-
te fel Demény ügyében dr. Simándi Tamás törvényszéki bírót, a Népbírósá-
gok Országos Tanácsának (NOT) elnökét, akit évtizedek óta ismert. Weiss-
haus 1946. július 12-i levele pedig a Demény felett ítélkező népbíróság ta-
nácselnökének a legszebb Demény-jellemzések egyike, s egyben bátor kiál-
lás egy olyan munkásmozgalmi vezető mellett, akitől programbeli, taktikai 
és szervezeti különbségek egyaránt elválasztották. Miután megismertem, 
írta, "kiforrott kommunistának láttam, akinek ez az elve egész életét betöl-
tötte... Soha nem láttam még embert, aki úgy telítve lett volna jóakarattal, 
mint ő. Mindenkinek készséggel állt rendelkezésére. Akár politikai, tudo-
mányos, akár magánérdekű felvilágosításról, élelemről, munkában való tá-
mogatásról volt szó, Demény elvtárshoz bizalommal fordulhatott minden-
ki... közszeretetnek örvendett s jelleménél fogva szinte arra született, hogy 
minden vitás kérdést biztos tapintattal oldjon meg. Bámultam ismereteinek 
terjedelmét, szorgalmát, munkabírását... ámulatba ejtett mélységes ember-
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ismerete... egyénisége, környezte, valamint sok évtizedes mozgalmi munká -
ja önmagában cáfolja meg mindazt, amit terhére rónak... Minden kiemelke-
dő politikus ellen hozhatnak föl - és hoznak is - olyan vádakat, amelyeket 
legföljebb leráz magáról, de nem cáfol. Demény elvtársnak az a tragikus 
sors jutott, hogy személyes szabadsága érdekében cáfolnia kell. Méltatlan 
sorsa egy olyan elvtársnak, akinek élete tisztán áll a munkásosztály előtt. 
Mert hangsúlyozom - nem a munkásosztály vádolja, még csak nem is egy 
töredéke. Az ellene irányult politikai hajszát kezdettől fogva mélységesen 
elítélem, e nézetemet minden alkalommal nyíltan kifejezésre juttattam s 
hajlandó vagyok a népbíróságon személyes tanúvallomásommal is megerő-

• „74 sitem... 
1946 kora nyarán a Demény-csoport vezetői - Demény utasítására - fel-

kérték Weisshaust, hogy kezdjenek tárgyalásokat a két mozgalom erőinek 
egyesítéséről. Demény Pálné zuglói lakásán találkozott Reinicz Egon, Per-
ger Károly, a WM esztergályosa, Porpáczi Imre asztalos, Vida Lajos könyv-
kötő Weisshaus-szal és Vincze Lajossal. Három vagy négy találkozó színhe-
lye volt Perger pesterzsébeti lakása, egy megbeszélésre pedig Zuglóban, 
Klemen t Károlyéknál került sor, ahol Weisshaus, Horváth János és Vincze 
Lajos találkozott Gischitz Endrével, Scháffer Rózsával és másokkal. Szep-
temberben, a Nagy József által vezetett Bayersdorf vegyipari üzemben tar-
tott megbeszélésen Vida Lajos, Porpáczi Imre és felesége, Perger Károly, 
Reinicz Egon, Weisshaus és két vezetőtársa vett részt. Weisshaus ismertet-
te elgondolásait a közép-kelet-európai föderációról és pártalakítási tervé-
ről. 

Az MKP-ból kizárt deményisták - Perger, Porpáczi, Scháffer, Reinicz -
beléptek az SZDP-be. A deményista vezetők tárgyalásait a weisshausisták-
kal, továbbá Justus Pállal és Faust Imrével, élénk figyelemmel kísérték az 
informátorok. A szorosabb együttműködés akadályát Reinicz abban látta, 
hogy "Justus nem marxista, erősen szovjetellenes, Weisshaus sem 'ortodox' 
marxista, amellett többször bírálta a Szovjetunió politikáját..."76 Weissha-
us is többször említette - tényszerűen, sohasem kritikai éllel hogy a de-
ményisták neveltetése eltért az ő felfogásától. Scháffer Rózsa visszaemlé-
kezése szintén megerősíti, hogy véleményeltérésük sarkpontja a Szovjet-
unióhoz való viszony volt. Ő 1942-ben ismerte meg Weisshaust, amikor De-
mény vegyiüzemében dolgozott. S akkor is folytatták a megkezdett eszme-
cserét, amikor Weisshaus már Nagy Ferenc üzemében könyvelősködött. 
Pénzük nem volt, hogy beüljenek valahová, ezért az oktatás peripatetikus 
módszerrel folyt. Sétáik közben Weisshausnak szinte a Belváros minden 
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épületéről volt mondanivalója. Imponáló sokoldalúsága, puritán volta, kivá-
ló intellektusa ragadta meg. Nem egy romantikus, vakhitű, "lánglelkű forra-
dalmárt" ismert meg benne, hanem egy reálisan gondolkodó, a Szovjet-
unióról is tárgyilagosan beszélő szocialistát. Ezt a távolságtartó, kritikus ál-
láspontot akkor - Demény hatása alatt lévén - meglepőnek találta, szinte 
hidegzuhanyként hatott rá. Később sokszor gondolt arra, hogy a történelem 
Weisshaus felfogását igazolta.77 

Weisshaus a polgári politikusoktól, mindenekelőtt a Kisgazdapárt veze-
tőitől és sajtóorgánumaitól határozottabb támogatást várt a demokrácia 
védelméhez. Ezt szolgálták a Demény szabadon bocsátása érdekében tett 
említett javaslatai is. Amikor 1946 márciusában tudomására jutott, hogy 
Kassai Ferenc népbírósági tárgyalásán az ügyész azt a kérdést tette fel: 
"Tudja ön, hogy Weisshaus rendőrkém?", s Kassai igenlő választ adott, We-
isshaus nyilatkozatban kívánt tiltakozni a rágalmazás ellen. Sajnálattal kel-
lett tudomásul vennie, hogy nyilatkozatát sem a Kis Újság, melynek akkor 
már Kovács Béla volt a főszerkesztője, sem Parragi György Igazság című 
hetilapja nem merte leközölni.78 Később sem adta fel azonban a reményt, 
hogy az FKGP lapjaiban tájékoztathatja a nyilvánosságot mozgalmáról. 
Egy júniusi megbeszélésen kifejtette, hogyan képzeli el ezt: interjú formá-
jában megjelenne egy cikk, amelyre bizonyára érkezne válasz a munkáspár-
toktól, így megindulna a vita a szocialista népmozgalomról, a közvélemény 
felfigyelne rá, s ez megkönnyítené a párttá szerveződést. Weisshaus és az 
FKGP között többnyire Fitos VUmos közvetített. Parragival is ő hozta ösz-
sze. A főszerkesztő, miután megismerte a mozgalom célkitűzéseit, támoga-
tást ígért. Mélik Endre el is készítette az interjút, de az nem jelent meg. Ta-
lán ennek okáról beszéltek október 20-án, amikor Weisshaus utoljára járt 
Parraginál.79 

A Kovács Bélával folytatott tárgyalás előzménye egy 1945. nyárutói ta-
lálkozó. Kovács Béla akkor a Belügyminisztérium politikai államtitkára 
volt, s Fitos ajánlására fogadta Nagy Lajost, Vincze Lajost és Birtalan Ár-
pádot. Miután előadták egy konkrét kérésüket, ismertették mozgalmuk 
múltját és terveiket. Az áüamtitkárt komolyan érdekelte a téma, s noha so-
kan várakoztak rá, hosszan kérdezősködött. Megállapodtak, hogy Nagy La-
jos rendszeresen felkeresi őt. Egy hét múlva, amikor a Kisgazdapártban ta-
lálkozott Fitossal, kifejezte azt a kívánságát, hogy kapcsolatban akar ma-
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radni Weisshaus híveivel, s Weisshaust is meg szeretné ismerni, mivel fon-
^ 8 0 tosnak tartja, hogy a munkásságnak vannak ilyen képviselői is. 

A személyes kontaktus felvételére 1946. szeptember elején, Kovács Béla 
lakásán, Fitos jelenlétében került sor. Weisshaus ismertette mozgalmának 
történetét, az Új Szó című lap szerepét, melyet szeretne új néven életre hív-
ni, s további elképzeléseit. Kovács Béla a belpolitikai válságról beszélt. 
Nemigen remélte, hogy megegyezhet a kommunista párttal, mert ő nem 
hajlandó további engedményeket tenni; ugyanakkor arra törekszik - mon-
dotta hogy az ellentétek csak a békeszerződés megkötése után éleződhes-
senek ki. Akkor az FKGP új koalíciót kíván létrehozni. Remélte, hogy nem 
a Baloldali Blokk fogja az FKGP-t megbontani, hanem a Nemzeti Paraszt-
párt nagyobb része fog Kovács Imre mögé sorakozva a Kisgazdapárthoz 
csatlakozni. Mivel az ellenzékbe szoruló MKP minden lehetőt el fog követni 
az ú j kormány ellen, ezért nélkülözhetetlennek tartotta az új koalícióban a 
munkásság képviselőit. Weisshaus követői mellett lehetségesnek látta az 
együttműködést az SZDP többségével is Peyer Károly, Valentiny Ágoston, 
Szeder Ferenc és Takács Ferenc irányításával. Javasolta, hogy Weisshaus 
tárgyaljon Peyerrel a két munkáscsoport egyesítésének lehetőségéről. We-
isshaus kijelentette: erre nincs mód, mert Peyernek rossz a híre a munkások 
között s ő maga is elképzelhetetlennek tartja a Peyerrel való érintkezést a 
Bethlennel kötött paktummal kapcsolatos konfliktusuk miatt. Kovács Béla 
hangsúlyozta, hogy polgári demokráciát akar, s szemben áll a Mindszenty-
féle reakcióval. Weisshaus kijelentette, hogy ő szocialista, de a szocializ-
must nem erőszakkal, hanem népmozgalommal, demokratikus és alkotmá-
nyos úton akarja megvalósítani; ezért el tudja képzelni a koalíciós együtt-
működést. Végül segítséget kért Kovács Bélától a lapindításhoz, de ő erre 
nem látott módot. Azt is elhárította, hogy támogassa az interjú megjelente-
tését Weisshaus mozgalmáról valamelyik kisgazdapárti lapban, mert idő-
szerűtlennek találta, mondván: Weisshaus így az Andrássy út 60-ba kerül-
ne. Arról nem esett szó, hogy valószínűleg enélkül is... És nemcsak Weissha-
us... Kovács Béla búcsúzáskor azt javasolta, hogy kéthetenként találkozza-
nak, de a megbeszéléseket kezeljék bizalmasan. Az ÁVO október eleji érte-
sülése szerint Nagy Ferenc is tudott a találkozóról, amelyet követően Ko-
vács Ferenc, a szakmai szervezés vezetője hetenként megbeszélést folyta-
tott Weisshaus-szal.81 

Weisshaus már egy 1946. júniusi összejövetelen hangot adott ama felté-
telezésének, hogy ha az oroszok kivonulnak, az FKGP-ből öt-hat kis párt is 
alakulhat, viszont a Demokrata Néppárt és az SZDP előretörhet. Ezért nem 
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meglepő, hogy 1946 őszén találkozott Barankovics István nemzetgyűlési 
képviselővel, a Demokrata Néppárt főtitkárával is, és ismertette mozgalmá-
nak célkitűzéseit. A megbeszélésre a párt ügyészének, Varga László nem-
zetgyűlési képviselőnek a lakásán került sor. Jászai Lajos szervezte meg, s 
Németh József is részt vett rajta.82 

Mélik Endre közvetítésével került kapcsolatba Weisshaus Pártay Tiva-
darral, az FKGP nemzetgyűlési képviselőjével. Méliknél találkozott ő és 
Vincze Lajos az SZDP-tag Vasvári Lajossal, aki kapcsolatban állt dr. Veér 
Imre egykori októbrista kisgazdapárti képviselővel, Linder Bélával és dr. 
Szegedi Ernővel, az egykori Földműves- és Munkáspárt igazgatójával. 
Ugyancsak Mélik révén ismerte meg Weisshaus Czettler Jenő agrártudo-
mányi kérdésekkel foglalkozó egyetemi tanárt, a Katolikus Népszövetség 
alelnökét; továbbá Kaas Albert professzort, aki többször felkereste a "Hő-
Víz" irodájában és a magyar békeszerződés előkészítésével kapcsolatos ira-
tot is hozott neki; Széchenyi Bálintot, a jeles mezőgazdasági szakembert, a 
törökországi tűzvédelmet megszervező Széchenyi Ödön pasa fiát. Széche-
nyi Bálint is jelent volt azon az összejövetelen, amelyet Berényi Attila püó-
ta húgánál tartottak 1946 szeptemberében, s akinél nagyobb társaság gyűlt 
össze egymás politikai felfogásának megismerése végett. E megbeszélésen a 
fentieken kívül részt vett Mélik Endre, Vincze Lajos, Szabó Mátyás, Czebe 
Jenő vezérkari alezredes, aki vk. századosként lett a nyüasok foglya, s szö-
kött meg 1945 márciusában a sopronkőhidai fegyházból induló halálme-
netből, továbbá András Sándor ny. vezérőrnagy és menyasszonya. And-
rás 1942 végétől a légierő vezérkari főnöke volt, s miután egy német köve-
telés elutasítása miatt lemondásra kényszerült, a Hadiakadémia parancs-
noka lett. 1945 februárjától Debrecenben a honvédséget szervezte, mely-
nek márciustól a vezérkari főnöke volt. Miután követelte, hogy vizsgálják 
meg, mi folyik a Katonapolitikai Osztály fogdájában, és minisztere nem 
védte meg az MKP támadásától, 1945. augusztus l-jén nyugállományba 
vonult. A találkozón Weisshaus teoretikus előadást tartott a kapitalizmus-
ról és a szocializmusról, az MKP irányvonaláról és attól eltérő saját felfogá-
sáról. András a háború kitörésének esélyeit latolgatta, Weisshaus ezt való-
színűtlennek tartotta. 

A polgári politikusokkal való kapcsolatok építése közben Weisshaus szo-
ros kontaktusban maradt az MKP-ban dolgozó elvtársaival. Közvetlen óbu-
dai befolyásáról Nezvál Ferenc titkár és Fülöp György káderes 1946. május 
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85 Í 
5-i jelentése tudósított. E szerint Óbudán azért nem érvényesült koráb-
ban az MKP politikája, mert Weisshaus rendszeresen megbeszéléseket ve-
zetett ott. Ezeken részt vett Kóródi István, a Vidéki Főkapitányságon dol-
gozó Malik Pál, továbbá Tulipán László, akik viszont befolyásolták Tóth Ig-
nác elöljárót, a vb-ből Láng Bélát, Kardos János propagandistát, Tóth n. Jó-
zsefet, a Magyar Pamut üb-elnökét, Malik Ottót, a Hajógyár üzemi párt-
szervezőjét, Faigl Károly újlaki körzeti titkárt, Lovisek Vilmosné MNDSZ-
aktívát, Kovács Ernőt, az Elektromos Művek párttitkárát, Obenausz János 
volt vb-tagot a Politikai Rendészeti Osztályról. Kardost és Kovácsot rávet-
ték, hogy hagyjanak föl a titkárváltást követő passzivitásukkal. A többiek 
viszont - szól a jelentés - defetista hangulatot terjesztenek, azt mondják, 
hogy aki valóban a párt érdekét képviseli, az az Andrássy út 60-ba kerül. 
Arra számítanak, hogy amikor a munkásoknak már nem kell félniük az oro-
szoktól, elkergetik a rájuk erőszakolt vezetőket és olyanokat választanak, 
akikben bíznak. Kóródi, amikor titkár volt, többször kijelentette, hogy nem 
ért egyet a központ utasításával, de továbbítja, mert kötelező. A jelentés 
kézhezvételét követően Kállai Éva azonnal be akarta idézni a Nagy-Buda-
pesti PB-re Kóródit, Mokót, Malikot, Kovácsot, de a káderes ezt még nem 
látta időszerűnek. Június 25-i jelentésében, melynek címzettje Kádár János 
és Köböl József volt, módosította álláspontját,86 mert úgy vélte, hogy "a 
frakció kiépítésének veszélye" fenyeget. 20-25-re becsülte azon vezetők 
számát, akiket Weisshaus közvetlenül vagy közvetve befolyásol a ül . kerü-
letben. Az említetteken kívül a hatása alatt állók között sorolta fel Ámann 
Károlyt, aki valaha a Rézner-csoporthoz tartozott,' és dr. Biharinét. Meg-
említette, hogy a VB. kerületből Quitt László gyakran találkozik régi weiss-
hausista barátaival az MKP római-parti csónakházában. A július 18-1 vb-
ülésen Nezvál beszámolt a felelősségre vonás első eredményeiről: Kóródi 
István tagsági könyvét elvették, Tulipánt utoljára figyelmeztették; Tóth Ig-
nác, Malik Pál, Kovács Ernő közölte, hogy már nincs kapcsolata a csoport-
tal; Mokó Dániel megígérte, hogy aktívabb lesz. Faigl lemondott titkári tisz-
téről, ezért választmányi tagságát megszüntették. Mivel kitűnt, hogy a Nez-
vál által korábban bírált pártélet az ő vezetésével hanyatlott csak igazán, a 
kerületi üzemek instruálását Mokó Dánielre, Tóth Ignácra, Tulipán László-
ra, Lovisek Vilmosra bízta. Ez utóbbi akkor vált gyanússá, amikor tavasszal 
szóvá tette a vb-ülésen: hivatalosan mindig csak az oroszok segítségéről hal-
lani, de arról, nem, hogy mit visznek el; emellett azt javasolta, hogy - a köz-
véleményre való tekintettel - az MKP KV-ben helyezzék előtérbe a keresz-
tény származásúakat. 
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Az 1946. október 31-i Info-jelentés tanúsága szerint Weisshaus ritkáb-
ban, de továbbra is rendszeresen felkereste óbudai elvbarátait. A megbeszé-
lések hat-tíz résztvevővel Kovács Ernő és Tulipán lakásán folytak. Ott volt 
Kóródi is, aki Tulipánnal együtt járt a szociáldemokrata pártszervezetbe, a 
fásoknál pedig azt hangoztatta, hogy a Szovjetunióban államkapitalizmus 
van. A november 7-i vb-ülésen a káderes elégedetten állapította meg az ál-
taluk végrehajtott tisztogatásról: nem hiszi, hogy van még egy olyan kerület, 
ahol a vezetőség kilenc tagját leváltották, az üzemi pártvezetőségek tagjai-
nak 70%-át lecserélték, s a körzetekben az óbudaihoz hasonló lenne a ká-
dermozgás. A központ mégis elégedetlen volt. A december 10-i Info-jelen-
tés szerint a III. kerületben továbbra is kb. 20 tagú frakciós csoport műkö-
dött. Hibáztatták a vezetőket, amiért nem akadályozták meg Tulipán üb-
taggá választását a Dohánygyárban. Ott és a Magyar Textilben vizsgálat in-
dult annak kiderítésére, mi a weisshausisták szerepe a szabótázs-gyanús 
esetekben.87 Az ÁVO weisshausistaként tartott nyüván néhány olyan óbu-
dait is, akiknek neve a pártiratokban ilyen összefüggésben nem fordult elő: 
Bujtás Istvánt, a Leipziger-féle Szesz- és Cukorgyár kazánmesterét és üb-
tagját, Gugi Sándort, akit 1945 nyarán pártiskolai előadónak javasoltak, 
Maiissza Jánost, az Óbudai Fehérítőgyár üb-elnökét, Végh Rezső hajógyári 
asztalost és feleségét. 

Kiváltképpen az óbudai fejlemények tudatosították a weisshausista moz-
galom résztvevőiben az önálló színre lépés szükségességét a nem is távoli 
jövőben. 1946 nyarán két összvezetöségi ülést tartottak Csillaghegyen, az 
egy házban lakó Horváth Jánosnál és Losonci Imrénél. A július 14-i megbe-
szélésen a mozgalom régi és újabb vezetői mellett mások is megjelentek. 
Weisshauson és a házigazdákon kívül ott volt Birtalan Árpád, Csehi Berta-
lan, Csillik Károly, Erdős József, Grünwald Pál, Győrffy Pál, Juhász Sán-
dor, Horváth Ferenc, Horváth Lajos, Horváth Vince, Mélik Endre, Nagy 
Dany Erzsébet, Nagy Ferenc, Nagy Lajos, Németh József, Rónaszéki Fe-
renc, Szőcs Sándor, Tulipán László és Vincze Lajos. A többség Kőbányáról 
érkezett, vagy 1945 előtt Kőbányán lakott. A lakóhely szerinti második leg-
nagyobb csoportot a csillaghegyiek, békásmegyeriek és óbudaiak (a későbbi 
ül. kerületiek) képezték; de jöttek a IV., V., IX. kerületből, s Budaörsről is. 
Augusztusban, a második megbeszélésen - Csillik, Erdős, Grünwald, 
Győrffy, Horváth Ferenc, Mélik és Németh kivételével - ugyanazok vettek 
részt. Szeptemberben Horváth Lajos lakásán vezetett Weisshaus két veze-
tőségi megbeszélést Birtalan, Horváth János, Losonci, Nagy Dany, Róna-
széki és Vincze részvételével. A vezetőségi üléseken Weisshaus politikai be-
számolóit vita követte, közösen értékelték a helyzetet, s elemezték a mun-
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kások hangulatát. Tapasztalataik kicserélését követően elhatározták, hogy 
a békekötés után előkészítik pártjuk, a Magyar Szocialista Népmozgalom 
zászlóbontását. A szűkebb körű vezetőséget Weisshaus folyamatosan tájé-
koztatta találkozóiról olyan személyiségekkel, akik számba jöhettek mint 
lehetséges szövetségesek. 

A július-augusztusi Info-jelentések szerint a weisshausisták tevékenysé-
ge megélénkült a VII. kerületben: a Klauzál téri körzetben Wagenberg "vi-
tákat provokál" az MKP vonala ellen, Quitt László "weisshausista szellem-
ben" nyilatkozik a körzetében. (Testvérét, Quitt Kálmánt üyen ok miatt 
ősszel kizárta az MKP V. kerületi szervezete.) Gáspár Sándor jelentette: 
Elekes István útján tudomására jutott, hogy augusztus 15-én "Weisshaus a 
VII. ker. István út 21. vagy 22. sz. alatti házban, egy szocdem. párttag laká-
sán nagy politikai beszámolót tartott, amelyben súlyosan pártellenes, osz-
tályellenes álláspontot foglalt el. A társaság az egy Elekestől eltekintve 
szocdem. párttagokból állott." A szociáldemokrata párttag, akinek lakásán 
Weisshaus az előadást tartotta, Tímár Kálmán volt, Gáspár egykori szak-
mai és politikai mestere, akiről később nagy szeretettel emlékezett meg.89 

Az augusztus 30-i kerületi választmányi ülésen előadó Losonczy Géza sze-
rint a készülő békeszerződés "nem igazságtalan, csak túlságosan szigorú... 
szigorán enyhíteni kell..." - mondta, s érzékeltette, hogy Gerő Ernő Párizs-
ba érkezése a szigorúság enyhítésével kecsegtet. Horváth Lajos nem osztot-
ta optimizmusát. Egyben utoljára tett kísérletet arra, hogy pártszerű kere-
tek között választ kapjon a weisshausistákat foglalkoztató kérdésre: miért 
kell a munkásoknak annyi áldozatot hozniuk a burzsoázia megerősödésé-
ért, s hogyan fogják megnyerni a középparasztot az alacsony búzaárak mel-
lett. Losonczytól is hiába várt meggyőző választ. Meglepő módon ő is azzal 
vágott vissza, hogy "ez nem a mi hangunk", majd hosszan magyarázta, mit 
jelent a békeszerződés szempontjából, hogy az "utolsó csatlós" volt Ma-
gyarország. A gazdasági-társadalmi fejlődést érintő problémát arra egysze-
rűsítette le, hogy a burzsoáziát "nem lehetett teljesen kikapcsolni"; a szö-
vetségesek kérdését pedig azzal a fordulattal intézte el, hogy nem a búza ára 
alacsony, hanem az iparcikkek ára magas. Horváth ezután gépészként dol-
gozott a "Katalin" gőzösön, s ha Pesten volt, csak a weisshausista vezetők 
megbeszélésein keresett választ kérdéseire. Az ÁVO október végi értesülése 
szerint Várnai Béláné segítségével Farkas (Fischof) Ervin 45-50 fős ifjúsá-
gi csoportja is Horváth Lajos irányítása alá került. Provokátort építettek be 
szűkebb baráti körébe, aki a Szovjetunióból régebben hazatért Kocsis há-
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zaspárról, a VII. kerületi lakáshivatalban dolgozó Benkő Pálról stb. közölt 
információkat.90 Besúgót igyekeztek bejuttatni az "óbudai" Horváthtal 
kapcsolatban álló Horváth Albert Standard gyári munkásnak és fiának, 
Horváth Lászlónak a tanulókörébe, ahol politikai vitákat folytattak és a 
szocialista irodalommal ismerkedtek a résztvevők. 

Az MKP-ban tevékenykedők feladatát Weisshaus így vázolta augusztus 
31-én egy 17 tagú józsefvárosi munkáscsoportban: "Ne hagyjuk ott az 
MKP-t, sőt szervezzünk be minél több embert, kerüljük az ellentéteket a ve-
zetőséggel, nekünk a tömeget kell nevelnünk, tanítanunk, szerveznünk. 
Nem a pártvezéreké a tömeg, akik néha beszélni jönnek hozzájuk, hanem 
azoké, akik állandóan köztük vannak. Szükség van egy erős kommunista 
pártra; mindegy, kik vezetik, a népmozgalom majd megszüli a vezetőket."91 

Szavaiból kitetszik, hogy nem értett egyet Horváth Lajosnak az MKP veze-
tőivel folytatott vitáival. Feleslegesnek tartotta azokat és féltette Hor-
vathot. 

Az 1946. május ó-i Info-jelentés szerint Weisshaus kéthavonként meglá-
togatja Losonci Imrét, a csillaghegyi vezetőség propagandistáját és Hor-
váth Jánost. A július 27-i jelentés írója aggasztónak találta, hogy a csülag-
hegyi párttitkár felkészültsége nem ellensúlyozhatja a weisshausisták befo-
lyását, ezért javasolta, hogy a szervezési osztály "békásmegyeri kommunis-
ta betelepülőkkel" erősítse meg a területet. A Losoncira ráállított informá-
tornő augusztusban bevallotta, hogy olyan meggyőző erővel beszél vele Lo-
sonci, hogy sokszor úgy érzi, igaza van. Kállai Éva abban reménykedett, 
hogy ellensúlyozni tudja Losonci hatását, s "elvtársnőnk megmarad infor-
mátornak, nem lesz belőle weisshausista". Az augusztus 23-i jelentés így 
számolt be a csillaghegyi összevont pártnapról: "Schuszter elvtárs gyönge 
előadást tartott a Szovjetunió nemzetiségi politikájáról, amelyet részvét-
lenség kísért. Felszólalt azonban Losonci, és jó előadásmódjában nagy sike-
rű beszédet tartott, amelynek lényege a Délkelet-Európái Unióval kapcso-
latos... Óriási tapssal fogadták hatásos, előadásnak beülő felszólalását."9" 
Az augusztus 28-i jelentés szerint "Losonci, úgy látszik, legjobb embere ma 
Weisshausnak, amennyiben tényleg következetes tömegmunkát végez. A 
közelmúltban nagygyűlést tartott a magas egységáron szolgáltatott Phöbus-
áram ügyében, amelynek igen nagy hatása volt. A tegnapi taggyűlésen ő tar-
totta a referátumot... sok kirohanás volt a helyi komm. szövetkezet ügyke-
zelése ellen. A csillaghegyi párttagság úgy látja, hogy ha valaki felemeli sza-
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vát a helyi rendellenességek ellen, sőt tesz is valamit ellene, ez feltétlenül 
mindig Losonci."93 

Az MKP Nagy-Budapesti Pártbizottsága 1946. október 24-ére összehívta 
a csillaghegyi szervezet aktíva ülését. A központot Földes László és Kállai 
Éva képviselte. Földes arról beszélt, hogy a reakció a múlthoz hasonlóan ma 
is arra törekszik, hogy a pártba beférkőzve megbontsa annak egységét. "A 
burzsoáziának megvoltak a maguk megfizetett emberei, az úgynevezett 
rendőrspiclik. Ezek miatt kellett pártunkat átszervezni, és sok elvtársunk 
került ezek miatt börtönbe. Ilyenek voltak: Hartstein, Demény és Weissha-
us-csoport." Jelenleg "Weisshaus erre a szerepre Losonci Imre elvtársat je-
lölte ki, és Losoncinál összejöveteleket tartottak. Földes elvtárs egy évvel 
ezelőtt együtt volt Losoncival pártiskolán, és akkor megkérdezte tőle, hogy 
melyik pártot akarja szolgálni, Weisshausét-e vagy a mi pártunkat. Losonci 
a mi pártunkat választotta, de ezt nem tartotta be, és ezért a kibővített vá-
lasztmány elé azzal a javaslattal lép, hogy Losoncit zárják ki" - olvasható a 
jegyzőkönyvben.94 Hat felszólaló Losoncit védte. Szőcs Sándor kovácsmes-
ter (egy ideig a III. kerületi választmány tagja), aki az 1932-ben megismert 
Weisshaust elméleti tanítójának vallotta, sérelmezte, hogy ők az MKP-nak 
csak addig voltak jók, amíg felhasználták őket vidéken, a választások ide-
jén. Mondanivalóját ezzel fejezte be: "ha Losoncit kizárják a pártból, őt is 
zárják ki". Tiszavölgyi kétségbe vonta, hogy Losonci nem kommunista. Sá-
toriné még egy utolsó próbát kért számára. Csehi Bertalan lakatos Békás-
megyerről teljesen azonosította magát Losoncival. Kalmár szerint Losonci 
helyett, akit jó elvtársnak ismer, inkább azokat kellene kizárni, akik meg-
gazdagodásra használták fel a pártot. Vadkerti Kálmán, a békásmegyer-
csülaghegyi NB titkára, aki a Roessemann-Harmatta gyárban volt géplaka-
tos, arra emlékeztetett, hogy 1944-ben Losonci Hárosszigetről, ahol katona 
volt, rengeteg kézigránátot hozott, hogy felhasználhassák a nyilasok ellen. 
Losonci kijelentette: "Ő soha nem akarta a párt egységét megbontani, de ő 
nincs meggyőződve arról, hogy Weisshaus a munkásság ellensége lenne, ők 
nem ügynökök. Ha kizárják, akkor is a párt szolgálatában fog állni minden-
kor." Ellene hárman szóltak, ketten közülük Rákosit éltetve fejezték be 
mondandójukat. Kállai Éva közölte: az egyik vb-ülésen már megkérdezte 
Losoncit, milyen kapcsolatban van Weisshaus-szal, de ő csak a múltbeli 
kapcsolataikról beszélt. Földes László hozzáfűzte: ő néhány hónappal ko-
rábban behívatta Losoncit a központba, és kérte, két héten belül nyilatkoz-
zon ez ügyben, de azóta sem jelentkezett. A jegyzőkönyv szerint a választ-
mány 90%-a a kizárás mellett, 10%-a a kizárás ellen szavazott. A jelenlevők 
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számát a jegyzőkönyv nem tartalmazta, az ülést pedig hol aktívának, hol vá-
lasztmánynak nevezte. Az október 29-i Info-jelentés szerint Losoncinak az 
volt a véleménye, hogy a központ idegeneket csődített az aktívára, Csehi pe-
dig kijelentette, hogy visszaadja a tagsági könyvét. 

Az összesítő jelentések fogalmazásából már korábban is érződött, hogy 
írója nem biztos abban: a személyesen referáló informátornő pontosan ér-
tette-e, amit Losoncitól hallott. Az információk gyérülése kapcsán az infor-
mátornő maga is gyanússá vált, mert közölte valakivel, hogy nem ért egyet 
Losonci büntetésével. Ekkor összehozták egy politikai nyomozóval, aki rá-
vette, hogy a továbbiakban őt informálja. Majd a nyomozó is gyanús lett. 
Decemberre sikerült egy új informátort beépíteni, akitől megtudták, hogy 
Losonci felvételét kérte az SZDP-be. Amikor Losoncit 1947 januárjában 
őrizetbe vették, id. Androvics László asztalos, a pártvezetőség tagja gúnyo-
san gratulált az informátornak eredményes munkájához. "Kivizsgáljuk, 
honnan tudta Androvics emberünk beépítését" - ígérte felettesének febru-
árban a jelentés írója. Az Információs Osztálynak tehát nem sok örömöt 
okoztak a Losonciékhoz beépített informátorok. Az említetteken kívüli 
csillaghegyi, illetve békásmegyeri nyilvántartott weisshausisták: Bánás 
Gusztáv üb-tag, Brestyánszky, akinek lakásán összejöveteleket is tartottak; 
Zoltán Béla József, Loibl Sándor, Losonci apja; Borsodi János, Bublik Cs. 
József, Doktor István, a Magyar Textüipar üb-elnöke; a Roessemann-Har-
matta Gép- és Csőgyár Rt.-ben dolgozó Fehér László; Petró Pál, a Magyar 
Textilipar főbizalmija; az óbudai Filtex gyárban dolgozó Retkes Pál gépla-
katos, Losonci apósa; Staudinger Ferenc esztergályos, a Roessemann-Har-
matta gyár MKP-titkára.96 

A Közép-Európai, más források szerint Délkelet-Európái Szocialista 
Unió tervéből következett, hogy Weisshausék igyekeztek célkitűzéseiket 
határainkon túl is megismertetni. Több személyi kötődés tette kézenfekvő-
vé a kapcsolat keresését, kialakítását vagy megerősítését a Jugoszláviában 
élőkkel. A Vajdaságból származó Horváth Vince 1942-től évekig együtt ra-
boskodott bácskai magyar és szerb politikai foglyokkal, s közülük sokakhoz 
életre szóló barátság fűzte.97 így nem meglepő, hogy bekapcsolódott a Ma-
gyar-jugoszláv Társaság (MJT) munkájába, vezetésébe. Vincze Lajos is te-
vékeny résztvevője lett a szervezetnek. Hamarosan megbízást kapott az 
MJT kőbányai szervezetének megalakítására. 1946 augusztus végén Birta-
lan Árpádot, Horváth Lajost, Horváth Vincét és Vincze Lajost fogadta a 
társaság három vezetője. Székely titkár az MJT, Horváth Lajos a szocialista 
népmozgalom célkitűzéseit ismertette. A szomszéd államokkal megvalósí-
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tandó unió tervéről szólt a legrészletesebben. Megállapodtak, hogy a gyá-
rakban toborzó előadásokat fognak tartani, melyeken az egyik előadó az 
MJT, a másik a népmozgalom képviselője lesz. Sor is került ilyen előadások-
ra. Például a Richter gyárban Vincze Lajos, a Gschwindtben Birtalan Ár-
pád volt az egyik szónok. Az Info augusztustól kísérte figyelemmel, ho-
gyan "vesznek irányt" a weisshausisták az MJT-re. A Kovács Motor és Gép-
gyár üzemi pártszervezetének az MKP Ül. kongresszusához benyújtott, au-
gusztus 27-i javaslatába propagandájuktól nem függetlenül került be a kö-
vetkező: "Jugoszláviával barátságunkat úgy kell fejleszteni, hogy gazdasági-
kulturális kapcsolataink elmélyülésével előbb-utóbb a Duna-völgyi orszá-
gok egyetlen helyes útjára léphessen, a föderatív államszövetség kialakítá-
sához. Feladatunk legyen a jugoszláv-magyar vámunió mielőbbi megvalósí-
tása."99 

Weisshaus több olyan személyiséggel létesített kapcsolatot, akiknek ko-
moly összeköttetéseik voltak Jugoszláviában. Fitos Vilmossal együtt talál-
kozott 1946 tavaszán a Károlyi-kormány egykori miniszterével, Linder Bé-
lával, aki a Pécs-Baranyai Köztársaság megszűntekor Jugoszláviában tele-
pedett le. 1945 után rövid időre ismét bekapcsolódott a magyar politikába; 
szóba került, hogy kinevezik belgrádi magyar követnek, erre azonban nem 
került sor.100 Júliusban Faust Imrével könyvkiadó vállalatának helyiségé-
ben találkozott Weisshaus. Kölcsönös örömükre, hiszen ők, ha nem is 
együtt, de azonos irányban tevékenykedtek az ellenállási mozgalomban, és 
a demokrácia veszélyeztetettsége miatt aggodalmaik is azonosak voltak. S 
mivel Faust az 1920-as években emigránsként élt Jugoszláviában, tanácsot 
adhatott az ottani kapcsolatokat kereső Weisshausnak. Ezt követően Faust 
részt vett egy Weisshaus vezette tanulóköri megbeszélésen, majd maga is 
előadást tartott ott. Ettől kezdve gyakoriak a szovjetellenes egységfront-
jukkal riogató jelentések. Mivel azt tartották, hogy az Ellenállási Mozgalom 
Baráti Szövetsége Faust "frakciójának" a fedőszerve lenne, 1946. decem-
berben a belügyminiszter nem engedélyezte annak működését.101 Tóth Ig-
nác III. kerületi elöljáró 1946-ban Jugoszláviában nyaralt, s ezt az alkalmat 
felhasználta arra, hogy Rijekában egy vezető jugoszláv politikussal Weiss-
haus elgondolásairól tárgyaljon.102 

Becskő Józseffel - régi kapcsolatukat felújítva - 1946 októberétől négy 
alkalommal tanácskozott Weisshaus. Becskő egy istvántelki főműhelyi 
munkás dinasztiából származott. Az első világháborúban katonatiszt, az 
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1920-as években lapszerkesztő Komáromban, az 1930-as években malomi-
gazgató Békéscsabán, majd a Kőbányai Polgári Serfőző Rt. főkönyvelője 
volt. Részt vett a nemzeti ellenállásban. 1945-től MKP-tag. A róla készült 
jellemzés szerint 1940-től voltak kapcsolatai "illegalitásban levő elvtársak-
kal". 1946-ban az Országos Szövetkezeti Tanács elnökhelyettese, az Orszá-
gos Gazdasági Tanács tagja, az Általános Fogyasztási Szövetkezet igazga-
tósági tagja, a Mezőgazdák Szövetkezetének vezérigazgató-helyettese, a 
Nemzeti Sportszövetség főtitkára, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. 
Az első megbeszélést Becskő egyik barátjának a lakásán tartották. Weiss-
haus kíséretében megjelent Birtalan Árpád is, akinek Becskő a Mezőgazdák 
Szövetkezetében a főnöke volt. A következő megbeszélésekre Becskő laká-
sán került sor. Második alkalommal a fentieken kívül Vincze Lajos is meg-
jelent. A téma a népmozgalom volt. A harmadik találkozón - a házigazda, 
Weisshaus, Birtalan, Horváth János, Losonci Imre, Nagy Dany Erzsébet és 
Vincze Lajos részvételével - Becskő küszöbönálló útjáról tárgyaltak. Becs-
kő, aki a labdarugó válogatottal Jugoszláviába készült, vállalta, hogy belgrá-
di barátai körében megszervezi mozgalmuk ottani kapcsolatait és a sajtó tá-
mogatását. Megállapodtak abban is, hogy hazatérve beszámol arról, mit 
végzett. A negyedik megbeszélés tartalmáról nincs ismeretünk, mivel nem 
hívták meg azt, akinek információiból a fentieket tudjuk.103 

* 
Miközben a munkaköri és szakmai szempontból vegyes összetételű ún. 

Semmelweis utcai csoportot Weisshaus fokozatosan leépítette, 1946 nyará-
tól megszerveződtek az ún. Magyar utcai csoportok. A "Hő-Víz" szövetke-
zet Magyar utcai irodahelyiségében tartott összejöveteleken minisztériu-
mi, parasztszövetségi és ifjúsági vezetőkkel találkozott Weisshaus és több 
vezetőtársa. 

A minisztériumi csoport tagjai az Iparügyi Minisztériumban, továbbá -
Mistéth Endre miniszteri kinevezése után - az Újjáépítési, majd az Építési 
és Közmunkaügyi Minisztériumban dolgoztak.1 A résztvevők között volt 
dr. Borbély Ervin anyaggazdálkodási, majd elnöki osztályvezető; Csiba La-
jos miniszteri tanácsos; dr. Dőry Dóczy Endre miniszteri osztálytanácsos, 
Mistéth személyi titkára, aki az 1930-1940-es évek fordulóján a MEF-
HOSZ főtitkára, s a budapesti MEFHOSZ Márciusi Fronttal rokonszenve-

105 ző Fiatalok című lapjának szerkesztője volt; Nagy Imre miniszteri taná-
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csos, a kisipari osztály vezetője; dr. Tarr László miniszteri osztálytanácsos, 
Nógrádi Sándor iparügyi államtitkár titkára; Völgyesi János iparügyi mi-
nisztériumi előadó, az MKP-szervezet titkára. A weisshausistákat a "Hő-
Víz" elnöke, Nagy Ferenc, Nagy Lajos, Németh József, Vincze Lajos és Bir-
talan Árpád képviselte. Weisshaus mozgalmának célkitűzéseit ismertette, 
Mistéth Endre a stabilizáció előkészületeiről számolt be egyszer a megje-
lenteknek. 

A minisztériumi emberekkel folytatott eszmecserékből és abból az érte-
sülésből, hogy Weisshaus 1946. augusztus elején találkozott Lakatos Mik-
lóssal, az Újjáépítési Minisztérium politikai államtitkárával, arra következ-
tettek az MKP-ban, hogy Weisshaus már az államhatalom átvételére ké-
szül. A Váci úton találkoztak, amikor az államtitkár a Gyöngyösi úti megál-
lónál leszállt a vülamosról. Lakatos közeli otthonában véleményt cseréltek 
a politikai helyzetről. Akkor már nemcsak Weisshaust figyelték, hanem La-
katost is, akiről tudták, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot barátjával, 
Mélik Endrével, aki társa volt a Gestapo börtönében is, s akinek parasztok-
ból szervezett mozgalmi csoportjában, a Heves megyei Tarnabódon Laka-
tos előadást készült tartani. Lakatos társadalmi munkában ellátta a 2200 
MKP-tagot tömörítő, tartalmasan működő Állami Hivatalok Pártszerveze-
tének (ÁHP) titkári feladatait is. Júniusban még azok közé a "tekintélyes 
elvtársak" közé sorolták, akiknek az MKP Szervező Bizottságának állásfog-
lalása szerint, ajánlatos, hogy lakásukon időnként vendégül lássák az értel-
miség elitjét.10 

Amint beérkezett az információ Lakatos és Weisshaus találkozásáról, 
Köböl József a Nagy-Budapesti PB Titkársága nevében ezt írta a Központi 
Titkárságnak: "Meggyőződtünk arról, hogy az összminisztériumi pártszer-
vezetek komoly pártéletet nem élnek... Lakatos Miklós szervezésképtelen 
ember, aki a kommunista párt szervezeti elveivel nincs tisztában. Közvetlen 
pártfelettese, Nagy Imre elvtárs pedig valószínűleg mozgalmi túlzsúfoltsága 
mellett képtelen komolyan törődni velük. A következőket javasolnánk te-
hát: 1. Lakatos Miklós elvtársat küldje vissza a párttitkárság a Ganz Hajó-
gyárba igazgatónak. 2. Az összminisztériumi pártszervezet vezetőségét 
szervezze át az Országos Káder Osztály megfelelő elvtársakból. 3. Az össz-
minisztériumi pártszervezet szervezeti vezetését a Főtitkárság bízza a 
Nagy-Budapesti Pártbizottságra..." Lakatost augusztus 27-én beszámol-
tatták a Weisshaus-szal folytatott beszélgetésről. Ő határozottan állította, 
hogy tőle semmit nem kért, nem szólította fel őt más párthoz vagy mozga-
lomhoz való csatlakozásra. Az MKP KT augusztus 29-én elfogadta Köböl 
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javaslatait - Lakatos azonnali leváltását kivéve s az ÁHP-t Nagy Imre he-
lyett Kádár János felügyelete alá helyezte. Miután Mélik Endrét őrizetbe 
vették, azt akarták vele aláíratni, hogy Lakatos rendőrspicli volt; de ő ezt 
megtagadta. 1947 júniusában Lakatos az Építési- és Közmunkaügyi Mi-
nisztérium adminisztratív államtitkára lett. Augusztusban, hivatali útja so-
rán, rálőttek a gépkocsijára. A gépkocsivezetőt eltalálták. Az MDP SZB 
1948. július 6-án határozott Lakatos leváltásáról.108 

A Magyar Parasztszövetség (MP) vezetőivel 1946 júliusa és októbere 
között folytatott három tárgyalás résztvevői: Kiss Sándor magyar-történe-
lem szakos tanár, az FKGP PB tagja, nemzetgyűlési képviselő, az MP ügy-
vezető igazgatója; Horváth János közgazdász, az FKGP nemzetgyűlési kép-
viselője, az MP igazgatóhelyettese;1 Bálint Sándor biztosítási tisztviselő, 
az MP gazdasági osztályvezetője; a Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Mi-
nisztériumból dr. Boros Lajos, az NPP tagja, korábban a Bolyai Kollégium 
igazgatója, akit az MP szervezési osztályára terveztek bevinni; dr. Szekeres 
László jogász, az MP Hajdú vármegyei igazgatója; Tóth István B-listázott 
vezérkari alezredes, aki 1944-ben vk. századosként tagja volt a Honvédelmi 
Minisztériumban szervezkedő ellenállási csoportnak (a rögtönítélő bíróság 
a Kiss János-perben ügyét rendes bíróság elé utalta), 1945-ben a budapesti 
I. honvéd kerületi parancsnokság vezérkari főnöke, majd az MP debreceni 
körzetvezetője, az 1946. szeptemberi parasztnapok egyik budapesti szerve-
zője, az MP elnöki osztályának vezetője; Kelemen Sándor szociográfus, aki 
korábban a Táj- és Népkutató Központ tagjaként a Kis- és a Nagykunságot 
dolgozta fel, az NPP VII. kerületi szervezetének titkáraként keresett kap-
csolatot az MP-hez, s 1945 nyarától annak művelődési osztályát vezette, a 
népfőiskolákat szervezte; s a parasztszövetségi vezetőket meghívó Fitos Vil-
mos, aki aktívan részt vett a szövetség munkájában, s 1946 végén kapott 
megbízást az MP társadalmi osztályának vezetésére.110 A Weisshaus-cso-
portot Vincze Lajos, Rónaszéki Ferenc, Horváth Lajos, Nagy Ferenc, Nagy 
Lajos, Németh József, Párkányi István, Birtalan Árpád és Mélik Endre kép-
viselte. A felsoroltak névsora nem teljes, s volt, aki a megnevezettek közül 
nem vett részt mindhárom megbeszélésen. Weisshaus a népmozgalomról 
szólva hangsúlyozta, hogy azzal a munkások, parasztok és értelmiségiek 
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szövetségét kívánják elősegíteni. Ismertette elképzeléseit a Délkelet-Euró-
pái Szocialista Unióról is. Kiss Sándor a magyar parasztság történetéről és 
saját szövetkezeti szocialista koncepciójáról beszélt a megjelenteknek. Mi-
után kritikai reflexiókat fűztek egymás elképzeléseihez, Weisshaus kérte a 
parasztszövetségi vezetőket, vegyenek részt készülő programjuknak, külö-
nösen pedig az agrárkérdésről írottaknak a megvitatásában. Megállapod-
tak, hogy ezt majd külön tanácskozás napirendjére fogják tűzni.11 

1946. október közepén Fitos Vümos szervezésében és részvételével, 
Gombos Gyula lakásán került sor Weisshaus, Vincze Lajos és Németh Jó-
zsef találkozójára néhány fiatal népi íróval, akiket Kiss Sándorék be akar-
tak vonni a Magyar Parasztszövetség vezetésébe. Gombos Gyula újságíró-
ként, irodalomkritikusként, szerkesztőként csatlakozott a népi mozgalom-
hoz. 1945 elején Fitossal együtt dolgozott az FKGP programtervezetén, 
1946 végén az MP sajtóosztályának vezetésével bízta meg Kiss Sándor. A 
Weisshaus nézeteit ismertető megbeszélésen a fentieken kívül részt vett 
Gombos Imre, az Illyés Gyula vezette Népi Művelődési Intézet vezető tiszt-
viselője, akit az MP szervezési osztályának munkájába kívántak bevonni; a 
parasztpárti Szíj Gábor, aki részt vett a Márciusi Front eszméinek terjesz-
tésében, és akit az MP művelődési osztályára szántak. Ott volt Árvay Jó-
zsef, továbbá a népi irodalom több értékes alkotását megjelentető és ismer-
tető, 1941 -ben alapított Misztótfalusi Kiadó két vezetője, Hartyányi István 
és Szíj Rezső, a Misztótfaiusi Közművelődési Szövetkezet igazgatója.112 

A Magyar Parasztszövetség Báthory utcai helyiségében tartotta összejö-
veteleit a Parasztszármazású Értelmiségiek Köre (PÉK). Létrejöttét dr. 
Simándi Tamás kezdeményezte. Vezetői között volt Eszes István, az Iparü-
gyi Minisztérium munkaügyi irodatisztje és Kóris Kálmán, akiket aktív 
weisshausistákként, s a Simándi- és a Weisshaus-csoport összekötőiként 
tartottak nyüván.113 

Simándi nyolcgyermekes törpebirtokos családban született 1893-ban, a 
Torda-Aranyos vármegyei Csegez községben. Egyetemi tanulmányait a ko-
lozsvári tudományegyetem jogi karán kezdte. Pályadíjat nyerve beutazta 
Ausztriát, Németországot. Az első világháború kitörése franciaországi ta-
nulmányútján érte. Internálták. 1917-ben több antimilitarista társával 
együtt Svájcba került. A berni egyetem jogi karán tanult. Tagja lett a szo-
cialista párt nemzetközi csoportjának. 1919 áprilisában tért haza. A ma-
gyar Vörös Hadseregben politikai oktató volt, majd a Dunántúlon bujkált. 
1921-ben megszerezte a jogi doktorátust. Ugyanebben az évben belépett a 
szociáldemokrata pártba. Barátaival megalakította a Szabadság asztaltár-
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saságot, melynek tagjai közül többen részt vettek 1925-ben az MSZMP lét-
rehozásában és munkájában. Simándit szakmai kiválóságára, s német, fran-
cia, olasz, angol és román nyelvismeretére való tekintettel 1925 őszén az 
Igazságügyminisztérium nemzetközi osztályára rendelték be szolgálattétel-
re. Asztaltársaságának tagjaival csatlakozott a Bartha Miklós Társasághoz. 
1933-ban el akarták távolítani a minisztériumból mint olyan "nemzeti 
kommunistát", akinek kiterjedt baloldali kapcsolatai vannak, de ezt a terve-
zett intézkedést visszavonták. A Szovjetunió megtámadása után asztaltár-
saságának tagjaival megalakította a Szovjet-Oroszország Magyar Barátai-
nak Társaságát (SZOMBAT). Aktív náciellenes propagandát folytattak, 
kapcsolatban álltak a Magyar Függetlenségi Mozgalommal és Weisshau-
sékkal is. A nyilas hatalomátvétel után Simándit szabadlábon maradt bará-
tai mentették ki a Gestapo karmai közül. 1945 márciusában MKP-tag lett. 
1945. áprüis 23-ától 1946. november 23-áig a Népbíróság Országos Taná-
csának elnöke volt. 1946 augusztusában a Magyar Szabadság Érdemrend-
del tüntették ki.114 

Dr. Simándi korán magára vonta az ÁVO haragját, minthogy igyekezett 
megakadályozni a törvénytelen eljárásokat. Már a PÉK 1945. jűliusi össze-
jöveteléről két besúgó tájékoztatta Rákosit. Az ÁVO 1946 végén megálla-
pította a PÉK-ről, hogy, ellenforradalmi, fasiszta tevékenységet fejt ki, Si-
mándi pedig antiszemita és soviniszta. Politikai megnyilatkozásai közül 
számon tartották például a következőket: "A bolsevizmus Leninnel meg-
halt. Sztálin a pánszlávizmus képviselője. Aki Buharint és társait legyilkol-
tatta, az nem dolgozhat a népért." "Titóék sokat magasztalt népi demokráci-
ája az újvidéki mészárlásokat sokkal túlhaladó magyar áldozatok halálával 
bosszulta meg magát."115 Dr. Domokos József államtitkár, legfőbb állam-
ügyész Rákosi segítségét kérte Simándinak a NOT éléről való eltávolításá-
hoz. 1946. szeptember 7-i levelében elismerte, hogy Simándi "régóta ismert, 
meggyőződéses, lelkes kommunista", de "rá nem termettsége és rendkívüli 
puhasága miatt" alkalmatlan jelenlegi feladatának ellátására. Ezért arra 
kérte Rákosit, hívja be ő vagy a Központi Titkárság valamelyik tagja Si-
mándit, "és neki becsületes, kitartó magatartására, idős korára (53 éves 
volt, és akkor házasodott másodszor! - A szerzők.) és érzékenységére tekin-
tettel néhány barátságos szóval azt az utasítást adni, hogy a NOT elnöksé-
gét hagyja ott..." Dr. Simándi Tamás kúriai bíró az Igazság-
ügyminisztériumban a ül. ügyosztály telekkönyvi osztályának élére került. 
1947-ben kizárták az MKP-ból, 1950-ben nyugdíjazták.116 
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Kcris Kálmán polgári iskolai tanár, szociográfus, néprajtudós 1878-ban 
született Miskolcon. Egyik alapítója volt a Galilei-körnek. Jelentős szerepet 
játszott az 1919 utáni embermentő akciókban. 1925-ben Bécsbe, 1926-ban 
a Szovjetunióba emigrált. Moszkvában a Néprajzi Múzeum munkatársa 
lett. 1934-ben hazatért. A Matyóföld népi kultúráját, az alföldi parasztság 
építkezését, a magyar népi műveltség török elemeit kutatta.117 1945 után 
iskolaigazgató Óbudán. Nem tudjuk, mikor és hogyan került kapcsolatba 
Weisshaus-szal, azÁVO nyüvántartásában azonban régi weisshausistaként 
szerepelt. 

Zimányi Tibor kezdeményezte egy ifjúsági csoport alakítását, hogy a 
fiatal értelmiségieket különösen érdeklő kérdéseket alaposabban megvitat-
hassák Weisshaus-szal. Ő örömmel tett eleget a Németh József által közve-
tített kérésnek. Az első megbeszélést a Semmelweis utcában, Németh laká-
sán tartották 1946 októberében, majii decemberig háromszor találkoztak a 
"Hő-Víz" Magyar utcai irodájában. Jónás Pálhoz és Zimányi Tiborhoz -
akik már tavasszal, az ún. Semmelweiss utcai csoport négy-öt megbeszélé-
sén is részt vettek - ősszel az alábbiak csatlakoztak: Batár Attüa a József 
Attila Kollégiumból; Benkő Zoltán közgazdász, az ellenállásban a Görgey 
alakulat tagja, a MEFESZ PB-tagja, az NPP ifjúsági szervezetének, a Népi 
Ifjúsági Szövetségnek az egyik vezetője; Csendes Béla a Teleki Pál Kollégi-
umból; Kemény István orvostanhallgató, 1944 végén Horváth Jánossal, 
Kiss Sándorral, Jónással és Zimányival együtt a Gestapo foglya, a MEFESZ 
vezetőségében a Független Ifjúsági Szövetség (FISZ) delegáltja; Majsai 
Emil, a Szabad Élet Diákmozgalom katonai csoportjának vezetője, 1946-
ban a Teleki Pál Kollégium igazgatója. Az utolsó megbeszélésen részt vett 
dr. Göncz Árpád jogász is, aki 1944 decemberében a Táncsics zászlóalj tag-
jaként sebesült meg, 1945 után a FISZ budapesti szervezetének vezetője, a 
Nemzedék című hetilap felelős szerkesztője, az FKGP főtitkárának, Ko-
vács Bélának a titkára volt. 1946 augusztusában a FISZ képviseletében ő is 
részt vett a Jónás vezette küldöttséggel a prágai nemzetközi diákkongresz-
szuson. Mindannyian a diákmozgalom színes egyéniségei, a diákellenállás 
áldozatos harcosai és vezetői voltak, akik szorosabb vagy lazább szálakkal 
kötődtek a népi mozgalomhoz; többek érdeklődését felkeltette a Henry Ge-
orge által felvázolt erőszakmentes szocializmus megteremtésének lehetősé-
ge, de ami valamennyiüket összekötötte, az mindenekelőtt egy igazságo-
sabb és emberibb Magyarországhoz vezető út keresése volt. 

Azok a parasztszövetségi és ifjúsági vezetők, akiket Fitos Vilmos hozott 
össze Weisshaus-szal, különböző pártokhoz tartoztak ugyan, de a közös ne-
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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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