
VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

CSATÁRI JÓZSEF 

RAJK LÁSZLÓ 
ÉS A „RAJK-ÜGY" A SPANYOL POLGÁRHÁBORÚBAN 

Csatári József, a Magyar Néphadsereg ezredese, a magyar és a nemzetközi munkás
mozgalom harcosa, a Vas megyei Felsőcsatáron 1909-ben, szegény paraszti családból 
született. Eredeti neve Kálcsics volt, melyet 1954-ig használt. Apja korai halála miatt gyer
mekként cselédnek kellett állnia és nehéz fizikai munkával keresnie kenyerét. Később 
a szíjgyártó mesterséget tanulta ki. 1929-től Budapesten helyezkedett el és itt került kap
csolatba a munlcásmozgalomml. 1930-ban a munkanélküliség emigrációba kényszerí
tette. Belgiumban telepedett le, ahol tevékenyen részt vett az emigráns magyarok munkás
mozgalmában. A szociáldemokrata „Világosság" szervezetének előbb tagja, majd titkára 
lett. 

1936 októberétől 1938 szeptember végéig Spanyolországban, a Köztársaságért harcolt. 
1937-től a spanyol KP tagja. Először a magyar században, majd a zászlóaljban harcolt. 
Tiszti iskolát végzett ; volt századparancsnok, zászlóalj-hadműveleti tiszt, végül zászlóalj
parancsnok-helyettes. Az ebrói csatában tanúsított magatartásáért, helytállásáért soron 
kívül léptették elő századossá. 1939-ben Franciaországban internálták, majd sikerült 
visszatérnie Belgiumba, ahol részt vett az antifasiszta ellenállási mozgalomban. A bel
giumi Magyar Függetlenségi Mozgalom egyik alapítója; a brüsszeli magyar partizán
század egyik vezetője, harcosa. 

1947 végén települt vissza, Magyarországra. Előbb a SZOT-ban, majd — mint tartalé
kos őrnagy — az MKP Rendező Gárdájában dolgozott. 1948 tavaszától a Magyar Nép
hadseregben zászlóalj-, majd ezredparancsnok. 1949. július 6-án, a törvénysértések 
során, a Rajk-per kapcsán letartóztatták, 13 évi szabadságvesztésre ítélték. 1954-ben reha
bilitálták. 1956 novemberétől a budai karhatalmi ezredben teljesített szolgálatot, majd 
haláláig — 1970-ig — a Honvédelmi Minisztérium Központi Irattárának volt a vezetője. 

A Rajk Lászlóról szóló visszaemlékezését korabeli naplójegyzetei, hiteles okmányok és 
harcostársai emlékeinek felhasználásával a, halála előtti években írta. Amikor tollat raga
dott, az a cél vezette, hogy barátja, harcostársa, elvtársa, a mártírhalált halt Rajk László 
emlékének adózzon, mert még ma is több körülmény tisztázatlan. Rajk Lászlót a part
es Miami szervek rehabilitálták, de körülötte még sok mindent homály fed. Ezt a „ködöt" 
igyekezett Csatári József oszlatni, hogy emlékét megtisztítsa azoktól a rágalmaktól, 
mellyel ellenségei még Spanyolországban bemocskolták. 

Hirtelen bekövetkezett halála megakadályozta, hogy visszaemlékezését megjelentesse, 
így írása „dobozba zárva" több mint tizenöt esztendőt váratott magára. A trockizmus 
azonban ma már nem „ügy" és nem szabad, hogy „fehér foltok" legyenek történelmünk
ben. Kézirata semmiféle politikai érdeke nem sért. Csatári József jó és hű korrajzot 
nyújt a spanyol polgárháborúról, Haászról, Gerőről, Rajkról és a többi spanyol harcosról. 

Visszaemlékezésének közlésével tartozunk a koncepciós perek áldozatai emlékének; 
de az utókornak is, hogy a jövő nemzedéke tisztábban lásson. 

Györkéi Jenő 
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A MAGYAR ZÁSZLÓALJ 1938-BAN 

Heteket töltöttünk már a keleti hadsereg tartalékában Aragonban, jórészt Bina-
ced községben, amikor 1938 január közepén brigádunk felkerekedett és nagyrészt 
gyalogmenetben a terueli keleti hadműveleti körzetbe érkezett. Csaknem egy hó
napja ez volt Spanyolország legaktívabb frontszakasza. Éjjel-nappal véres harcok 
dúltak itt. Biztosra vettük, hogy a brigádunkat itt vetik harcba. 

Az utóbbi időkben a hangulat egyre nyomóttabbá vált közöttünk. Sokan úgy vél
ték, hogy a nemzetközieket mellőzni akarják, s kivonják a frontról. Utoljára szep
temberben vettünk részt komolyabb harcokban a zaragozai belchitei arcvonalon. 
Az emberek lépten-nyomon az elmúlt „nagy idők"-ről beszélgettek: a Casa del 
Campónál két hónapig tartó ütközetről, ahol a (kiszolgáló személyzettel együtt) 
2560 főt számláló XI. brigád 700 halottat és 1200 sebesültet vesztett; a négy hetes 
nagy februári jaramai ütközetről, ahol a század létszámának 10%-a maradt csak 
valamennyire épségben, azaz pontosan 18 fő... 4—5 napi átszervezés után a brigá
dok, csekély kiegészítéssel, újabb ütközetben vettek részt az olasz expedíciós had
sereg ellen a guadalajarai frontszakaszon. I t t a két hétig tartó harcokban a spanyol 
néphadsereg egyik legnagyobb diadalát aratta...; a huescai és a brunetei nagy üt
közetekről... 

1938 januárjában úgy véltük tehát, hogy brigádunkat Terűéinél vetik harcba. 
Már nagyon untuk a napok óta tartó menetelést, minden nap 50—60 km, teljes fel
szereléssel. A legnagyobb meglepetésünkre azonban egy szép napon a fronttal ellen
kező irányba irányítottak bennünket. Az alcanizi vasútállomásra érkeztünk, ahol 
már vártak az üres szerelvények. Riadólépésben bevagoníroztunk. Irány Tortosa-
-Valencia! Űt közben izgatottan találgattuk, hogy déli, vagy nyugati irányból haj
tunk-e végre ellentámadást a terueli kiszögellés ellen. Múltak a nappalok, az éj
szakák, de mi csak görnyedve rostokoltunk a vagonokban. Napról napra nőtt a 
titokzatosság. Valenciát is elhagytuk, egyre távolodtunk Teruel nyugati hadműveleti 
területétől, majd Madrid irányába tartottunk. 

Egy alkalommal, amikor felébredtem, észrevettem, hogy vonatunk újra áll. Le
mentem a peronra, ahol a legnagyobb meglepetésemre megtudtam, hogy Albacete-
ben vagyunk. Ott találtam Haász Lászlót, a magyarok káderfőnökét is. Sok ember 
vette körül, különösen zászlóaljtörzs-béliek. Már unottan beszélgettek, úgy látszik, 
kifogytak a témából. Haász hozzám lépett, kölcsönösen üdvözöltük egymást, majd 
karon ragadott és sétálgatva, kettesben beszélgettünk, ami kedvenc szokása volt. 

Exkuzálta magát és látszólag nagyon meglepődve fogadott, megjegyezve, hogy 
már régen keres, de senki sem tudta megmondani, hová lettem. Majd hízelkedve 
folytatta: „Te vagy a zászlóalj, sőt az egész nemzetközi brigád egyik büszkesége. 
írtam rólad egy brilliáns jelentést Moszkvába." Elpirultan hallgattam szavait és 
ahogy ismertem, meg voltam győződve, hogy már legalább egy tucat embernek 
mondott aznap este hasonló szöveget. Különben is, a vonat már legalább három 
órája az állomáson tartózkodott, ha annyira érdekelném már régen megtalálhatott 
volna. 

Vonatunk tovább haladt Madrid irányába, de meglepetésünkre az Alcazar de San 
Juan-i vasúti elágazásnál délnyugat felé fordult, így hát a Madrid—Lisszabon vasút
vonalon haladtunk. Az öt napos utazás alatt közel 900 km-t tettünk meg. Február 
10-én Cabeza del Buey-ba érkeztünk, ahol kivagoníroztunk, izgatottan forgattuk a 
térképet s kíváncsian nézegettük az ismeretlen vidéket. Megállapítottuk, hogy 
mindössze 160 km-re vagyunk a portugál határtól és alig 40 km-re az arcvonaltói. 
Kezdtük a rejtvényt megoldani. A portugál határ és az arcvonal között Francóék 
életfontosságú ütőere húzódott, mely összekötötte az általuk megszállt északi és 
déli területeket. Úgy látszik, ezt az ütőeret akarja a köztársasági hadvezetőség most 
megcsapolni. 

Extremadurában folytatódott aragoni életünk, ismét cikcakkban meneteltünk, 
hol a front felé, hol ellenkező irányba. Szóval nagy csapatmozgás látványát és hírét 
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igyekeztünk kelteni, ami egy csomó hólj-ag keletkezésével és véresre dörzsölt lá
bakkal járt. 

Egy szép napon arról értesültünk, hogy a Casas Ibafiez-i kiképző táborból a régóta 
várt pótszázad végre csatlakozik zászlóaljunkhoz. Belalcazar községben értek utol 
minket. A század politikai biztosa január első napjai óta, amikor is befejezte a két
hónapos tiszthelyettesi tanfolyamot, őrmesteri rendfokozatban, Rajk László volt. 
Nagy érdeklődéssel vártuk az érkezőket, ők is kíváncsian érdeklődtek életünk felől. 

Rögtön beszélgetni kezdtünk az ismertebb új bajtársakról, a két Sebes testvérről, 
Imréről és Gyuriról ; Zsinkó Vilmosról, a KIMSZ egyik vezetőjéről és természetesen 
Rajk Lászlóról, az 1935-ös nagy építőipari sztrájk egyik vezetőjéről. 

A találkozás hajnalban történt egy erdőben, s az érkezett századdal még aznap 
megerősítettük a zászlóalj összes alakulatait. Szereztünk fegyvereket, de sajnos nem 
jutott mindenkinek; kézigránátot azonban mindenki kapott tetszés szerint. Másnap 
hajnalban, 40—50 km-es gyaloglás után, még sötétben, kúszva, csendesen megköze
lítettük az ellenséget, s kézigránátzuhataggal, szuronyrohammal sikerült állásait 
megsemmisítenünk. Bunkerekben próbáltak védekezni, de a nagy lendületnek nem 
sikerült ellenállniuk. A századnyi fasiszta erőből csak néhánynak sikerült elmene
külnie, a többi vagy elesett, vagy fogságba ejtettük. A fasiszták fő ellenállási vonalát 
áttörtük. Sajnos azonban a jobbszárnyon lévő lengyel zászlóaljnak nem sikerült 
annyira a meglepetésszerű támadás, mint nekünk. Ily módon az első árkokban ellen
támadást kaptak, pokoli nagy gyalogsági, tüzérségi tűzzel és légi támogatással. 

Az újonnan érkezettek izgatottak, de állhatatosak voltak, noha soraikban is ko
moly veszteséggel járt a tűzkeresztség. Nagy lendülettel rohamoztak, most már 
mindenki fegyverhez jutott az elesettek és sebesültek fegyvereiből. Tovább szerettek 
volna rohamozni. Minket, ,,veteránokat", kérdésekkel ostromoltak: miért nem 
megyünk tovább, hiszen teljesen szabad az út ? Én, mint Szalvay zászlóaljparancs
nok helyettese, az ellenség megerősített állásainak elfoglalása után rögtön intéz
kedtem, hogy az elfoglalt terepszakaszt megerősítsük. Igyekeztünk meggyőzni őket, 
hogy az most a legfontosabb. Érdeklődtem a szakasz- és századparancsnokaiknál, 
politikai tisztjeiknél, hogy hogyan állták meg helyüket az újoncok. A veteránok ál
talános megelégedésére az „újoncok" kitűnően vizsgáztak. Egyiket-másikat meg is 
szólítottam, hogy meggyőzzem őket a sürgős erődítési munkák fontosságáról. Rajk 
László, aki egyébként a kiképző táborban élénken érdeklődött a harcászat iránt, 
szintén értetlenül figyelte az eseményeket. 

— Miért nem törünk előre — kérdezte ő is —, hiszen az előttünk álló síkság tel
jesen szabad, még csak nyúl sem mozog rajta? 

— A jobbszárnyon harcoló zászlóaljak támadása megrekedt — magyaráztam —, 
amint azt a csatazaj is bizonyítja. Tőlünk balra egy kilométerre egy Somlóhegy
szerű kúp emelkedik, azt már nem foglaltuk el. Ilyen körülmények között további 
előrenyomulásunkat nem akadályozná ugyan semmi és senki, de vakon belefut
nánk egy igen előnytelen harapófogóba. 

Jóslásom igaznak is bizonyult, sűrű rajvonalak jelentek meg a láthatáron. A teknő-
hát-szerű magaslatról könnyen el tudtunk bánni velük. 

Úgy látszik azonban, hogy a köztársasági hadvezetőség mégis lemondott arról, 
hogy a már közel másfél éve megmerevedett extremadurai front aktivizálásaival 
Francóékat rákényszerítse az aragoni fronton készülőben lévő támadásra összpon
tosított csapatok kivonására és Extremadurában való bevetésére. Később világosan 
kiderült a köztársasági hadvezetőség terveinek megváltozása. A következő napok
ban semmi jelentősebb dolog nem történt. Járőröztünk, főleg éjszaka, és zaklattuk 
az ellenséget. 

Újra Aragonhan 
Március első napjaiban ismét útra keltünk Extremadurából és 900 km-es utazás 

után 7-én visszaérkeztünk a veszélyeztetett aragoni frontra. Hijar mellett Jatielben 
szállásoltak el bennünket. Mindkét fél nagy csatára készült. Nehéz lenne az akkori 
napok zűrzavaros eseményeiről rövid, átfogó képet adni, ezért inkább átadom a 
szót a harctéren írt naplómnak : 
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Március 9. Reggel 6.30. Támadnak a fasiszták az Ebrótól délre 60 km-es front
szakaszon, tizenöt hadosztállyal. Belchitével szemben a marokkói hadtest, tőle jobbra 
a Valino-hadtest két gyalogos hadosztálya támad, a lovas hadosztályai megerősítve. 
Mellette az olasz hadtest, a galíciai hadtest nyomul előre, mindkettő 4—4 
hadosztállyal. A felderítők adatai szerint Terűéitől északra a castiliai hadtest vonul 
fel, de egyelőre még menetben van. 

Március 10. Belchitét a marokkói hadtest elfoglalta. Kora reggel harcba vetették 
a 15. és 13. Nemzetközi Brigádot. A 15. Brigádot a 13. Brigád egyes egységeivel meg
erősítették és Leceránál ellenlökést hajtottunk végre. 

Zászlóaljunk a brigád balszárnyán a második lépcsőben helyezkedett el. Erős 
légitevékenység közepette közelítettük meg Lecerát. 

Dél felé támadási parancsot kaptunk. Bombazáporban és géppuskatűzben kel
tünk át a Lecera melletti patakon. A patak túlsó partján nagy volt a keveredés, fel
derítőink majdnem harcba bocsátkoztak saját erőinkkel. 

A harc egyre hevesebb lett. Az ellenünk támadó Valino-hadtest egyik hadosztálya 
visszavetette brigádunk ellenlökését és folytatta a támadást. Vissza kellett vonul
nunk. Lecera előtt azonban sikerült megkapaszkodnunk és beástuk magunkat. Nem 
sokat pihenhettünk, a 15. Brigád jobbszárnya és saját brigádunk több zászlóalja 
nem tudott ellenállni a nyomásnak. Éjszaka mi is visszavonultunk, egész éjszaka 
mentünk, ástunk és felkészültünk a támadás elhárítására. S ez be is következett. 
Tüzérségi túz után megindult a roham. Visszavertük. 

Március 12-én azt a parancsot kaptuk, hogy a zászlóalj vonuljon Hijar irányába 
és a község mellett foglaljon tüzelőállást. Kb. 8 km-re lehettünk a falutól. A légierő 
állandóan veszélyeztette a menetoszlopot. Az út mellett gépkocsik és szénné égett 
holttestek hevertek. Hijar előtt gépkocsival találkoztunk, vezetője közölte, hogy 
Hijart megszállták a marokkóiak. A térképet nézegettük, tanakodtunk, hogy mit 
tegyünk. Előttünk fasiszták, mögöttünk a Martin-folyó, amelyet nagyon meredek és 
magas sziklapárkány szegélyez. Fel kell jutnunk a fennsíkra — döntöttük el 
hosszas tanakodás után. Visszafordultunk, hogy a sziklákon keresztül kijussunk az 
ellenség gyűrűjéből. Az egyik elhagyott faluban szerencsénkre találtunk egy embert, 
aki ismerte a hegyi ösvényeket. Vezetésével sikeresen és zavartalanul elértük a 
folyót. A Martin-folyó azon a részén nem túlságosan széles és nem nagyon mély, 
csak a sodra erős. Szerencsésen átkeltünk, senki sem veszett a vízbe. 

Oszlopban meneteltünk, 12, egyenként 65 kilós Maxim géppuskával, valamint 
rengeteg lőszerrel, amiket felváltva cipeltünk. Én nagyon fáradt voltam, mert min
denkinél többet kellett gyalogolnom és kevesebbet aludhattam még az állásokban is, 
mint a többiek. Lehetőleg húzódoztam tehát attól, hogy a géppuskacipelőket én is 
felváltsam. Rajk László megbízás nélkül vállalta és irányította a géppuskacipelést. 
Repülőgépek köröztek felettünk. Szerencsére nem tudhatták azt, hogy mi hova 
tartozunk, különben az utolsó szálig játszva lemészárolhattak volna bennünket. 
A teljesen kopár szakadékban semmi fedezési lehetőség nem volt. 

Ilyen volt az életünk a nagy fasiszta aragoni támadás napjaiban, március 9-től 
április 19-ig. 

Voltunk olyan helyzetben is, hogy a zászlóaljunk egy részét arcvonalunk előtt 
5 km-re, a senki földjén, a fasiszta lovasság bekerítette, s tisztán csak^lélekjelenlé
tünkön múlott, hogy megmenekültünk a fogságtól, vagy a haláltól. Április 19-én 
a fasiszták elérték a Segre—Ebro—Catalania vonalat, ám megálltak, kimerültek. 
Zászlóaljunkat még többször harcba vetették a Leridától északra fekvő belageri 
hídfő felszámolására. így számunkra az aragoni fasiszta offenzíva május 31-én 
fejeződött be. E hónapok nehézségeinek elviselése, az előre kiszámíthatatlan csapat
mozgások végrehajtása hallatlan erkölcsi és fizikai erőfeszítést követelt. Az után
pótlásnehéz, erdős, szakadékos terepen a nagy káoszban nagyon nehezen jött. Meg
történt — ón is megtettem —, hogy egy hirtelen zápor után a legelőn öszvérnyomból 
szippantottunk nem éppen tiszta vizet. 

Április 21-én a Segre és az Ebro összefolyásától délre széles frontszakasz védel
mére rendezkedtünk be. Mögöttünk Almatret község, előttünk az Ebro, túlsó partján 
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Fayon község. Hegyes, erdős, szakadékos terep. Ez a frontszakasz a „csendes Ebro"-
ként vésődött be az önkéntesek emlékezetébe, mivel a járőrök között néha kirob
bant tűzharcon kívül semmi más harctevékenység nem folyt. Védelmi sávúnk leg
alább 8—10 km-re terjedt, mögötte vagy másfél kilométerre a sáv közepén egy ta
nyán helyezkedett el a zászlóaljtörzs. Egész Spanyolország tele van ilyen gazdasági 
épületekkel. I t t tárolják a mezőgazdasági szerszámokat, a szalmát, amit aztán a 
paraszt egész télen át, zsákba tömve, szamár- vagy öszvérháton szállít a faluba. 
A tágas épület legalább 3 helyiségből állt és mi, az eléggé népes törzs tagjai, itt hen
teregtünk a szalmán. 

A szigorúan a törzshöz tartozó tiszteken kívül itt kapott helyet a zászlóalj egész
ségügyi, valamint az adminisztratív szolgálatának egy része. 

Egy szép napon a feloszlatott albaceti bázisról is a zászlóaljhoz érkezett néhány 
ember, köztük több régi barátunk is, akik mint rokkantak, vagy lábadozók várták 
beosztásukat. A nagy szenzációt Haász László megérkezése jelentette. Igaz, hogy az 
állománybeliek eddig nem sokszor látták a káderfőnököt, de annál többet beszéltek 
róla. Haász alacsony növésű, cingár ember volt. Azt tartották róla, hogy furfangos 
észjárású, mindig nagy jelzőkkel dobálódzó, demagóg, intrikus hajlamú egyéniség. 
A zászlóalj alakulása idején, 1937 április végén mutatkozott be. A 5>nagy ember" 
érkezésekor Madridhoz közel, Mecóban voltunk, itt szerveztük a zászlóaljat. Ez volt 
az első maradandó emlékű találkozása a személyi állománynak a káderfőnökkel. 
Érkezésekor a tábornok valakivel tárgyalt. Haász nem akart tudomást venni erről 
és követelte, hogy akkor is jelentsék be őt Zalkának. A tábornokkal, tegezve, egyen
rangú félként beszélt, amit senki más nem tett meg. A zászlóaljnál is látogatást tett. 
A vezető embereken kívül egy körletet is meglátogatott, egy gazdasági épületet. 
Egy szakasz katona volt ott elhelyezve. A katonák éppen a gyakorlótérről vonultak 
be, tettek-vettek, rakosgattak; amikor a káderfőnök belépett a körletbe, senki nem 
vett róla tudomást. Haász László dühösen kirobbant magából: 

— Miért nincs itt vigyázz-állás, ha az elöljáró belép ? Tudjátok ki vagyok én ? Én a 
magyarok káderfőnöke vagyok Albacetében, a bázisnál! — válaszolta meg saját 
kérdését a mellére csapva. 

— Én képviselem itt Sztálin elvtársat, vegyétek tudomásul ! 
Ezután a haragos, villogó tekintetek előtt sarkon fordult és elment. így folyt le 

Haász bemutatkozása a zászlóaljnál, de ez az eset olyan emlékezetes volt, hogy nem 
is került le napirendről sohasem. A jelen voltak lehetőleg tovább adták az újonnan 
érkezőknek. Később újabb történeteket kapcsoltak hozzá, csak két példát említek. 
Az újonnan érkezetteket és a meggyógyult sebesülteket az ő irodája küldte ki a 
frontra, nagy hiány volt cigarettában, s úgy hírlett, az egyéni csomagokat is meg
dézsmálja valaki. Mivel az ügy kivizsgálásával megbízott cenzor, Hegyi, Haász fel
ügyelete alatt dolgozott, egy percig sem volt vitás az emberek szemében, hogy ki a 
tettes. Kis ügy, ami azonban a háborús körülmények között nagy jelentőségre emel
kedhet. 

Amikor pedig 1937 augusztus végén a brunetei frontról az aragoni arcvonalra vo
nultunk, a vonatunk Albacetét is érintette. Az állomáson a harcosok arról beszéltek, 
igaz csak tréfásan, de némi komoly haraggal: ,,Fiúk szálljunk le és rohamozzuk meg 
a magyar kádert!" 

így érthető, hogy érkezése után azonnal suttogni kezdtek Haásszal kapcsolatban: 
Bukott ember! Fegyelmi úton leváltották stb., stb. 
Haász azonban úgy próbált viselkedni, mintha semmi sem történt volna. Az őr

ségbe osztottuk be, ahol lényegében semmi feladata nem volt. Az őrség volt az a 
hely a zászlóaljnál, ahol ideiglenesen, vagy végleg sok rokkant, vagy lábadozó derék 
elvtársunk talált elfoglaltságot. 

Szalvay, a kemény katona, gyűlölte Haászt, mert az nagyon félt a puskaropogás-
tól. Ezt Szalvay soha nem tudta elviselni és megbocsátani. Azért kedvelte például 
Marschall Lacit, aki nem ijedt meg semmiféle csatazajban. Ebben az időben Rajk 
László is a törzs állományába tartozott. Néhány nappal azelőtt lett a zászlóalj párt
titkára. Rosenthal Ernőt váltotta le, aki lemondott funkciójáról Rajk javára azzal 
a megokolással, hogy az inkább alkalmas rá. Rajk László a csatákban tanúsított 
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helytállásával, emberi magatartásával kivívta az emberek végtelen tiszteletét. 
A katonák rajongásig szerették, s a törzsben is hamar megszerettük. Csendesebb 
időben is nagyszerű bajtársnak bizonyult, s unalmas, mindig egyforma napjainkat 
ő vidámította fel. Nagyon okos, művelt és igen kellemes társalgó volt (s még puncsot 
is ő tudott a legjobbat készíteni). Azt hiszem, hogy nélküle megölt volna bennünket 
az unalom. 

Egyik nap azonban vita kerekedett. Zászlóaljunktól eltávozott sebesültek és a 
hősi halált haltak részére csomagok érkeztek, ám tartalmukat egyszerűen kiosztot
ták a törzsben. Rajk László, mint zászlóalj-párttitkár, tiltakozott az eljárás ellen. 
Kiderült, hogy Haász László volt az akció értelmi szerzője, azzal a felkiáltással, hogy 
úgysem tudjuk, merre vannak a sebesültjeink és az élelmiszer megromlik, mire meg
találjuk őket. Ez persze igaz is volt, de Rajk azt javasolta, hogy a csomagokat ne 
a törzsnek, hanem a harcosoknak adjuk. A nagy vita végül Rajk javaslatára azzal 
végződött, hogy a gazdátlan „kincseket" felváltva mindig egy másik szakasznak 
kell juttatni. 

Elvhú emberek előtt, akik életüket nem kímélve álltak helyt az ellenséggel szem
ben, csak bátor magatartással, emberi hozzáállással lehet megbecsülést szerezni. 
Haász László méltatlan volt erre, egészen elszigetelődött közöttünk. Néha-néha ki
fejtette ugyan egyik-másik bizalmas embere előtt, hogy valami ,,trockista össze
esküvés" fúrta őt ki a beosztásából, és emlegette, hogy azt a bizonyos trockista 
aknamunkát rövidesen felszámolják. Végre aztán sikerült tőle ideiglenesen megszaba
dulni. A Dombrowsky-brigád őrségébe helyezték át. 

Június elsejével mi is a keleti hadsereg tartalékába kerültünk át, az Ebrótól lég
vonalban legfeljebb 20 km-re. Mora de Ebrótól délkeletre táboroztunk le Torre de 
Fontoubella falu mellett egy fiatal erdőben. A falut igen nagy, kopár, sziklás hegyek 
övezték. I t t rendezkedtünk be garnizonéletre a szabad ég alat . 

Néhány napig, amíg tábort építettünk, csak gondtalan lötyögéssel töltöttük 
időnket, de aztán elkezdődött a napról napra feszesebb kiképzés. A 30—40 fokos 
hőségben rendszeres munka folyt, katonai elméleti és gyakorlati oktatás, politikai 
foglalkozások és egyéb értekezletek, kora hajnaltól besötétedésig. Főleg a folyón 
való átkelést gyakoroltuk, amiből messzemenő következtetéseket vontunk le. Az em
berek most már nem annyira a pihenés után vágyakoztak, mint inkább egy új, jó 
ütközet után. 

A ,,Rajk-ügy" 

Egyik nap gyakorlat közben felkeresett egy lengyel elvtárs, a brigád pártbizott
ságának egyik tagja. A nevére nem emlékszem, megkérdezte tőlem, hogy van-e 
időm, szeretne néhány kérdést feltenni. Egy bokor alá heveredtünk le a közelben. 
Ő kérdezett, én feleltem. 

— Ismerem-e Haász Lászlót ? 
— Igen ! — válaszoltam. — Elmondtam, hogy bukkantunk fel egymás életében. 

Elmondtam Haász László mecói látogatását. 
— Hogy került Haász László kádervezetőnek ? 
Erről fogalmam sem volt, azt sem tudtam, tulajdonképpen ki is ő. Erre a kér

désre elsősorban az Albacete-i felelős vezetőségnek kellett volna választ adnia. Én 
főleg az emberek Haászról alkotott lesújtó véleményét mondtam el. 

Például azt, hogy amikor hosszabb pihenésre volt kilátás, gyakran felkereste a 
zászlóaljat. Egy alkalommal, a zaragozai harcok idején, rövid időre kivonták a 
zászlóaljat és egy Samper de Calanda nevű, front mögötti községbe kerültünk. Haász 
László persze megjelent a zászlóaljnál. Éppen menetkész állapotban voltunk. Az ér
kező káderfőnök megragadta az alkalmat és beszédet intézett a várakozó zászlóalj
hoz. Elmondta, hogy milyen is az antifasiszta harcos: Alig várja, hogy meffiássa 
a fasisztákat — közben vicsorgatta a fogát —, ha meglátta nekiugrik, széjjelharapja 
a torkát, és mutatta is, hogy hogyan. Hozzá dühösen rázta a fejét. Elmondtam, 
hogy ilyen szónoklatai után milyen haraggal tárgyalták a harcosok Haász gyáva vi
selkedését, amit néhány napos fronton való tartózkodása alatt tanúsított Terűéinél. 
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Hogy ez hogy is történt ? 
A Fuentes de Ebro-i arcvonal második lépcsőjében települtünk, az első vonal 

mögött 5—6 km-re, egy domb vonulattal teljesen védett terepszakaszon. Mint had
műveleti tiszt irányítottam az áttelepülést. Útközben Haász László barátjával, egy 
újságíróval, hozzám csatlakozott. Elmesélte, hogy Albacetéből az összes káderesek 
közül (csak a nagyobb számban képviselt nemzeteknek volt önálló káderese) ő az 
egyetlen, aki kijár a frontra, a többiek örökké a bázison rostokolnak. Mindezt egy 
frontkatonának mesélte, aki csak azt tartja frontnak, ahol egy kilométeres szaka
szon egyidőben legalább többszáz automata fegyver ontja a tüzet, ahol szaka
datlanul robbannak a gránátok, vagy a légibombák. Miután a zászlóalj elhelyez
kedett a kijelölt körletben, fogtam magam és elindultam az első vonal felé, terep
tanulmányozás céljából. Haász László és az újságíró hozzám csatlakozott. A hepe
hupás, de kopár terep az első vonal felé lejtett, a Fuentes de Ebro-i templom tornyá
ból kelepelt a géppuska, bár lőtávolán még messze kívül jártunk. 

Egy halottat láttunk, az előző napi harcokban esett el. A halott láttán Haászék 
megtorpantak, felszedték a sátorfájukat és gyors lépésben hátrafelé eltűntek. 

Még néhány hasonló dolgot mondtam el Haászról az érdeklődőnek, aki erre rá
tért Raj k Lászlóra. 

Én több, mint öt hónapja ismertem Rajkot, részt vett az extremadurai támadás
ban, hősiesen végigküzdötte a 83 napos aragoni védelmi harcokat. Példásan helyt
állt. Kivívta magának az emberek tiszteletét és szeretetét. Ennyit tudtam róla el
mondani, s ez egyöntetű vélemény volt az egész zászlóaljban. 

A lengyel elvtárs ezután tudomásom szerint többeket is meghallgatott a zászló
aljnál. Végül 1938 július közepe táján a zászlóaljparancsnokságon egy nagyobb szo
bában ültünk össze, kibővített pártvezetőségi értekezlet formájában a ,,Rajk-ügy" 
megtárgyalására. Emlékezetem szerint a következők voltak jelen ezen az értekez
leten: Szalvay Mihály parancsnok, Mező Imre híradó szakaszparancsnok, Képes 
Imre II. századparancsnok, Rajk László zászlóalj-párttitkár, Sebes Imre, a II. szá
zad párttitkára, Keszőcze Endre hadműveleti tiszt, Strauss Sándor híradó tiszt, 
Zsinkó Vilmos, az egyik század párttitkára és Marschall László (nem emlékszem, 
milyen beosztásban volt ebben az időszakban), továbbá Haász László a brigád őr
ségéből, Boros Miklós, a III. század parancsnoka és jómagam, Szalvay Mihály helyet
tese. 

A szót Haász László kapta meg elsőnek. Több mint egy órás vádbeszédet mon
dott. A vád lényege: Rajk és társai trockista tevékenysége. Valamilyen feljegyzé
seket forgatott a kezében, de szabadon beszélt, demagóg módon, tajtékozó dühvel. 
Jól emlékszem, a bevezetőben Rajkot úgy jellemezte, hogy egy erdélyi nemes fia, 
vádjai között az is szerepelt, hogy Párizsban élő élettársával szoros kapcsolatot tart 
fenn, noha annak párttagságát felfüggesztették. A visszataszító beszéd hatására az 
emberek izegtek-mozogtak a székeken. Mező Imre mellett ültem. Imre higgadt, 
nyugodt ember volt, de nem tudta magát türtőztetni, hogy egy-egy megjegyzéssel 
közbe ne vágjon. Igen sokszor oldalba lökött engem, vagy a másik szomszédját. 

Miután Haász László elmondta vádbeszédjét, a szót Rajk László kapta meg, aki 
mindenki csodálkozására nyugodtan ült a székén, mintha csak nem is róla lett volna 
szó. Megkapván a szót, csodálatos nyugalommal felállt, magatartása mintha csak 
megigézte volna az embereket. Minden indulat nélkül beszélni kezdett. 

Magas sovány arca kiálló arccsontjaival kissé mongolosnak hatott, abból a faj
tából, amely bölcsességet sugároz. Különösen mélyen ülő barna szemei vétették 
észre magukat. Járása nyugodt volt, még életveszélyben is biztonságot sugárzott. 
Érezni lehetett hallatlan önfegyelmét. Ahol megjelent, központja volt a társaságnak 
anélkül, hogy akarta volna. Minden körülmények között meg tudta őrizni a köz
vetlenségét. Az biztos, hogy végtelenül vonzó egyéniség volt. Mindenkihez meg 
tudta találni a hangot, fizikai munkásokhoz éppen úgy, mint entellektüelekhez, fiata
lokhoz éppen úgy, mint az öregekhez. Ugyanazt a nyelvet beszélte, senki számára 
nem volt idegen. Az első szavai még itt csengenek a fülemben. 

— Igen — mondta Rajk —, én olyan erdélyi nemesnek a fia vagyok, aki cipő
foltozással kereste meg a tizenhárom tagú családjának a kenyerét. Élettársammal 
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való kapcsolatomról és a magyar párthoz való viszonyáról, kijövetelem körülmé
nyeiről egészen pontosan tájékoztattam Haászt érkezésemkor. Haász a leghatá
rozottabban kijelentette, hogy minden a legnagyobb rendben van. 

Homályos dolgok azok is, hogy Nagy Pál veszprémi földmunkást, a KMP Köz
ponti Vezetőség tagját extramadurai hősi halála előtt néhány hónappal kizárták 
a pártból... 

Mindkét ember beszédéből világosan kiderült, hogy tulajdonképpen egy több 
hónapos ellentétről volt szó. Azon a napon kezdődött, amikor Raj k és társai Spanyol
országba érkeztek. Társai alatt a Budapestről nagyjából vele egyidőben érkezett elv
társak értendők—a Sebes testvérek és Zsilkó Vilmos, akikkel állítólag már Magyar
országon trockista agitációs tevékenységet folytatott. Haász vádjai között igen 
éles hangsúllyal szerepelt, hogy a vádlottak pártengedély nélkül szöktek meg Ma
gyarországról, mert a trockista tevékenységük miatt elvesztették a talajt a lábuk 
alól. 

Rajk beszéde után parázs vita kezdődött, s kiderült, hogy a jelenlévők között 
csak két ember szimpatizál Haásszal. A többiek haragosan szembefordultak vele. 
Tulajdonképpen Mező Imre is a vádlottak közé tartozott, de ő olyan népszerű volt 
és olyan nagy tekintélye volt nem csak a zászlóaljnál, hanem a brigádnál is, hogy 
Haász ellene szóló vádjait elengedték a fülük mellett. Ezért olyan határozat szüle
tett, hogy amíg megfelelő körülmények között, az illetékes helyen az ügyet teljesen 
ki nem vizsgálják, a következő elvtársak teljes jogú párttagság mellett semmiféle 
funkciót nem tölthetnek be: Haász László, Rajk László, Zsilkó Vilmos, Sebes Imre 
és Boros Miklós. 

Az értekezlet után a brigád küldötte záróbeszédében kijelentette, hogy mivel a 
vád (értsd a trockista tevékenység szálai) Magyarországhoz kapcsolódnak, lehetet
len tárgyilagosan döntést hozni, de veszélyes volna tudomásul nem venni az elhang
zott vádat. 

Egyelőre csak élőszóval elmondott visszaemlékezésekre vagyok utalva, ahogy a 
fent említett értekezleten elhangzottakat felidézem, de meggyőződésem szerint eljön 
az idő, amikor előkerülnek az eredeti jegyzőkönyvek. Elképzelhetetlen, hogy ilyen 
ne készült volna, s a jegyzőkönyvet az illetékes szerveknek el ne küldték volna. 

Tudomásom van arról, hogy Rajk László is közel 60—70 gépelt oldalas beadványt 
adott a Komintern -nek a spanyol párton keresztül, amit Beck János elvtárs spanyol 
nyelvre is lefordított. Az ügyről Mátyás László is részletes jelentést küldött, az ak
kor Barcelonában székelő bázis illetékeseinek és ki tudja hány jelentés készült még. 

Sokszor felvetődött bennünk a kérdés: miért lépett fel Haász László olyan ön
bizalommal ? 

A későbbi időkben is megbizonyosodtunk arról, hogy Haász valamilyen erőt érzett 
a háta mögött. A franciaországi magyar szekciónak például döntő szerepe volt a 
magyar önkéntesek spanyolországi szerepében. Utolsó fokon ez irányította a világból 
Franciaországba összesereglett magyar önkénteseket a spanyol frontra. A francia
országi magyar szekció legfontosabb vezetője pedig ebben az időben Szabó Ferenc 
volt, aki később, a háború alatt, igen gyászosan levizsgázott. Haász László, mint a 
spanyolországi magyar káderosztály vezetője, hivatali beosztásánál fogva szoros 
kapcsolatban volt Szabóval. 

,,A Rajk és társai" ellen indított eljárás idején Szabó magához hívatta Rajk 
akkor Párizsban élő élettársát, Schillinger Ilonát és közölte vele, hogy Rajk László 
egy trockista csirkefogó, akit ilyen tevékenysége miatt társaival együtt Spanyol
országban kizártak a pártból. Felszólította, hogy szakítsa meg minden kapcsolatát 
vele, ne viselje a nevét és ezt adja írásban. 

Révay Dezső, aki személyes kapcsolatban állt Haászszal Pesten a 30-as évek ele
jén, ugyancsak sokat háborúskodott vele, Haász őt is trockistaként üldözte. Szabó 
Ferenc Révaynét is behívta és azt követelte tőle, szóban tagadja meg a férjét, de 
mind a két nő megtagadta Szabó ilyen kívánságát. 
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A ,,Rajk-ügy" tárgyalása után néhány nap múlva kimentünk az ebrói frontra, 
amely legalább olyan pokoli volt, mint az első világháborúban a doberdói ütközet. 

Az augusztus 20-án indult többször megismételt fasiszta támadás tíz napi erő
feszítés után ismét kudarcot vallott. — Na most majd kipihenjük magunkat — 
biztatták a fiúk egymást. A pihenésből azonban semmi sem lett : a fasiszta vezérkar 
látta, hogy rohamozó hadosztályai nem érnek el semmiféle sikert, újabb erőket 
vont össze. 

Az újabb támadást a marokkói és az olasz hadtest három hadosztálya indította, 
alig három kilométer széles szakaszon. Minden arcvonalkilométerre egy hadosztály 
jutott. 

A biztos siker érdekében a főcsapás irányába 200 löveg tüze és 150 bombázó sző
nyegbombázása zúdult. Az ellenség fő célja az volt, hogy elfoglalja a 698 m-es ma
gassági pontot a Sierra de Cabals nevezetű hegyet. 

Zászlóaljunk ismerősként üdvözölte a magaslatot, amikor ismét odavezényeltek 
minket, a francia brigád egyik zászlóaljával közösen álltuk a sarat. 

„A vörösök a sziklákhoz tapadtak, a köves hegyoldalakba vették be magukat, 
sem tűzzel, sem vassal nem lehetett őket onnan kimozdítani. Sokszor utánpótlástól 
elvágva, lőszer és víz nélkül, napokig, hetekig ellenálltak. A győzni akarás felüle
tesen kiképzett munkásokból, föld után sóvárgó parasztokból, szebb világról álmo
dozó értelmiségiekből hősöket teremtett" — írta egy liberális holland lap tudósí
tója, aki a Francóék oldalán tudósított. 

Garcia Valino fasiszta tábornok pedig így emlékszik vissza erre az időszakra az 
ebrói harcokról írt munkájában : 

„Az átkaroló hadművelet Gaetta felé sem valósult meg és ezért az ütközet fron
tális támadások megszakítatlan zónájává alakult át, dombról-dombra szorítva az 
ellenséget; a Sierra de Cabals csúcsainak elfoglalása szintén nem sikerült." 

A marokkói hadtest 13. hadosztálya ezekben a harcokban állományának 80%-át 
vesztette el, ezt a hadosztályt ki kellett vonni a harcokból. 

Aznar tábornok, Franco hivatalos történésze pedig így ír : 
,,A rajok csak úgy tudtak előrehaladni, ha 10 méterenként bombákkal megtisz

tították a lövészárkokat az ellenségtől, amelyet sem az ismételt tüzérségi össztüzek, 
sem a sorozatos légibombázás nem vert ki állásaiból." 

„Szeptember és október hónapokban méterről-méterre kellett a terepet vissza
foglalni, tíz- és tízezer tonna hadianyag felhasználásával, mintha az egész területet 
hatalmas földrengés pusztította volna el." 

Ezekből a harcokból a magyar zászlóalj 64 napon keresztül vette ki részét és a 
legveszélyeztetettebb pontokon küzdött. Eajk László ekkor szakaszparancsnok volt. 

Franco csapatainak vezetői úgy vélekedtek, hogy a széles folyó mögött, a nehéz, 
sziklás terepen, a Condor légió műszaki csapatai által készített erődítményrendszer 
„áttörhetetlen" és ott nyugodtan alhatnak. A köztársasági csapatok azonban az 
éjszaka leple alatt meglepetésszerűen áttörtek egy ilyen vonalat. Három magyar 

. század, Rajk László szakaszával az élen, reggel 9 órakor végrehajtotta a zászlóalj 
elé kitűzött további feladatot is: elfoglalták a légvonalban 10 km-re lévő, straté
giailag fontos közlekedési csomópontot, Camposinest. 

Fogságba ejtették az ellenséges hadosztálytörzsét; összesen kétszer annyi foglyot 
ejtettünk, mint ahányan mi voltunk, pedig délután három órakor a hátunk mögött, 
a folyóparton az ellenséges tüzérség ontotta a tüzet, fejünk felett ellenséges légierő 
állandóan tevékenykedett. Összeköttetésünk sem jobbra, sem balra nem volt. A cso
mópont körüli magaslatokat azonnal megszálltuk. Géppuskafészkeket rögtönöztünk 
és sündisznóállás-szerű körkörös védelemre rendezkedtünk be. 

Az ellenség minden irányban mozgott körülöttünk, menekülő csoportok kerestek 
egérutat árkon-bokron keresztül, hogy kimeneküljenek a bekerítésből. A megerősítő 
csapatok mellékutakon a fő ellenállási vonalat igyekeztek elérni, így történt meg az 
is, hogy a zászlóaljunk többi része Szalvay Mihály vezetésével tőlünk balra (velük 
csak késő éjjel sikerült felvenni a kapcsolatot) egy egész ellenséges géppuskás századot, 
valamint egy gépesített tüzérüteget ejtett fogságba. 
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Ebben a káoszban állandóan járőröztünk az erdős, szakadékos terepen. Rajk 
László különösen kitűnt szakaszával, s egyre-másra hozta a hadifoglyokat. 

A Nemzetközi Brigádok kivonása előtti napokban azonban súlyosan megsebesült, 
amikor géppuskával saját maga védte az egyik kritikus magaslatot, amely az 
utóbbi napokban már többször cserélt gazdát. Aknaszilánkok tucatjai találták el, 
karját eltörték, s egész bal felsőtestét valósággal szétroncsolták. Halálos sebet kapott 
Zsilkó Vilmos is. Utolsó szava az volt, hogy most majd meglátszik ki a trockista. 
Senki nem tudta ugyanis megmondani, hogy Haász László ezekben a hetekben hol 
lapult meg. 

A feljelentő 

Haász demagóg szólamokkal, ügyeskedőén álcázott politikai, erkölcsi romboló 
tevékenysége, ami sok kárt okozott az ügynek és szégyent hozott a magyar önkén
tesekre, sokunkat gondolkodóba ejtett. 

Vajon hát ki is ez a Haász, hogyan került Spanyolországba, ilyen jelentős funk
cióba ? 

Furcsa dolgok derültek ki Haászról. 
Saját közlése szerint Moszkvából jött Isztambulon, Marseille-en keresztül Párizsba. 

Tarr Imrének és Szabó Ferencnek maga is jelezte érkezését. Haász és Tarr ugyanis 
egyaránt pécsi származású volt. 

1923-ban Gerő Ernő és Tarr Imre az emigrációból hazatérve Pécsen is végeztek 
illegális munkát, többek között Haásszal együtt. Lebukásukkor őt is letartóztatták, 
de két hónapi börtön után szabadulva hátat fordított a mozgalomnak, legfeljebb 
a perifériáján nyüzsgött ezután. 

1936. november 7-én indult Párizsból Spanyolországba, egy Tarr Imre által vezetett 
csoporttal. A 13. Nemzetközi Brigádba sorolták be őket, majd december végén a 
terueli frontra mentek. 

Haászt itt megbírálták a fronton tanúsított gyáva viselkedéséért. 1937 januárjá
ban a 13. Brigádot az andalúziai frontra irányították. Útközben Haász betegséget 
színlelve egy kórházba lemaradt, maj d ez ideig kiderítetlen módon, amikor a Nemzet
közi Brigádok káderosztályát szervezték, Albacetében termett és valamilyen úton-
módon ő lett magyar káderes, minden bizonnyal Gerő Ernő segítségével, aki ebben 
az időben Barcelonában a Komintern instruktora volt! 

Buzgón tevékenykedett és minden eszközt megragadott, hogy a magyar önkénte
sek fölé telepedjen, mint valamilyen mindenható. Még élnek olyanok, akik emlékez
nek ilyesfajta kijelentéseire: ,,Vedd tudomásul, én a magyar önkéntesek élet-halál 
ura vagyok." 

„Fogják meg" — a közmondás szerint így kiabál a tolvaj, hogy másra terelje a 
figyelmet. Haásznak is volt mit lepleznie a múltjából, s volt mit féltenie — pozíció
ját — a jelenéből. 

Működését azzal kezdte, hogy spiclihálózatot próbált kiépíteni. A megfigyelendők 
névsorában szerepelt például Szalvay Mihály zászlóaljparancsnok is, aki csaták hőse 
volt Spanyolországban, s akit harcostársai Csapa j évnek hívtak. 

Haász többek között Kúti Jenőnek is bizalmas levelet küldött, amelyben 5—6 
elvtárs nevét felsorolva kérte őt, hogy az általa feltett kérdések alapján küldjön 
számára kimerítő információt az illetőkről. Aláírás: „Hálásan köszönöm, mindenkor 
viszontszolgáltatásra készen — Haász László" (ezt a befejezést gyakran használta). 

Kúti Jenő, aki hosszú éveken keresztül egyik kiemelkedő aktivistája volt a fran
ciaországi mozgalomnak, felháborodással olvasta Haász levelét, már csak azért is, 
mert a megfigyelendőket — köztük Szalvay Mihályt — mind ismerte és tisztelte. 

A levélre nem is válaszolt, de bemutatta parancsnokának Szalvaynak. 
Basch Mária 1937 nyarán átutazóban benézett a káderosztályra, ahol Haász László 

fogadta ós igen arrogáns hangon azt üzente Szalvay Mihálynak, sohasem tesz láto
gatást nála, ha Albacetében jár, vegye tudomásul Szalvay, hogy ő, Haász a magyar 
káderfőnök. 

1937 nyarán és őszén, amikor Rajk László, Tömpe András, Sebes Imre és György 

— 536 — 



Albacetébe érkezett, Haász azonnal arról kezdett beszélni, valamilyen homályos 
párizsi forrásra hivatkozva, hogy az említettek trockistagyanúsak. 

Steinmetz Miklós magyar származású szovjet kapitány, Vecsésnél 1944-ben hősi 
halált halt parlamenter 1937 novemberében tett nyilatkozata azonban végképp 
leleplezte Haászt. 

Előre kell bocsátanom, Steinmetz—pécsi származású lévén — egész családja ismerte 
Haászt. Spanyolországban Grigorjev (G. M. Stern) szovjet katonai főtanácsadónak 
volt a tolmácsa és a jelzett időben éppen haza készült Moszkvába. Steinmetz szemre
hányást tett a magyaroknak, hogyan lehetséges az, hogy egy közönséges, a bűnügyi 
rendőrség által körözött sikkasztó legyen a magyar káderes. Mi viszont szemrehányást 
tettünk Steinmetznek, hogy erről miért nem tett eddig jelentést az illetékes vezetők
nek. Steinmetz hivatkozott a beosztásával járó szigorú előírásokra, de ígéretet tett, 
hogy az elmondottakról még elutazása előtt részletes jelentést tesz a spanyol párt 
Központi Vezetőségének, név szerint Edo (Edoardo de Onofrio) elvtársnak és a 
Nemzetközi Brigádok káderosztálya vezetőjének, Zselezov (Georgij Mihajlov) elvtárs
nak. 

Steinmetz elvtárs részleteiben a következőket mondta el: 
1. Haásznak Budapesten valamilyen cérnagomb üzeme volt, csalárd úton jutott 

újabb és újabb jelentős összegű hitelekhez. Mikor leleplezték, 1936 nyarán meglépett, 
először Bécsben kötött ki, majd onnan turistaként feleségével Moszkvába utazott, 
abban a reményben, hogy régi párttagságára hivatkozva ott majd valahogy elhelyez
kedik. 

2. Haászék felkeresték az akkor Moszkva mellett, Losinosztrovszkáján lakó 
Steinmetz családot, ahol előadták szándékukat. 

3. Steinmetzék azonban már értesültek a rádió és sajtó révén Haász ellen kiadott 
rendőri körözésről, tudniillik a család egyik tagja ezen a területen dolgozott, és ezért 
eltanácsolták őket a további látogatástól. Az esetre nagyon jól emlékezett Stein
metz Miklós Pesten élő testvére Irén is. 

Haászék ezután Moszkvában a Komintern magyar szekciója ajtaján kopogtattak. 
Először Kun Bélával akartak beszélni, azonban nem jutottak tovább a titkárnőnél, 
aki hidegen fogadta őket. Továbbra is kitartóan ostromolták a magyar szekciót. 
Közben folyt a spanyol polgárháború, s Haász azt a tanácsot kapta, hogy mint 
r é g i jó kommunista, menjen Spanyolországba és mutassa meg, hogy kicsoda. Ez 
elől nem térhetett ki és állítólag — szerinte — a szekció ajánlólevelével Törökor
szágon keresztül Párizsba indultak, a KMP ottani megbízottjához. 

Ezzel napvilágra került Haász múltja, amit hősi halált halt öccsének, Haász 
Istvánnak bátyjáról alkotott lesújtó véleménye is igazolt. Most pedig újabb hiteles 
adatok bizonyítanak. 

Előttem van a Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal kiadványának 1936. IX. 5. (XV. 
évf. 36. sz.) keltezésű száma, amely 5730. sorszám alatt közli a Haász (Hídvégi) 
László gombgyáros és felesége ellen kiadott körözést, mivel „alaposan gyanúsíthatok 
azzal, hogv 1936. június—július hónapokban négyrendbeli csalás bűntettét követ
ték el." 

Tanulságos idézni a Párttörténeti Intézet Archívumának anyagát is, e szerint 
Haász 1921-ben Baranya megszállt részein tevékenykedett, majd amikor e területet 
visszacsatolták, Bécsbe ment, ott került kapcsolatba Gerő Ernővel, aki bevonta őt egy 
kommunista iskolába. Ezután propagandamunka végzésére hazaküldték. Megbíza
tásával ellentétben azonban nem Miskolcra, illetve Budapestre jött, hanem Pécsre, 
ahol lebukott. 

Ügyét először Budapesten vizsgálták a Gerővel való kapcsolata miatt, majd át
tették a pécsi hatóságokhoz, ahol az emigráns Haász, akit politikai megbízatással 
küldtek Magyarországra, le is bukott. Hogyan kaphatott nem sokkal ezután ipar
engedélyt ? S az sem lényegtelen, hogy a hivatalos iratok szerint 1903-ban született, 
de Spanyolországban ezt a dátumot 1899-re változtatta, hogy 1919-es forradalmár
nak állíthassa be magát (Párttörténeti Intézet, 614. F. 1123. 11 830. 656. E. 1. csop. 
11. ő. e.). 

Felmerült a kérdés, hogy Steinmetz jelentése és a Rajk elleni vádak nyilvánvaló 
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alaptalansága ellenére az illetékesek miért nem intézkedtek azonnal és határozottan 
Haász ellen. Ennek az lehetett az oka, hogy a trockizmus elleni harc idején nem volt 
merszük a trockizmussal — alaptalanul — gyanúsított elvtársak védelmére kelni. 
Előttünk azonban teljesen világos volt, hogy az általa kiszemelt „trockisták" üldö
zése mögött Haásznak a leleplezéstől való rettegése rejlett. Elsősorban magát akarta 
csalhatatlan és éber kommunistának feltüntetni. 

Meg kell még röviden emlékeznünk az ügy további alakulásáról. 
Cséby Lajos a St. Cyprien-i internálótábor magyar pártitkára, valamint Tömpe 

András, a csoport másik magyar politikai vezetője és mások az alábbiakat mondják 
el: 

A határozat ellenére a táborban az egész kollektíva osztatlan elismerését és megbe
csülését, tiszteletét és szeretetét élvezte Rajk László. 1939 február második felében 
azonban a St. Cyprien-i internálótáborban a tábor pártvezetősége közölte a magyar 
csoport pártvezetőségével, hogy a spanyolországi határozat érvényes. Rajkra és tár
saira továbbra sem lehet semmilyen funkciót rábízni. Mi, internáltak, ismertük Rajk 
jellemét, áldozatkész, bátor és példamutató helytállását. Tudtuk azt, hogy 1939 
januárjában, súlyos sebeiből még egészen fel sem épülve, önként jelentkezett, hogy 
ismét fegyvert fogjon a spanyol párt hívó szavára. Sokan az elvtársak közül még 
a valódi nevét sem tudták (Firtos néven szerepelt), sem mozgalmi múltját. 

Annak ellenére, hogy Rajk egyéniségének megítélésében az elvtársak egyöntetű 
véleményen voltak, tudomásul kellett venni a felsőbb pártszerv döntését. Objektív 
helyzetünk miatt nem volt más választásunk, minden energiánkat soraink összeková
csolására kellett fordítani, az ellenség befurakodása és bomlasztó tevékenysége ellen. 
De megfogadtuk: minden erőnkkel azon leszünk, hogy a legfelsőbb fórum elé ter
jesszük a „Rajk-ügyet", a maga tiszta valóságában. Ez rövidesen, még 1939 júliusá
ban meg is történt. 

1939 nyár utóján a Vernet-i táborban a francia párt közölte az internált magyarok 
pártszervezetével, hogy a Rajkkal kapcsolatos határozat érvénytelen, mert a Fran
ciaországi Magyar Szekció vezetőségének az a véleménye, hogy a Rajk és társai ellen 
felhozott vád koholmány. Miután azonban tudomásuk szerint az üggyel a Komin
tern foglalkozik, nekik nincs joguk a határozatot véglegesen megváltoztatni. 

A táborokban (Gurs, Vernét) Rajk a frissen megjelent bolsevik párttörténetből 
illegális szemináriumot vezetett. Petőfiről tartott előadásán a szlovákiai és erdélyi 
magyarok is résztvettek. Az előadást közkívánatra több ízben meg kellett ismételnie. 

Az Argeles-i internálótáborban a magyar csoport pártvezetősége még egyszer, de 
utoljára foglalkozott Haásszal, s mint politikailag és erkölcsileg teljesen lezüllött 
embert a párt soraiból kizárta. A társadalom kitaszítottja lett, s egyetlen tisztes
séges ember, sem magyar, sem más nemzetiségű szóba nem állott vele. 

Éppen ezért nagy megdöbbenéssel vettünk tudomást arról, hogy Haásznak baráti 
segítséggel mégis sikerült Mexikóban kikötnie, ahonnan a felszabadulás után valaki
nek írt (ez a valaki Gerő Ernő volt), de azóta semmit sem tudunk róla. 

Egy ilyen aljas ember körmönfont rágalmai támasztották alá a Rajk elleni váda
kat. 

Epilógus 

Ráth Károly és Mátyás László a frontra indulva, 1944 júniusában, Moszkvában 
búcsúlátogatásra ment Rákosi Mátyáshoz. A Nemzetközi Brigádok is szóba kerültek, 
így Rajk is. Rákosi lelkükre kötötte, hogy Rajkot, aki állítólag Magyarországon van, 
kutassák fel és jól vigyázzanak rá, mert értékes elvtárs és nagy szükség lesz rá. 

1945. május 13-án, aznap, amikor Rajk hazaérkezett a nácik fogságából, a Köztár
saság téri pártközpontból felhívta telefonon Ráth Károlyt, aki akkor az Űj Szó szer
kesztőségében dolgozott. Ráth néhány perc múlva ott is termett. 

Rajk Révay Józsefet várta, egy órán belül Révay is megérkezett. Rendkívül örült 
Rajknak és így szólt: Jó hogy megérkezett, nagy szükség van a párt vezetőkre. 

Rajk megjegyezte ; hogy van egy pártügye Spanyolországból. 
Révai azonban legyintett: Ismerem, nagy marhaság. Az ügy már rég le van zárva. 
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