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Szülőhelyem nagy internacionalistái

Az 1. világháború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia fogságba esett „kb 1,8-2
millió katonájából 500 ezer"1 Magyarországról származott. A hadifoglyokat kisebb
nagyobb táborokban őrizték. A lakóhely, amely legtöbbször földkunyhókból és bara-
kokból állt, egészségtelen és túlzsúfolt volt. Az ellátásukra kiutalt összeg minimális),
a tüzelő, élelmiszer és a ruhanemű pedig a risztek és a táborparancsnokok szabad
zsákmánya volt.

A cárizmus képviselői nemcsak saját népükkel, hanem a fogságba esett kato-
nákkal szemben is mindent megtettek azok kizsákmányolására és megkínzására.

„Mindez, kiváltotta a hadifoglyok gyűlöletét a cári rendszerrel és oroszországi
kizsákmányolóikkal szemben."2

Amikor 1917. október 25-én győzött a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a
hadifoglyok nagy része már tisztában volt a szocialista eszmékkel, sőt sokan voltak
olyanok, akik közvetlen részt is vettek a proletariátus hősi küzdelmében.

A külföldi hadifoglyok nagy része fegyverrel vagy más módon harcolt az orosz
néppel közösen, az első szocialista köztársaság függetlenségének megőrzéséért.

De voltak olyanok is, akik hazakerültek és Magyarországon harcoltak a Tanács-
köztársaságért.

Ezek között a bátor harcosok között volt Molnár Mihály és Tigyi Antal. Az ő
életükkel ismerkedünk meg a továbbiakban.

Molnár Mihály

Kunszentmártonban született 1895 s/eptember 2"?-én. Apja 35 évig részes aratóként
dolgozott Kiss Istvánéknál, anyja pedig a háztartást vezet;-", emellett rendszeresen
mosni és takarítani járt Kiss Istvánékhoz.

20 éves vole, amikor a dél-tiroli, majd a/, orosz frontra került a gyalogsághoz
Utasítást kaptak, hogy egy tőlük 7-8 km-re levő maga-latoj foglaljanak el. A7 ehő
támadás nem járt sikerrel, így másnap kezdődött minden elölről. A magaslat elfoglalja
után Dubno felé irányították őket. Még el sem érték a várost, amikor a/ e-'red nagy
részét fogságba ejtették az orosz csapatok. A dranyici fogolytáborba kerültek. A táb"t-
ban csehek, németek és magyarok voltak igen nagy számban. Itt csak addig ina-adtnk,
nv'g elosztották őket.

Néhány nap múlva több foglyot, kö/tük Molnár Mihályt is a piacra vitték. Az
ide érkező ga;dag paras/tok válogathattak a foglyok között, hogy melyiket alkalmaz-
zák a/ otthoni munkára. Molnár Mihályt egy öreg paraszt, Mitrofán Nyeszterenko
vette pártfogásba. A/onnal kocsira ültek. Kb. 50 km-t utaztak. A hely, ahova meg-
érkeztek, egy tanyaközpont volt. Főleg mezőgazdasági munkát véglett, szántott,
vetett, aratott, de az otthoni kisebb munkákban is segített.

A munkaidő napi 10 óra, a fizetés pedig egy hónapra ; rubel volt. Az ellátás
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kezdetben nem volt megfelelő. Rájött, ha alkalmazkodik hozzájuk, beleilleszkedik az
ottani életbe, több élelmet kap és jobban is bánnak vele.

így is történt. Az 1917-es polgári demokratikus forradalom ebben a faluban érte.
Február 27-én, amikor az öreg Mitrofán Nyeszterenko meghallotta a forradalom hírét,
leverte a cár képét a falról.

Néhány nap múlva szabadon engedte Molnár Mihályt, mert ekkor egyes helyeken
a foglyokat már s/abadoknak nyilvánították. Molnár Mihály elindult, hogy munka
után nézzen, hiszen valamiből élni kellett. Rövid idő múlva találkozott egy gazdag
paraszttal, aki szívesen adott neki munkát, mert kellett a munkaerő. Ennél a háznál
tóbb fogoly volt, ezért az ellátás sem volt megfelelő. 191T október 25-én kitört n
Nagy Októberi Szocialista Forradalom és ekkor két társával, Tóth Andrással és
S/őke Mártonnal megszöktek a gazdától.

Lohvicába mentek és ott napszámos munkából éltek.
A szovjetek már felállították a helyőrséget, amely 120 tagból állt. A kadétok egy

éjjel rajtaütésszerű támadással foglyul ejtették a helyőrség 118 tagját. Mindössze két
embernek sikerült megmenekülni, akik azonnal a szomszéd faluba mentek segítségért.
Addig, niig a segítség meg nem érkezett, a városban nagy felfordulás volt. A gazdag
parasztok egymás után fogtak fegyvert, hogy- a szovjethatalom ellen harcoljanak. Pár
nap múlva megérkeztek a szovjet katonák, ezzel a nagy zavargásoknak is vége lett.

A parasztok megijedtek, és azonnal letették a fegyvert, a kadétokat pedig egy
éjjel a város melletti völgyben mégsemmisítették a szovjet katonák. Molnár Mihály
további feladata volt a s/ovjet katonák szállítása a városban. A rend helyreállításához
mintefo két hét kellett, s azután a katonák azzal engedték el Molnár Mihályt és még
néhány társát, hogy ók is szervezzék meg Magyarországon a forradalmat. Megmagya-
rázták, merre menjenek, sőt még puskát is kaptak. Az úton eltévedtek, és Kij;.-v előtt
egy frontszakaszba akadtak. A németek elfogták és a magyar hadseregnek adták át
ükét, majd szuronyos katonák kíséretében Breszt-Litovszkba mentek. Ott már sok
fogoly volt, akik politikai megfigyelés alatt álltak. A megfigyelés 50-55 napig tartott.
Más ennivalót nem kaptak csak zabosbükköny-főzeléket.

A csontig lesoványodotí embereket a megfigyelés letelte után hazahozták Ma-
gyarországra és a Mária Terézia laktanyába kerültek vizsgálati fogságba.

Mindenkit kihallgattak: ki hol volt, részt vett-c a harcokban, milyen beosztásban
volt. Akinél nem találtak ellentmondásokat, azokat 56 nap szabadságra hazaengedtek,
de ekkor is állandó megfigyelés alatt álltak.

A rövid pihenő után 1918 júliusában a volt foglyokat menetzászlóaljakba osztot-
ták, Molnárt Winkler századparancsnok vezetésével az olasz frontra vezényelték.

A háború végén a zászlóalj Ausztrián keresztül tért haza. A tisztek között nagy
vita folyt arról, hogy Bécsen keresztül, vagy annak megkerülésével jöjjenek-e. Végül
nbban állapodtak meg. hogy a bécsi pályaudvaron szállnak vonatra.

Pestre érkezve ennivalót kaptak, majd mindenkit hazaengedtek. Molnár Mihál>
visszatért Kunventmártonba. Itthon rés?t vett az illegális Kommunista Párt alapítá
fiában. Öt agitáci >s munkával bírták meg. Feladatul kripta, hogy minél több megbíz-
ható fiatalr vonjon be a párts-erve/etbe.

Az újonnan alakult illegális Kommunista Párt gyűlésein az ebben az időben
különö-en elterjedt újrágot, a Vörös Újságot és a Vi'.ágszabadságot olva ták. Rövidc-
sen megalakult a kunszentmártoni Földmunkások Szakszervezete, amelynek hamaro-
san 500-400 tagja lett. A Földmunkások Szaks/erve/ete célul tűzte ki a szegény-
parasztok anyagi helyzetének javítását és a tagok politikai nevelését.

1919. március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot, ami után megkezdődött a
Magyar Vörös Hadsereg szervetése, a Toborzó Bizottság székhelye a szolnoki Király
kávéházban volt.

Kunszentmártonból áprilisban indult el az első csoport, amelynek tagja volt

— 191 —



Molnár Mihály is. Köztük volt Füzesi Márton, Vágó Antal, valamint B. Nagy Mihály.
Molnár Mihály a hatvannyokas gyalogezredbe került. Megtörtént az ezred-

parancsnok választás, aki azonban, mert ellenforradalmár volt, 1919 május i-én meg is
szökött.

Az ezred új parancsnokot választott, Nagy Pétert.3 A Vörös Hadsereg igazi ezred-
parancsnokra talált. Közvetlenül a választás után Nagy Péter beszédet mondott a kato-
náknak. Beszédét így fejezte be: „Dörögnek az ágyúk, ide hallatszik a hangjuk. Lehet,
hogy több csatái1 veszítünk el, de a végső győzelem a miénk lesz."4 Szavait óriási taps
és éljenzés fogadta.

A katonák szemében felcsillanó öröm azonban nem sokáig tartott. Szolnokon
még aznap kitört az ellenforradalom. A parancsnokot, Nagy Pétert elfogták a fehérek.
A Vörös Hadsereg katonái többet sohasem hallottak róla.

Egy fehér tiszt a laktanyába is bemerészkedett és rövid beszédet mondott. Az
ellenforradalmárok oldalára akarta állítani a Vörös Hadsereg katonáit, s azzal fenye-
getődzött, ha a románok bejönnek a városba, úgyis internálják őket.

Az egyik katona, Kézsmárky László lelőtte a tisztet és megkérdezte a többieket:
- „Vállaljátok a harcot?"
A katonák válasza egy emberként hangzott:
- „Igen!"
Kézsmárky ekkor kiadta a jelszót:
- „Fegyverbe!"6

Mindenki a lehető leggyorsabban igyekezett ki a laktanyából. Az utcán 30-40-es
csoportokat alkotva mentek. Céljuk a hídfő elfoglalása és az ellenforradalmárok meg-
semmisítése volt. Az ellenforradalmárok felkutatásában az asszonyok és a gyerekek is
segítettek. A letartóztatott ellenforradalmárokat a laktanyába vitték, innen pedig a
törvényszéki épületbe.

Az ellenforradalom leverése és a hídfő elfoglalása után megkezdődött a 68-as
gyalogezred újjászervezése.

A Magyar Vörös Hadsereg újabb feladata volt a románok kiűzése az országból.
A 68-as gyalogezredre is igen nagy feladat hárult. A tiszántúli frontról indultak. Mind-
szentnél keltek át a Tiszán. Szétbontották a vasúti síneket!, hogy a román páncélvonat
ne tudjon keresztülhaladni. A románok sorozatos támadásait Abonyig sikerült vissza-
verni. Az egyik tiszt javaslatára Abonyban töltöttek egy éjszakát, mert az ezred fáradt
volt. A románok láncot alkotva csoportosultak a csapat köré. Nem tudtak ellenük har-
colni, mert kevesen voltak a román túlerővel szemben, így a románok elfogták és
drótkerítés mögé zárták őket. Ennivalót nem kaptak, mindaddig árpát ettek, míg az
abonyiak a segítségükre nem siettek. Egy hétig voltak ott, az ún. „Szende-major"-ban.

A Tanácsköztársaság bukása után a volt vöröskatonákat a Héjjas különítmény
vette át. Egy hónapig Kecskeméten voltak fogságban. Az igazoltatások után azok,
akiknek a papírjai megfelelőek voltak, igazolást kaptak és hazamehettek. Molnár
Mihályt is hazaengedték. Mint mezőgazdasági munkás dolgozott, valamint utak és
gátak építkezésénél segédkezett.

Rövid időn belül megjelent a „Földmunkások Lapja" c. újság, amelyet azonban
hamarosan be is tiltottak.

Állandóak voltak a házkutatások, különösen az illegális lapokat és könyveket
keresték. A magyar lapok és könyvek, a „Ki fizeti meg a háborút?", a „Múlt, jelen
jövő", valamint a Bratislavából érkező „Magyar Nap", mind-mind postán érkeztek, de
később már nem kézbesítették ezeket sem.

1930 tavaszán egymás után leplezték le az alföldi illegális kommunista pártokat.
Először a szarvasi, a mezőtúri, majd pedig a kunszentmártoni sejt bukott le.

Molnár Mihály és két társa, B. Nagy Mihály és Csepesz István a budapesti Markó
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utcai fegyházba kerültek. A vád: kommunista, valamint az állam és a társadalmi rend
felforgatására irányuló szervezkedés.

A kihallgatás és a vizsgálat 5 hónapon át tartott. Ez idő alatt a Pest vidéki fegy-
házban tartózkodtak mindhárman. A tárgyalásig szabadlábra helyezték őket. Az ügy
2 éven át húzódott. A tárgyaláson, amely 1931-32-ben volt, 6 hónapi börtönbüntetésre
ítélték Molnár Mihályt. Az ügyvéd fellebbezett. Az ügy a Királyi ítélőtábla elé került,
de ott helybenhagyták a büntetést.

A félévi börtön letelte után Molnár Mihály hazajött. Négy éven át állandó meg-
figyelés alatt állt. A tiszaföldvári szolgabíróság rendelete alapján eleinte hetenként
kétszer, később pedig hetenként egyszer jelentkeznie kellett a csendőrségen.

Egy alkalommal a munkások és parasztok „Munkát, kenyeret!" jelszóval felvo-
nulást szerveztek. A munkanélküliek egy listára írták fel a nevüket, amelyet a jegy-
zőnek továbbítottak.

A listán Molnár Mihály neve is szerepelt, de munkát nem kapott. Nyáron tudott
elhelyezkedni aratómunkásként az öcsödi Papp Lajosnál. A munkabér nagyon kevés
volt. Társaival sztrájkot szervezett, amelynek már az első napján meglett az eredménye,
hisz nyár volt és kellett a munkaerő. Bérüket 4 százalékkal emelték.

1938-ban Pestre ment, ahol kubikmunkát végzett. Esténként részt vett a szociál-
demokraták gyűlésein, amelyeket csak rendőri felügyelet mellett tarthattak meg. 2-3
hónaponként járt haza a családjához.

Pestről 1945 januárjában jött haza. A Kommunista Párt ekkor már legálisan mű-
ködött és 15-20 taggal rendelkezett. Molnár Mihály is bekapcsolódott a párt munká-
jába. Vezetőségi tag lett, emellett feladata volt a tömegek szervezése. 1946-ban párt-
citkárrá választották. Részt vett a termelőszövetkezetek alakításában. Az újonnan
alakult Zalka Máté Tsz elnöke, majd pártritkára lett. Jelenleg a párt nyugdíjasa és
a pártbizottság tagja.

Tigyi Antal

1S95. január 13-án született. Apja paraszt volt, anyja pedig otthon dolgozott, mert
nagy volt a család, 16-an voitak testvérek. Még egészen kicsi volt, amikor munkába
kelleti állnia. Először Kimszentmártonban Bagi Bélánál gazdasági cselédként, majd
a martfűi téglagyárban dolgozott.

20 éves volt, amikor 1915-ben elvitték katonának. Néhány hét múlva az orosz
frontra került, ahol 1916. július 26-án fogságba esett.

A fogságba esettekec a darnyicai closztótáborba vitték. Tigyi Aníal innen több
társával, többek között Szabó Elekkel, Sári Istvánnal és Fedházi Árpáddal először
Voronyezsbe, majd Osztrohovba került gazdasági munkára. Rövid idő múlva meg-
szöktek a rossz ellátás miatt. Szökés közben elfoglik őket, és a Szibériában levő bere-
zovkai büntetőtáborba kérditek. Ott nagyon rossz volt a helyzetük. Naponta kb. 10
ember halt meg részben a rossz ellátás miatt, részben pedig, mert a talaj az emberi
szervezetre káros, mérgező gázt tartalmazott. A tábort ezért a Nemzetközi Vöröskereszt
rövidesen fel is oszlatta.

A foglyokat Kurszkba s?állítoták, ahol pályafenntartó munkásként dolgoztak.
A forradalom kitörésekor, 1917. október 25-én a kozák őrök egyike az egyik barak

tetejére kitűzte a vörös zászlót. A táborban már korábban is végeztek felvilágosító
munkát, elsősorban a komis/árok, és egy fiatal kozák őrmester, aki később a Vörös
Hadsereg katonája lett. A forradalom kitörése után a foglyok között élénk politikai
szervezkedés indult meg. Terjesztették a röplapokat, és olvasták a „Vörös Űjság" című
politikai lapot. Egyenlő jogokat élveztek az oroszokkal; több bért kaptak, mint azelőtt,
és a munkaidő is csökkent, 12-13 óráról 8-9 órára.

A munkások rövid időn belül fegyvert kaptak. Fegyverük, ahogy ők nevezték a
„könnyű gépfegyver" volt. A fegyverszerzés után beléptek a Vörös Gárdába.



Tígyi Antal az V. nemzetközi zászlóaljba került. A zászlóaljhoz az orosz mun-
kásokon kívül különböző nemzetiségű volt hadifoglyok tartoztak: németek, csehek és
horvátok.

A magyar vöröskatonák számára jellemző, hogy egy szakasz - amelynek létszáma
kb. 60 volt - általában 12 magyar vöröskereszt katonával rendelkezett.

A szakaszparancsnok Fagyos Pál, a politikai megbízott Kovács Mihály volt. Az
újonnan alakult zászlóalj Bahmacsnál és Konotopnál a német csapatokkal került
szembe. Több napos csata után mindkét falu teljesen tönkrement, kb. 4-5000 ember
vesztette életét, de nagy nehézségek árán mégis győzelmet arattak a vörös csapatok.
Bahmacsnál Lenin beszédet intézett a Vörös Gárda harcosaihoz. Beszédében a mun-
kások összefogásáról, valamint a harcok eljövendő eredményeiről szólt. Céljuk ezek
után a közelben fekvő városok elfoglalása és az elfoglalt városokban a helyőrség fel-
állítása volt.

Kijev és Minszk elfoglalása minden nag>obb akadály nélkül sikerült. Miután
Minszkben felállították a helyőrséget, és a fáradt katonák néhány órai pihenőt kaptak,
meghallották, hogy a városhoz közel eső faluba lovas fehérgárdisták törtek be. A
zászlóaljat oda vezényelték. Három napi harc után győztek a vörös katonák, és az
elfogott fehéreket azonnal kivégezték. Minszk közelében egy 6-700 tagú 10 csapattal
találkoztak, amelynek vezetője egy 22 éves lány volt. A lány megszökött az apjától,
aki egyébként tábornok volt. Ez a fiatalokból álló lsapat határozottan a forradalmat
támogatta. Az Ogyessza, Harkov és Cserkaszi vonalon Kolcsak csapatával is találkoz-
tak. Az ütközet sokáig tartott, és bár a vörösek sok embert veszítettek győzelmet arattak.
Dnyepropetrovszk előtt fehérgárdista csapatokkal kerültek szembe. Mivel azok jóval
többen voltak, a zászlóalj segítséget várva visszavonult. Csakhamar megérkezett a bá-
nyászok segítsége, akik hátbatámadták a fehérgárdistákat. A fehérek csapata csaknem
teljes mértékben elpusztult. Az V. zászlóalj itt aratta legnagyobb győzelmét. R.öviddel
Dnyepropetrovszk elfoglalása után a németek kezébe kerültek. Három hétig Darnyi-
cában voltak fogságban, azután pedig Lengyelországba vitték őket megfigyelés céljából.
Az ellátás tűrhetetlen volt. Kétszáz emberre naponta 30 dkg zsír és 8 db kenyér jutott.
Mivel az élelmet nem a tábor területén osztották!, ezért egy alkalommal, amikor Tigyi
Antal és néhány társa mentek az ennivalóért, megszöktek.

Három napi gyaloglás után egy parasztházba mentek be. A paraszt ellátta őket
ennivalóval. Egy éjszakát töltöttek ott. Reggel megmutatta az útirányt, hogy merre
menjenek. Volt náluk egy térkép, és ennek segítségével próbáltak eligazodni.

A vasútnál - ahova a paraszt irányította őket - a váltóőr felismerte, hogy szökött
hadifoglyok.

Az egyik fékes védelmébe vette és egy vagonhoz vezette a nyolc foglyot.
Egy tehervonattal utaztak, majd amikor az megállt, a forgalmi irodára mentek.

Szerencséjükre a forgalmista, aki magyar származású volt, beleegyezett, hogy Kassáig
utazzanak. Kassától Hatvanig gyalog mentek. A nyolc barát itt vált el 1921 telén. A
hosszú és fáradtságos út alaposan megviselte a szervezetüket.

Tigyi Antal is beteg lett és 3 hétig 4o"C-os lázban feküdt. Felgyógyulása után
földmunkásként dolgozott Kunszentmártonban. 1921-ben az illegális mozgalom tagja
lett. A tagok közé tartozott Zsidó Péter és Dóba József is. Az illegális mozgalomban
állandó felvilágosító munkát végzett, és főleg a munkanélküliekkel tartotta a kapcso-
latot. Látogatta a „Munkáskör"-t is, de nem volt a tagja. A „Munkáskör"-nek egyéb-
ként sem volt határozott politikai programja. Az idejárok esetenként kártyáztak,
beszélgettek, és néhányan olvastak. 1932-ben a „Munkáskör" fel is oszlott.

Tigyi Antal és társai sok illegális lapot és könyvet olvastak. A könyveket, amelye-
ket egyik ismerősnél, Garáz Istvánnénál tartott, Budapestről, Holler Mihály révén
szerezték be.



Ilyenek voltak: A felszabadult világ, Az állványok alatt, A fekete kenyér, Gorkij:
Az anya, valamint Jack London: Vaspata című művei.

Tigyi Antal állandó csendőri megfigyelés alatt állt. 1935. X. 16-án este 1 detektív,
2 csendőr és 2 rendőr kereste fel a lakásán. Házkutatást tartottak. Három illegális
újságot találtak nála. Az ügyben, mivel az egy másik ilegális tevékenységgel is össze-
függött, a budapesti királyi ügyészség eljárást indított.

A vád: államfelforgatás vétsége.6

A Királyi Törvényszék 4 hónapi börtönbüntetést szabott ki, de ezt már nem kellett
letöltenie, mert a vizsgálati fogság felemésztette ezt az időt.

1935-től a Községi Elöljáróság még inkább megfigyelés alatt tartotta. Továbbra is
földmunkásként dolgozott, és állandóan részt vett a kommunisták illegális gyűlésein.

A felszabadulás után a Kommunista Párt, valamint a Földmunkások Szabad
Szakszervezetének az elnöke.lett. Részt vett a kungyalui Kommunista Párt alapításában
1949-1962-ig a Zalka Máté Termelőszövetkezetben dolgozott és a szövetkezet párttitkára
lett. 1957-ben belépett a Munkásőrségbe. Nyugdíjazása után 1963 tavaszán a Munkás-
őrséghez került, nappali szolgálatra. Jelenleg is ott dolgozik.

Munkáját jól végzi, mindenki szereti és tiszteli.

T o m p a J á n o s

Kecskeméten született 1897-ben. Anyja cselédlány volt. Gyermekkorában libákat
őrzött Tiszakiirt határában. Nevelőszülei Balkó Jánoshoz küldték Aszódra, ahol 5 évig
cipészinasként dolgozott. Szabadulása után Pestre, majd Törökszentmiklósra került és
ott volt segéd.

1915-ben, 18 éves korában a 38-as gyalogezreddel az orosz frontra került 1916 elején
A?, ezred Galíciában fogságba esett. Rovnoig gyalog mentek, innen pedig vagonokban a
darnyicai elosztótáborba szállították őket. Az elosztótáborból egy kaukázusi kőszén-
bányába került. A bányában a 200 magyar hadifoglyon kívül még tatárok, kínaiak,
valamint orosz munkások is dolgoztak. Az orosz bányászok élete csak abban külön-
bözött a foglyokétól, hogy fizetést is kaptak. A munkaidő napi 11-12 óra volt. Tisztál-
kodni nem tudtak, mert fürdő nem állt a rendelkezésükre. Egy ruhát kaptak, de rövid
idő alatt piszkos lett és elszakadt. A számukra épített barakkokban nem sokáig laktak,
mert ott igen sok tetű volt. A tetvek ellen úgy védekeztek, hogy a szabadban tüzet
raktak és itt tömörültek. Mindez a nagy zsúfoltság miatt is szükséges volt. A Nemzet-
közi Vöröskereszt Svéd Szervezetének Központja Rosztovából érdeklődött az ellátásról,
de a rossz viszonyokon nem változtattak.

A bányaigazgatónak jogában állt saját céljaira csendőröket tartani. A bányában
88 csendőr volt, akik amunkára és a rendre ügyeltek. Ezek bárhol és bárkibe bele-
köthettek és a legkisebb hibát is azonnal jelentették a bányaigazgatónak.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom kitörését - furcsa módon a bánya-
igazgatótól tudták meg, aki 1917 november első napjaiban Pétervárra utazott. Haza-
térve felháborodva mesélte a csendőreinek!, hogy őt, a gazdag urat „rongyos, topron-
gyos emberek" igazoltaták a városban. Ekkor a ceglédi Hörömpő János - aki már
ebben az időben is tudatos forradalmár volt - beszélgetés közben megjegyezte társai-
nak: „ez az igazi forradalom, és hamarosan ide fog érni!"7 Mivel a forradalom híre
már ide is eljutott, a munkások nyiltan is szervezkedni kezdtek. Gyűléseket, összejö-
veteleket tartottak, már az orosz bányászokkal együtt. Újságokat ritkán kaptak, magyar
nyelvű lapokat pedig egyáltalán nem olvastak. Az orosz forradalmárok röplapjai
azonban már ide is eljutottak. Ezek tudósításokat közöltek az orosz hadseregről cs
harcra buzdítottak. December 7-8-án a frontkatonák fegyvereket osztottak szét a mun-
kások között. A 200 magyar munkás közül hárman kaptak fegyvert. Tompa János és
két társa, Hörömpő János, valamint Cinege László.
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A fegyverosztás egyben a bánya átvételét is jelentette. Rövidesen megalakult az első
Munkásbizottság.

ö k hárman - a fegyverekkel - Szahnajában jelentkeztek a Vörös Gárdába,
Elsősorban a doni kozákok és a kadétok ellen harcoltak. A kadétok csapatát nem fel-
bérelt harcosok, hanem a gyárosok és földbirtokosok egyetemista és tisztiiskolás fiai
képezték. A doni kozákok terve az volt, hogy a Don vidékét saját tartományukká
kiáltják ki. Ennek reményében 1918 májusában csatlakoztak a németekhez ,hogy majd
német segítséggel valósítják meg terveiket. A németek azonban - kihasználván a ked-
vező alkalmat - minden kezükbe került holmit elvittek és segítés helyett csak bosszú-
ságot okoztak a kozákoknak. A vörös csapatok ebben az időben Rosztov és Lariciri
között harcoltak és nagy győzelmet arattak Szmelánál a kozákok és a kadétok felett.
A további harcokban Tompa János nem tudott részt venni, mert megbetegedett az
akkor igen elterjedt és veszélyes paratifusz betegségben. Két évig feküdi), majd fel-
gyógyulása után visszament a bányába. Itt dolgozott 1920-tól 1930-ig. Az intervenciósok
leverése után Tompa János volt a bányában dolgozók között az egyetlen magyar.
Munkatársai szerették és tisztelték. A munkaidő csökkent, jobbak lettek a viszonyok,
így állandóan képezhette magát. Olvasta Solohov „Csendes Don"-ját, és tanulmá-
nyozta Marx „Tőke" című művét. 1930-ban jó munkájáért 1 hónapos szabadságot kapott
azzal a kedvezménnyel, hogy ezt az év bármely időszakában kiveheti.

Elhatározta, hogy meglátogatja Magyarországon élő családját. A Szovjetunióban
maradt magyarok sorsát akkor az észt nagykövetség képviselte, így oda fordult az
utazással kapcsolatban. A magyarországi utazásra megkapta az engedélyt. Az 1 hónapos
szabadságot tavaszra kérte. Szobnál azonban elvették az útlevelét és már csendőrök
vártak rá, ami kizárta a lehetőségét annak, hogy visszatérhessen a Szovjetunióba. A
csendőrök a Markó utcai fegyházba vitték.

Ügyének kivizsgálása fél évig tartott. Hazaengedték, de állandó csendőri meg-
figyelés alatt állt. Tíz éven át eleinte hetenként háromszor, később pedig hetenként
egyszer kellett jelentkeznie a csendőrségen.

A nagyobb városokba nem utazhatott, a vásárokat sem látogathatta. 1936-ban
kiváltotta az ipart. Illegálisan a szakszervezet tagja volt, majd 1945 után Tiszakürtön
a közigazgatás helyreállításán dolgozott és belépett a Kommunista Pártba.

1945-ben az egyik tiszaföldvári iskolában az orosz nyelv tanításával bízták meg.
Egy évig ott tanított, 1964-ben ellátogatott a Szovjetunióba. Meglátogatta azokat a
területeket, ahol 1919-ben harcolt. Örömmel látta, hogy az egykori romok helyén ma
nagy és minden felszereléssel berendezett lakóházak, gyárak, üzemek, iskolák állnak.

Tompa János 70 éves, de frisseségét ma sem veszítette cl. Nemrégen nyugdíjazták
és most megelégedetten él újonnan felépített családi házában.

* * *
A polgárháború befejezése és a Tanácsköztársaság leverése óta mintegy 50 év telt

el. Kevesen maradtak életben, de akik élnek, azok emlékezetében máig is elevenen
élnek a harcok és sokszor emlékeznek vissza ezekre az eseményekre. Életük és harcuk,
a magyar forradalmi munkásmozgalom egyik legszebb része. A volt magyar hadifog-
lyoki, akik részt vettek a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgár-
háborúban, megalapozták és megszilárdították a magyar és a szovjet nép barátságát.
Jórészt a hadifoglyok tapasztalatai alapján indult meg Magyarországon a munkás-
mozgalom.

A magyar vörös katonák hősiességét és bátorságát nagy szeretei-tel őrzi mind a
szovjet, mind a magyar nép. A magyar és a nemzetközi proletariátus ügyéért vívott
narcuk nagy jelentőségű és feledhetetlen a magyar nép történetében, és ha összegezzük
a szocializmus építésében elért eredményeket, rájuk is emlékezünk.

RÚNYAI ZSUZSA
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