
EMBEREK AZ EMBERTELENSÉGBEN

I. Vallyon István Karcag—bucsatelepi tevékenységéről

Karcag város munkásmozgalmának történeti kutatása során a karcagi - 1932/33. évi
- illegális kommunista mozgalom periratát tanulmányoztam. A kommunista sejtek
egyikét Németh Lajos, a KMP összekötője a Karcaggal szomszédos Bucsatelcpen szer-
vezte meg. A s/egedi csendőrkerület a bucsatelepi sejtnek a felderítésével a karcagi
sejteket is felszámolta. A periratban szereplő személyeket felderítettem, meglátogattam
és meghallgatt-am őket.

A csendőrség irattárából megmaradtak a „Vallyon István és társai kommunista
szervezkedése" című dokumentumok. Ezek ismeretében kerestem fel Vallyon Istvánt,
aki az alábbiak szerint emlékezett vissza és tárta fel mozgalmi tevékenységét.

„Írástudatlan gazdasági cseléd volt apám egy tiszasülyi uradalomban, első gyer-
meke voltam a bét közül. Uradalmi gőzgépész lettem. Az I. világháborúban az orosz
majd az olasz fronton voltam katona. Mint annyi sok millió embernek, úgy nekem is
nagy tudatformáló volt ez a háború. A forradalom idején még olasz fogságban vol-
tam, igig. novemberében tértem haza. Űjra be akartak sorozni katonának, de nem je-
lentem meg a sorozáson. A csendőrök a szolnoki ügyészségre kísértek. Az ügyész uta-
sítására sem jelentkeztem a szolgabírónál, hogy az katonai szolgálatra bevonultasson.
Valami oknál fogva elfelejtettek engem. A következő években uradalmakban voltam
gőzgépész. 1950-ban a bucsatelepi báró Springer uradalmában lettem gépész, itt kap-
aolódtam be a munkásmozgalomba. Minden iránt érdeklődő ember voltam. Az ura-
dalomból vasárnaponként bejártam Bucsatelep községbe, az. uradalmi zsellérek körébe.

A bucsatelepi zsellérek a szomszédos Karcagra is eljártak munkát vállalni. A
karcagi emberpiacon találkoztak a bucsaiak a karcagi SZDP vezetőivel. Nyiri József
bucsai zsMér~paraszt ígn-ben a karcagi SZDP vezetőinek tájékoztatása és tanácsa
alapján kezdte meg a bucsatelepi SZDP szervezését. Karcagról hozott propaganda-
anyagok fokozták az érdeklődést a munkanélküli, nyomorgó bucsai zsellérek körében.
A pártszervezel megalakításához szükséges aláírások gyűjtésekor én lettem a megala-
kításhoz szükséges buszonötödik aláíró. A kérelmüket elvittük a szolgabíróságra, Szeg-
halomra. Az engedélyt rövidesen megkaptuk a működésre. Szekeres József - aki igig-
ben a forradalomban részt vett - a Vendéglős utcai lakását felajánlotta a pártszervezel
helyiségének.



A zsellérparasztok látva a környék földmunkás szociáldemokrata mozgalmának
erősödését, tömegesen léptek be a pártba, remélték, hogy a párt majd eredményesen
fog harcolni az érdekeiért, 1933 tavaszán már 250 férfi és 12 nő tagja volt a párt-
szervezetünknek.

Az alakuló gyűlésükön az Amerikát is megjárt idős Farkas Mihályt választották
meg elnöknek. Harcos elvemről ismerve azonban rövidesen engem választottak meg
helyette.

A szervezetünk - akár a karcagi vagy más földmunkás szociáldemokrata párt-
szervezet — gyorsan szerveződött, mert ebben az időben a zsellérparasztok legminimáli-
sabb létét fenyegető problémák halmozódtak fel. A párthelyiségben felolvasásokat
szerveztünk, mert sok volt az írástudatlan és kevesen tudtak előfizetni sajtótermé-
kekre. Tájékoztattuk, politikailag neveltük a szervezetünkbe bejáró tömeget, miköz-
ben magunk is tanultunk más szociáldemokrata vezetőktől. Küldöttségünk az alispán-
nál járt, ?nu:ikát és kenyeret követelve. Rövidesen inségmunkát indítottak a követelé-
sünkre. Egyszóval, bizakodva tekintettünk a jövő felé, mert a forradalmi fellendülést
országos méretűnek láttuk.

Én a Népszavában két esetben írtam. Mindkét cikkemben szembeszálltam a köz-
igazgatási és a csendőri önkénnyel és erőszakkal. 1932. május i-en az őrsparancsnok a
csendőrőrsre behívaiott. Kijelentette előttem: „Kiirtom magából a szociáldemokrata
elveti" Azt feleltem: - „Azt nem lehet, csak akkor, ha leszűri" Több mint egy órán át
hadonászott előttem, végül tehetetlenségében kizavart az őrsről. A párt helyiségében
és annak az udvarán gyakran jelentek meg a csendőrök, hogy megféleínlítsenek ben-
nünket. A pártszervezetünkben egy alkalommal az őrsparancsnok kijelentette: „Kérem,
vegyék tudomásul, hogy én minden lépésükről tudok, mert j pengőért elárulja valaki
az összejövetelük célját." Más alkalommal pedig a csendőrök ismét mondták ?iekem:
„Ügy vigyázzon, hogy a maguk pártjában van egy olyan ember, aki 5 pengőért nem
magát, hanem az édesapját is képes volna akasztefára juttatni." A besúgó személyé-
ről most nem kívánok beszélni, rábízom annak az ügyét e történeti adatok gyűjtőjére-:.

A hatóság nyomására az uradalomból rövidesen elbocsájtottak, még ajándékot is
kaptam, hogy minél hamarabb költözzem el. 2 szekér fűtenivalót; 60 kg lisztet; 30 kg
szalonnát. Az uradalom intézője és a számtartó kijelentették előttem, hogy a munkái,!
után sokra becsülnek, de ilyen szellemű embert nem tarthatnak. Munkanélküli lettem.
A bucsai zsellérparasztok szerettek és tiszteltek az elvi szilárdságomért, azok tartottak
el, én pedig nekik edény foltozást és egyéb barkács munkát végeztem.

A pártszervezetünknek kapcsolata volt - közigazgatás szerint - a Békés megyei
SZDP szervezetekkel, pontosabban a füzesgyarmati, a békéscsabai és gyulai pártszerve-
zetekkel. Ezeknek a pártszervezeteknek a vezetői forradalmi célokért nem küzdöttek,
ilyen irányit segítséget nem nyújtottak nekünk. Úgy gondolom, hogy a Peyer-féle szo-
ciáldemokraták voltak. A karcagi SZDP vezetői nem ezt az utat járták, ök éhség-
tüntetést szerveztek 1932. tavaszán. Küldöttségük az elöljáróságnál követelésekkel lépett
jel. Az ő példájukat követtük, amikor az alispánhoz mi is küldöttséget indítottunk.

1932. őszén a karcagi SZDP egyik vezetője, Németh Lajos átjött hozzánk Bucsa-
telepre, tájékozódott a pártszervezetünk helyzetéről. A következő év február hónapjá-
ban Németh Lajos másod>?iagával, Tüdős Imrével jött át hozzánk. Ekkor én és Né-
'neth Lajos értékeltük a kül- és belpolitikai helyzetet, a szociáldemokrata munkás-
mozgalom tevékenységét. Addig a következtetésig vezetett el Németh Lajos, hogy nem
a Peyer-féle SZDP, hanem az illegálisan működő KMP képviseli igazán a munkás-
osztály és a szegényparasztság érdekeit. Az elvi nézeteink megegyeztek és kölcsönös
bizalom alakult ki közöttünk. Németh Lajos képzett kommunista volt, követtem az el-
gondolásaiban, elfogadtam a vezetését, javaslatára a pártszervezetünkben egy illegális
kommunista szemináriumot szerveztünk a megbízhatóbb és arra alkalmas tagokból.
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'Németh Lajos elgondolása szerint a szemináriumban hét főnek kellett volna lenni, én
trónban csak öt fő megbízható párttagot mertem ajánlani.

Németh Lajos elővette a párttagok névsorát és a titkár nevére mutatott. Közölte,
hogy ez is alkalmas lehet, hisz" titkára a pártszervezetnek. Én nem javasoltam, men
az előbb említett csendőri kérkedés alapján a titkárra gyanakodtam, hogy ő lehet a
besúgójuk. Szavazással döntöttük el azt, hogy bevonjuk-e a titkárt a szemináriumba.
Bevontuk és ezzel meg is határoztuk magunknak, a pártszervezetnek és a kommunista
sejtnek is a sorsát.

Németh Lajos 1911 február és március hónapjában négy előadást tartott a bticsa-
telepi kommunista sejtnek. Nekünk, bucsatelepi nagybirtokon tengődő nincsteleneknek
új, ismeretlen, csodálatos, forradalmi harcra hivő, tudatformáló előadások voltak ezek.
A munkásmozgalmi archívumban elfekvő periratokkal tanúsíthatom ezeket. Németh
Lajos ellátott bennünket legális, féllegális és illegális sajtótermékekkel is, hogy egyéni-
leg is képezrük magunkat. A célja az volt, hoqy a községben kommunista forradalmi
elvű káderek nevelődjenek, akik majd tovább képzik, forradalmi elvűvé nevelik a
zsellérparasztságot. Erre kezdő lépések is történtek. A sejt tagjai kisebb csoportokban
felolvastak olyan legális sajtótermékeket, amelyek falun illegálisnak számítottak.

Az agrárproletárok forradalmasításának elgondolása Bucsateletien is elbukott az
ellenforradalmi rendszer éberségén, kegyetlen és mindent eltipró módszere következté-
ben. A zsellérek nem voltak gyakorlott mozgalmi emberek, nem rejtették a titkukat.
A besúgó pedig pontosan tájékoztatta a csendőrséget. Németh Lajos a sejtése és kö-
vetkeztetése alapján megszakította az előadásait, így nem tudta a csendőrség csap-
dába ejteni, tetten érni. Tízzel egy időben tovább súlyosbodott a bucsai zscllérparaszr
tok helyzete. A mirnknnélkülisée, fokozódásával nem tudták a családomnak a leg-
minimálisabb anyagi támogatását sem biztosítani. Lemondva a pártvezetői tisztségem-
ről, JÓ??, április végén nagy nélkülözések közepette négy gyermekkel és féleségemmel
kénytelen voltam az. idős apámhoz, költözni Tiszasülyre. Uradalmi munkás, summás
lettem otthon. Az otthoni zsellérek körében beszélgettem, tolitizáltam, agitáltam, de
a titkos könyveimet nem mutattam meg nekik, csak beszéltem azok tartalmáról. Ész-
revettem, hogy a csendőrök figyelnek engem. Rövidesen, iQtf. május végén őrizetbe is
vettek. A házkutatás során megtalálták nálam azokat a sajtótermékeket, amelyeket
Németh Lajos nekem adott. A. karcagi csendőrőrsre kísértek. A csendőrőrs fogdájában
értettem meg azt. hogy a KMP Németh Lajos által szervezett sejtjei voltunk, őrizet-
ben és a bírósági tárgyaláson láttam a KMP összekötőit, szervezőit és más sejtek
volt tagiéit. Nem féltem, nem tagadtam a tetteimet, felesleges is lett volna. A csendőr-
nyomozók elénk tárták a bizonyítékokat, a házkutatások során lefoglalt sajtóterméke-
kel. Az őszinte beismerő vallomásom ellenére is verni akartak a csendőrök. Azt felel-
tem nekik „engem úgy vériének meg, hogy pusztuljak is bele, mert nekem négy gyer-
mekem van kenyér nélkül, nyomorékon maradva ne lássanak engem, hogy nem
tudok nekik kenyeret keresni." Mégis a deresre akartak fektetni, végül a céltalannak
vélt kínzástól a nyomozást vezető elállt.

Kb. 2-1, hét után harmadmagammal a Markó utcai fogházba kísértek. Németh
Lajos és Magyar Ferenc össze lett bilincselve. Engem külön bilincseltek a csendőrök,
én vittem, hónom alatt a nyomozati iratokat. A fogházból engem rövidesen szabadon
bocsájtottak. Negyedév utáv az első tárgyalásra idéztek, majd a második tárgyalásra,
de nem mentem el. Családommal szörnyű nyomorban voltam. Feleségem az elviselt
nélkülözések következtében tífusz betegségben meghalt időköziben. A harmadik tár-
gyalásra a csendőrök vezettek elő 1934. február hónapban. A bírósági tárgyaláson talál-
koztam újra a rongyosruhás bucsai zsellérekkel és más ismert és ismeretlen vádlottak-
kal, őket is úgy kísérték fel a Markóba, mint engem. Kivéve a bucsai pártszerveze-
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tűnk volt titkárát, ő fekete ruhában, jól öltözötten jelent meg. Ellene nem emeltek
vádat, ő tanúskodott ellenünk.

A tárgyalás során a bírósági tanácselnök megkérdezte tőlem, hogy bűnösnek
érzem-e magam. Kijelentettem, hogy nem, de az ítéletbe bele fogok nyugodni. Az
elviselt csendőri és a bíróságon látott bírói önkény alapján kilátástalannak és magamra
nézve hátrányosnak gondoltam bármily ellenállást is. Egy hónap fogházbüntetést kap-
tam. Szabadon akartak bocsájtani. Nem volt pénzem a hazautazáshoz, ezért arra kér-
tem a tanácselnököt, hogy tartsanak ott, azonnal meg akarom kezdeni a büntetésem
letöltését. A kérésem teljesítette, így szabadulásomkor állami költségen térhettem
haza a családomhoz-

Az elviselt büntetés nem tört meg kommunista elvemben. Kiszabadulásom után
a tiszasülyi zsellérparaszti környezetem tisztelettel és nagyrabecsüléssel volt irántam.
A faluban több Vallyoit család van, én a kommunista Vallyon István megkülönböztető
nevet kaptam. A gőzfürésztelepen kazánfűtő lettem. A családomat éveken át magányo-
san neveltem. A következő években állandó csendőrségi megfigyelés alatt álltam. Le-
hetetlen volt számomra az, hogy tudatos, képzett kommunistává váljak. A csendőrök
időnként házkutatást tartottak a lakásomon, még az idegen szavak szótárát is elvitték
tőlem: • =-':i.v-.*-.-.<.-.'.'.;

A 30-as évek vége felé a politikai élet falun is fokozódott. A parasztok hozzám
fordultak tanácsért, mint tapasztalt baloldali emberhez. A nyilasok agitáltak, hogy
lépjek be a pártjukba. Velem együtt tömeget is nyertek volna. A későbbi évek foko-
zódó politikai eseményei a figyeltetésem ellenére is megnyilvánulásra késztettek.
Akadtak olyan ismerőseim, munkatársaim, akik elfogadták a kommunista elvemet, ami
ebben a helyzetben csak antifasiszta, háborúellenes és kormányellenes agitációban tűn-
hetett ki. A szovjet nép ellen indított fasiszta hódító háború kezdetéit környezetein-
ben már nyíltan beszéltek a háború ellen. Ez alkalom volt arra a lesben álló magyar
fasiszta erőszakszervnek, hogy leszámoljanak velem újból. 1941. július hónapjában
ellenem és Csillik József munkatársam ellen büntetőeljárást indított a honvédelem
ellen irányuló izgatás címén. (Perirat száma: 11 679 '11)41. k. ü.). Kellő bizonyítékok hiá-
nyában ítéletet nem hoztak ellenem, de azonnal internállak. A háború éveit a zala-
egerszegi internáló táborban töltöttem. Rettentő nehéz volt elviselnem, mert a máso-
dik házasságomból is születtek gyerekek. 11)44. novemberében sikerült megszökni az
internáló táborból. Budapesten a legidősebb lányom bújtatott, ott értem meg a fel-
szabadulást.

Hazatérve Tiszasülybe, a község forradalmi átalakulásának középpontjába kerül-
tem. A KMP titkára, a községi földosztó bizottság elnöke voltam, ezeken kívül még
egész sor községi, járási és megyei tisztséget töltöttem be egy ideig. A felszabadulást
jo éves korral, megtörve, megfáradva értem meg. Egyre kevesebbnek éreztem az én
képességeimet és egyre csökkenő erőmet és energiámat a későbbi éx-ek kemény, küz-
delmes harcaihoz. Átengedtem a tisztségeket a fiatalabb nemzedékeknek.

Megöregedve, magányosan maradva a családomtól és az elvtársaimtól éltem az
éveket. A jo. évemet is meghaladva váratlanul felkeresett a faluszéli lakásomban
„Vallyon István és társai kommunista szervezkedése" című bírósági perirat alapján e
történet feldolgozója. Nem tagadom, sírva fakadtam, amikor meleg elvtársi üdvözlő
szóval köszöntött rám az elvtárs. Nagyon meglepett ez az eset. Nem akartam hinni azt.
hogy akad még valaki, aki kutatja, feltárja az ellenforradalmi rendszer e küzdelmes
és gyötrő éveit és emléket állít a látszatra jelentéktelen munkásmozgalmi történetnek."

Vallyon István veterán szerényen „a látszatra jelentéktelen munkásmozgalmi tör-
ténetnek" említi a fent leírt dolgokat, de az olvasó érti és érzi, hogy az egész életét
betöltő hősi küzdelem volt az embertelenségben az emberért.

Kocsis László
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II. A beszélő cédula

Felszabadulásunk 25. évfordulójának megünneplésére készül Szolnok m^gye kun-
sági része is. Ide már oktjóber első hetében megérkeztek a Vöröshadsereg felszabadító
csapatai. Túrkevére október 8-án vonultak be Dévaványa és Gyoma-Endrőd irányából
az első szovjet egységek.

A nagy történelmi idők emlékeinek gyűjtése során sok érdekes dokumentum kerül
még ma is elő a fiókok rejtett zugából. Elsárgult, kopott kir. papírdarabok történelmi
események emlékeit tárják fel előttünk. Nem lesz érdektelen egy ilyen kis szakadozott
szélű, kopott levélke ismertetése.

Tintaceruzával írt cirillbetűs írás, magyar fordítása így szól:

„Katonák és parancsnok elvtársak. Kérem ezt a nőt ne bántsák. Nála
van a Vörös Kereszt. Ö ápolta a sebesülteket, végezte a kötözést, kihordta
a csatatérről a katonákat.

1944. X. 25-én.
Olvashatatlan aláírás

hadnagy, sebesült tiszt"

Egyszerű kis szöveg, ma már nem nagy jelentőségűnek látszik. A valóságban
annak idején, 25 évvel ezelőtt oltalomlcvél értékével bírt ez a pár sor írás. Azok a
szovjet katonák, akiknek ezt felmutatták hálás mosollyal tisztelegve fogadták Ducza
lstvánnét és családját Túrkevén, aki annak idején, mint a Városháza házmesterének
felesége a pincében rejtegette és ápolta a súlyosan sebesült szovjet katonákat.

De lássuk csak mi volt ennek a kis papírdarabnak a hátterében.
A Vörös Hadsereg 1944. október 8-i bevonulása után a közvetlen harci esemé-

nyek egy darabig elkerülték Túrkevét. Október 19-én reggel Szolnok térségéből elin-
dított páncélos német- ellentémadás azonban már aznap déltájban elérte a város sze-
gélyét. A nagyszámban előnyomuló „tigrisek" és egyéb páncélos harckocsik behatoltak
a városba, ahol súlyos utcai harc fejlődött ki. A szovjet haderő átmenetileg kiürítette
a várost és csak 3 nap múlva október 22-én szabadította fel újra Túrkevét.

A súlyos veszteséggel járó utcai harcok után a hátrahagyott sebesülteket a lakos-
ság vette gondjaiba és a harcok szünetében beszállították őket a Városháza pincéjébe,
ahol az óvóhelyen és a szalonnaraktárakban hirtelen berendezett segélyhelyen vették
ápolásba.

Ducza István házmester családtagjai segítségével szalmát terített a padlóra, ez pó-
tolta az ágyakat. A sebesültek elsősegélyben részesítését - minthogy egyetlen orvos sem
maradt Túrkevén - Kollár József állatorvos és Adametz Ede patikus látták el. Segít-
ségükre álltak a sebesültek gondozásában Boros Ica fiatal tanítónő, mint vizsgázott
vöröskeresztes nővér, Finta Sámuel szobrász és még mások. A többnyire súlyos sebe-
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sültek ápolását Ducza Istvdnné végezte, ö volt, aki helyet adott a Városháza pincé-
jében az oda bevánszorgott, vagy beszállított sebesült szovjet katonáknak. Teleki ]á-
nosné városházi takarítónő segítségével odaadóan ápolta és ellátta élelemmel őket.

Összesen 52 sebesültet ápoltak és élelmeztek itt 5 napon át, anélkül, hogy erről
a visszatérő németek tudomást szereztek volna. A lakosság köréből is akadtak szá-
mosan, akik élelmet vittek a sebesültek ellátására. Nehéz volt ezt a néhány napot
átvészelni, különösen azt a két napot, amelyet a németek még a városban töltöttek.
Október 22-re virradó reggel a szovjet erők újból visszatértek, s ezzel Túrkevén végleg
befejeződtek a harcok.

A városházi óvóhelyen berendezett szükség segélyhelyen is megjelentek a szovjet
katonák, elsőnek egy 4 tagú tiszti csoport, amelyet Márki Gábor, a szovjet Vörös Had-
sereg veteránja, a város akkori vezetője irányított ide.

Az előző napok súlyos utcai harcaiban elesett szovjet katonák eltemetésére már
idő nem lévén, a visszavonuló Vörös Hadsereg kénytelen volt ezeket a csata színhe-
lyén visszahagyni. Sajnos, a város nyugati peremén szétszórtan heverő halottakat né-
hány elvetemedett, lelketlen ember kifosztotta, levetkőztette. A visszatérő szovjet csa-
patok megdöbbenve vették tudomásul halottaik meggyalázását és felháborodásukban
- állítólag - súlyos megtorlást helyeztek kilátásba. A lakosság körében elterjedt hí-
resztelések a megtorlásról, amely a város felgyújtásáról, és más büntetés módokról szól-
tak, rémületbe ejtették a város lakosságát. Bár az akkori városvezetők szerint ilyen
retorzióról s/ó sem volt, még ma is tartja magát az a felfogás, hogy a város azért
menekült meg a súlyos büntetéstől, mert a szovjet hadsereg sebesültjeit ezekben a sú-
lyos órákban olyan önfeláldozóin, emberségesen ápolták az egyszerű túrkevei emberek.

Valóban úgy is történt, hogy mikor a visszatérő szovjet hadsereg tiszti bizottsága
az óvóhelyen ápolt sebesülteket kihallgatta, utána meleg kézfogással mondott köszö-
netet Ducza 1 stvánnénak és mindazoknak, akiknek áldozatkész fáradozása 51 sebesült
katona életét mentette meg. A sebesültek közül csak egy halt bele súlyos sebeibe.

A hála kifejezésének maradandó jeléül ar ápolásban résztvevőknek az itt közölt-
höz hasonló szövegű igazolványt állítottak ki. Ez a kis cédula szinte varázserővel
hatott, ha azt felmutatták a szovjet katonáknak. Megkímélték a ház népét minden
kellemetlenségtől. A családtagok ma is kegyelettel őrzik ezeket a „beszélő cédulákat",
a nagy történelmi idők „kis" emlékeit.

Dr. Győrffy Lajos
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