
EGY KATONAKÖLTŐ NYOMÁBAN

„Kevesen tudják, hogy van egy költőnk, aki 22 évesen, 1919. augusztus 7-én fejezte
be tragikusan szép életét, mint a forradalmi eszmék, a példamutató hazaszeretet hősi
halottja."

Az Élet és Irodalom irodalmi és politikai hetilap 1968. november 30-i számában,
Jankovich Ferenc írásában fedeztük fel nevét.

A cikk elolvasása után megérlelődött bennünk az elhatározás, alapszervezetünk
névadójául fogjuk választani a fiatalon hősi halált halt költőt.

Felkeressük azokat az idős vörös katonákat, akik ismerték őt, összeszedegetjük
verseit, verstöredékeit, melyek még fellelhetők és erőnkhöz mérten megpróbálunk méltó
emléket állítani Leél Leónak, a katonaköltónek.

Leél Leó, 1897-1919. Költő. A Galilei kör tagja. Csak ennyi található a Párt-
történeti Intézet visszaemlékezési csoportjának kartonján.

Emléke csak néhány megmaradt bajtársa szívében él még tovább. Legjobb barátja
a 6. tengerész század egykori parancsnoka még az emlékezők között van, és őrzi tovább
az ismeretlen költő emlékmécsesének gyengén pislákoló lángját.

Otthonában kerestük fel Nagyselyki László elvtársat, aki nagy örömmel tett eleget
kérésünknek. Az általa rendelkezésünkre boc-á tott egykorú dokumentumok, valamint
emlékező szavai nyomán egyre jobban kirajzolódott előttünk a hősi halált halt vörös
katona: Leél Leó, a II. Tengerész Zászlóalj politikai biztosa, be nem teljesült költői
életművével együtt.

Magunk előtt láttuk, amint fegyverdörgés közt született kusza feljegyzésekkel,
versekkel, a kezében fegyverrel nézett szembe sorsával, amely a halált érlelte számára.

Leél Leó egyik alapító tagja és vezetőségi tagja volt az Ifjúmunkások Országos
Szövetségének, a későbbi KIMSZ-nek. A Tanácsköztársaság idején feleségével, a néhány
éve elhunyt Pál Elzával együtt tagja volt a VI. kerületi tanácsnak.

Erre a tisztségre politikai és költői hitvallása tette alkalmassá. E hitvallásról
méltó képet kaphatunk alábbi verséből:

A ti szavatokat köszöntjük először,
ifjú proletárok, szent legények.
Sakálvijjogás, rút károgás között, í
mindent túlzengő harci zenének.
És mint jászolbélit a vének,
köszöntünk itt, gyárak gyermeknépe.
S kit szemetekben áhitva imádunk:
új idők új emberének képe.
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Ti lesztek az Üt, Igazság és Élet,
torkotokból az új, élet dalol.
Gyilkos gyárak, kormos kazánok
és durva mestertenyerek alól.
Ti lesztek nekünk :az utat mutatók,
Sötét utunkon világító tűzfények.
Kíntól, koromtól mocskos kis arcok,
nekünk lobogók, megannyi zászlók.

Szent Ifjak, kik bátran rivalljátok:
nem kér, nem eped, nem cseng, nem vár;
veszi, mit már úgyis véren váltott,
véren vett s kínnal - oly ideje már,
Ur akar lenni magáén végre),
s Ür lesz, - mert akar - a proletár.

A vers az „Ifjú proletár" című lap első, 1919. január 31-i számában jelent meg
és méltán tarthatjuk a lap címadó versének is. Ez a vers az egyetlen, amely életében
nyomtatásban megjelent.

„Az igazat kell mondani, hisz a hazugságot nem lehet bizonyítani." - szokta
mondani.

A nép nyelvén beszélt, az egyszerű emberek szerették és hittek is benne.
„Hosszú gyerök, kis Petőfi" - jellemezték bajtársai.
Az 1919. február 20-i Conti utcai véres öss2ecsapás után elfogató parancsot adtak

ki ellene. Előbb a Pannónia utcai rokkant otthonban rejtőzködött, majd egyik barát-
jánál, a későbbi fegyvertársánál - végül Vántus Károly egykori nagyváradi kormány-
biztosnál talált menedéket.

A Március 21. ismét Pesten találta. Tagja volt az ötszázas tanácsnak és fáradha-
tatlanul tevékenykedett. Azután egy kicsit elcsendesedett. A nép csodaváró hangulata
itt-ott már csalódássá, elkeseredéssé vált. Magas állásokba hívták, de elutasított min-
dent. Levelében így írt erről feleségének:

„Kedves Elzám!
. . . annyi könyöklést látok magam körül, hogy elundorít. Engem is hívtak ide-

oda, magas állásokba, kényelmes karosszékekbe. Én nem ülök le sehova, csak olyas-
mit vállalok, ami nehéz és nem csak fontos, de veszélyes is. Tudod Elzám, most már
sokan megfeledkeznek arról, hogy nem győzhet olyan eszme, amiért csak élni érde-
mes. Én is beülhettem volna kényelmes karosszékekbe, de nem tartom becsületes em-
bernek azt, aki ilyenkor nem a kemény és veszélyes feladatokat vállalja, hanem a
párnázott fotelek kényelmét és az íróasztalok biztonságát. Apámtól tanultam!, hogy
mindenkinek az a hazája, ahol minden vadrózsabokrot ismer. Én most látom ezeket
a vadrózsabokrokat zöldelni, bimbózni, nemsokára virágozni is talán, de azt is tudom,
hogy a vadrózsa nem csak illatos virágokat, hanem töviseket is terem . . . "

1919. április 29. A Józsefvárosi pályaudvar tele frontra induló vörös katonákkal.
Szikrazápor, fojtogató szénfüst, vonatok dübörgése, asszonyok zokogása, gyermekek sí-
rása. Leó egy lőszeres ládán ül és ír, mellette öreg, rokkant katonabarátja, Dezső.
A kürtszó és a hosszú mozdonyfütty indulást jelez a szerelvénynek, mely a Vágó had-
testet szállítja le Ceglédre. Leó leáll, egy papírlapot ad át Dezsőnek: „Tedd el em-
lékbe, Deske." Megölelik egymást, elbúcsúznak.

Dezső még sokáig ott áll a sínek mellett és mankójával integet az egyre távolodó,
majd a messzeségbe tűnő vonatnak. Előveszi a papírlapot és olvasni kezdi:
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„Szikrázva dohogó mozdonyok vörös tüze,
falja fel rejtelmét ostoba éjnek.
Lássuk tisztán a dolgok körvonalát,
ne nézzük gyilkosnak az ártatlan bokrot.
De ne higgyük bokornak azt se,
ki talán épp ellenünk törne
harsogó dallal törd meg a hajnal
szürke borzongását, gyáva vacogását.
Hogy lássuk ki az, ki velünk dacol,
s ha menni kell, velünk menetel.
Vagyunk sokan, kik tudjuk miért s hova,
mind félre hát, ki csak a port veri fel.
És forrjon torkára annak a hangja,
ki csak mímelve dalt, hamisan énekel,
így lesznek soraink tömörek, zártak.
Ajkukon így zeng majd tisztán a dal.
Végső harcra így dübörögnek a bátrak.
Hosszú utunkon így ragyog ránk a diadal."

A tovadübörgö szerelvények magukkal viszik a győzelem reményét, az akarást,
a szebb holnap igéretét. Ez maga az újjászületett igazi Vörös Hadsereg. A nép had-
serege.

Cegléd, 1919. május 1. Az ország népe első szabad Május i-ét ünnepli.
A Vágó-féle első hadtest húszezer katonája dübörgött el díszmenetben a hadtest-

parancsnok előtt. Köztük a nemzetközi légiók, az első vörös gyalogezred, munkás
ezredek és a vörös tengerész ezred. Leó egy domboldalon, szédült mámorban, büszke-
ségtől eltöltve szemléli a lelkes hadsereget.

A románok Szolnoknál vannak; ahol a fehérek vették át a hat-almat. De ezek
a lelkes légiók ha megindulnak, elsöprik maguk előtt a világot.

„Cézár! A légiók, melyek döngve
dobognak holnap keletnek,

Nem fényes vértekben csillogók,
ezüsttel pénzelt barbár zsoldosok.

Látod, csak vásott csalánszövet
borítja testüket. És éhesek!

Lábukon kopott bakancs* s a fejeken
nem villognak taréjos sisakok.

Cézár! Ezek nem a Te légióid!
Nem hódítani mennek világot,

Hispániát vagy Galliát: Csak néhány
kis tanyát, Abonyt és Szolnokot,

Nem sípra, dobra, harsonára lépnek,
fölöttük nem ragyognak császári sasok.

De forró szívük lángja perzsel minden
rosszat, mit a múlt itthagyott.

S ezek az éhes légiók, e rongyosok,
Cézár! - meghódítják a holnapot!"

A 6. tengerész század parancsot kapott:
„ . . . biztosított menetben azonnal elindul Törtei község felé. A község előtt egy

szakasszal őrszerűen megszállja a Beretvás-tanya és a Jalsovitzky-tanya 102-es pont
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vonalat és északi irányban összeköttetést keres a Szolnok felé nyomuló i-es Vörös
Ezred jobbszárnyával. A század többi része megszállja a község keleti szegélyét és
további parancsig ebben a vonalban marad."

A légiók tehát megindultak. Szakadó özönvízben, sártengerben, egy rohanásban
érték el az áradt Tisza partjait.

„Annyi tespedt lomha nap1, mind másnak derengett.
Mennyi drága szép idő osont el tolvajul, bután.
S a túlsó partról gőgösen, mind más kürtszava zengett.
Míg fanyar füvek között kuporogva lestünk át a Tiszán.
Éjszaka van még, előttünk surranva csobban a szőke folyó.
Szúnyogcsordák szívják a vérünk, hallgatni és tűrni kell.
Fáklyák nem lobognakl, elrejt még az éj puha leple.
Zászlók sem lengenek, csak színük lángolása a miénk.

De tüdőnk már feszülten tágul, szívünkben már dobog a dal.
Haldokló éj, sötét kárpitját már nekünk tépi széjjel,
És jő a hajnal, ragyogó szivárvány színekre rózsaujjaival.
Holnap! Villogó szuronyok hegyén visszük át a lángot.

Hajnal segíts, hogy átvigyük az új világot!"

Harsogva, zúgva szállt az Internacionálé a messzeségbe. Át a park fái között,
a falu házacskái és gőgös kúriái fölött és valahol a szőke folyón enyészett el a gátak
mögött. Meghallották odaát is. Válaszul megdördültek a román ágyúk és köpködve
szórták lövedékeiket az innenső partra. De a lelkes katonák már nem haragudtak
a román tüzérekre, hisz ez az ágyúdörgés most hozzátartozott a dalhoz, a komor,
fenyegető üzenethez.

Soha igazabban nem zengett még az Internacionálé.
„Ez a harc lesz a végső."

Igen, végső lesz ez a harc: Hajnali négykor felröppen a három vörös csillag-
rakéta és a harc megkezdődik.

Július vége. A Vörös Hadsereg elárult támadása visszavonulással végződött.
Elsősorban a tengerész ezred fedezte délről a Vágó-hadtest visszavonulását az egyet-
len szolnoki hídon át. A tengerészek a mezőtúri piactéren várták menetkészen a to-
vábbi előnyomulási parancsot.

A várt parancs azonban visszavonulást rendelt. Vissza a Tisza mögé!
Leél Leó ekkor felállt egy lőszeres kocsi bakjára és így fordult a katonákhoz:
„Nem tartóztatok senkit! Aki fél, már indulhat, ahova akar. Életért esengő,
egyenruhás koldusokra nincs itt szükség. De aki marad, annak tudnia kell, hogy
nehéz feladat vár ránk. Mert előre menni, meghatározott célok felé, zászlókkal,
nótaszóval - könnyebb, mint visszavonulni. Amikor már az ellenség ágyúi dö-
rögnek, az ő zászlóik lobognak és kürtjeik harsognak. Amikor az ellenség kény-
szeríti ránk az akaratát, miért harcolhat még a katona?
A többiekért, a katonabecsületért.
Mégegyszer mondom: aki fél, mehet!"
Akkor ott, a mezőtúri piactéren kivált a katonák közül Selyem Gábor, egy öreg

kecskéi parasztember és így szólt: ?
„Való igaza van a kommiszárnak embörök! Mert tisztességesebb böcsületben
elpusztulni, mint böcstelenségben mögmaradni..."
Senki sem lépett ki a sorokból. Leél Leó levette sapkáját.
„Hetven évvel ezelőtt a diadalmas szolnoki csata után, amikor Damjanich meg-
szemlélte a honvédsereget, a harmadik vörössipkás zászlóalj előtt levette a sap-
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kit és csak ennyit tudott mondani: Fiaim: Győztes csata után nincs szükség
vigasztaló szavakra. Nekünk most sokkal inkább szükségünk lenne vígasztalásra,
biztatásra. De én nem akarok sem vigasztalni, sem biztatni. Elindulunk és ha
tudjuk, teljesítjük feladatunkat. Én csak egyet ígérhetek. Igyekszem méitó lenni
ho/vátok."

„Addig csak egy vagyok, míg élek,
egy, mint a többiek.

S ha úgy kell, hogy többé ne legyek,
akkor millió leszek.

Mert milliók szívében élünk így tovább,
én és a többi egy.

Örökké csak a holtak élnek,
örök az emlékezet."

A tengerészek becsülettel teljesítették feladatukat. Utolsónak jöttek vissza Tisza-
várkonynál az innenső partra azok, akik egy héttel előtte elsőnek keltek át. Leél Leó
érezte útja végét, látta a hazát fenyegető végső tragikus elbukást:

„A fáklyák ellobbantak!
A szavak elhangzottak!
Homokóránkon peregnek a percek.
A szavakat nem követik tettek,
csak kopott szavak, szavak, szavak,
melyek már nem gyújtanak.
Félek! Kihűlnek a szívek, agyak.
S a zászlók lassan lehajlanak."

Augusztus elején felesége Ceglédről kereste. Közölte vele, hogy számára is van
hely azon a különvonaton, amelyen Bécsbe menekülhetnek mindazok, akiknek az életét
veszély fenyegeti. De ő nem tudott és nem akart megválni bajtársaitól. Azoktól, akik
hittek és bíztak benne. Hiába könyörgött, sírt, rimánkodott a felesége, nem ment.
Elmondta, mit mondott az öreg Selyem bácsi a mezőtúri piactéren, ezután megkérdezte
feleségétől: - Hát mehetek? Felesége pedig a vonal túlsó végén megrendültén sírta
a készülékbe: Igazad van, vállalni kell a sorsod. Maradj,... maradj.

Hiába kérlelte parancsnoka is, ő ezt válaszolta:

„Petőfi sorsát mindig irigyeltem. Ha kell, vállalom is.
ö sem futott meg a sorsa elől. Maradok."

1919. augusztus 4-én az abonyi harangok tompa kongassál jelzik a delet, azután
mély zengéssel a búcsúztatót. A sírok között katonák állnak levett sapkával, lehajtott
fejjel.

„A dobok nem dübörögnek,
Csak halk gyásszal peregnek.
A zászlók sírva meghajolnak,
s a szürke porba borulnak."
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A tengerész ezred maradványa, a Vörös Hadsereg utolsó fegyveres alakulata még-
egyszer, utoljára elindul. Albertirsáig jutottak el és ott egy Pest felől érkező román
lovashadosztály előtt 1919. augusztus 4-én letette a fegyvert.

A vég bekövetkezett. Utolsó versében Leél Leó búcsúzik távollevő feleségétől:

„Tudoml, keresni fogsz, ha egyszer nem jövök,
Keresni itt a földi tereken; ne fáradj,
kedvesem.
Porban nyomom nem leled, nem fekszem többiek
között.
Csillagokba nézz! Kitárt karokkal indulj el
felém.
Vadvirágot szórj az égre, mit szedtél
színes réteken.
Dallal köszönts, ha meglátsz, ne holt
síránkozással.
Dalolj csak kedves, ha sokáig, örökké
látni akarsz.
Mindig vidám légy, el ne fáradj hosszú
utadon.
Előre menj, vissza ne nézz, mig hozzám
nem érsz.
Az utat lángoló szívemmel, ragyogva,
én világítom."

Három nap múlva sortűz dörrent a ceglédi huszárlaktanya istállói mögött. Leél
Leó hetedmagával elhanyatlott a trágyadombok között. Senki nem tudja, hol fekszik
testének földi maradványa.

A hűséges barát, Nagyselyki László megnyugodhat. A mécsest átvettük és mi
igyekszünk majd minden időkre megőrizni a költő és katona emlékét, az ember em-
lékét minden nemzedék számára.

y,Addig csak egy vagyok, míg élek,
egy, mint a többiek.

S ha úgy kell, hogy többé ne legyek,
akkor millió leszek.

Mert milliók szívében élünk így tovább,
én és a többi egy.

Örökké csak a holtak élnek,
örök az emlékezet."

Tar György
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