
Emberek az embertelenségben

A karcagi illegális KMP tevékenységéről

Nemrég múlt 40 éve, hogy Karcagon a zsírosparasztok, kubikos-földmunká-
sok és szegényparasztok városában megindult a forradalmi munkásmozgalom, az
illegális kommunista párt megkezdte működését.

A 30-as évek első évei a forradalmi munkásmozgalbm világméretű fellen-
dülésének kezdeti szakasza. Hazánkban is ezekben az években fejlődött ki tömcg-
méretűvé a kommunista mozgalom. Az illegális párt (KMP) nagyipari központok-
ban működő szervezetein, összekötőin, szervezőin keresztül az ellenforradalmi
terrorban, munkanélküliségben, ínségben élő és forradalmi változást váró vidék
milliós tömege közé is eljutott a párt szava. Forradalmi szellemű környezetben
nevelkedett fiatal, Németh Lajos géplakatos segéd, karcagi lakos, a 20-as évek
kezdetén Budapesten dolgozva megismerkedett a munkásmozgalommal. Kezde-
ményezésére Karcagon 1950 őszén megalakult a szociáldemokrata alanszervezet.
Amikor az illegális párt tömeges tüntetésekre hívta fel a munkanélküli tömege-
ket, Németh Lajos 19*2 tavaszán már több ezres munkanélkülit vezetett éhses-
tüntetésre Karcagon. A tüntetés vezetőit és a bátrabb tüntetőket letartóztatták
és elítélték, ez azonban csak látszatra törte meg a harcos elvű embereket.

Németh Lajos 1932. őszétől ismét Budapesten kezdett dolgozni, közben
a pcstszenterzsébeti vasas szakszervezetben hat hétig szemináriumot hallgatott.
A szeminárium célja volt olyan munkások politikai képzése, akik tettre kész
emberek, a munkásosztály ügyéért önállóan is képesek szervezésre és vezetésre
bármilyen területen.

Az illegáiiis nárt is jelen volt, befolyásolta a szociáldemokrata nárt és a
szakszervezet által szervezett szemináriumot. A párt összekötői figvelték és kivá-
lasztották a megfelelő kádereket az illegális pártseitek és a tömegbefolvás kiéoí-
tése céljából. Németh Lajos a szeminárium hallgatása idején az ország legnagyobb
tőkés ipari központjában, Csepelen dolgozott. Forradalmi gondolkodású baráti
körében itt találkozott a KMP egyik összekötőiével, Gál Béla lakatossal. A sze-
minárium elvégzése után már tudatosan, telve forradalmi elgondolásokkal utazott
haza és fogott a szervező munkához, bár utasítást neki taktikai okokból erre
senki nem adott.

1933. január végén tért haza Karcagra és megkezdte a szemináriumon tanult
és a kommunista elvtársai áltat sugalmazott módszerek szerint az elgondolásainak
megvalósítását. A karcagi szociáldemokrata alapszervezet élete az éhségtüntetést
követő rendőri erőszak miatt erősen visszaesett, de mégis alkalmas volt arra,
hogy fedése alatt kommunista sejtek működjenek. Elgondolása alapján február
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első felében általa megbízhatóbb baloldali gondolkodású, pártmunkában addig
is kitűnt tagokból 5-5 fővel szemináriumot szervezett, ami egy-egy sejtnek felelt
meg. Az egyik csoportot ipari munkásokból, a másikat kubikos-földmunkásokból
szervezte.

A nagybirtok árnyékában sínylődő szomszédos Bucsa-telepen a szociál-
demokrata alapszervezet szintén Németh Lajos támogatásával alakult meg. Kap-
csolata a pártszervezet vezetőjével, Vallyon István uradalmi gőzgépésszel nem
szakadt meg. Február közepén az ottani szociáldemokrata alapszervezet fedése
alatt is megszervezte a sejtet és megkezdte a tagok szemináriumi képzését is.
Az ellenforradalmi rendszer ismerete, a munkásmozgalmi archívumi anyagok és
a mozgalomban részt vevők visszaemlékezései alapján képet lehet alkotni arról
a bátor kommunista vállalkozásról és munkáról, amelyre Németh Lajos vállal-
kozott.

Németh Lajos a karcagi sejtek szemináriumain, februárban és márciusban
6-6 este, 4-5 órában tartott előadásokat. Ebben az időben tartotta a szeminá-
riumi előadásokat Bucsatclcp községben is. A Karcagtól 14 km-nyi utat gyalog
vagy kerékpáron tette meg, visszafelé minden esetben az esti-éjszakai órákban,
számolva a lebukással és annak minden következményével. Az első szemináriumi
előadására vele ment a fiatal Tüdős Imre asztalos is, az egyik karcagi sejt tagja.
A sikereken fellelkesülve levélben számolt be Magyar Ferencnek, Budapesen
élő egyik legbensőbb elvi barátjának. „ . . . több embere van, akik komolyan
fogiák fel a tanulást. Különösen megemlítette Tüdős Imre asztalost, mint az
egyik igen lelkes h í v é t . . . " - összegezte később a csendőrségi megállapítás.

Felidézve a kor viszonyait, a tanítás és a tanulás nagy teljesítmény volt
az előadó és a hallgatók részéről. Németh Lajos, ahogyan tanult, úgy adta tovább
jegyzetei és illegális forrásanyagok alapján a szemináriumok anyagát. A hall-
gatóság soha nem hallott és nem olvasott ilyen összefüggően az osztálytársada-
lom, a kizsákmányolás és elnyomás történetéről és egyáltalán semmi igazat nem
tudott a szocializmusról, a Szovjetunióban folyó hatalmas eredményekről. Az archí-
vumi anyagokból lehet következtetni, hogy a három szemináriumban a hallgatók
sajátos viszonyainak megfelelően kellett módosítani az előadások anva^át. Az inaft
munkásokból szervezett szeminárium tagjai olvasottabbak. szervezettebbek voltak.
A karcagi építőipari szakszervezet, amelynek tagjai voltak, bár ezekben az évek-
ben éppen csnk vegetált, de szervezeti élet folvt, könyvtára pedig értékes volt.
A város kubikos-földmunkás tömegére pedig jellemző volt, hogy sok volt közöt-
tük forradalmi múltú, akik a Magyar Tanácsköztársaság vöröskatonái voltak.
Tömegben, brigádokban (bandákban) dolgoztak, széles kapcsolatban voltak a sze-
gényparasztsággal. Csatornaépítések közben kapcsolatban voltak a viharsarok és
más vidék kubikos-földmunkásaival. A bucsatelepi uradalmi zsellérekből szerve-
zett szeminárium tagiainál az alacsony műveltségüket, sajátos élet- és munka-
viszonyukat kellett figvellembe venni.

A hat esetet betöltő szemináriumok előadásának anyaga sorrendben:

1. ősközösség viszonyai, rabszolgatartó rend, kizsákmányoló és kizsákmá-
nyolt viszonyairól.

2. Feudalizmus osztályviszonyai és osztályharcai.
3. Kapitalista társadalom, kizsákmányoló és kizsákmányoltak osztályharca.
4. Szocializmus és marxizmus.
5. Marxizmusról és kommunizmusról.
6. Forradalmi proletariátus feladata háború vagy forradalom esetén.
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A szemináriumok előadásain a munkásság forradalmi szervezetbe tömörülé-
sének fontossága, a forradalomban képzett csoportok szervezésén és azok további
agitációinak fontosságán volt a hangsúly, „ . . . akik a munkásságot öntudatra
ébresztik és alkalmas időben forradalmasítják . . . " - összegezi a nyomozati meg-
állapítás később. Az előadás másik fontos tárgya a magyar proletárdiktatúra bu-
kásának okait tárta fel. Németh Lajos hangsúlyozta az előadásában, hogv ,, . . . ha
a küszöbön álló háború bekövetkezik és a proletariátust fellfesrwerzik, tudja,
hogy a fegyvert kik ellen kell fordítani. . ." - summázza tovább a nyomozati
jelentés.

A bucsatelepi szemináriumban az osztálytársadalmik fejlődéstörténetét három
szemináriumi estén meg-megismételve adta. A negyedik - és utolsó - szeminá-
rium esti előadása a proletárdiktatúra bukásának okait t^rta fel, bizonyítva a
munkásság forradalmi egységének fontosságát. Németh Lajosnak seitése támadt
arról, hogy a falu „nyugaPmát" őrző csendőrség tudomást szerzett a tevékenysé-
géről és szeretné őt tetten érni. Ezért kettővel megrövidítette a szemináriumi
előadások számát és megbízta Vallyon Tstvánt csoportok szervezésével, önálló
előadások és felolvasások tartásával. Vallvon István forradalmi elvű ember volt
és jó előadó, a zseWérck körében tekintélye volt. A szemináriumi előadásokon
jcsvzeteket készített, azokból és az illegális propagandafüzetekből tartotta az e'n-
adásokat. Később lefoglalt jegyzetek és propagandaanyagok képet adnak az elő-
adások és szeminárium színvonaláról.
,,. . . i db 20 oldalas, tintával írt politikai iegvzet;

1 Hb 4 oldalas, tintával írt politikai iegyzet;
1 db idegen szavak, tintával írt 10 oldalas jegyzet;
1 db Mi történik Kínában c. füzet;
1 db Dzsingiz khán c. füzet;
1 db Pártharcok Németországban c. füzet;
T db J'accuse füzet . . . " - sorolja a nyomozati összesítő.
Eev-egv szemináriumi e«t sorolt e'őadás tárgva tnf>"í>f+ szervezéssel kanrsn-

fatos előadások is folytak. Mi a szemináriumi képzés célia? A szprvzked^s szük-
séges, mert ,,. . . ha mi 100 évig is szociáldemokrata elven maradunk, skkor ŝ m
túrunk uralomra, el van adva a munkásosztály, tehát nekünk kommunista elvet
kell vallani. . . kért azonban bennünket arra. hogy a kommunista szót mé<? egy-
más között sem hangoztassuk . . . ( . . . megbízhatatlanok előtt ne bázeliünk . . .)
. . . hangsúlyozta, hogv forradalmi diktatúra kell, anélkül nem valósulhat mc;
a munkásosztály hatalma . . . " - hangzik a kicsikart vallomásokból.

Az előadáson következetesen támadta a szociáldemokrata vezetőket és bi-
zonyította az árulásukat. A Tanácsköztársaság bukásának okairól tartott előadá-
sokban rámutatott arra, hogy a bukást főle<? a munkásság szervezetlensége és
a kellő öntudat hiánva okozta. Kifejtette az előadásaiban a Szovietunióban végbe
menő feilődés nagy jelentőségét. Az ellőadások másik fontos tárgva a Német-
országban hatalomra jutott fasizmus tevékenysége, leleolezése, a Reichstag fel-
gvúitása és annak háttere volt. Ez szükséges volt. mert a hivatalos sajtó elhall-
gatta a valóságot, a nemzeti szocialista szónak pedig nagy vonzása volt a politi-
kailag sötétségben tartott tömegek körében.

A szakszervezeti szeminárium módszerével élve, tanulási fegvelmet tartott,
a hallgatóknak közbeszólása nem volt. ,,. . . a proletárdiktatúra a fegyelemben
rejlik . . . ha maid tudatosodnak, azután beszélhetnek, mert úgyis az lesz a dol-
guk, hogy mindegyikük külön-külön sejteket hozzanak l^tre . . . " - összegezte
ezt is a nyomozati megállapításában a csendőrség. Az előadások befejezésekor
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lelkiismeretes tanulásra és titoktartásra hívta fel a figyelmet. Munkájának és
a tanulás fontosságának jelentőségére megemlítette néhányszor, hogy ő is szemi-
náriumot végzett es további feladatai vannak.

Németh Lajos kapcsoliatba került a munkás-eszperantó-mozgalommal is és
kísérletet tett arra, hogy egy időben Karcagon legálisan induljon meg az eszpe-
rantó tanfolyam. A mozgalom célja azonban országosan ismert volt a rendőr-
hatóság előtt, ezért az első összejövetelről már idejében értesültek. Szétoszlatták
a gyűlést, az odaérkezett előadót pedig a városból kiutasították.

A tavaszi munkák indulásának idejére a szemináriumi előadások véget értek.
A találkozások a hétvégi órákra tevődtek át. Új formát öltöttek a kapcsolatok.
Az illegális propaganda- és sajtóanyagok egyre szélesebb körben jártak a meg-
bízhatóbbak köreben. A kisszámú karcagi ipari munkásság körében az illegális
párt befolyása jelentősen nem növekedett. A fehérterror még erősen élt sokak
emlékezetében. A kubikosok annál nagyobb érdeklődéssel fogadták az illegális
sajtóanyagokat. Munkaszervezetük igen alkalmas volt az ililegális párt tovább-
szervezésere és a propagandamunkára. Sajtóanyaggal való rendszeres ellátásukra
Németh Lajos két kubikost szervezett be. Kocsis Jánost, egy szenvedélycsen olvasó
és politizáló, munkás társai körében is becsült kubikost és Tóth Sándort, aki
a kubikosok másik rétegét befolyásolta. Ismerve azonban Tóth Sándor fenntar-
tását az illegális mozgalommal szemben, őt nem tájékoztatta a kommunista moz-
galom szerepéről. Ettől az időtől a karcagi kubikos-földmunkás tömeg az illegális
párt befolyása alatt volt mindig.

Az országosan kiterjedt illegális kommunistamozgalom felszámolására orszá-
gos méretű akcióhoz kezdett az ellenforradalmi rendszer. A csendőrség titkos
ügynökével beépült a bucsatelepi illegális sejtbe, így felfedte a karcagi sejteket
is. A szegedi csendőrkerület a bucsatelepi, a karcagi csendőrséggel és rendőrség-
gel karöltve 1933. május 20-án kezdte meg az akcióját, a nyíDt vizsgálatot és
a büntetőeljárás megindítását. Elsőnek letartóztatták a két ismert helyi vezetőt,
Németh Lajost és Vallyon Istvánt, ezt követően majd a bizonyítékok és kény-
szerű vallomások alapján a sejtek tagjait. Nekik már csak a csendőrségi istálló
jutott fogdái helynek. Falhoz állítva, némán kellett álllni és várni a kihallgatá-
sokra. A meg-megismétlődő gyötrő kihallgatások, fogdái ügynök alkalmazása,
a házkutatások, eredményt hoztak a hatalom kopóinak. Illegális propaganda-
anyagok után kutatva, a karcagi szociáldemokrata alapszervezet könyvtárát és
Tóth Sándor könyvtáros lakását is felforgatták, de az értékes, keresett könyve-
ket nem találták meg. Letartóztatták és Karcagra kísérték Magyar Ferencet, aki
sok illegális anyaggal látta el Németh Lajost, és akiben az egyik felsőbb kom-
munista irányítót gyanították. Kutatták, körözték Gál Béla KMP-összekötőt, aki
ebben az időben kommunista tevékenységéért börtönben ült.

Az elbeszéléseket, visszaemlékezéseket és a periratot elemezve, hosszant
lehetne leírni a vallatások és kihallgatások kegyetlen és megalázó módszereit.
A lovascsendőrök Németh Lajost megbilincselve, maguk előtt gyalogosan Bucsa-
telepre kísérték, kihallgatása után pedig onnan vissza. A sejtek tagjait - Vallyon
István kivételével - 2-3 napi vizsgálati fogság után szabadon engedték. Most
a tettükért, az elvükért a vizsgálat napjai és éjszakái allatt elgyötörtén és meg-
láncolva láthatták egymást a kommunisták.

A nyomozás során több mint 25 féle illegális sajtóanyagot gyűjtöttek össze.
Íme néhány címe és darabszáma:

- Marxizmus, füzet, 5 db;
- unkásmozgalom, füzet, 5 db;
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- Kommunista versesfüzet röpiratokról, 5 db;
- Marx Károly és a szakszervezetek, 1 db;
- Az Internacionálé, 1 db;
- 100%, 1 db;
- Társadalmi Szemle, 4 db;
- Sarló és Kalapács, 1 db;
- Pártharcok Németországban, 5 db;
- Történelmi materializmus, 1 db;
- Marx gazdaságtana, 1 db.
Ezek a sorolt anyagok is meggyőzően bizonyítják a szemináriumi képzés

színvonalát.
A csendőrségi nyomozás nem tudta felderíteni a felsőbb kapcsolatokat, el-

szakadt a szál Gál Béla KMP-összekötő keménységen és a félrevezető vallo-
másán. Mintegy 9-10 vizsgálati nap után Németh Lajost, Magyar Ferencet és
Vallyon Istvánt megbilincselve Budapestre kísérték, a Pestvidéki Fogházba ke-
rültek. Gál Bélát szabadulása perceiben tartóztatták le újból. A vizsgálati eljá-
rást elllene a későbbi napokban folytatták le Karcagon. A csendőrnyomozók na-
pokon át tartó kínvallatás után kénytelenek voltak elfogadni Gál Béla vallo-
mását, mely szerint egy igazi nevét fel nem fedő „Juci" nevű nőtől kapta az
utasításokat és a propagandaanyagokat.

Az országos méretű rendőrségi és csendőrségi akciók nyomán megteltek a
központi börtönök, az ország minden részéből odaszállított kommunistákkal.
Működött a börtönhíradó, a morze. A börtönfalon át kapcsolatba kerültek az
egymást soha nem látott kommunisták is. Németh Lajos, Magyar Ferenc és Gál
Béla a morzén fontos értesüléseket szereztek az ügyükhöz és felkészülten várták
a bírósági tárgyalást. A Budapesti Királyi Ügyészség Németh Lajos és 14 társa
ellen a hírhedt kommunistaellcnes 1921. III. törvény alapján állam és társada-
lom erőszakos felforgatására és megsemmisítésére irányuló bűntett címén emelt
vádat. Dr. Szemák, királyi ítélőtáblái tanácselnök vezetésével folyt le a tárgya-
lás 1933. szeptember i-én. A szabadlábon hagyott vádlottak közül 9 fő - köztük
a szabadlábra helyezett Vallyon István is - nem jelent meg a tárgyaláson, nem
vollt pénzük útiköltségre. A védelem kérésére a három fővádlott ügyét elkülö-
nítve kezdte tárgyalni a bíróság. Az első rendű vádlott, Gál Béla, Dr. Szemák
tanácselnök kérésére válaszolva nem tagadta, hogy ő kommunista, ez felesleges
is lett volna, de bátor kijelentés is volt. A tárgyaláson az egyetlen „tanú", a
nyomozásban részt vett karcagi csendőrőrsparancsnok volt jelen. A tárgyalás
menetében a tanács elnöke kérdést tett fel az őrsparancsnoknak: - „ . . . e z t
megelőzően vok-c már kommunista szervezkedés Karcagon?. . ." Nem volt, de
a csendőrparancsnok „igen"-ncl válaszolt, azzal a szándékkal, hogy a vallomása
nyomatékos lesz így az ítélethozatalnál. Ellenkező eredményt ért cl. A „vallo-
mása" és Gál) Béla ismételt vallomása alapján az 1921. III. törvény 1. § (bűntett)
helyett a 3. § (vétség) alapján tudott ítéletet hozni a bíróság. Ez évekkel és
hónapokkal kevesebb börtönt jelentett a vádlottaknak. Az ítélet: Gál Béla 8,
Németh Lajos 6, Magyar Ferenc 3 hónap börtönbüntetést kapott. A bíróság a
kérésükre ekkor hozott külön ítéleixt a tárgyaláson megjelent két karcagi ipari
munkásra. Próbaidőre felfüggesztett büntetésükbe belenyugodva, hátatfordítottak
a forradalmi eszméknek, maguknak kispolgári egzisztenciát teremtettek.

A szabadlábon hagyott többi vádlott ügyében 1935. február 13-án tartott
főtárgyalást a Királyi Ítélő Tábla. Valamennyi vádlottat rendőri és csendőri kí-
sérettel kellett elővezetni, mert az Ínséges világban most sem volt pénzük úti-
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költségre. Nem véletlen az, hogy a sejtek és a szemináriumok megnevezése ke-
veredik a sorokban. A periratból kitűnik, hogy a csendőrnyomozók bizonyították
az illegális sejtek kialakítását, a sejtek tagjai pedig cselekményük kisebbítése
céljából szociáldemokrata tevékenységnek igyekeztek magyarázni a bíróság előtt
a tettüket. így a két legharcosabb, Ádám Mihály és Tüdős Imre tagadták, hogy "
kommunista szervezkedésben vettek volna részt. Bizonyítani igyekeztek, hogy
csak a marxizmusról és szociáldemokrata ügyekről tárgyaltak az összejöveteleken.
A tanácselnök bizonyítéknak eléjük tárta társaik kényszerű vallomását. „ . . . Ezt
csak azért vallották, mert a csendőrök nagyon megverték . . ." olvasható Tüdős
Imre válasza a periratból. A tanácselnök válasz nélkül hagyta a feleletet.

A tárgyalásra előállított bucsatelepi rongyos zsellérek ugyancsak megnézték
a volt sejtjük ötödik tagját, a csendőrség ügynökét, Karakas Imrét, aki elegánsan
öltözve, tanúként volt jelen. A sejtéseik itt igazolódtak be róla. Az ítéltet: Vallyon
István i hónapi fogházat és hivatalvesztést, a többi vádlott 15-15 napi fogház-
büntetést kapott. Büntetésüket - Vallyon István kivételével — 3 év próbaidőre
felfüggesztették. Az ügyész fellebbezett Tüdős Imre, Ádám Mihály és Farkas
Lőrincz ítéletével szemben. A fellebbviteli bíróság azonban 1936. január 31-i
jogerős ítéletével helybenhagyta az ítéletet.

A lebukás csak rövid időre dermesztette meg Karcagon a forradalmi mun-
kásmozgalmat. Az illegális párt tanítása, sajtóanyaga tovább terjedt, élő, cselekvő
erővé vált. Módszert változtatva tovább élt a kommunista eszme gondolata cso-
portos összejövetelek, illegális propagandaanyagok rendszeres olvasása és ter-
jesztése, a moszkvai rádió magyar adása hallgatásának formájában. A szeminá-
riumot végzett emberek közül többen harcos elivűekké váltak, elsősorban Ádám
Mihály, Tüdős Imre. Zsoldos János asztalos a lebukást követően Budapestre
került, az illegális kommunista mozgalomba bekapcsolódott. Illegális lakásán
volt az a nyomdagép, amelyen a párt illegális kiadványait nyomták. Németh
Lajos sem maradhatott sokáig Karcagon a rendőri zaklatások miatt. Ádám Mihály
lett az összekötő a Budapestre távozott Németh Lajos és a karcagi kommunista
csoportosulás között.

A lebukást követően az erőszakszervek megtorlásából és zaklatásából ere-
dően az az uralkodó nézet alakult ki a karcagi munkásmozgalom hívei körében,
hogy a polgárháború idején a magyar hadifogoly-forradalmárok fegyverrel segí-
tették az orosz munkásosztályt a hatalma megtartásában. Csak egy háború árán
a Vörös Hadsereg segítségével lesz képes a magyar proletariátus újra megterem-
teni a szocialista hazáját, addig is gyűjteni kell az erőt. A megsejtés valóra vált,

Hazánk felszabadulása után a kommunista mozgalomban részt vevők, Németh
Lajos, Ádám Mihály, Tüdős Imre, Vallyon István, Gál Béla és Magyar Ferenc
kiemelkedő szerepet vállaltak a kommunista pártban, a szocialista közéletünk
kialakításában.
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