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Az életem - történelem
„Az utak őre" című könyvemben

már megjelent önéletrajzomból egy
részlet 1985-ben. Annak első részét
1974-ben a Szabad Föld pályázatára
írtam, és azzal első díjat, 7 napos len-
gyelországi utazást nyertem. Utána
többek írásával együtt Bajor Nagy Er-
nő'egy antológiában, könyvben is meg-
jelentette. Ezt olvasta dr. Vlgh Károly
történész, és élőszóban is, de később
levélben is arra biztatott, hogy írjam
tovább, mert életutam során sokat lát-
tam, sokat tapasztaltam, tehát írjak
meg minden említésre méltót. Sajnos
nagyon zaklatott életem volt, és a sok
küzdelem, s a néha igazságtalan meg-
bántások mindeddig hátráltatták, hogy
megírjam. Most azonban, mivel író,
újságíró barátaim is egyre ösztönöznek
életrajzom befejezésére, túl a 87. éve-
men, hozzáfogok.

már említett - s Békés-
csabán 1985-ben meg-
jelent - könyvemben
részletesen szólok
gyermekkoromról. Itt

csak a legfotnosabbakat említem hát:
Füzesgyarmaton születtem 1899. októ-
ber 18-án, szegényparaszt szülőktől. A
szüleim szorgalmas emberek voltak, az
édesanyám jó beosztással úgy tudott
gazdálkodni kicsiny udvarunkon, hogy
ha nem is dúskáltunk a bőségben, de
ennivalónk mindig volt.

Olvasni nagyon szerettem, de hat
elemi után nem tanulhattam többet.
Legalábbis iskolában nem. Borbélyi-
nasnak adtak, de hamar megszöktem a
műhelyből, akárcsak attól a szabómes-
tertől, akinél Budapesten próbáltam
szerencsét. A fővárosból végül is az
első világháború kitörése hozott haza.
Apám aratást vállalt, s én szedtem utá-
na a markot, de megtanultam kaszálni
is. Azután eljött 1917. Engem is beso-
roztak. Egyenesen a nagyváradi várba
vonultam be, onnan két nap múlva
Horvátországba vittek. A Drávában ta-
nultam meg úszni. Ott ért a '18-as első
forradalom. Onnan kerültem haza no-

vember 5-én, itthon mi, a fiatalabb
korosztály, hamarosan megint behívót
kaptunk, mert a Károlyi-kormány el-
rendelte a legfiatalabb öt korosztály
bevonulását. Ismét a nagyváradi várba
vonultam be. A '18-ról '19-re forduló
telet ott töltöttem. Február végén lesze-
reltek bennünket, azt már megírtam én
egy írásomban, hogy az minden volt,
csak nem katonáskodás. Semmiféle fe-
gyelem nem volt. Mikor aztán hazake-
rültünk, akkor már a proletárdiktatúra
megalakult. Megjött a felhívás, hogy a
Vörös Hadseregbejelentkezzünk. Én is
jelentkeztem önként, innen Gyarmatról
valami 26-an mentünk el. Hát nem
mindünket egy helyre hívtak be, de
valami 14-en Gyulán szereltünk fel.
Már akkor eszembe jutott nekem, hogy
a négyéves háború alatt sok millió
magyar katona harcolt idegen harctere-
ken, és amikor a '18-as őszirózsás for-
radalom idején az akkori honvédelmi
miniszter olyan kijelentést tett, hogy
nem akarok katonát látni, minden kato-
nát szélnek eresztettek akkor, nem
gondolt senki arra, hogy a határainkon
fegyveres őrséget kellene hagyni. A
határok védelmére nem volt ember.

Abból egyébként, hogy vöröskato-
na voltam, nem lett bajom '19 után. Én
akkor soká kerültem haza, ugyanis az
történt, hogy Fegyvernek alatt megse-
besültem. Szombathelyen tértem ma-
gamhoz. Mikor én Szombathelyről
visszajöttem, akkor már a románok
Pesten voltak. Ahogy kiszálltam az
állomáson a vonatról, mindjárt el is
fogtak. A Mária Terézia laktanyában,
az Üllői úton gyűjtötték össze a foglyo-
kat, és a románok közt sok volt, aki
magyarul tudott. Azok megmondták,
hogy ma délután visznek bennünket ki
Romániába, hadifogságba. Hatan ösz-
szebeszéltünk, megszöktünk. Akkor én
elmentem a Dunántúlra, nem mertem
hazajönni, hátha keresnek. Majd ké-
sőbb, csak egész késő ősszel jutottam
haza. Részesarató lettem, utána kél
évig Szegeden szolgáltam utászként

Itt a csíkszentsimoni Veres Kázmér
mémökhadnagy, az oktatótisztünk le-
hetővé tette, hogy a tiszti könyvtárból
rendszeresen könyveket kölcsönözzek.
1922-ben szereltem le, gazdálkodni
próbáltunk apámmal néhány holdon,
közben 1924-ben megnősültem, köl-
csönből házat építettem. Amikor a fe-
leségem 21 évesen elhalt mellőlem,
Pestre menekültem, de nem volt mara-
dásom, apám is hívott haza, levelet írt,
hogy útőri állást kapnék. Elfogadtam.
Újra megnősültem.

Ez időben kezdtem el írogatni. Ak-
kor már olvastam Veres Péter meg
Szabó Pál munkáit is. Megismerked-
tem a sárrétudvari Nagy Imrével. Sze-
gény Nagy Imre nagyon jól költő volt,
gyönyörű szép verseket út, elsírta a
parasztbánatokat, mert hát szegény pa-
rasztember volt, de azonkívül fizikai
tekintetben nagyon gyenge, beteges
ember. Utóbb már dolgozni se bírt.
Mikor meghallottam, hogy a Holtak
derese című könyve megjelent, akkor
áthívtam a füzesgyarmati munkáskör-
be, ott bemutattam a munkatársaim-
nak: itt van egy szegény költő, ugyan-
olyan szegényparaszt, mint mi va-
gyunk, és ajánlottam a figyelmükbe,
hogy akinek van egy pár forintja rá,
vegye meg a könyvet.

lső versem 1934-ben a
budapesti Kis Újság-
banjelent meg. Figyel-
tem a politikai, sőt
most már az irodalmi

élet jelenségeit is, a Szeghalomvidéki
Hírlapnak állandó munkatársa voltam.
Majd megismerkedtem Szabó Pállal,
Sinka Istvánnal. Ók már akkor hívtak
maguk közé, amikor a Kelet Népe
című lapot megindították. Sajnos, köz-
alkalmazott lévén, nem mehettem min-
dig oda, ahová kellett volna, vagy sze-
rettem volna.

Szabó Pállal többször találkoztam,
jó barátok lettünk, bár ő öregebb volt
nálam, mindig úgy szólított, hogy Já-
nos komám. Mikor Szabó Pál megvette
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a Szabad Szó című hetilapot, akkor
ismét kaptam tőle felszólítást, hogy
küldjék be írásaimból. Attól kezdve
aztán folyamatosan írtam a Szabad
Szóba. Itt, Füzesgyarmaton a lehető
legrosszabbul fogadták, hogy írogatok.
Az olyan dolog, hogy a tudatlan falusi
ember, aki nem ért az irodalomhoz,
nem tudja, hogy mi, el se tudja képzel-
ni; az egyik azt mondja, nézd már, mit
akar ez, úr akar lenni?

1942-ben a szeghalmi Péter András
Gimnázium igazgatója, Fülöp Károly
és tanártársai arra biztattak, hogy ad-
jam oda az addig megírt verseimet.
Előzőleg S inkának is ők adták ki az
első kötetét. így történt, hogy Zord
időben címen megjelent első verseskö-
tetem. A Szabad Szó szerkesztőségé-
ben megismerkedtem Erdei Ferenccel,
Darvas Józseffel, Féja Gézával is.

1943 nyarán, egy szombaton este,
mikor a munkából hazajöttem, azzal
fogadott a feleségem, hogy hívat a
bíró, menjek el hozzá. Elmentem, és a
bíró közölte velem, hogy Rátz Jenő
tábornok, volt honvédelmi miniszter és
családja itthon van - Gyarmaton volt
60 holdjuk -, és a lányuk, Rátz Erzsé-
bet, aki újságíró, megtudta, hogy él itt
egy parasztköltő, és szeretné megis-
merni. Kedvesen fogadott, nem pózol-
va és nem is leereszkedő modorban,
hanem természetes egyszerűséggel.
Irodalomról, versekről beszélgettünk,
majd arra kért, küldjék a lapjukba, az
Egyedül vagyunk című lapba írásaim-
ból. Erre azt feleltem, hogy én eddig
ebből a lapból csak egy példányt olvas-
tam ugyan, de úgy látom, hogy a lap
dicsőíti és támogatja a németek hábo-
rús politikáját, én pedig se a háborút, se
a német öncélú fasiszta politikát nem
szeretem. Ezért nem látom értelmét,
hogy foglalkozzam velük. Láttam,
hogy szavaimat megütközéssel fogad-
ta, de azért amikor búcsúzni akartam,
azt mondta, még szeretne bemutatni az
édesapjának. A tábornok a ház végé-
nél, a gangon egy kerti asztalnál üldö-
gélt. Odamentünk és bemutatott. A tá-
bornok kezet nyújtott, és helyet muta-
tott magával szemben egy kerti széken,
majd cigarettával is megkínált.

Az én szerény költői munkám nemi-
gen érdekelte, ellenben azt kérdezte

tőlem, hogy mi a véleményem a hábo-
rúról. Erre én megkérdeztem, hogy fe-
lelhetek-e őszintén. Azt felelte, hogy
nyugodtan mondjam meg, mit gondo-
lok, sőt el is várja, hogy őszinte legyek.
Na, erre én bizony csakugyan őszintén
megmondtam, hogy végzetes nagy hi-
ba volt a magyar népet a németek
mellett háborúba vinni, mert ezt a há-
borút a németek elveszítik, és maguk-
kal rántják Magyarországot is a pusz-
tulásba, s én a végén borzalmas nemze-
ti katasztrófát látok. Mikor ezeket
mondtam, csak egy kis árnyalatnyi bo-
rút láttam az arcán, de a hangján egy
csepp ingerültséget nem éreztem. Ami-
kor nyugodtan azt kérdezte, hogy mi-
lyen iskolát végeztem, megmondtam,
hogy hat elemit. Azt mondja erre, na
lássa, fiam, én pedig elvégeztem a
legfelsőbb katonai akadémiát, azonkí-
vül az egyik legmagasabb pozícióban
voltam és vagyok most is, s ha már
magasabban állok, következésképpen
messzebb is látok, mint maga, Német-
ország pedig ebben a háborúban győz-
ni fog. Mi pedig az első világháború
trianoni szerződése folytán elveszített
nagy területeinket visszakapjuk, ha
nem is egészében, de részben. Annyit
mondtam, hogy majd meglátjuk, meg
hogy megesik néha, hogy aki nagyon
magasról nézi a dolgokat, a közvetlen
előtte lévő tárgyakat nem látja és meg-
botlik, s minél magasabban van, annál
nagyobbat bukik. Ezzel felálltam és
elköszöntem. A találkozó érdekessége
még az is, hogy egyáltalán nem sértőd-
tek meg, sőt a kisasszony és az éde-
sanyja, akik ott végighallgatták a vitá-
mat a tábornokkal, meghívtak, hogy ha
Pesten járok, látogassam meg őket ott
is. Megadták a címüket is, én pedig
még abban az évben valóban megláto-
gattam őket. Az alagút budai bejárata
mellett laktak egy szép villában. Azzal
a határozott szándékkal mentem, hogy
ha otthon találom a tábornokot és szó-
ba áll velem, megpróbálom rábeszélni,
hogy vonuljon félre a végzetes politi-
kai irányzattól, még nem késő. De hát
nem volt otthon, csak a kegyelme-
sasszony. Többet nem is találkoztam
velük, csak még egyszer Rátz Jenőné-
vel. Az a találkozás drámai és felejt-
hetetlen volt. Akkor történt, mikor a

férje, a tábornok már börtönben ült, s
lányát is, mint háborús bűnöst, élet-
fogytiglanra ítélte a népbíróság. Én
pedig a Nemzeti Parasztpárt központ-
jában dolgoztam mint országgyűlési
képviselő. Oda jött be hozzám, és sír-
va, zokogva mondta, sokszor eszébe
jut, hogyan vitáztam a férjével, és ne-
kem lett igazam. Ők meg elpusztulnak,
férje, lánya börtönben, fiuk elesett a
harctéren, ő pedig bár szabadon van, de
teljesen egyedül, semmi nélkül. Re-
ménytelenül áll a világban, mert laká-
sukat földig rombolta a bombatáma-
dás, és mindenük odaveszett. Én ekkor
nagyon megsajnáltam ezt az asszonyt,
mert éreztem, tudtam, hogy jó lelkű
teremtés, és szinte fájt, hogy abban az
ügyben, amit kért, nem tudtam segíte-
ni. Az ő világuk elsüllyedt, és vele
kellett süllyedni nekik is, mert ez a
törvény.

mlítettem már, hogy
1942-ben, a szeghalmi
Péter András Gimnázi-
um, Nagy Miklós igaz-
gató és Fülöp Károly

tanár szerkesztésében „Zord időben"
címmel kiadta első verseskötetem. Ezt
követően a második világháború legk-
ritikusabb éveiben vakmerőén forrada-
lmi hangú verseket és cikkeket írtam.
Ez időben jelent meg egy olyan cikkem
a Szabad Szóban, amit a moszkvai
rádió magyar nyelvű adásában szó sze-
rint fölolvastak. Emiatt 1944 nyarán
egy csendőr nyomozó százados is le-
jött Gyarmatra Pestről.

Én már egyébként 1943-ban világo-
san láttam a jövőt, ezt meg is írtam „Új
napot várok - keletre nézek" című
versemben. Hát az új nap nekünk
Gyarmaton már 1944 októberében el-
jött. Decemberben azután, mikor az
Ideiglenes Nemzetgyűlést készítették
elő, egy üzenetet kaptam Erdei Ferenc-
től Debrecenből. Egy vasutas hozta az
üzenetet, hogy egy másik vasutas
mondta Püspökladányban: Hegyesi Já-
nost értesítsék Gyarmaton, hogy jöjjön
Debrecenbe.

Szekérrel mentünk Püspökladány-
ba, onnan tehervonattal Debrecenbe.



Hát az borzasztó látvány volt: az állo-
más lebombázva, a körülötte lévő há-
zak mind romokban. Az Arany Bika
Szállóban volt a központ, ott szálltak
meg a politikusok, azok, akik az ország
minden tájáról meg Szegedről jöttek. A
nemzetgyűlésen Erdei biztatására én
mondtam beszédet a Nemzeti Paraszt-
párt nevében. Azt a történetet én már
megírtam, de nem csak én, a debreceni
beszédemet könyvben is megjelentet-
ték, a kormány által, az Ideiglenes
Nemzetgyűlés 40. évfordulójára ki-
adott szép kötetben, ebben benne van
az én debreceni beszédem szó szerint.
Erről nincs mit mindanom, akit érde-
kel, elolvashatja.

No, a beszédem hatására Erdei Fe-
renc ottfogott mindjárt. Mikor az Ide-
iglenes Nemzetgyűlésnek a márciusi
rendelete megjelent a földosztásról, en-
gem a Békés megyei Földbirtokrende-
ző Tanácshoz osztottak be, akkor Gyu-
lán töltöttem néhány hónapot. De jött
értem egyszer Veres Péter, hogy Erde-
ivel úgy határoztak - mivel a kormány
is felköltözött Pestre, és megalakult
Budapesten a Nemzeti Parasztpárt köz-
pontja is, ahol rám szükség volt -,
hogy itt a megyében váltassam fel ma-
gamat valamelyik parasztpárti ember-
rel, én pedig menjek fel. így kerültem
én a pártközpontba.

pártközpontban a pa-
nasziroda vezetőjének
tett Erdei Ferenc. A
munkám abból állt,
hogy az ország minden

részéből érkező levelekre kellett vála-
szolni, sőt, amiben tudtam, nekem kel-
lett intézkedni. Erdei Ferenc, mint bel-
ügyminiszter, segítségemre volt, meg-
ismertetett minden minisztériumnál
olyan emberekkel, akikhez én biza-
lommal fordulhattam. Azoknak be is
mutatott, hogy fogadjanak engem, ha
megyek valamilyen ügyben, és legye-
nek segítségemre. így sok ügyet el
tudtam intézni.

Az 1945-ös őszi választáson engem
ismét jelölt a Nemzeti Parasztpárt, és
abban az időben az író Kovács Imrével
jártuk a vármegyét. Az országgyűlés

jegyzője lettem, s ezt a tisztséget egy-
folytában viseltem egészen 1949 máju-
sáig, amikor is a Ház föloszlatása után
véglegesen otthagytam a politikát.

Közben a Nemzeti Parasztpártban
'46-ban már pártigazgatónak is megvá-
lasztottak. Még ha valami vendég jött
hozzánk, még az is az én gondom lett.
Közvetlen Veres Péter szobája mellett
állt az én szobám, ajtó nyílt át egyik
szobából a másikba, sosem volt bezár-
va, átjött egyszer Péter, hogy jön hoz-
zánk egy magas rangú vendég, Groza,
a román miniszterelnök, gondoskod-
jam róla.

Jelzem, én magam is bent voltam,
mikor odajött, átjött Péter, hogy gyere
már be te is, János. Groza nagyon
rendes ember volt, tisztán beszélt ma-
gyarul, itt tanult Magyarországon. Ke-
zet fogott velem is, de ezt csak mellé-
kesen említettem.

Szóval csináltam mindent, amit
rámbíztak, de kedvvel csináltam, egé-
szen addig, míg a parasztpárt bomlani
nem kezdett. A végén már egyedül
csak én kardoskodtam azért, hogy
igenis a munkások pártja mellett, ha
már ők egyesültek, a Nemzeti Paraszt-
pártot, mint a parasztság érdekvédelmi
szervezetét, politikai szervezetét meg
kellene hagynunk, és ehhez ragaszkod-
junk.

Amikor Rajk Lászlóékat perbe fog-
ták, s készült ellenük a kegyetlen per,
behoznak hozzám egy ívet, az aszta-
lomra teszi egy fiatalember, hogy írjam
alá. Látom, hogy azon már sok aláírás
van. Megkeresem az elejét, hogy miről
szól ez. Felesleges elolvasni, azt mond-
ja a fiatalember, mindenki aláírta. Hát
én nem írok alá semmit, míg nem
tudom, miről szól. A fejrészen a követ-
kező szöveg állt: Alulírottak követel-
jük Rajk Lászlónak és bandájának a
halálbüntetését. Mondom, vigyed el-
őlem, én ezt nem írom alá. Meg volt
döbbenve, hát mindenki aláírta, János
bácsi. Nem bánom, én akkor sem írom
alá. Sőt, nem elégedtem meg ennyivel,
láttam, hogy ezt irodáról irodára hord-
ják, elindultam, gondoltam jogom van
hozzá. Mentem irodáról irodára, kezd-
tem dorgálni a többieket: hogy írhattok
alá ilyen szennyes dolgot?! Honnan
tudjátok, hogy bűnösök azok az embe-

rek, ez nem a mi dolgunk, a bíróság
dolga.

Alig jövök a harmadik irodából ki-
fele, mikor megállít Erdei titkárnője,
hogy hívat engem Erdei Ferenc. Mit
csinálsz te, János - támadt nekem Er-
dei -, hát hogy képzeled ezt, hogy Rajk
László érdekében agitálsz. Ha Rákosi
emberei ezt megtudják, könnyen meg-
történhetik, hogy rádfogják, hogy a
baráti köréhez tartoztál, és mellé vág-
nak. Én ingerültségemben azt mond-
tam Erdeinek, sose beszéltem vele
olyan keményen, mondom, vágjanak
oda, még ott is megmondom a bíróság-
nak, hogy nekik sem hiszem, hogy az
az ember, aki partizánként harcolt a
németek ellen, most meg hazaáruló
tudna lenni, ezt nem hiszem. Hát ezzel
aztán megint magamnak ártottam, az
biztos, mert utána jött nemsoká az,
hogy nem volt szabad a parlamentben
felszólalnom, nem volt szabad a párt
lapjába cikket írnom, nem volt szabad
a megyékbe kijönni beszédet tartani,

mikor a parasztpárt
már bom lóban volt,
szóval tudott dolog
volt, hogy nemcsak a
parasztpártot, hanem

minden pártot megszüntetnek, jön az
egypártrendszer, Erdei magához híva-
tott, és elkezdi nekem mondani: Nézd,
nyugodj már bele, hogy a párt megszű-
nik, nemcsak a miénk, minden párt. De
ha velünk akarsz tartani, még az sem
muszáj, hogy belépj a pártba, csak
velünk tartsál. Jöhetsz tovább, lehetsz
képviselő is, bírom Rákosi ígéretét,
nem tudom miért, de kedvel téged,
hogy magasabb pozíciót fogsz kapni.
Azt mondtam erre, hogy pont Rákosi
miatt nem megyek, mert az a politika,
amit ő elkezdett, az katasztrófához ve-
zet. Higgyetek már nekem - mondtam
-, több írásommal be tudom bizo-
nyítani, hogy mindig előbb megláttam
a rosszat, mint a kortársaim. Azt mond-
ja erre Erdei, hogy sajnálom, akkor
nem lehetsz képviselő sem. Nem ker-
getett engem az apám egyszer sem az
udvaron ostorral - válaszoltam -, hogy
nekem képviselőnek kell lenni, meg-
van még otthon a kaszám is, kapám is,
elszenvedem a többi paraszttal együtt,
ami jön a parasztságra. Velük együtt
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inkább, minthogy engem egy is áruló-
nak tartson.

Azt mondta erre Erdei: Válassz ma-
gadnak valamilyen foglalkozást, és
ahova akarod, oda elhelyezlek. Erre azt
mondtam neki, hogy én semmi olyat
nem vállalok, ahol csak az lenne a
dolgom, hogy más megcsinálja helyet-
tem azt a valamit, s nekem csak alá
kelljen írni.

így történt, hogy engem Erdei kine-
vezett a Budapesti Államépítészeti Hi-
vatalhoz műszaki felügyelőnek. De itt
már nem sokáig volt maradásom. Jár-
tam a Lukács fürdőbe kezelésre, azt
mondom ott a kedves orvosomnak,
Kovács Zoltánnak: Te, Zoltán, én
unom ezt az itteni packázást, ami itt
megy velem, nem kérhetném én ezzel a
bajjal a nyugdíjaztatásomat? Dehogy-
nem, azt mondja. Otthon megvan még
az öt hold földem, két holdat az útőri
keresetemből vettem, három holdat
kaptam a földosztás során. Hatot kap-
tam volna, de háromról lemondtam,
jusson mindenkinek, nekem elég lesz
ez. Azt megmunkálnám, meg egy kis
nyugdíjat kapnék, megélek én abból,
és nem bantogatnának engem ezekkel
a politikai dolgokkal, mert torkig va-
gyok vele. Azt mondja az orvos bar-
átom, hogy nagyon okos gondolat, Já-
nos. Tovább élsz 10 évvel, ha otthon
fizikai munkával töltőd az időt a sza-
bad levegőn. Olyan orvosi igazolást
kaptam, hogy annak alapján kérhet-
tem a nyugdíjazásomat. Ez '49-ben
volt. A szívemre is .áment az a sok
bánat, ami már 1947-től folyamato-
san ért a párton belül is, irigyeim
részéről. A két térdem reumás volt. A
kevés nyugdíjjal, amit kaptam, Pes-
ten egyébként sem tudtam volna
megélni, itthon még akkor volt az az
5 hold földem.

gen ám, de jött ez a
téeszesítés, s akkor az
akkori elnök, akinek a
földem a hatáskörébe
került, rábeszélt, hogy

János bácsi, hát lépjen be a földjével
maga is. Hát vigyétek, az Úr adta, az
Úr el is veszi, elmondhatom rá. De
János bátyám, szükségünk van nekünk
az ilyen emberre, jól tud számolni,
írása jó, nem kell magának kapálni

menni. Rábeszélt, hogy lépjek be ma-
gam is.

Az itteni „nagyfiúk" úgy beszélték,
mikor én hazakerültem, na, Hegyesi
Jánost elcsapták, lejárt a mandátuma.
Hát lejárt a mandátum, az igaz, mert a
képviselőség az megbízatás csak, az
nem állás, ha nem választják meg újból
az embert, megy vissza az előző mun-
kájához.

Vagyis: nem elcsaptak engem, ön-
ként vállaltam ezt a dolgot, nem akar-
tam továbbmenni. Mert azt a politikát
nem éreztem magaménak. És itthon is
ellenségesen fogadtak. Pedig én a szo-
cializmusnak nem voltam és nem is
vagyok ellensége. De még ma is állí-
tom, hogy ha a Nemzeti Parasztpártot
hagyták volna a munkások pártja mel-
lett, talán lehetett volna olyan szerepe,
mint a gőzgépen a biztosítószelepnek.
Lehet, hogy a sok tragédiát okozó sze-
mélyi kultusz törvénytelenségeit, és
végső soron - ami szintén annak követ-
kezménye volt - még 1956- ot is elke-
rülhettük volna...

Itt a faluban, Füzesgyarmaton még
legutóbb is akadt pár ember, aki elle-
nem volt, holott '56-ban is én védtem a
kommunistákat. Testi épségemmel
nem törődve rohantam a verekedő tö-
meg közé, hogy a begyűjtési előadót
kimentsem. Másképp agyonverték vol-
na. A lábára kötelet kötöztek, föl akar-
ták akasztani. Másnap is jöttek értem
éjjel fél egykor, hogy menjek, segítsek.
János bácsira hallgatnak az emberek,
segítsen nekünk - kérlelt a tanácselnök
-, nagyon félünk, tüntetés lesz.

Utána meg hálálkodtak, hogy talán
az életüket köszönhetik nekem. Szeg-
halomról a járási tanácselnök-helyettes
autóval jött értem ezután. Menjek át -
kérlelt - segíteni. Nem bír az emberek-
kel, osztani akarják az állami gazdaság
földjét. Beszéljek velük. Átmentem
oda is, no azért még külön is megkí-
noztak később a rendőrségen, hogy mit
kerestem én Szeghalmon, az történt
ugyanis, hogy négy hónap múlva, az
események után, mikor már semmi baj
nem volt, félig agyonvertek. A gerin-
cem törték el a rendőrségen. '57 febru-
árjában történt. Még csak meg se hall-
gattak, ütöttek- vertek. Két rendőr jött
értem, nem vittek, csak azt mondták,

hogy menjek föl a rendőrségre. Nyu-
godtan mentem. Biztos kérdezni akar-
nak még valamit - gondoltam. Alig-
hogy beléptem az ajtón, már zuhogott
rám a gumibot, öten voltak egy had-
nagy vezetésével.

Amikor abbahagyták, azt mondja ez
a hadnagy: Úgy hallom, hogy a be-
gyűjtési előadót maga vette ki a vere-
kedők kezéből, akkor a párttitkárt mi-
ért hagyta megverni?! De hisz ott se
voltam, válaszoltam. És különben is,
én akkor októberben a beszédemben a
tömeget arra kértem, ne bántsanak sen-
kit, mert ez egy lázas állapot, nem
tudjuk még, mi lesz a vége. Őrizkedjen
mindenki attól, hogy bajt csináljon,
magának is, másnak is. Ha bűnös vala-
ki, majd lesz rá bíróság.

ozzátettem a beszédem
végén azt is: azokat pe-
dig, azokat a pártem-
bereket vagy funkcio-
náriusokat, akik úgy

érzik, hogy munkakörüknél fogva el-
lenszenvet vívtak ki maguk iránt, na-
gyon kérem, ne mutatkozzanak az ut-
cán. Ennek ellenére a párttitkár másnap
sétálgatott.

Hát maguk tesznek szemrehányást
nekem, tettem még hozzá. Én fegyver-
telenül a tömeg elébe vetettem magam,
hogy emberéleteket mentsek, maguk
pedig azon a kritikus napon ki se mer-
tek mozdulni a rendőrszobából. Erre
még jobban megvertek. Eszméletemet
vesztettem, arra ébredtem csak, hogy
lavórból locsolják az arcomat vízzel. A
végén aztán még csak internálni se
tudtak, mert nem volt rá ok.

A hadnaggyal beszélt később egy
gyarmati ember, mikor Csabán talál-
koztak - már akkor civilben volt a
rendőr -, és érdeklődött irántam.
Mondta a gyarmati ember, hogy úgy
hallotta: itthon van már János bácsi, de
nem tud mozogni. Na én jól megjártam
amiatt az ember miatt - azt mondta
erre -, nem tudtam én, hogy Pesten
még képviselő, de még író barátai is
vannak. Mi akkor úgy voltunk, hogy
akit elébünk hoztak, jól összevertük.
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Nem is ismertem én ezt a Hegyesit,
nem tudtam, hogy kicsoda, micsoda.

Elég bajt csináltak, válaszolta az a
gyarmati ember, inkább köszönetet
érdemelt volna, védte az itteni kom-
munistákat. Erre a rendőr azt is el-
árulta ennek a gyarmatinak, hogy e-
lőtte mindig jól bepálinkáztak. Érez-
tem én akkor is, hogy csak úgy bűz-
löttek a pálinkától. A hadnagyot lefo-
kozták, embereivel együtt 14 napig
letartóztatásban volt, majd az állásá-
ból is elbocsátották énmiattam, iga-
zolva azt, hogy túlkapás történt, ha-
talmi túlkapás, de aki uszította őket,
annak semmi baja nem lett. A tanács-
elnök meg, akinek módjában lett vol-
na odaállni és azt mondani, hogy ne
bántsátok ezt az embert, hiszen vé-
dett bennünket, nem szólt, sőt mikor
Dobi István üzente, hogy a község
elöljárósága ajánló írást adjon, mert
nekem tisztességes nyugdíjat akar
megállapítani, akkor a tanácselnök
azt mondta, hogy ő nem adhat ki
ilyen írást, mert a párt megtiltotta.
Akkor azt mondtam, mikor ráhúztam
az ajtót, úgy áldjon meg az isten,
ahogy érdemes. Szerencsétlen halál-
lal halt meg. Felborult vele a hintó.

a én fűzőben jártam
két évig, de meggyó-
gyultam. Dobi István
üzente nekem Ortutay
Gyulával, aki ezt le-

vélben megírta, hogy beszélgettek ró-
lam, és Dobinak nagyon fáj mindaz,
ami velem történt. Dobi jó barátom
volt nekem. El voltam keseredve, a
tollat is félretettem már, azután mégis
nekifogtam, írtam egy pár verset, be-
küldtem, közölték, aztán kezdtek meg-
hívni író-olvasó találkozókra itt a me-
gyémben. Tetszett az embereknek,
amit előadtam. A rádióban én már
előbb is szerepeltem, ugyanis Kársai
Elektől kaptam levelet, hogy utazzak
fel, megfizetik a napidíjat, meg az
útiköltségemet, mert a rádióban
akar egy részletet közölni a debre-
ceni beszédemből. Akkor felmen-
tem Pestre, ez még '56 előtt történt.
Aztán tv-riportot is vett fel velem

bent a központban Kársai Elek. Egy-
más mellé ültünk a kamera előtt. '56
után egy ideig nem vettek tudomást
rólam körülbelül 10 évig, akkor megje-
lent a Feleljetek nekem című verseskö-
tetem.

Ez úgy történt, hogy Veres Péter
itt volt nálam, többször meglátoga-
tott, azt mondja egyszer, mikor be-
szélgettünk, te János, jelent meg ne-
ked egy kis köteted, és jó verseid
vannak, jó volna azt kiadni még egy-
szer, mert hiszen azt nem olvashatták
csak itt a megyében. A pesti közön-
ség nem is ismeri! Hát nem, mert
tulajdonképpen itt a megyében osz-
tottuk el az egészet, mindössze Er-
délybe ment körülbelül száz darab,
ötvenet csak Nagyszalontára rendel-
tek, s Kolozsvárra is kértek belőle
annak idején.

Azt mondja Péter: ki kellene adni.
Nincs nekem ahhoz türelmem, hogy
kilincseljek a kiadóknál -, mondom.
Azt feleli erre: Nem is úgy gondolom
én, majd beszélek Darvassal - akkor
már Darvas volt az írószövetség el-
nöke -, majd ő előkészíti. Darvas
mindig szeretett, becsült téged, be-
szélek vele. Tényleg kaptam egy le-
velezőlapot, Péter előszeretettel leve-
lezett levelezőlapon, nem szeretett
nagyobb leveleket írni. Annyit írt
csak: Beszéltem Darvassal. Darvas-
tól tényleg kaptam felkérő levelet,
így történt, hogy fölvittem egy kis
kötetre való verset, bementem Dar-
vashoz, ő meg átadta a Szépiro-
dalminak.

így jelent meg a Szépirodalmi Ki-
adónál a „Feleljetek nekem" című
kötet. Ebből is már úgy kaptam
vissza egy meghalt barátomtól egy
könyvet, egy másikat meg egy másik-
tól, mert elfogyott mind. Ezt is kérték
többször, hogy miért nem adják ki
második kiadásban? Bementem a sok
biztatásra néhány éve a kiadóba, hát
csak a titkárnőhöz tudtam bejutni.
Azt mondta, hogy nincs bent az igaz-
gató. Illés Endre igazgatót ismertem
személyesen. De ismerem én a titkár-
nőket is jól: ha látják, hogy falusi
emberrel van dolguk, igyekeznek ele-
ve „kiszűrni". Mit akarok az igazga-
tóval? - kérdi. Hát, mondom, az vol-

na a kérésem, hogy adják ki második
kiadásban a Jeleljetek nekem" című
kötetet, kiadhatnák dupla példányban
az azóta megírt verseimmel, tehát fel-
újítva. Akkor felesleges, hogy az igaz-
gató úrral beszéljen - válaszolta -,
mert annyira túl vagyunk terhelve a
fiatal költők verseivel, most azokat kell
támogatni.

Erről tehát lemaradtam, mint egy
másikról is korábban: mikor a „Felel-
jetek nekem" már nyomdában volt,
Darvas azt mondta: Te, János, olyan
jó cikkeid voltak Szabó Pál lapjában
- annak idején ő is ott dolgozott
egyébként mint szerkesztő -, nem
tudnál azokból összeszedni? De-
hogynem, csak hát nincs meg mind,
mert mikor a csendőrök engem zak-
lattak, míg odavoltam a csendőrsé-
gen, szegény feleségem egy csomót
eltüzelt Szedjél össze, amit tudsz, se-
gítek benne, hogy kiadjuk - így bizta-
tott. Összegyűjtöttem én, bevittem
hozzá. Na - azt mondja -, itt jó helyen
van. Egy sárga dossziéba tette.

„Mikor a könyved megjelenik, a
versesköteted, utána azon leszek,
hogy ez is megjelenjen." De közben
egy hónap múlva meghalt. Még a
kéziratokat is nehezen, két év múlva
kaptam vissza a második feleségétől,
Miskolcról. Előzőleg is kerestem, ak-
kor azt mondták, hogy egyelőre nem
lehet, később is próbálkoztam, de
nem lehetett be se tekinteni az ott
lévő iratokba, majd egy bizottság
vizsgálja át az összes iratokat Darvas
temetése után. Akkor azt jelentették,
hogy ott nem találják. Fábián Zoltán
még akkor volt ott, ő írta nekem
levélben. Majd nagysokára a felesége
visszaküldte, de nem mindet, egy bo-
rítékban, ami ki is volt szakítva.

át abból amit akkor ki
nem adtak, azt össze-
gyűjtöttem, és az most
Szeghalmon van, a
Sárréti füzetek sorozat-

ban akarják kiadni. Együtt van egy
bibliográfiai anyag is, amit a lányom
gyűjtött össze, Balogh Ferenc pedig
sajtó alá rendezte. Szóval kezdtek
megint megbecsüléssel körülvenni.

Lejegyezte 1986 adventjén
KSváry E. Péter


