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Emlékezés 
Kiss János altábornagyra 

Kiss János 100 évvel ezelőtt, 1883. március 24-én született 
Erdőszentgyörgyön. A németellenesség családja körében már régebbi 
időkre vezethető vissza. Egyik őse a Rákóczi-szabadságharcban harcolt az 
osztrákok ellen, nagyapja, Kiss Antal az 1848-49-es szabadságharcban 
Bem oldalán küzdött . A szabadságharc leverése után Haynau halálra 
ítélte, majd ezt az ítéletet életfogytiglani fogházra változtatták át. Csak az 
1867-es kiegyezés után engedték ki börtönéből. 

A családi hagyományoknak megfelelően Kiss János is a katonai pályát 
választotta. A nagyszebeni hadapródiskola elvégzése után 1902-ben 
Kőszegre került. Itt teljesített szolgálatot 1906-ig. 1906-ban Triesztbe 
helyezték, majd innen Gradiskába került. 

Az I. világháborúban először az orosz fronton, majd az olasz 
hadszintéren harcolt. A harcokban hősiessége mellett emberségével is 
kitűnt, ezért volt népszerű a közkatonák között . Hősiességéért többször 
kitüntették. Két alkalommal megsebesült. Súlyos lábsérülése miatt 
1918-ban a kőszegi katonai alreáliskola nevelője lett. Ekkor ismerkedett 
meg és kötöt t egy életre szóló barátságot Bajcsy-Zsilinszky Endrével. 
1919-ben Kőszegen feleségül vette Bakó Ilona középiskolai tanárnőt. 

A Tanácsköztársaság leverése után Hajmáskéren, Sopronban, Pécsett, 
Esztergomban és Budapesten teljesített katonai szolgálatot. Egy 
kerékpárosdandár parancsnoka, majd a honvédség gyalogsági szemlélője 
volt. Kezdetben nem ismerte fel a Horthy fasizmus népellenes voltát. 
Jóhiszeműségében az ellenforradalmi rendszer erőszak-eszköze lett, mint 
a hadsereg hivatásos tisztje. Magasabb katonai iskolai végzettség nélkül 
ju to t t el az altábornagyi rangig, ami keveseknek sikerült. 

1939-ben váratlanul nyugdíjaztatását kérte, mivel nem értett egyet a kormány németbarát politikájával. 
Kőszegre vonult vissza, s az itteni magányából kísérte figyelemmel a világ eseményeit. A II. világháború 
kirobbanásakor naplójába ezt jegyezte be: „Németország megkezdte és elveszítette a háborút ." 

Bajcsy-Zsilinszky Endre, aki ismerte Kiss János német- és fasisztaellenes érzelmeit, többször javasolta 
Horthynak, hogy hívják vissza Kiss Jánost a katonai vezetés élére. Az ő javaslatára lett a nyugalmazott 
Kiss János annak a haditörvényszéknek a tagja, amely elítélte az újvidéki vérengzőket. 

A németekkel való szakítás különböző módozatait dolgozta ki. Azt javasolta Horthynak, hogy a 
németekkel meg kell szakítani minden politikai együttműködést, vissza kell hozni a magyar hadseregeket a 
frontokról, és a Titó partizánseregével való egyesülés után meg kell támadni a németeket. Abban az 
esetben, ha a Vörös Hadsereg eléri a Kárpátokat, egyesülni kell azzal és azokkal együtt kell harcolni a 
német fasiszták ellen. Horthy és a magyar reakciós uralkodó osztály nem merte ezt vállalni, félt fegyvert 
adni a népnek, és jobban gyűlölte a Szovjetuniót, mint a német fasizmust. 

A Szálasi-féle fasiszta puccs után 1944 októberének végén Bajcsy-Zsilinszky kérésére Kőszegről 
Budapestre ment és vállalta a Magyar Front katonai ellenállásának vezetését. A Magyar Nemzeti Felkelés 
Felszabadító Bizottságának megbízásából a Kiss János altábornagy által vezetett katonai vezérkar 
kidolgozta a német- és magyar fasisztaellenes felkelés tervét. A felkelésben a felfegyverzett 
munkásosztagok és a németek elleni harcra vállalkozó katonai alakulatok vettek volna részt. Tervezték 
azt, hogy rést nyitnak a fasiszták f ront ján , hátba támadják azokat, és így lehetővé teszik az előrenyomuló 
szovjet hadsereg bevonulását Budapestre. Tervük végrehajtását megakadályozta az, hogy 1944. november 
22-én árulás következtében a szervezkedés vezetőit a nyilas nyomozók letartóztatták. 
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Kiss János altábornagy 



Részlet a Szombathelyi Forradalmi Múzeumban rendezett, Kiss János altábornagy 
életét bemutató emlékkiállításból 

1944. december 6-án Kiss Jánost és társait több heti kínzás után hadbíróság elé állították. A kegyetlen 
kínzásoktól meggyötörten töretlenül vállalta tettének célját, azt, hogy az országot megmentse a 
pusztulástól. Tudta, hogy kegyelemre nem számíthat és kivégzik. Nem érezte magát bűnösnek, mert 
mindent a haza érdekében tett . Ezért mondta azt a kivégzés eló'tti pillanatokban: „Itt is hazámért, a 
magyar népért halok meg!" Feleségétó'l így búcsúzott: „Megaláztak, megszégyenítettek . . . most már 
vigyél engem Kó'szegre." 1944. december 8-án végezték k i v 

Az illegális Szabad Nép 1944. decemberi száma Új vértanúk címmel vezércikkben méltatta a 
mártírhalált halt tábornok tettét. „A nyilas hazaárulók kötél általi halálra ítélték és kivégeztek három 
magyar honvédtisztet, az ellenállási mozgalom három magyar vezetőjét: Kiss János tábornokot, Nagy Jenő 
ezredest és Tarcsay Vilmos vezérkari századost. 

Közel 100 éve, hogy honvédtiszteket akasztottak Magyarországon. Aradon történt 1849-ben, hogy 
honvéd tábornokokat állítottak bitó alá a véres kezű német Haynau parancsára. Akkor is az ország 
szabadságáról volt szó." 

Kiss János altábornagy nagy utat tett meg, amíg a horthysta katonatisztből a magyar fasisztaellenes 
ellenállási mozgalom katonai vezetőjévé vált. A haza iránti hűség, a nép szeretete állította egy oldalra a 
szovjet katonákkal és a kommunista partizánokkal. Nem volt kommunista, de azon kevesek közé tarto-
zott, akik a polgárság soraiból kiemelkedve vállalták a harcot a fasizmus ellen és a legdrágábbat, életüket 
áldozták fel az ország függetlenségéért és szabadságáért. 

A felszabadult ország, hősiessége elismeréséül, halála után vezérezredessé léptette elő, végső akarata 
szerint holttestét Kőszegen helyezték örök nyugalomba. 

Dr. Gerse János 

Irodalom: Decsényi Miklós: Kiss János altábornagy (Vasi Szemle, 1959. 2. sz.) - Forradalmárok, 
katonák. Szerkesztette: Hetés Tibor. Kossuth Könyvkiadó, 1968. 51 59. old 
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Száz éve született 
Beke Ödön 

Beke Ödönt a tudományos közvélemény elsősorban finnugor nyelvészként, a cseremisz (mari) nyelv 
jeles kutatójaként tartja számon. Való igaz, nemzetközi hírnevét finnugor nyelvtudományi munkásságá-
nak, s ezen belül is cseremisz tárgyú műveinek, dolgozatainak köszönheti. 191 l-ben jelent meg első 
jelentősebb munkája, a Cseremisz nyelvtan, amely úgyszólván egy csapásra ismertté tette nevét külföldön. 
A két világháború között - politikai okokból - csupán kisebb-nagyobb cikkekkel jelentkezhetett a 
szakfolyóiratokban, újabb cseremisz tárgyú könyveket itthon csak 1945 után adhatot t ki. A külföldör 
(Osló, Bécs, Helsinki, Tartu) német nyelven közzétett cseremisz köteteket több fontos magyai kiadás 
követte. Először 1951-ben, A cseremiszek (marik) népköltészete és szokásai című. Érdemes idéznünk az 
előszóból: „Az első világháborúban több ezer finnugor és török-tatár származású férfi került a cári 
birodalomból hazánkba. Hadifoglyok voltak. A háború rokon népeket állított szembe egymással, s a 
fogságba jutás akaratlan rokonlátogatást jelentett. A cár katonáinak erről természetesen sejtelmük sem 
volt, annál nagyobb érdeklődést keltett azonban a dolog a magyar tudományos körökben, mihelyt a 
különös látogatás ismeretessé vált. A Magyai Tudományos Akadémia azonnal elhatározta, hogy ezt a 
rendkívüli alkalmat a nép- és nyelvtudomány számára felhasználja. Az egyes rokon nyelvek tanulmányozá-
sával azokat a szaktudósokat bízta meg, akik azon a területen már addig is tevékenykedtek. Az én 
feladatom a cseremisz hadifoglyok nyelvének, népköltészetének és néprajzának tanulmányozása volt. A 
megbízást természetesen nagy örömmel fogadtam . . . Rendkívül csábító volt az a feladat, hogy most már 
a nyomtatott anyag feldogozása után az élő nyelvet tanulmányozhatom, s az a kilátás, hogy eddig 
ismeretlen nyelvjárásokkal ismerkedhetem meg. Tanulmányaimat 1916 húsvétja táján kezdtem meg, és 
körülbelül harmadfél éven át folytat tam, egészen a háború végéig "• A szóban forgó kötet után még 
három kötetet adott ki Beke 1957-ben és 1961-ben Mari szövegek címen. Monumentális cseremisz szótára 
- sajnos - mindmáig kiadatlan. 

De Beke Ödön nemcsak finnugor nyelvész volt, hanem a magyar népnyelv szorgalmas kutatója is. 
Tudományos pályáját egyetemi hallgatóként népnyelvi anyag gyűjtésével és közzétételével kezdte. 
Veszprém, Vas, illetőleg Győr megyében mintegy 80 falut járt be, s akkor ismerkedett meg alaposan a 
magyar falusi nép életével. A felkeresett falvak nyelvjárását és népköltészetét gyűjtötte-tanulmányozta. 
1904-ben jelent meg első tudományos közleménye néprajzi folyóiratunkban, az Ethnographiában 
Pápavidéki babonák címen. A következő években pedig már nyelvjárási monográfiákat tesz le a 
nyelvtudomány asztalára. 1905-ben jelent meg A pápavidéki nyelvjárás, 1906-ban pedig a Kemenesalja 
nyelve. Ezek az értékes, sok becses adatot tartalmazó leírások fontos forrásai ma is a Pápa vidéki és 
kemenesaljai nyelvjárásokra vonatkozó ismeretcinknek. Beke élete végéig hű maradt ifjúkori témáihoz: a 
finnugor nyelvtudomány professzoraként is rendszeresen foglalkozott a népnyelvi szókincs elemeivel. 
Jelképes lehet, hogy első és utolsó közleménye egyaránt nyelvi témájú. 

Az ifjúkori népnyelvi búvárkodás nyelvjárási leírásait a későbbiekben egyre inkább a néprajzi és 
történeti vonatkozásokra is kitekintő szó-, név- és szólásmagyarázatok követik munkásságában. Különösen 
fontosak e tárgykörben azok a közlései, amelyekben a népi madár-, növény-, hal- és eszköznevekről, illető-
leg szólásokról értekezik. Bár figyelme kiterjedt valamennyi nyelvjárásunkból származó adatra, 
legbiztosabban azokkal az adatokkal dolgozott, s legszívesebben azoknál időzött, amelyek az általa jól 
ismert dunántúli nyelvjárásokból származtak. Két, önálló kötetként is megjelent munkájának a címe is 
bizonyítja ezt: Régi és ritka szavak Dunántúl (1941- 42) és Dunántúli tárgy- és eszköznevek (1943). Beke 
Ödön jól tudta, mennyire fontos a nyelvi adatok megőrzése, közzététele. Ezért nem tekintette rangon 
aluli tevékenységnek, hogy egyetemi tanárként kéziratos munkákból, írók, költők műveiből kijegyezzen és 
közzétegyen tájszavakat. Magyar témájú közleményei arról tanúskodnak, hogy következetesen figyelembe 
vette a népnyelv tanúságtételét. Magyar népnyelvi ismereteinek hasznát látta finnugor kutatásaiban, 
finnugor és indoeurópai tájékozottságát viszont magyar szó- és szólásmagyarázataiban kamatoztatta. Jó 
példa erre a néprajz eredményeke is építő kis kötete, a Szókincs és néphagyomány (1948). 

Beke Ödön 1883 május 20-án Komáromban született. Középiskoláit itt és Pápán végezte. 1901-ben 
iratkozott be a budapesti egyetemre magyar-lat in szakra, s 1906-ban szerzett tanári diplomát. Pedagógusi 
pályafutását Nagyszebenben kezdte, egy évvel később pedig a fővárosban folytatta. A Tanácsköztársaság 
kormánya 1919-ben heti 4 órában finnugor nyelvészeti órák tartásával bízta meg a budapesti egyetemen. 
Emiatt a Tanácsköztársaság bukása után megfosztották tanári állásától. Bécsbe menekült, ahonnan 
1923-ban tért vissza, s 1926-tól újra egy fővárosi gimnáziumban tanított. Tudásának megfelelő állást -
egyetemi beosztást - csak 1945 után kapott: 1948-ban nevezeték ki a budapesti egyetem tanárává. 
1953-ban megkapta az ELTE II. sz. Finnugor Tanszékét. Forradalmi eszmeiségéért, tudományos 
tevékenységéért több magas állami kitüntetésben részesült. 1962-ben ment nyugdíjba. 1964. április 10-én 
hunyt el. 

Dr. Kiss Jenő 

24 


