
mánya által szerzett érdemeiért közönségesen tisztelt tudós volt". Mai irodalomtörténet-írásunk Görög 
Demeterben a magyar felvilágosodás korának egyik jelentős újságszerkesztőjét és irodalomszervezőjét 
méltányolja. 

Kókay György 

Emlékezés 
két kommunista mártírra 

Merőben eltérő utat tettek meg, amíg eljutottak a kommunista mozgalomhoz. Ám közös életükben az, 
hogy nem voltak proletárok, családi környezetük, neveltetésük nem predesztinálta őket a munkásosztály 
törekvéseinek, küzdelmeinek vállalására, de emberségük alapján viszonylag hamar tudatára ébredtek, kik-
nek az oldalán kell állniuk, ha igaz ügyet akarnak szolgálni. 

Életük virágában lettek mindketten áldozatai egy bűnös félreértésnek és hamis koncepciónak. 

Sólyom László 
Értelmiségi család sarjaként 1908. december 17-én született Muraszombaton. Édesapja törvényszéki 

bíró volt Pest megyében, a dualizmus iránt lojális polgár. A családfő ahhoz a nemzedékhez tartozott, 
melynek véres eszközökkel kellett „megbosszulnia" a szarajevói merényletet, de ő is osztozott azon 
százezrek sorsában, akik valahol a harcmezőkön, jeltelen sírokban alusszák örök álmukat. 

Az édesanya tanítónő volt, özvegysége miatt immár családfenntartó. A nemzet napszámosának kijáró 
szerény fizetésből éltek. Nem lehetett kétséges: az igen értelmes Lászlónak tovább kellett tanulnia, de az 
iskolázás költségei meghaladták a család teherbírását. A szegény, ambiciózus fiatalok előtt két lehetőség 
állt: a papi és a katonatiszti pálya. Sólyom László ez utóbbit választotta. Kitűnően érettségizett a had-
apródiskolában, majd a Ludovika Akadémiára került. Tehetségével, szorgalmával, kitűnt társai közül, s 
1931-ben - rangelsőként - hadnaggyá avatták. A miskolci tüzérezred mérőütegéhez került. Valójában 
sohasem lett tagja a dölyfös, korhely, néptől idegen tiszti kasztnak. Elítélte társai életmódját , s igazán az 
egyszerű katonák között érezte jól magát. Nem élt előjogaival, olyanannyira, hogy a közlegények étkezdé-
jében ebédelt. Tiszttársai a „liberális" jelzőt ragasztották rá, ami abban az időben cseppet sem számított 
hízelgő minősítésnek. A harmincas évekről van ugyanis szó, amikor Gömbös Gyula sikertelen kísérletet 
tett a totális fasizmus bevezetésére. 

Szabad idejének nagy részét olvasással, tanulással töltötte. Igazán az irodalom vonzotta, de kötelesség-
tudó, fegyelmezett katona lévén tökéletesítette magát a hadtudományokban is. Megtanult németül és 
franciául, miáltal könnyebben hozzáfért a külföldi szakirodalomhoz. Felettesei méltányolták tehetségét és 
szorgalmát. A fiatal főhadnagyot a francia hadsereghez küldték továbbképzésre. A Franciaországban 
töltött idő mély nyomokat hagyott benne. 1935-1936-ban ugyanis, az európai fasizmus erősödésének 
éveiben, a forradalmi hagyományokban gazdag országban kibontakozott az antifasiszta népfrontmozga-
lom. A tömegdemonstrációk lenyűgöző hatása alól a nép gondjai iránt fogékony fiatal főhadnagy sem 
tudott szabadulni. Egy másik jelentős motívum, mely szerepet játszott politikai fejlődésében, a spanyol 
polgárháború volt. Nagy rokonszenvet érzett a reakció ellen küzdő spanyol nép hősiességével. 

Amikor visszatért hazájába, a vezérkar hadiakadémiáján folytatta tanulmányait. A katonai főiskola 
elvégzése után a székesfehérvári II. hadtest parancsnokságánál kapott vezérkari beosztást, egy év múlva 
pedig - századosi rendfokozattal - a vezérkarhoz került. 

1939-ben kitört a második világháború, majd 1941 áprilisában Magyarország Hitler oldalán részt vett 
Jugoszlávia lerohanásában. Sólyom súlyos lelkiismereti válsággal küzd, mert nem ért egyet a nácik hódító 
terveivel, s azzal, hogy ebbe a kalandba Magyarországot is belerántották. Aggályaival felkereste egykori 
hadiakadémiai tanárát, Schweiczer Istvánt, aki megértette vívódását. Tanára javaslatára - egészségi állapo-
tára hivatkozva - megvált a hadseregtől. Barátja, Pálffy György segítségével az Egyesült Izzóban helyezke-
dett el. A politika felé forduló Sólyom - Pálffy révén - megismerkedett Orbán Lászlóval, akinek tanácsá-
ra belépett a Független Kisgazdapártba. így került kapcsolatba az egykori százados a kommunista mozga-
lommal, noha csak 1944-ben lett tagja az illegális kommunista pártnak. 1944 nyarán behívták katonának, 
de a nyilas puccsot követően megszökött a hadseregből és illegalitásba vonult. Budapesten bekapcsolódott 
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a kommunista párt munkájába. Pálffy társaságában hamarosan a Bajcsy-Zsilinszky vezette Felszabadítási 
Bizottságba került, ahol előkészületeket tettek a fegyveres ellenállásra, ö lett a „Sógor" nevű csoport 
vezetője, mely több akciót szervezett: politikai foglyokat szabadítottak ki, lőszert, fegyvert, robbanóanya-
got gyűjtöttek. 

1944. november 9-én - éppen egy illegális megbeszélésen vett részt - rajtaütöttek a nyilas Nemzeti 
Számonkérő Szék emberei. Letartóztatták, de szállítása közben sikerült elszöknie, ennélfogva elkerülte 
Bajcsy-Zsilinszky, Kiss János és társai szomorú sorsát. Nem rettent meg a veszélyektől, hanem illegálisan 
folytatta a munkát . 

1945. január 17-én Pest azon része, melyben Sólyom is tartózkodott , felszabadult. Másnap már a Tisza 
Kálmán (ma Köztársaság) téri pártközpontban jelentkezett „szolgálattételre". Pártutasításra átvette a 
budapesti rendőr-főkapitányság vezetését. Nagy érdemeket szerzett az új rendőrség megszervezésében, a 
közbiztonság megszilárdításában. Továbbra is az FKP tagja maradt, annak égisze alatt lett 1945 novem-
bemberében országgyűlési képviselő, de kezdettől fogva az MKP politikáját követte. 

1946-ban felmentését kérte beosztása alól, mert nem értett egyet a magyarországi német kisebbség 
kitelepítésének módszereivel. Minden bizonnyal ezzel vívta ki maga ellen az MKP némely vezetőinek 
haragját, jóllehet egyelőre nem szorult háttérbe. Vezérőrnagyi rendfokozattal a Honvédelmi Minisztérium 
katonai főcsoportjának vezetője lett. Nagy szerepet játszott abban, hogy ez az osztály, mely később 
Honvéd Vezérkarrá fejlődött, kommunista szervvé vált. Ugyanakkor létrehozta a hadiakadémiát, ahol a 
kommunista katonai káderek egész gárdáját nevelték ki. Minisztériumi beosztását megtartva, a hadiaka-
démia parancsnoka is volt, de mellette hadászatot és hadtörténelmet tanított . 1946 -1949 közöt t komoly 
publicisztikai tevékenységet fej te t t ki: cikkeket írt a második világháborúról, a Vörös Hadsereg felszaba-
dító tevékenységéről, a hadseregfejlesztés és katonapolitika kérdéseiről. Ezzel a munkásságával egyik 
megalapozója lett a magyar marxista hadtudománynak. 

Megszállottja volt a néphadsereg építésének, de meglátta és szóvá tette a szervezés fogyatékosságait, a 
sokszor megalapozatlan intézkedéseket. Ez kiváltotta felettesei nemtetszését. A nyílt, bátor, kritikus 
alkatú Sólyom László mindjobban szembekerült Farkas Mihály honvédelmi miniszterrel, s ezzel sorsa 
megpecsételődött: 1950. május 20-án, koholt kémkedési váddal letartóztatták, bíróság elé állították. A 41 
éves tábornokot 1950. augusztus 19-én kivégezték. Halálával a magyar néphadsereg elveszítette egyik 
legodaadóbb, legtehetségesebb katonáját . 1956-ban rehabilitálták. 

S z ő n y i T i b o r 

Budapesten született 1903. december 30-án. Még 16 éves középiskolás volt, amikor kikiálltották a 
magyarországi Tanácsköztársaságot. Lelkesen köszöntötte a munkáshatalmat, és az ifjúságra jellemző 
hévvel állt ki mellette. 1919 nagy élménye egy életre meghatározta politikai arculatát. Érettségi után az 
orvosi hivatás mellett döntöt t , s szülei Bécsbe küldték, hogy tervét megvalósíthassa. Az orvostudomány 
elsajátítása mellett aktív politikai tevékenységet is folytatott . A baloldali bécsi magyar emigrációval került 
kapcsolatba, így jutván el a kommunista mozgalomhoz. 

1928-ban sikeresen fejezte be egyetemi tanulmányait, de még az osztrák fővárosban maradt, hogy 
bedolgozhassa magát az ideggyógyászat rejtelmeibe. 1930-ban jött haza és azonnal „bevetet te" magát a 
kommunista párt illegális küzdelmeibe. Már Bécsben kapcsolatot teremtett a Magyarországon dolgozó 
kommunistákkal, ennélfogva hamar megtalálta a pártot, melynek tagja lett, s melyhez hű maradt élete 
végéig. Ezekben az években felerősödött a kommunisták elleni hajsza. A biatorbágyi merénylet ürügyén 
bevezették a statáriumot, hogy a gazdasági válság miatt elégedetlen tömegek élére álló forradalmárokat 
lehetetlenné tegyék. A párt úgy döntöt t , Szőnyi utazzon vissza Ausztriába, s ot t , illetve onnan szolgálja a 
magyar proletariátus ürügyét. A bécsi orvosi egyetem pszichológiai és neurológiai tanszékén nyert alkal-
mazást, mert a fejlett orvostudomány hazájában is jó nevű szakorvosnak és tudományos kutatónak tartot-
ták. 

Széles körű orvosi gyakorlata mellett sem feledkezhetett meg a KMP megbízatásairól. Hamarosan 
összekötője lett a bécsi és ot thoni magyar kommunista mozgalomnak. 1938 márciusában a németek 
megszállták Ausztriát. A forradalmár Szőnyinek távoznia kellett, ha nem akart a Gestapo fogságába 
kerülni. Szinte az utolsó percben sikerült Prágába menekülnie. Am a németek ide is követték. A müncheni 
megállapodás után a nácik megszállták a köztársasági Csehszlovákiát, ennélfogva Szőnyinek itt sem lehe-
tett sokáig maradása. Svájcba szökött, de mint idegent, azonnal internálták. A fellani táborban orvosként 
dolgozott, kiszabadulása után pedig a zürichi orvostudományi egyetem idegklinikájára került neurológus-
nak. Politikus vénáját természetesen itt sem tagadta meg. Röviddel berendezkedése után a svájci magyar 
baloldali emigráció egyik legtekintélyesebb vezetője lett. A magyar diákok, értelmiségiek között végzett 
jelentős szervező és propagandamunkát. Kapcsolata a hazai kommunista mozgalommal nem szakadt meg, 
tevékenységét nemcsak a svájci kommunista párt, hanem az otthoni mozgalom igényei is meghatározták. 

1942-ben, jórészt magyar emigráns értelmiségeikből pártcsoportot hozott létre, mely szekciója volt az 
ugyancsak illegálisan működő svájci kommunista pártnak. Ebben a kis csoportban olyan kiváló forradal-
márok dolgoztak, mint a baloldali diákmozgalom elismert vezetője Vági Ferenc és Kálmán András orvos, 
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