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Hagytak élni..." 
„Dr.Zeőke Pállal, 
a Magyar 
Köztársaság Érdem-
rend tisztikeresztje 
kitüntetettjével 
beszélget Sári Katalin 

Mindszenty József hercegprímás kezet Jog 
dr. Zeőke Pállal 1956. október 31-én 

• ön számára mikor szűnt meg a E. világháború? 
A születésnapomon, 1945. január 27-én. Felöltöztem elegánsan. De mielőtt kime-

gyek - gondoltam —, kinézek az ablakon. Látom ám, hogy Óbuda felől a Margit-híd 
felé mintegy húsz civil nagy ágyút tol 3-4 szovjet géppisztolyos katona kíséretében. 
Ezen bizony elgondolkodtam: „Ezek szerint ez az ágyú így jött a Don-kanyaitól 
egészen idáig? Hej, Pali! Ezt még te is tolhatod!" Erre úgy döntöttem, hogy rám ez 
ügyben ne számítsanak! Elmentem Óbudára az ottani szovjet parancsnokságra és 
jelentkeztem náluk. Kaptam tőlük egy írást és hazamentem. A házunktól a harmadik 
ház előtt szovjet katonát látok. Ugyanis ekkor már gyűjtötték be az embereket 
„malenkij robotra". Engem is megszólítottak. Erre én mutatom nekik az igazolást, s 
ennek ellenére engem is begyűjtöttek. A ház előtt elmenő nőt megkértem, szóljon be 
- innen a harmadik házba — apámnak, hogy itt vagyok. Erre, nemsokára megjelenik 
apám kötényben (takarította el a romokat) és beszól: 

- Pali! Itt vagy? 
- Igen! — válaszoltam. 
- Azonnal gyere ki! — mondta nagyon határozottan. 
A ruszki katona még a száját is eltátotta e határozottságon a csodálkozástól. 
- Pali! Gyere ki! Menj haza! 
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így hazamentem. Apám határozottsága mentett meg engem, mert ekkor már a 
szovjetek gyűjtötték be az embereket, ha a vasúti „rakományból" hiányzott egy 
ember. így töltötték fel a „létszámot". Nem számított a Malinovszij által aláírt papír! 
Nem olvasta el azt ilyen esetben senki. Persze voltak olyanok, akik ugyanilyen papír-
ral rendelkeztek mint én és később „oltárra" emelték őket! 

A háború befejezése után bementem a Kisgazdapártba Auer Pálhoz, és elmondtam 
neki, hogy dolgoznék. így kerültem a Kisgazdapárt Nemzetgyűlési Titkárságára, ahol 
kaptam egy szobát, titkárnőt, pecsétet és levélpapírt. 

• Milyen ember volt — ön szerint - Nagy Ferenc? 
Higgadt, komoly, eléggé zárkózott, „jótollú", nagyon intelligens parasztember. Egy 

ízben összetalálkozom vele az utcán, s a Parlamenttől kettesben jöttünk egészen a 
párt Semmelweis utcai székházáig. Mindenféléről beszélgettünk. Csak utólag - azt is 
a sajtóból - tudtam meg, hogy ezt megelőzően nevezték ki miniszternek, de ezt ő 
akkor szóra sem méltatta. 

• És Kovács Bélát - a párt főtitkárát - hogyan tudná jellemezni? 
Kissé szangvinikus, kemény ember volt. Szerettem őt, és - azt hiszem - ez a szere-

tet köztünk kölcsönös volt. 
• Melyikük állt az ön szívéhez közelebb? 
A szívemhez Kovács Béla, az eszemhez pedig Nagy Ferenc. 
• Vajon minek köszönhette a háború vége után népszerűségét a Kisgazdapárt? 
A Kisgazdapárt volt az egyetlen nemzeti erő! És a pártnak volt ellenállási múltja, s 

emiatt - bocsánat - „pofázhatott"! Mert nem volt más! A Kommunista Párt, a Szoc. 
dem Párt nem számított! És volt az a kis gyönge Demokrata Párt! 

• Sokunkban felmerül manapság a kérdés: vajon a történészek miért hallgatták 
agyon a Kisgazdapárt magyar nemzeti ellenállásban betöltött szerepét? 

Mert a kommunisták azt állították magukról, hogy az ellenállást a Kommunista Párt 
szervezte meg! Hát... a kutyafáját, én Dudás Józsefen kívül az ellenállási mozgalom-
ban más kommunistával nem találkoztam! Ugyanis hozzám jött Dudás, hogy az általa 
kinyomtatott röplapokat mi szórjuk szét, osszuk szét, mert nincs neki elég embere. 
Dudás azt mondta magáról, hogy ő kommunista! 

Tehát, a Kisgazdapárt volt a EL világháború befejezése után az egyetlen magyar, 
„piros-fehér-zöld", ütőképes párt, amely ellenállási múlttal rendelkezett, és volt egy 
Bajcsy-Zsilinszky Endréje! Ezzel lehetett „operálni"! 

De ne feledkezzünk meg Mindszenty József hercegprímás bíborosról se! Többször 
volt nálam a Magyar Televízió, amikor hazahozták Mindszenty hamvait. Nekik is 
elmondtam, hogy ő is, de én is nagy tévedésben voltunk! 

• Mi volt ez a tévedés? 
Bevettük azt a maszlagot, amit az angol és a moszkvai rádióból nap mint nap hal-

lottunk; hogy itt nem lesz kommunizmus, hogy idejön a Szövetséges Ellenőrző Bizottság — 
a négy nagyhatalom - , és mi is egyenrangú tagok leszünk a népek családjában. Majd 
hozzájuk lehet fordulni, és ők megtanácskozzák a problémákat! És mi ezt a maszlagot 
bevettük! A szegény bíboros is „bevette"! Meg tudom Önnek mutatni Kovács György (USA 
követségén dolgozott, SZEB-ügyek tartoztak hozzá) „szép" levelét, amelyben mellébeszél. 
Ugyanis élelmet kértem a népnek. Én ebben a levélben „méltóságos főispán", meg „úr" 
vagyok. Azzal a problémával, amivel hozzáfordultam, nem segített. Pedig én is és a bíbo-
ros úr is hittünk nekik! ő még a börtönben is hitte, hogy kihozzák! 

• Az előzőekben nagyon előreszaladtunk, hiszen már arról az időszakról tett 
említést, amikor kinevezték Ont Komárom-Esztergom vármegye kisgazda-főispán-
jának, és közelebbi munkakapcsolatba is került Mindszenty József hercegprímással. 
De haladjunk sorjában! Milyen körülmények között nevezték önt ki megyei főispán-
nak? 

85 



Dicsérettel tettem le a közigazgatási vizsgát, tehát szakmailag nagyon jó voltam. 
1945. decemberében neveztek ki Esztergom-Komárom Vármegye főispánjának, és 
1946. augusztusáig végezhettem ezt a munkát. Még egy év sem telt el! 

Amikor - 1945. novemberében - választási győzelmét ünnepelte a Kisgazdapárt, 
én néhány nappal azt megelőzően tífuszba estem. Esztergomból feljöttek az ottani 
Kisgazdapárt nevében és azt mondták nekem: 

Követeljük, hogy Te legyél a mi főispánunk! 
Nagyon meglepődtem, amikor lakásomra táviratot kaptam, hogy másnap reggel 10 

órakor jelenjek meg az FKGP Semmelweis utcai központjának I. emeleti termében. 
Mivel én a n. emeleten dolgoztam, a táviratot olvasván furcsán éreztem magam és 
felmerült bennem: „Miért kell nekem távirat ahhoz, hogy lemehessek az épület I. 
emeletére?" Bementem másnap a Semmelweis utcába, és az említett helyiségben már 
többen ültek. Olyan furcsán néztünk egymásra! Megjelent Nagy Ferenc és rövid 
beszédben közölte, hogy a pártközi megállapodások szerint főispáni helyeket kapott 
a Kisgazdapárt. Röstelltem, mert Nagy Ferenc velem kezdte és azt mondta: 
„Előzetesen érdeklődtünk a hercegprímásnál, s ő a maga részéről hozzájárult és 
helyesnek tartotta azt, hogy erre a posztra ellenállási múltja, kisgazdapárti tagsága 
miatt Dr. Zeőke Pált jelöltük Komárom-Esztergom megye főispánjának". így lettem 31 
éves koromban főispán. Nagyon meglepődtem, erre nem számítottam. 

• Honnan ismerte önt Mindszenty József? Milyen körülmények között ismerkedtek 
meg? 

Pálffy Géza grófnál ismerkedtem meg Wesselényi Mik'óssal és Fedor Ágnessel. 
Amikor az FKGP Nemzetgyűlési Titkárságának vezetője voltam Miklós megkért arra, 
hogy segítsek neki házasságkötése gyors intézésében. Én - persze - segítettem, és ő 
ezt viszonozni szerette volna. 

„Tudod, most szabadult a nyilasok fogságából Mindszenty József veszprémi püs-
pök. Itt lesz Budapesten! Nagyon szívesen összehozlak titeket!" A Szép utcában lévő 
Nemzeti Kaszinó egyik szobájában hozott engem össze Wesselényi Miklós a bíboros-
sal. Ez 1945 nyarán volt. Sok minden szóba került. Én elmondtam, hogy jó viszony-
ban voltam Slachta Margittal. A veszprémi püspök szikár, tartózkodó és udvarias 
modorú ember volt. Látszott rajta az az aszketizmus, amiről később legendák is 
születtek. Azon csodálkoztam, hogy ez az ember - aki paraszti sorból származik — 
hogyan tudott ennyi önuralommal megváltozni. Tájékozódó, rendkívül udvarias mo-
dora egyben önfegyelemmel és barokk udvariassággal párosult. 

• Milyen volt első „hivatalos" találkozása Mindszenty József bíborossal? 
Az első hivatalos találkozásunkkor „bemutatkozásra" került sor a protokoláris sza-

bályok szerint. Erre az eseményre 1945. decemberében került sor. O kezdte el mon-
dani, hogy folyamatosnak kell lennie „kapcsolatunknak". Erre én azt válaszoltam: 

- Ez természetes! 
Mindszenty József tudta, hogy kivel beszél! 
- Nézze! Tessék tudomásul venni, én semmiféle privát ünnepi vacsorán nem kívá-

nok részt venni! — jelezte nekem előre. 
Ránéztem és eszembe jutott, hogy köménymagos levest szoktam étkezni. Ugyanis 

amikor lekerültem Esztergomba, egy parasztembernél - Bátori Pistánál - laktam, és 
tőle kaptam egy pohár bort, meg egy szelet kenyeret; ez volt az ellátásom. Amikor a 
hercegprímás mondta, hogy semmiféle ünnepi vacsorán nem kíván részt venni, azt 
válaszoltam: 

- Engedje meg Eminenciás uram, hogy elmondjam: pillanatnyilag abból élek, hogy 
dán barátaim minden "hónapban élelmiszercsomagot küldenek, aminek felét szüleim-
nek adom, a másik felét pedig megtartom magamnak. 

- Higgye el, én is édesanyámtól kapom az élelmet! - válaszolta. 
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Dr. Zeőke Pál és Dobi István, az FKGP Esztergom, ületoe Komárom megyei elnöke 1946 tavaszán 

Tudtam, hogy édesanyja egyszerű parasztasszony. Úgyhogy Mindszenty bíborossal 
az „ünnepi vacsora" ügyében meg is egyeztünk!... Megállapodtunk, hogy nem hívjuk 
egymást ebédre, illetve vacsorára; úgyhogy - nincs „protokol". 

Azt hiszem, a bíborost is meglepte a SZEB (Szövetséges Ellenőrző Bizottság) szov-
jet képviselőjének jelenléte. Egy alkalommal elmondtam neki: 

— Meglepődtem, amikor bejelentkezett nálam egy szovjet alezredes, aki a SZEB 
megyei megbízottja. Nem is tudtam, hogy van ilyen! 

Aztán megjelent nálam egy őrnagy, aki azt mondta, hogy ő meg az élelmezéssel 
foglalkozik, így kapcsolatban leszünk. Aztán megjelent nálam a szovjet városparancs-
nok — nem emlékszem a rangjára - ezek nem is voltak kapcsolatban egymással. 
Mindez meglepett! Mindszentyt is meglepte a SZEB városi jelenléte, meit ő sem tudott 
erről. 

A bíboros három dolgot kért — rajtam keresztül - a kormánytól: egy katolikus napi-
lap-engedélyt; katolikus egyesületek létesítését és az egyházi javadalmazás (kongura) 
rendezését. 

• Főispánsága idején milyen gyakorisággal találkozott a hercegprímással? 
Kötelező, de egyben természetes volt, hogy a hercegprímással tartom a kapcsola-

tot. Ez a kapcsolattartás fontos volt úgy a kormányzat, mint a hercegprímás részére is, 
és én boldogan tettem ennek eleget. Nekem - hívő katolikusnak - magánlátógató-
ként természetes volt, hogy megcsókoltam a hercegprímás gyűrűjét; de mivel az állam 
és az egyház egyenrangú, ezért — ha hivatalos látogatásra került sor — kézfogással 
üdvözöltük egymást, amit Mindszenty József - természetesen - tudomásul is vett. 
Rendszeresen jártam hozzá és környezetével is jó kapcsolatba kerültem. 

Komárom-Esztergom vármegyében senki nem merte elvállalni az elnökséget, hi-
szen ez a megye a „klerikális reakció fészke" volt. így került sor arra, hogy még 
mielőtt kineveztek főispánnak, megválasztottak megyei kisgazdapárti elnöknek. 

• Meddig volt megyei elnök? 
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Ameddig lehetett! 1947-ig. A főispánságom 1945. decemberétől 1946. augusztusáig 
tartott. Jártam a községeket és beszédeket tartottam. Meg kell azt is vallanom, hogy 
főispánságom ideje alatt nagyon jó viszonyban voltam a szakszervezetekkel, ugyanis 
sokkal „puhábbak" voltak. Nem voltak olyan vadak mint a kommunisták. 

• Melyik társadalmi réteg volt a Kisgazdapárt fő bázisa? 
A parasztság. 
• És a polgárság hogyan viszonyult az FKGP-hez? 
A szívüket adták, de a jelenlétüket kevésbé! 
• Ezek szerint a parasztság jelenlétével is demonstrálta párthűségét? 
Igen! Ne feledjük, a parasztoknak tulajdonuk volt, és ez számukra biztonságot je-

lentett. Mi történhet velük? Dolgoznak a földjükön tovább! A polgári ember mit tudja, 
mikor rúgják ki állásából! Én sem tudtam mindenkit megmenteni! Igaz, sokat kihúz-
tam a bajból, de csak azt, aki megérdemelte. 

• Ki volt Komárom-Esztergom vármegye alispánja? 
Egy öreg kommunista, akinek rendkívül csacska dolgai voltak. Egy alkalommal 

megkérdi tőlem: — Fogadsz engem? — Parancsolj! — Te! Nagyszerű gondolatom van! 
Végigmegy az ember a falvakon, és minden háznak más színe van. El kéne rendelni, 
hogy falunként minden ház egyforma színű legyen - mondja lelkesen az alispán. -
Hát, ez nagyon érdekes! - álmélkodtam el ezen az őrültségen. - De nem megy! -
válaszoltam. 

• Mik voltak a legnagyobb gondok, amelyek főispánsága idején a nyakába zúdultak? 
Én voltam a közellátási kormánybiztos is. Meg kell mondanom, hogy ez ügyben 

semmit sem tudtam tenni. Fő feladatom — e minőségemben - a megyében élő szovjet 
katonai alakulatok élelemmel való ellátása volt. A helyi lakosság élelemmel való 
ellátásáról pedig szó sem volt! De nem is lehetett! Ezenkívül is nagy problémák 
voltak. Pedig a háború befejeztével hogy reménykedtem! Mennyire boldog voltam, 
hogy megszűnt a nácizmus! Nem hittem - csak meglepve kezdtem érzékelni - , hogy a 
rossz után másik rossz jön! Habár ebben nehéz rangsorolni, mert akit a németek 
Auschwitzba hurcoltak, annak az volt a legszörnyűbb; akit pedig a Gulágra vittek el, 
annak az volt a legrosszabb. Csakhogy a bolsevizmusról keveset tudtunk, és talán 
nem is hittük el az elkövetett szörnyűségeit. 

• Még egy év sem telt el főispánná való kinevezése óta, és leváltották ónt. Vajon mi 
volt ennek konkrét oka? Mik voltak azok a bizonyos „cseppek" abba a „bizonyos" 
pohárba? 

Az első „csepp" az volt, amikor főispánná való kinevezésem előtt megüzentem tit-
káromon keresztül, hogy aki az avatás előtt engem látni akar, jöjjön el a kilenc órási 
katolikus istentiszteletre, mert ott fogok térdelni, és gyónás után pedig áldozok! Erre 
az esztergomi ferencesek temploma zsúfolásig megtelt! Ugyanis Esztergom a 
„klerikális reakció fészke" volt! 

A második „csepp" az volt, amikor a felszabadulási ünnepség megtartására kértek 
fel, én tartottam az ünnepi beszédet 1946. április 4-én Esztergomban, a Vak Bottyán 
Házban. Mondom titkáromnak, Honárkay Rudinak: Menjünk fel Pestre, mert hol-
napután lesz az ünnepség és vételezzünk zászlókat: szovjet, amerikai, angolt és 
franciát! 

Volt egy ócska kocsim, amin fel is mentünk Pestre, és kértem Kővágó Misitől - Jó-
zsefnek hívták, csak mi a barátai szólítottuk így, a Fővárosi Városháza polgármeste-
rétől a leltárból zászlókat. Azért kellett ez a négy zászló, hiszen úgy gondoltam, hogy 
ennek a négy nagyhatalomnak köszönhetjük felszabadulásunkat. 

Ezzel a négy zászlóval - a felszabadulási ünnepségre - fel is díszítettük a Vak 
Bottyán Házat. A titkárom mondja: -Jöt t Bjelouszov, a szovjet megbízott, de sarkon is 
fordult! 
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Ugyanis ő volt az én szovjet partnerem, s amikor meglátta a négy szövetséges 
zászlaját, biztos, visszament, hogy megkérdezze feletteseitől, hogy szabad-e neki 
„ilyen körülmények" között részt venni az ünnepségen. Visszajött!... 

1946. májusában jönnek hozzám a szovjetek, hogy adjak nekik krumplit. Mondom 
nekik, nincs régi krumpli, el van vetve és új még nincs. Erre megparancsolták, hogy 
az elvetett krumplit vegyük ki a földből, ami ekkor mogyorónyi nagyságú volt. Mond-
tam nekik: 

- Még csak mogyorónyi nagyságú a krumpli! 
Erre az volt a válaszuk, hogy őket ez nem érdekli, és szedjük ki. így a földből ki-

szedtük a mogyorónyi nagyságú krumplit, és meg kellett vele tölteni két vagont. 
Amikor a szovjet átvevő - az ellátásos tiszt - meglátta, elkezdett káromkodni, és 
kiöntette az egészet a földre. Én elrohantam panaszra, ami aztán - persze -
„visszament"... De hát ez csak egy affér volt a sok közül! Később megtudtam, hogy a 
SZEB elnöke átiratot intézett a magyar kormányhoz, hogy engem - politikai okokból 
— váltsanak le. 

Egyszer telefonál Zójácska, a SZEB szovjet megbízottjának Bjelouszov tolmácsa: Az 
ezredes úr üdvözli a főispán urat, és üzeni, hogy szívesen vendégül látná Önt. Szép 
közös kirándulást is szervezne. - Boldogan elmegyek! - válaszoltam Zójácskának. 

A megbeszélt időpontban megjelenik Zójácska és Bjelouszov. Hová megyünk? -
kérdik. Mivel én nagy turista vagyok, azt javaslom, menjünk fel Dobogókőre. Még 
mielőtt kocsival felmentünk volna Dobogókőre, elmentünk Bjelouszov lakására, ahol 
az asztalon óriási tál főtt disznóhús gőzölgött. Képzelje el, én - aki szeretetcsomagon, 
meg köménymaglevesen - sokszor, ha nem volt köménymag, akkor csak rántottleve-
sen - éltem, meg egy szelet kenyéren, mit éreztem ennek láttán! Bjelouszov vodkával 
is megkínált. 

- Igyunk Sztálin elvtárs egészségére! - mondta nagy lelkesedéssel. 
Meg kellett inni az első pohár vodkát, majd utána a másodikat a „szovjet-magyar 

barátságra"... Azt hiszem, a második pohár vodka után már kezdtem kidőlni, mert 
nem voltam italhoz szokva. Pláne, vizespohárnyi vodkához!... Habár, enyhítette az 
alkoholt a bőséges főtt disznóhús. Igaz, a közellátási kormánybiztos nem szokott a 
húsevéshez! 

Felmentünk Dobogókőre, megnéztük azt a helyet, ahol lezárult a budapesti ost-
romgyűrű. Ott hevertek még akkor százával a kilőtt német harckocsik, páncélos 
járművek. Iszonyatos kép tárult akkor elénk!... Aztán elmentünk ahhoz a szállóhoz, 
ahová szerettem kirándulásaim során bejárni. Ahogy jövünk ki a szállóból, látjuk, 
szovjet harcosok jönnek. Beültünk Bjelouszov autójába, hogy indulunk lefelé. Egy-
szer csak oda tántorog hozzánk egy szovjet harcos és ránk fogja a géppisztolyát... 
Ránézek az alezredesre és azt gondolom magamban: „Most te vagy a soros! Én meg-
mutattam neked, hol van Dobogókő, te meg mutasd meg, mit kell ilyenkor csinálni!" 
Ugyanis azon a környéken akkor még szovjet harcosok „bolyongtak"! Bjelouszov erre 
mondani kezd valamit. A vállpántján lévő rangjelzésre mutat, a másik kezével meg int 
egyet, majd irdatlanul káibmkodik oroszul, mert félrelökte őt az egyik katona. 
Zójácska a tolmács eközben nagyon megijedt. A többi harcos is körénk szivárgott. Azt 
látom, hogy Bjelouszov zsebéből cigarettát vesz elő és kezdi kínálni a szovjet harco-
sokat. 

- Jégyem (indulás)! - adta ki az utasítást sofőrjének. 
Amikor tovább mentünk, kérdőn néztem rá, és Zójácskán keresztül megkérdez-

tem: 
- Ez mi volt? 
- Én ezt nem is értem! - zavartan válaszolta Bjelouszov. - Biztos, vlaszovisták vol-

tak. Menjünk le a körzeti parancsnokságra, Szentendrére. Gondolom, ott az illetéke-
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seknek elmondta a történteket. Hazamentünk és elbúcsúztunk egymástól, ő tudta, 
hogy a történteket elmondom a mieinknek. 

Aztán jöttek a többi „nyavalyák". Az előbbi eset csak apróság volt! Bjelouszov egy 
alkalommal a következőt kérdi tőlem: Mondja! Maga miért kisgazdapárti? Olyan 
csúnya hazugság járja a várost! Azt beszélik, a kommunisták volt nyilasok! ígérje meg, 
hogy nem fog hazudni! 

- Zójácska! Nagyon kérem, pontosan fordítsa azt, amit most mondani fogok! És ne 
vegye rossz néven alezredes úr, amit most mondani fogok! Ne vegye sértésnek, mert 
nem annak szánom. Tegyük fel, ha Ön valamilyen ok folytán a Nyilaskeresztes Párt 
tagja lett volna és itt marad — és a bőrét meg akarja menteni melyik pártba lépne 
be? - tettem fel neki a kérdést. 

- Maga nagy csibész! Hát persze, kommunista lennék! - neveti el magát 
Bjelouszov. 

- Na - mondom. - látja?! 
És ez már nem is tudom hányadik „tüske" volt. 
Aztán volt egy élelmezési „nagyjelenet". Jött hozzám a helyettese, hogy „panasz" 

van rám, mert a Vörös Hadsereg nem kap elég élelmet. 
- Követeljük a lakosságtól - erősködött. 
- Értse meg, nincs a lakosságnak! - válaszoltam egyértelmű határozottsággal. 
Erre belenyúlt a pisztolytáskájába, és odacsapta az asztalomra. Ránéztem! A mege-

lőző évben élet és halál között voltam, így ez az egész „jelenet" hidegen hagyott. 
- Tudja mit? Alezredes úr! Lőjjön le! - mondtam teljes hidegvérrel. - Lőjjön csak le! 

De ezt komolyan mondom! És Zójácska, fordítsa! Nagyon kérem, lőjjön le! De ha 
holnap hozzájut a New York Times-hoz, olvassa el, és megtudja, hogy a demokrati-
kus Magyarország egyik főispánját a SZEB szovjet megbízottja lőtte le. Különben... 
lőjjön le! 

Erre az alezredes tekintetével dühösen végigmért és megjegyezte. 
- Csak vicceltem! 
- Persze, ezredes úr! Nagy kérésem van Önhöz! Úgy látom, mi nem értjük meg 

egymást! Főnökének jelentse, hogy arra kérem, Önt helyezze át máshová, és küldjön 
ide mást, Ön helyett. Megértette? 

Az alezredes ennek hallatán halottsápadttá vált. 
- Ez a kérésem! Lesz szíves továbbítani! - tettem hozzá. 
A következő héten már másik tiszt jelent meg nálam. 
De emlékezetes maradt számomra a következő eset is. Jönnek hozzám az emberek 

és azt mondják: 
- Tudjar-e főispán úr, hogy Komáromban, az igmándi erődben mi van? 
- Nem tudom - válaszoltam. 
- Ott sínylődnek azok a magyarok, akik Nyugatról visszajöttek. Leszedik őket a 

vonatról, beteszik szerencsétleneket az igmándi erődbe és utána kontrollálják őket. 
- Na és? Hát csak kontrollálják! - vágtam rá. 
- De ott sínylődnek napokon keresztül. Megnézik a hónaljukat, hogy SS-ek voltak-

e, vagy nem-e németek, vagy magyar állampolgárok, de német származásúak. Akik 
nem tartoznak a felsoroltak közé, azok is ott sínylődnek! Az erőd tele van fiatal 
srácokkal, és azt is mondják, hogy viszik őket tovább majd a Szovjetunióba. 

Elhatároztam, ezt bizony megnézem. Elmentem az igmándi erődbe, amely félig 
földalatti építmény volt. De nem engedtek be, mert magyar fegyveres rendőrök álltak 
kinn a bejáratnál, a karjukon nemzeti színű karszalag. Megjelenik egy rendőrszázados 
(az illetővel évek múltával szerény állásomban találkoztam, ahol ő lett a vállalat 
igazgatója, és még aznap elbocsájtott). Bemutatkozunk egymásnak. Mondom neki, 
hogy be szeretnék menni az erődbe. A százados megjelenése olyan furcsa volt: 
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birgerli-csizma volt a lábán, és olyan „civil harcos" kinézetű volt. Azt mondta , hogy 
nem enged be az erődbe. 

- Mi az, hogy nem enged be? Én vagyok a magyar kormány! 
- Nem lehet - válaszolta - , mert a belügyminiszter elvtárs megtiltotta! 
- Kicsoda? 
- A Rajk elvtárs! - vágta rá a birgerlicsizmás rendőrszázados. 
- Ne vicceljen! Én vagyok a főispán, Rajk pedig a miniszter! ő magának tud paran-

csolni. De Rajk László csak egy tagja a kormánynak, amelynek én a megbízottja 
vagyok! Nézze százados úr! Ha politikai „játék" lett volna, lehet, hogy ő lenne most a 
főispán, én lennék a belügyminiszter. Én meg a kormány megbízottja vagyok. Most 
pedig engedjen be! - utasítottam teljes határozottságommal. 

A rendőrszázados majd szétdurrant a méregtől, de azért beengedett. Hát,... amit én 
ott láttam, az egyszerűen hallatlan - in fair - volt! Fiatal srácok amikor megláttak, 
gondolták, én „másféle" vagyok. Elkezdtek panaszkodni a kosztra, meg arra, hogy a 
földalatt tartják őket, napokon, heteken keresztül. 

• On tehetett fel nekik kérdéseket? 
Nem lehetett kérdezgetni őket, mert jöttek velem a kísérők. De azéit nagyon ke-

mény dolgokat hoztak a tudomásomra: többek között azt, hogy tudják, hamarosan 
innen továbbviszik őket Szovjetunióba. Ennek hallatán annyit válaszoltam felhábo-
rodva: 

- Hogy az istenbe vinnék magukat a Szovjetunióba? Dehogy viszik! Maguknak itt-
hon kell maradniuk! 

De tehetetlen voltam. Irány Esztergom! Azonnal a kormányhoz, a miniszterelnök-
séghez fordultam telefonon. Balog páter az általam elmondottakra a következő 
választ adta: 

- Palikám! Ezek rohadt nyilasok! 
- Ezek nem azok! — tiltakoztam azonnal. - Ezek gyerekek! 
- Jó ! Majd intézkedünk! - nyugtatott meg. - Szólunk majd a Rajk Lacinak, hogy ne 

hülyéskedjenek! Egyébként én is tudok erről. Majd próbálok máshogy segíteni -
ígérte meg Balog páter. 

Bizonyára ő is azt hitte, hogy tud segíteni. Ez is a „rosszpontjaimat" szaporította!!! 
A következő történetet is el kell mondanom, hiszen ez is hozzájárult a 

„menesztésemhez". Köztudott, hogy Budapest ebben az időben éhezett. Mondják 
nekem az emberek, hogy a bécsi országúton, Dorogon keresztül éjjelente teherautók 
élelmiszert visznek Bécs felé! Gondoltam, szólok a megyei rendőrkapitánynak, a 
Vám- és Pénzügyőrség főnökének, és meglepetésszerűen odahívom délután - amikor 
már kiagyaltam magamban — a szovjet katonai városparancsnokot; tehát „munkaidő 
után", hogy jöjjön ki a helyszínre. Mondom is neki: 

- Szörnyű dolgok történnek! A spekulánsok dollárért viszik ki a magyar élelmiszert 
akkor, amikor a szovjet hadsereget nem tudjuk élelemmel ellátni, és a magyar lakos-
ságnak sincs mit ennie! Ezek a spekulánsok meg teherautókkal éjjelente rajtunk 
keresztül viszik ki az élelmet Bécsbe! 

- Hát, ez borzasztó! — vágja rá a szovjet városparancsnok. 
- Következő a tervem: Süttőn keresztül mennek a csempészek. Megkérem Önt, 

hogy este, úgy tizenegy óra tájban adjon hat-hét szovjet harcost! Meg lesznek ott a 
Vám- és Pénzügyőrségtől is. Szólok a süttői iskolába, hogy arra az időre ürítsék ki az 
iskola helységeit. Mi pedig tovább megyünk oda, ahol a vonat rákanyarodik a domb 
és a Duna közé. Oda beállunk! - vezettem elő „haditervemet". 

így is történt! Éjjel jöttek a csempészek teherautói. A szovjet harcosok lámpával 
leállították őket - ugyanis a teherautóban ülők látták, hogy ezek szovjet harcosok - , 
de közben ott voltak a magyar rendőrök, pénzügyőrök is. így a csempészek nem 
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tudtak sehova sem elmenekülni; ugyanis az egyik oldalon a hegy, a másik oldalon 
pedig a Duna árterülete; három perc alatt elfogják őket, ha menekülni próbálnak. 
Négy-öt autót fogtunk el egymás után! Tele volt az összes autó zsírral, meg disznó-
hússal. Az egyik teherautó kísérője például egy román katonatiszt volt. Jól megnéztük 
őt! Lehúztuk még a csizmáját is, tele volt dollárokkal! Elkezdett velünk üvölteni: 

- É n a román király tisztje vagyok! 
- Menj a fenébe! - mondták neki. 
Én meg csak ott álltam és nevettem magamban. Tehát, ezek a csempészek „fű alatt" 

tevékenykedtek. 
• Saját zsebükre? 
- Nem! A Kommunista Párt javára! 
Másnap telefonálnak nekem. Vass Zoltán üvölt velem a telefonba. 
- De hát szabad disznóhúst kivinni az országból? - válaszolok üvöltözésére kérdé-

semmel. Emiatt Vass Zoltán nagyon megharagudott iám Különben jó viszonyban voltunk. 
• Milyen körülmények kőzött fejeződött be főispáni karrierje? 

Jártam a megyét. 1946. augusztus 20-án nagy ünnepséget rendeztünk Esztergom-
ban, amelynek én voltam a szónoka. Itt valaki nekem szegezte a kérdést: 

- N e m tudod, Szviridov milyen ultimátumot küldött az ügyedben a kormánynak? 
- A z én ügyemben? - kérdeztem rá. 
- Igen, a te ügyedben. Ugyanis kérték a szovjetek, hogy váltsanak le Téged. A 

kormányhoz átirat ment a szovjetektől, hogy három főispánt politikai okokból hívjon 
vissza a Kisgazdapárt: Andrássy Dánielt, Vidovics Ferencet és Dr. Zeőke Pált - újsá-
golta nekem az illető. Úgy tudom, ez ügyben Nagy Ferenc felkereste a szovjeteket; 
kérte őket, tekintsenek el a kérésük teljesítésétől, de kérését nem teljesítették. 

• Hogy közölték Önnel visszahívása, pontosabban leváltása tényét? 
Megjelent a hivatalos közlönyben. Én erről „papírt" nem kaptam. 
• Es meddig volt megyei kisgazdapárti elnök? 
Egy ideig még lejártam a megyébe, aztán „lekoptam". Ugyanis Óbudán is megvá-

lasztottak elnöknek. Itt is, ott is nem lehettem elnök, így választanom kellett. 
• Mi történt önnel 1946. augusztusa után? 
Főispánságom megszűnte után visszamentem a hivatalomba dolgozni és próbáltam 

a pártot segíteni mint az óbudai kisgazda-szervezet elnöke. Ebben az időben megkért 
a Parasztszövetség, hogy mivel tudok németül, vigyek ki Svájcba 3040 gyereket 
(kétszer ki is mentem). A második menetet már nem akarták a svájciak beengedni, 
mert azt mondták, hogy nálunk kommunizmus lesz. Én könyörögtem nekik, hogy 
utolsó alkalommal engedjék be őket. Még el is síitám magamat - a szememből dőlt a 
könny - és ez a svájciakat meghatotta. így beengedték a második menetet. Ezeket a 
magyar parasztfiatalokat svájci parasztoknál helyezték el. Aztán jött a feljelentés, hogy 
„rabszolgamunkán" vannak. 

• Ők panaszkodtak? 
Nem! A kommunisták állították ezt itthon. 
• Mennyi időt töltöttek ezek a parasztgyerekek Svájcban? 
Egy évet! Aztán hazaszivárogtak; de volt olyan is, aki kinn maradt. Én egyébként 

elmentem több svájci parasztemberhez és megnéztem, hogy milyen körülmények 
között vannak a fiataljaink. Fizetést is kaptak. Még az ottani Parasztszövetségnél is 
érdeklődtem, hogy megvannak-e velük elégedve. 

Főispánságom megszűnése után a Fővárosi Tanácsnál főjegyzői rangban dolgoz-
tam. Egy alkalommal ismeretlen férfi keresett fel, és zsebéből előhúzza az igazolvá-
nyát. Elkérem tőle, megnézem közelebbről és látom, hogy a BM-től jött. 

- A politikai rendőrségtől jöttem! - közölte velem. - Mondja, maga itt dolgozik? -
kérdi. 
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- Igen! Itt dolgozom. 
- Miért nem végzi a dolgát? Miért kell magának pártoskodni? Ugye, szeretné az ál-

lását megtartani? 
- Nekem ez a kenyerem - válaszoltam. 
- A kettő együtt nem mehet! Vagy pártelnök vagy főjegyző! Megkérem, válasszon! 

Jegyezze meg, ez privát beszélgetés volt!... 
így — legközelebb —, amikor bementem a kerületi Kisgazdapártba lemondtam el-

nöki tisztemről. 1948-ban lemondtam a politizálásról, mert úgy döntöttem, ha ilyen 
erős hatalom részéről jött a „kívánság", a kenyeremet választom. 

• Munkahelyén ezután békén hagyták? 
Egészen addig, amíg a Mindszenty-perben - az ún. „Sárga könyvben" meg nem 

jelent, hogy „Zeőke Pál azért lett főispán, mert Mindszenty akarta." És két nap múlva 
eltávolítottak állásomból. 

• Köztudott, hogy a vezető kisgazdapárti politikusok többségét üldözték, letartóz-
tatták! 

Engem 1948-ban tartóztattak le, de az Isten különleges ajándéka volt, hogy ekkor 
súlyos tüdővészt kaptam. Valószínűleg az izgalmak miatt kórházba kerültem. Dőlt 
belőlem a vér! Idegileg már kivoltam! Az a sok minden, amin keresztül mentem a 
háború idején... is! Amikor a János Kórházban feküdtem, két zsidó, kommunista 
orvos kezelt. Úgy „falaztak" nekem, hogy az nem is igaz! Aztán jöttek ellenőrizni a 
kórházba, hogy valójában beteg vagyok-e. De hát hordágyon mégse lehet bevinni a 
tárgyalásra, ahol ott a „világ szeme"!... A Mindszenty-per idején a kórházi folyosón 
egész nap, egész éjjel hallottam a csizma kopogását. Ugyanis amikor jött a fehérkö-
penyes felülvizsgáló orvos, a lábán csizma volt!... A kórházból sikerült észrevétlenül 
eltűnnöm úgy, hogy mondtam egy időpontot, hogy mikor megyek el a kórházból. De 
nem akkor indultam el, hanem korán reggel. A kórház után Mátraházára mentem -
ahol valaki „befogadott" - , majd onnan barátomhoz, Szilsárkányba mentem, ahol két 
idős hölgy és egy fiatalabb nő vigyázott rám. 

Aztán kiváltottam a halászengedélyt és elmentem a Hanságba, mert át akartam 
menni a határon (még ma is őrzöm a halászigazolványomat). Ugyanis ezzel az igazol-
vánnyal közlekedhettem a környéken. Hiszen ha fölszálltam a vonatra, ott mindig 
ellenőrizték az utasokat. Minden nap kimentem „halászni", és amikor jöttem a 
„halászásból" visszafelé a vonattal, mindig lánccsörgést hallottam. Ugyanis megbilin-
cselve hozták vissza azokat a férfiakat, elegáns hölgyeket, akik Ausztriába akartak 
átszökni. Puskatust kaptak a hátukba! Én meg „halászni" voltam, volt halászjegyem, 
meg lakhatási engedélyem is. A vonaton már ismertek és gondolták rólam magukban 
az illetékesek: „Ez a hülye mindig kijár halászni!"... Nem sikerült átmennem Ausztri-
ába! Végülis hazatértem, és itt-ott állásba kerültem. 

Textiles végzettségem is volt, s a Textilgépalkatrész Egyesülésbe tervest kerestek. 
Kérdeztem, mit kell csinálni. Erre azt a választ kaptam, hogy tervszerű textilgépgyár-
tás folyik. Itt dolgoztam két-három évig. Aztán szólt valaki, hogy a Herbáriához 
keresnek műszaki embert, ahol gyógynövényekkel foglalkoztam. Egyszer csak hivat 
az igazgató - jámbor, jólelkű parasztfiú, de jó „káder" - , és azt mondja: 

- Fel kell mondanom Önnek! 
- Miért? — kérdeztem meglepve. 
- Nem mondhatom meg. Egyet tehetek: egy hónapra kap megbízást. 
• Ezek szerint figyelte önt az ÁVÓ? 
Elérhető helyen voltam, így megtaláltak, és sűrű időközönként faggattak, legin-

kább a Gyorskocsi és a Csengery utcában. Egyszer „olvasásra" hívtak be a Gyorskocsi 
utcába, s a kezembe adtak egy nagyon szép merített papíron lévő írást, amin az állt, 
hogy hivatalosan közlik velem, hogy közigazgatási eljárás alá vonnak, azaz internál-
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nak. Megrettent arcomra pillantva a kihallgató azt mondta, hogy betegségemre való 
tekintettel nem internálnak, mert tudják, hogy ez a halálomat jelentené. S ahogy ő 
mondta: „Ezt most nem akarjuk!" 

1952-ben megnősültem. Amikor feleségem megtudta, hogy havonta egy hónapra 
hosszabbítják meg munkaviszonyomat, fölkapta mérgesen ezt az írást és azt mondta: 

- Ezt nem tűröm! Ezért a „rondaságért" az életedet kockáztattad! És nem hagynak 
élni!... 

Nem mondta meg nekem, mit akar tenni. Fogta magát és bejelentkezett Dobi Ist-
ván kormányfőnél. Neve után - Zeőke Pálné - bejelentkezése után pár napra be is 
jutott Dobihoz. Azt hiszem, feleségem ezt az írást Dobi orra elé csapta. 

- Pali Pesten van? Azt hittem külföldön él! - mondta Dobi a feleségemnek. Majd 
feleségem jelenlétében telefonált valahova. Aztán hivatott munkahelyi igazgatóm és 
munkaszerződésemet fél évig havonta meghosszabbította. Harmincadika körül 
viszont mindig ideges lettem, mi lesz velem a következő hónapban. Egyszer csak szól 
az igazgatóm, hogy ezt már ő sem bírja idegekkel, csináljak valamit, mert mindig 
jönnek hozzá miattam. 

• Csak ennyit tudott segíteni Önön a kisgazdapárti Dobi? 
Annyit segített, hogy hosszabbítgatták a munkaszerződésemet. Egyébként Dobi 

István Komárom megyei elnök volt akkor, amikor én Esztergom megyei elnök és 
Komárom-Esztergom megye főispánja voltam. Sokszor együtt jártunk gyűlésekre. 
Korábbi életében nagyon egyszerű, rendkívül lelkes, a parasztságért, a földművese-
kért áldozni akaró, lelkes szervező volt. És lelkesen politizált! Amikor a Kisgazdapárt-
ban én voltam a Nemzetgyűlési Titkárság vezetője, én osztottam szét a Debreceni 
Nemzetgyűlés nyugati oldalra eső mandátumait: tőlem kapta mandátumát Varga Béla, 
Nagy Ferenc, de én adtam oda Dobi István mandátumát azzal: - Pista! Te képviselő-
nek vagy megválasztva, de nemcsak nálunk, hanem a Parasztpártban is. Melyiket 
választod? 

- A Kisgazdapártot! - válaszolta Dobi István. 
Hát ilyen volt köztünk a kapcsolat. Amikor ő miniszter volt - én meg megyei főis-

pán ha valami problémám volt, hozzá mentem. Emlékszem arra, amikor egy alka-
lommal bementem hozzá, fölajánlottam neki, hogy mivel autóval vagyok, itt a sofő-
röm is, hazaviszem. Beülök az autóba, de az lerohadt. Hát én - a főispán - , meg Dobi 
— a miniszter toltuk az Alkotmány utcában a kocsit azért, hogy beinduljon. 

• Milyen embernek tartotta őt? 
Nem volt ő rossz ember. Csak itatták! Az, hogy piás volt?! Hozzájutott az italhoz 

szerencsétlen! És hogy gazember volt? Nem volt tartása, nem volt elég intelligens 
ahhoz, hogy tudja, ő mint államfő, mint politikus mit tehet és mit nem!... No, meg 
bizonyos szituációban mindenki mindent aláír!... 

• Milyen körülmények között érték önt az '56-os forradalmi események? 
Újságolvasó ember voltam. Tudtam azt, milyen forrongások voltak Magyarorszá-

gon, és magamban a következőket fogalmaztam meg: „Ez most a kommunizmus 
öntisztulása! Nekem ehhez semmi közöm! Tisztuljon csak meg! Hála Istennek!" 

Megyek 1956. nyarán a Kossuth Lajos utcában és jön velem szembe Nagy Imre 
(főispán koromban a főnököm volt), és azt mondja: — Szervusz! Hogy vagy? Gyere el 
egyszer hozzzám az Orsó utcai lakásomra! 

Egy szép napon el is mentem hozzá. Láttam ott egy hölgyet - aki a felesége volt -
és még sok embert: többek között tábornoki egyenruhás katonatisztet, Jánossyit (a 
vejét). És néztem az arcokat, s azt mondtam magamban: Jézus Mária! Én ezektől úgy 
félek, hogy nem igaz! Ezek csupa pártkorrifeusok! Én ide többet nem jövök! Nekem 
semmi közöm hozzájuk! Én kisgazdapárti vagyok! És pártonkívüli vagyok! Itt egy 
államtitkár, meg kommunista!... Dehogy jövök én ide!" És többet nem mentem el 
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Nagy Imréhez. Mert egyszerűen féltem a vezető kommunistáktól, és féltem azoktól is, 
akik akkor ott voltak Nagy Imre lakásán. 

• Ezek szerint Ont is „ rendesen " megfélemlítették? 
Igen! Egyfolytában! Ugyanis tudtam, hol van a Gyorskocsi utcai bejárata, de azt is 

tudtam, hol van a Csanádi utcáé is: ez volt az Andrássy út 60-nak a volt bejárata. 
1956. október 23-án a Lajos-forráshoz mentem kirándulni. Úgy gondoltam: „Nekem 

ehhez semmi közöm! Tisztuljanak csak meg a kommunisták!" Október 24-én repülő-
ket vettünk észre. Odajön hozzám egy férfi és a következőket mondja: 

- Olyan furcsa dologgal jövök magához! De kell itt valaminek lenni! Repülő, meg... 
minden!... Járuljon hozzá, hogy meghallgathassuk a Szabad Európa Rádiót! 

Hát, ilyen világ volt akkor!!! Olyan világ volt, hogy még a turisták is féltek egymás-
tól. Aztán jött egy teherautó, amivel lejutottunk Szentendrére, onnan pedig HEV-vel 
hazajutottam. Ekkor a Zsigmond téren laktam. Átöltöztem utcai ruhába. Gondoltam, 
kimegyek a Margit-híd felé, amerre a villamos járt (akkor a Margit-hídnál volt a szent-
endrei HÉV végállomása). A HÉV-végállomásánál összetalálkozok Winkler Jóskával -
ő a Csillaghegyen lakott - , aki az általam már említett menzán konyhafőnök volt, ahol 
többek között 150 menekült lengyelt étkeztettünk. Megyünk föl a feljárón és ahol 
most az önkiszolgáló van, ott volt annak idején a Gül baba Vendéglő, s annak volt 
egy külső része is. Azt látjuk, hogy a vendéglő bútorai oda voltak állítva a megállónál 
barrikádnak. Megkerültem Jóskával a Przemysl-szobrot, és lementünk a sarokra. 
Megálltunk és figyeltünk. Egyszer csak irtó nagy lövöldözést hallunk! Ágyúlövést! 
Ekkor - október 25-én - délelőtt féltizenegy lehetett. Álltunk a Bem rakpart sarkán, 
egyszer csak azt halljuk: „Bumm-bumm!" 

Hát látom a falon, körülöttünk... lövésnyomok! Gondoltam magamban: Mi ez? Na-
gyon megijedtünk! Azt látjuk, hogy a mostani közért ház padlásáról lőnek. Gondol-
tam: Innen pucolni kell! Volt ott egy transzformátor. Gondoltuk, vagy amögé bújunk, 
vagy valamelyik ház kapualjába. Az egyik háznak volt másik kijárata is egy kicsiny 
közbe; így sikerült onnan kijutnunk. Később gondolkodtam csak el azon, miért is 
lőttek ezek? Mert - látszólag - semmi értelme nem volt! Nekem az az érzésem, hogy 
az a bizonyos „nagy összeesküvés" (tudták, hogy lőni fognak ott) megint díszelgő 
menetet szervez a Margit-hídon keresztül a Bem-szoborhoz. Talán ezért is volt ott a 
barrikád!?... Mert ha a Margit-hídnál jön a menet, ők onnan szembe tudnak lőni! Ezt 
másképp nem tudom „elkönyvelni"! Ennek csak ez lehetett a „logikája"! Erről talán 
ma sem tudnak, és ma sem beszélnek. 

Úgy adódott, hogy a feleségem ekkor Bulgáriába utazott (a MÁV-nál dolgozott, és 
három kolléganőjével elutazhatott), ő elment, elbúcsúztunk, én meg kirándulni 
mentem. Másfél éves kislányom az anyósoméknál volt, akik a Kútvölgyi úton laktak; 
s gondoltam, meglátogatom őket. Kimentem a Margit körútra. Igen ám, de a Széna 
térnél - a villamosmegállóban - „szerény" barrikádok voltak, és fegyveres munkásta-
nulók álltak (ekkor még sötétkék egyenruhát és lapos sapkát viseltek). A munkásta-
nulók főnöke egy meglett korú, nagy bajuszú ember volt - ő volt a Szabó bácsi. 
Ugyanis ezeknek a munkástanoncoknak ott volt a diákotthona, ahol most a Margit-
körúti fogház emlékműve áll. Szabó bácsi szedte össze ezeket a gyerekeket. Nem 
tudom, honnan szedett össze géppisztolyokat, de a gyerekek akkor már felfegyve-
rezve szaladgáltak és várták a ruszkikat. A nagy „tolongásban" én is kaptam géppisz-
tolyt. Megállt előttem egy csinos, fiatal beszkártoslány - villamoskalauz - és azt kér-
dezte tőlem: 

- Tud maga bánni ezzel? - mutat a kezembe lévő géppisztolyra. - Gyereke van? -
folytatja tovább a kérdezést. 

- Van! — válaszoltam. 
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- Adja ide a fegyverét! Magának gyereke van! Ezt majd mi elintézzük! - és a fegy-
vert elvette tőlem. Neki is volt fegyvere. „Ha gyereke van, nem szabad részt vennie!" 
Ez volt '56 szelleme!!!... 

Egyszercsak a Margit-kőrúton — ahol most a zöldséges van — megjelent a szovjet 
páncélos. Ahol most az á parkos rész van, akkor körül volt kerítve, mert ott a metró 
építéséhez használatos fúrótorony állt. 

- Jöjjön oda! - mutatott a fúrótorony oldalára a beszkártoslány. - Maradjon itt! -
parancsolt rám szigorúan. 

Amikor meglátta, hogy visszaoldalgok hozzájuk, megint szigorúan rám parancsolt 
- mint egy kisgyerekre. 

- Nem megmondtam, hogy ott marad?!... 
Aztán távolabbról kisebb lövöldözést hallottam. A szovjet páncélos megállt a 

Margit körúton - ahol most az áruház van (ott akkor vendéglő volt) - és nem jött 
tovább. Szabó bácsi pedig kiabált a fiúknak, hogy vagonokat kéne még lehozni a 
Déli pályaudvarról. Aztán le is hoztak vagonokat, s amikor másnap újból ott kódorog-
tam, akkor már ott voltak a felborított vagonok. 

• Köztudott, hogy 1956. októberében a Semmelweis utcai Kisgazdapárt székházá-
ban újjászerveződött a párt. ön is felkereste a kisgazdapártiakat? 

Igen. Október 26-án - ahogy a Semmelweis utcába érek, látom, hogy - nagy tömeg 
áll a kisgazdapárti székház előtt. Sikerült valahogy előremennem. Kopogtam az ajtón, 
s amikor kinézett Bejczy Sanyi és meglátott, beengedett. Ott volt Oláh Elemér (ő volt 
a xm. kerületi kisgazda-elnök, s a Fővárosi Adóhivatal tisztviselője). 

- Én most fölmegyek! Elfogadsz főnöknek? - kérdem Oláh Elemértől. 
-Csináld a szervezést! - mondták nekem a többiek. 
Megtaláltam a régi bélyegzőmet is abból az időből, amikor a Nemzetgyűlési Titkár-

ság vezetője voltam. Rögtön elkezdtem a szervezést, s elküldtem azokat az embereket 
beszédet tartani, akik jelentkeztek a pártközpontban. Én mondtam meg, hova menje-
nek beszédet tartani. 

• Hittek Önök akkor az újrakezdésben? 
Persze, hogy hittünk! Én is hittem! A Zsigmond téren - a szomszédban - lakott dr. 

Rácz Jenő volt pénzügyminiszter, aki nagyon kedves barátom volt. Nyelvzseni volt! 
Én a „kulimunkát, a szervezést csináltam, ő és Varga István - az FKGP fő közgazdásza 
tárgyalni kezdett arról, ki milyen miniszter lesz. Este -az utcán — már nem jártak 
villamosok. A Kisgazdapárt autókat kapott a pártgarázsból - így dr. Rácz Jenő is 
kapott egy autót. Mindig együtt jöttünk haza. A Zsigmond téren kiszálltunk és kettes-
ben még hosszasan beszélgettünk, ő elmondta a híreit, én meg az enyémet. így jutott 
tudomásomra, hogy tárgyaltak az indiaiakkal. Biztos, azok is ott voltak, akik most ezt 
mondják magukról; mindenesetre én akkor nem hallottam róluk. Azt tudom, hogy 
Varga István és dr. Rácz Jenő folyamatosan tárgyaltak. Jenő bejárt hozzám, és elmesél-
te a napi tárgyalásait — még november 4-e után is. 

• Hogyan alakult további élete 1956. november 4-e után? 
1956 decemberében „sietve" kirúgtak állásomból (műszaki vezető voltam a X. ke-

rületi Kézműipari Vállalatnál). így munkanélküli lettem! Elmentem a Kézműipari 
Trösztbe, és kértem a főmérnököt, hogy helyezzen máshova. 

Amikor hazamentem, mondja a családom, hogy kéne valamit hozni a piacról. Ki-
megyek a piacra, és a Kolosi tér sarkán iszok egy kávét. Jön két pufajkás és bevisznek 
a El. Kerületi Rendőrfőkapitányságra. 

- Miért nem dolgozik? — vonnak kérdőre. 
- Hívják fel a Kézműipari Trösztöt! Most voltam ott azért,hogy helyezzenek át. -

válaszoltam nekik. 
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—Azt megnézzük! - mondta fenyegetően a pufajkás. Miután felhívta a vállalatot, azt 
a választ kapta: 

- Itt volt Zeőke Pál! 
- Akkor mehet! - válaszolták a pufajkások és hazaengedtek. 
Ezután mindig a kislányommal mentem ki az utcára. 
• Nem lett komolyabb baja a kisgazdapárti szervezkedésből? 
Örültem, hogy éltem! 
• örült, hogy életben hagyták? 
Igen! Ugyanazok az újságok kerültek a kezükbe, mint nekem! Nyugatról is..., ami-

ben benne voltam Mindszenty bíborossal; a Life Magazinban volt ez a felvétel. 
• Nyugdíjazásáig miből élt? 
A barátom betett az EKISZ-hez, ahol csak egy-egy hónapig dolgozhattam. Aztán össze-

találkoztam egy parasztpárti ismerősömmel - ő volt az OKISZ Profil Iroda igazgatója - , itt 
kaptam állást. Ennek az irodának az volt a feladata, hogy a kevésbé fejlett, szocialista 
szintről a magasabb állami iparba kellett a fontosabb szakágakat átprofilírozni. 

Szenvedélyes turista voltam mindig és megalakítottam a Menedékház Bizottságot. 
Egyszer hivat a Természetjáró Szövetség vezetője és mondja, hogy nagy baj van a 
Turista Ellátóval; kérnek tőlünk embert a műszaki osztály élére és rám gondoltak. így 
kerültem oda osztályvezetőnek. Az volt a feladatom, hogy megállapítsam azokat a 
hibákat a turistaházakon, amit ki kell javítani. Közben elmentem a következő évben 
Svájcba, Németországba, s amikor visszajöttem, közölték velem, hogy más beosztást 
kaptam, mert a műszaki osztály vezetését a párttitkárra bízták (aki eredeti foglalkozá-
sát tekintve tetőfedő volt). 

De hagytak élni!... Ilyen tessék-lássék feladatokat bíztak rám! A Természetbarát 
Szövetségben viszont tekintélyem volt. Tudták, ha kimennek az erdőbe, velem 
összetalálkoznak akár a Sátoros-hegyekben, akár a Budai-hegyekben! Egyszóval, 
szükségük volt rám!... 

H o g y a n k e r ü l h e t n e k a h o n i s m e r e t i k i a d v á n y o k a 
k ö n y v t á r a k v é r k e r i n g é s é b e ? 

A kiadó, akár magánszemély, akár intézmény, 2 db könyvet küldjön a 
Könyvellátó Vállalat (1134 Budapest XIII. Vád üt 19-) Áruforgalmi 
Osztályára egy levél (levélcím: 1391 Bp. Pf. 204) kíséretében, melyben az 
általa kiadott könyvet felajánlja a könyvtáraknak megvételre. A Könyvtárellátó 
ezek után a két könyvet ismertetésre elküldi az Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központjába, ahol a Gyűjteményépítési és 
Információs osztály szerkesztésében megjelenő ÍJ] Könyvek című állomány-
gyarapítási tanácsadóban a kötetről ismertetés jelenik meg. Ezen ajánlás alap-
ján rendelnek majd a könyvtárak. 

így az Új Könyvek megjelenése után — mely az ország számos könyvtárának 
nélkülözhetetlen tájékoztató kiadványa - a rendelőjegyzéken bejelölt példány-
számokat a Könyvtárellátó összesíti, majd a pontos darabszámot megjelölve 
értesíti a kiadót hány kötetet juttasson el a Könyvtárellátó raktárába értékesí-
tésre. A Könyvtárellátó 40 %-os kereskedelmi árréssel dolgozik, és az évtize-
dek óta bevált gyakorlat szerint a Könyvtári Szolgáltató csoport által terjesztett 

Új Könyvek nagy segítséget nyújt az állománygyarapításban. 
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