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Egy közép-európai pályakép
KŐRÖSI-KRIZSÁN SÁNDOR ÉLETE
Buharin magyar munkatársa voltam — mondotta egy alkalommal, ismeretségünk kezdetén Körösi-Krizsán Sándor. Amikor közbevetettem, hogy mi volt
akkor Rudnyánszky Endre, aki ugyancsak közel állt Buharinhoz, ráadásul húgát feleségül vette, Körösi magabiztosan azt válaszolta, Rudnyánszky csak a
kezdetén állt kapcsolatban Buharinnal, és viszonya vele nem volt oly tartós,
mint az övé. Büszke volt erre és mindannyiszor szóba hozta, valahányszor
múltjáról beszélt. Gyakran emlegette, hogy — Lenint is beleértve — a bolsevik
forradalom majd valamennyi vezetőjét személyesen ismerte. Lelkesen idézte fel
ifjúságának nem mindennapos emlékeit: szerepét az orosz polgárháborúban,
agitátori tevékenységét a Kominternben, majd egy évtizedes működését a román kommunista pártban, amelynek egy időben fő funkcionáriusa volt. Nyikolaj Buharinnal akkor került kapcsolatba, amikor ez a Komintern élén állott.
Volt idő, amikor csaknem naponta látta. Képzeld el — mesélte egyszer —, ott
ültünk a Kreml egy szobájában és vártuk, hogy elkezdhessük a Komintern
nemzetiségi bizottságának ülését. Buharin elnökölt, és az asztalt ilyen nevek
viselői vették körül: a bolgár Dimitrov, a német Clara Zetkin, a lengyel Karski. Én a román pártot és Dimitrovval a kommunista pártok balkáni föderációját képviseltem. Sztálin volt a hatodik résztvevő, de ő ezúttal is késett. Mindig
azzal mentegetődzött, hogy fontos állami és pártügyek tartják vissza a pontos
megjelenéstől. Miatta sohasem lehetett a napirendet betartani.
Ez az epizód és más hasonló történetek az ötvenes-hatvanas években a
Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségében hangzottak el, kartársi és baráti beszélgetésekben. Én kezdettől fogva kíváncsi voltam erre az életpályára,
amely Lenintől az antikommunizmus müncheni fellegvárához vezetett. Arra is
választ kerestem, hogy mi volt valójában Körösi-Krizsán Sándor: társadalmi
forradalmár, szovjet ágens, Komintern-megbízott, román kommunista, magyar
hazafi és kisebbségi jogvédő, vagy — ahogyan hajdani elvtársai nevezték —
„az imperializmus szolgálatába elszegődött trockista osztályáruló"?
Érdeklődésemet a nyílt, közvetlen és a társalgásban mindig kedvét lelő
kollégám látható örömmel elégítette ki. Mindannyiszor készségesen válaszolt,
bármit kérdeztem is. Évek folyamán összeállt emlékezetemben életének története. Segített a hallott adatok rögzítésében néhány életrajzi elemekkel tarkított
cikke, és annak a szövegnek a megismerése, amelyet angol nyelven fogalmazott
meg tervezett önéletleírása szinopszisaként. Amit kommunista múltjáról tőle
megtudtam, azt nem ellenőriztem, más adatokkal nem egyeztettem, nem folytattam beható kutatást, és ezért a most elmondandók nem tekinthetők többnek, mint egy mozgalmas életű férfiú meg nem írt önéletrajzi vázlatának,
minden tudományos igény nélküli politikai pályaképnek.
Krizsán Sándor 1896. február 27-én született Nagybányán. Katolikus családból származott. Apját Krizsán Györgynek, anyját Nietsch Vilmának hívták.
Felsős gimnazista korában szobrász akart lenni. Két évig el is járt esti órákra,
és a szünidőben a Szabad Festőiskolába, ahol Ferenczy Károly foglalkozott
66

vele. A gimnázium elvégzése után jogi tanulmányokba kezdett, de behívták katonának, és az orosz frontra vitték. A közös hadsereg 6. ezredében szolgált.
Zászlós volt, amikor 1916. július 30-án megsebesült, és hadifogságba esett.
1916 szeptemberében harminc más hadifogoly tiszttel együtt Ivanovo-Voznyeszenszkbe került. A két részből — Ivanovóból és Voznyeszenszkből — álló
város már az első világháború előtt is fontos ipari központnak számított (az
orosz Manchesternek is nevezték). Gép- és textilgyárai híresek voltak. A munkások között erősen terjedtek a szocialista eszmék. Erről tanúskodtak a többi
között az időnként fellángolt sztrájkok. (1989 nyarán egy német turistacsoporttal én is jártam Ivanovóban, amely immár több százezres nagyváros. Múltjáról
szólva orosz idegenvezetőnk nem felejtette el megemlíteni, hogy a munkásmozgalom történetének több jelentős eseménye fűződik a város nevéhez.) Krizsán
már nem volt ott, amikor 1918. május elsején az ivanovói nagygyűlésen a hadifoglyok nevében a magyar Ligeti Károly mondott beszédet, és ezt a bolsevisták oly fontosnak tekintették, hogy az Izvesztyija is közölt belőle részleteket.
Az ivanovói hadifoglyok politikai érdeklődését 1916 végétől kezdve a közeledő összeomlás, Raszputyin meggyilkolása, a különbéke gondolatának terjedése, a cári rezsim elleni támadások, a forradalmi akciók foglalkoztatták.
A helyzet és a jövő megítélésében a magyar hadifogoly tisztek véleménye
megoszlott. Krizsán azok közé tartozott, akik rokonszenveztek a forradalmi elvekkel, és maguk is részt akartak venni a mindjobban kirajzolódó változásokban, ezektől várva a fogságból való szabadulást. Elkezdett oroszul tanulni, és
hamarosan ő volt az, aki a sajtóból vett értesülések alapján tájékoztatta társait
az országban végbemenő eseményekről. Orosz tudása révén lassan amolyan
közvetítő lett a foglyok és a külvilág között.
A lágerekben a tisztek és a legénységi állományúak külön laktak. Az előbbiek zsoldot kaptak, dolgozniok nem kellett. A legénységiek azonban dolgoztak
a városi üzemekben. A tisztek a táborokban, a külvilágtól elszigetelten maguk
között éltek. A legénységiek viszont érintkezhettek munkahelyeiken a lakossággal, és így a forradalmi eszmékkel is gyorsabban, közvetlenebbül ismerkedtek meg, mint a tisztek. Az 1917. februári polgári forradalom lelkesedést váltott ki körükben. A foglyok közül sokan — így Krizsán is — rokonszenveztek
Leninnel és a bolsevikokkal. Az ő győzelmüket kívánták, attól a reménytől vezettetve, hogy ez meggyorsíthatja a katonai összeomlást és a hazatérést. A tiszteket az is befolyásolta, hogy a hozzájuk eljutott értesülések szerint, a németek
segítették elő a bolsevikok vezérének visszatérését Oroszországba, némiképp
tehát az ő emberük, akinek révén hamarabb kerülhetnek vissza hazájukba.
A háború gyors befejezésének lenini követelése egyezett a hadifoglyok érdekével.
Ivanovóban Krizsán megismerkedett a már említett Ligeti Károly baloldali
szocialistával, aki fontos szerepet játszott a hadifogoly tisztek megszervezésében. Ligetinek jelentős része volt annak a demonstrációnak az előkészítésében,
amelyen sok száz magyar fogoly Stürgkh osztrák miniszterelnök gyilkosa, Fritz
Adler, a szocialista baloldal vezetője halálos ítélete ellen tiltakozott. Krizsán
egy másik lágerben, a Moszkvától nem messze fekvő Szerpuchovban Rudnyánszky Endre újságíróval és Aradi Viktor szakíróval, szociológussal jött öszsze. Az előbbi akkor már ugyancsak tudott oroszul, és ennek révén hamarosan
a bolsevik vezetőkkel is kapcsolatba került, sőt 1917. november 7-e körül már
Moszkvában volt.
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Leninék győzelmekor Krizsán Sándor már a nyugat-szibériai T o m s z k b a n
tartózkodott. Az itteni tiszti táborba 1917 augusztusában került. Közben súlyosan megbetegedett, de felépülése után nyomban folytatta félbeszakadt agitációs
tevékenységét. A tomszki lágerben ismerkedett meg Kun Bélával, Reiner Károllyal, Seidler Ernővel, Münnich Ferenccel és másokkal, akik akkor már aktív
tagjai voltak a helyi bolsevik csoportnak és a Vörös Gárdának. Reiner Károly
már í 916 nyarától volt tomszki fogoly, és 1917 nyarán vált a bolsevik párt tagjává. 1918 áprilisában a magyar hadifoglyok Népszava című hetilapjának szerkesztője lett. E laphoz szegődött el munkatársnak Krizsán is.
A hadifoglyoknak, tiszteknek és legénységieknek Tomszkban is fő gondjuk
a hazatérés volt. Az 1918. március 3-án megkötött breszt-litovszki béke után a
szovjet kormány rendeletet adott ki a hadifogolycseréről, de a magyar kommunista hangadók a hazatérés helyett a forradalomban való részvétel, a bolsevizmus végső győzelmének előmozdítása mellett érveltek, és arra igyekeztek
rávenni fogolytársaikat, hogy ne térjenek haza, hanem csatlakozzanak a bolsevik párthoz és a Vörös Gárdához. A foglyoknak azt magyarázták, hogy ha
visszatérnek Magyarországra, óhatatlanul bevetik őket az olasz fronton, ahol
változatlan erővel folytak a hadműveletek. Többen, így Krizsán Sándor is, megtagadták a hazatérést, amelynek a lebonyolítása amúgy is megszakadt, amikor
a szibériai város Kolcsak cári tábornok csapatai és a csehszlovák légió uralma
alá került. A bolsevik pártszervezet a föld alá kényszerült. A Vörös Gárda magyar vezetői közül némelyek (köztük Münnich Ferenc) elmenekültek Tomszkból. Krizsán maradt, és megszervezte az összeköttetést a szovjetbarát magyar
hadifoglyok és az illegalitásban működő pártszervezet között.
A cseh légiósok terrorizálták a kommunista érzelmű magyar hadifoglyokat.
Többeket arra kényszerítettek, hogy csatlakozzanak a légióhoz. Krizsán szobatársát, Kelemen Andor tartalékos hadnagyot (a későbbi Cseka-tisztviselőt) letartóztatták és bebörtönözték. Annak érdekében, hogy lehetősége legyen gyakrabban a városba menni, Krizsán elvállalta a 3. számú hadifogolykantin bevásárlójának a tisztét. Hamarosan meg is teremtette a rendszeres kapcsolatot
a tomszki földalatti pártszervezettel. Megszervezett mind a tisztek, mind a legénység körében egy titkos bolsevik sejtet. Igyekezett hosszabb távra berendezkedni, mert a hadifogság vége mindjobban kitolódott. A helyi illegális pártcsoport vezetője „Tichon elvtárs" volt, aki egy szabóműhelyben dolgozott, jóllehet, nem volt szabó. (A Tichon álnév volt, és ha jól emlékszem, illetve Körösi-Krizsán nem tévedett, ez a Tichon a Szovjetunió későbbi elnöke, Mihail
Kalinyin volt.) Krizsán két másik magyar segítségével (akik közül az egyik a
fegyverraktárban dolgozott) elkezdett a táborból fegyvereket kicsempészni, és
részben a földalatti pártszervezethez, részben a tomszki kerületben működő
partizánokhoz eljuttatni.
A magyar internacionalisták elszántságára jellemző, hogy a tiszti táborban
titkos okmányhamisító műhelyt létesítettek, amely hamis útleveleket és más
papírokat gyártott a pártszervezet tagjai és főleg futárai részére. 1919 december elején, röviddel Tuhacsevszkij 5. Vörös Hadseregének Tomszkba való érkezése előtt Krizsán tizenhat tagú magyar csoportjával részt vett a helyi bolsevik
pártszervezet által kirobbantott felkelésben.
A Vörös Hadsereg elfoglalta a várost. Győzelmét a magyar hadifoglyok
örömmel üdvözölték, mert úgy érezték, hogy ezzel közelebb kerültek a hazatéréshez. Annak veszélye is elmúlt, hogy a fehérgárdistákkal szövetséges antanthatalmak Afrikába, a volt német gyarmatokra szállítják őket, miként kü68

lönböző rémhírek tudni vélték. A tomszki pártszervezet első legális és nyilvános ülésén Krizsán Sándort és csoportjának embereit — „Tichon elvtárs" javaslatára — felvették a kommunista (bolsevik) párt rendes tagjai közé. Kiderült, hogy az addig illegális szervezetnek csak 196 tagja volt.
Krizsán Sándor fontos szerepet kapott az 5. Vörös Hadsereg katonai forradalmi tanácsában és a tomszki gubernija végrehajtó-bizottságában. Ez utóbbi
azt kívánta, hogy — mivel eléggé kevés megbízható kommunistával rendelkezett — az akkor 23 éves magyar hadifogoly tiszt, aki közben párttag lett, intézze a rendőrség átalakításának munkáját. Ő azonban ezt nem vállalta. Helyette hadifoglyokból megszervezte — miután az 5. hadsereg alakulatainak tovább kellett vonulniok Szibéria teljes elfoglalására — a helyőrség nemzetközi
katonai egységét. A megalakult internacionalista zászlóaljnak Krizsán lett a
katonai-politikai biztosa. Néhány héttel később a zászlóaljat a Cseka alá rendelték. A tagokat ez eléggé lehangolta, különösen, mivel Berman Cseka-parancsnok elmozdította az alakulat éléről Kövér György századost, és egy Makarenko nevű ukránt tett a helyére. Az egység politikai vezetésében 1920 áprilisában történt változás. Krizsánt az Omszkban szerveződő nemzetközi hadosztály politikai komisszárjának jelölték. Helyébe Brandeisz Emil zászlós, volt budapesti egyetemista került.
Az omszki megbízatás azonban kútba esett. Moszkva másként határozott.
Krizsánnak Tomszkban kellett maradnia. Az omszki nemzetközi hadosztály törzsét a kelet-szibériai Csitába, a Bajkál-tó vidékére küldték. Csita a bajkálontúli terület fővárosa volt. A polgárháború idején japán segítséggel Szemenov
kozák atamán uralma alá került. A vörösök végül elfoglalták ezt a területet is,
megteremtve az ún. Távolkeleti Köztársaságot, amely 1922 végén a Szovjetunióhoz csatlakozott.
Krizsánnal a moszkvai pártközpont úgy rendelkezett, hogy vegye át a szibériai magyar kommunisták pártcsoportjának titkárságát, jelentesse meg a Szibériai Vörös Újság című hetilapot, és tartson előadásokat a hathetes magyar
pártiskolán. Szibériában az állami mezőgazdasági birtokokon sok magyar mezőgazdasági munkás dolgozott. Itt hozta össze Krizsánt a sors Sík Endrével.
1920 júliusában tartották kongresszusukat Moszkvában az oroszországi magyar kommunisták. Ezen részt vett — miután kiszabadult az ausztriai internálásból — Kun Béla is. Az Orosz Kommunista (bolsevik) Pártnak akkor mintegy 3400 magyar tagja volt. Krizsán Sándor is megjelent, mint a szibériai küldöttek egyike. A tanácskozás fő témái közé tartozott a kérdés, hogy a magyar
internacionalisták a Szovjetunióban végezzenek-e pártmunkát, vagy külföldön
vegyenek részt forradalmi akciókban. A szibériai küldöttek többsége Krizsán
vezetésével az utóbbi mellett érvelt.
A konferencia megválasztott az Orosz Kommunista (bolsevik) Párt magyar
szekciójának élére egy héttagú központi irodát, amelynek elnöke Kun Béla,
titkára pedig Krizsán Sándor lett. ö 1920 szeptemberétől 1921 márciusáig az
orosz párt központi bizottsága és titkársága helyiségeiben dolgozott, szoros kapcsolatban az orosz párt vezetőivel, akiket egymás után ismert meg hivatalos
megbeszéléseken vagy a pártközpont éttermében, fehér asztal mellett.
A magyar kommunisták akkor még bíztak a világforradalomban. A tanácsköztársaság kudarca ellenére is remélték, hogy újra fellángolnak a forradalmi
harcok, és a közép-európai országokban végleges győzelmet arat a proletariátus diktatúrája. A moszkvai magyar értekezleten elfogadott tézisek egyike szerint: „A magyarországi tanácsköztársaság bukása után a magyarországi mun69

kásság és földművesszegénység felszabadítása a burzsoá diktatúra alól másként, mint a dél-kelet-európai országok proletariátusának és szegényparasztságának lehetőleg egységes és szervezett forradalmi fellépése útján, nem történhetik." Krizsán következetesen tartotta magát ehhez a véleményhez, nem maradt meg a magyar nemzeti pártkeretek között, hanem a nemzetköziség talaján
állva mindig ott vállalt munkát, ahol a kommunizmus ügyét előmozdítani lehetett.
A magyar pártszervezet továbbra is a történelmi Magyarország kereteiben
gondolkodott. Annál is inkább, mert a szovjet kormány nem ismerte el a Párizs környéki békeszerződéseket. Azokat az imperialisták művének tekintette.
Következésképpen a külföldi kommunisták sem tartották magukra nézve kötelezőnek, hogy az új országhatárokat tudomásul vegyék. A magyar párt a hazatérő hadifoglyokkal agitátorokat küldött nemcsak Magyarországra, de Csehszlovákiába, Romániába és Jugoszláviába is. A hadifoglyok közül túszokat szedett, hogy ezekért cserébe a tanácsköztársaság bukása után letartóztatott kommunistákat követeljen a magyar kormánytól. Sikerült is ilyen módon oroszországi hadifoglyokat magyarországi politikai foglyokkal kicserélni. Ami a pártszervezést és agitációt illeti, e tekintetben is a történelmi Magyarországban
gondolkodtak az illetékes funkcionáriusok. Ezek nemcsak magyarországi, de
szomszédos országokban folytatandó pártmunkára is kijelöltek embereket.
Münnich Ferenc és Pollacsek László orvos Kárpátalján hozott létre pártszervezetet, Karikás Frigyes Erdélybe ment, hogy a kommunista szervezkedést elindítsa. A Moszkvából kirajzó magyar agitátorok a világforradalom eszméjétől
hajtva, a proletariátus egységes felkelésének előkészítésével missziót véltek teljesíteni.
Krizsán Sándor egyelőre még Moszkvában maradt. Intézte a magyar szekció titkárságának ügyeit, részt vett a különböző üléseken és vitákban. 1920 végén találkozott a Román Szocialista Párt Moszkvába utazott delegációjának
erdélyi tagjaival, Rozvány Jenő nagyváradi ügyvéddel és Fluerás János szociáldemokrata vezetővel. A delegáció a Kominternhez való csatlakozásról tárgyait
a szovjet fővárosban. 1921. március 8. és 16. között tartotta X. kongresszusát a
szovjet párt, és ezen Krizsán mint a Központi Iroda titkára képviselte a magyarokat. Kun Béla a Komintern képviselőjeként vett részt a kongresszuson.
Ezen a kongresszuson történt Lenin és Krizsán megismerkedése. A szovjet párt
vezetőjének Kun Béla mutatta be magyar elvtársát. Lenin egyébként azt szerette volna megtudni kettejüktől, hogy a moszkvai és leningrádi körzetben hány
magyar párttag van, akiket a kronstadti lázadók ellen be lehetne vetni.
1921 tavaszán nagy izgalmat keltettek a németországi események. A német
kommunista párt válságba került, és kettészakadt. A Komintem feladata volt,
hogy az ellentéteket elsimítsa, és az egységet helyreállítsa. Közben arról is
dönteni kellett, hogy megérett-e a helyzet újabb felkelés kirobbantására és a
hatalom megkaparintására. Az ügyek felülvizsgálatára és a helyzet tisztázására
a Kommunista Internacionálé végrehajtó bizottsága Kun Bélát küldte Németországba. A Kominternben komolyan vették azoknak a német elvtársaknak az
álláspontját, akik szerint elérkezett a fegyveres cselekvés ideje. Erre a Kominternnek is fel kellett készülnie. Kun Béla még elutazása előtt németül tudó és a
viszonyokat ismerő magyar kommunistákat toborzott esetleges bevetésre. Krizsán Sándor is jelentkezett, és március végén illegálisan eljutott Németországba. A Komintern más küldöttei is megérkeztek. Köztük és a német párt közötti
Összeköttetést Münnich Ferenc teremtette meg és látta el. A tavaszi közép-né70

metországi felkelés, az ún. Márzaktion kudarccal végződött, a tervezett berlini
is állandóan halasztódott. Közben — Krizsán emlékei szerint — Münnich a
Komintern-csoport részére nagy ivászatokat rendezett, és hölgyekről is gondoskodott. Május közepén két társával együtt Krizsán Sándort a német rendőrség
letartóztatta. Az USPD (Németország Független Szociáldemokrata Pártja) közbenjárására azonban júniusban szabadlábra kerültek. Mindhármukat kiutasították. Krizsán Prága érintésével illegálisan Bécsbe utazott. Mind Prágában
(ahol Pollacsek László volt Kun megbízottja), mind Bécsben tanúja volt a Kunés Landler-frakció civakodásának. Szerinte gyakran akörül lángolt fel a vita,
hogy melyik társaság kapja a moszkvai szubvenciót.
Krizsán Sándor feltehetően a Kun-frakcióhoz tartozott. Az küldte ugyanis
mint Nagybánya szülöttét 1921 őszén Erdélybe. A feladata az erdélyi pártmunka felélénkítése volt. A megbízatás nyilván Komintern-hozzájárulással történt.
Az osztrák fővárosból álnéven és hamis papírokkal Csehszlovákián át utazott
Romániába. Magyarországon ugyanis körözték, és ha felfedik kilétét, letartóztatták volna.
Egyelőre szülővárosában, Nagybányán telepedett le, ahonnan Oroszországban kommunistává lett volt hadifoglyokat látogatott meg. Némelyek hajlandóknak mutatkoztak az illegális pártmunkába való bekapcsolódásra. Decemberben
felkereste őt a Pollacsek László által hozzá küldött Zsoldos Péter, aki dr. Peter
Martin névre szóló osztrák állampolgári papírokkal felszerelve érkezett Romániába.
Zsoldos elvitte Bukarestbe, ahol bemutatta Radó Ödönnek. Róla Krizsán
csak annyit tudott, hogy egykor szibériai partizán volt, és a Vörös Hadsereg
katonai hírszerzésének lett származású főnöke, Pavel Berzin küldte Romániába.
Zsoldos és Radó megállapodott Krizsánnal, hogy a Komintern előírásainak figyelembevételével illegális csoportot szerveznek, amely katonai hírszerzésre is
felhasználható lesz. E tevékenység leplezésére Radó textil-nagykereskedést alapított, és ennek irodájában Krizsán lett a külföldi levelező. A vállalkozás üzletileg sikeresnek bizonyult, a cég 1922 tavaszán már több száz vállalattal volt
kapcsolatban, és szép forgalmat bonyolított le. A vállalat megsokszorozta a
Moszkvától kapott alaptőkét. Közben folyt a hírszerzői munka.
Mindennek véget vetett — 1922 július elején — egy feljelentés. A román
Sziguranca az egész társaságot államellenes szervezkedés és a Szovjetunió javára történt kémkedés vádjával letartóztatta. Krizsán társaival — Radóval,
Lévi Mártonnal és Seidl Józseffel — a Bukarest közelében lévő jilavai földalatti erődbörtönbe került, ahol viszonylag emberségesen bántak velük. A börtönhónapok alatt a védelem és a támogatás megszervezését Ferenczy Noémi
gobelinművész végezte, miután kitűnő kommunista és nem kommunista kapcsolatokkal rendelkezett. A vádlottak 1923 márciusában hadbíróság elé kerültek. A kommunista párt ügyvédje, Mihai Cruceanu lepénzelte Romulus Hotineanu őrnagy katonai ügyészt. Ennek folytán Krizsánt szabadlábra helyezték,
Lévi és Seidl enyhe fegyházbüntetést kapott. Radó Ödön a katonai rabkórházban rejtélyes körülmények között meghalt.
Krizsán Sándort röviddel szabadulása után, 1923 április végén a Kommunisták Romániai Pártja féllegális Központi Bizottsága kooptálta tagjai közé.
A párt vezető grémiumába való felvételét azzal magyarázta, hogy nyilván
szükség volt rá, mint a lenini nemzetiségi politika kiváló ismerőjére. A román
KP 1922 őszén Ploe?tiben illegálisan megtartott kongresszusán elhatározta, hogy
eleget tesz annak a Lenin által megfogalmazott 21 pontnak, amelyek teljesíté71

sétől függött a Kommunista Internacionáléba való felvétele. Krizsán szovjet és
Komintern-kapcsolatairól Romániában természetesen tudtak, és kívánatosnak
tartották, hogy az új pártprogram kidolgozásában részt vegyen. Ezt megelőzően
figyelemmel kísért kommentárjai jelentek meg a Jász Dezső által (Lestian álnéven) szerkesztett Munkás című legális hetilapban, amely szorosan együttműködött az ugyancsak legális Socialismul román napilappal. A Socialismul fedőszervül szolgált a román kommunista párt központi bizottságának. A román
nemzetiségű funkcionáriusokat az is befolyásolhatta, hogy Alexandru Cri?anként ugyanazt a vezetéknevet viselte, mint a Horea—Clo^ca felkelésből ismert
Gheorghe Cri^an parasztvezér. A következő években hol Krizsán Sándorként,
hol Alexandru Cri$anként, hol pedig — főleg írásaiban — Körösi-Krizsán Sándorként találkozunk vele. A mozgalmi álnevektől most tekintsünk el.
A belső pártmunkát gyakran váltják fel Komintern-megbízatások, amelyek
külföldre vezetik. 1923 júniusában Szófiában találkozunk vele, ahol Stambulijski megbuktatása és Cankov hatalomra kerülése után a Balkáni Kommunista
Pártok Föderációjának ülésén vesz részt. Ekkor kezdődött szorosabb kapcsolata
Dimitrowal, akivel a későbbi években több közös munkában vesz részt.
A román párton belül mind égetőbbé vált a nemzetiségi kérdés értelmezése és kezelése. Románia a trianoni békeszerződés következtében nemcsak
megnagyobbodott, de soknemzetiségű országgá vált. Ezenkívül a román munkásmozgalomban a nemzetiségek szerepe és súlya jelentősebb volt a románokénál. Az első marxista szervezetek nemzetiségi vidékeken alakultak, elsősorban
Erdélyben, amely jóval iparosodottabb volt, mint az ókirályság. Ennek következtében az ipari munkásság többségében magyar és szász volt. A húszas évek
elején a baloldali szocialista és kommunista szervezetek, illetve azok vezetősége erősen nemzetiségi összetételűek voltak. Magyarok is szép számmal kaptak helyet a kommunista párt vezető testületeiben. Rozvány Jenő és Köblös
Elek évekig a párt élén állott. A nemzetiségi kérdésben a Komintern álláspontja uralkodott, amely szerint mindenütt a lenini önrendelkezési elvnek kell
érvényesülnie, és ez magában foglalja a nemzetiségi területeknek az államtól
való, többségi határozattal történő elszakadása lehetőségét is. Krizsán Sándor
ennek az elvnek a szellemében dolgozott a Kominternnél, valamint Romániában és a balkáni pártok föderációjában, a legteljesebb egyetértésben a nemzeti
kérdésben illetékes szovjet és Komintern-vezetőkkel, különösen Buharinnal és
Dimitrowal.
»Az önrendelkezési jog elvének meghirdetése kérdésében a párt vezetősége
— írta egy tanulmányában — három csoportra szakadt. Gheorghe Cristescu,
a KP akkori névleges főtitkára, a vezetőség ókirályságbeli „munkáscsoportjának" élén, amelyhez a még mindig vezető szerepet játszó Constantin Pirvulescu is tartozott, makacsul ellenezte még a jelszót i s . . . Ez a csoport leginkább
azzal érvelt, hogy az államból való kiszakadás jogának propagandáját a hatóságok hazaárulásnak minősíthetik, és ezen a címen betilthatják a pártot. Másfelől én, az akkori „moszkovita", Köblös Elek központi szervezési titkár és több
más erdélyi vezetőségi taggal együtt „a lenini útmutatás" követése mellett kardoskodtam. Mi főként arra hivatkoztunk, hogy ebben a kérdésben is elsősorban Erdélyre kell tekintettel lenni, mint az ország iparilag legfejlettebb részére, ahol aránylag legnagyobb a proletariátus, és ennélfogva a párt szociális bázisa is. A középső csoportot Alexandru (Szasa) Dobrogeanu-Gherea politikai titkár (eredetileg mérnök) vezetésével nagyrészt román értelmiségi KB-tagok alkották . . . Ezek bizonyos ingadozás után azzal a közvetítő javaslattal álltak elő,
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h°gy jelentsük az ügyet a Komintern Végrehajtó Bizottságának és kérjük annak döntését.« (Üj Látóhatár, 1966/4. sz.)
A Komintern intézkedése alapján Cristescunak, Dobrogeanu-Ghereának és
Krizsán Sándornak szeptember végére Moszkvába kellett mennie. Külön-külön
utaztak, Bécsen keresztül, ahol a szovjet követség már gondoskodott (álnévre
kiállított) útlevélről és a szükséges vízumokról. Mindhárman a megállapított
időre megérkeztek Moszkvába. Clara Zetkin kremlbeli lakásán többször összejöttek szovjet és Komintern-funkcionáriusokkal, köztük Buharinnal. A román
pártnak a nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspontjáról beszélgettek. Előre
nemigen haladtak, különösen azért nem, mert a moszkvaiaknak fontosabb
ügyeik is voltak, mint a román párt belső bajai. A követendő román kommunista politikát csak november elején sikerült érdemben tárgyalni. Buharin vezette a tanácskozást, kifejtve, hogy a népi önrendelkezés jelszavát legalábbis
elvileg feltétlenül hirdetni és követni kell, elsősorban taktikai okokból, a nemzetiségi tömegek megnyerése érdekében. Hivatkozott Buharin arra a lenini
mondásra is, hogy „szétbontani, aztán újra egyesíteni". Szerinte Romániában
ennek alapján kell cselekedni. Vagyis a népi önrendelkezés elvét vallani, amíg
felbomlik a polgári berendezkedésű államgépezet, és megnyílik a hatalom megragadásának útja, a hatalom birtokában azután újra egyesíteni kell a szétesett
államot. Dobrogeanu-Ghereával és Krizsánnal nem volt nehéz ezt a taktikát elfogadtatni, csak Cristescu makacskodott, hogy az önrendelkezési jog hangoztatásával nem lehet sikeres propagandát folytatni a románok körében. Cristescu
végül beadta a derekát, és elfogadta az önrendelkezési jognak a pártprogramba
való beiktatását. A tanácskozás résztvevői Krizsánt bízták meg, hogy a közös
állásfoglalás alapján fogalmazza meg a határozati javaslatot. így is történt.
A szöveget egy mellékmondat beszúrása után Buharin jóváhagyta, és mindenki
elfogadta.
A határozat szerint Románia nem egységes nemzeti, hanem nemzetiségi állam, a kisebbségeknek joguk van a szabad önrendelkezésre — beleértve az
államkeretekből való kiválást —. és a kommunista párt minden erejével síkra
száll e jogok teljes érvényesítéséért. (A határozat orosz nyelvű tervezetét, Buharin említett beszúrásával, Krizsán magánál tartotta és hazavitte Erdélybe,
majd egy alkalommal Ferenczy Noéminek ajándékozta. Hogy mi lett a sorsa e
dokumentumnak, és vajon megtalálták-e a festőnő hagyatékában, arról nem
volt tudomása.)
A Sziguranca természetesen nemsokára kiderítette, hogy Krizsán két társával Moszkvában járt, de semmit sem tudott rábizonyítani, mert útlevelében
csak osztrák vízumot talált. A moszkvai határozatot, illetve az új pártprogramot a román KP 1924 augusztusában Bécsben tartott III. kongresszusa (amelyet közvetlenül a Komintern moszkvai V. kongresszusa után rendeztek) megszavazta. Az önrendelkezési jogról szóló határozat nemcsak ennek, de az azt
követő IV. és V. kongresszusnak a dokumentumaiba is belekerült. (Az 1938—
39-es határozatokban már nincs szó a népi önrendelkezésről, helyét elfoglalta
a nemzeti egység, függetlenség és szuverenitás megvédésének tétele.)
Amikor 1923 decemberében a Balkáni Kommunista Pártok Föderációja
konferenciát tartott Berlinben, a román párt képviselőjeként Krizsán is a német fővárosba utazott. A konferencia tudomásul vette és megerősítette, hogy a
román párt az elszakadást is magába foglaló önrendelkezés elvi alapjain áll,
és ennek jegyében folytatja politikáját. Cristescu főtitkár a berlini konferencia
után az ú j programról szólva kijelentette, hogy a kommunista párt a hatalom
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megszerzése után biztosítani kívánja a nemzetiségeknek az önrendelkezés jogát, maguk határozhatnak, hogy autonómiát, föderációt vagy kiválást akarnak-e.
A Balkáni Kommunista Pártok Föderációja berlini konferenciája után a
román pártvezetőség Krizsán Sándort a föderáció bécsi titkárságába delegálta.
1923 decemberétől az osztrák fővárosban dolgozott, közvetlenül Dimitrov mellett. A föderáció irodája a szovjet követség épületében volt elhelyezve.
1924 június—júliusában Moszkvában találjuk a Komintern V. kongresszusán, amelyen a román pártot képviselte, és részt vett az albizottsági munkában
is. A kongresszus egyik ülésén — Alexandru Georgescu álnéven — fel is szólalt, és amellett érvelt, hogy a békeszerződések értelmében Románia soknemzetiségű állam lett, és annak következményei nem kerülhetők meg. Az 1924. évi
nyári Komintern-kongresszusra fél évvel Lenin halála után került sor, és a tanácskozásokat már befolyásolta a Sztálin és Trockij közötti ellentét. Krizsán
ebben akkor még nem foglalt állást, de rokonszenve kétségtelenül Trockij és
Buharin mellett volt, kezdettől fogva bizalmatlanul szemlélve a Lenin örökébe
lépő georgiai magatartását.
Egy hónappal a Komintern-kongresszus után rendezték meg Bécsben a román párt már említett III. kongresszusát. Ez 1924. augusztus végén kezdődött,
és szeptember elején fejeződött be. Romániából csak kevesen, mintegy tizenöten vehettek részt. Többek illegális utazását nem sikerült megszervezni.
A Kominternt Dimitrov képviselte. A tanácskozásokat hátrányosan befolyásolták
a szovjet párton belüli ellentétek és a román pártvezetőségben keletkezett széthúzás. Az ú j főtitkár a magyar Köblös Elek lett. A hattagú végrehajtó-bizottságban — immár Körösi Sándor néven — Krizsán is helyet kapott, és a központi bizottság agit.-prop. titkárává is megválasztották. Bécsből, Dimitrov mellől visszarendelték, és helyébe Boris Stefanovot küldték a balkáni pártok föderációja titkárságára.
Visszatérve Romániába, Köblös és Körösi-Krizsán kézi sokszorosítógépet
vásárolt, hogy a párt politikáját magyarázó nyomtatványokkal élénkítsék fel a
közben betiltott pártszervezetek illegális tevékenységét. A szervezetek zilált állapotban voltak, az egységes munka eléggé megnehezült. Az illegalitásban való
működés szabályaival sem volt tisztában a legtöbb párttag. A központi bizottsági tagok városi lakásokban és falusi házakban bujkáltak.
Körösi-Krizsán 1924 decemberében nagybányai otthonában megbetegedett,
úgyhogy egy időre munkaképtelenné vált. A rendőrség egymás után fogta le a
kommunista vezetőket. Dávid Fábiánt például éppen Körösi-Krizsán lakásáról
vitte el. Más illegális szervezők is a Sziguranca fogságába kerültek. A letartóztatások gyengítették az összeköttetést, és megfélemlítették az embereket. Betegségéből felépüjve Körösi-Krizsán csak 1925 tavaszán kapcsolódott be ismét
az illegális titkárság tevékenységébe. 1926-ban Aradi Viktorral elindította Kolozsvárott A Jövő Társadalma című szocialista folyóiratot. Illegális tevékenysége leplezésére legális orgánumok után kellett néznie. Ugyancsak 1926-ban elkezdett írni az akkor indult Korunk című kolozsvári folyóiratba. Ezt megelőzően, 1925 októberében tagja lett egy észak-erdélyi napilap szerkesztőségének.
Az újságírói munka közben sem hanyagolta el a pártpropagandát, amely az ő
illetékességébe és felelősségi körébe esett.
1925 decemberében a párt képviseletében Bécsben megbeszélést folytatott
Lukács Györggyel és Révai Józseffel. Arról beszéltek, hogyan lehetne együttműködést teremteni a román és a magyar párt között. Bármennyire leplezte
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illegális tevékenységét, a rendőrség ismételten nyomára akadt. Egy észak-erdélyi ifjúsági csoport tagjaival együtt újból letartóztatták. Másfél hónapot ült a
kolozsvári katonai börtönben. Bizonyítékok hiányában azonban nem került sor
bírósági tárgyalásra.
A pártban állandó volt az egyenetlenség. Szakadatlan vita folyt arról, hogyan kell az illegalitásban dolgozni, milyen módszereket alkalmazzanak annak
érdekében, hogy a rendőrség éberségét kijátszhassák. Nemkülönben arról is,
hogy valójában mi történik Moszkvában, és hogyan igazodjék a párt az ottani
fejleményekhez. Értesültségük nagyon hiányos, és tájékozottságuk gyenge volt.
Moszkva csak szórványosan adott eligazítást, az is lassan és bonyolultan történt. A nyugati sajtó híreit kétkedve fogadták. Ügy vélték, hogy mivel „imperialista érdekeket szolgálnak", a hazai és külföldi polgári lapok antikommunista előítéleteik igazolására elferdítik a valóságot, tehát tudósításaik megbízhatatlanok. Pedig, a maguk helyzetét illetően is hasznos információkhoz juthattak volna, ha legalábbis a komolyabb értesüléseket és elemzéseket hitelesnek
tekintették volna. Körösi-Krizsán egy alkalommal — negyven év távlatából tekintve vissza erre az időre — elmondotta, hogy még a húszas évek második
felében is vakon hittek minden moszkvai szónak, még ha némelyekben kételyek támadtak is Sztálin politikájának helyességét illetően.
Az ő fejében is szaporodtak a kérdőjelek, és mind kevésbé remélte, hogy
Moszkva vagy a Komintern gyógyírt talál a román kommunisták belső bajaira. A szovjet elvtársaktól nem lehetett várni az egység helyreállítását. Kételyei
alapján vonakodott részt venni abban a delegációban, amely 1926-ban a problémák tisztázására a szovjet fővárosba utazott. Dobrogeanu-Ghereával, Cristescuval, Köblös Elekkel és Marcel Paukerrel együtt őt is Moszkvába rendelték,
de nem ment. A delegáció eredmény nélkül érkezett vissza, minden maradt
a régiben.
Nagyon sajnálom, hogy annak idején nem jegyeztem fel mindent, amit
Körösi-Krizsán Sándortól hallottam. Kitűnő elbeszélő volt, és szívesen emlékezett kommunista múltjára. Semmit sem tagadott, semmit sem leplezett, mindenről meglepő nyíltsággal és őszinteséggel beszélt. Olykor fárasztó részletességgel. Egyszer, szerkesztőségi munka közben megkérdeztem, mi volt Gapon
pópa keresztneve. Félórás előadást tartott az 1905-ös forradalomról, és oly beleéléssel, izgalommal ismertette a január 9-i ún. véres vasárnap lefolyását, mintha ő vezette volna a szentpétervári munkásokat a Téli Palota elé. Sokat beszélt illegális külföldi útjairól, mozgalmi neveiről, hamis útleveleiről és egyéb
papírjairól, az illegális találkozókról, a naponként változó szállásokról és a román, osztrák, német, bolgár rendőrségtől való szakadatlan félelemről. Az illegális kommunisták magánéletére vonatkozó sok története közül ma már csak
arra emlékezem, hogy szerinte a nemzetközi agitátorok és vezető funkcionáriusok nem voltak olyan puritánok és önmegtartóztatók, mint némelyek esetéből
hinni lehetne; az utazások és konferenciázások monoton egyhangúságát olykorolykor derűs órák váltották fel. A lebukástól való félelem arra indította őket,
hogy szexuális életüket elvtársnőik körére korlátozzák.
A Brassói Lapokról írott szép és érzelmes írásában Ruffy Péter a híres
erdélyi napilap munkatársai között Körösi-Krizsán emlékét is feleleveníti, és
megemlíti, hogy „Ferenczy Béni ikertestvére, a gobelinművész Ferenczy Noémi
volt az első felesége". (Jel Kép 1984/1. sz.) Valóban, csakhogy ez merőben névházasság volt. Az történt ugyanis, hogy 1923-ban az új állampolgársági törvény
értelmében a Nagybányán lakó Ferenczy Noémit a kiutasítás veszélye fenye75

gette, mert Szentendrén született, és 1918. december elsején nem tartózkodott
Erdélyben. Testvérével, Ferenczy Béni szobrásszal és grafikussal együtt a Tanácsköztársaság alatt Budapesten élt, és Lukács György köréhez tartozott.
Mindketten rokonszenveztek a marxizmussal. A kommün bukása után Bénit
letartóztatták. Szabadulása után Noémi Erdélybe ment, és Nagybányán telepedett le. Itt kereste fel őt 1921 őszén Körösi-Krizsán, és beavatta az illegális
kommunista szervezkedésbe. Noémi kisebb-nagyobb szolgálatokat, főleg futárszolgálatot vállalt. Amikor romániai tartózkodása veszélybe került, a kommunista párt sietett segítségére. Egyetlen lehetőség kínálkozott a kiutasítás megelőzésére: román állampolgárral való házasság. Körösi-Krizsán vállalkozott arra, hogy feleségül veszi. 1923 májusában Nagybányán megházasodtak, de ez
csak formalitás volt, házaséletet nem éltek, hamarosan el is váltak. A válást
az illegális párt ügyvédje, Markovits Rodion, a Szibériai garnizon szerzője intézte, akinek akkor Szatmáron ügyvédi irodája volt. A barátság Ferenczy
Noémi és Körösi-Krizsán között az előbbinek 1957-ben bekövetkezett haláláig
fennmaradt. Amikor Körösi a párt központi titkáraként Bukarestbe került,
Noémi is vele ment, és bekapcsolódott a női agitációba, különféle pártfeladatokat végzett, sőt egy alkalommal Moszkvába is elkerült, ahol megismerkedett
Krupszkajával és Trockij feleségével. A román pártnak sok szolgálatot tett,
főleg a letartóztatottak segélyezésével.
A húszas évek második felében eléggé elmérgesedett a román párton belüli
légkör. A vezetők egymást tették felelőssé a kudarcokért. Állandó vita folyt
arról, hogyan viszonyuljanak a legális pártokhoz, és milyen taktikát kövessenek híveik táborának növekedése érdekében. Az illegalitás körülményei között
a vitákat állandó gyanakvások és gyanúsítások kísérték. A Komintern sorozatosan beavatkozott a belső ügyekbe, mindig aszerint, hogy honnan és kitől
kapta az információkat. A civakodó funkcionáriusok egymás ellen vívott harcaikhoz a Kominterntől és a szovjet pártszervektől kértek támogatást, ami azután elítélésekhez, megbélyegzésekhez, kizárásokhoz, tisztogatásokhoz vezetett.
1926-ban három frakció — a hazai, a moszkvai és a külföldi (bécsi) — működött egymás mellett és egymással versengve. Az ellentéteket alig enyhítették,
és a zavaros állapotokon is csak rövid időre javítottak az időnként megtartott
központi bizottsági ülések, amelyeken főleg személyi kérdésekről és anyagiakról vitáztak. Gyakran arról is, hogy a moszkvai támogatást ki kapja. Többször
hangzott el a panasz, hogy a moszkvai ellátmány, amelyet egy Sternberg nevű
ügyvéd közvetítésével kapott a párt, csak késedelmesen érkezik, és mind kisebb lesz.
Körösi-Krizsán nagy előnye volt, hogy moszkvai tapasztalatokkal rendelkezett, a szovjet párt és a Komintern legtöbb vezetőjét jól ismerte, régi bolseviknek számított. Párton belüli funkciója mindig attól függött, hogy a vezető
funkcionáriusok közül ki volt szabadlábon, ki letartóztatásban vagy külföldi
küldetésben. Voltak rövid időszakok, amikor az ő kezében összpontosult a szervezés és a propaganda irányítása, olykor gyakorlatilag a párt vezetése.
Politikailag a húszas évek második felében mindinkább szembekerült a
sztálinista irányzattal. Annak a (főleg értelmiségiekből álló) körnek a hangadójává vált, amely Trockijjal és Buharinnal rokonszenvezett. Különösen Nyikolaj Buharint kedvelte, akivel együtt dolgozott a Komintern nemzetiségi bizottságában, és akinek nemcsak nemzetiségi, de agrárpolitikai elveivel is mindjobban azonosult. A Sztálin—Trockij vitában egyértelműen az utóbbit támogatta. A párt értelmiségi csoportjával egyetemben a trockista Krisztián Ra76

kovszkij irányvonalát követte. Rakovszkij bolgár származású volt, egy időben
a romániai baloldali szocialista mozgalom vezérének tekintették, majd az ukrajnai szovjet kormány élén állott. Körösi többekkel együtt mind félreérthetetienebbé tette, hogy nem kívánja szolgálni Sztálin orosz nacionalista politikáját.
Különösen azután, hogy a szovjet diktátor a külföldi kommunistáktól azt kívánta, hogy ne szülőföldjüket, hanem a Szovjetuniót tekintsék igazi hazájuknak, és annak védelmén munkálkodjanak.
Körösi-Krizsán 1927 nyarán Dobrogeanu-Ghereával együtt megállapította,
hogy Sztálin a kommunista pártokból, a világforradalom előőrseiből az orosz
imperializmus ötödik hadoszlopait akarja megteremteni. Mindketten megegyeztek abban, hogy nem lesznek orosz ágensek. Körösi-Krizsán ezen kívül kitartott a népi önrendelkezés mellett is, amelynek a párton belüli románok körében nőtt az ellenzéke, de még jó ideig megmaradt a legfontosabb tézisek egyikének. Az 1928-ban megtartott VI. Komintern-kongresszus ismét a népek önrendelkezési jogát hangoztatta (egészen a fennálló államkeretekből való elszakadásig) és harcot hirdetett a nemzetiségek korlátozása, a túlzó nacionalizmus,
a faji előítélet és a nemzeti gyűlölködés ellen. A román párt e tekintetben már
nem volt olyan egységes, mint korábban. Különösen abban tértek el a vélemények, hogyan értelmezendő az „elszakadás", főleg azután, hogy napirendre került a „nemzeti forradalom" eszméje, valamint ezzel kapcsolatban a szociáldemokrata és a polgári ellenzéki pártokkal való érintkezés ügye.
A bajokat növelte, hogy a Komintern mind gyakrabban szólt bele a politikai vitákba, ö hívta össze például 1928. június 28-ára, egy Harkov melletti
helységbe az RKP IV. kongresszusát, anélkül, hogy arról előzőleg akár a hazai
titkársággal, akár a külföldi bizottsággal tárgyalt volna. Szavazati joggal is
csak a Komintern által meghívott küldöttek rendelkeztek. Köblös Elek főtitkárral együtt Körösi-Krizsán is kibukott a Központi Bizottságból. A párt élére,
Köblös helyére az ukrán kommunista párt egy tagja került. A korábbiaktól eltérően ezen a kongresszuson a vitákban felülkerekedő frakció már nem elégedett meg az egyszerű bírálattal, hanem határozatokkal és kizárásokkal büntette
az alulmaradt nézetek képviselőit. Itt is jelentkezett már a sztálinista szellem
és gyakorlat.
Körösi-Krizsán ezen a IV. kongresszuson már nem vett részt. Távollétében
fosztották meg titkári tisztétől és központi bizottsági tagságától. A végsőkig lehangolta őt, hogy Trockijt 1927 novemberében kizárták a szovjet kommunista
pártból, 1928 januárjában Turkesztánba száműzték, majd 1929-ben kiutasították a Szovjetunióból. A romániai trockisták támaszát, Rakovszkijt ugyancsak
1929-ben száműzte Sztálin. Körösi-Krizsánt nyugtalansággal töltötte el, hogy
egymás után tűntek el a színről azok a bolsevik vezetők, akiket személyesen
ismert. Buharinban is elvesztette reményét. Látnia kellett, hogyan igyekszik alkalmazkodni Sztálin terveihez, és politikai lehetőségeinek fenntartása érdekében még attól sem riad vissza, hogy a diktátor kiszemelt áldozatai ellen forduljon. Körösi-Krizsán számára lassan parancsoló szükséggé vált, hogy a sztálinista kommunizmussal szakítson.
Ennek bekövetkeztében szerepet játszott Panait Istrati oroszországi útjának
tapasztalata. A Párizsban élő, franciául író, román szocialista elbeszélőt és publicistát 1927 őszén, mint a Szovjetunió barátai párizsi társaságának alelnökét
meghívták Moszkvába, az októberi forradalom tizedik évfordulójára. Istrati
több mint egy évet töltött a Szovjetunióban, és élményeiről 1929-ben három
könyvben számolt be. Körösi-Krizsán és több társa Panait Istrati utazásának
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mérlegétől tette függővé, hogy marad-e vagy kilép a kommunista pártból.
A Központi Bizottság többször is felszólította, hogy folytassa abbahagyott pártmunkáját, de ezekre nem reagált. 1928 októberében belépett a Brassói Lapok
szerkesztőségébe, ami még összeegyeztethető lett volna kommunista párttagságával (hiszen a lap munkatársai és levelezői között voltak kommunisták és
szimpatizánsok is), de ahogyan külpolitikai szerkesztői tisztét ellátta, az már
nemigen felelt meg egy kommunistával szemben támasztott követelményeknek.
A Brassói Lapokat egyébként a román nacionalista polgári sajtó „magyar irredenta-kommunista lap"-nak nevezte. Az irredenta és a kommunista jelzőnek ez
az összekapcsolása ma szokatlannak hat, de annak idején volt némi alapja.
A romániai kommunisták az elszakadás lehetőségét is magába foglaló népi
önrendelkezést írták zászlajukra, és ezért a román nemzeti tábor a magyarországi kormányzat irredenta politikájának támogatásával vádolta őket. A Brassói Lapokban is helyet kaptak magyar törekvéseket és érdekeket védő írások,
amelyeket román részről gyakran az irredentizmussal rokonítottak.
Panait Istrati franciául megjelenő jelentései lehangoló képet festettek a
szovjetunióbeli állapotokról és Sztálin önkényuralmának kibontakozásáról. Körösi-Krizsán több magyar és román szellemi emberrel együtt azonosította magát a francia—román író felismeréseivel, és ezek alapján bejelentette a Romániai Kommunista Pártból való kilépését. Sztálinista pártból azonban nem lehetett kilépni. A kilépés bejelentése után kizárási eljárást indítottak ellene, és
— mint a szovjet és román kommunista sajtó 1930 tavaszán jelentette — trockizmus vádjával kizárták.
1933 nyarán már mint polgári újságíró, a Brassói Lapok munkatársa
— Ferenczy Noémi társaságában — meglátogatta a törökországi emigrációban
élő Trockijt. Prinkipo szigetén, az Istanbul melletti, a Márvány-tengerben fekvő Herceg (vagy Vörös) Szigetek egyikén kereste fel, és hosszan elbeszélgetett
vele a Szovjetunió helyzetéről, valamint a világkommunizmus jövőjéről. KörösiKrizsán immár Trockij elképzeléseivel sem értett egyet, nem helyeselte a Negyedik Internacionálé irányvonalát. Elhatározta, hogy élete végéig harcolni fog
Sztálin és a sztálinizmus ellen.
Mindezt immár a polgári oldalon, egy romániai magyar lap munkatársai
körében, és mind jobbra tolódva el hajdani szélsőbaloldali pozícióitól. 1932-ig
dolgozott a Brassói Lapok külpolitikai szerkesztőjeként. Akkor átvette annak
testvérlapja, a Népújság szerkesztését, amelyet — 1936-ig — igyekezett eleven
és színes néplappá fejleszteni. Munkája sikerrel járt, mert a Népújság igen
népszerűvé vált egész Erdélyben. Azután áttelepedett Magyarországra, és 1941ben a Magyar Nemzet berlini tudósítója lett. Dolgozott ezen kívül a Magyar
Távirati Irodának, és miután rémetül is jól írt. a budapesti német nyelvű Pester Lloydnak. A háború vége Németországban érte. Hamburgba került, ahol
1945 és 1951 között a brit katonai kormányzatnál dolgozott. Mint sajtóreferens,
külföldi lapokat olvasott és belőlük sajtószemléket készített.
Amikor a Szabad Európa Rádió 1951 nyarán Münchenben megkezdte működését, Körösi-Krizsán Sándor az elsők közé tartozott, akik alkalmazást nyertek. 1951. szeptember 3-án lépett szolgálatba szerkesztőként, havi 800 márka
fizetéssel és lakással. A rádió magyar főszerkesztője őt szemelte ki arra, hogy
szovjet, magyar és nemzetközi kommunista problémákkal foglalkozzék. Erre
nemcsak múltja, szakismerete, újságírói gyakorlata, de kitűnő nyelvtudása is
predesztinálta: a magyaron kívül németül, angolul, franciául, románul, oroszul
és csehül beszélt és írt. Munkájához nemcsak a nyugati hírforrásokat és kiad78

ványokat használta fel, hanem a Magyarországgal szomszédos három ország
sajtóorgánumait is. A szerkesztőségben ő volt az egyetlen, aki tudott oroszul,
és aki eredetiben olvasta a TASZSZ híreit, a Pravda, az Izvesztyija és más
szovjet lapok cikkeit. Rádiós munkájában a Gedeon Sándor írói álnevet
használta.
Én már Münchenben voltam, amikor feleségével, leánykori nevén Parády
Katalin testnevelési tanárnővel megérkezett. (Előző házasságából volt egy fia,
aki német anyjánál Hannoverben élt.) Rövid ideig ugyanabban a házban laktunk, és akkor kezdődött el az a szoros kartársi (és talán barátinak is mondható) kapcsolat, amelynek Sándor — vagy ahogyan régi újságíró kollégái nevezték: Alex — mozgalmas életének megismerését köszönhettem.
A szerkesztőségi beszélgetések során és egyéb együttléteink alkalmából
nemcsak múltjáról faggattam, hanem világnézetéről, politikai elveiről, és az
időszerű kérdésekben elfoglalt álláspontjáról is. A hajdani kommunistából határozott és fenntartás nélküli antikommunista lett. A demokrácia feltétel nélküli hívének ismertem meg. Azoknak a politikai elveknek volt követője, amelyek főleg a két nagy angolszász demokráciát, Nagy-Britanniát és az Egyesült
Államokat jellemezték. Hogy a magyar politikai irányzatok közül melyikhez
húzott a szíve, arról sohasem sikerült félreérthetetlen bizonyosságot szereznem.
Leginkább még az európai kereszténydemokrácia vonzotta. Német barátainak
egy része is ebből a táborból került ki. Münchenben eljárt a Közi Horváth József által vezetett Magyar Keresztény Népmozgalom összejöveteleire, de a katolikus vallási életben nem vett részt, jóllehet, katolikusnak született, és hivatalos kérdőíveken mindig katolikusnak nevezte magát. A magyarországi politikai mozgalmakat nem ismerte annyira, mint a romániaiakat vagy az oroszokat.
Ez annak volt következménye, hogy politikai pályafutása Romániában és a
Szovjetunióban bontakozott ki.
A magyar politikai közélet szereplői közül főleg azokat ismerte, akikkel
kommunista múltjában volt dolga, vagy azokat, akik magyarországi újságírói
működése alatt álltak az érdeklődése homlokterében. A kommunizmussal élesen szemben állt, a szociáldemokratákat pedig eleve nem kedvelte. Egy alkalommal a szociáldemokráciáról beszélgetve, meglepetéssel észleltem, hogy elmarasztaló megjegyzéseiben nem a nyugati liberális vagy a keresztény érveket
használta, hanem a kommunistákat. Ügy beszélt a szociáldemokratákról, mint
hajdani elvtársai, azzal gyanúsítva őket, hogy nem képviselik következetesen
a munkásosztály érdekeit, könnyen kiegyeznek a nagytőkével, tele vannak kispolgári beidegzettségekkel, és tulajdonképpen jól érzik magukat a kapitalista
gazdasági rendszerben. Ez persze nem tükröződött publicisztikai tevékenységében, de észrevehető volt, hogy kerüli a szociáldemokráciáról a nyílt színvallást.
Az általa ismert szovjet politikusok közül Nyikolaj Buharint emlegette
legtöbbször, és úgy látszott, őt tisztelte a legjobban. Leninről azt mondta, hogy
más lett volna a Szovjetunió története, ha nem hal meg korán, és helyébe nem
Sztálin lép. Jogos örökösének Trockijt tartotta, anélkül, hogy a harmincas
években publikált írásaival vagy akkori politikai terveivel egyetértett volna.
Belőle is kiábrándult.
Amikor 1953 júniusában megjelent az MDP ismeretes határozata az ú j magyarországi kommunista politikáról, és elhangzott Nagy Imre emlékezetes parlamenti miniszterelnöki expozéja, véleményét egyetlen mondatban összegezte:
Buharin győzedelmeskedett, másfél évtizeddel meggyilkolása és három hónappal gyilkosának halála után.
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A Szabad Európa Rádió müncheni központjába ellátogató nyugati történészek, szovjet- és kommunizmus-szakértők, mindenfajta és rendű „kremlinológusok" szemében elismert szaktekintélynek számított, akinek ismerték a múltját, és akinek a véleményére kíváncsiak voltak. Emberileg is megnyerő volt,
még a leghevesebb vitában sem vesztette el önuralmát és nyugalmát. Mentes
volt minden arroganciától. A rádió magyar munkatársai közül az eltelt négy
évtized alatt senkinek a tudását és tekintélyét nem ismerték el az amerikai vezetők annyira, mint az övét. Még azok is meghajoltak előtte, akik tisztük, erejük vagy hatalmuk birtokában a kelet-közép-európai munkatársakat mint mezei hadakat gyakran lekezelték, róluk gőggel és fölényesen tudomást nem vettek. Láttam nem egyszer, hogyan mutogatták őt az intézményt meglátogató
idegeneknek, büszkélkedve, hogy ez a rádió ilyen hírességekkel is rendelkezik,
§s alibiként, hogy ezeket mennyire megbecsüli.
Körösi-Krizsán a nyugati magyar sajtóban keveset publikált. Az emigráció
hangadó politikai köreiben kevesen és keveset tudtak róla. Írást csak a müncheni Üj Látóhatár és az ugyancsak Münchenben megjelenő Űj Hungária kért
tőle. Az előbbiben 1966 és 1970 között több tanulmánya és kritikája jelent meg,
az utóbbinak rádiós kéziratokat ajánlott fel nyomtatásban való megjelentetésre.
A Szabad Európa Rádió magyar osztályán 1965. június 30-ig dolgozott, de
az év végéig kapta a fizetést. Attól kezdve nyugdíjas volt. A nyugalmat csak
öt évig élvezhette. 1970. szeptember 28-án meghalt a münchen-oberföhringi
kórházban. 74 éves volt. 1970. október 2-án búcsúztatták el a müncheni Ostfriedhof krematóriumában. Pál évvel később követte őt özvegye.
Mint trockistát és buharinistát Magyarországon évtizedekig hallgatás vette
körül. Nevét nem lehetett kiejteni vagy leírni. A csendet először a Kossuth
Könyvkiadó által 1967—68-ban megjelentetett kétkötetes dokumentumgyűjtemény, A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban
és polgárháborúban szerzői törték meg, felsorolva oroszországi forradalmi működése néhány adatát. Az utóbbi években a román kommunista párt kezdeteiről és nemzetiségi politikájáról (főleg Lipcsey Ildikó által) készített tanulmányokban találkozhattunk a nevével. A nyolcvanas évek közepén úgy látszott,
elérkezett az ideje, hogy a sztálinisták által Körösi-Krizsán Sándorra kimondott anatémát feloldják, és élettörténetét ugyanúgy tanulmányozni lehessen,
mint a munkásmozgalom és a kommunizmus más neves alakjainak pályafutását.
Ez nem következett be. Az események túlhaladtak rajta, és a probléma elvesztette időszerűségét. Körösi-Krizsán élettörténetének sincs már napi politikai
jelentősége, megmaradt azonban a mozgalmas és tanulságos közép-európai életpályák egyikének.
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