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A Szegedi Városi és n i . kerületi Tanács síremléket állíttatott Kiss Ernőnek, a fasizmus elleni harc m á r t í r j á n a k . Síremlékét a vele egy
napon kivégzett mártír partizánlány, Gaisin
Grozda síremlékével együtt szeptemberben
a v a t j á k fel.

Mondd meg: te tudtál volna-e kiáltani? Mikor az állami ítéletvégrehajtó elé
kísérnek, tud'tál volna-e olyan harsány lenni, hogy kiáltásod áthallatszon a börtön
magas falain? Mint Kiss Ernő, aki elküldte a papot, s a cella ajtajától a hurok
megfeszüléséig teli torokból kiáltozott:
— Világ proletárjai,
egyesüljetek!
— Éljen a kommunista
párt!
— Éljen a Szovjetunió!
— Le a gyilkosokkal, le a fasisztákkal!
— Amit ma velem tesztek, az holnap veletek történik meg!
Mehetett volna a hurok alá sírva, alázatosan, cipeltethette volna magát börtönbéli fogdmegekkel, kapaszkodhatott volna az élet maradék pillanataiba foggal és
körömmel. Cselekedete akkor sem lenne kisebb. Semmit sem vonna le abból a
nagy tételből, hogy életre-halálra 'küzdött, harcolt a fasizmus ellen. Tudhatta-e,
hogy meghallja valaki, amivel az élettől búcsúzik? Magas a Csillag-börtön kerítése. A falakon kívül ezer más zaj. Kinek kiáltott? Elvtársai nagyobbrészt börtönben penészedtek, a Csillagban is celláikba parancsolták a foglyokat. Csak az
ítéletvégrehajtó állt karba font kézzel a zsámoly mellett meg az orvos és a bíró,
s fegyveresek sora a halál placcán. Nekik? Azok semmit sem értettek ebből. Legfeljebb összenéztek és mosolyogtak: micsoda vak fanatizmus! Honnan tudhatták
volna, hogy Kiss Ernő a történelmet kiabálta ki élete utolsó másodperceiben!
Alig néhányan értették ezt akkor. Szűkek voltak a rések, és magasak, vastagok
a falak.
Mégis voltak, akik figyelték, hallgatták, özvegy Ecsedi Gézáné így emlékezett vissza az 1941-ben kivégzett kommunista mártírra, a Jugoszláv Kommunista
Párt zombori titkárának történelmi kiáltásaira: „...1941-ben én és a férjem a sze,765

gedi Cserzy Mihály utcában laktunk, s a szobánk ablaka pont szemben volt a
Csillag-börtön kapujával. Mindent láttunk, amikor kinyílt a kapu. Amikor
már
tudtuk, hogy Kiss Ernő elvtársat kivégzik, nálam, az én lakásomon jött
össze
vagy tíz elvtárs, és ott szorongó szívvel lestük, vártuk, hallgattuk a hangját,
mert
tudtuk, hogy kiáltani fog. Kiáltott is. Azt hallottuk, amikor azt kiáltotta: Éljen a
Szovjetunió!
Mondott még mást is, de azt már nem értettük. Nem tudom
szóval leírni, mit éreztünk mi akkor ott valamennyien,
hiszen a férjem, aki
szintén
kommunista
volt, 1940-ben szabadult éppen a Csillag-börtönből,
ahol a
kínzások
folytán végleg elveszítette
beszélőképességét.
Ez a béna ember is
végighallgatta
egy nagyszerű elvtárs
kivégzését."
Az állami ítéletvégrehajtó teljesítette kötelességét, az orvos megállapította,
hogy a halál beállt, s a halál őrült malma tovább forgott. Másodjára Gaisin Grozdát, az újvidéki szerb partizánlányt léptették a zsámolyra. S minthogy a kivégzetteknek még az emlékétől is féltek, a hatalom titokban megásatta a sírgödröket, s egy reggel, börtönlakókkal meg fegyveresekkel kivitették őket a temetőbe.
Nem volt ott se szertartás, se gyászbeszéd, kincstári hidegséggel r á j u k húzatták
a földet.
Azt hiszem, minden ember addig él, amíg az élők megtartják emlékezetükben.
Kiss Ernőnek mellszobrot állítottak a zombori városháza előtt, a hősök parksávjában. Magam is láttam a hideg bronzot. Talán hasonlít rá, talán nem, egy f á j dalmaktól, kínzásoktól megnyúlt arc. De emlékeztetni emlékeztet. Miként egy
nekrológ is emlékeztetni akart csupán tavaly ősszel a Dél-Magyarország-ban a
kettős kivégzésre, de egyszersmind újjá is teremtette ezt az emléket folytatásaival.
Végtelenül szomorú és megrendítő, hogy a fasizmus tobzódása után még 20—
25 évvel is ú j r a meg ú j r a temetni kell. Egy korhadt fejfa, néhány avas irat, későn valló vagy émlékező szemtanúk, későn megtalált szálak vezetnek el rokonokat az apa, az anya, a testvér sírgödréhez. Huszonöt-huszonhat, s talán m a j d ötven esztendő is kell ahhoz, hogy akiket annak idején könyörtelenül hóhérnak adtak, mert sikoltani, mert tiltakozni, mert küzdeni mertek, még mindig adósaik vagyunk a végtisztességgel, mert nem tudjuk, hová rejtették őket a hosszú kések
éjszakáin. Hiszen Kiss Ernő után is felnőtt egy lány, aki még sohasem vihetett
egy szál virágot mártír édesapja sírjára, mert csak életéről, hősies harcáról, emlékéről tudott, a fejfájáról semmit.
Így történt, hogy amikor a mártír emlékét idéző cikk Kónya Károly szegedi
nyugdíjas vasutas jóvoltából eljutott a jugoszláviai Vajdaságba, hamarosan egy
levél érkezett helyette Kosta Bendeskov-tói,
Kiss Ernő egyetlen lányának, Kiss
Piroskának férjétől. Meg lehetne-e találni a sírt, ahol Kiss Ernő nyugszik?
A kivégzetteket titokban temették. Éjjel vagy hajnalban, hogy senki se lássa. Temetőárkokban földelték el őket, rabtemetőkben, jeltelen buckák alá. Egész
határt kellene felforgatni, hogy csontjuk maradékát megleljük. Mi sem természetesebb hát, minthogy Kónya Károly elküldte a levelet a szerkesztőségnek: talán
többet tehetne, talán hamarabb nyomra jutna. De csak a lelkiismeretünk megnyugtatása miatt fogtunk a kereséshez. Iratokat kerestünk, hátha mégis volt a
fasiszta öldöklésnek valami saját „katasztere"; hátha utána írták az ítéletnek: kivégezve ekkor és ekkor, elhantolva itt és itt; h á t h a lesz egy börtönőr, aki kikísérte szolgálatból a sírgödörhöz. De semmi. Annyi halált kellett volna a k k o r m á r
kartotékolni! S majd éppen most, 1967-ben jelentkezik egy börtönőr: „Kérem, én
jelen v o l t a m . . . " Már meg is fogalmaztuk Kosta Bendeskovnak az első válaszlevelet: ...kérését, sajnos, nem tudjuk teljesíteni... a nyomok elvesztek, szemtanúk n i n c s e n e k . . . — amikor még egy kísérletet tettünk. Valaiki azt mondta: a temetőgondnokokat kell megkeresni. Azok között semmi halál nem titok, azok ott élnekhalnak a temetőben. Valaki él még közülük, aki m á r abban az időben is sírt
á s o t t . . . És három nap múltán Csamangó Ferenc, a szegedi református temető
gondnoka odavezetett egy sírhalomhoz: „Itt nyugszik Kiss Ernő". Olyan hirtelen
jött ez a változás és olyan hihetetlennek tűnt, hogy egy kivégzett kommunista éppen a református temető kellős közepén nyugszik, hogy újabb bizonyítékokra volt
szükség. Kiss Ernő több is élt már. S bár váltig mondta Csamangó, hogy ő maga
tanú a temetésre, hiszen emlékszik mindenre — a r r a is, hogy rabok és börtönőrök
hozták kJ, hogy egy napon temették Gaisin Grozdá-val, hogy három férfi „volt ott
a végtisztességnéi, és egyikük azt mondta: egyszer m a j d márványtábla hirdeti, ki
nyugszik itt — túlontúl hihetetlennek tűnt az egész. A f e j f a már megavasodott,
alig-alig lehetett felismerni néhány betűt. El kellett hát menni a református egyházhoz is, ahol a sírokat évtizedékre visszamenően számon tartják. Az iratok igazolták a temetőgondnokot, egyezett a temetés napja, de a végső bizonyítékot a sír.766

megváltó nyugta szolgáltatta, melyen igen diszkréten, de tisztán, olvashatóan állt
az írás két zárójel között: (börtönből).
Jugoszláviában is híre ment, hogy megleltük Kiss Ernő sírját. A szabadkai
7 NAP című hetilap átvette a Dél-Magyarország A mártír sírja című cikkét; az
újvidéki Magyar Szó szegedi úttörők levelét közölte arról, hogy virágokkal ültetik
be és szeretettel gondozzák Kiss Ernő megtalált sírját. Ugyanennek a lapnak a
munkatársa nemrégiben Szegeden járt, maga is megkereste a kommunista mártír
sírját, s beszámolt arról, hogy a Szeged városi és a Szeged III. kerületi Tanács már
készítteti a síremléket, amely méltóképpen jelöli majd Kiss Ernő emlékét. Későn
ugyan, de valóra válik a temetés után elhangzott jövendölés: márványtábla hirdeti,
ki nyugszik itt. Magam pedig átutaztam Jugoszláviába, hogy találkozzak Kiss Piroskával, megkeressem a mártír egykori harcostársait, ellátogassak szülőfalujába
és hírül Hozzam, miért mondta a tartományi pártbizottság a halálhíren megrendülve Joszip Broz Ti tónak Kiss Ernőről, a zombori kommunistáról, hogy: „Vajdaság
egyik legjobb kommunistája
volt". Kaptam egy fényképet is a mártírról. Ritka felvétel: rabruhában ábrázolja Kiss Ernőt. A mitrovicai fegyházban készült róla, egészen fiatalon, még a harmincas évek elején. Valami vándorfényképész készíthette,
aki százalékot adhatott a börtönigazgatónak, másként hogy is kerülhetett volna
oda. Itt három évig raboskodott Kiss Ernő, a Jugoszláv Kommunista Párt olyan
harcosaival töltötte itt büntetését, mint Mosa Pijade, Duro Pucar, Szervo Mihály.
Valóságos kommunista iskola volt ekkor ez a börtön. Kiss Ernő rengeteg feljegyzést
készített, s számos pártutasítá&sal és egy fehér zsebkendővel tért vissza szülőfalujába, Gsuzára. Ezt a zsebkendőt Mosa Pijade-től kapta, az ő monogramjával, s
meg is őrizte legkedvesebb emlékeként. Ettől kezdve napjai teljesen egybeforrtak
a kommunista mozgalommal. Szakszervezetet és pártsejtet szervezett Csúzán
és Vörösmarton (Zmajevac); aratósztrájkok élére állt; tagja lett a zombori kerületi kommunista pártszervezet vezetőségének; beválasztották az illegális párt
tartományi politikai bizottságába; röpcédulákat nyomtatott és terjesztett az antifasiszta fegyveres harc megindítása érdekében; megalakította a pártszervezet
katonai bizottságát. Ekkor már a horthysta megszálló csapatok nagyarányú „tisztogatási" akcióba kezdtek, magyar és szerb kommunisták százait tartóztatták le
és kínozták meg. Akadtak gyöngék is, akik nem bírták elviselni a kínzásokat
— és vallottak. Így került kézre Kiss Ernő is.
Egymást váltva kínozták a nyomozók és a rendőrök, de soha egyetlen szót
nem tudtak belőle kicsikarni a mozgalomról, elvtársairól. Az arcát az ismeretlenségig összeverték a háromhetes kihallgatáson, mondják ma is, akik látták,
mielőtt Szegedre hozták. De a szeptember 16-án megkezdett statáriális bírósági tárgyaláson még ilyen összetört állapotban is Kiss Ernő vádolt.
Milenko Beljanski zombori kommunista, aki Kiss Ernő rabtársa volt a szegedi Csillag-börtönben, még mondataira is emlékszik. „A zombori rendőrségi kihallgatáson mellette ültem. Egész testében reszketett, annyira megkínozták.
Mikor a Csillagban találkoztunk,
e szavakkal fordult hozzánk: Hogy vagytok, gyerekek? Tartsatok ki, ne hagyjátok magatokat, elvtársak!" Milenko Beljanski elmondja, hogy 1941 augusztus végétől szeptember végéig több mint hatszáz jugoszláv partizán raboskodott a Csillag-börtönben, s körülbelül százötvenen maradtak életben, a többiek elpusztultak, részben a keleti fronton, ahová a fasiszták küldték őket büntető táborokba, részben a koncentrációs táborokban.
És így folytatta.: „Szeretném
elmondani, hogy mi, jugoszláviai
és magyar
kommunisták,
mindkét
kommunista
párt tagjai, mint antifasiszták,
mindig
nagyon közel álltunk egymáshoz az antifasiszta erők nagy koalíciójában, s mindig
egyenrangú harcosok voltunk, a Szovjetunióval
az élen. A Csillagban
bebörtönzött jugoszláv és magyar kommunisták
barátsága mindig a legkedvesebb
emlékem marad a rabság idejéből. Hogy féltettük,
tiszteltük
és szerettük
egymást!
Úgy éltünk, mint testvérek. Egy gondolat élt bennünk: hogy megérjük a szabadulást és folytassuk
a harcot, fegyverrel a kézben!"
Bélmonostorra (Beli Mansatir) félve mentem. Egy lányt csak vigasztalhat,
hogy hősként élt az édesapja, halála fölött sohasem tud megnyugodni. Kiss Piroska ismerősei elmondták nekem, hogy még ma is rettenetesen súlyos teher az
emlékeiben. Legszívesebben Vörösmarton tartózkodik, ahol az emberek személyes szeretettel ápolják édesapja emlékét, vagy Csúzán, ahol mártír édesapja
született. Gondoljuk meg: még hatvanéves sem lenne Kiss Ernő! S a lánynak
eddig nem volt hová virágot tenni!
Ü j r a és ú j r a elalcádt a beszélgetés fonala. Pár éve még szót sem lehetett
váltani vele édesapja sorsáról. Most is legbensőbb magánügye a téma. Zombori
elvtársai arra kérték volna, hogy a partizán szövetség hazavitethesse a vajdasági mártír kommunista hamvait, s ott helyezhesse örök nyugalomra a városhá.767

za előtt, a hősök emlékkertjében, ahol bronzszobra is áll. És Kiss Piroska azt
felelte: „Ne háborítsuk örök nyugalmát, hadd maradjon már véglegesen a szegedi földben! Ahol olyan tisztelettel őrzik és jelölik meg emlékét, ennyi idő után
már nem lehet
elszakítani."
Szeptemberben, a síremlék avatásán tehet m a j d életében először virágot a
mártír kommunista lánya édesapja síremlékére, s az elvtársak, akik együtt lopták az életüket Kiss Ernővel a fasizmus rettenetes éveiben, a sikoltások korában. Mindazok, akik ha nem is hallották, de meghallották Kiss Ernő utolsó
kiáltásait is!
SZ. SIMON

ISTVÁN

K Á L M Á N Y LAJOS LEVELEI
HERRMANN ANTALHOZ
Á Szegedi Egyetemi Könyvtárban található Herrmann Antal hagyatéka, s benne azt a köteg, mely Kálmány Lajos eddig ismeretlen leveleit tartalmazza az 1887.
április 3-tól 1913. december 31-ig terjedő időből. Ezek közül szemeltünk tó néhányat főként azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet néprajztudományunk hőskorának egy eddig kevéssé ismert mozzanatára, a r r a a kapcsolatra, mely e két tudóst három évtizeden keresztül összefűzte.
Ismeretségük kezdetén, 1887-ben Kálmány nevét a Koszorúk, a Szeged Népe s több kisebb dolgozat, Herrmannét egyesületek, folyóiratok szervezése, fenntartása fémjelzi. A pesti tanár ekkor indítja Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn
c. szaklapját, s munkatársakat keresve bukkan a mezőkovácsházi káplánra, ki nem
zárkózik el a felhívás elől, sőt megragadja a kínálkozó lehetőséget, mert Herrmann — széles körű érdekeltségével, kapcsolataival, baráti körével — jelentős segítséget nyújthat számára. Könyveket és folyóiratokat, tanácsot és közbenjárást
kér tőle; minden problémájával hozzá fordul, az pedig készséggel igyekszik, néha
tud is segíteni. Többször megkísérli keresztülvinni plébánosi kinevezését, jövedelmezőbb helyre való juttatását, mert Kálmány anyagi helyzete alig teszi lehető",
a szűkös megélhetést, nemhogy drága szakkönyvek beszerzését engedné.. Amikor
1893-ban a szeged-rókusi plébánia megszerzéséért folyó választási küzdelembe
bekapcsolódik, Herrmann intésére jóformán a főváros egész tudós társadalma megmozdul, s e napokban rengeteg, Kálmány személyével foglalkozó közlemény jelenik meg a sajtóban. Az erőfeszítések azonban nem jártak sikerrel, a választás
eredményét lakonikus rövidségű távirat jelenti: „Megbuktam. Kálmány".
Az anyagi gondok mellett egészsége is megrendül, ámde kitartása, szinte fanatikus optimizmusa nem múlik. Ha a tudomány csődöt mond, kuruzslással próbálkozik, s a budapesti, bécsi orvosok után csodadoktorral, sőt ügyvéddel kezelteti magát. Egészsége megromlásának tudható be, hogy tudományos tevékenységével együtt ez időben Herrmann-nal való kapcsolata is gyengül. A levelek ritkulnak, rövidülnek; eddig nagy lelkesedéssel beszélt terveiről, munkájáról, most családi adatok után nyomoz, biliárdot akar venni, egészségi állapotával vesződik.
Gyógyulása után azonban újult erővel veti magát a munkába, s a levélváltás ismét élénkül. Terveket kovácsol, s úgy látszik, hogy kapcsolatuk tovább fog bővülni, mert Herrmann időközben nyomdát vásárolt, s ez megint olyan terület, ahol
barátjának segítségére lehet: Kálmány a Hagyományok I. kötetét az ő váci tipográfiájára bízza.
A kettőjük természete között levő különbség azonban ezt a szoros, m u n k a t á r si kapcsolatot már nem tűri meg. Kálmány lobogó temperamentummal, magát és
másokat kíméletlenül hajszoló türelmetlenséggel párosult szívóssága, lelkiismeretessége nem fért meg Herrmann ezerfelé szertelenül csapongó felületességével, mármár a felelőtlenség határát súroló pontatlanságával. Az ellentétek az első levéllel
kezdődnek; se szeri, se száma a sürgetéseknek, szemrehányásoknak, s nem is mindig jogosan: többször megesik, hogy a kérés még meg sem érkezett, mikor már
egyik reklamáló lap indul a másik után. A közös munka pedig özönnel veti fel
a problémákat. Már az indulás is elhúzódik; aztán a korrektúrák késnek, sok a
sajtóhiba, rosszak a betűk, hiába a figyelmeztetés. A nyomás lassan halad. Kálmány a helyszínen néz utána a dolgoknak, perrel fenyegetőzik, de ennek sincs
foganatja. Végül is elfogy a türelme, s mérges levélben közli Herrmann-nal, hogy
minden kapcsolatot megszakít vele. A következőt m á r unokaöccse írja, ő maga
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