Messze Vásárhelytől, Szibériában, ahol diadalmasan épül a kommunizmus,
Omszk, Novonikolajevszk, Novoszibirszk környékén, egykori csatatereken új, szabad élet virul, gyárak, városok, elektromos távvezetékek emelkednek az ég felé.
De serény munkájában a szovjet ember mindig emlékezni fog az egykori, forradalmi harcok hőseire, Lenin vöröskatonáira.
A magyar internacionalisták tiszteletére emelt tomszki emlékmű talapzatán
mindig friss a virág.
KACZUR ISTVÁN

A VERHNYEUDINSZKI
VÖRÖSGÁRDISTA . . .
BESZELGETÉS HORVÁTH
SZEGEDI MUNKÁSMOZGALMI

BÉLA
VETERÁNNAL

Regényes, buktatókkal és váratlan kanyarokkal teletűzdelt életpályát vallhat
magáénak Horváth Béla, nyugdíjas MÁV főellenőr. Közemberként vett részt a
világot formáló és teremtő mozgalomban. Világraszóló események nem fűződnek
nevéhez. Élete mégis gazdag, munkás élet. Olyan út, amelyet megpróbáltatásokkal a vállán kellett bejárnia.
ötven évvel ezelőtt Szibériában hadifogolytábor lakók életét élte a Nagy
Októberi Szocialista Forradalomig. A Bajkálon túli Verhnyeudinszkban — a város mai neve: Ulan Ude — peregtek napjai, amelyek többnyire eseménytelenek,
egyhangúak voltak. Közép-Szibéria éghajlata is sokkal szigorúbb volt, mint az
itthon megszokott időjárás. A Bajkálon túli, erdőktől övezett barakktáborban sok
magyar fogolytársával együtt várta a szabadulás óráját Horváth Béla is. A külső
hidegnél is dermesztőbb kapcsolat alakult ki a táborlakók között, amelyet nehéz
volt elviselni. Erre így emlékezik vissza:
— Barakkparancsnok voltam. No, nem volt ez valami nagy tisztség. Ezt inkább
annak köszönhettem, hogy jó írásom volt és gyakran alkalmaztak irodai munkára. Az ottani tél szörnyű szenvedésekkel sújtott bennünket. A fából összetákolt barakkon á t f ú j t a metsző szél, amely rendszerint a Bajkál felől jött. A barakkban nem fűtöttünk. Az éjszakai hőmérséklet a téli hónapokban mínusz 40—50
fok között ingadozott. Mindezt tetézte az, hogy igen silány kosztot kaptunk.
— Milyen emléke maradt meg legélesebben ebből az időszakból?
— Nem valami kedvderítő, annyi bizonyos. Idegesek és ingerlékenyek voltak a
foglyok. Gyakran verekedtek és kiabáltak semmiségek miatt. Egyszer egy tagbaszakadt embernek — valamikor a háború előtt földműves lehetett — elveszett a
bicskája. Amikor észrevette, dúlt-fúlt és rettenetesen káromkodott. Azt ordította,
megöli a tolvajt. Másnap rátámadt az egyik emberre, aki épp evett, és kezében
ott volt az állítólag eltűnt bicska. Előbb csak vitatkoztak:
— Honnan vette azt a bicskát? — kérdezte tőle.
— Vettem!
— Kitől?
— A nevét nem tudom!
— Az a bicska az enyém, engem nem érdekel. Adja vissza!
Nem adta vissza. Egymásnak esteik. Mások beleavatkoztak. Aztán jöttek a kozákok, és akit értek, ütöttek, vertek. Azt csinálták, hogy kinyitották a barakk egyik
végét és a másikon kiüldözték a foglyokat nagy riadalom és jajgatás közepette.
Nemigen volt, aki nem kapott a 'kardlapból, meg a vékony vasdorongból, amelyet
a közeli vasútállomásról szereztek és előszeretettel használtak erre a célra. A cári
hadsereg a legkisebb "rendbontást is véresen megtorolta. Akadt dolguk a rendcsinálás után bővein a szanitéceknek. Én akkor szerencsére épp az irodában voltam
és megúsztam ép bőrrel azt a csetepatét. A táborparancsnok mérges szidását
azonban nem kerülhettem el:
— Mért nem tudnak maguk rendet tartani? Hiányzik ez maguknak? — és ká- romkodott, szidott. Mit tehetett az ember, hallgatott.
— Aki elhagyta magát, az könnyen beteg lett — folytatja az emlékezést Horváth Béla. — Az egyik este az alattam levő priccsen fekvővel beszélgettünk. Vigasztaltam, mert el volt keseredve, bántotta a kilátástalan helyzet. Reggel már
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hiába költögettem. Teste megmerevedett. Nap mint nap volt temetés. Volt, aki
szeretett elmenni ezekre. Én inkább mással foglalkoztam. Igyekeztem rendben t a r tani m a g a m a t Rendszeresen borotválkoztam és h a j a t nyírattam. Szabad időmben
pedig, ha kifogyott a dohányom, akkor csikket gyűjtöttünk az udvaron. Akkoriban
nagy dohányos voltam még.
— Távol a Nagy Októberi Szocialista Forradalom eseménygócától, az akkori
Pétervártól, mikor értesült az eseményekről?
— Űjságot mi, hadifoglyok, nem olvashattunk. Amit mégis megtudtunk a világ
eseményeiből, azt leginkább a cári hadsereg közkatonáitól hallottuk, ö k emlegették, hogy revolúció van. Jól emlékszem egy vicces hangú beszélgetésre:
— Adjál cigerettát! — mondta az egyik cári katona.
— Honnan adjak, hiszen nekem sincsen! — feleltem.
— Adjál csak! Revolúció van, nemsokára hazamentek ti is!
— De hát, ha nincs!
— Akkor sose mentek h a z a ! . . .
— Mi hívta fel figyelmét mégis a változásokra? — kérdem Horváth Bélától.
— Nagyon nehéz és fárasztó már — előrehaladott koromra való tekintettel —
mindenre pontosan visszaemlékezni. De arra a jelenetre tisztán és jól visszaemlékszem, amikor a változásról tudomást szereztem. Akkoriban — ez 1918 januárjában történt — az orvosi rendelőben teljesítettem szolgálatot, mint írnok. Korán
reggel, a dermesztő hidegben siettem az udvaron keresztül. Velem szemben 6—8
fegyveres katona jött. Előbb ügyet sem vetettem rájuk, csak amikor egész közel
értek hozzám, akkor vettem észre, hogy sapkájukon és a karjukon vörös szalagot
viselnek, ösztönösen körülnéztem. Feltűnt azonnal, hogy több irányból szervezetten
tartanak a cári tisztek lakásai felé a vörös szalagot viselő katonák csoportosan.
Én valahogy abban a pillanatban hozzájuk tartozónak éreztem magamat és bátorságot véve megkérdeztem tőlük:
— Sto jeszt? Mi van?
— Revolúció! Forradalom! — felelték tömören. Nem is kellett bővebb magyarázat. Sietve a barakkba mentem, ahol a hozzám közel álló sorstársakkal meghánytuk, vetettük a dolgot. Mindnyájunkat az izgatott legjobban, hogy mit hozhat
ez a forradalom? Arra a következtetésre jutottunk, hogy jobbat az eddiginél mind
nekünk, mind az agyongyötört, megsanyargatott orosz népnek. Akkor azt m o n d t a m :
— Ez a forradalom a mi forradalmunk is! Nekünk, magyaroknak is támogatnunk kell!
A beszédet tettek követték.
— Többedmagammal beléptünk a Vörös Gárdába. Nagy esemény volt ez
számunkra. A szabadulás órája, a tétlen, az értelmetlen napok megszámlálhatatlan
sorának vége. Előbb a hadifogoly-táborban, m a j d a városban az orosz vörösgárdistákkal együtt szolgáltunk, őrségben álltunk fontos középületek előtt, és tisztogató akciókat végeztünk a nem kívánatos elemek között, akiknek nem tetszett
a vörös uralom. Egy ideig jómagam is őriztem a város leváltott polgármesterét.
— Mindvégig Verhnyeudinszkban
volt?
— Nem. Néhány hónappal később — a pontos dátumra nem emlékszem — a
mi harci csoportunkat, amelynek a parancsnoka Nagy Ferenc egykori budapesti
lakos volt, a frontra irányították. Egy hideg hajnalon Weisz Imrével — aki Zircen
élt a háború előtt — és Mátyai Bélával, valamint a többi vörösgárdista elvtársakkal együtt ú j ruhát kaptunk meg felszerelést. Ezután Verhnyeudinszkban bevagoníroztak bennünket. A fehérek csapatainak egy része akkor Omszk és Tomszk
térségében tartózkodott. Kegyetlen, sok emberéletet követelő ütközetben vettem
részt Kolcsakék és más fehércsapiatok ellen. A vörösök lendületesen támadtak és
nagy csapást mértek a különféle nációból álló fehérekre. Balszerencse következtében a mi harci egységünket bekerítette az ellenség. Kihasználva a zűrzavart,
amely a fehérek között volt, nekem és néhány elvtársamnak sikerült megszöknünk
a fogságból. Együtt nem maradhattunk, mert az végzetes lett volna. Ezért úgy
határoztunk, hogy szétoszlunk és mindenki ahogy tud, igyekszik vissza Verhnyeudinszkba. Ettől kezdve nem volt se nyugodt éjjelem, sem nyugodt nappalom, mert
a fehérek — akik ekkortájt uralmuk alatt tartották Verhnyeudinszkot is — k e restek a fogolyszökevényeket. Nem is annyira a fehéroroszok, inkább a fehércsehek. fenték ránk a fogukat. Sikerült nagy szerencse árán elkerülni a velük való
találkozást...
— Hol talált menedéket? — szakítom meg az emlékezést.
— Én is elbújtattam egyszer-kétszer — szól közbe a feleség, Horváth Béláné.
— Az ottani kórházban dolgoztam, mint ápolónő. Akkor még nem voltam a felesége, csak ismertük egymást, mert gyakran bejárt Béla jó ismerőséhez, Rév Lajos.1078

hoz a kórházba, aki szanitéc volt o t t Tudtam, hogy megszökött a fogságból, és
segítettem neki a rejtőzésben . . .
— Igen, Dimitrieva Alexandra — mert így hívták még akkor feleségemet —
jó néhányszor segített a megmenekülésben. Talán azért is lett a feleségem, mert
így figyeltem fel rá. Az esküvőre persze csak később került sor.
— Mi történt a fogságban maradt
harcostársakkal?
— ő k e t is visszahozták Verhnyeudinszkba. Majd rövid idő múlva Trojkoszávszkba hurcolták, aztán pedig a berezovkai nagy hadifogoly-táborba szállították,
ahol előbb a fehérek, majd a japánok őrizték a foglyokat. Amikor az amerikai
csapatok megérkeztek, akkor oszlatták fel ezt a „vörös fogolytábort".
— Hogyan alakult életsora a továbbiakban?
— Belső Oroszország felől gyors előrehaladással közeledett a felszabadító Vörös Hadsereg. Verhnyeudinszk megtisztult az amerikai megszállóktól. A katonaságtól leszereltem és mint szabad külföldi állampolgár dolgoztam, ahol t u d t a m . . .
— S mikor nősült meg? — kérdem Horváth bácsitól.
— Erre a dátumra pontosan emlékszem: 1920. április 28-án.
— Volt lakodalom is? — ezt már a feleségétől kérdezem.
— Annak is lehet nevezni. Anyám főzött, sütött Eljöttek Béla zenész ismerősei. Volt muzsika és tánc. Olyan háborús, szegényes lakodalom volt csak az.
De bennünket, fiatalokat nem is érdekelt ez a külsőség!
— Milyen embernek ismerte meg az akkori Dimitrieva Alexandra
a fiatal
Horváth Bélát a verhnyeudinszki
években?
— Olyan ember volt ő, aki nem félt semmitől, senkitől. Jóvágású, keménykötésű legénynek ismertem meg. Egyszer, hosszú távollét után találkoztam vele a
városban. Pontosabban őrségben állt egy raktár előtt. Oda akartam szaladni hozzá, hogy üdvözöljem, ő rám kiáltott. „Állj! Mit akarsz?" Ahogy ezt a szabályzat
a katonáknak előírja. Csak néhány szót tudtunk váltani akkor. Hát ilyen kemény,
katonás ember volt.
— Hogyan kapcsolódott be a „civiléletbe?" — kérdem ismét Béla bácsitól.
— Mint házasembernek, munka után kellett néznem. Hamarosan alkalmaztak
a Szelengán közlekedő hajók festésére, aztán pedig, egészen az indulásig az orosz
kommunista katonai iskolánál dolgoztam. Az év őszén indultunk haza feleségemmel. A rossz közlekedés miatt nehezen jutottunk el Mandzsúrián keresztül Nikolszkuszurinszkba, ahol hat hónapig várakoztunk egy táborban hajóra. Végül
1921. március 12-én behajóztak bennünket Vlagyivosztok kikötőjében. A francia
kereskedelmi hajó, amely csak hadifoglyokat és azok feleségeit szállította, 52 napig tartó út megtétele után kötött ki Triesztben. Szegedre 1921. május 21-én érkeztünk meg.
Csaknem 10 év telt el a tényleges katonai bevonulás és a hazaérkezés között.
Horváth Béla igyekezett megtalálni azokat a szálakat, amelyek őt 1908-tól 1911-ig
Stéli, Tombácz, Papp és más elvtársakhoz fűzték, akikkel még katonaként is tartotta a kapcsolatot. Rá kellett döbbennie hamarosan, hogy a munkásmozgalom
számára itthon nem hogy kedvezőbb lett volna a helyzet, sőt, a Tanácsköztársaság
leverése után kialakult terror üldöz minden baloldali nézetet valló egyént.
Több munkahelyet váltva 1922 augusztusában végül is felvettek dolgozni a
MÁV szeged-rókusi műhelyébe betűírónak. A MÁV állandó és biztos munkahelynek látszott, mindaddig, amíg az akkori műhelyfőnök, Schmidt Ferenc tudomására
nem jutott, hogy Horváth Béla oroszországi élményeit többeknek elmesélte. Ekkor
magához hívatta:
— Maga, Horváth, tönkreteszi az embereimet, ha nem hagy fel a mesterkedéseivel! Vegye tudomásul, maga lesz az első, akinek felmondok!
A reakciós és klerikális beállítottságú Schmidt Ferenc 1924 szeptemberében
ígéretét be is váltotta. Ettől kezdve alkalmi munkából élt. Majd kiváltotta a címfestő iparengedélyt, hogy családját fenn tudja tartani. Többször tartottak nála
házkutatást, figyelték, hogy milyen politikai tevékenységet fejt ki. A felszabadulásig Papp Józseffel és családjával tartotta a kapcsolatot, aki illegalitásban, nehéz
körülmények között élt és dolgozott.
•

Amikor 1944. október 11-én Szegedre érkeztek a felszabadító szovjet katonák,
Horváth Béla feleségével együtt újból csatasorba állt. Már másnap tolmácsként
dolgoztak a hadseregellátó parancsnokságon, s ott voltak 1945. június 15-ig egyfolytában; 1946-ban pedig alkalmakként. Ezután, amíg erővel bírta, a munkából és
a társadalmi tennivalókból derekasan kivette részét. 1945 augusztusában visszakerült a vasúthoz, szakmunkás lett a fűtőházban. Belépett a Kommunista Pártba.
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Majd 1947-ben párttitkár lett ugyanott. Részt vett a falujárásban. Megválasztották
népbírónak is. Sokszor éjjel-nappal dolgozott. Addig, amíg 1952-ben betegsége
közbe nem szólt Ezután sem maradt tétlenül. Annyit mindig vállalt, a m i t becsülettel el tudott látni.
A Zászló utca 7. számú ház szoba-konyhás lakásában beszélgetünk. A szekrényen egy kis plakett. Lenin mellképét ábrázolja. A sarokban egy díszes szamovár.
A falon egy nagy festmény. Korán elhalt kedves fiúgyermekükről megmaradt e m lék. Tápai Lajos festette. Egyedül maradtak, megöregedtek. A verhnyeudinszki
emlékek mégis friss színekkel élnek bennük. Gondolatban végigjárják az ötven év
előtti várost, ahol fiatalok voltak és egymásra találtak. Tudják, hogy ez a város
már csak bennük él. ötven év alatt nemcsak a neve változott meg és lett belőle
Ulan Ude, hanem a város képe is. A rokonoktól kapott levelekből tudják, hogy az
egykori faházak mellett egyre több téglaház épült és az akkori kisvárosból nagyváros lett.
— Jó lenne végigjárni az egykori harcok helyét! — mondja Horváth Béla.
Huncutul mosolygó szeme mintha azt közölné, ha látná az egykori t á j a t és várost,
akkor sokkal több eseményt felidézne. A hetvennégy éves egykori internacionalista
vörösgárdista azzal a büszke tudattal éli nyugdíjas napjait, hogy nem hiába élt.
Megadta a sors neki, hogy világot, emberek millióinak életét formáló ütközetekben tegye próbára erejét és bátorságát. S ez a tudat minden kincsnél, minden
gazdagságnál többet ér.
BÁLINT GYULA

EGY I S M E R E T L E N
SZÁNTÓ KOVÁCSFÉNYKÉP MARGÓJÁRA

Szántó Kovács János egyik ismeretlen fényképét találtam meg a család
egyik rokonánál, Hetényi Etelka Hódmezővásárhely, Kisfaludy utca 61. sz.
alatti lakosnál. A családi képek között
volt egy kubikoscsoportot ábrázoló kép,
melynek hátára ceruzával írták fel Szántó Kovács János, Szántó Kovács István
és Hetényi Sándor kubikosok nevét. Hetényi Etelka Szántó Kovács János testvére volt, Hetényi Sándor pedig az édesapja. (? — A szerk.) A csoportkép néprajzilag is érdekes, mert látni lehet r a j ta a vásárhelyi kubikosok öltözetét és
munkaeszközeit. A kép földmunkán dolgozó kubikosokat ábrázol, s a földdel
púposra rakott talicskák mögött ott állnak a napszítta, cserzett bőrű földmunkások, amint kemény tekintettel és dacos
elszántsággal néznek a felvevőgép lencséjébe, A középső talicskán egy 'kiterített Népszava vall politikai nézeteikről.
A felgyűrt ingű és nadrágszárú munkások mögött áll botjára támaszkodva polgári „eleganciával" a pallér, szétnyílt
kabátszárnyai mögül hivalkodóan kandikál elő a mellét verdeső óralánc.
Ebből a csoportból nagyítottuk ki a kép bal szélén álló Szántó Kovács a l a k j á t
Nem a megszokott Szántó Kovács-portré ez. Idősebb korában ábrázolja, látszik
rajta, hogy elnyűtte és megviselte a börtön. A fénykép az 1900-as évek elején
készült néhány évvel halála előtt. A képről betegséggel küszködő, m e g f á r a d t d e
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