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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kemény tekintetű ember néz ránk. Az egykori tömegmozgalom hőse testben már
megtörtebb, de ökölbe szorított jobbja és elszánt pillantása a bírái szemébe néző
népvezért idézik. A közismert szakáll hiányzik, még a börtönben levágatta. Felesége írta egyik Népszavá-hoz küldött levelében: „Le van borotválva az arca, alig

ismertem rá." (Népszava, 1895. ápr. 12.) Ugyancsak jól érzékelhető a képen Szántó
Kovács egyénisége, melyet dr. Gonda József városi ügyész A Munkásvezér
c.,
távolról sem hízelgő cikk írója így jellemzett: „Erőteljes, sötét, kemény ember,
arcán, alakján szinte parancsoló férfiassággal". (Vásárhelyi Híradó, 1900. szept. 27.)
Közismert, hogy élete vége felé ismét kubikra járt megtörten és betegen.
Hivatkozik rá Nagy Dezső is tanulmányában, megemlítve az egykori harcostársak visszaemlékezéseit. (Szántó Kovács János életéről és tevékenységéről,
Párttörténeti Közlemények, 1961. május, 76.) Nagy Sándor is közli könyveben, hogy
Szántó Kovács a börtönből való kiszabadulása után sokat betegeskedett. „1908-ra
súlyosbodott az állapota, de azért elment vidékre kubikolni" (A szocializmus
keletkezése Vásárhelyen. III. kötet 129. Kézirat Pl Archívum).
A fénykép értékét emeli az a tény, hogy Szántó Kovácsnak kevés hiteles arcképe maradt fenn.
LÁSZLÓ JÓZSEF

A szovjet forradalmárok kiirtották a régi vallási szervezetet és politikai rendszert, amelyek évszázadokon át
gúzsba kötötték elméjüket és kiszívták életerejüket... A
szovjet emberek megszabadították az országot a cárok gyalázatától és az önként vállalt megalázkodástól. Bármennyire is hibáztatják őket ezért más országok ájtatos emberei,
én a magam részéről nem tudom hibáztatni őket. Sokkal
jobb az ateizmus, mint a túlzott vallásosság, amely elhomályosítja a szellemet, és a lelket sötét kamrába zárja.
(RABINDRANATH
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