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Előszó

Németi Lajos, a „vörös Forrest Gump”. Így idézőjelben. Hiszen nem feleltethető meg egymásnak teljes 
mértékben az egri könyvkötő fia és a Tom Hanks által játszott „együgyű fickó”. Mégis él a párhuzam, 
hiszen mindketten arról meséltek, hogy a történelem nagy eseményeinek voltak szemtanúi, olyan 
híres emberekkel ráztak kezet, akiknek nevét „álmukból felébresztve” is tudniuk kell az érettségizőknek. 
Ugyanúgy mellékszereplők voltak, olyanok, akik lemaradtak a történelmi pillanatok fényképéről, habár 
pár centire álltak a fotó szélétől. S nem mellékesen mindezen élményeket sokszor előadták.

Igaz, a különbségeket is hosszasan sorolhatnánk. Egyrészt Németi tisztában volt saját jelentősé-
gével, másrészt pedig, ami még fontosabb, ő hús-vér valójában létezett. Hagyatéka azonban a virtualitás 
segítségével került hozzám, az egyik online aukciós oldalon vásároltam meg. A két nagy borítékban 
több tucat fénykép érkezett az 1900-as évek elejétől az 1980-as évekig, portrék, sajtófotók rendez-
vényekről, kitüntetés-átadásokról, vagy éppen otthonáról, négy önéletrajz, párttagkönyvek, nyug-
díjszelvények, igazolványok, levelek, borítékok. Röviden: 95 év papírhagyatéka.

Németi Lajos húsz évvel a kiegyezés után született, és halálának tizedik évfordulóján már nem 
viselte a nevét a róla elnevezett utca, mert megtörtént a rendszerváltás. Pedig szép helyen van a Talizmán 
utca (így hívják ma), ha felkaptatunk odáig, akkor a végéből gyönyörű panoráma tárul elénk, amely-
nek közepén igazi ékkő az egri vár. 1991-ben az önkormányzat döntése nem függött össze ezzel, azzal 
viszont annál inkább, hogy a „Németi Lajos utca” az államszocialista rendszert, a kommunista dikta-
túrát szimbolizálta. Ekkor nevezték át többek között a Lenin teret, a Dr. Münnich Ferenc utcát, a Hámán 
Kató utcát – mindegyiküket személyesen ismerte Németi. Vagy legalábbis ezt mondta.

Életútja szinte megegyezik a magyar kommunista pártok történetével: életrajzai szerint tagja 
volt az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt (OK(b)P) Magyar Csoportjának, a Kommunisták 
Magyarországi Pártjának (KMP), a Magyarországi Szocialista Pártnak (MSZP), az 1920-as években  
a Magyarországi Szocialista Munkáspártnak (MSZMP), majd 1945 után a Magyar Kommunista Pártnak 
(MKP), a Magyar Dolgozók Pártjának, végül haláláig a Magyar Szocialista Munkáspártnak (MSZMP). 
Karrierje csúcspontjának tartott élmény is jelképes: egy titokban átadott cetli, amelyen arra utasította 
a börtönben lévő Kun Béla, hogy személyesen Leninnek referáljon a magyar helyzetről. 

1956-ot követően, a Tanácsköztársaság megítélésének átalakulása után is ez utóbbiról mesélt  
a legtöbbet. Emlékeit elmondta úttörőknek, magyar és szovjet katonáknak, a Kádár-korszak újság-
íróinak, történészeinek. Kiadták visszaemlékezéseit, beszélt magnószalagra, a televízió kamerájának, 
életéről – halála előtt nem sokkal – kötet jelent meg a „Heves megyei propagandista” kiadványsoro-
zat első elemeként. Ma már azonban ezek is a történelem és egyben Németi Lajos történetének részei.

Jelen munka két részre bontható. Az elsővel az a célom, hogy pártatlanul, tudományos igényesség-
gel dolgozzam fel az egykori egri kommunista életét. A hagyatékra, az 1919-től 1991-ig megjelent 
újságcikkekre, kötetekre, az Egerben, Budapesten, Bécsben fellelhető levéltári forrásokra, valamint 
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Előszó

a szakirodalomra támaszkodva nemcsak az életút korábbi feldolgozásai során megmaradt hiátuso-
kat igyekeztem pótolni, ellentmondásokat feloldani, hanem egyben megpróbáltam őt elhelyezni  
a Kádár-korszak tanácsköztársaság képében, hiszen létével, emlékeivel azt is alakította, vagy éppen 
hivatalos vonalát alátámasztotta. Közben felmerültek kérdések, amelyeket meg lehetett válaszolni, 
megválaszoltam, amelyeket nem, ott pedig alternatívákat vázoltam fel, vagy az addigi pontokat kérdő-
jelekre cseréltem. A második részben a hagyaték érdekesebb, a bemutatott életúthoz kapcsolódó részeit 
adom közre. Nem fognak találni levéltári, múzeumi dokumentumokat, csak azokból az iratokból, fény-
képekből válogattam, amelyek miatt ez a kötet megszületett.

Önökre bízom, hogy melyik résszel kezdik, az életrajzzal, vagy a melléklettel, esetleg az életutat 
olvasva lapozgatnak néha hátra, hogy ellenőrizzék a leírt szavak hitelességét. 

A lábjegyzetekről

A forrást, az irodalmat jellemzően csak az első említésnél írom ki teljességében, a későbbiekben rövi-
dítek. A hivatkozások nagy száma miatt ennek ellenére tételesen csoportosítva megtalálja az olvasó  
a felhasznált forrásokat és irodalmat a kötet végén. Mivel a levéltárakban található anyagát első-
sorban személye köti össze, így lapszám szerint hivatkozom az iratokra, és címet is adtam az adott 
dokumentumnak. Az újságcikkeknél viszont csak akkor említem meg a szerzőt és a címet, ha az interjú, 
vagy nagyobb riport.

A földrajzi helyek és a személynevek esetében lábjegyzetben mutatom be az adott helyet és sze-
mélyt. Az utóbbi esetében nem minden életrajz azonos hosszúságú, elsősorban ott írtam többet, ahol 
vagy hosszabb ideig keresztezi Németi életútját, bír hatással közvetve, vagy közvetlenül életére, vagy 
olyan ismert személy, akiről téves életrajz lelhető fel az interneten, így fontosnak éreztem, hogy egy 
tudományos hiátust pótoljak (például a Kun Béla mögött sokáig második ember, Rudnyánszky Endre 
adatai).

Ha a kapcsolódó hivatkozás – fotó, dokumentum – megtalálható a mellékletben, akkor azt záró-
jelben jelzem.



I. FEJEZET
„Borus az ég,

szürke fellegek egymást kergetik.
Tábortűznél üldögélek,
Velem a múlt emlékei”1

1 Németi Lajos: Őszutó. (részlet) Közli: Tuza István: Forradalmi küldetésben. Németi Lajos életútja. Eger, 1982. 69.
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„Születtem Egerben”

„Születtem Egerben”

Az 1880-as évek közepén tíz éven belül már a második sorscsapás érte Heves vármegye székhelyét, 
Egert. Előbb 1878-ban egy súlyos árvíz sújtotta a várost, majd 1886-ban a döntően mezőgazdaságból 
élő, huszonkétezer lakosú település megélhetése került veszélybe: megjelent a szőlő rettegett kár-
tevője, a filoxéra. Szinte teljes volt a pusztulás, a város környékén található szőlők több mint kilenc-
ven százaléka elveszett.2

Ebbe a miliőbe született Neszvadba Gyula3 és Saupe Berta4 tizenegyedik gyermeke 1887. au-
gusztus 24-én, aki, édesapja római katolikus vallását követve, a keresztségben a Lajos nevet kapta.5 
Apja könyvkötőként dolgozott, előbb a feleségével, majd egy segéddel együtt folytatta munkáját. 
Neszvadba Lajos6 az elemi iskola hat osztályát az egri Lyceumban végezte el kitűnő eredménnyel.  
A könyvkötő szakmát a szünidőben édesapjától tanulta meg. Két évig reáliskolába járt, azonban meg 
kellett szakítania tanulmányait, mert családja anyagi helyzete radikálisan megromlott: apja rokkant 
lett, kis műhelyét is be kellett zárnia. A fiú a helyi Szolcsányi Gyula könyvkereskedéséhez7 szerződött 
tanulónak, három év tanonciskola következett. 1904-ben kapta meg segédlevelét, ebben az évben 
lett a nyomdászok és rokonszakmabeliek szakszervezetének tagja.8

Könyvkereskedői pályája biztosította azt a lehetőséget, hogy megismerhesse a szocialista irodal-
mat, a szakszervezetben pedig megkezdődött mozgalmi munkája. 1906 és 1908 között Egertől távol 
működött – két évig Nagybányán, egy évig Kolozsváron volt könyvkötő, könyvárussegéd, innen vo-
nult be az egri császári és királyi 60. gyalogezredhez szolgálatra. Habár 1955-ben azt állította, hogy 
„antimilitarista magatartásom és szocialista gondolkodásom miatt csapatnál nem tűrtek”, és ezért 
került egy év után irodai szolgálatra, még valószínűbb, hogy inkább egészsége kímélése miatt tet-
ték ezt meg, mivel egy felső-magyarországi hadgyakorlat során hastífuszt kapott. A hónapokig tartó  

2 Löffler Erzsébet: Eger történelmi múltja. 24. http://egrirege.hu/sites/all/egertortenete.pdf. Utolsó letöltés: 2018. 12. 26. 19:00. 
3 Id. Neszvadba (Dezső) Gyula (Maklár, 1846. január 20. – Eger, 1924. július 30.) könyvkötő, Németi Lajos édesapja. Valószínűleg 

1870-ben kötött házasságot Saupe Bertával. A gyermekek keresztelési anyakönyvei alapján 1871-1872-ben biztosan Budapesten, 
Józsefvárosban élnek, viszont legkésőbb 1875-ben a család Egerbe költözött, és itt is maradt. A Németi önéletrajzaiban említett tíz 
idősebb testvérből hetet találtam meg Eger és Józsefváros anyakönyveiben, feltételezhetően Lajos után már nem született gyermek. 

4 Neszvadba Gyuláné Saupe Berta (Dobsina, 1846 – Eger, 1935. december 17.) könyvkötő, Németi Lajos édesanyja.
5 Németi Lajos hagyatéka (a továbbiakban: NLh). Életrajz, 1951. január 22. 1. (a továbbiakban Életrajz, 1951); Kereszteltek 

anyakönyve, Eger, 1887. 633. folyószám.
6 A szövegben mindig Németi Lajos saját maga által használt nevét írom. 1887-től 1918-ig Neszvadba, az 1918-as agitátori 

időszaka alatt Némethy, majd 1919-től hivatalosan is Németi. Az ezen időszak alatt használt álneveire, hamis személyazonosságaira 
a szöveg vonatkozó részeiben utalok.

7 Szolcsányi Gyula könyvkerekedése, Szolcsányi, a kor jelentős egri polgárainak egyike, könyvkereskedését 1874-ben alapította.  
Halála után, 1890-től özvegye működtette. A cég könyv- és képeslapkiadással is foglalkozott. 

8 NLh. Életrajz, 1951. 1.; NLh. Önéletrajz, 1955. február 16. 1. (a továbbiakban: Önéletrajz, 1955); Tuza: Forradalmi küldetésben, 8.
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I. fejezet

lábadozást követően így lett a hadkiegészítő parancsnokság írnoka, 1911-ben tartalékos őrvezető-
ként szerelt le. 1912-től Nagybecskereken Mangold Lipót cégénél dolgozott könyvkereskedőként 
egészen 1914 nyaráig.9

„Ez háború” – jelentette ki Egerben tisztjei előtt Lederer Henrik, a 60. gyalogezred parancsnoka 
1914. június 28-án, miután megtudta, hogy Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinándot, a mo-
narchia trónörökösét. Kevesen hitték el szavait,10 de egy hónappal később Ferenc József birodalma 
hadat üzent Szerbiának, válaszul az orosz cár másnap részleges, majd július 31-én általános mozgó-
sítást rendelt el. Az Osztrák-Magyar Monarchia végül augusztus 5-én hadat üzent Oroszországnak,  
a hónap végére szinte egész Európa fegyverben állt.11 A mozgósítás csak részben haladt a tervek sze-
rint, abban azonban nem változtattak, hogy a 4. hadseregnek – benne az egri közös gyalogezreddel 
– Galíciában az oroszok ellen kellett küzdenie.12 

Németi Lajos anyaezredéhez, a 60-asokhoz vonult be, az ezred 1. századának tagjaként vonattal  
a keleti frontra, Lemberghez vitték. Így emlékezett vissza az első harcokra bő fél évszázaddal később: 
„aug. 24-én, érdekes éppen születésem napján, csaptunk össze az orosz csapatok első járőreivel, 
ahol bizony nagyon kellemetlen eseményben volt részünk, mert ott a tisztjeink gyáván viselkedtek,  
és a hátunk mögül revolverrel hajtották előre a legénységet, amely előtt egy hatalmas mocsaras te-
rület volt, tehát nem is annyira a bátorság hiánya, mint annak a nehézségnek a leküzdése volt az 
akadály. De annak ellenére mink végig gázoltunk ezen a rettenetes mocsaras területen, és ott sajnos 
magam is megborzadtam egy olyan látványtól, amibe a humánumom nem engedte, hogy bele ne szóljak. 
A mellettem haladó egyik bajtársam átugrott egy mocsaras részt, ahol egy hatalmas orosz katona 
feküdt félig haldokolva. Erre a szuronyát bele akarta vágni, de én ellöktem a fegyverét, és korholólag 
rászóltam: mit akar maga ettől a szerencsétlentől, aki már félig-meddig halott.”13 

A visszaemlékezés összhangban áll az osztrák-magyar győzelemmel végződő komarówi14 csa-
ta leírásával. Ebben a 4. hadsereg vett részt, amelynek jobb szárnyán támadott a kassai VI. had-
test Svetozar Borojević 15 gyalogsági tábornok parancsnokságával. Ennek volt része a miskolci 15. 
gyaloghadosztály és azon belül az egri 60. gyalogezred. Egy másik visszaemlékező is megerősíti  
Németi szavait, az egykori katonatárs 1932-ben azt írta, hogy augusztus 23-án éjjeli 1 órakor lépték át  
az egriek az orosz határt, mint a VI. hadtest elővédje.16 

A csata, napokig tartó hosszú menetek után, 26-án kezdődött meg az orosz 5. hadsereg ellen, 
másnap esett át a miskolci hadosztály a tűzkeresztségen. Az egység Pukarzówtól17 keletre indult meg, 
de, mivel ellenséget nem talált, elszakadt a mellette álló 27. hadosztálytól, így több egységét oldalba 

9 NLh. Életrajz, 1951. 1.; NLh. Önéletrajz, 1955. 1.; Tuza: Forradalmi küldetésben, 8–12.
10 Pfiszterer Ferdinánd: Mozgósítás 1914. Hangulatkép „Háborús emlékeimből”. In: Hevesvármegye, 3. évf. (1932), 10-11. sz. 12.
11 Galántai József: Magyarország az első világháborúban. Budapest, 2001. 101–103.
12 Galántai: Magyarország az első világháborúban, 128–132.
13 Dobó István Vármúzeum, Eger (a továbbiakban: DIV). Németi Lajos visszaemlékezik. Felvette: Dancza János, 1967. 1. Az értelem-

zavaró nyelvtani, helyesírási, gépelési hibákat javítottam.
14 Ma Komarów-Osada, város Lengyelországban.
15 Borojević, Svetozar, von Bojna (Umetići, 1856. december 13. – Klagenfurt, 1920. május 23.), osztrák-magyar tábornagy. 

1912-től előbb megbízott parancsnoka, majd parancsnoka a VI. hadtestnek majd 1914. szeptember 5-től a 3. hadsereg irányításával 
bízzák meg.

16 Vajda Ármin dr.: A komarowi Vargatterung. In: Hevesvármegye, 3. évf. (1932), 10–11. sz. 17.
17 Ma falu Lengyelországban.
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tudták támadni az oroszok. A 60-asok érték el először a pukarzówi mocsarat, és azon átkelve meg-
támadták az oroszok által védett erdőt, amelyet estére el is foglaltak a munkácsi 65. és az ungvári 
66. gyalogezredek segítségével. Mivel az éjjeli elhelyezésre vonatkozó parancs nem ért el a csapa-
tokhoz, ezért a teljes hadosztály a tábori konyhák helyére, Pukarzówba vonult vissza. A szűk helyen 
összezsúfolódott csapatokat csak késve tudták szétszórni, így készületlenül érte őket hajnali kettőkor 
egy orosz rajtaütés vonulás közben. Az elsőként elinduló egriek ettől megmenekültek, viszont pár 
kilométerrel arrébb, Grodeknél18 két orosz ezredbe ütköztek. A 60-asok csupán egyharmada került ki  
épségben az összecsapásból, az ezred többi katonája hadifogságba esett, meghalt, vagy megse-
besült.19 Rajtuk kívül a többi alakulat is hatalmas veszteségeket szenvedett, a katasztrófa hatására  
a miskolci hadosztály parancsnoka, valamint vezérkari főnöke is öngyilkos lett.20 A 15. hadosztály 
végül augusztus 31-én visszavágott: kemény kézitusa után elfoglalták Janówka21 falut, sok foglyot 
ejtettek, estére pedig Komarów, az orosz védelem kulcspontja is a kezükbe került. Szeptember első 
két napján végleg eldőlt a csata, az oroszok visszavonultak, a következő évben pedig a 4. hadsereg 
parancsnoka, Moritz Auffenberg22 gyalogsági tábornok elnyerte a „von Komarów” előnevet és a bárói 
címet.23

„Aztán bekövetkezett az a nagyszabású összecsapás Lemberg alatt, amely az Auszenberg Árme-
nak(sic!) a tulajdonképpeni […] szétzüllésével fejeződött be, […] a szétszóródott csapattestek kü-
lönböző pontokon próbálták ezeket koncentrálni, […] így jutottam el Semiszlibe,24 Semiszli várába” 
– fogalmazott Németi a Dancza János által felvett visszaemlékezésben.25 

Németi Lajos 1967-ben elmondott szavaiból a második lembergi csatára és az első világháború 
ismert erődjére, a magyar bakák által csak Semiszliként emlegetett Przemyślre lehet ráismerni. Szep-
tember 8. és 11. között lezajló csatában az 1. és a 4. hadseregek nem tudták feltartóztatni az orosz 
támadást, majdnem átszakadt a frontvonal, vissza kellett vonulni a San,26 majd a Wisłoka27 folyók 
mögé.28 A megvert csapatok – így a 4. hadsereg katonái is – visszavonultak, szeptember 11-től kezdve 
tömegével érkeztek a katonák Przemyślhöz. Sok esetben még azok is erre haladtak, akiknek máshol 

18 Nem sikerült egyértelműen azonosítani, mert Grodek (ma Ukrajna: Horodok) mintegy száz kilométerre volt légvonalban is. 
A legvalószínűbb, hogy azonos a ma lengyelországi Grodysławice településsel, amely Pukarzówtól néhány kilométerre, délnyugatra 
található. 

19 Doromby József – Reé László (szerk.): A magyar gyalogság, Budapest, 1941. 182–183.
20 Ligeti Dávid Ádám: A Stubenringtől Limanowáig. Arthur Arz von Straussenburg altábornagy a keleti fronton (1914. szeptember –  

1914. december). In: Majoros István (főszerk.): Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Budapest, 2012. 356.
21 Ma Janówka Zachodnia, falu Lengyelországban.
22 Auffenberg, Moritz Friedrich Josef Eugen, Freiherr von Komarów (Troppau, 1852. május 22. – Bécs, 1928. május 18.), oszt-

rák-magyar gyalogsági tábornok. Az első világháború elejétől 1914. szeptember 30-ig a 4. hadsereg parancsnoka. Németi szerint  
a sorkatonai szolgálatát is az „Auffenberg-hadtestnél” töltötte 1908 és 1911 között. Ez vagy azt jelentette, hogy a 60. ezred boszniai 
Zvornikban lévő 2. zászlóaljánál szolgált, habár erre máshol nem utal, vagy téved, mert ebben az időszakban a tábornok csak a szara-
jevói központú XV. hadtest parancsnoka volt, de a kassai VI. hadtesté nem.

23 Doromby József – Reé László (szerk.): A magyar gyalogság, Budapest, 1941. 185.
24 Przemyśl, ma város Lengyelországban, Semiszli népiesen. Az osztrák-magyar erőd a háború első felében a védelem jelentős 

pontja Galíciában. Összesen három ostromot élt át 1914-ben és 1915-ben, a legsúlyosabb a második volt.
25 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 1. 
26 Folyó Lengyelországban.
27 Folyó Lengyelországban.
28 Liptai Ervin (főszerk.): Magyarország hadtörténete két kötetben. II. köt. Budapest, 1985. 50–52.; Rauchensteiner, Manfried: 

Az első világháború és a Habsburg Monarchia bukása. Budapest, 2017. 204–205.
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kellett volna menniük. Az erődben és a környékén teljes volt a káosz: mindennapos látványt nyújtot-
tak az elhagyott ágyúk, az elpusztult lovak és az éhező, üzleteket fosztogató katonák.29 Valószínűleg 
ekkor szakadt el az a kisebb csoport az ezredétől, amelyben Neszvadba Lajos is ott volt.30 Ez azt jelenti, 
hogy – habár erre sehol sem utal – az erőd mindkét orosz ostromát átélte. Az első 1914. szeptember 
17-től október 10-ig tartott, és végül az osztrák-magyar 3. hadsereg felszabadította az erődöt, a má-
sodik pedig november 2-től 1915. március 23-ig, amely a védők megadásával zárult.31 

Przemyśl várában Neszvadbát a besztercebányai 16. népfelkelő ezredhez osztották be. A két ost-
rom közül a hossza és az ellátási problémák miatt a második volt a súlyosabb, ez idő alatt Neszvadba 
Lajosnak, ugyanúgy, mint a vár más katonáinak, kijutott a szenvedésekből. Rengetegen fagytak meg 
a seregben, kolerajárvány tombolt, a fejadagok pedig folyamatosan csökkentek, sőt március 11-től 
már csak lóhús maradt, mert a kenyér és a zöldség is elfogyott. Az utolsó áttörési kísérletben biztosan 
részt vett, ő és dandárja is. Ez március 19-én zajlott le, ahol meg is sérült: 32 „egy felrobbanó grá-
nát légnyomása sújtott”.33 A második ostrom utolsó részében a védősereg folyamatos létszámcsök-
kentése miatt szükségessé vált a csapatok átcsoportosítása, így a megadáskor a 16-os népfelkelők  
2. zászlóalja az V., további két zászlóalja a VI. védőkörlethez volt sorolva. Mindkét védőkörlet az erőd 
keleti részén feküdt, az utóbbi területéről indult az említett utolsó kitörés.34

„Rongyokba burkolt, csupán emberi alakokat mutató árnyakból állt ez a hadsereg” – írta róluk utó-
lag az egyik keleti fronton harcoló tiszt.35 Az erődöt élelem hiányában a mintegy 120 ezres védő sereg 
kénytelen volt feladni március 22-én. Az első orosz csapatok 23-án vonultak be, a foglyok elszállí-
tása egészen április 8-ig tartott. Az (ön)életrajzai szerint ekkor, áprilisban esett hadifogságba, ennek 
azonban ellentmond veszteségi kartonja, amely szerint már március 9-én fogságba került.36

29 Szabó László: A nagy temető (Przemyśl ostroma 1914-1915). Budapest, 1982. 110.
30 Teljes mértékben azonban az sem zárható ki, hogy a két ostrom között került be a várba, habár a visszaemlékezések és  

a szakirodalom összevetése alapján a törzsszövegben felvázolt út a legvalószínűbb. A főszöveg mellett érvként sorolhatóak fel: csak 
szeptember 30-ig volt a hadsereg parancsnoka Auffenberg, mivel a VI. hadtest visszavonulása célzott volt október végén, ez  
a korábbihoz képest rendezettebb lehetett, valamint Lembergnél sem folytak harcok az első ostrom után, mert a település orosz kézen 
maradt 1915 nyaráig. Ellenérvként pedig azt említhetjük, hogy a 4. hadsereg és a VI. hadtest októberben is a San folyónál harcolt, 
tudjuk azt is, hogy például a hadsereg sebesültjeinek egy részét is Przemyślbe vitték.

31 Balla Tibor: Várostrom az első világháború orosz frontján. Przemyśl, 1914–1915. In: Honvédségi Szemle. 143. évf. (2015)  
4. sz. 125-133.

32 Németi Lajos: Negyven év múltán. In: Dékán István (szerk.): Harcostársak emlékeznek. Budapest, 1960. 11.; Pollmann Ferenc: 
Przemyśl védelme. In: Eperjessy László – Nagy Mézes Rita (szerk.): Sorsdöntő csaták a magyar történelemben. Budapest, 2013. 148-
153.; Szabó: A nagy temető (Przemyśl ostroma 1914-1915), 157–159.

33 Németi: Negyven év múltán, 11.
34 A magyar gyalogság, 313-318.; Balla: Várostrom az első világháború orosz frontján. Przemyśl, 1914–1915, 128-132.; Józsa 

Antal: Háború, hadifogság, forradalom. Budapest, 1970. 39.; Szabó, A nagy temető (Przemysl ostroma 1914-1915), 144–145.
35 A magyar gyalogság, 317.
36 Balla: Várostrom az első világháború orosz frontján. Przemyśl, 1914–1915. 128-132.; Österreichisches Staatsarchiv, Kriegs-

archiv, Kriegsverluste 1914-1918, Kriegsgefangenenkarteien des Ersten Weltkrieges, Allgemeine Reihe und Russland I (Hadtörté-
nelmi Levéltár Bécsi Kirendeltségének adatszolgáltatása).; Tuza: Forradalmi küldetésben, 8–13.
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A hadifogságba esettek turkesztáni és szibériai hadifogolytáborokba kerültek, jellemzően az ottani  
városok mellett elhelyezkedő katonavárosokba, városrészekbe szállították a helyőrség tagjait.37  
Neszvadba Lajost más sebesültekkel, betegekkel együtt Közép-Ázsiába vitték, fogságának első hely-
színe a Buhara38 mellett létrehozott orosz város, Novaja Buhara39 volt.40 Hadifogságának színhelyét 
így jellemezte 1960-ban: „Jó meleg vidék az, és sok bajtársamnak hozott gyógyulást a galíciai télben 
szerzett betegségeire.”41

A novaja buharai időszakból pozitívumként maradt meg számára, hogy kultúrnapokat tartottak 
bajtársaival, amelyeken verseket szavaltak, regényeket idéztek fel fejből, negatívumként pedig azt 
emelte ki, hogy a tisztek elkülönültek tőlük, semmit sem tettek értük.42 

1916-ban – több száz hadifogolytársához hasonlóan – önként43 munkára jelentkezett az Urálban 
található Nyizsnyaja Szalda44 vasgyárába.45 Emlékei szerint itt már kapcsolatba tudott lépni a helyi 
lakossággal, jó viszonyt alakított ki velük. A hadifoglyok az üzem lakóházaiban éltek, és valószínűleg 
szabad mozgást is engedélyeztek számukra a településen. A kapcsolatait erősítette az, hogy 1916 
nyarán hadifogolytársával, Szagics Józseffel46 a közeli tóból megmentettek egy fuldokló gyermeket, 
akit Neszvadba élesztett újra. Az orosz újságok hírei szlovák hadifogolytársain keresztül jutottak el 
hozzá, az 1917. februári orosz polgári forradalomról is így szerzett tudomást.47 

A pétervári lázongások, majd az ebből következő polgári forradalom hatására megbukott a cári 
rendszer.48 Ekkorra az orosz gazdaság összeroppant, folyamatosan drágultak az élelmiszerek, a lakosság 
pedig a „munkaalkalmat elvevő” hadifoglyok ellen fordult. Az új hatalom úgy döntött, hogy vissza-
szállítja a hadifoglyokat a viszonylag jó életkörülményeket biztosító városokból, falvakból, az alap-
vető cikkekből hiányt szenvedő táborokba. A kialakuló káoszban egyre több hadifogoly határozta el, 
hogy saját szakállára elindul hazafelé.49

37 Bonhardt Attila: Hadifogságban. In: Papp Gábor (főszerk.): Az első világháború története Szarajevótól Trianonig. Budapest, 
2013. 88–89.; Józsa Antal: Háború, hadifogság, forradalom, 39–111.

38 Ma Üzbegisztán fővárosa.
39 Ma Kogon néven üzbegisztáni város. Akkoriban 12-15 km-re feküdt Buharától, vasútállomással rendelkezett. 
40 NLh, Önéletrajz, 1967. február 9. 1. (a továbbiakban: Önéletrajz, 1967); Tuza: Forradalmi küldetésben, 8.
41 Németi: Negyven év múltán, 11.
42 Németi: Negyven év múltán, 11–12.
43 Egyes interjúkban úgy fogalmazott, hogy „vezényelték”, több önéletrajzában pedig a semleges „szállítottak” kifejezést használta. 

Azonban a hivatkozott helyén egyértelműen leírja, hogy „1916-ban kihirdették a lágerben, hogy aki akar, munkára jelentkezhet […]  
Sok száz jelentkező akadt, közöttük én is.”

44 Város Oroszországban Jekatyerinburgtól mintegy 200 kilométerre. Nyizsnyij-Szalda, Nyizny-Szalda néven említi önéletrajzai-
ban Németi, Tuza István Nyizsnyeszaldinszknak írja (angolul: Nizhne/Nizhny Saldinsk), ez a régies, 19. századi elnevezése. 

45 Németi: Negyven év múltán, 12.
46 Nem találtam róla további adatot.
47 Németi: Negyven év múltán, 12–13.
48 Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története. Budapest, 1997. 452–453.
49 Bonhardt: Hadifogságban, 89–90.
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Közéjük tartozott Neszvadba Lajos és a korábban említett Szagics „Jóska”, akik úgy döntöttek, 
hogy több korábban megszökő társuk példáját követik.50 Az „egyik igen kiállhatatlan felügyelő”  
patakba dobása után, 1917 júliusában ők is elindultak. Hiába vonultak azonban csak éjjel az erdő-
ben, szerencséjük csak öt napig tartott ki, Verhoturje51 mellett elfogták őket. Három nap börtön után  
az itteni büntetőlágerbe szállították mindkettejüket. A túlzsúfolt lágerből szakmájának köszönhetően 
szabadult ki, a helyi nyomda könyvkötőt keresett. A most már szabadon mozgó Németinek azt is sike-
rült elérnie, hogy Szagics mint nyomdai segédmunkás szintén kiszabaduljon.52

Habár állítása szerint a vasgyárban hallott először Leninről, valamint a szovjetek (tanácsok) lété-
ről, az Ideiglenes Kormány mellett működő kettős hatalom másik szereplőjéről,53 valószínűleg ekkor 
került csak kapcsolatba a kommunista mozgalommal. Itt dolgozott Markulov,54 a városban szervező-
dő bolsevikok vezetője, aki egyrészt ideológiailag képezte Neszvadbáékat, másrészt pedig konkrét  
javaslatokat is tett. Ő tanácsolta a 15 tagú hadifogoly bizottság megalakítását, valamint azt, hogy  
a városi pártcsoport és a hadifogolytábor szervezett munkásai vegyék fel a kapcsolatot egymással.  
Az október közepén megalakult hadifogoly bizottság elnöke Szagics lett, a titkára Neszvadba.55

50 Tuza könyve szerint azért szökött meg, mert az „Ideiglenes Kormány üldözni kezdte a bolsevikokat”, azonban álláspontunk 
szerint csak később, Verhoturjéban lett kommunista Neszvadba Lajos.

51 Verhoturje, az azonos nevű járás központja Perm kormányzóságban, a cári Oroszországban. Csiffáry Verhnyaja-Turaként azo-
nosította a helyet, de ez a leírtnál kisebb település, és mintegy száz kilométerre található Verhoturjétól. 

52 Németi Lajos: Egy internacionalista visszaemlékezése. Budapest, 1972. 8.; Németi: Negyven év múltán, 13–14.
53 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 2. 
54 Nem találtam róla további adatot.
55 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 8–9.; DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 4.; Németi: Negyven év múltán, 14.



II. FEJEZET
„Kelet felé vörös az ég, Édesanyám, lelkem!

Máglyában ég a »régi rend«, nyomában új serken.
De fiáért ne aggódjon, egy könnyet se ejtsen.

Idők során, ha várni kell, Anyám ne felejtsen”56

56 Németi Lajos: Üzenet. (részlet) Közli: Tuza: Forradalmi küldetésben, 71.
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A pravoszláv naptár szerint 1917. október 25-én, a Gergely-naptár alapján november 7-én a bolsevi-
kok magukhoz ragadták a hatalmat a fővárosban, Péterváron. Lenin hívei Finnországtól a Bajkál-tavon 
túli Csitáig számtalan helyen vették át a hatalmat kisebb-nagyobb harcok árán a következő napokban, 
hetekben.57 

Verhoturjéban is felkészülten várták a bolsevikok a hatalomátvételt, hiszen eszernek kiadva magu-
kat már nyáron több mint száz kézifegyvert zsákmányoltak egy vonat személyzetét megvesztegetve.  
A kommunisták puccszerűen megszállták a helyi közigazgatási, kommunikációs és közlekedési pontok 
kulcselemeit. Ellátták fegyverrel a hadifogoly bizottság tagjait, amely ezt követően a Hadifoglyok 
Forradalmi Bizottsága nevet kapta. Neszvadbáék engedélyt kértek, hogy elfogják a büntetőláger ve-
zetőit, azok azonban a személyzet többi tagjával együtt addigra megszöktek, és a megérkezők csak 
néhány „elgyötört, beteg hadifoglyot” találtak. 58 

Polgárháborús viszonyok uralkodtak, a romló közbiztonság miatt és a hatalom megtartása érde-
kében Oroszország különböző részein Vörös Gárda osztagok szerveződtek önkéntes tagokkal és vá-
lasztott parancsnokokkal – a mintát az 1905-ös forradalom adta.59 Verhoturjéban is létrejött ilyen 
egység, amelynek tagja volt Neszvadba Lajos. Németi utolsó két önéletrajzában is azt írta erről  
az időszakról, hogy a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után […] a Bolsevik Párt se-
gítségével fegyveres vörös munkásosztagot szerveztem. Osztagunkkal a helyi vörös csapatok oldalán 
számtalanszor résztvettünk(sic!) a környéken garázdálkodó fehér bandák megsemmisítésében.”60 
1960-ban viszont máshogyan fogalmazott: „Markulov elvtárs vezetésével önkéntes vörösgárdista 
osztagot szerveztünk”.61 A visszaemlékezésekből, interjúkból inkább egy spontán létrejövő alkalmi 
egység képe rajzolódik ki, amely ezt követően állandó osztaggá alakult.

Az osztag december közepén azt követően jött létre, hogy egy közeli faluból paraszti küldöttség 
kért segítséget a helyi bolsevikoktól. A Markulovnak előadott panasz szerint a települést fegyveresek 
támadták meg, élelmiszert, értékeket raboltak el, és egy, a vagyonát védő öreg férfit pedig megöltek. 
A kommunista vezető válaszában megígérte, hogy „majd beszélgetünk a kellemetlen látogatókkal”. 
Az osztagot Markulov szervezte meg önként jelentkezőkből, a mintegy 30 fő között voltak oroszok, 

57 Krausz Tamás: A cártól a komisszárokig. Budapest, 1987. 188–205.
58 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 10–13.
59 Khvostov, Mikhail: The Russian Civil War (1). The Red Army. Oxford, 1996. 4–5.
60 NLh. Önéletrajz, 1958. június 15. 1..; NLh. Önéletrajz, 1967, 1. 
61 Németi: Negyven év múltán, 14–15.
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mint Kaljedin,62 az osztag parancsnoka, valamint hadifoglyok is – köztük Neszvadba és Szagics.  
A szánon érkező vörösök a helyi lakosoknál rejtőztek el, az egyik házban a két magyar három orosszal 
helyezkedett el.63

„Esemény nélkül telt el két nap. Harmadik nap kora reggelre távoli hangos kiáltozásra, puska-
lövésre ébredtünk. Mivel felöltözve hevertünk a konyha padlóját borító szalmán, egy-kettőre talpon 
voltunk. Fegyvert ragadva kirohantunk a havas útra. Újabb puskalövések hangzottak el a falu alsó szé-
le felől. Csatárláncban a házak között haladva felülről a falu átfésüléséhez kezdtünk. A falu alsó része 
felé élénkült a puskatűz, futó alakokat pillantottunk meg az úton, négyen vagy öten lehettek. Három-
nak fegyvere volt. Ötven-hatvan lépésre lehettek tőlünk, mikor Szagics Jóska azt kiáltotta: »fogjuk el  
őket elvtársak«, és kirohant a futó alakok elé. Azok megtorpantak, de az elől futó alak Szagicsra 
emelte fegyverét. Én gyorsabb voltam. Az alak vállához emelt puskával előre bukott, s nem mozdult 
többé.”64 Az összecsapást végül a megérkező újabb vörös önkéntesek mellett a házakból fejszékkel, 
vasvillákkal kirohanó helyiek döntötték el. A lincselés során a húszfős – eszerekből, szökött katonák-
ból álló – banda két tagját agyonverték, és a többiek is komoly sérüléseket szenvedtek. A bolsevikok 
az akció során három súlyos sérülést szenvedett embert vesztettek. Neszvadba Lajosék az osztaggal 
a következő időszakban több hasonló „rendcsináló munkában” vettek részt, 1918 januárjában, ezek 
egyikében Szagics József is megsebesült.65 

A Kádár-korszak párttörténészei szerint mintegy százezer magyar is részt vett az orosz polgár-
háborúban a kommunisták oldalán.66 Ha ez túlzás is, az azonban elfogadott álláspont, hogy több ezren 
voltak, és, mint kiképzett állomány, katonai szempontból is jelentős értékkel bírtak hazatérésükig,  
az 1920-ban megkötött szovjet-magyar hadifogoly egyezményig.67 Motivációjuk eltérő lehetett,  
kisebb hányaduk valószínűleg ideológiai okokból lépett be, míg nagyobb részük elsősorban az élet-
ben maradás érdekében.68 Mint utaltam rá korábban, komoly nehézségek alakultak ki a hadifoglyok 
ellátása terén egész Oroszországban. A svéd Vöröskereszt jelentései szerint 1918 márciusában a két-
ezer fős verhoturjei tábor sem volt kivétel, amelynek élelmezését is nehezen tudták biztosítani.69 
Ezt figyelembe véve nem tudni, hogy mekkora szerepe volt Neszvadba Lajosék „hadifoglyok között 
folytatott felvilágosító munkájának” abban, hogy ugyanazon év februárjában sikerült felfegyverezni  
egy, mintegy 180 volt hadifogolyból álló egységet, amelyet Permbe küldtek, hogy harcoljanak vörös-
katonaként.70

62 Nem találtam róla további adatot.
63 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 6. 
64 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 7. Az értelemzavaró nyelvtani, helyesírási, gépelési hibákat javítottam. Ugyanez a szöveg 

stilisztikai változtatásokkal szerepel még itt: Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 14-15.
65 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 15.
66 Lásd itt például: Milei György: Dokumentumok az OK(b)P Magyar Csoportjának történetéből: In: Párttörténeti Közlemények, 

4. évf. (1958), 1. sz. 165.
67 Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság. Budapest, 2018. 386–387.; Khvostov: The Russian Civil War (1). The Red Army, 41–42.
68 Bonhardt: Hadifogságban, 93.
69 Józsa Antal: Háború, hadifogság, forradalom, 405.
70 Tuza: Forradalmi küldetésben, 18.



23

„A Lenin-tanítások […] anyagának Kun Béla elvtárs volt kitűnő előadója”

„A Lenin-tanítások […] anyagának Kun Béla elvtárs volt kitűnő előadója”

Nemcsak Neszvadba és Szagics, hanem számtalan más szociáldemokrata, vagy baloldali értelmiségi 
múlttal rendelkező volt hadifogoly vette fel a kapcsolatot a bolsevikokkal Oroszország különböző 
pontjain 1917 februárja, de még inkább novembere után.71 A bolsevikok hamar felismerték a hadi-
foglyok jelentőségét mind rövidebb (fegyveres erő), mind hosszabb távon (világforradalom kirob-
bantása). Közülük is kiemelkedtek – bolsevik szempontból – a magyar hadifoglyok, Leninék tapasz-
talatai szerint ugyanis ők nyitottabbak voltak az eszméikre, propagandájukra.72 1917 végén elsőként 
Rudnyánszky Endrét73 ismerték meg a jelentősebb bolsevik politikusok, és tekintettek rá elsőszámú 
magyar kommunistaként Moszkvában. Nem sokkal később már a fővárosban, Petrográdban tűnt fel, 
ahol megismerkedett Kun Bélával,74 aki átvette tőle a vezető szerepet. Ők ketten képviselték az 1918 
januárjában létrehozott Oroszországi Hadifogoly Hivatal ülésén a magyarokat február 4-én,75 majd ezt 
követően társaikkal március 24-én Moszkvában megalapították az Oroszországi Kommunista (bolsevik) 
Párt Magyar Csoportját.76 

Ez utóbbiról Neszvadba Lajos már a következő hónapban tudomást szerzett, mivel az általuk meg-
jelentetett Szociális Forradalom77 című lap eljutott Verhoturjéba is. Neszvadba Lajos egyrészt olvasó-
kört szervezett a hadifoglyoknak, amely üdvözölte a Magyar Csoport vezetőségét, másrészt pedig 
maga is tudósításokat küldött a lapnak a tábor életéről, forradalmi szervezkedésekről, fegyveres 
összecsapásokról.78 Később úgy mesélte, hogy valójában a Humanizmus című versét küldte be, és ez 
keltette fel Kun Béla figyelmét.79

71 Milei György: A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakításának történetéhez. In: Párttörténeti Közlemények, 4. évf. 
(1958) 4. sz. 60–61.

72 Bentsur, Eytan: Láng Európa szívében. Budapest, 2010. 62–63.
73 Rudnyánszky Endre (teljes nevén: dezséri Rudnyánszky Endre Gyula Károly) (Budapest, 1884. október 23. – Szovjetunió, 1943. 

április 3.) újságíró, politikus. Az első világháború előtt Aradon lapszerkesztő, feltételezhetően 1916 nyarán került hadifogságba a 32. 
közös gyalogezred póttartalékosaként. 1917 februárjában már valószínűleg szociáldemokrata vezető a hadifogolytáborban, november-
ben már Moszkvában volt a bolsevikokkal. Az OK(b)P Magyar Csoportjának tagja, lapot szerkesztett, az agitátoriskolában tanított, ebben  
az időszakban gyakorlatilag Kun Béla helyettese. Kun hazatérése után is Moszkvában marad az OK(b)P Külföldi Csoportja Föderációjá-
nak elnöke, a KMP Külföldi irodájának vezetője, ő fogadja a futár Németit 1919-ben. A Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után 
emigráns kormányt alakított, majd a KMP Központi Bizottságának tagja lett. Állítólag 1921-ben a Kominterntől kapott pénzből órás- és 
ékszerüzletet nyitott Temesváron, árulóvá vált, más adatok szerint feltételezhető, hogy ekkor is kommunistaként működött. 1927-ben 
a Szovjetunióba ment, ahol letartóztatták, koncepciós perben tíz év büntetőtáborra ítélték. 1943-ban hunyt el, 1960-ban rehabilitálták. 

74 Kun (eredetileg: Kohn) Béla (Lele, 1886. február 20. – Moszkva, 1938. augusztus 29.) újságíró, kommunista politikus. A világ-
háború előtt szociáldemokrata, 1916-ban orosz hadifogságba esett. 1917-ben belép a tomszki szociáldemokrata (később bolsevik) 
szervezetbe, 1918. március 24-én megalapította az Oroszországi Kommunista Párt Magyar Csoportját, annak vezetője. 1918-ban  
a csoport által indított agitátor tanfolyamon tanítja Németit. A monarchia háborúból való kilépése után döntést hoznak arról a moszk-
vai magyar kommunisták, hogy hazatérnek és itthon pártot alapítanak. 1918. november 24-én létrehozta a Kommunisták Magyar-
országi Pártját, egyben a Központi Bizottság elnöke lett. 1919. február 22-től március 21-ig politikai fogoly. A tanácsköztársaság 
alatt külügyi és hadügyi népbiztos is volt. 1919. augusztus 1-jén emigrált Bécsbe, 1920-ban a Szovjetunióba távozott, itt és Európa 
más államaiban pártfeladatokat végzett. 1938-ban Sztálin kivégeztette.

75 Borsányi György: Kun Béla. Budapest, 1979. 53–56.
76 Milei: A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakításának történetéhez, 61–62.
77 Az OK(b)P Magyar Csoportjának hetente kétszer megjelenő újságja. 1918. április 3-án jelent meg a lap első száma.
78 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 16.; NLh Életrajz, 1951. 1.; NLh. Önéletrajz, 1967, 1.; Tuza: Forradalmi kül-

detésben, 18. A lapszámok csak szórványosan állnak rendelkezésre az időszakból: az általam vizsgált Szociális Forradalom számokban 
nem találtam meg a tudósítását.

79 Tuza István: Németi Lajos üzenete. In: Egri Népújság, 1987. augusztus 24. 3.
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II. fejezet

A Szociális Forradalom első számából olvashatott arról, hogy Moszkvában agitátoriskolát indíta-
nak a magyar kommunisták,80 majd valamelyik következőben arról, hogy erre lehet jelentkezni is.  
„Az ez úton kiképzett elvtársakat megbízottakként Magyarországra akarjuk küldeni (illegális úton). 
Ezeknek a megbízottaknak ott kommunista szervezeteket kell létrehozniuk, amelyek kapcsolatot tar-
tanak fenn az itt levő emigránsok és az ottani szociáldemokrata balszárny között” – írták a tanfolyam 
céljairól az OK(b)P Központi Bizottságának Kun Béla és Pór Ernő81 1918. március 25-én.82 A moszk-
vai agitátoriskola feladata gyakorlatilag az volt, hogy kiképezzék a mozgalom vezetőgárdáját. 1918 
novemberéig öt csoportban összesen 102 hallgató sajátította el a marxista tananyagot.83 Az általam  
fellelt életrajzokban, interjúkban84 – egyetlen kivételtől eltekintve – azt hangsúlyozta Németi Lajos,  
hogy miután levelezés útján kapcsolatot talált a moszkvai magyar bolsevikokkal, meghívták őt  
a moszkvai agitátorképző tanfolyamra április végén.85 Egyedül az 1972-ben kiadott önéletrajzában 
szerepel, hogy maga jelentkezett az életrajzával, és ezt követően választották ki őt Kunék.86

Az első tanfolyam hallgatóinak számát eredetileg harminc főben állapították meg, végül pont 
Nesz vadba jelentkezésével alakult ki a végső létszám. Minderre így emlékezett vissza Gisztl Pál87 négy 
évtizeddel később: „Az Oroszországi Kommunisták Moszkvai Csoportjának vezetősége megalakulása  
után azonnal elhatározta, hogy kéthónapos agitátor-tanfolyamot indít. Ezért a lapokban felhívást  
intézett a hadifogoly munkahelyek vezetőségeihez, hogy egy-egy tagja jelentkezzen az agitátor- 
tanfolyamra. 30 pályázat érkezett be. A Magyar Csoport a 30 személyre meg is kapta az engedélyt.  
De a taggyűlésen, amelyen erről beszámoltak, kiderült, hogy nem 30, hanem 31 pályázat érkezett be.  
Az utolsó jelentkező Németi Lajos volt, akinek a pályázatából annyi lelkesedés és tanulni vágyás 
áradt, hogy a taggyűlés harmincegyediknek felvette, és utólag kérte ehhez az orosz elvtársak hozzá-
járulását.”88 

Április 20-án értesítették Neszvadbát arról, hogy jelentkezését elfogadták, egyben kérték  
a helyi bolsevik pártszervezetet, hogy engedjék el őt a képzésre a Kremlbe. Két nappal később már 
a párt nyílt parancsával el is indult, majd négy napig tartó utazás után megérkezett Moszkvába.  

80 Szociális Forradalom, 1918. április 3. 4.
81 Pór (eredetileg: Pernstein) Ernő (Leibic, 1889. január 4. – Leningrád, 1937. augusztus 24.) kommunista politikus. Az első 

világháború előtt magántisztviselő, az MSZDP tagja. 1915-ben orosz fogságba esett. A februári forradalom után szocialista agitációt 
folytat, majd belép még abban az évben a OK(b)P-be. A párton belül a Magyar Csoport alapítója, titkára. 1918 novemberében hazatér, 
a KMP alapítója KB-jának tagja. A Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása után a Külügyi Népbiztosság propagandaosztályá-
nak vezetője, később az MSZP titkárságának munkatársa. A rövidéletű Szlovák Tanácsköztársaság egyik külügyi népbiztosa. 1922-től  
a Szovjetunióban élt, a sztálini tisztogatások áldozata lett 1937-ben. 

82 A Magyar Kommunista Csoport levele az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt Központi Bizottságához a Magyar Kommunista 
Csoport megalakulásáról. 1918. április 4. Közli: Milei György: Dokumentumok az OK(b)P Magyar Csoportjának történetéből, 168.

83 Milei György: A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakításának történetéhez, 64.
84 A teljesség igénye nélkül, ahol ez az elem kimaradt: a négy önéletrajz a Németi-hagyatékból, az 1967-es Dancza János által 

felvett anyag, Tuza 1982-es kötete.
85 Politikatörténeti Intézet Levéltára, Budapest (a továbbiakban PIL). VI. főcsop. 709. f. 35. ő.e. 174. l.
86 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 17.
87 Gisztl Pál (Komárom, 1882. június 9. – 1969 után) nyomdász. 1914-ben bevonult, orosz fogságba esett, Vlagyivosztokról 

délre volt hadifogoly. Hadifogolyként szocialista kört alakított, 1917 decemberétől Moszkvában a Vörös Gárda tagja, a magyar kom-
munista kiadványok tördelője. A Tanácsköztársaság kikiáltásakor hazatért, a Fővárosi Nyomda termelőbiztosa, majd az 1. kerületi 
Munkástanács tagja. 1968 novemberében elnyerte a Munka Vörös Zászló Érdemrendet.

88 Gisztl Pál: Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt Magyar Csoportja megalakulásának 40. évfordulójára. In: Párttörténeti 
Közlemények, 4. évf. (1958) 2. sz. 183. 
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Az érkezőket maga Kun Béla fogadta a Drezda Szállóban, ahol a Szociális Forradalom szerkesztősége is 
működött. Neszvadba és harminc társa még a tanfolyam megkezdése előtt belépett a Vörös Hadsereg 
egyik egységébe, ahonnan nemcsak fegyvert és lőszert kaptak, hanem élelmezésüket is biztosították.  
Szállásuk a Kreml egyik palotája lett, ugyanennek az épületnek az egyik termében zajlott maga  
az oktatási tevékenység is.89 Heten éltek a számukra biztosított szobában, Neszvadba mellett a kőmű-
ves Bodnár István,90 az asztalos Hajdú János,91 a postás Krajcs Sándor,92 a vasipari munkás Mayerhöffer 
(később: Maros) Károly.93 A másik két szobatárs jóval ismertebb lett a későbbiekben mindegyikük-
nél: Szamuely László,94 Szamuely Tibor95 öccse bátyjához hasonlóan szerepet játszott a magyarországi  
vörös terrorban, Karikás Frigyes96 pedig nemcsak kommunista agitátorként, politikusként, hanem 
mint szépíró is hírnevet szerzett.97 Az utóbbira Németi úgy emlékezett vissza, hogy „remek kedéllyel 

89 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 17.
90 Nem találtam róla további adatot
91 Hajdu János (Debrecen, 1886 – Debrecen, 1972. február 10.). Tévesen Németi Hajdú Lajosként, Münnich Ferenc Hajdú  

Istvánként említi. 1903-tól asztalos, részt vett a szociáldemokrata mozgalomban, sztrájkokban. Az I. világháborúban orosz hadi-
fogságba esett, Jekatyerinburgban felszólalt a hadifogoly kongresszuson 1918-ban, majd az agitátoriskola hallgatója. Elmondása 
szerint találkozott Leninnel is ekkoriban. 1918 novemberében tért haza, a hazaküldött kommunisták listáján valószínűleg ő szerepel 
„Hajdu J.” néven. 1919. január 16-án megalakította társaival a KMP debreceni szervezetét, a helyi munkástanács tagja, majd már-
cius 23-tól április 23-ig a városi direktóriumé. A Tanácsköztársaság bukása után körözték, hónapokig illegalitásban élt, majd Cseh-
szlovákiába szökött, az ottani kommunista párt tagja lett. Itt élt emigrációban a családjával, 1945-ben költözött vissza Debrecenbe.  
A földigénylő bizottság miniszteri biztosa, majd népbíró.

92 Krajcs Sándor (Bakabánya, 1884. július 17. – ?) volt hadifogoly, 1918-ban az első agitátor-tanfolyam hallgatója Moszkvában. 
1918 novemberében hazaküldték, a Tanácsköztársaság alatt aktív, 1920-ban perbe fogták izgatás bűntette miatt Budapesten, másfél 
év börtönre ítélték, amnesztiát kapott 1921 februárjában.

93 Mayerhöffer (Gisztl és Németi visszaemlékezéseiben pontatlan névvel, később: Maros) Károly (Budapest, 1887 – ?) laka-
tossegéd a világháború előtt, oroszországi hadifogoly, vörösgárdista. 1918. március 24-én részt vett az Oroszországi Kommunista 
(bolsevik) Párt moszkvai Magyar Csoportját megalakító értekezleten, a csoport tagja. Az agitátoriskola után Asztrahányba küldték 
pártmunkát végezni. A Tanácsköztársaság után „állam és társadalmi rend elleni bűncselekmény”, valamint „személyes szabadság 
megsértése” vádjával perbe fogják. 1923-ban ismét a bíróság elé állítják a „KMP újjászervezésére irányuló mozgalommal való kap-
csolata miatt”. Bertalan István 1962-ben a Néphadsereg irodalmi mellékletében „Hej, azok a gyönyörű, küzdelmes napok” címmel 
idézett Maros Károly polgárháborús harci emlékeiből.

94 Szamuely (eredetileg: Szamueli) László (Nyíregyháza, 1897. március 2. – Budapest, 1920. január 28.). Eredetileg magán-
tisztviselő, katonaként 1916-ban esett hadifogságba. Az OK(b)P Magyar Csoportjának tagja, majd 1918 decemberében hazatért.  
A Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása előtt újságíró. A hatalomátvétel után a vörös 5. hadosztálynál politikai biztos, áprilistól 
a Szovjetház katonai parancsnoka. A bátyja vezette, „Lenin-fiúk” néven ismert kommunista politikai különítmény tagja. 1919 nyarán 
a devecseri és a soproni ellenforradalom leverésével bízták meg, a megtorlást irányította. A rendszer bukása után illegális pártmunkát 
végzett, elfogták, majd halálra ítélték és kivégezték. 

95 Szamuely (eredetileg: Szamueli) Tibor (Nyíregyháza, 1890. december 27. – Bécsújhely, 1919. augusztus 2.) politikus,  
újságíró. Az I. világháború előtt az MSZDP tagja, újságíró vidéki és fővárosi lapoknál. 1914-ben behívták, 1915 tavaszán hadifogságba 
esett. 1918 januárjától Moszkvában van, a hadifoglyok ügyeit intéző Központi Bizottságnak a tagja, az OK(b)P Magyar Csoportjának 
alapítója, a Szociális Forradalom című lap újságírója. 1919 januárjában visszajött Magyarországra, ahol a KMP Központi Bizottságának, 
valamint a Vörös Újság szerkesztői bizottságának tagja. Kun Béla és társai letartóztatása után az illegális KB tagja, majd a Magyar 
Tanácsköztársaság létrejötte után több funkciót betölt, többek között hadügyi népbiztos-helyettes, a közoktatásügyi népbiztos.  
Ő vezette a Lenin-fiúk néven ismert kommunista politikai különítményt, tevékenysége miatt a vörösterror legismertebb alakja.  
A rendszer bukása után menekülés közben elfogták az osztrák csendőrök, ezért öngyilkos lett.

96 Karikás Frigyes (Körösbökény, 1891. november 4. – Moszkva, 1938. május 29.) A világháború előtt vasmunkás, később poli-
tikus, író, újságíró. Az első világháborúban orosz hadifogságba esett, harcolt a polgárháborúban, majd az OK(b)P Magyar Csoportjá-
nak tagja lett. Az agitátoriskola elvégzését követően Vityebszkban a hazautazó német hadifoglyok között végzett agitációs munkát,  
a magyar polgári forradalom után hazatért. A tanácsköztársaság idején a 39. dandár politikai biztosaként működött, a rendszer bukása 
után Bécsbe emigrált. Az 1920-as években élt a Szovjetunióban, megkezdte szépirodalmi munkásságát, 1929-től Franciaországban 
végzett pártmunkát, majd Magyarországon az illegális KMP munkatársa lett. 1932-ben letartóztatták, három év börtönre ítélték. 
Ennek letelte után a Szovjetunióba ment, ahol 1938-ban koncepciós perben elítélték, majd kivégezték.

97 Németi Lajos: Küldetésben Leninnél. In: Lányi Ernőné (összeáll. és sajtó alá rend.): Nagy idők tanúi emlékeznek (1918-1919). 
Budapest, 1958. 114.
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bírt, s mint ilyen, szorgalmas tanulásunk után, pihenő időnkben tréfáival, szellemes mókáival sok 
kelle mes percet szerzett a tanfolyam hallgatóinak. De gyakori politikai és elméleti vitáinkban is min-
dig talpraesetten védte meg álláspontját”.98 

A képzés ünnepélyes megnyitóját 1918. május 12-én tartották, amelyen részt vettek az OK(b)P  
Magyar Csoportjának vezetőségi tagjai, Kun Béla mellett Rudnyánszky Endre, Vántus Károly99 és  
Szamuely Tibor, akik egyben oktatói minőségükben is megjelentek. „A tanfolyam előadásai során  
a hallgatóságnak szorgalmas tanulással meg kell ismerkednie a kommunista elmélettel. Az előttünk 
álló feladatok: segíteni fegyveresen és politikailag az első szocialista államot a fennmaradásért vívott 
harcban, és a kapitalista, burzsoá hatalom megdöntése, az államhatalom megszerzése Magyarorszá-
gon egyaránt hatalmasak”100 – idézi Kun Bélát Németi megjelentetett visszaemlékezése.101

Az oktatás napi öt-hat órán át zajlott. A gyakorlat a következő volt: minden második nap dél-
előttjén 4-5 órán keresztül hallgatták és jegyzetelték az előadásokat, majd ezt követően megvitatták  
a friss anyagot, amit a következő nap kikérdeztek az oktatók. Az alábbi témákkal foglalkoztak:  
Magyarországi munkásmozgalom; A Kommunista Kiáltvány; Az orosz forradalom napjainkig; Az impe-
rializmus és az állam; Marxista értékelmélet.102 „A kommunista tanok, a Lenin tanítások elméleti 
anyagának Kun Béla elvtárs volt kitűnő előadója, akitől sűrűn hallottunk a magyar munkásmozga-
lom múltjáról, a Magyar Szociáldemokrata Párt háború alatti opportunista, a magyar munkásosztályt  
következetesen eláruló politikájáról” – fogalmazott Németi Danczának.103 

A tanfolyam negyedik hetétől kezdve – Kun Béla utasítására – a kikérdezés helyett agitációs gya-
korlatokat végeztek minden második tanítási nap: „egy-egy előadó vezetésével csoportosan Moszkva 
környéki olyan táborokat és munkahelyeket kerestünk fel, ahol magyar munkások tartózkodtak, illetve 
dolgoztak. Azok között formáltuk, csiszoltuk vitázó és szónoki képességeinket. […] Szinte szónoklattá  
nőtt előadásunk akkor, amikor a Vörös Hadseregbe belépés mellett agitáltunk.” A cél az volt, hogy  
a gyakorlatban is megszokják, amikor több ember előtt kell a kommunista eszméket terjeszteni.104

Az agitátoriskola zárásaként összefoglalták a tananyagot, majd a hallgatók egy-egy szabadon vá-
lasztott elméleti, politikai témában előadást tartottak az oktatók előtt. Németi emlékei szerint nem 
mindenkinek sikerült tökéletesen ezt megtennie, de kétharmaduk jó eredményt ért el. A hallgatókat 
Kun Béla búcsúztatta, a következő nap pedig mindenki megkapta a feladatát.105

98 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 20.
99 Vántus Károly (Nagyvárad, 1879. február 20. – Moszkva, 1927. június 16.) ácsmunkás, szociáldemokrata és kommunista  

politikus. A világháború előtt az MSZDP funkcionáriusa, Przemyślnél esett hadifogságba. 1918 tavaszán bekapcsolódott a moszkvai 
magyar kommunisták munkájába az OK(b)P Magyar Csoportjának tagja, Németi egyik oktatója az agitátoriskolában. Kun Bélával jött 
haza, a KMP alapítója, titkára, a KB tagja. A tanácsköztársaság idején népbiztos, frontparancsnok, kormányzótanácsi biztos. A rend-
szer bukása után nem emigrált, 1919 októberében elfogták és halálra ítélték. 1922-ben fogolycserével szabadult. 

100 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 18.
101 A szóhasználat, a precíz idézés alapján szinte kizártnak tartom, hogy ezt Németi írta vagy mondta volna el, a Dancza által fel-

vett anyagban nem is szerepel. Valószínűleg ez a rész (is) azon valamely párttörténetet kutató történésztől, újságírótól származik, aki 
rendezte az anyagot. Más szövegrészletekhez hasonlóan Tuza István 1982-es kötetében is szerepel szó szerint, mintha neki mondta 
volna el egy interjúban.

102 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 18-19.; Németi Lajos: Küldetésben Leninnél (1958), 114–115.
103 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 9. 
104 PIL VI. főcsop. 709. f. 35. ő.e. 176–177. l.
105 PIL VI. főcsop. 709. f. 35. ő.e. 177–178. l.
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„Agitációs munkát folytattam a hazatérő hadifoglyok között”

„Az első és második tanfolyam hallgatói közül agitátorként dolgozik: különböző internacionalista  
osztagoknál a fronton négy, Ukrajnában kilenc, Oroszországban 12 (Petrográd, Moszkva, Vjatka,  
Szarátov, Brianszk, Őrei, Kurszk, Vjazma, Vityebszk, Voronyezs, Tambov, Rjazany városokban). Utóbbiak 
a forradalmi jellegű agitáció és a kommunista eszmék terjesztése mellett szervezik ott az internacio-
nalista osztagokat is” – jelentette Rudnyánszky Endre és Vántus Károly 1918 szeptemberében.106  
A felsorolásban szerepel Neszvadba Lajos is, aki a Külföldi Munkások és Parasztok Forradalmi Szo-
cialista Egyesületének Központi Végrehajtó Bizottsága által kiállított 1678. számú mandátum, azaz 
megbízólevél tulajdonosaként azt a feladatot kapta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felé vonattal  
hazainduló hadifoglyokat agitálja a kommunista eszmék követésére Vjazma107 állomásnál,108 ahol  
a hadifogolycsere zajlott.109 Feladata gyakorlatilag az illegalitás határán mozgott, ugyanis a breszt- 
litovszki békeszerződés tiltotta a másik fél kormánya, állama, hadserege elleni propagandát. Ennek 
megfelelően a bolsevikok nem engedték állami szerveiknek eszméik népszerűsítését, azonban ezzel 
párhuzamosan „nem tudták” megakadályozni, hogy a társadalmi szerveződések, azaz a kommunista 
pártszervezetek, csoportok ne végezzenek agitációt.110

Itt kell feltenni azt a kérdést, hogy mikor került ide Németi Lajos. Ő ugyanis az 1950-es és 1960-as 
években több helyen – önéletrajzaiban, interjúiban – azt állította, hogy részt vett a moszkvai eszer-
lázadás leverésében.111 A „harmadik forradalmat” megcélzó lázadást a korábban a bolsevikokkal 
együttműködő baloldali eszerek hajtották végre. Előbb meggyilkolták a német követet, majd elfog-
lalták a CSEKA központját, a telefonközpontot és a távíróhivatalt. Azonban a hatalomátvételi kísérlet 
rövid idő alatt elbukott, a bolsevikok az ezernyolcszáz felkelő ellen mintegy tízezer főnyi erőt  
– a lett lövészektől a munkásosztagokon át az internacionalistákig – összevonva másnapra már ismét 
urai voltak az egész városnak.112 Németi Lajos 1958-ban azt írta, hogy „[…] 1918. július 5-én Kun 
Béla és Szamuely Tibor elvtársak vezetésével tanfolyamtársaimmal együtt résztvettem(sic!) az esze-
rek lázadásának leverésében”.113 Több helyen állította azt is, hogy ott volt a leghíresebb pillanatnál, 

106 Az OK(b)P Magyar Csoportjának beszámolója az OK(b)P Központi Bizottságához a csoport 1918 augusztus havában végzett 
munkájáról 1918. szeptember 4. Közli: Milei: Dokumentumok az OK(b)P Magyar Csoportjának történetéből, 175.

107 Vjazma, város Oroszországban, a szmolenszki területen, Moszkvától mintegy 220 kilométerre nyugatra. Jelentős vasúti köz-
pont a korszakban.

108 Némethy Lajos levele az Oroszországi Kommunista (bolseviki) Párt külföldi csoportjának, 1918. október 25. Közli: Milei 
György: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly agitátoroknak a megszálló német csapatok és  
a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június–november. In: Párttörténeti Közlemények, 13. évf. (1967), 3. sz. 115.; 
Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 19-20.

109 Milei: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly agitátoroknak a megszálló német csapatok 
és a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június– november, 101.

110 Milei: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly agitátoroknak a megszálló német csapatok 
és a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június– november, 104.

111 Például Németi: Negyven év múltán, 15.
112 Smele, Jonathan D.: Left-SR Uprising. In: Smele, Jonathan D.: Historical Dictionary of the Russian Civil Wars, 1916-1926. 

London, 2015. 670–671.; Szamszonov, A. M.: A Szovjetunió története. A Nagy Októberi Forradalomtól napjainkig. 2. rész. Budapest –  
Moszkva, 1979. 82–83. 

113 Önéletrajz, 1958. 1. NLh.
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a központi távíróhivatal visszafoglalásánál. Ezzel szemben a – valószínűleg lektorált – visszaemlé-
kezésekben vagy nem tett erről említést,114 vagy úgy fogalmazott, hogy ekkor csak a következő tan-
folyam hallgatói harcoltak. Viszont a szövegrészlet helyéből látszik, hogy az nem logikus helyen van 
– csak akkor lenne ott, ha vele megtörtént eseményként mesélné el.115 

A kérdésre a választ maga az érintett adja meg, mégpedig már agitátorként írott leveleiben.  
Az elsőben ezt írja: „Elvtársak! 19-én (szerda) reggel érkeztem meg ide a vjazmai állomásra, ahol ép-
pen invalidus116 h[adi]foglyok szállítmánya állott.” A levél keltezése: Vjazma, 1918. június 24. Innen 
írt Moszkvába a következő hónapokban, így július 2-án és 7-én is. Habár nem egy alkalommal117 utalt 
rá, hogy küldetése közben többször ment jelentést tenni a fővárosba, ezek közül azonban egyik sem 
az említett időpontokban lehetett. Ugyanis a lázadás leverése napján Vjazmából írott levelében úgy 
fogalmazott, hogy „kívánatos lenne egy elvtárs legalább kéthetenként ilyen [aki Moszkvából hozna 
röpiratokat, újságokat – szerző] célzatú ideutazása. Én nagyon sajnálom, de arra itt embert nem tudok 
találni, aki legalább hetenként egyszer Moszkvába utazna, hogy pedig magam nem mehetek, azt Önök 
tudják a legjobban. Nem mehetek, és mindent magamnak kell végeznem”.118 A levelek tartalma alap-
ján tehát egyértelműen kizárható, hogy részt vett volna a lázadás leverésében, és valószínűsíthetően 
június közepén fejezte be a képzést.

Ezeket a leveleket már Némethy aláírással jegyezte. A névváltoztatás pontos időpontja nem ismert, 
de összefügg kommunistává válásával. Ezzel fejezte ki családjával, és azon belül a döntéséért őt elí-
télő apjával való szakítást.119 Hazatérte után a Némethyből Németi lett, 1918 decemberében már így 
említi az OK(b)P Magyar Csoportjának egyik beszámolója,120 s végül év végén hivatalosan is felvette 
az utóbbi névváltozatot belügyminiszteri engedéllyel.121

Kilenc Moszkvába írott levele maradt meg az 1918. június 24-től november 6-ig tartó időszakból, 
amelyekből kiderül, hogy miként élte mindennapjait kommunista agitátorként Némethy.122 Elsősorban 
– nyelvtudásának hiányosságai miatt – anyanyelvén végezte a propagandamunkát. „Mindenütt sikerült 
magyar hazatérőre találnom, akik között kocsinként megfelelő mennyiségű újságot és röpiratot osztot-
tunk ki, és mindenütt egy vagy több személyhez kisebb-nagyobb beszédeket intéztem. A munka bősé-
ges. Naponként kölcsönösen 2-2 hazainduló és ideérkezett orosz invalidus szállítmányok haladnak itt át 
és a legtöbbször pár órán át a külső állomáson időznek, így az idő kb. elégséges a velük való érintkezésre” 
– számolt be első levelében Kun Béláéknak. Levele második felében leírta, hogy nemcsak rokkant,  

114 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése. 
115 Tuza: Forradalmi küldetésben, 20.
116 Rokkant, sérült.
117 NLh. Önéletrajz, 1955. 1.; PIL VI. főcsop. 709. f. 35. ő.e. 178. l. 
118 Némethy Lajos levele, 1918. július 7. Közli: Milei György: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadi-

fogoly agitátoroknak a megszálló német csapatok és a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június– november, 113.
119 Csiffáry Gergely: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt. In: Archívum. A Heves Megyei 

Levéltári Közleményei 10. Eger, 1981. 70.
120 Az OK(b)P Magyar Csoportjának beszámolója az OK(b)P Központi Bizottságához 1918 novemberi működéséről. Közli: Milei: 

Dokumentumok az OK(b)P Magyar Csoportjának történetéből, 178.
121 Budapesti Közlöny, 1919. január 17. 4.
122 A Némethy Lajostól 1918-ban agitátorként írott levelei a Moszkvai Marxizmus–Leninizmus Intézet Központi Pártarchívu-

mában voltak, de az utalásokból egyértelmű, hogy nem az összes maradt meg. A leveleket Milei György történész, az MSZMP KB 
Párttörténeti Intézetének a munkatársa találta meg, és tette közzé 1967-ben.
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hanem egészséges magyar hadifoglyok előtt is beszélt két alkalommal. Üzenete szerint beszéde hatására 
azt mondták volt osztrák-magyar katonák, hogy nem mennek a frontra, és akár otthon is hajtanak végre 
szabotázscselekményt. A Békés megyei parasztok megígérték neki, hogy „úgy tesznek, mint 1916-ban, 
az aratósztrájk alkalmával; leégetik a termést, de mégsem fog abból a magyar és német burzsuj enni”. 
Sikerült találnia egy olyan személyt is, aki a Szociális Forradalom lapszámainak hazacsempészését vál-
lalta. A munka mennyiségéről és a megszólított hadifoglyok nagyszámáról árulkodik az a tény, hogy  
az említett újságból, valamint a hasonló német nyelvű kiadványból 300-300 darabot kért.123 

Kezdetben két, már korábban ott lévő magyar társával végezte a munkát Némethy, de hamarosan 
elvesztette őket. Egyikük, a megbízhatóbbnak tekintett Kertész124 csatlakozott a Vörös Hadsereghez 
július 1-jén, és a július 2. után kelt leveleiben a „könnyelműnek” nevezett Szabót125 sem említi.126 
Kevesebb, mint egy héttel később egy újabb segítőjéről azt írta, hogy „minden, csak nem elvtárs”, 
„közönséges spekulánsnak” nevezte, aki „a közelmúltban még veszedelmes és piszkos üzleteket  
bonyolított le”, ezért egy „megbízható, jó elvtársat” kért a Magyar Csoporttól.127 Kérése meghallga-
tásra talált, július 23-án megérkezett egy Orlovits128 nevű kommunista, akivel már harmonikusabb 
együttműködést tudott kialakítani.129 Némethy Lajos elhelyezését egy vasúti kocsiban biztosították: 
„ebédre kását, egy font kenyeret és 8 szem cukrot kapunk. Bolse nicsevo”130 – írta.131

Innen indult el naponta agitálni. Jellemzően vagy megpróbálta a vasúti kocsikról leszálló, de még  
a város, piac felé el nem induló, vagy onnan visszatérő csoportosulásokat megszólítani, vagy vagonon-
ként járta végig a vonatot.132 Beszámolt mind a Központi Hatalmak fogságából visszatérő, jellemzően 
bolsevikellenes orosz katonák hangulatáról, mind a magyar foglyok véleményéről.133 1918 őszén arról 
írt, hogy az egyik Permből jövő szállítmányon feltűnően sok volt internacionalistát, vöröskatonát talált. 
Leszerelésükről iratot nem tudtak mutatni, mert megsemmisítették, de azt állították, hogy hat-hét hó-
napot szolgáltak, és „hajlandók a […] forr[adalmi] harcokban velük történt eseményeket részletesen 
elmondani, ha netalán forradalmár voltukban kételkednék”. Hozzátették, hogy sok bajtársuk elesett  
a harcokban, és most már pihenni kívánnak, „De ha hazamegyünk is – mondották –, tudjuk a kötelessé-
günket” – Némethy, a levél hangvétele alapján, jogos kétkedéssel fogadta a hasonló ígéreteket.134 

123 Némethy Lajos levele, 1918. június 24. Közli: Milei: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly 
agitátoroknak a megszálló német csapatok és a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június– november, 109–111.

124 Nem találtam róla további adatot
125 Nem találtam róla további adatot. Milei lábjegyzete szerint Németi Lajos azt mondta róla, hogy utólag kiderült, a budapesti 

detektívtestület tagja volt.
126 Némethy Lajos levele, 1918. július 2. Közli: Milei: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly 

agitátoroknak a megszálló német csapatok és a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június– november, 112.
127 Némethy Lajos levele, 1918. július 7., 113.
128 Nem találtam róla további adatot.
129 Némethy Lajos levele, 1918. július 25. Közli: Milei: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly 

agitátoroknak a megszálló német csapatok és a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június– november, 114–115.
130 Mást semmit (orosz).
131 Némethy Lajos levele, 1918. július 2., 112.
132 Némethy Lajos levele, 1918. július 2., 112.
133 Némethy Lajos levele, 1918. július 7., 113-114.
134 Némethy Lajos levele az Oroszországi Kommunista (bolseviki) Párt külföldi csoportjának, 1918. október 25. Közli: Milei: 

Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly agitátoroknak a megszálló német csapatok és a hazatérő 
hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június–november, 116.
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Pozitív példákat is tudott azonban említeni, már július 20-án azt írta, hogy Pór Ernőt várja, mert  
a „kommunista csapat számára 23 elvtársat innen valószínűleg majd magával vihet”.135 Némethy Lajos 
néhány nappal később egy kommunistákhoz csatlakozni kívánót küldött Moszkvába, és azt üzente, hogy 
a belépés pontos feltételeit írják meg neki a válaszlevélben, mert más személyek is érdeklődnek.136 

Az egyik általa toborzott személy, Hajdu Sándor,137 55 év elteltével mesélt arról, hogy miként vált 
kommunistává Némethy hatására. Ő Vjazma vasútállomásán dolgozott, itt szólította meg az agitá-
tor, aki először a helyi magyarokról érdeklődött, majd fokozatosan ellátta propagandaanyagokkal: 
röp lapokkal, Szociális Forradalommal, Kun Bélától a „Mit akarnak a kommunisták?” című füzettel.  
Azt kérte tőle, hogy ezeket adja tovább hadifogolytársainak, majd javasolta, hogy alakítson velük for-
radalmi csoportot. Némethy hatására végül a VCSK-hoz, azaz a rettegett Csekához csatlakozott Hajdu 
társaival. Annak kötelékében bolsevik párttag lett, és egészen 1924-ig szolgált, és utána is maradt  
a Szovjetunióban.138 

Némethy abban a levelében, amelyben a permi volt vöröskatonák esetéről számolt be, írta, hogy 
sikerült meggyőznie néhány volt internacionalistát és korábban nem harcolót, hogy csatlakozzanak 
a Vörös Hadsereghez. Őket helyben felvette Vjazmában, majd Szmolenszkbe139 küldte az embereket  
a szerveződő nemzetközi kommunista zászlóaljba. Minderről alkotott egy propagandisztikus hang-
vételű tudósítást, amelynek a Szociális Forradalomban való megjelentetését kérte.140 

Ekkorra már, a nyári hónapokhoz képest, csökkent a szállítottak száma, míg érkezése idején na-
ponta 2-2 vonatot cseréltek ki a hadviselő felek,141 szeptember 1. és 20. között csupán 13 szerelvény 
haladt át nyugat felé.142

A beszámoló írások mellett az agitátor újabb ötleteket is felvetett. Többek között azt javasolta már 
két hét működés után, hogy állítsanak fel egy fabódét a vjazmai állomás mellett, ahol a röpiratokat, 
újságokat tudják tartani, és amely egyben az „érdeklődők tömegét is összecsoportosítaná”. Kérte, 
hogy a helyi orosz Forradalmi Bizottságot szólítsák fel Moszkvából az elképzelés támogatására.143  
Az esetleges megvalósításról nem maradtak fent adatok.

A propagandamunkát és a toborzást egészen 1918 novemberéig végezte, de közben olyan válto-
zások következtek be Budapesten, amelyre Moszkva is reagálni kívánt. Az új feladat végrehajtóinak 
egyike Némethy, azaz Németi Lajos lett.

135 Némethy Lajos levele, 1918. július 20. Közli: Milei: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly 
agitátoroknak a megszálló német csapatok és a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június– november, 114.

136 Némethy Lajos levele, 1918. július 25., 114.
137 Hajdu Sándor (Tiszafüred, 1889. november 3. – Szovjetunió, 1973 után) hadifogoly Oroszországban. 1918-ban Némethy 

hatására kommunistává vált, csatlakozott a Csekához 1918-ban. Később egy lovasezred politikai tisztje, a Szovjetunió különböző 
részein dolgozott civilként. 1940-től Kazahsztánban élt.

138 Varga Viktória: Születtem Füreden, élek Aktyubinszkben. In: Szolnok Megyei Néplap, 1973. szeptember 12. 5.
139 Város Oroszországban.
140 Némethy Lajos levele az Oroszországi Kommunista (bolseviki) Párt külföldi csoportjának, 1918. október 25., 116-117.  

A Szociális Forradalom lapszámai, csak részben álltak rendelkezésre (59. [október 30.], 61. [november 6.], 62. [november 13.] 
szám), de ezekben nem találtam tőle, vagy feltételezhetően tőle származó cikket.

141 Némethy Lajos levele, 1918. június 24. Közli: Milei: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly 
agitátoroknak a megszálló német csapatok és a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június– november, 109.

142 Némethy Lajos levele az Oroszországi Kommunista (bolseviki) Párt külföldi csoportjának, 1918. október 25., 115-116.
143 Némethy Lajos levele, 1918. július 2., 113.



III. FEJEZET
„Közelg a nap, amikor majd lehull minden »járom«,

Ha szenvedő millióknak szabadságát látom, –
Ismerős ház kedves táját látni bárhogy vágyom,

Haza engem, Édesanyám majd csak akkor várjon.”144

144 Németi Lajos: Üzenet. (részlet) Közli: Tuza: Forradalmi küldetésben, 71.
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„Kisebb csoportokban megbeszéltük hazatérésünk tervét”

„Nem akarok szemfényvesztő játékot űzni a szavakkal, elismerem, amit Károlyi [Mihály] mondott, 
hogy ezt a háborút elvesztettük. Elvesztettük a háborút, nem mintha nem tudnánk továbbra is szívós 
védekezést kifejteni, mintha nem tudnánk az ellenség végső győzelmét drágává tenni, de az erő-
viszonyok eltolódása folytán a háború megnyerésére nem lehet reményünk” – fogalmazott a magyar 
parlamentben Tisza István 1918. október 17-én. Két héttel később már halott volt a kortársak sze-
mében a háborúba lépést szimbolizáló volt miniszterelnök,145 ahogy gyakorlatilag az a birodalom is, 
amelyet szolgált.

Ekkorra már kiesett a háborúból a központi hatalmak szövetségéből az első állam, Bulgária, így dél 
felől az antant csapatai közeledtek a birodalom felé.146 Miközben Kun Béla a világforradalomra, vagy 
legalábbis az akkori Magyarország területét érintő hatalommegszerzésre készülve több nemzetiség 
tagjait is bevonta – legalább jelképesen – a mozgalomba Moszkvában, valójában a nacionalizmus 
diadalmenetére készültek a Lajtán túl és innen a Habsburgok népei. Október 21-én még Párizsban 
nyilvánította ki a csehszlovák kormány a függetlenséget, de pontosan egy héttel később már Prágá-
ban kiáltották ki a Csehszlovák Köztársaságot. 29-én Zágrábban jelentették be az új jugoszláv állam 
létrejöttét, a következő nap pedig a helyi Nemzeti Tanács átvette a hatalmat.147

A Tisza által említett ellenzéki pártvezér, Károlyi Mihály vezetésével október 24-én megalakult  
a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek tagja volt az Ellenzéki Párt és az Országos Polgári Radikális Párt 
mellett a Magyar Szociáldemokrata Párt is. Kiáltványukban többek között a háború azonnali befejezé-
sét, demokratikus átalakulást követeltek, és egyben úgy akarták megőrizni az ország területét, hogy 
közben megegyeznek a nemzetiségekkel. Az ellenkormányból a tüntetések és a több városban zajló 
sztrájkok után hamarosan valódi kormány lett. 31-én József főherceg, a „homo regius” az uralkodó, 
IV. Károly egyetértésével és nevében miniszterelnökké nevezte ki Károlyit. Még aznap megalakult  
a kormány – benne két szociáldemokrata miniszterrel –, és már másnap felmentést kért és kapott  
az új kormányfő a királyra tett esküje alól az uralkodótól. Az őszirózsás forradalom – szinte vértelenül –  
győzött.148

145 Weltner Jakab: Forradalom, bolsevizmus, emigráció. Budapest, 1929. 25-58.
146 Rauchensteiner: Az első világháború és a Habsburg Monarchia bukása, 795-796.
147 Taylor, A. J. P.: A Habsburg Monarchia 1809-1918. Budapest, 1998. 294-298. 
148 Miklós Péter: A forradalmak korának állama. 1918–1919. In: Szabó Pál Csaba (szerk.): A magyar állam története: 1711-2006. 

Szeged, 2010. 153-162.; Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 2010. 112-115. 
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Moszkvában a magyar kommunisták is követték a hazai eseményeket. Miközben Károlyi Mihály 
még kinevezésére várt október 31-én reggel, a Pravdában már „üzent neki” Kun Béla: „bizonyosak 
lehetünk afelől, hogy […] a vezéri helyet Károlyi gróf a magyar Kerenszkij fogja elfoglalni az árulók 
(a magyar szociáldemokraták) garnitúrájával együtt, […] és el fogják fojtani a proletariátus önálló 
mozgalmát. A magyar »Kerenszkij-uralom« ugyanoda vezet, ahova az orosz.”149 

Amilyen villámgyorsan zajlottak az események Budapesten, olyan gyorsasággal is követte azokat  
az OK(b)P Magyar Csoportja. Már november 4-én konferenciát tartottak Moszkvában. Kun Béla 
azt javasolta, hogy hozzanak határozatot a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakításáról,  
és válasszák meg annak Ideiglenes Központi Bizottságát. Eldöntötték azt is, hogy később Magyar-
országon a hazai szélsőbaloldalhoz csatlakozó elemekkel alakítják meg a végleges pártot. A „bolse-
vizmus bacilusainak” terjesztése érdekében a Magyar Csoport vezetőségének, 100-120 pártmunkás-
nak, valamint 80 agitátornak is haza kellett térnie még abban a hónapban.150

Az utóbbiak közé tartozott Németi Lajos is. Ő ugyan ekkor még nem tudott erről, hiába állította 
három önéletrajzában is ennek ellenkezőjét, azaz azt, hogy „1918. november 4-én […] Kun Béla elv-
társ javaslatára megalakítottuk a Kommunisták Magyarországi Pártját”.151 Valójában az események-
ről két nappal később értesült Nánássy György152 leveléből, akinek válaszul írta: „Nagyon szükséges 
volt, hogy valaki végre tájékoztasson pártunk ügyeiről és az újabb párteseményeket – miután azok-
nak közvetlen szemlélője én, a vidéken működő, csak ritkán lehetek – legalább hírek útján tudjam 
meg. – Komoly és soha nem pótolható veszteség, hogy nem vehetek részt a Magy.[ar] Kommunista  
Csoport történelmi jelentőségű ülésein, amelyek a magyarországi szoc.[ialista] forradalom előesté-
jén Moszkvában folynak.” Levelében azt ígérte Nánássynak, hogy találkoznak az ausztriai és magyar-
országi kommunisták konferenciáján november 10-én.153

Végül azonban másképp döntött, Moszkvába érkezése után nem sokkal elindult Magyarországra. 
Két agitátortársával, Bognár Gyulával154 és Karikás Frigyessel vágott neki az útnak november 8-án.155 
Kun Bélához és más kommunista társaihoz hasonlóan Németi Lajos álnéven tért haza, az egri katolikus 
kispolgári család szülötte zsidó üzletembernek álcázta magát, az útlevelén az állt, hogy ő Grün Andor, 
egy volt deportált magyar kereskedő.156 Minszkben szétváltak, mert arra a következtetésre jutottak,  
 

149 Kun Béla: A magyar októberi forradalomról. In: Kun Béla: Válogatott írások és beszédek. I. kötet. Budapest, 1966. 180-181 
(Eredetileg: Pravda, 1918. október 31.)

150 Milei: A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakításának történetéhez, 68-69.
151 NLh. Önéletrajz, 1967, 2. Csak az 1951-es önéletrajzában nem említi.
152 Nánássy György (? – ?) magyar kommunista politikus. Asztrahányban volt hadifogoly, 1918 áprilisában csatlakozott a kom-

munistákhoz. Elvégezte az agitátoriskolát, ezt követően egy ideig a Magyar Csoport titkára volt, Kun Bélával tért haza. A KMP KB-jának 
tagja lett. Nagybátyja detektívfelügyelő volt, együttműködött az 1919. februári letartóztatások idején a hatóságokkal. A Tanács-
köztársaság kikiáltása után Csehszlovákiába menekült, pamfletben támadta Kunékat.

153 Némethy Lajos levele Nánássy Györgynek, 1918. november 6. Közli: Milei György: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei 
magyar kommunista hadifogoly agitátoroknak a megszálló német csapatok és a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 
1918. június— november. In: Párttörténeti Közlemények, 13. évf. (1967), 3. sz. 120.

154 Bognár Gyula (? – ?) kommunista agitátor. Németi és Karikás mellett az ő neve is szerepel az 1918 novemberében hazatérők 
között. A Tanácsköztársaság után felelősségre vontak, mint bolsevikot, egy azonos nevű nyomdászt (1881-es születés) és egy ker-
tészt (1889-) is. Elképzelhető, hogy az egyikük megfeleltethető az említett személynek.

155 Tuza: Forradalmi küldetésben, 29.
156 NLh. Önéletrajz 1955, 1. 
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hogy csoportosan kockázatos átjutni a német fronton. Lengyelországon, Csehországon és Felső-Magyar- 
országon keresztül utazva, egy nappal Kun Béla előtt, a Magyar Népköztársaság kikiáltása idején ér-
kezett meg Budapestre.157

„Bárcsak órák választanának már el attól, hogy itt szerzett forradalmi tapasztalatainkat Magyar-
ország szegény, félrevezetett, dolgozó munkástömegei jövőjének megalapozására felhasznál-
hatnánk”158 – írta Nánássynak még Vjazmából. A hazatérők komoly hányadát nem a meggyőződés 
hajthatta, hanem a lehetőség, hogy pénzt kapnak a hazaútra, ezért itthon már nem segítették Kun 
Béláékat.159 Nem közéjük tartozott Németi azonban, aki a következő időszakban is követte a párt uta-
sításait.

A megérkezésének körülményei ennek ellenére nem teljesen tisztázottak. 1955-ös önéletrajzá-
ban azt írta, a „Visegrádi utcában, – ahol később a Vörös Újság szerkesztősége dolgozott – jelentkez-
tem Herschkovics160 elvtársnál”.161 Itt bérelt Kassák szobát, itt készítették már a háború alatt illegális  
kiadványaikat Korvin Ottóék, aki társaival már Kun Béla érkezése előtt bolsevikbarát akciót szervezett: 
repülőgépről kiszóratták a népköztársaság létrejöttét ünneplő tömeg felett Leninnek és Szverdlovnak162  
a monarchia népeihez intézett táviratát.163 A Dancza által összeállított anyag szerint azt mondta  
Németi, hogy már november 17-én jelentkeztek agitátortársaival a Savoy Szállodában, Kun Béla első 
lakásán.164 Ezt követően értesítették a Kun által már 1918 nyarán hazaküldött kommunistát, Seidler 
Ernőt a vezető érkezéséről.165

A következő napokban sorra győzködte Kun Béla a régi vezető szociáldemokratákat, de szinte 
senkit nem sikerült meggyőznie, hogy csatlakozzanak hozzá.166 November 24-én Korvin Ottó test-
vérének Városmajor utcai lakásában tartottak mintegy 35-40 személy – volt hadifoglyok, a szociál-
demokratákkal elégedetlen szakszervezeti vezetők, itthoni fiatal baloldali értelmiségiek – részvéte-
lével megbeszélést. A szűk körű találkozón megalapították a Kommunisták Magyarországi Pártját.167  
Azt azonban nem tudni, hogy ezen részt vett-e Németi Lajos. A legelső, 1951-es önéletrajzát leszá-
mítva, ahol csak általánosan ír erről az időszakról, azt állítja, hogy igen. A dátumok ugyan eltérőek 
– 1955-ben november 20-at ír, utána 24-et –,168 de ez csupán azzal áll összefüggésben, hogy az 1958 

157 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 10. 
158 Némethy Lajos levele Nánássy Györgynek, 1918. november 6. 122.
159 Hatos: Az elátkozott köztársaság, 388-389. A repülőgépről való röplapozást megemlíti 1967 után megjelenő visszaemléke-

zéseiben Németi, de nem derül ki, hogy valóban látta is ezt az akciót.
160 Nem találtam róla további adatot. Szerepel Herskovics I. az 1918. november végéig hazaküldött kommunisták listáján.  

Az 1920-as bécsi kommunisták között is említ Németi egy Herskovics nevű kommunistát.
161 NLh. Önéletrajz 1955, 1. 
162 Szverdlov, Jakov Mihajlovics (Nyizsnyij Novgorod, 1885. június 3. – Petrográd 1919. március 16.) kommunista politikus. 

1900-től vett részt az orosz szociáldemokrata mozgalomban, a párt második kongresszusán a bolsevikok mellé állt. 1905-ben az urali 
pártszervezetet irányította, ebben az időszakban ismerhette meg Uraszovot, 1906-ban letartóztatták. 1917-ben ismét a bolsevikok 
közé tartozott, 1917. november 8-tól az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság elnöke, ezt a tisztséget töltötte be Uraszov 
és Németi 1918-as futárküldetése idején is.

163 Lengyel József: Visegrádi utca. In: Lengyel József: Mérni a mérhetetlent. II. kötet. Budapest, 1966. 24-79. 
164 Kende János: Kun Bélára emlékezve. In: Budapest, 24. évf. (1986), 3. sz. 27.
165 Bentsur: Láng Európa szívében, 67. 
166 Borsányi: Kun Béla, 83-84.
167 Milei: A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakításának történetéhez, 74-79.
168 NLh. Életrajz, 1951, 1.; NLh. Önéletrajz, 1955, 1.; NLh. Önéletrajz, 1958, 2.; NLh. Önéletrajz, 1967, 2.;
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előtti hivatalos álláspont még az előbbi dátumot fogadta el. Milei György mindenesetre a KMP korai 
időszakáról szóló tanulmányában nem említi a nevét,169 és Németinek – egy kivételével – a nyomtatott 
visszaemlékezéseiben sem úgy szerepel, hogy „megalakítottuk” a pártot, hanem inkább úgy utalnak rá, 
hogy az tőle függetlenül „megalakult”.170 Elképzelhető, hogy ez az esemény is „utólag került a nap-
tárába”, hozzá hasonlóan mások is állították 1945 után, hogy részt vettek ezen az eseményen, habár 
nem tartózkodtak ott.171

Bárhogy is történt, Németi Lajos az első magyarországi kommunisták egyike volt, aki egészen  
a Tanácsköztársaság bukásáig „hivatásos forradalmár” maradt. Megélhetését a kommunista párt garan-
tálta – Lenin nemcsak jó tanácsokkal, hanem guruló rubelekkel is ellátta Kun Bélát.172 Németi kez-
detben Kispesten és Újpesten végzett agitációs munkát.173 A módszerek egyike volt az utcai „álvita”, 
amikor két KMP-s leállt a munkások közelében vitatkozni. Az egyikük a szociáldemokratát játszotta, 
a másik a kommunistát. Németi jellemzően az utóbbit alakította, aki a különböző – a kül- és bel-
politikán át az orosz forradalomig – témákban sorra „felülkerekedett” „vitapartnere” álláspontján.174

Az egykori újságírónak, Kun Bélának – Borsányi György szavaival élve – „szívügye” volt a média 
megteremtése: a legjelentősebb orgánumuk a Vörös Újság lett. A saját lap indítását már a november 
24-i pártalapítás értekezletén elhatározták, és a következő napokban azt is eldöntötték, hogy nem 
egy régebbi újságot vesznek át, hanem teljesen újat indítanak. Harsány propagandistákból, avagy 
tehetséges újságírókból nem volt hiány, s mint utaltam rá, pénzből sem. Vágó Béla, a népszerű Az Est 
című lap kiadóhivatalának volt vezetője, ekkorra pedig a Vörös Újság szerkesztőbizottságának tag-
ja, rendelkezett minden szükséges kapcsolattal, hogy elindulhasson a lap.175 A technikai előkészí téssel 
Seidler Ernő vezetésével bíztak meg egy csoportot, amelynek tagja volt Németi Lajos mellett két 
nyomdász, Mondok Gyula176 és Feczkó Árpád,177 valamint Vlagyimir Uraszov178 volt orosz hadifogoly, 
aki nemcsak bolsevik volt, hanem illegális nyomdák működtetésében is komoly tapasztalatokkal  
rendelkezett.179

169 Milei: A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakításának történetéhez, 74-79.
170 A kivétel: Németi: Negyven év múltán, 16.
171 Borsányi: Kun Béla, 84.; Hatos: Az elátkozott köztársaság, 394.
172 Borsányi: Kun Béla, 75.
173 NLh. Önéletrajz, 1955, 1. 1958-as önéletrajzában megemlíti Csepelt és Angyalföldet is.
174 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 40-41.
175 Borsányi: Kun Béla, 90-91.
176 Mondok Gyula (? – ?) kommunista párttag, nyomdász. Kun Béláné is megemlíti őt visszaemlékezéseiben. Tévesen néhol 

Mondok Sándorként említette Németi.
177 Feckó Árpád (? – ?) kommunista párttag, nyomdász. Kun Bélával tért haza Magyarországra. Tévesen néhol Feckó Józsefként 

említette Németi.
178 Uraszov, Vlagyimir Alexandrovics (Nyizsnyij Novgorod(?)/Perm(?), 1890(?) – Moszkva, 1969. február 4. előtt) orosz kom-

munista. Az 1905-ös orosz forradalom után 1906-ban csatlakozott a bolsevik mozgalomhoz, később Jakutiába száműzték. 1914-ben 
osztrák-magyar hadifogságba esett, magyarországi hadifogolyként az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt helyi csoportjá-
ban működött. Segítette a Galilei Kör tagjait, hogy illegális nyomdát állíthassanak fel. A világháború utolsó időszakában álnéven 
élt Budapesten. 1918 novemberében felvette Kun Bélával a kapcsolatot, decemberben futárként küldték Leninhez, kísérője Németi.  
A proletárdiktatúra kikiáltása után visszatért, a Lenin-fiúk egyetlen orosz tagja volt. A Tanácsköztársaság bukását követően álnéven 
hazatért, mint volt orosz hadifogoly. 1959 után többször találkozott személyesen Németivel, visszaemlékezései magyarul is megje-
lentek. 1968-ban megkapta a magyar Munka Vörös Zászló Érdemrendet. A betiltott Agitátorok című magyar film részben az ő emlékei 
alapján készült. 

179 Tuza: Forradalmi küldetésben, 26-27.
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„Én voltam […] a hallgatag votják”

Az első nyomda, amit találtak, egy pincehelyiségben volt a József nádor téren, de papírt nem 
tudtak szerezni. A problémát Uraszov oldotta meg december 4-én, aki orosz hadifogoly-kapcsola-
tai segítségével tudott venni néhány bálát a Globus nyomdából. Újabb nehézségeket okozott, hogy  
– Németi szerint – a nyomdatulajdonos szabotázsa miatt elromlott a gyorssajtót működtető villany-
berendezés, azonban a munkát így is megkezdték.180 „Egyik este hozzáláttunk a lap nyomtatásához. 
Forgatni kellett a lendítőkereket, ezért nagy erőfeszítésre volt szükség, hogy akárcsak egyetlen le-
nyomatot is kaphassunk. E történelmi estének minden résztvevőjéről csorgott a verejték… Sorban 
forgattuk a kereket: Feckó, Németi Lajos, Seidler és én. A Központi Bizottság tagjai is segítettek:  
Kun Béla, Szántó Béla és Korvin Ottó, Vágó Béla és még két elvtárs, de a munka rosszul és lassan 
haladt” – írta visszaemlékezésében Uraszov. Hiába érkeztek újabb oroszok segíteni, mégsem halad-
tak megfelelően. A rendelkezésre álló technika újság nyomtatására gyakorlatilag alkalmatlan volt.181  
Végül Kun Béla elintézte, hogy az Egyesült Fővárosi Nyomda gyorssajtóján dolgozzanak, azonban itt 
sem működött a villanyberendezés – Németi itt is szándékosságot sejtett. Seidler végül szerzett villany-
szerelőt, aki megoldotta a problémát, így másnap, december 7-én megjelenhetett a Vörös Újság.182  
A párt alapításnál is jelentősebb dolog történt: a rikkancsoknak köszönhetően láthatóvá vált a KMP.

„Én voltam […] a hallgatag votják”

Egyes helyeken azt állította Németi Lajos, hogy a második, máshol azt, hogy a harmadik szám meg-
jelenését követően kapta azt a feladatot, hogy térjen haza vidékre, kezdje Egerben szervezni a kom-
munistákat. Akár december 10-e (vagy 11-e), akár 14-e után kapta a feladatot, csak rövid ideig  
végezhette ezt, mert december 20-án újból Budapestre rendelték.183

A KMP KB határozata értelmében ugyanis Uraszovot Moszkvába küldték Leninhez, kísérőjéül pedig 
a határátkelésben már tapasztalatokat szerzett Németit jelölték ki, akinek egyben az orosz bolsevikok 
üzeneteit is el kellett hoznia a hazaúton.184 Pontosan nem tudjuk, hogy mennyi futár volt, de az bizo-
nyos, hogy rendszeresen kapcsolat állt fenn Moszkva és a budapesti kommunisták között: így érkeztek 
az utasítások, valamint a párt finanszírozására szánt összegek Lenintől. Körülbelül a Magyarországi  
Tanácsköztársaság kikiáltása utáni napoktól távírókapcsolat is működött a két állam között, ennek 
ellenére időnként szükség volt a személyes kommunikációra is: ennek leghíresebb példája Szamuely 
Tibor (részben) repülővel megtett útja Ukrajnába és Oroszországba 1919 májusában.185

180 Tuza: Forradalmi küldetésben, 29.
181 Németi Lajos. In: 70 éve alakult meg a KMP. Budapest, 1988. 7:03-7:33; Németi: Egy internacionalista visszaemlékezései, 

38.; Uraszov, V.: Az orosz forradalmárok segítenek. In: Nagy idők tanúi emlékeznek, 39-40. Uraszov azt írja, hogy ő és Seidler találta  
a nyomdát, míg Németi szerint Mondok és Feczkó bukkant rá. Eltérés az is, hogy Németi a legtöbb visszaemlékezésében már az Egye-
sült Fővárosi Nyomdában történtként írta le az eseménysort, s nem említette, hogy Kun Béláék besegítettek volna a munka fizikai 
részébe. (Egyetlen kivétel az 1988-as hanglemez, itt Németitől Uraszov változata hallható.) A kommunista kánon Uraszov változatát 
fogadta el Kunról, de összefügghetett azzal, hogy Balázs Béla „Ég a Tisza” című filmjében is „megörökítette” ezt.

182 Tuza: Forradalmi küldetésben, 29-30. Az események leírásánál a Tuza-kötetet követtem. Az 1972-es visszaemlékezésében 
Németi az elromlott villanyberendezést csak az Egyesült Fővárosi Nyomda esetében említi.

183 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 13-14.; Tuza István: Nem, nem bukott el! In: Egri Népújság, 1978. március 19. 3. 1967-es 
önéletrajza szerint 1918. december 22-én rendelték Budapestre.

184 Németi: Negyven év múltán, 20.; Uraszov: Az orosz forradalmárok segítenek, 40.
185 Borsányi: Kun Béla, 403.; Hajdu: A Magyarországi Tanácsköztársaság, 211-218, 414-415.
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Uraszov szerint december 20-án, vagy 21-én indultak útnak,186 Németi Lajos pedig valahol 28-i,  
máshol 29-i érkezésre emlékezett.187 Az utazás – a kor viszonyai között – rejtegetett kihívásokat.  
Már az induláskor problémaként merült fel, hogy Németi orosz nyelvtudása nem tökéletes, ezért, 
Uraszov ötletére, úgy döntöttek, hogy mivel emlékeztet az arca a votjákokéra, „vjatszki kormányzó-
ságbeli munkásnak” adja majd ki magát. A „hallgatag votják” helyett ezért elsősorban orosz társa 
beszélt. Csehországon és Lengyelországon keresztül vonattal utaztak, a lengyel hivatalnokokkal  
Uraszov tárgyalt.188 Az ezt követő utat Leninék befolyási övezetéig részben gyalog, részben szá-
non tették meg. Habár véget ért a világháború, keleten maradtak a felbomló német haderő katonái 
egészen 1919 februárjáig, így az általuk még őrzött frontvonalon is át kellett kelniük.189 Mind egy  
– valószínűleg Uraszov szavai alapján író – szovjet szerzőnél, mind Németinél megjelent a „kicsele-
zett” részeg német katonák története. Az előbbi szerint Breszt-Litovszkban egy vendégfogadóban úgy 
sikerült elkerülniük egy razziát, hogy leitatták a náluk lévő pálinkával az őket igazoltató katonát, majd 
eltűntek. Németi erről nem beszélt, de arról igen, hogy Breszttől mintegy 200 kilométerre Baranovi-
csiig jutottak vonattal, ahol egy kocsist fogadtak, hogy elvigye őket a frontvonalig. A németek azon-
ban már megállították őket az előtt, hogy eljutottak volna odáig. Uraszov és Németi viszont ekkorra 
már erősen ittasnak tettették magukat. „Katona urak! Engedjenek meg a vakmerőségért, de én és 
jókomám meghívnánk önöket néhány pohár vodkára. Ne utasítsanak vissza, drága felszabadítóink!” 
– idézte Uraszovot Németi. A németek egy ideig elkísérték őket a szánon, fogyasztottak a vodkából, 
majd továbbengedték a futárokat.190 

Moszkvában először a Drezda Szállóba az OK(b)P Magyar Csoportjához és a Szociális Forradalom szer-
kesztőségébe mentek, majd az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság elnökéhez, „Uraszov  
földijéhez”, Szverdlovhoz, végül a Pravda szerkesztőségébe. Másnap Németi az Internacionalisták Kór-
házában beszélgetett a parancsnokkal a magyar politika kérdéseiről, orosz társa Lenin előtt tett jelen-
tést.191 A Kremlben Uraszov átadta Kun Béla üzenetét, a Vörös Újság addig megjelent számait Leninnek, 
valamint beszámolt a KMP működéséről, a hatalomátvétel irányába tett lépéseiről.192

Németi és Uraszov érkezésével, valamint az elhozott Vörös Újságokkal összefüggésben lehet, hogy 
a Szociális Forradalom ekkor számolt be először nagy terjedelemben a KMP működéséről. Ezt erő-
síti meg az is, hogy a hírek – egy Pester Lloydban megjelent szegedi hírt leszámítva – elsősorban  
a december 12. előtt történt eseményeket mutatták be, viszont egy 21-én kezdődő előadássorozatot 
csak említenek, de tartalmát nem közlik.193 Egy későbbi számból kiderül, hogy a december 7. és 21. 
között megjelent Vörös Újságok voltak meg Rudnyánszkyéknak, ha ezeket Németiék hozták, akkor 
valószínűleg 21-én indulhattak útnak.194

186 Uraszov: Az orosz forradalmárok segítenek, 40.
187 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 14.; Németi: Negyven év múltán, 20.
188 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 42-43.; Tuza: Forradalmi küldetésben, 31.
189 Davies, Norman: Lengyelország története. Budapest, 2006. 730-731.
190 Kopanyevics, Nyil: Küldetés Leninhez. In: Dolgozók Lapja, 1967. október 26. 2.; Németi: Negyven év múltán, 20.; Tuza:  

Forradalmi küldetésben, 31-32.
191 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 14.; Németi: Küldetésben Leninnél (1958), 117.
192 Kopanyevics, Nyil: Küldetés Leninhez, 2-3. A cikk szerint december 24-én járt Leninnél Uraszov, ez valószínűleg téves.
193 Szociális Forradalom, 1919. január 1. 2-3.
194 Szociális Forradalom, 1919. január 15. 4.
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„Mozgalmi munkám folytatására Egerbe utaztam”

Habár Uraszov a Tanácsköztársaság kikiáltása után visszatért Magyarországra, mégis csak 38 évvel 
később találkozott ismét magyar társával. Németi Lajos egy magyar kommunistával, Gürtler Jánossal195 
indult el vonattal Minszk felé, futár mivoltukat bizonyító igazolványukat január 11-én állították ki. 
Az orosz nyelvű dokumentum szerint „fontos pártcélból futár minőségben tartanak sürgősen Minszk 
felé”, és megkérte a szovjet hivatalokat, hogy segítsék őket az adminisztratív teendőkben, valamint 
a vonatra való „felszálláskor soron kívüli elsőbbséget élvezzenek”. 196 Hazafelé tartó hadifoglyoknak 
álcázták magukat Németiék, azonban katonaládájuk csak külsőre nézett ki szabványosan, valójában 
duplafenekű volt, a fenék két része közé helyezték a továbbítandó küldeményeket.197 Budapestre 
valamikor január közepén, második felében érkezett meg – különböző helyeken négy eltérő dátum 
olvasható.198

„Mozgalmi munkám folytatására Egerbe utaztam”

Miután Németi átadta Rudnyánszky Endre üzenetét Kun Bélának, valamint beszámolt a szovjet-orosz-
országi fejleményekről, a pártvezető ismét Egerbe küldte pártmunkára.199 „Kun elvtárs figyelmezte-
tett, hogy további szervezkedésünk következtében, ha a pártvezetőség veszélybe kerülne, azonnal 
utazzam Pestre és keressem vele az érintkezést” – írta önéletrajzában.200

Németi Lajos ismét Eger felé vette az irányt, ahol nem volt könnyű dolga – mi sem bizonyítja 
ezt jobban annál, hogy Heves megyében nem alakult meg a kommunista párt szervezete a Tanács-
köztársaság kikiáltásáig.201 Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne működtek volna kommunisták, 
vagy velük szimpatizáló személyek. Közülük a legjelentősebb egyértelműen Németi volt, erre pre-
desztinálta Szovjet-Oroszországban végzett tevékenysége is. A szociáldemokraták számára is ő volt, 
ahogy Kolacskovszky Lajos fogalmazott, „az egyetlen igazi kommunista”,202 amit bizonyít az, hogy 
a Tanácsköztársaság kikiáltása után már a hatalomban is ő képviselte a volt KMP-t. A következő  
bekezdésben röviden felvázolom, hogy milyen viszonyok között végezte munkáját a hatalomátvételig 
Németi Lajos.

Habár Egert sem kerülték el a világháborúhoz kapcsolódó nehézségek, mégis viszonylag béké-
sen zajlott le az átmenet az Osztrák-Magyar Monarchiából a Magyar Népköztársaságba. 1918. októ-
ber 28-án Károlyi Mihály politikusa, Vass János vezetésével a helyi Függetlenségi és ’48-as Párt  

195 Nem találtam róla további adatot. Németi szerint Hirtler János volt a neve, de az igazolványon a fenti név olvasható.
196 PIL VIII. főcsop. 501. f. 1. á.a 140 fsz. Igazolvány, 1919. január 11.
197 Németi Lajos: Harcban a munkáshatalomért. Moszkvából Egerbe. In: Népszava, 1969. február 8. 3.
198 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 14.; Németi: Harcban a munkáshatalomért. Moszkvából Egerbe, 3.; PIL VI. főcsop. 709 fő. 

35. ö. e. 181.; Tuza István: Németi Lajos. In: Pártélet, 32. évf. (1987), 8-9. sz. 141. Január 12., 14., 21. és 22. is előfordul a Budapestre 
érkezés dátumaként, az igazolvány alapján az utóbbi kettő tűnik valószínűbbnek.

199 Németi: Harcban a munkáshatalomért. Moszkvából Egerbe, 3. A Dancza-interjúban Rudnyánszky helyett az áll, hogy az 
„az orosz elvtársak” üzenetét adta át.

200 NLh. Önéletrajz, 1958. 2. 
201 Nagy József (felelős szerk.): A polgári demokratikus forradalom és Tanácsköztársaság Heves megyében (1918-1919). 

Dokumentumgyűjtemény. Eger, é.n. 8. Helyesebben ezt fogadta el az 1949 utáni helytörténetírás, de Németi máshogy emlékezett 
erre.

202 Kolacskovszky Lajos: Az „őszirózsás” – forradalom és a Kommün Heves megyében /Visszaemlékezések/. Eger, 1969. 14. 
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megválasztotta az egri Nemzeti Tanácsot, amelynek tagja lett a város polgármestere, Jankovics Dezső 
is. Az őszirózsás forradalom napján az egész képviselőtestület kiállt a Magyar Nemzeti Tanács mellett. 
A megyei és városi tisztviselők is felesküdtek az új hatalomra november 3-án, majd nem sokkal ké-
sőbb az egri érsek és a helyi papság is követte példájukat.203

Kezdetben a legjelentősebb politikai erőknek a – következő hónapokban fokozatosan széteső –  
Károlyi-párt mellett az Országos Radikális Párt, valamint a Magyar Szociáldemokrata Párt voltak  
tekinthetőek. Az utóbbi folyamatosan erősödött, egyrészt azzal, hogy a párt lakhatást, ellátást bizto-
sított a munkanélkülieknek és a hazatérő katonáknak, másrészt pedig helyi szakszervezeteket hozott 
létre.204 Erős, és emellett egyre durvább hangvételű cikkeket jelentettek meg a sajtóban vélt és valós 
ellenfeleikkel szemben. Kampányuk sikerét mutatja, hogy nemcsak – az Egerben kis számban jelen 
lévő – klasszikus ipari munkásság állt be mögéjük, hanem decemberben létrejött a földmunkás szak-
osztályuk, és ugyanezen hónap 20-án az egri katonák és rendőrök után csatlakoztak hozzájuk a Heves 
vármegyei csendőrök is. A folyamat betetőzését az jelentette, amikor a következő év első hónapjaiban 
már testületileg melléjük álltak többek között az orvosok és a pedagógusok is.205 1919 márciusára 
lefedték szinte a teljes helyi közösséget, egyértelműen ők lettek a meghatározó politikai erő.

Németi Lajos kommunista pártszervezési kísérlete több szempontból is nehézségekbe ütközött.  
A fővárosban sikeresen megszólított célcsoportokat, mint a munkanélkülieket, a leszerelő katonákat, 
a rokkantakat, a szociáldemokraták még az ő december közepi érkezése előtt maguk mögé állították 
Egerben. A késedelmes kezdés mellett az sem könnyítette meg a helyzetét, hogy nem tartózkodott 
eleget a városban, hiszen decemberben csak néhány napot volt itt, a munkáját pedig csak januárban 
tudta folytatni. Kevés személyre tudott támaszkodni. A hozzá hasonlóan agitátoriskolát végzett másik 
egrit, Pelyhe Jánost a jelentősebb Miskolcra küldték, a néhány itt talált, magát kommunistának valló 
személyt is inkább szimpatizánsnak, mint valódi bolseviknak gondolta Németi.206

Az események után negyven évvel azt állította, hogy az ő szerepének köszönhetően alakult ki egy 
erős baloldali ellenzék a szociáldemokrata párton belül Egerben.207 Ez erőteljes túlzásnak tűnik, habár 
befolyást gyakorolhatott például az MSZDP balszárnyához tartozó, a tanácsköztársaság idején kom-
munistává váló Kolacskovszky Lajosra, akinek állítólag interjút adott az oroszországi élményeiről.208 
Kolacskovszky 1945 után az egri kommunista múlt első krónikása lett, ő írta meg, hogy Lenin Állam  
és forradalom című kötetének példányait Németi hozta el először a városba.209 Ez szintén azt erősíti 
meg, hogy a KMP által rábízott feladatokat igyekezett ellátni. 1972-ben azonban már ennél komo-
lyabb szervezőmunkára emlékezett Németi Lajos.

203 Molnár Dávid: Eger város társadalmi és politikai viszonyai 1918-1919-ben. Eger, 2018 (kézirat). 39-43.; Nagy József:  
Az 1918-as polgári demokratikus forradalom és Tanácsköztársaság Heves megyében. Eger, 1955. 6-7. 

204 Molnár: Eger város társadalmi és politikai viszonyai 1918-1919-ben, 49-52.
205 Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára (a továbbiakban MNL HML) IV. főcsop. 417 f. 60. á. 2344. Kálnoky István:  

A proletárdiktatúra története Egerben. Eger, 1921 (kézirat). 41-46.; Szecskó Károly: A Heves megyei munkásmozgalom rövid törté-
nete 1962-ig. Eger, 1977-78. 13-14.

206 Csiffáry: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt, 63-64.
207 NLh. Önéletrajz, 1958. 2. 
208 Ennek nyomát sem én, sem Kolacskovszky életének kutatója Szecskó Károly nem találta. Csiffáry Gergely is csak Németi 

szavaira hivatkozik említésénél.
209 Kolacskovszky: Az „őszirózsás” – forradalom és a Kommün Heves megyében /Visszaemlékezések/, 14.
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„1919. január 22-én, visszaérkezésem napjának délutánján értekezletre jöttünk össze az egri elv-
társakkal, és a Piac-téren (ma Dobó-tér) az Otthon kávéház egyik helyiségében megalakítottuk a KMP 
egri szervezetét. A pártszervezet vezetői: Jaksi Ferenc kőműves, Czvancziger Lajos vasmunkás, Szepesi 
András földműves és e sorok írója lett” – írta nyomtatásban megjelent visszaemlékezéseiben Németi 
Lajos. Minderről azonban csak ő számolt be, más bizonyíték nincsen, így nem egyértelmű, hogy ez 
valódi pártszervezet, egy kísérlet a megalakítására, esetleg csupán egy baráti összejövetel szere-
pét túlozta el utólag Németi, de valószínűleg ezt az értekezletet a KMP nem ismerte el hivatalosan.  
Ezzel együtt úgy vélekedett ugyanitt, hogy az „egri pártszervezet tagjainak lelkes agitációja nyo-
mán egyre népszerűbb lett a párt és programja az egri ipari és mezőgazdasági munkások körében”.210 
Németi az egyik önéletrajzában azt írta, hogy „amikor a rendőrség feldúlta a Vörös Újság szerkesz-
tőségét,211 engem is megfenyegetett az SZDP egri vezetősége, hogy ha felforgató tevékenységemet 
továbbfolytatom, rendőrkézre ad. Ennek ellenére én továbbdolgoztam Pártunk célkitűzéseiért.”212 
Valószínűleg a Vjazmából már ismert agitációs módszereket alkalmazta, beszélt a Szovjet-Orosz-
országban lezajlott eseményekről, valamint népszerűsítette a szövetkezetesítést az egri Szarvas 
kaszárnyában.213 A korabeli sajtóból csupán annyi derül ki, hogy voltak, akik egyetértettek a párt prog-
ramjával, mert március 10-én egy szociáldemokrata gyűlésen két kommunista szimpatizáns is felszólalni 
kívánt. Igaz – a levezető elnök szándékai ellenére –, nem engedték szóhoz jutni őket, sőt a testi épségü-
ket is nehéz volt megóvni, így inkább eltávolították mindkettejüket a rendezvényről.214

A fentieket összefoglalva azt gondolom, Németi végzett bolsevik agitációt a városban, ez azonban 
– részben rajta kívül álló okok miatt – nem lehetett sikeres, azt azonban elérte, hogy más baloldaliak 
szemében, helyben ő lett a kommunizmus arca. 

„Küldetésben Leninnél”

Valamennyivel sikeresebben haladt néhány nagyvárosban – például Szegeden, Debrecenben –  
a kommunista eszmék terjedése, de a legtöbb helyen Németihez hasonló módon kevés eredményt ér-
tek el az agitátorok. Nem tudták a parasztságot megszólítani, a munkásságot is csak részben, néhány 
üzemben és szakmában, például a vasiparban. A KMP gyakorlatilag igazán csak a fővárosban számított 
jelentékeny erőnek. Veszélyességüket azonban növelte, hogy szinte nyíltan az akkori hatalom meg-
döntésére készültek.215

Hiába állt össze a párt „vezérkara” volt háború előtti szociáldemokrata káderekből, radikális balol-
dali értelmiségiekből, társadalmi bázisukat mégis mások adták. Kun Béla tanult Lenintől, elsősorban 
azokra épített, akik a háborúban vagy a háború végével kilátástalan helyzetbe kerültek: az elégedetlen  

210 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezései, 44-46.
211 1919. február 3-án a rendőrség házkutatást tartott a lap szerkesztőségében.
212 NLh. Önéletrajz, 1955. 2. 
213 Tuza István: Nem, nem bukott el!, 3.
214 Csiffáry: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt, 65.
215 Borsányi György: Októbertől márciusig. Budapest, 1988. 188.; Hatos: Az elátkozott köztársaság, 399-400.
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volt katonákra, az egészségüket örökre elvesztő hadirokkantakra, a munkanélküliekre.216 A magyar bol-
sevikok céljaik elérése érdekében nem riadtak vissza a durva szociális demagógiától sem. Arra biztatták 
a lakásbérlőket, hogy tagadják meg a lakbér fizetését – mindössze 20 ház állt melléjük. Kun bedobta  
a köztudatba azt a követelést, hogy a legénységi katonáknak ugyanannyi leszerelési illeték jár,  
mint a tiszteknek: 5400 korona – miközben ő maga is tudta, hogy ennek kifizetése lehetetlen volna  
az adott gazdasági helyzetben.217 Az ígéretről el is feledkezett március 21. után, „aki továbbra is követeli 
az 5400 koronás kiegészítést, ugyanennyi golyót kap a testébe” – üzente.218

1919 januárjától megsokasodtak a sajtó elleni fizikai atrocitások, a támadók jellemzően a kom-
munisták társadalmi bázisából kerültek ki. Január harmadikán a hadirokkantak verték szét a jobb-
oldali Rokkantújság című lap szerkesztőségét egy nekik nem tetsző cikk miatt, és ugyanezen a napon  
Az Est bulvárlap székháza előtt is kommunista jelszavakat skandáltak, habár itt legalább nem romboltak. 
Január 23-án háromezer felheccelt munkanélküli vasbotokkal verte szét a Pesti Hírlap szerkesztőségét 
– a rendőrség „véletlenül” késve ért ki.219

Ebbe a sorba illeszkedik a Népszava szerkesztőségének megtámadása február 20-án. Ezen a na-
pon a munkanélküliek gyűlést tartottak, majd átvonultak a Vörös Újság szerkesztősége elé, ahol Kun  
Szamuelyvel és Vágóval próbálta feltüzelni az összegyűlteket. „Ne tűrjétek, hogy a Népszava mocskoljon 
titeket” – mondta Vágó, amit szó szerint értelmezett a hallgatóság: elindultak a lap szerkesztősége felé. 
Most viszont jelen volt a karhatalom, lőfegyverek pedig mindkét oldalon rendelkezésre álltak. Nem tudni,  
ki lőtt előbb, és pontosan ki-kire tüzelt, csak a végeredmény ismert. Összesen nyolcan haltak meg:  
közülük kettő rendőr volt, három népőr, két fő pedig csak véletlenül ott tartózkodó járókelő.220

Még aznap este elhatározta a minisztertanács a kommunisták letartóztatását: a döntés felelős-
ségét a szociáldemokratákra bízták, Böhm Vilmos, Peidl Gyula is ezt javasolta, egyedül Garami Ernő  
aggódott, nehogy mártírokat csináljanak a bolsevikokból. Jellemző a helyzetre, hogy még meg sem 
tette a rendőrség a szükséges intézkedéseket a letartóztatások foganatosítása érdekében, de egy  
velük szimpatizáló detektívnek köszönhetően Szamuely Tibor már értesítve is lett, így ő illegalitásba 
tudott vonulni. Kun Bélának is szóltak, de ő vállalni kívánta a börtönt, ezért még 20-áról 21-ére virra-
dóra őrizetbe vették őt, valamint a párt fontosabb vezetőinek többségét Nánássytól Vágóig, február 
végéig mintegy 55 főt. A kommunisták ekkor már készültek a(z akár fegyveres) hatalomátvételre,  
habár még nem látták elérkezettnek az időt. Erről minden bizonnyal a rendőrségen is tudtak, nem vélet-
lenül javasolta Dietz Károly rendőrkapitány november végétől kezdve többször is, hogy tartóztassák le 
a kommunistákat. E szándék végrehajtását általában éppen a szociáldemokraták akadályozták meg.221

A tíz nappal korábban meghozott népköztársaság védelméről szóló törvény alapján akár tizenöt 
év fegyház is várhatott volna Kun Bélára, és öt-öt év minden kommunistára. A közhangulat is a kom-
munisták ellen fordult, másnap száz-százötvenezer szociáldemokrata vonult fel… majd százszorosa  

216 Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. München, 1923. 96-101.
217 Borsányi: Kun Béla, 111.
218 Bentsur: Láng Európa szívében, 134.
219 Borsányi: Októbertől márciusig, 184-185.; Breit József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös  

háború története. 1. köt. Budapest, 1925. 70-71.
220 Borsányi: Kun Béla, 112-113.; Borsányi: Októbertől márciusig, 190-191.
221 Borsányi: Kun Béla, 114-115.; Hajdu Tibor: Március huszonegyedike. Budapest, 1979. 14-17.
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a 20-án a Népszavát megtámadó csoportnak. Végül azonban Garaminak lett igaza annak köszönhetően, 
hogy 21-én délelőtt a Mosonyi utcai Toloncházban a bosszúszomjas rendőrök véresre verték Kun Bélát.  
A pártvezér ugyan pár napon belül felépült, de Az Est a címlapján brutális erőszakról számolt be 
„Agyonverték Kun Bélát” címmel.222 A terroristából mártír lett. Kezdetben a toloncházban őrizték  
a kommunistákat, de a sajtóban megjelent hírek miatt gyorsan javultak a körülmények, az elfogot-
takat – kivéve Kun Bélát – már 23-án átszállították a Gyűjtőfogházba. Pár nappal később – Kun fele-
ségének a kérésére – átkerült a pártvezér is a Gyűjtőfogház kórházába, ennek köszönhetően naponta 
ülésezhetett a KMP Központi Bizottsága Kun betegágya mellett.223

A letartóztatás híréről még 21-én délután tudomást szerzett Németi Lajos, és Kun Béla januári 
utasításának megfelelően Budapestre utazott vonattal. A rendelkezésre álló források alapján ez nem 
egyedi parancs lehetett, más vidéki agitátorok is hasonlóképpen cselekedtek. A fővárosban felvette 
a kapcsolatot „Guth224 elvtárssal”, az illegális párt egyik vezetőjével. Németit ezt követően Csepelre 
küldték pártmunkára.225

Itt kapta azt az utasítást, hogy menjen a Gyűjtőfogházba Kun Béláékhoz. „A vezetőség néhány tag-
jával226 beszéltem, nem pártügyekről, – mert a kopók ott jártak a látogatók között – hanem közömbös 
dolgokról. Távozásom előtt Kun Béla egy kis cédulát csúsztatott a kezembe. Csak kint nézhettem meg. 
Ez állt rajta: Párthatározat: azonnal induljon Moszkvába Lenin elvtárshoz. Számoljon be” – írta 1955-
ben a látogatásról.227 Úgy emlékezett rá, hogy Kun Béla ekkor „még fején és arcán viselte a rendőri 
bántalmazás nyomait”.228

Visszaemlékezéseiben, önéletrajzaiban különböző dátumok szerepelnek: a legkorábbi február 23-a, 
a legkésőbbi 28-a,229 a következő bekezdésben a lehetséges alternatívákat vázolom fel az adatokat 
összevetve. Február 23-a és 24-e csak akkor lehet helyes, ha a helyszín a Mosonyi utca, mert akkor 
ott volt Kun. Azonban ezt, egyetlenegy, 1970-ben egy vidéki lapban megjelent anyagot leszámítva,230 
sehol nem állította, viszont akár logikus is lehet, ha azt a célt feltételezzük, hogy minél hamarabb 
beszámoljanak a letartóztatás tényéről a kommunisták. Amennyiben azonban a helyszínt, valamint  
e két dátumot kizárjuk, marad az a lehetőség, hogy valamikor 26-a és 28-a között jutott be Németi,231 

222 Borsányi: Kun Béla, 114-115.; Breit: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története, 75.; 
Hajdu Tibor: Március huszonegyedike, 15.; Hatos: Az elátkozott köztársaság, 403-404.

223 Szántó Béla: Emlékezés a Magyar Tanácsköztársaságra. In: Párttörténeti Közlemények, 5. évf. (1959), 1. sz. 127.
224 Valószínűleg Guth Antalról van szó. Guth Antal (Szamoskorod, 1886. március 26. – ?) orvos, kommunista politikus. Tarta-

lékos katonatisztként 1916-ban Szolnokon orvos, előbb a szociáldemokratákkal lépett kapcsolatba, majd elsők között csatlakozott  
a KMP-hez, az utóbbi párt ún. „második Központi Bizottságának a tagja”, amely átvette a februárban bebörtönzött kommunista veze-
tők helyett az irányítást. A Tanácsköztársaság idején helyettes népbiztos, majd népbiztos. A Tanácsköztársaság bukása után emigrált, 
ő fordította le A tőke első kötetét magyar nyelvre. Az 1930-as években még élt. 

225 Petrák Katalin: Guth Antal. In: Pártélet, 31. évf. (1986), 3. szám. 89-90. Tuza: Forradalmi küldetésben, 33-34.
226 Seidlerrel és Jancsikkal a Tuza-kötet szerint.
227 NLh. Önéletrajz, 1955. 2. 
228 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 17. 
229 Az 1956-os Szabad Népben megjelent cikke szerint 1919. február 23-án történt az eset. Azonban február 24. olvasható  

az 1958-ban írt önéletrajzában, 27-ike pedig az 1955-ösben és az 1967-esben. 26-a szerepel az 1972-es visszaemlékezésében, 
28-a a Dancza-interjúban. Más tekintetben az utóbbi két szöveg azonos. 

230 Tóth Ferenc: Szemtől szemben a nagy forradalmárral. In: Délmagyarország, 1970. április 22. 4.
231 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 17.; Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 60-61.; Németi Lajos: Küldetésben 

Leninnél. In: Szabad Nép, 1956. április 23. 2.; NLh. Önéletrajz, 1955. 2.; NLh. Önéletrajz, 1958. 3.; NLh. Önéletrajz, 1967. 2. 
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a legvalószínűbbnek ezeket a napokat tartom. Ekkor már a Gyűjtőfogház rabkórházában tartózkodott Kun. 
Az ’50-es évek végén megjelent visszaemlékezések szerint a KB tagjai és a felesége is ott látogatták 
meg naponta. Nem találtam arra vonatkozó forrást, hogy a pártvezér a fogadóhelyiségben is megjelent 
volna ebben az időszakban – habár az is elképzelhető, hogy Kun cetlije közvetítéssel ért el a betegágytól 
Németi kezéig, erre volt is korábban példa más személlyel. Azt több forrásból tudni, hogy Kun március  
3-án költözött át innen elvtársaihoz. Egy külön álló udvari épületben helyezték el mindegyiküket,232  
tehát teljes mértékben még az sem zárható ki, hogy ezt követően járt ott Németi. Szinte egyedül az tűnik 
biztosnak, hogy – valamelyik nap – délután kettő órakor lépett be a fogház ajtaján.233 Azt is több helyen 
megemlíti, hogy utána a fogság helyétől nem messze lévő temetőben olvasta el a szöveget, de ez is  
kevés támpontot ad: a Mosonyi utca közelében a Fiumei Úti Sírkert, a Kozma utcánál pedig az Új Közte-
mető található. A legtöbb szövegváltozatban a Köztemető szerepel,234 viszont az egyik korai visszaemlé-
kezésben jóval általánosabban fogalmaz, a „közeli temető” kifejezés olvasható.235

Németi a látogatást követően visszatért a párt illegális központjába, ahol a megbeszélésen el-
mondták neki, hogy a kommunista pártról, a közéleti és katonai helyzetről milyen információkat 
osszon meg Leninnel, valamint átbeszélték az utazás részleteit. Nem sokkal később – egy, vagy két 
napon belül236 – elindult Vjazma felé, hazainduló orosz hadifogolynak álcázva magát. Az elképzelés 
kifejezetten kockázatos volt, hiszen Németi még ekkor is gyengén beszélte az orosz nyelvet,237 így 
nehezen hitethette el, hogy ő valóban helyi. Ezen kívül már feltételezhetően tudhatták Budapesten, 
hogy a február elején a Komintern első kongresszusára induló Rudas Lászlót le is tartóztatták a galíciai 
hatóságok, aki egyébként csak a hónap végén történő újabb próbálkozás után jutott el Moszkvába 
április(!) elején.238

Problémát jelentett, hogy pont ebben az időszakban változtak meg drámai módon a viszonyok  
a Németi által ismert határátékelési helyen: a szovjetek és a lengyelek között ellenségeskedések 
kezdődtek Bereza Kartuszkánál, Breszt és Baranovicsi között félúton. A véletlenül kirobbant össze-
csapásokból hamarosan lengyel-szovjet háború alakult ki – ebben az időszakban indult meg a lengyel 
előrenyomulás kelet felé.239 

A visszaemlékezések alapján az út mintegy egy hétig240 tartott Moszkváig a Németi által ismét 
megjárt útvonalon: Felső-Magyarország – Csehország – Lengyelország vonattal Bresztig. Itt ugyan 
küzdelem árán, de sikeresen fel tudott szállni az egyetlen vonatra, amely Baranovicsibe ment,  

232 Kun Béláné: A Visegrádi utcától – az egyesülésig. In: Kortárs. 3. évf. (1959), 318-320.; Szántó Béla: Emlékezés a Tanács-
köztársaságra. In: Párttörténeti Közlemények, 5. évf. (1959), 1. sz. 121-144.

233 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 61.
234 Legkorábbi említés: Németi: Küldetésben Leninnél (1956), 2.
235 PIL VI. főcsop. 709 fő. 35. ö. e.183.
236 A Dancza-interjú és az 1956-os Szabad Nép cikk alapján azt mondta, hogy másnap indult el, és ugyanez szerepel az 1967-es 

önéletrajzában. Az 1955-ös és 1958-as önéletrajzai szerint viszont csak két nap múlva ment Szovjet-Oroszországba. Igaz, az 1955-ös 
önéletrajzban az áll, hogy február 29-én kelt útra, de 1919-ben csak 28 napos volt a február.

237 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 61-67.
238 Boros Ferenc: Adalékok a Kommunista Internacionálé alapító kongresszusának történetéhez. In: Párttörténeti Közlemények. 

9. évf. (1963) 1. sz. 110.; Feitl István: Rudas László. In: Párttörténeti Közlemények. 31. évf. (1985), 2. sz. 170.
239 Davies: Lengyelország története, 730.
240 A legtöbb helyen hat napot írt, viszont a Dancza-interjú szerint a hatodik napon érte el Szovjet-Oroszország határát,  

és másnap továbbindulva két nap múlva érkezett meg Moszkvába, tehát összesen 8 napig tartott az út.
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majd szénszállító vonatokra felkapaszkodva utazott tovább egészen Minszkig, vagy a város közeléig. 
Innen gyalog, és útközben többször felboruló szánokon jutott el Bariszavon túlra, ahol egy hómező 
közepén egyszerűen ott hagyta az utolsó fuvarosa.241 „Akkor már hatodik napja voltam úton. Az átvir-
rasztott éjszakák egymásutánjai nagyon kimerítettek, nagy hóban botladozva indultam keleti irányba. 
Többször hóval fedett gödörbe zuhantam bele. […] Még csak kora délután volt, de a borongós idő-
ben rövidnek ígérkezett a nappal. Alkonyatig el kell érnem a szovjet határt, – meditáltam – mert ha  
a sötétség beáll, itt bolyonghatok reggelig. S ha a fáradtság hóba dönt, elalszom, itt a határtól csak 
néhány száz méterre fagyok meg. Nem. Bíznom kell. Leninnek át kell adnom az üzenetet, ezt kívánja  
tőlem a Párt. […] Alkonyodott. Kis facsoport tűnt fel a távolban. Talán ott út van – gondoltam –  
és továbbvánszorogtam. Majd az alkonyati félhomályban széltől összehordott hótömeget pillantot-
tam meg. Arra tartottam. De amikor közelebb értem, valaki harsányan sztoljt [állj – szerző] kiáltott. 
Megálltam. A rövid orosz szó hallatára nagy megkönnyebbülést éreztem. Megérkeztem. A hódomb mö-
gül határőr lépett elő, a fegyverét lövésre készen tartva felém jött” – fogalmazott Dancza Jánosnak.242 
Németit a határőr egy társával a fedezékükhöz kísérte, és mint elfogott kémet a parancsnok elé állí-
tották. „Budapestről, a Kommunisták Magyarországi Pártjától fontos üzenetet hoztam Leninnek és 
az Orosz Kommunista Bolseviki Párt Központi Bizottságának” – mondta akkor Németi.243 Rövidesen 
megtalálták a futár kabátjába varrt magyar Vörös Újság számokat, majd kikérdezték az októberi hata-
lomátvételről, az orosz polgárháború eseményeiről, a magyarok szerepéről ebben. A szovjet katona 
végül elhitte, hogy kommunistával találkozott, így szállást és ételt adott neki, majd másnap a közeli 
település vasútállomására kísértette, hogy folytathassa útját.244

Több helyen is hasonlóan írja le az utazást, de szinte biztosan nem így zajlott le. Egyrészt furcsa, 
hogy Németi Lajos egyetlen helyen sem említi, hogy a lengyelek által őrzött frontvonalon kellett át-
mennie, sőt több helyen azt állítja, hogy még ott voltak németek.245 A földrajzi helyek szintén pontat-
lanok, a lengyel-szovjet háború frontjai ugyanis körülbelül 1919 nyarának végén, ősz elején húzódtak 
a leírt vonalon. Az év elején megszállták a fehérorosz területek keleti felét a Vörös Hadsereg katonái, 
ezért március elején Minszk még szovjet kézen volt, csupán augusztus 8-án foglalták el a lengyelek, 
és ugyanezen hónap 20. napján jutottak el Bariszavig. 1919. március 2-án Slonim került lengyel kézre,  
amely településtől mintegy 50 kilométerre, keletre található Baranovicsi.246 Ez azt jelenti, hogy  
Németi csak jóval nyugatabbra léphette át a demarkációs vonalat, amely pont ebben az időszakban 
alakult át valódi frontvonallá.

Németi úgy emlékezett rá, hogy a szovjet területre történő érkezés utáni napon vonatra szállt, és 
– egy, vagy két napi utazás után – Szmolenszken keresztül megérkezett Moszkvába. Először a magyar 
kommunisták központjába, a Drezda Szállóba ment. A Szociális Forradalom szerkesztőségében Rud-
nyánszky Endre fogadta, aki csak akkor hitte el, hogy Magyarországról jött, amikor felmutatta a Vörös 

241 Tuza: Forradalmi küldetésben, 34-35.
242 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 18-19. 
243 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 19. 
244 Németi: Küldetésben Leninnél (1958), 118.; Tuza: Forradalmi küldetésben, 35.
245 Például: Németi: Küldetésben Leninnél (1958), 118.; Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 62.
246 Thomas, Nigel: Armies of the Russo-Polish War 1919–21. Oxford, 2014. 3-17.
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Újság számait. Egyes helyeken, mint az 1958-as visszaemlékezésében, Rudnyánszky mellett Gisztlt is 
említi. Gisztl azonban – a saját visszaemlékezései szerint – március 1-jén Magyarországra indult, viszont 
Németi az 1955-ös önéletrajza szerint is csak 5-én érkezett meg Moszkvába, míg 1967-ben egy nappal 
későbbi dátumot adott meg. Máshol – egy interjúkötetet leszámítva – nem szerepel információ arról,247 
hogy pontosan melyik nap érkezett meg, de kiszámolható, hogy a különböző visszaemlékezései, interjúi 
alapján a legkorábbi érkezését március 3-ra tehetjük, az esetleges legkésőbbit pedig március 8-ra.248

„Telefonálok, és azonnal megyünk a Kremlbe Lenin elvtárshoz” – mondta Rudnyánszky.249 Ebben 
az időszakban Lenin biztosan Moszkvában tartózkodott, mert március 2. és 6. között tartották a Kom-
intern I. kongresszusát, amely után még a városban maradt, és csak 12-én utazott Petrográdba.250  
Németi azonban, érdekes módon, egyik visszaemlékezésében sem tett arról említést, hogy ekkor, 
vagy nem sokkal korábban zajlott le a kongresszus.

A telefonhívás után fél órával már autóba is ültek.251 „Moszkvai titkárunk, Lipsitz252 elvtárs kísért  
a Kremlbe, ahol megtettem hosszú jelentésemet” – írta 1967-es önéletrajzában.253 „Szagyisz, továris Né-
meti” – köszöntötte Lenin, miközben Németi „a fiatal forradalmárok rajongó szeretetével állt” előtte.254 

Legelőször 1955-ös önéletrajzában írt a látogatásról: „Az első percekben nagyon meg voltam  
illetődve, de később Lenin elvtárs közvetlensége, meleg érdeklődése nehéz utazásom felől, feloldotta 
elfogultságomat. Először a mozgalom állását vázoltam, – hiányos orosz és német nyelvtudásommal –  
egész a Sz[ociál].demokraták provokációjáig, illetve a Vörös Újság szerkesztőségének feldúlásáig,  
s a pártvezetőség brutális letartóztatásáig. Kérdései aztán egymást követték. Csodálatos politikai 
éleslátással két olyan kérdést tett fel, aminek tisztázatlansága, illetve hibás megoldása később a Magyar  
Tanácsköztársaságot alapjaiban támadta meg. Azt kérdezte, hogy mennyi kb. a szegény földtelen 
parasztok száma, hogy fogadják mozgalmunkat, s mit várnak attól. Azt válaszoltam, noha a szegény-
parasztok statisztikáját pontosan nem ismerem, azok szerintem 3 millión jóval felül vannak. És egytől 
egyig a föld szerelmesei, s tőlünk annak felosztását várják. A második kérdése az volt: Lehetséges-e  
– a legutóbbi események ellenére – a szociáldemokratákkal majd együttműködnünk. Erre válaszom 
tagadó volt. Lenin elvtárs azután a magammal hozott Vörös Újságokat nézte át, és egyes cikkek tartal-
ma után érdeklődött. Közben ismételten rám tekintett. Látva kimerültségemet telefonon Rudnyánszkit 
hívta, és meghagyta, hogy csak orvosi vizsgálat és pihenés után tarthatom meg beszámolómat a ma-
gyar csoport még Moszkvában lévő tagjai számára. Aztán meleg kézszorítással búcsúzott tőlünk.”255 

247 Önéletrajz, 1955. 2. NLh.; Önéletrajz, 1967, 4. NLh.; Timmer József: Beszélő múlt. Budapest, 1969. 115.
248 A legkorábbi időpont az 1958-as önéletrajz alapján számítható ki, a legkésőbbi pedig a Dancza-interjút alapul véve.
249 Németi: Küldetésben Leninnél (1958), 120.
250 Poszpelov, P. N. (szerzői munkaközösség vezetője): V. I. Lenin életrajz. Budapest – Uzshorod, 1972. 486-493.
251 NLh. Önéletrajz, 1955. 2. 
252 Valószínűleg Lipsitz Ernőre utal. Lipsitz Ernő (Budapest, 1895. december 22. – ?) magántisztviselő, kommunista politikus, 

internacionalista parancsnok. Az első világháborúban orosz hadifogságba esett, 1916-1917-ben már Münnich Ferenccel, Kun Bélával  
vett részt baloldali szervezkedésben a tomszki hadifogolytáborban. A Szovjetunióban maradt 1918 ősze után is, a KMP Központi  
Bizottságának és Külföldi Irodájának egyik vezetője. 1918 nyarán internacionalistaként harcolt, többek között zászlóaljparancsnok-
ként. 1919 nyarán Nemzetközi Vörös Hadsereget Szervező Parancsnokságon dolgozott, az év augusztusától az „emigráns tanács-
kormány”, a Magyar Forradalmi Bizottság tagja. Az 1922 júniusában hamis útlevéllel jött haza, de azonnal elfogták, és októberben első-
fokon 12 év 6 hónap fegyházra ítélték. 1932-ben már valószínűleg a Szovjetunióban élt, 1933-ban a kalinyini vagongyár igazgatója.

253 NLh. Önéletrajz, 1967, 4. 
254 Tuza: Forradalmi küldetésben, 36.
255 NLh. Önéletrajz, 1955. 2. 
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A Leninnel való találkozás későbbi elmondásai a fentiekkel főbb vonalakban megegyeznek.  
1956-ban, az első veteránként való sajtószereplése idején finomodott néhány új elemmel: a bolsevik 
pártvezér alakja személyesebbé vált, kiderült, hogy külön Kun Béla cikkeit kereste a lapban, valamint 
az is, hogy egy idő után – amikor a Németihez szóló udvariassági kérdések után a politikai szempont-
ból fontos ügyek következtek – Lenin tolmácsot hivatott.256 A beszélgetés hossza is megjelent, 1958-
ban azt mondta, hogy „már csak nem egy órája” beszélgettek Szovjet-Oroszország vezetőjével, mikor 
az észrevette rajta a fáradtság jeleit, míg 1967-ben „közel két órán át tartó” beszámolót említett.257

Lipsitz (máshol: Rudnyánszky) Lenin kérésének megfelelően intézkedett,258 Németit az Inter-
nacionalisták Kórházában vizsgálták meg, majd ott is helyezték el. Két nap pihenés után itt tartott 
előadást az otthoni helyzetről a lábadozó magyar sebesülteknek, valamint a Moszkvából és környé-
kéről odaérkező magyar hadifoglyoknak. „A mozgalom otthoni hatalmas eredményeiről mondott be-
számolóm óriási lelkesedést váltott ki a termet zsúfolásig megtöltő elvtársakból. S dühös, hangos 
közbeszólások hallatszottak, amikor a »Vörös Újság« feldúlásáról és a pártvezetőség letartóztatásáról 
beszéltem. A hozzászólások után arra kértek, közöljem az otthoniakkal, milyen nehezen várják azt  
az időt, amikor fegyverrel és szóval küzdhetnek hazai földön a proletárhatalom megszerzéséért” 
– fogalmazott majdnem négy évtizeddel később.259

Németi azt kérte, tegyék lehetővé, hogy minél hamarabb hazatérhessen. A következő öt napban 
pihent, majd – az 1955-ös önéletrajza szerint – március 12-én közölték vele, hogy másnap kijelölt 
társával, egy Gerstl260 nevű kommunistával hazaindulhat. Az előző úthoz hasonlóan most is magát 
hadifogolynak álcázva utazott, és Lengyelországon, Csehországon, Ausztrián keresztül utazott haza 
„– az akkor már felállított – úgynevezett politikai szűrőlágereken keresztül”.261 Az biztos, hogy még 
a Tanácsköztársaság kikiáltása előtt tért haza, 1967-es önéletrajza szerint március 16-án érkezett 
meg Budapestre,262 és az 1958-ban megjelent visszaemlékezése szerint 18-án meg is tartotta be-
számolóját a „második Központi Bizottság” előtt egy szálloda termében.263 A nevek eltérnek, hogy 
pontosan kiknek adta át „az orosz elvtársak üdvözletét, üzenetét, küldeményét”: 1955-ben azt írta, 
hogy Pórnak és Vágónak, 1958-ban már csak Pórt említette, 1972-ben viszont már azt állította, hogy 
Guthnak.264 A legelső verzió zárható ki csak ezek közül egyértelműen, ugyanis Vágó ekkor biztosan  
a Gyűjtőfogházban ült, 265 azonban mind Guth, mind Pór szabadlábon volt, és egyben az illegális veze-
tés tagjaként is működött.266

256 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 21.; Németi: Küldetésben Leninnél (1956), 2.
257 Németi: Küldetésben Leninnél (1958), 121. 
258 Németi: Küldetésben Leninnél (1958), 121.; DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 22. Az 1958-as kötetben Rudnyánszkyt  

említi, 1967-ben már Lipsitzet.
259 Németi: Küldetésben Leninnél (1958), 121.
260 Nem találtam róla további adatot. 1920-ban egy Gerstl nevű emigráns magyar kommunistával is többször találkozik Bécsben 

Németi. Nem tudni, hogy azonos személyről van-e szó.
261 NLh. Önéletrajz, 1955. 3.
262 NLh. Önéletrajz, 1967. 2. 
263 Németi: Küldetésben Leninnél (1958), 121.
264 Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 69-70.; NLh. Önéletrajz, 1955. 3.; NLh. Önéletrajz, 1958. 3. 
265 [szerző nélkül:] Egy történelmi esemény krónikája. In: História, 1. évf. (1978), 1. sz. 34.
266 Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztársaság. Budapest, 1968. 96.; Petrák: Guth Antal, 89-90.
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„A tanácshatalomért”

Mikor Németi visszaérkezett Budapestre, már komoly változások következtek be a kommunista párt 
helyzetében. Március 3-án politikai foglyokká nyilvánították a kommunistákat, Kun Béla is a kórházból  
az elvtársai közé került elhelyezésre, külön épületet kaptak. Személyesen Károlyi Mihály intézkedett,  
hogy minél jobb körülmények között élhessenek. Reggeltől estig nyitva voltak a cellaajtók, szinte az jött be,  
aki akart. Írógépeket kaptak, készültek a Vörös Újság cikkei, ülésezett a Központi Bizottság, Kun Béla gya-
korlatilag szabadon adhatta ki az utasításait a kint lévő társainak. Szamuelyék már egy látványos akciót 
terveztek, úgy képzelték, hogy március 23-án kiszabadítják Kun Béláékat, de közben a hatalom magától is  
kiengedett 19-én 55-ből 22 kommunistát. A változást jelezte az is, hogy március második hetére meg-
szaporodtak az MSZDP-s vezetők látogatásai a Gyűjtőfogházban. Kun levélben írta meg Bogár Ignácnak, 
Pogány József emberének a szociáldemokratákkal való együttműködés feltételeit: ne vegyenek részt  
a népköztársaság kormányának működésében, a bankokat és a nagyipart államosítsák, az üzemekben 
(részleges) munkásigazgatást, proletárdiktatúrát vezessenek be, ne legyen földosztás, de átmenetileg 
elfogadhatóak a szövetkezetek, végül pedig működjenek együtt a hasonló utat választó államokkal.  
Bogár tudta a dolgát: a levelet lemásolta, és eljuttatta több szociáldemokrata vezetőnek. A cél nem is  
igazán az volt, hogy egyesüljön a két párt, hanem az, hogy az MSZDP ingadozóit kiszakítsa pártjukból.267

A hatalomra kerüléstől azonban igen messze volt Kun Béla, ehhez kellett az antant, valamint a kor-
mányzás felelősségét egyedül vállalni nem kívánó szociáldemokraták. 1919. március 20-án a francia 
Fernand Vix alezredes, a budapesti szövetséges katonai misszió vezetője átnyújtotta azt a jegyzéket, 
amely a békekonferencia egy hónappal korábbi határozatát követve egy semleges térséget jelölt ki  
a magyar és román csapatok között. A zóna nyugati határa Szegedtől Hódmezővásárhelyen át Vásáros-
naményig húzódott, keleti fele pedig Aradtól Szatmárnémetiig. Ez azt jelentette, hogy a magyar csapa-
toknak színmagyar területeket feladva kétszáz kilométerrel nyugatabbra kellett eljönniük, míg a romá-
nok száz kilométert előrébb mehettek, és kijutottak az Alföldre. Károlyi Mihály tárgyalt több politikai 
oldallal, majd arra jutott, hogy tisztán szociáldemokrata kormányt kíván létrehozni, és ő maga marad 
köztársasági elnök. Javaslatát elfogadták a kormány tagjai, de közben – a tudta nélkül – egyeztetések 
kezdődtek Kun Béla és társai, valamint a szociáldemokraták között a fogházban. Nem minden MSZDP-s 
értett ezzel egyet, de a vezetés többsége támogatta a tárgyalásokat. Megegyeztek abban, hogy átveszik  
a hatalmat és proletárdiktatúrát hoznak létre, egyesítik a két pártot, amelynek nevéből kimaradt a kommu-
nista szó, de cserébe a szocialista mögül elveszett a demokrata: a név Magyarországi Szocialista Párt lett.268

Kun Béla szabadon távozott a börtönből március 21-én délután öt órakor.269 Este, miközben mi-
nisztertanácsa utolsó ülését tartotta, Károlyi Mihály aláírta lemondását. Ugyan este tíz órára meg-
gondolta magát, de ekkor már késő volt – a lapok szerkesztőségei is jelezték, hogy már nem tudnak, 
mit tenni, a „hír kiment”.270

267 Borsányi: Kun Béla, 122-134.
268 Hatos: Az elátkozott köztársaság, 405-410.
269 Borsányi: Kun Béla, 253.
270 Hatos: Az elátkozott köztársaság, 411-414.
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„– Március 21-én Németi elvtárs is ott tartózkodott a gyűjtőfogház udvarán, amikor váratlan  
látogató érkezett. Ki és miért?” „– A tekintélyes külsejű férfi Landler Jenő volt, aki mint a párt meg-
bízottja, Kun Bélával kívánt beszélni. […] Március 21-én délután elérkezett a látogatási idő a gyűjtő-
fogházban. Az elvtársak nagy csoportokban érkeztek. A folyosón szinte összepréselve álltunk, […]  
A beszélgetés egyetlen téma, a hatalomátvétel körül forgott. […] A határozatot mindkét részről alá-
írták. […] Óriási lelkesedéssel vettük tudomásul a megállapodást, és a proletárdiktatúrát éltetve 
hagytuk el a történelmi nevezetességre szert tett gyűjtőfogház udvarát.”271 A részlet a Tuza-féle kö-
tetből származik. De valóban ott volt Németi Lajos?

A válaszom az, hogy valószínűleg nem. A részlet – gyakorlatilag szó szerint azonos szöveggel – sze-
repel ugyan a kiadott visszaemlékezésben is, viszont az annak alapot adó Dancza-interjúban Németi 
csupán azt említette, hogy Budapesten tartózkodott ekkoriban.272 Az önéletrajzaiban azonban szó sem 
esik erről, gyakorlatilag az összesben azt állította,273 hogy „1919 márciusában a Tanácsköztársaság 
kikiáltása Egerben talált”.274 1955-ben, ezen felül, külön kiemelte, hogy „igen, rossz egészségi álla-
potban” utazott a városba, és folytatta mozgalmi munkáját.275 Németi a kor népbetegségével küzdött: 
tüdőcsúcshurutja volt 1918-1919-ben, amely a tüdőtuberkulózis első stádiuma. A betegsége később 
is kiújult.276 Minden bizonnyal ezzel összefüggésben kellett igénybe vennie a második útja közben  
a moszkvai kórház kezelését is.

Függetlenül attól, hogy 120 méterre, vagy 120 kilométerre voltak egymástól, Kun Béla öröme és 
lehetősége azonban egyértelműen Németi Lajos öröme és lehetősége is lett: az előbbi az ország po-
litikai elitjének a tagja lett, az utóbbi pedig Heves megye és Eger politikai vezetőinek egyike. Viszont 
Kunnak legalább 133 nap jutott, Németinek igazából még ennyi sem. 

„Ki ismer itt Egerben kommunistát?”

Magyarországi Tanácsköztársaság, azaz szovjetköztársaság. 1919. március 21-én este tíz óra után 
együtt ülésezett az MSZDP és a KMP vezetősége Budapesten. Megegyeztek abban, hogy a kormányt 
Forradalmi Kormányzótanácsnak fogják hívni, miniszterek helyett pedig – szintén szovjetorosz min-
tára – népbiztosok lesznek. Az elnök a szociáldemokrata Garbai Sándor lett, de az irányítás valójában  
a legfontosabb „miniszter” kezében volt: Kun Béla külügyi népbiztoséban. A tizenkét szociáldemok-
rata népbiztos ellenében kettő kommunista volt, tizenhárom helyettesükből pedig kilenc KMP-s,  
de – a kormányzótanács változó személyi összetétele ellenére – egészen a bukásig mindig Kun Béláék 
akarata érvényesült.277

271 Tuza: Forradalmi küldetésben, 39-41.
272 DIV. Németi Lajos visszaemlékezik. 22.; Németi: Egy internacionalista visszaemlékezése, 77-80.
273 NLh. Életrajz, 1951, 1.; NLh. Önéletrajz, 1955. 3.; NLh. Önéletrajz, 1958. 3.; NLh. Önéletrajz, 1967. 2. 
274 NLh. Életrajz, 1951, 1. 
275 NLh. Önéletrajz, 1955. 3. 
276 NLh. Önéletrajz, 1958. 4. 
277 Hajdu Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Budapest, 1969. 44-46.



50

III. fejezet

Nemcsak az országos hatáskörű kormányzás változott meg, hanem a helyi irányítás is: a vár-
megyékben, a városokban, a járásokban, községekben munkás-, katona, földművestanácsok ülésez-
tek időközönként, a három-öttagú direktóriumok, intézőbizottságok pedig állandóan működő végre-
hajtó szervek voltak.278 Április elején tanácsválasztásokat tartottak az ország különböző településein. 
18 év felett nemtől függetlenül mindenki rendelkezett választójoggal, kivéve a lelkészeket és a szer-
zeteseket, valamint a „burzsoázia tagjait”, azonban csak a Magyarországi Szocialista Párt jelöltjeire 
lehetett voksolni. A legfőbb államhatalmi szerv a Tanácsok Országos Gyűlése volt, tagjait a városi és 
megyei tanácsok választották, itt a végrehajtó szerv a százötven fős Központi Intézőbizottság volt.279 

„Mindenkihez! Az entente erőszakossága folytán, Magyarországon az intéző s végrehajtó hatalmat 
a Katona és Munkástanácsok vették át, hogy megmentsék az országot és népet a végpusztulástól! 
Ennek folytán Eger városában is az összes karhatalmi alakulatok felett az egri Katona és Munkás-
tanács280 intézkedik” – olvashatták az egriek az első röpcédulán a tanácsköztársaság kikiáltása után.281 
Mivel előző nap nem volt telefonösszeköttetés Budapesttel, így csak március 22-én délelőtt szereztek 
tudomást a változásokról, amikor a fővárosi szociáldemokraták telefonon értesítették erről egri párt-
társaikat. Egyben utasították őket arra, hogy a Munkás- Katona- és Paraszttanács nevében vegyék át 
a hatalmat a városban és a vármegyében. A következő órákban felgyorsultak az események: a fonto-
sabb hivatalokban – a postától a rendőrségig – ellenállás nélkül vette át az irányítást az új hatalom, 
ezen kívül a proletárdiktatúra hírét Kolacskovszky Lajos jelentette be a tanács ülésén valamikor késő 
délután, kora este.282 Ezután azonban felmerült a kérdés: elégséges-e, ha csak az egyesült párt egyik 
fele nyer képviseletet? „Napirend előtt Vörös Ferenc indítványozta, hogy a helybéli kommunistákat is 
hívják meg a gyűlésre, s így egységesen válasszák a vezetőséget. Az elnök feltette a kérdést: Ki ismer 
itt Egerben kommunistát: A hozzászólásokból megállapítást nyert, hogy Németi (Neszvadba) Lajos 
nemrégen hazatért hadifogoly és még néhány társa képviselik a kommunista pártot” – írta vissza-
emlékezésében az egyik helyi szociáldemokrata.283

Lájer Dezső javaslatára felfüggesztették az ülést, a többség ez idő alatt elment egy vendéglő-
be vacsorázni, néhányan pedig Németi keresésére indultak. Végül nem folytatták a gyűlést, mert  
Németi a tervezettnél hamarabb megjelent, így ott, az étteremben megtartották a választást,  
elfogadva a neveket.284 A megye kormánybiztosa (népbiztosa) Lájer Dezső, az alispán Kolacskovsz-
ky Lajos, a polgármester Fischer Manó, a tanfelügyelő Kalovics Alajos lett, a rendőrség élére pedig, 
egyetlen kommunistaként, Németi Lajos került.285 Személyének fontosságát bizonyítja, hogy már-
cius 26-án a két legfontosabb szociáldemokrata – Lájer és Fischer – mellett ő is tagja lett a megyét 

278 Romsics: Magyarország története a XX. században, 124.
279 Hajdu: A Magyarországi Tanácsköztársaság, 107-114.; Liptai: A Magyar Tanácsköztársaság, 158-159.
280 Munkás- Katona- és Paraszttanácsként is ismert, a továbbiakban ezt a kifejezést, valamint a rövidített munkástanács 

elneve zést használom.
281 Idézi: MNL HML IV. főcsop. 417 F. 60. á. 2344. Kálnoky: A proletárdiktatúra története Egerben, 66-67. 
282 Csiffáry: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt, 65-66.; MNL HML IV. főcsop. 417 F. 

60. á. 2344. Kálnoky: A proletárdiktatúra története Egerben, 66-68. 
283 Kelemen Bertalant idézi: Csiffáry: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt, 66.
284 Csiffáry: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt, 66.
285 Egri Újság, 1919. március 23. 2.
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irányító háromtagú ún. „Központi Direktóriumnak” mint városi népbiztos.286 Habár a következő na-
pokban szervezeti és személyi változások is bekövetkeznek, Németi Lajos pozíciója állandó marad 
egészen májusig.287

Egerben április 8-án tartották a városi tanácsválasztásokat – az időpontot nem sokkal korábban 
jelölték ki, de a harmincezer fős városban így is több mint tízezren voksoltak.288 A részvételi hajlan-
dóság meghaladta a falvak átlagát, de elmaradt a fővárostól és olyan nagyvárosoktól, mint Nagyvárad 
vagy Debrecen. Miskolcon és Cegléden viszont hasonló arányban mentek el szavazni a választók, mint 
Egerben.289 A korabeli sajtó ugyan hangsúlyozta a választás demokratikus voltát azzal, hogy a korábbi 
választójogi szabályozáshoz képest sokkal többen mehettek szavazni, de valójában ez nem sokat je-
lentett, mert ugyanabban a lapban olvasható, hogy a „pártvezetőség és az összes szakmák szervezete-
inek, vezetőinek együttes ülése tegnap kijelölte azt a 60 elvtársat, akit meg kell választanotok”.290

A hatvan jelölt és megválasztott személy közé természetesen Németi Lajos is bekerült. A Munká-
sok, Katonák és Földmívesek tanácsa, azaz a városi tanács elnöke Lájer, alelnöke Németi lett. Ennek 
megfelelően a 15 tagú intézőtanácsnak is tagja lett Németi. A település 27 személyt delegált a járási 
tanácsba, közéjük került ő maga is. Politikai erejét mutatja, hogy ez utóbbi kettőbe, a korábbi szociál-
demokraták mellett, bekerült néhány régi „kommunistaszimpatizáns” is.291 A következő napokban 
is sorra kapja az újabb tisztségeket: április 11-én a Megyei birtokrendezési és termelést biztosító 
Bizottság elnöke lett,292 13-án pedig Heves vármegye vármegyei tanácsának alelnöke. Ugyanekkor 
delegálták az Országos Tanácskongresszusra, hogy két társával képviselje Egert,293 de végül a májusi 
bukása miatt nem ő jelent meg a nyáron megtartott ülésen.294 

Mivel Eger és Heves megye döntő jellegűen mezőgazdasági jellegű térség volt, így Németi kora-
beli álláspontját elsősorban ebben a kérdésben ismerhetjük meg. Az (egyik) első beszédében – ahol 
egy gyűlésen társaival a földjeik esetleges elvétele miatt aggódó gazdákat próbálta társaival meg-
nyugtatni – március végén így fogalmazott a korabeli tudósítás szerint: „Kié a föld? Nem azé a grófé, 
aki talán sohase látta a maga földjét, nem is azé a papé, aki hájas hasát hizlalja a szegény ember zsírján. 
A föld a dolgozó népé. A nagytőkések megdöntésével urai leszünk a földnek.” Majd hozzátette, hogy 
ehhez az út a munkássággal való összefogáson keresztül vezet.295 

Emlékei szerint ő intézkedett a száz holdon felüli birtokok államosításáról, valamint fogadta  
Szmrecsányi egri érseket, aki próbálta vele megértetni, hogy ha elveszik a földjeiket, akkor nem ké-
pesek tovább működni. Szavai nem sokat értek. Németi a kormányzótanács rendeleteire hivatkozva 
utasította vissza a főpapot, majd megfenyegette a hatalom nevében, hogy „türelmünk addig tart, 

286 Egri Újság, 1919. március 27. 2.
287 Bán Péter (szerk.): Heves megye történeti archontológiája. (1681–)1687–2000. Eger, 2011. 225-233.
288 Egri Újság, 1919. április 5. 2.; 1919. április 9. 1-2. Eredetileg április 7. lett volna a választás napja egy 4-én hozott döntés 

szerint, de nem sokkal később egy nappal elcsúsztatták.
289 Hajdu: A Magyarországi Tanácsköztársaság, 110-111.
290 Egri Újság, 1919. április 7. 1.
291 Csiffáry: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt, 63-66.; Egri Újság, 1919. április 11. 2.
292 Egri Újság, 1919. április 12. 3.
293 Egri Újság, 1919. április 15. 2.
294 Kolacskovszky: Az „őszirózsás” – forradalom és a Kommün Heves megyében /Visszaemlékezések/, 29.
295 Egri Újság, 1919. április 1. 1-2.
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amíg nem szítanak gyűlöletet a rendszer ellen”.296 1919. április elején az érsek 250 holdnyi, Füzes-
abony, Kerecsend és Nagytálya közötti birtokát termelőszövetkezetté alakíttatta, ő képviselte az ala-
kuló gyűlésen is a városi direktóriumot.297 A szövetkezetesítésről az egri tanácsválasztásokra városba 
látogató Móricz Zsigmonddal beszélt, aki arról kérdezte őt és városi direktóriumi társait, milyennek 
látja a szövetkezetek létrehozásának esélyeit a település környékén. „Kedves Móricz elvtárs, egye-
lőre semmi biztatót nem mondhatok, annyira az elején vagyunk” – emlékezett vissza a válaszára.298  
A környékbeli parasztság valóban elégedetlen volt a földosztás elmaradása miatt, de a belső problé-
mák mellett külső nehézségek is jelentkeztek mind a Tanácsköztársaság egészében, mind Egerben és 
környékén. 

„Millió meg millió barátunk van a széles világon. A munkástömegek délen és északon, nyugaton és 
keleten mohó érdeklődéssel és forró szeretettel néznek a Magyar Tanácsköztársaságra és arra a mun-
kára, amely itt folyik” – írta szintén Móricz Zsigmond ez év tavaszán.299 A milliónyi barát, elsősorban 
a szovjet Vörös Hadsereg tagjai azonban csak látszólag voltak közel, ugyan százötven kilométernyire 
megközelítették a magyar határt tavasszal, de az erők más frontszakaszra kellettek, Kolcsak csapatai 
nagyobb veszélyt jelentettek a Volgánál.300 Szomszédaink hadseregei, benne a katonákkal, akiknek 
egy része bizonyára civilként munkás volt, pedig mohó érdeklődéssel leginkább azt nézték, hogy  
milyen területeket szállhatnának meg. Válságos külpolitikai helyzet alakult ki.

„Egerben is megkísérelte a burzsoázia megdönteni a hatalmat”

Minden fronton túlerővel kellett szembenéznie a Tanácsköztársaság katonai egységeinek. Április 16-án 
megindult a román támadás a magyar csapatok ellen. Az offenzívát nem bírták elhárítani, hiába vette 
át menetközben a hadműveletek irányítását a jól képzett Stromfeld Aurél. A frissen bevetett munkás-
alakulatok sorra felmorzsolódtak, elesett Nagyvárad, Debrecen, a legszervezettebbnek számító Székely  
Hadosztály 26-án letette a fegyvert. Ugyanaznap Stromfeld megértette, hogy a Tiszántúl tarthatatlan,  
ezért a hónap végére befejezték a kiürítését. Ezzel ugyan Heves vármegye keleti szélét is elérték  
a románok, viszont további előrenyomulás miatt nem kellett aggódni, mert a megáradt Tisza védhető 
volt, és Wilson kérésére a békekonferencia is megtiltotta Bukarestnek a hadműveletek folytatását.301

A tiszántúli támadással egy időben kisebb hadmozdulatokba kezdtek a csehszlovák csapatok is, 
majd a román sikerek hatására jelentősebb erőik is megindultak április 27-től.302 Céljuk az volt, hogy 
elfoglalják a fontosabb iparvidékeket északon: Miskolcot és Salgótarjánt. A 60. dandárt is támadás érte,  

296 Tuza: Forradalmi küldetésben, 41-43.
297 Pesti Napló, 1919. április 7. 8.
298 Tuza: Forradalmi küldetésben, 41-43.
299 Idézi: Hajdu: A Magyarországi Tanácsköztársaság, 53. 
300 Hajdu: A Magyarországi Tanácsköztársaság, 54-56.
301 Hajdu Tibor: A forradalmak hadserege. In: Rácz Árpád (szerk): Nagy képes millenniumi hadtörténet. Budapest, 2008. 358-359.;  

Hajdu: A Magyarországi Tanácsköztársaság, 164-174.; Liptai: A Magyar Tanácsköztársaság, 270-282.
302 Breit: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. 2. köt, 37.; Magyarország had-

története két kötetben. II. köt., 225.
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kiürítette Ózdot május 1-jén, majd új védelmi vonalat kívánt felvenni Egertől mintegy húsz kilomé-
terre, északra.303 Két páncélautó támogatásával nyomultak előre a csehszlovák csapatok, a magyar 
katonák képtelenek voltak ellenállást kifejteni, így május 6-ra elfoglalta az ellenség Bélapátfalvát, 
két nappal később pedig a várostól tíz kilométerre lévő Szarvaskő települést közelítették meg.304

 „Áprilisban mutatkoztak az ellenforradalom jelei, nemcsak Egerben, hanem az egész országban” 
– fogalmazott Németi.305 A direktórium ellenintézkedései közé sorolható, hogy április 21-én a helyi 
forradalmi törvényszék nyilvánosságra hozta az általa összeszedett túszok névsorát. Azt ígérték, hogy 
a tizenöt túsznak „a hajaszála(sic!) sem görbül meg addig, amíg a proletárság uralma ellen valaki 
merényletet el nem követ. De ha az mégis megtörténik, érte a túszok életükkel fizetnek.” A túszokat 
a fővárosba szállították a hónap végén, ami a város lakossága szemében arra utalhatott, hogy már 
nem képesek biztonságos őrzésükre. A közeledő cseh hadseregről szóló pletykákat erősítette az is, 
hogy megkezdték az ipar és az értékek menekítését: kiürítették a dohánygyárat, elvitték a lisztet, 
a beszolgáltatott értékpapírokat a fővárosba. Először az egri nők léptek fel nyíltan: tüntettek  
a direktórium székhelye és a városháza előtt, és Kálnoky szavaival élve „a merészebb amazonok ékte-
len szidalmakkal illetik a helybeli direktórium tagjait”. A túszok szabadon bocsátása mellett az elül-
dözött szerzetesek városba visszaengedését, valamint több élelmiszert követeltek. Válaszul Németiek 
részleges kijárási tilalmat vezettek be, tiltották a gyülekezést, a Vörös Hadsereg vereségeiről „rém-
híreket” terjesztőket pedig azzal fenyegették, hogy ezért akár halálos ítélet is járhat.306

A direktórium – Budapest utasításait követve, szovjet mintára – elrendelte, hogy a város vörösbe 
öltözve készüljön május elsejére. A kormányzótanács elvárta, hogy a vidéki városokban is tömegren-
dezvények legyenek, mert úgy gondolták, így mutathatnak erőt, amikor a Tanácsköztársaság ellen-
felei katonai sikereket érnek el.307 Egerben mindezek hatványozottan számítottak, hiszen a csehek 
a város közelében jártak, és a direktórium megingását észlelte a lakosság. A tervezett programban 
ígértek térzenét, felvonulásokat, ingyen filmvetítést. A szakszervezeteknek díszközgyűlést, az isko-
láknak ünnepségeket kellett tartaniuk, délután négy órától pedig Lájer és Kolacskovszky felszólalása 
következett.308

Május elsején vörös betűkkel jelentek meg a helyi lapok: az Egri Újságból Egri Vörös Újság lett, 
ahogy az Egri Hírlap nevébe is bekerült ugyanez a jelző.309 Kötelező volt kitenni a házak ablakába  
a vörös zászlót, vörössel vonták be a városháza falát, sőt még pénzosztást is rendeztek. Igaz, ez utóbbi 
inkább ronthatott a helyzeten, mert annyian jöttek, hogy végül idő előtt be kellett fejezni. A direktó-
rium koradélután úgy döntött, lefújják az ünnepséget, az erről szóló plakátok olvasásához a „tér zenét” 
a frontról odahallatszó ágyúzás zaja adta. Az „ancien régime” tagjai, Kálnoky István két társával,  
is tárgyalásokba kezdett a direktóriummal a hatalom esetleges átadásáról, ha bevonulnak a csehek. 

303 Nagy József: Az 1918-as polgári demokratikus forradalom és Tanácsköztársaság Heves megyében. Eger, 1955. 27-28.
304 A csehszlovák burzsoá csapatok Bélapátfalván keresztül Eger felé nyomulnak; Az 5. hadosztály parancsnokságának helyzetjelen-

tése. In: A polgári demokratikus forradalom és Tanácsköztársaság Heves megyében (1918-1919). Dokumentumgyűjtemény, 194-195.
305 Tuza: Forradalmi küldetésben, 43.
306 MNL HML IV. főcsop. 417. f. 60. á. 2344. Kálnoky: A proletárdiktatúra története Egerben, 97-99. 
307 Bödők Gergely: A nagy vörös május. In: Rubicon, 28. évf. (2017), 10. sz. 51-64.
308 Egri Újság, 1919. április 30. 2.
309 Egri Vörös Újság, 1919. május 1. 1.; MNL HML IV. főcsop. 417 f. 60. á. 2344. Kálnoky: A proletárdiktatúra története Egerben, 97-99. 
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Németi mellett Lájer és más szocialista vezetők fogadták a küldöttséget. Megegyeztek abban, hogy 
parlamentereket küldenek ki a cseh csapatok elé a békés megszállás érdekében, ezzel párhuzamosan 
pedig a direktórium visszaadja az irányítást Eger régi vezetőinek.310 

Eközben Szita Mihály alezredes, régi katonatiszt, az egri vörösdandár parancsnoka a tisztikarral, 
az altisztekkel, a vörösőrökkel, azaz volt csendőrökkel, tűzoltókkal felkészült a hatalom átvéte-
lére,311 majd a tárgyalások sikere után ennek biztosítására. A politikai változásokról hat órakor  
tájékoztatták szóban a lakosságot, Jankovics régi (hamarosan új) polgármester és Kálnoky pró-
bálták nyugtatni a tömeget, de végül a Vörös Őrség csak egy géppuska megszólaltatásával tudott 
rendet teremteni. Ezt követően Jankovicsék és a Szita vezette egyenruhások megegyeztek a rend 
közös fenntartásában.312

Németi Lajos több mint hatvan év távlatából azonban másképp emlékezett. Ő egy fegyveres pucs-
csot írt le, amelyben a Vörös Őrök megtámadták a direktóriumot. „A megyeházával szembeni utcá-
ban, a szovjetházban sáncoltuk el magunkat. Mindenkinek fegyvert adtam a kezébe, aki csak az épü-
letben tartózkodott, s a bejáratoknál és az ablakoknál tüzelőállást foglaltunk. Párszor sorra jártam  
az őrhelyeket, és mindig kevesebb és kevesebb embert találtam, úgyhogy utoljára magam maradtam.  
Nem volt más lehetőség, minthogy estefelé revolverrel a kezemben kényszerítettem az egyik sofőrt, 
hogy azonnal tankoljon, és vigyen engem Budapestre, hogy Chlepkónak, a Vörös Őrség parancsnoká-
nak jelentést tegyek.” Ezen felül úgy emlékezett rá, hogy ezekben az órákban Lájert és Kolacskovszkyt 
letartóztatta Szita.313 Németi emlékeit azonban más források, visszaemlékezések nem erősítik meg.  
A valóságban a menekülés már kora délután megkezdődött, Kolacskovszky ekkor sikerrel hagyta el  
a várost, több kommunistát viszont elkapott a helyi lakosság. Lájer maradt,314 de nem esett bántódása, 
míg Németi valószínűleg tényleg éjjel menekült el.

A történtek hatására május 2-án a régi városvezetés visszavette a hatalmat. Az irányítást vállaló  
a háromtagú direktórium tagjai: Jankovics, Isaák Gyula volt alispán és Szita. Röpcédulán arra szólí-
tották fel a lakosságot, hogy békésen fogadják az órákon belül megérkező megszálló csapatokat.315 
A csehszlovákok helyett azonban a közelben az ellenük védekező 5. hadosztály parancsnoka, Szakáll 
Kálmán vezérkari ezredes érkezett Egerbe délután. A város vezetése kilenctagú polgári bizottsággá 
alakult, ebbe Szakáll javaslatára bekerült Lájer is. A hadosztályparancsnok a lakosságot megnyugtatta, 
hogy a rémhírekkel ellentétben nem érkezik ezerötszáz tengerészből álló különítmény Budapestről, 
és katonáival megvédi Egert.316 

310 MNL HML IV. főcsop. 417 f. 60. á. 2344. Kálnoky: A proletárdiktatúra története Egerben, 102-104. 
311 Kolacskovszky: Az „őszirózsás” – forradalom és a Kommün Heves megyében /Visszaemlékezések/, 34-35.
312 MNL HML IV. főcsop. 417 f. 60. á. 2344. Kálnoky: A proletárdiktatúra története Egerben, 104-106. 
313 Tuza: Forradalmi küldetésben, 43.
314 MNL HML IV. főcsop. 417 f. 60. á. 2344. Kálnoky: A proletárdiktatúra története Egerben, 104-106.; Molnár: Eger város társa-

dalmi és politikai viszonyai 1918-1919-ben, 80-82.
315 MNL HML IV. főcsop. 417 f. 60. á. 2344. Kálnoky: A proletárdiktatúra története Egerben, 107-108.; Nagy József: Heves megye 

a Tanácsköztársaság idején. In: Nagy József (szerk.): Heves megye a Tanácsköztársaság idején. Eger, 1959. 49.
316 Egri Újság, 1919. május 3. 1-2.; 1919. május 4. 1.
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Közben pont az 5. hadosztály parancsokságáról befutó információk miatt indították útnak a vá-
ros felé Tormási Károly különítményét. Habár a beosztásban felette álló Szakáll közben ezzel ellen-
tétes utasítást adott, végül Tormási úgy döntött, hogy 300 fővel személyesen vonul be Egerbe.317  
A hír hallatára a város vezetése tájékoztatta őt, hogy nem ellenforradalom történt, hanem csak a cseh 
megszállásra készültek fel. Válaszul Jankovicsot, Isaákot és Szitát kívánta túszként elvinni Tormási,  
de végül csak az előbbi kettőt tudta elhurcolni, mert az alezredes a csehszlovák csapatokhoz mene-
kült.318 A különítmény érkezése miatt több katona felkészült a város védelmére, de nem sokkal később 
felismerték ennek hiábavalóságát, így Tormásiék ellenállás nélkül tudtak bevonulni. A menekülő tisz-
tek közül egyet még Egerben meggyilkoltak, egyet pedig menekülés közben kivégeztek, viszont a két 
túszt néhány nap után hazaengedték.319

Tormásiék május 4-én új, négytagú direktóriumot szavaztattak meg, amelynek tagja lett Lájer 
Dezső is.320 Tormásiékat nem sokkal később a frontra küldték, helyükre Jakab Rudolf parancsnok-
ságával egy kispesti vörösőr alakulat érkezett – velük tértek vissza a Budapestre menekült direktó-
riumi tagok, minden bizonnyal Németi is. 7-én a városba érkezett Jackwerth Ede volt vasesztergályos, 
kormányzótanácsi biztos, aki kemény kézzel vette kezébe a megye és a város irányítását.321 Lájert 
eltávolította és Kolacskovszkynak is csak valódi hatalmat nem jelentő tisztséget adott.322

„Mivel az egri direktórium megszűnt, politikai megbízottként járod a megyét”

Németi egyik interjúja szerint Jackwerth azzal bízta meg, hogy politikai megbízottként járja a megyét 
és ellenőrizze a direktóriumok működését.323 Jóval zavarosabb ennél az 1955-ös önéletrajza, ahol  
a májusi ellenforradalmi kísérletet összekeverte a júniusival, valamint azt állította, hogy már más-
nap visszaérkezett a „Klepkó elvtárs által összeállított különítménnyel”. Az viszont figyelemre méltó  
különbség, hogy itt úgy fogalmazott, hogy a „Belügyi Népbiztosság megbízásával, mint politikai 
megbízott” tért vissza, tehát a kinevezése nem helyben történt, hanem Budapesten.324 

A megyei archontológia adatai alapján a megyei direktórium tagja maradt politikai biztosként 
május 5-től (valószínűleg) július 12-ig.325 A megbízásával a cél valószínűleg az volt, hogy eltávo-
lítsák a városból, mert Jackwerth arra törekedett, hogy minden hatalmat a saját kezében tartson.  
A viszonyuk rossz lehetett, ugyanis csupán több mint egy hónappal később tájékoztatták a lakosságot 
arról, hogy „az első és a jelenlegi direktórium közt fennállott ellentétek elintézést nyertek”. A június 
12-ére keltezett, és ezt követően az Egri Vörös Újságban megjelent, Jackwerth és Schwartz által aláírt 

317 Molnár: Eger város társadalmi és politikai viszonyai 1918-1919-ben, 83-84.
318 Egri Újság, 1919. május 6. 1.
319 Molnár: Eger város társadalmi és politikai viszonyai 1918-1919-ben, 84-87.; Nagy József: Az 1918-as polgári demokratikus 

forradalom és Tanácsköztársaság Heves megyében. Eger, 1955. 30. 
320 Egri Újság, 1919. május 6. 1.
321 Kolacskovszky: Az „őszirózsás” – forradalom és a Kommün Heves megyében /Visszaemlékezések/, 39-49.
322 Molnár: Eger város társadalmi és politikai viszonyai 1918-1919-ben, 86.
323 Tuza: Forradalmi küldetésben, 43.
324 NLh. Önéletrajz, 1955. 3. 
325 Heves megye történeti archontológiája, 227.
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nyilatkozat szerint az „(első) direktórium tagjai […] a május 1-én történt események alatt tanúsított 
magatartásukat és Egerből a jelzett nap éjjelén történt eltávozásukat, valamint május 5-én szemé-
lyesen bejelentett lemondásukat, mind ezeknek okait legteljesebb mértékben igazolták. Így az első 
direktórium tagjai ellen irányuló és szocialista becsületüket támadó vádakat alaptalanoknak nyil-
vánítjuk.” Mindezt, nem meglepő módon, az előző városi direktórium tagjai, Németi, Kolacskovszky  
és Lájer is elfogadták.326 

Rehabilitálását jelzi, hogy másfél héttel később egy általa írt nyílt levél, gyakorlatilag cikk, jelen-
hetett meg az Egri Vörös Újságban címlapon, amelyet Dormándról küldött. Az „egri proletariátusnak” 
címzett üzenetében marxista alapon hívta fel a figyelmet, hogy a rendszert lehet bírálni, de csak  
a párton és a szakszervezeten belül. Egyben ez utóbbiak helyi szervei felé is kritikát fogalmazott meg, 
mert hiányoztak azok a „tapasztalt elvtársak, […] akik az egri proletárokat nevelő és forradalmasító 
munkájukkal alkalmassá teszik arra, hogy történelmi hivatásuknak igazi forradalmi szellemben már  
a közel jövőben eleget tehessenek.”327 Július 10-től Heves településen teljhatalmú megbízott, itt érte 
a Tanácsköztársaság összeomlása.328

A nyár közepére meggyengült a proletárdiktatúra társadalmi bázisa, egyre több és jelentősebb 
ellenforradalmi cselekmény történt – többek között Egerben is június 22-én újabb, a májusinál na-
gyobb támogatottságú lázadás. A Vörös Hadsereg felvidéki hadjáratában elért sikerek sem segítettek 
ezen, ráadásul Kun Béla elrendelte, hogy a visszafoglalt területekről kivonuljanak a magyar csapa-
tok a békekonferencia követelését elfogadva, így júliusra a katonák támogatását is elvesztette.329 
Clemenceau azt ígérte, hogy a megszállt Tiszántúlról kivonulnak a románok, ha a Csehszlovákiának 
szánt területeket kiürítik, azonban Bukarest nem engedelmeskedett. Kunék, egy utolsó kétségbeesett 
kísérletként népszerűségük visszaszerzése érdekében, támadásra adtak utasítást a románok ellen.  
A magyar csapatok három helyen eredményesen keltek át a Tiszán, de az első sikerek után pár nap 
alatt összeomlott az offenzíva. 29-én hídfőállásokat létesítettek a románok a Duna-Tisza közén, majd 
következő nap már három hadosztályt át is dobtak.330 

Az érkező rossz hírek hatására ezen a napon elment megnézni a helyzet alakulását a frontra 
Jackwerth: „minden elveszett” – jelentette ki beosztottjának visszatérve Egerbe. Augusztus 2-án új, 
mérsékeltebb vezetést választottak Heves vármegye központjában, majd 3-án bevonultak a románok 
a városba, és visszaállították a régi közigazgatást, Jankovicsot ismét polgármesterré téve.331 Augusz-
tus 5-én estétől már román katonákból és egri egyenruhásokból összeállított járőrök kezdték meg  
a kommunistagyanús elemek összegyűjtését. Már az első letartóztatottak között ott volt Lájer Dezső, 
Németi direktóriumi társa is…332

326 Egri Vörös Újság, 1919. június 14. 1.
327 Egri Vörös Újság, 1919. június 27. 1-2.
328 Csiffáry: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt, 66.
329 Kolacskovszky: Az „őszirózsás” – forradalom és a Kommün Heves megyében /Visszaemlékezések/, 53.; Romsics: Magyaror-

szág története a XX. században, 130-132.
330 Hajdu Tibor: A forradalmak hadserege, 360-361.
331 MNL HML IV. főcsop. 417 f. 60. á. 2344. Kálnoky: A proletárdiktatúra története Egerben, 128-130. 
332 Szántó Imre: A fehérterror rémuralma Heves megyében. In: Heves megye a Tanácsköztársaság idején, 149-150.
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Maga Németi csak a szerencséjének köszönhette, hogy nem jutott ugyanilyen, vagy ennél sok-
kal rosszabb sorsra. Működésének helyén, Hevesen ugyanis elfogták őt a Tanácsköztársaságot nem 
kedvelő nagygazdák. Miután megverték, egy pincébe zárták, és át kívánták adni az egri fehéreknek. 
Szerencséjére a helyi szegényparasztok elmondták az egyik visszavonuló vörös egység parancsno-
kának, hogy mi történt, aki kiszabadította katonáival. Előbb Nógrád hegyei felé indult, majd Hatvant 
közelítette meg, később egy Máriabesnyőre induló búcsús csoporttal haladt tovább. Végül Gödöllőről 
bejutott Budapestre.333

333 Tuza István: Nem, nem bukott el!, 3.





IV. FEJEZET
„Azt mondod, Elvtárs, már nem bírod,

Hited, bízásod, megkopott;
Járod kétségek borús útját

Nem remélsz munkás szép napot.”334

334 Németi Lajos: Ne csüggedj! (részlet) Közli: Tuza: Forradalmi küldetésben, 73.
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„Sose buktam le”

Jackwerthnek igaza volt, a tanácsköztársaság kísérlete elbukott. Augusztus 1-jén lemondott a Forradalmi 
Kormányzótanács, és már aznap különvonattal mentek ők és családtagjaik Bécsbe – az osztrák szoci-
áldemokraták többségüknek menedéket adtak. A Kun Béláékkal nem lepaktáló szakszervezeti vezető, 
Peidl Gyula alakított kormányt, miközben a román hadsereg elfoglalta a Duna-Tisza közét és a fővárost. 
Ismét zavaros időszak következett, pár nap után, augusztus 7-én lemondatták Peidlt, s az ellenforradalmi 
Friedrich István lett a miniszterelnök egy kisebb puccsot követően. Egyik kormány sem írta alá a romá-
nokkal a megalázó fegyverszüneti egyezményt, így Bukarest katonái egészen Győrig nyomultak előre, 
megszállva a Dunántúl északi részét is. A maradék terület keleti felén hamarosan a Szegedről szék helyét 
Siófokra áttevő Horthy Miklós Nemzeti Hadserege jelent meg, a Dél-Dunántúl nyugati részén pedig  
a legitimista Lehár Antal biztosította a fegyveres erőt. Kettejük közül a győztes hatalmak inkább Horthyt  
választották, s Lehár is elismerte fővezérségét, így az ősszel a Tiszáig kivonuló román erők helyébe  
a Nemzeti Hadsereg katonái léptek. 1919. november 16-án Horthy bevonult Budapestre, majd nem sok-
kal később megalakult a döntően kereszténydemokrata Huszár-kormány. A nagykoalícióban kezdetben 
még a szociáldemokraták képviseltették magukat, de a kommunistáknak és a velük együttműködőknek 
nem volt helyük. 1920. március 1-jén Horthyt kormányzóvá választották, az államforma azonban király-
ság maradt. Az állam új határait 1920. június 4-én megkötött trianoni békeszerződés jelölte ki.335

A békekonferencia annak ellenére döntött úgy, hogy ekkorra ismertté vált az, hogy a vörösterrorra 
fehérterrorral válaszoltak Horthy katonai különítményesei 1919 augusztusától.336 Az azonnali erőszak 
mellett megjelent a jog alkalmazásával történő megtorlás. Már Peidl belügyminisztere, Peyer Károly 
utasította a főispánokat arra, hogy akadályozzák meg a kommunisták elmenekülését. Még meg sem 
alakult hivatalosan a Friedrich-kormány, de létrejött a budapesti államrendőrségen belül a Politikai 
Nyomozó Főcsoport, majd Politikai Osztály, amely hivatalosan is a kommunisták elfogását és tetteik 
feltárását kívánta elérni. Augusztus végétől működött a Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség 
Főkapitányságának Különítménye, amely vidéken látta el ugyanezt a feladatot.337 Németi Lajos mind-
kettő célkeresztjében ott lehetett.

Mint a korábbiakban utaltam rá, Heves vármegyében is megkezdődött azoknak az összegyűjté-
se, akiket felelősségre kívántak vonni a Tanácsköztársaság alatt elkövetett tetteikért, döntéseikért. 
1919. augusztus 19-re már több tucatnyi helyi kommunistát és szociáldemokratát gyűjtöttek össze  

335 Ormos Mária: Magyarország a két világháborúban (1914-1945). Debrecen, 2006. 51-69.; Romsics: Magyarország története 
a XX. században, 132-149.

336 Romsics: Magyarország története a XX. században, 133-134.
337 Varga Krisztián: Ellenség a baloldalon. Budapest, 2015. 12-43.
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az egri fogházba, majd a következő hónaptól ide szállították a vármegye más részeiből is a letartóz-
tatott személyeket, így október végére már több mint félezer főt őriztek a városban. A románok Gyön-
gyösön már augusztus 8-án végeztek ki olyan személyeket, akik az ottani ellenforradalmárok elleni 
perben tanúskodtak. Augusztus 18-ról 19-re virradó éjjel a „magyar kormánnyal történt megállapo-
dás értelmében a román katonai törvények alapján” az egri vésztörvényszék kilenc főt ítélt halálra 
– köztük Kolacskovszkyt és Jackwerthet. Habár a kivégzést előkészítették, végül az elmaradt, mert  
a román parancsnokság elhalasztotta azt. Ennek köszönhetően a román megszállás után születtek csak 
ítéletek, s a korábbinál jóval enyhébbek. A Tormási-különítmény után érkező új karhatalom parancs-
nokát, Jakab Rudolfot tizenöt év fegyházra, Kolacskovszkyt másfél év, Lájer Dezsőt tíz hónap börtönre 
ítélték, de egri tevékenységéért végül egyetlen helyi funkcionáriust sem végeztek ki. A zalaegerszegi 
internálótáborba Budapest után Heves megyéből került be a legtöbb személy politikai okokból.338

Valószínűleg Németi is odakerült volna Jackwerth és Kolacskovszky mellé tizedik halálraítéltként  
augusztusban, ha nem sikerül megszöknie. Annak ellenére, hogy a románok nem tudták elfogni, az egri 
nyomozók nem adták fel a keresést. Németiről 1920. január 12-én kiadott személyleírás alapján egy 
168-170 centiméter magas, zömök személyt kerestek kék szemekkel különösebb, tipikustól eltérő testi 
jellemzők nélkül. „Megjegyzés: Hallomás szerint a románok bejövetele illetve Németi elvitele után 
agyonlövetett. Azt is mondják, hogy a románoktól megszökött s jelenleg Csehországban menekült.”339 

Akinek halálhírét keltik, az hosszú életű lesz – tartja a mondás, és ez különösen igaz Németire.  
Miközben sorra gyűjtötték össze egri társait a hatóságok Pápától Egerig, ő Tolnában vállalt szüreti 
munkát, de nem sokáig maradt, mert a gazda még enni is alig adott nekik. Budapestre ment, ahol fel-
vette a háborúban eltűnt Beregszászi Sándor340 személyazonosságát. 1980-ban úgy emlékezett, hogy  
Beregszászi egy világháborúban elesett egri katona volt, akinek a keresztlevelét kapta meg a családtól.341 
1969-ben viszont azt mondta, hogy „még tizenkilenc őszén megismerkedtem egy alföldi családdal.  
Volt abban egy katona fiú, Beregszászi Sándor volt a neve. Eltűnt a fronton. A húga odaadta az iratait, 
és ettől kezdve tizenegy éven át álnév alatt éltem.”342 Jelentős eltérés az álnévhasználatának időtarta-
mában máshol sem olvasható, egyik önéletrajzában tíz évet említ, Csiffárynak tizenkettőről beszélt.343

Németi Lajos hangsúlyozta később is, hogy sohasem bukott le. Az 1950-es években a munkás-
mozgalmi múltját igazoló személyek is leírták,344 hogy őt Beregszászi Sándor néven ismerték meg, sőt 
maga Németi az egyik interjúban azt mondta, hogy akkori élettársa, későbbi felesége sem tudta a valódi  
nevét!345 Kivétel talán csak Kolacskovszky lehetett, akivel találkozott ekkoriban is. A baloldali szociál-
demokratából kommunistává vált egykori alispán volt az, aki segített neki „visszaszerezni a nevét”.346

338 Szántó: A fehérterror rémuralma Heves megyében, 147-162.
339 DIV. Fotóadattár: 20316 ltsz. (Másolat a Párttörténeti Intézet archívumából.)
340 A Familysearch, az Arcanum és a Hungaricana adatbázisokat áttekintve több Németivel hasonlókorú Beregszászi Sándort 

találtam az anyakönyvekben és az I. világháborús veszteségi listákon. Ezek közül egy sem volt egri, de több személy alföldi telepü-
lésen született.

341 Csiffáry: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt, 72.
342 Bábi Tibor: Németi Lajos. In: Új Szó, 1969. március 22. 4.
343 Csiffáry: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt, 66.; Önéletrajz, 1955. 3. NLh.
344 PIL Németi Lajos 1009520. 15. l. id. Denes István igazolása.; PIL Németi Lajos 1009520. 16 l. Falb Kristófné igazolása.
345 Bábi: Németi Lajos, 4.
346 Tuza: Forradalmi küldetésben, 43.
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Habár pontos dátum nem olvasható, feltételezhető, hogy Horthy kormányzóvá választásának tize-
dik évfordulójára kiadott amnesztiarendelet lehetett az, amelynek köszönhetően Németi visszakap-
hatta a nevét valamikor 1930-1931 körül. A rendelet, helyesebben a rendeletek kiterjedtek katonai és 
polgári ügyekre, valamint az emigránsokra. A külföldre távozottakkal kapcsolatban azt írta a sajtó elő-
zetesen, hogy csak a legfőbb vezetőkre nem vonatkozik az amnesztia. Az 1930. márciusi parlamenti  
vitákban szóba került az elítélt kommunisták és a szökésben lévő elkövetők kérdése is. Az utóbbiak 
esetében, függetlenül az amnesztiától, revízió alá vették az ügyeket, és ha elévült, akkor az eljárás 
megszüntetésére tettek javaslatot.347 Véleményem szerint feltételezhető, hogy ez érintette Németit, 
és Kolacskovszky ennek adminisztrációjában nyújthatott segítséget.

„Németi Lajos elvtársnak legrövidebb időn belül Bécsbe kell jutnia” 

Az egykori Magyarországi Szocialista Párt szinte a kormányzótanács lemondásával egy időben alkotó-
elemeire esett szét. Az MSZDP az egyesülést ellenzők vezetésével újjászerveződött itthon, a KMP 
irányítóinak többsége viszont emigrációba vonult a Tanácsköztársaságban velük együttműködő szo-
ciáldemokratákkal, nagy részük Ausztria felé vette az irányt. A kommunisták itt hozták létre pártjuk 
Ideiglenes Központi Bizottságát. Ennek tagja volt az internált Kun Béla és Landler Jenő, valamint  
Szántó Béla, Hirossik János, Lukács György.348

A gyors összeomlás miatt a kommunistáknak nem maradt idejük arra, hogy felkészüljenek az itt-
honi illegális időszakra. Az itthon maradt budapesti KMP-sek elképzelése az volt, hogy 3-4 fős kisebb 
csoportokban működnek, úgy, hogy közben beépülnek a szabadon működő MSZDP-be. A feladatot 
azonban nem sikerült végrehajtani, sorra buktak le a jelentősebb személyek – Korvin Ottót, a kom-
munista belső elhárítás volt vezetőjét már a Friedrich-kormány első napján elkapták –, valamint  
a Magyarország és Bécs közötti futárok. A fővárosnál rosszabb volt a vidéki helyzet, egyrészt itt már 
március 21. előtt sem voltak erős pártszervezetek, másrészt a kommunista sejtek szinte semmilyen 
kapcsolatot nem tudtak kiépíteni Béccsel.349

Erről az időszakról Németi Lajos egy ötoldalas írást adott át a Párttörténeti Intézetnek 1955-ben, 
amelynek szerzője L. J.-né. A szövegben Németit egyes szám harmadik személyben említik, de egy-
értelműen az ő nézőpontjából mutatják be az eseményeket, gyakorlatilag visszaemlékezésnek tekint-
hető. Leírásomat elsősorban erre a dokumentumra építem, felhasználva természetesen más forrá-
sokat is. 

347 Esti Kurír, 1930. március 1. 3.; Pesti Hírlap, 1930. március 7. 4.
348 [szerző nélkül]: A munkásmozgalom az ellenforradalom felülkerekedését követő években. A Kommunisták Magyarországi 

Pártjának újjászervezése. (1919-1923). In: Párttörténeti Közlemények, 12. évf. (1966), 1. szám. II-XIX. 
349 Szabó Ágnes: Az illegális kommunista pártmunka kezdetei a Tanácsköztársaság megdöntését követő hónapokban. In: Párt-

történeti Közlemények, 12. évf. (1966), 1. szám. 75-91.
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1920. február 22-én Hajdu János Verseny utcai asztalos műhelyében öt kommunista ült össze. Raj-
ta és Németin kívül ott volt Gisztl Pál, Molnár Károly350 és Mayerhoffer Károly.351 Közös volt bennük, 
hogy mindannyian az agitátoriskola hallgatói voltak Moszkvában 1918-ban.

Az öt férfi az „értekezleten” úgy döntött, hogy megpróbálják felvenni a Bécsben lévő kommunista  
vezetéssel a kapcsolatot, hogy megszervezhessenek egy illegális mozgalmat. A feladatot Németi  
Lajosra bízták, akinek egyben be kellett számolnia az országos és a budapesti helyzetről. Ő nem sok-
kal később, február 28-án el is indult, az utazás költségét néhány ruhadarabja eladásából fedezte.  
Március elsején érkezett meg a határhoz,352 az akkori Magyaróváron Mayerhoffer bátyját kereste fel. 
A következő 13 napban az ő segítségével szervezte meg a határon való átkelést. Három kölcsönkért 
bélyegalbumot tett a táskájába még Budapesten, mintha bélyegekkel kereskedne, de ezekre nem volt 
szükség, az útvonalat jól ismerő csempészek segítségével könnyedén átkelt az egyik éjszaka. Március 
15-én már Bécsben volt, és két nap keresés után megtalálta a KMP Ideiglenes Központi Bizottságát, 
ahol Szántó Béla fogadta.353

Németi – a leírás szerint – erős kritikával illette a KB-t, mert nem segítenek az otthon ma-
radt bebörtönzött kommunistákon, valamint családtagjaikon. Hozzátette, hogy szinte sehol nem 
tapasztalható az országban komoly illegális szervezkedés. Ezek miatt a „budapesti elvtársakban 
felmerült a gyanú, hogy a Kommunista Párt akaratát képviselni tartozó KB nem tévedt-e helyte-
len taktikai útra”. Elmondta azt is, hogy szovjet-orosz mintára úgynevezett jacsejkákat, azaz párt-
sejteket szerveznek. Itt valószínűleg elsősorban saját szervezkedésükre utalhatott, mert felsorol-
ta azok neveit, akikkel együttműködött abban az időszakban. A folytatást így írták le 1955-ben:  
„említette […] többek között Molnár elvtársét is. E név említésére Szántó elvtárs felugrott az asz-
tal mellől és a mit sem sejtő Németinek szenvedelmes hangon a következőket mondotta: »Mind-
ebből egy szó sem igaz!« »Molnárt a rendőrség egy mozgalmi ügyből kifolyólag letartóztatta.« 
Németi hiába bizonyította, hogy Molnár vele és más jó elvtársakkal állandóan érintkezik és a hatá-
rozatot hozó értekezleten is jelen volt. Szántó elvtársat nem lehetett – jól értesültsége /!?/ alapján  
ki alakult véleményének megváltoztatására bírni.”354 Rontotta a helyzetet, hogy Szántó és Németi 
nem találkoztak korábban, Münnich Ferenc,355 aki a mozgalomból ismerte, pedig hiába kelt a futár 
védelmére.356 

350 Molnár Károly (? – 1958 augusztusa után) 1906-tól vett részt a munkásmozgalomban, párttagságát 1917-től ismerték el. 
Oroszországban hadfogoly, az Agitátoriskola hallgatója, állítása szerint Németivel részt vett az eszerlázadás leverésében. A Tanács-
köztársaság bukása után tért vissza Magyarországra illegális pártmegbízatással, a ‚20-as évek első felében Németivel együtt műkö-
dött baloldali szervezkedésekben. Az 1950-es évek végén Dunakeszin élt.

351 PIL 867. f. 1/n-8 ő. e. 75-79. l. Bécs, 1920.; Tuza: Forradalmi küldetésben, 43-44.
352 PIL 867. f. 1/n-8 ő. e. 75-79. l. Bécs, 1920.
353 PIL 867. f. 1/n-8 ő. e. 75-79. l. Bécs, 1920.; Tuza: Forradalmi küldetésben, 44-45.
354 PIL 867. f. 1/n-8 ő. e. 75-79. l. Bécs, 1920.
355 Münnich Ferenc (Seregélyes, 1886. november 18. – Budapest, 1967. november 29.) kommunista politikus. Tomszkban hadi-

fogoly az I. világháborúban, 1917-ben csatlakozott a bolsevikokhoz, 1918-ban internacionalista egységek parancsnoka, Németivel egy 
időszakban tért haza, a KMP egyik alapítója. A Tanácsköztársaság alatt a hadügyi Népbiztosság osztályvezetője, hadosztályparancsnok,  
a rendszer bukása után emigrált Bécsbe. 1922-től a Szovjetunióban élt. 1945-ben ismét hazatért, különböző tisztségeket töltött be:  
budapesti rendőrfőkapitány, több országban nagykövet, így Moszkvában is 1954 szeptemberétől 1956 augusztusáig. 1956 őszén Nagy 
Imre kormányában volt belügyminiszter, majd Kádár alatt honvédelmi miniszter. 1958-tól 1961-ig a Minisztertanács elnöke.

356 PIL 867. f. 1/n-8 ő. e. 75-79. l. Bécs, 1920.
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Igaz, a bizalmatlanságra Szántónak (és a többi kommunistának) minden oka megvolt. A fehér tiszti 
különítmények tagjai ugyanis Bécsben már megfigyelték a kommunistákat, és minden lehetőséget 
megragadtak, hogy felderítsék a KMP vezetőit, valamint az itthoni kapcsolataikat, hogy lehetőség 
szerint elrabolják, megöljék őket. A Németihez hasonló múlttal rendelkező volt kommunista – ekkor  
már Prónay Pál ügynöke – Csuvara Mihály csupán pár hónappal korábban jelent meg a bécsi kom-
munista körökben. 1919 végén több itthoni KMP-aktivistát rendőrkézre adott, köztük a Korvint  
kiszabadítani kívánó Szamuely Lászlót, Németi volt agitátortársát. Előfordult, hogy a Bécsből küldött 
futárt ennek köszönhetően a határ átlépése után rögtön elfogták.357 Münnich Ferencet is megpróbálta 
átcsalni Magyarországra Csuvara, de nem sikerült. Ugyanebben az időszakban Münnich lakótársát, 
Szmolányi Imrét is elrabolták Bécsben a különítményesek, majd már Magyarország területén ki  
is végezték.358 Münnich bizalma sem segíthetett sokat Németi helyzetén, az említett Csuvarát maga 
Kun Béla ajánlotta,359 ez élénkén élhetett az ott lévők emlékezetében.

A Központi Bizottság inkább Szántó Béla véleményét fogadta el, ezért Németi azt javasolta, hogy 
küldjenek futárt Budapestre, hogy ellenőrizzék szavait. Ennek érdekében címeket is átadott Szántó-
nak, köztük Molnárét. Mivel választ nem kapott napokig, március 23-án Münnichnek írt egy levelet, 
amelyet átadott „Gerstl360 elvtársnak, aki annak hangját nem találta elég erélyesnek.” Az üzenetre 
még 26-án sem reagált a címzett. A következő időszakban sem haladt előre az ügye, ráadásul Németi 
pénze is elfogyott, éhezett, mert a Központi Bizottságtól nem kapott anyagi segítséget.361 Közben 
beszélt „komoly elvtársakkal, többek között Bodorral,362 Herskoviccsal363 […]. Mindkettő megértést 
mutat, de ismételten tehetetlenségüket hangoztatják.” Április 5-én Kun Bélának írt, amelyben Szán-
tót kritizálta. Bodor vállalta a lap átadását, de Németi szerint valószínűleg ez a levél sem jutott el  
a címzettjéhez.364 Ez elképzelhető, ugyanis ha helyes a dátum, akkor a levél pont egy nappal azután 
íródott, hogy Kunt és társait méreggel próbálta meggyilkolni Prónay egyik embere. A merénylet nem 
sikerült, de szinte minden résztvevőnél mérgezés tünetei mutatkoztak.365

Végül 13-án újból Szántó Bélának írt Németi Lajos, és kérte, hogy értsék meg őt. Másnap, mikor 
személyesen vitte be neki a levelet, azt mondta neki Szántó, hogy az ügy nyomozati szakaszban van. 
A dokumentum szerint Németi felajánlotta, magával hozzá Molnárt, hogy bizonyítsa szavát, valamint 
 
 

357 Szabó Ágnes: A Csuvara-ügy. Részletek Prónay Pál Naplójából. In: Párttörténeti Közlemények, 8. évf. (1962), 3. sz. 133-
138.; Szabó: Az illegális kommunista pártmunka kezdetei a Tanácsköztársaság megdöntését követő hónapokban, 90-94.

358 Münnich Ferenc: Viharos út. Budapest, 1966. 92-98.
359 Borsányi: Kun Béla, 202.
360 Nem találtam róla további adatot. Az 1955-ös önéletrajza szerint Németi egy Gerstl nevű személlyel érkezett haza Szovjet- 

Oroszországból 1919 márciusában. Nem egyértelmű, hogy azonos személyről van-e szó, vagy két különbözőről. 
361 A rossz anyagi helyzetről, éhezésről – saját maga vonatkozásában –Münnich is írt ebben az időszakban, pedig ő az emigráció 

elismert tagja volt.
362 Valószínűleg azonos azzal a Bodor Dezsővel, akit Csehszlovákiába küldtek Bécsből 1921 őszén Seidler Ernő kérésére. Seidler 

ekkor a Csehszlovák Kommunista Párt nyugat-szlovákiai titkára.
363 Nem találtam róla további adatot. Egyik önéletrajza szerint egy Herschkovics nevű kommunista fogadta 1918 novemberében 

a Visegrádi utcában hazatérésekor. 
364 PIL 867. f. 1/n-8 ő. e. 75-79. l. Bécs, 1920.
365 Borsányi: Kun Béla, 210.
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500 osztrák koronát kért a hazaútra, amit meg is kapott, de ezzel eredménytelenül fejeződött be  
a kapcsolatfelvételi kísérlete.366 Azon az útvonalon, ahol érkezett, vissza is tért Magyarországra, majd 
négy nappal később Budapesten beszámolt az eseményekről társainak.367

Árnyalja a képet, hogy az önéletrajzaiban nem teljesen azonos módon írja le Szántó szerepét.  
Az 1955-ös önéletrajza átfedést mutat a fenti leírással, viszont azt írta, hogy a címek átadását azért kérte 
Szántó, hogy majd azon értesíti őket, ha kiderül, hogy Molnár Károly nincs letartóztatva. „Sajnos, erre 
én és elvtársaim éveken át hiába vártunk. Izzó forradalmi lelkesedésünk, egy szervezett földalatti moz-
galommal nem tudott ütni a gyűlölt Horthy rezsimen” – gépelte némi túlzással Németi.368 1958-ban és 
1967-ben369 már jóval enyhébben és teljesen más értelemben fogalmazott a KB-tag álláspontjáról, mert 
csupán annyit állított, hogy Szántó „akkor még nem látta az időt alkalmasnak az illegális mozgalomra”.370

Ezen kívül más bécsi küldetést nem említett Németi, viszont Molnár Károly igen. A Németi munkás-
mozgalmi múltját igazoló – tárgyi tévedésektől hemzsegő – 1958-as levelében azt írta, hogy „Németi 
elvtárssal mindketten több esetben kaptunk megbízást a Bécsben élő kommunista vezető elvtársak-
kal kapcsolat felvételére”. Ezt azonban nem tartom bizonyíthatónak, máshol sem szerepel ilyen adat, 
ezen felül a fél évvel korábban ugyanúgy általa írt igazolásban csupán Németi egyetlen kiküldetése 
szerepel.371 A másik végletet az 1951-es önéletrajza jelenti Németi Lajosnak, amelyben a következőt 
állítja: „A Tanácsköztársaság összeomlása után […] Nem sikerült elhagynom Magyarországot, buj-
dosnom kellett”. Ez azonban nem cáfolja egyértelműen a bécsi utat, hiszen jelentheti azt, hogy ugyan 
próbálkozott, de nem tudott maradni. Ez az életrajz ezen felül kifejezetten hiányos, ugyanígy nem 
tartalmazza a Moszkvába utazást Uraszovval,372 habár az levéltári dokumentummal igazolható. 

Összefoglalva: az eseményekről Németin – valamint az ő munkásmozgalmi múltját 1945 után 
igazoló Molnáron – kívül más források nem állnak rendelkezésre. Azt tudni lehet, hogy Szántó Béla  
ekkor biztosan az osztrák fővárosban működött, erre az időszakra – a kommunisták többsége szabadon 
mozgott – csupán néhány internált maradt.373 Münnich nem említi az esetet visszaemlékezéseiben,  
de azt tudni lehet, hogy ebben az időszakban Bécsben tartózkodott, csupán április 20. után hagyta el 
a várost.374 Németi az 1955. február 16-án, majd az 1958. július 15-én elkészített önéletrajzok végén, 
a leírtakat igazoló személyek között felsorolta Münnichet is,375 de erről igazolás a személyi anyagában 
nem maradt fel.376 Valószínűleg nem is volt ilyen, mert még 1958 szeptemberében is azt írta egyik 

366 PIL 867. f. 1/n-8 ő. e. 75-79. l. Bécs, 1920.
367 Tuza: Forradalmi küldetésben, 45.
368 NLh. Önéletrajz, 1955. 4. 
369 NLh. Önéletrajz, 1967. 3. 
370 NLh. Önéletrajz, 1958. 3. 
371 PIL Németi Lajos 1009520. 18. l. Molnár Károly igazolása. 1957. december 12.; PIL Németi Lajos 1009520. 26. l. Molnár 

Károly igazolása. 1958. június 11.
372 NLh. Életrajz, 1951. 1. 
373 A munkásmozgalom az ellenforradalom felülkerekedését követő években. A Kommunisták Magyarországi Pártjának újjá-

szervezése. (1919-1923), XVII-XVIII.; Borsányi: Kun Béla, 202-211.
374 Botos János: Münnich Ferenc (1886-1967). In: Párttörténeti Közlemények. 32. évf. (1986), 3. sz. 174.; Münnich: Viharos út, 92-99.
375 NLh. Önéletrajz, 1955. 4.; NLh. Önéletrajz, 1958. 5. 
376 Hat személyt és a Párttörténeti Intézetet sorolta fel Németi. Ebből öt igazolást megtaláltam a Politikatörténeti Intézetben 

őrzött személyi anyagában, a hatodikra, Uraszovéra, pedig utaltak az egyik dokumentumban.
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levelében, hogy a „hiányzó igazoló iratot dr. Münich(sic!) Ferenc elvtársamtól várom”,377 azaz az élet-
rajzok végére úgy tette a nevét, hogy valójában nem állt rendelkezésre az igazolás. Bonyolítja a válasz 
egyértelmű megadását, hogy a hagyatékában megtaláltam egy 1956-ban Moszkvából Münnich által 
küldött levél borítékját.378 A tartalma azonban nem maradt meg…

„Tény, hogy 1934-ben…”

A Németi-életút legtöbb kérdőjellel övezett szakasza a két világháború közötti időszak. Egyedül a szak-
szervezeti tagsága, valamint a ’30-as évek közepe utáni munkavállalása számít fix pontnak. Ezzel szem-
ben a mozgalmi, közéleti múltjához jelentős kérdőjeleket kell tenni. Egyrészt azért, mert írott, primer 
forrásnak számító bizonyíték nem áll rendelkezésre – ez nem egyedi probléma egy illegális mozgalom 
esetében. Másrészt pedig abból kifolyólag, hogy ugyan több szekunder forrásként értékelhető, nem 
Németitől származó dokumentum megtalálható, ezek azonban kétes forrásértékűek. Az 1950-es évek 
végéről származó, Németi Lajos munkásmozgalmi múltját bizonyítani kívánó igazolások értékét ugyanis 
erősen csökkenti elkészítésüknek a célja. Sok esetben pontatlanok, több esetben pedig már a megfogal-
mazásból kiderül, hogy jó eséllyel valótlan információkat tartalmaznak – általában hasonló következte-
tésre jutottak egyébként az 1950-es években azok is, akiknek ezt benyújtották. A dokumentumok tör-
ténetének pontos bemutatását a vonatkozó fejezetben teszem, itt csupán olyan mértékben fogok utalni  
a keletkezésük körülményeire, amennyire szükséges az adott információ forrásértékének megítéléséhez.

A két világháború közötti időszakban végig betiltott maradt a kommunista mozgalom hazánkban. 
Fedőszervezetei – mint az 1920-as évek második felében létező Magyarországi Szocialista Munkás-
párt – csak ideiglenesen működhettek legálisan. A hatalom elsősorban rendészeti, másodsorban 
elhárítási kérdésnek tekintette a szélsőbaloldali mozgalmakat. Már Horthy kormányzóságának első 
három évében mintegy kétezer kommunista aktivistát küldtek haza Szovjet-Oroszországból, de szinte  
mindegyikük lebukott. Ugyanígy jártak a különböző szervezkedések tagjai, de a rendőrség nagy  
fogásának számított Rákosi Mátyás letartóztatása is 1925-ben.379 A KMP tagsága átlagosan 200-300 fő  
körül mozgott, a rendőrség becslései szerint a ’20-as évek végén mintegy 4-5 ezer kommunista  
és 12-15 ezer kommunistaszimpatizáns volt az ország területén.380

1921 decemberében megegyezett Bethlen István miniszterelnök Peyer Károllyal és a szociál-
demokrata párt más vezetőivel az MSZDP legális működésének kereteiről. Az egyezmény ugyan 
korlátozta a párt szervezkedési lehetőségeit az állami és a mezőgazdasági dolgozók között, de cse-
rébe lehetővé tette, hogy más területeken szabadabban működhessen, újból megerősödhessen.  
 
 
 

377 PIL Németi Lajos 1009520. 27. l. Németi Lajos levele Bárd Andrásnak, 1958. szeptember 10.
378 NLh. Münnich Ferenc Németi Lajosnak küldött levelének borítékja, 1956. (lásd melléklet)
379 Varga: Ellenség a baloldalon. 115-120.
380 Sipos Péter: Legális és illegális munkásmozgalom 1919-1944. Budapest, 1988. 136-137.
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A német megszállásig az MSZDP-t nem tiltották be, a Parlamentben, a települések önkormányzataiban  
ott ültek képviselői. Igaz, ellenzéki szereplőkként. A párt és a hozzá kapcsolódó szakszervezeti mozga-
lom erejét mutatja az, hogy 1922-ben 202 ezer taggal bírtak, amely ugyan 1930-ra 88 ezerre csökkent,  
de egy évvel később már ismét 100 ezer fölötti volt.381 

Mindezt a kommunisták és a velük szimpatizáló személyek is igyekeztek kihasználni, akik, ha sok-
szor marginális kisebbségként is, de megjelentek a pártban és a szakszervezetekben. Közülük ki-
emelkedik Hámán Kató,382 aki 1923-tól a Vegyészeti Munkások Szakszervezetének titkára, valamint 
a Szovjet-Oroszországból 1921-ben hazaküldött Gőgös Ignác és Vági István. Mindhárman egyben  
a KMP tagjai is lettek. Másokkal együtt az 1924. áprilisi szociáldemokrata kongresszuson már belső 
ellenzékként jelentek meg, majd egy évvel később megalapították az MSZMP-t.383 Az új párt ügy-
vezető elnöke Vági lett, a vezetésbe bekerült Hámán is, 1926 februárjára mintegy 11 ezer tagjuk lett. 
A belépettek többsége valószínűleg nem is tudta, hogy a kommunisták fedőpártjához csatlakozott.  
A rendőrség viszont birtokában volt ennek az információnak, ezért, amikor az MSZMP a szegény-
parasztság között próbált terjeszkedni, adminisztratív eszközökkel, majd a vezetőség bíróság elé  
állításával elfojtották azt.384

Németi Lajos – saját bevallása szerint – viszont úgy segítette őket, hogy valójában tudott a cél-
jaikról. Ugyan 1951-ben és 1955-ben csupán azt említette, hogy fenntartotta a kapcsolatait „1919-es  
elvtársaival”,385 azonban ezzel szemben mind előtte, mind utána ennél aktívabb tevékenységről írt. 
1948-ban – egy illegális kommunista múltját igazoló dokumentumban – azt állította, hogy 1919 
és 1930 között „Szántó Z.386 irányított[a] illeg. mozgalomban vettem részt. Később Hámán Katóval 
tartottam kapcsolatot”.387 Szántó Zoltán, Szántó Béla testvére 1926-ban tért vissza Magyarországra  
a KMP-t szervezni, de hamar lebukott, a következő évben letartóztatták, nyolc év múlva szabadult.  
Ha elfogadjuk pontos információként az előbbi bejegyzést, akkor Németi Lajos Hámán Kató bebörtön-
zött magyar kommunistákért végzett munkáját segítette a Magyarországi Vörös Segélyben azt köve-
tően, hogy 1928 nyarán az MSZMP politikusa kiszabadult a börtönből.388

1948-ban ez elég volt, hogy munkásmozgalmi múltját elismerjék 1918-tól, az 1950-es évek má-
sodik felében azonban már kevésnek bizonyult. Érdekesség, hogy itt már teljesen eltűnik a Szántó  
Zoltán-féle mozgalom szála. Viszont öt személy igazolta a két világháború közötti múltjának az új 
változatát, valamint saját maga is írt erről az időszakról több alkalommal 1957 után. Ezek alapján  

381 Sipos: Legális és illegális munkásmozgalom 1919-1944, 65-88.
382 Hámán Kató (Kompolt, 1884. december 2. – Budapest, 1936. augusztus 31.) kommunista politikus, aktivista. 1919 előtt 

szakszervezetek tagja, 1919-ben a IX. kerületi Munkástanács tagja. Az 1923-tól az illegális kommunisták egyik szervezője, 1925-től 
az MSZMP vezetőségi tagja, a Magyarországi Vörös Segély egyik vezetője. Többször bebörtönözték.

383 Liptai Ervinné: A Magyarországi Szocialista Munkáspárt 1925-1928. Budapest, 1971. 22-78.
384 Sipos: Legális és illegális munkásmozgalom 1919-1944, 142-147.
385 NLh. Életrajz, 1951. 1.; NLh. Önéletrajz, 1955. 4.
386 Szántó (eredetileg: Schreiber) Zoltán (Nagykanizsa, 1893. december 17. – Budapest, 1977. március 26.) kommunista po-

litikus. Az I. világháború előtt szociáldemokrata, 1918 végén Magyarországon csatlakozott a KMP-hez. A Tanácsköztársaság alatt 
a fronton több beosztásban szolgált, a rendszer bukása után emigrált Bécsbe, testvéréhez, Bélához hasonlóan. 1927-ben illegális 
kommunistaként hazatért, de szinte azonnal letartóztatták, és bebörtönözték. A II. világháború után diplomáciai pályára lépett, Nagy 
Imre egyik kormányában rövid ideig államminiszter 1956-ban.

387 PIL Németi Lajos 1009520. 2. l. Kérdőív: Németi Lajos.
388 Nagy József: Így élt Hámán Kató. In: Hevesi Szemle. 13. évf. (1985), 1. sz. 76.
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vázolok fel egy, az előbbitől eltérő alternatívát. E szerint 1921 és 1924 között egy IV. kerületi la-
kásban tartottak „illegális mozgalmi összejöveteleket”, amelyet két nő bocsátott a rendelkezésükre 
– egyikük Németi tevékenységének igazolója is lett.389 „Az összejöveteleken más elvtársakkal együtt 
állandóan részt vett Hámán Kató és gyakran közöttünk volt Györki (Kovács) Mária,390 Csorba Mária391 
és Topál Károly392 is” – állította Molnár Károly.393 Szabó Mihály könyvkötő, akivel az igazolás szerint 
1923-ban ismerkedett meg, leírta, hogy Németi bekapcsolódott a „Vági – Gőgös – Hámán valamint 
több más nevű elvtársak által irányított mozgalmunk szervezési munkájába később az M Sz M P (1925) 
meg alakításába.”394

Németi Lajos viszont, a Politikatörténeti Intézetben fellelhető, de jellegében a hagyatékban 
megtalálható darabokhoz hasonló, 1957-es önéletrajzában azt írta, hogy 1924-ben találkozott 
először Hámánnal, és bármiféle szervezkedés említése nélkül hozzátette, hogy ő szervezte be  
az MSZMP-be.395 Alig egy évvel később azonban felülbírálta magát: „1921-ben a ferencvárosi 
munkásotthonban megismerkedtem Hámán Kató elvtársnővel”, majd belekezdtek a közös illegális 
munkába. Az igazolásokkal összhangban azt állította, hogy 1923-ban csatlakozott a „Vági–Gőgös–
Hámán és más elvtársak által irányított mozgalom szervezési munkájába”. Hozzátette még, hogy 
két társával illegális röplapozást végzett, de 1958-ban már egyik hivatkozott személy sem élt.  

Végül azt is leírta, hogy „1925 áprilisában alakítottuk meg […] Magyar Szocialista Munkás-
pártot.”396

A párt alakuló ülése valóban akkor és azon a helyszínen volt, amelyet Németi megadott, az azon-
ban nem bizonyítható, hogy valóban megjelent-e. A budapesti Grádó Kávéházban mintegy négy-
száz szimpatizáns gyűlt össze 1925. április 14-én. A résztvevőket csak meghívóval engedték be, 
ha Németi valóban rendelkezett az említett kapcsolataival, akkor bejuthatott. Az MSZMP ellenőrző 
bizottságának öt tagjából három a szaktársa volt, egyiküket Szabó Mihálynak hívták,397 azt azonban 
nem tudni, hogy ő azonos-e a Németit igazoló személlyel.398 Hámán Kató 1920 őszétől életvitel-
szerűen Budapesten élt, azaz találkozhatott Németivel,399 Csorba Mária is legalább két alkalommal 
járt a fővárosban 1921 decemberében és 1922-ben, de jellemzően máshol tartózkodott.400

389 PIL Németi Lajos 1009520. 5. l. Régi munkásmozgalmi elvtársak kérdőíve, Németi Lajos, 1961. július 5., 16 l. Falb Kristófné 
igazolása; 18. l. Molnár Károly igazolása, 1957. december 12.

390 Nem találtam róla további adatot.
391 Csorba Mária (Hódmezővásárhely, 1874. szeptember 10. – Rosztov, 1944 ősz) kommunista politikus. MSZDP tag az I. világ-

háború előtt. 1918-ban a szociáldemokratákat segítette, majd a tanácsköztársaság alatt kommunistává vált. Emigrált, 1921 decem-
berében tért vissza illegális pártszervező munkára, a következő évben letartóztatták, elítélték. 1925-ben fogolycserével a Szovjet-
unióba került.

392 Nem találtam róla további adatot.
393 PIL Németi Lajos 1009520. 18. l. Molnár Károly igazolása. 1957. december 12.
394 PIL Németi Lajos 1009520. 21. l. Szabó Mihály igazolása. 1958. január 13.
395 PIL Németi Lajos 1009520. 9. l. Önéletrajz, 1957. VI. 14. (a továbbiakban: Önéletrajz, 1957.)
396 NLh. Önéletrajz, 1958. 3-4.
397 Liptainé: A Magyarországi Szocialista Munkáspárt 1925‒1928, 67‒68.
398 A nevükön és a szakmájukon kívül egy közös pont van, mind az MSZMP-ban különböző funkciókat vállaló Szabó Mihályban, 

mind a Németit az ’50-es években igazoló Szabó Mihályban: laktak a VIII. kerületben. Az MSZMP funkcionáriusa élhetett még 1958-
ban, két évvel volt idősebb Németinél. 

399 Nagy: Így élt Hámán Kató, 74-75.
400 Aranyossi Magda: Csorba Mária. In: Párttörténeti Közlemények, 12. évf. (1965), 2. sz. 213-214; Petrák Katalin: Csorba Mária. 

In: Bakó Ágnes (szerk.): A szocialista forradalomért. Budapest, 1975. 112.
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1922-től Németi Lajos az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.-nél dolgozott két éven keresztül 
számlarevizorként, ahonnan végül azért távolították el, mert más munkásokkal együtt magasabb bért 
követelt.401 Érdekes, hogy ezt a munkahelyet és elbocsátást maga nem említette, csak külső életrajz-
író számolt be róla. Közvetve azonban utalt rá, 1951-es önéletrajzában írt arról, hogy a szakszervezet 
útján jutott magántisztviselői álláshoz, egyben tagja volt a Magántisztviselők Szakszervezetének, 
a Rákosi-korszakból származó munkakönyvében pedig – „bemondás alapján” – feltüntették, hogy 
1919 és 1930 között könyvkötőként, valamint magántisztviselőként dolgozott. Belépett a Könyvkötők 
Szakszervezetébe is,402 a II. világháború utáni szakszervezeti könyve szerint 1925-ben csatlakozott.403

Azonban mind itt, mind az MSZMP-ben csak rövid ideig munkálkodhatott. 1925 augusztusában404 
vért köpött, kezeletlen tüdőproblémája kiújult.405 Orvosa tanácsára a Bükkbe költözött, ahol „egy  
erdész elvtárs házában bujkált és gyógykezeltette magát”.406 Ebben az időszakban nem vett részt 
semmilyen politikai, szakszervezeti munkában.

Budapestre 1927-ben tért vissza. Németi Lajos az 1958-as önéletrajzában azt állította, hogy ekkor 
felvette a kapcsolatot Szabó Mihállyal és Pető Jánossal,407 Az utóbbi irányításával kapcsolódott be a 
legális és az illegális mozgalomba, a Vörös Segély munkájába, és fejtett ki a szakszervezetekben bal-
oldali tevékenységet.408 Ezt támasztotta alá Szabó és Pető „tanúskodással”,409 de meg kell jegyezni,  
hogy ezeket az igazolásokat nem, illetve csak részben vették figyelembe azok, akiknek szólt.410 1928-
tól 1929-ig a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyárban dolgozott könyvkötőként, „de a bekövetkezett dekon-
junktura miatt” megváltak tőle.411 1933-ig alkalmi munkákból próbálta fenntartani magát.412

Az 1929 őszén kitört nagy gazdasági világválság hatása az Amerikai Egyesült Államokból tovább-
gyűrűzött a világ többi része felé. Nem meglepő, hogy Magyarországon is ekkor zajlott le a két világ-
háború közötti legnagyobb munkástüntetés. A szociáldemokraták és a szakszervezetek által szerve-
zett demonstráción a megszokottnál jóval többen jelentek meg, a Gyáriparosok Országos Szövetsége 
ugyanis munkaszünetet adott ki a munkásoknak, hogy ne derüljön ki, valójában mennyien sztrájkolnak. 
Ezzel pont az ellenkező hatást érték el, mint amit terveztek: az is elment a budapesti felvonulásra, 
  

401 Tuza: Forradalmi küldetésben, 44-45.
402 NLh. Életrajz, 1951. 1.; NLh. Németi Lajos munkakönyve (a továbbiakban: Munkakönyv). 3.
403 NLh. Németi Lajos tagsági könyve a Nyomda-, a Papíripar és Sajtó Dolgozóinak Szakszervezeténél (a továbbiakban Szak-

szervezeti tagkönyv). 2.
404 Szabó Mihály szerint 1925 nyarán távozott, Németi 1957-es önéletrajzában 1926-ot írt, az 1967-esben 1925. októbert.
405 NLh. Önéletrajz, 1958. 4.
406 PIL Németi Lajos 1009520. 38. l. Jellemzés Németi Lajosról, 1967. Tuza szerint szövetmintákat készített ott „néhány évig”. 

Munkakönyvében nem találtam erre utalást.
407 Pető János (? – 1961 után) cipész. Saját bevallása szerint 1919-től kommunista párttag, 1959-ben nyugdíjas, az MSZMP 

VIII. kerületi pártszervezetének tagja. Viszont párttagságát 1961-ben is csak 1945-től ismerték el. 1926-ban egy 1897-es születésű 
cipészsegéd, Pető János az MSZMP-s Szabó Mihállyal együtt a bíróság elé került „állam és társadalmi rend felforgatása” vádjával  
– elképzelhető, hogy ő és Németi igazolója azonos személy. 

408 NLh. Önéletrajz, 1958. 4.
409 PIL Németi Lajos 1009520. 21. l. Szabó Mihály igazolása. 1958. január 13.; PIL Németi Lajos 1009520. 22. l. Pető János 

igazolása, 1958. február 29.
410 PIL Németi Lajos 1009520. 33. l. Ujfalusi Sándor levele Kuhári Ferencnek. 1961. szeptember 15.; PIL Németi Lajos 1009520. 

48 l. Németi Lajos kérelmének megvitatása.
411 PIL Németi Lajos 1009520. 9. l. Önéletrajz, 1957.
412 NLh. Munkakönyv, 3.
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aki más esetben nem hagyta volna ott az üzemet. A százötvenezres tüntetés erőszakba torkollott:  
a demonstrálók utcaköveket dobáltak, a rendőrök szuronyt szegeztek. A rendőrség kommunistákat 
sejtett a zavargások mögött, heteken át keresték is őket.413 

„A Könyvkötők Szakszervezetében baloldali tevékenységet folytattam és az 1930. szeptember 1.-i 
nagy tüntetésre én vezettem a szakszervezet munkanélkülijeit, amikor az Oktogon téren a rendőrség-
gel az összecsapásra került a sor” – írta önéletrajzában 1958-ban Németi Lajos.414 Ez az elem 1957-es 
anyagában jelent meg először tőle, előtte csupán arról számolt be, hogy tagja volt a korábban emlí-
tett szakszervezeteknek és azokon keresztül kapott munkát.415 Szabó Mihály ugyan megerősítette ezt  
az állítást,416 és mint alkalmi munkásnak indoka is lett volna tüntetni Németinek, az azonban nem 
tűnik logikusnak, hogy vezető szerepet is vállalt volna. Ebben az időszakban próbálta ugyanis vissza-
kapni a nevét – ezt nem segítette volna ez a szerep, ráadásul, ha beadta már kérelmét, akkor a kom-
munistákra vadászó rendőrök könnyen összekapcsolhatták volna a nevét az aktív KMP-vel.

Néhány évvel később ismét rendelkezett egy rövid ideig állandó munkahellyel, 1933-tól 1934-ig 
a Hornyánszky Viktor Rt.417 könyvkötészetében dolgozott.418 A következő időszak eseményeit viszont 
másképpen adta elő 1958 januárja előtt és után. Az utóbbi ismertetésével kezdem.

„Tény, hogy 1934-ben szakszervezetemben kitudódott, hogy részt vettem a Vági-féle mozga-
lomban, illetve Hámán Katóval és másokkal az MSZMP megalakításában. 1934-ben kizártak a Könyv-
kötők Szakszervezetéből […] mozgalmi életemnek ezt az eseményét, úgy vélem, nem negatívumként,  
hanem pozitívumként lehet csak értékelni, annál is inkább, mivel én azután is 1945-ig részt vettem 
az illegális mozgalomban” – írta Pulay Árpádnak 1964-ben.419 1958-as önéletrajzában Németi azt 
állította, hogy „botrányokozás” címén azért zárták ki őt és társait 1934 májusában, mert „nyilvánosan 
lelepleztük és megbélyegeztük” azt, hogy a „peyeri paktumpolitika becstelenségét” hangoztatókat 
politikai okokból nem közvetítették ki munkára. Úgy értékelte, hogy gyakorlatilag az általános kom-
munisták elleni fellépés áldozata lett.420 Ugyanezeket erősítette meg Szabó Mihály is 1958 januárjá-
ban,421 sőt egy hónappal későbbi kiegészítő igazolásban hozzátette, „1934-1945-ig illegális mozgal-
munkban velem, valamint Drabik elvtárs volt VII. kerületi rendőrkapitány, Pető János (cipész) elvtárs, 
Trägel elvtárs (cipész) elvtársakkal együttműködött” – írta Szabó.422 Ezzel szemben Pető 1959-ben 
azt állította, hogy Németi, ő, valamint két addigra meghalt kommunista, Pásztor Béla és Lakatos Vince 
egy pártsejtet alkottak 1933-tól 1944-ig.423 Melyik az igaz ezekből? Valószínűleg egyik sem. A másik 
változat ugyan sokkal szelídebb, de annál igazolhatóbb – leszámítva Németinek azt az 1957-es állí-
tását, hogy Gisztl Pál és ő fel akarta venni a kapcsolatot a „szervezkedő partizánokkal” 1944-ben, 

413 Sipos: Legális és illegális munkásmozgalom 1919-1944, 200-201.; Varga: Ellenség a baloldalon. 200-201.
414 NLh. Önéletrajz, 1958. 4.
415 PIL Németi Lajos 1009520. 9. l. Önéletrajz, 1957.
416 PIL Németi Lajos 1009520. 21. l. Szabó igazolása. 1958. január 13.
417 Németi „Hornyánszki féle könyvkötészet” néven említi.
418 NLh. Munkakönyv, 3.; PIL Németi Lajos 1009520. 9. l. Önéletrajz, 1957.
419 PIL Németi Lajos 1009520. 34. lap Németi Lajos levele Pulay Árpádnak. 1964. június 5.
420 NLh. Önéletrajz, 1958. 4.
421 PIL Németi Lajos 1009520. 21. l. Szabó igazolása. 1958. január 13.
422 PIL Németi Lajos 1009520. 23. l. Szabó Mihály igazolása. 1958. február 3.
423 PIL Németi Lajos 1009520. 25. l. Pető János igazolása. 1959. február 3.
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ezért megkeresték „Kónyai Kyss Albert424 elvtársat”, de a terv nem sikerült, mert „az említett elvtársat 
egy német razzia alkalmával letartóztatták”.425 Ez az állítás azonban sem előtte, sem utána nem került 
elő újból…

A három korai életrajz szerint csupán annyi történt, hogy abban az évben a szakszervezet nem tudta  
őt és más munkanélkülieket elhelyezni, és azt tanácsolták az érintetteknek, hogy önállóan keres-
senek állást. Németi Lajosnak sikerült találnia helyet magának, írásbeli jelentkezése után felvették  
a Műegyetem anyagraktárába napszámosnak. 1935. november 8-tól anyagbeszerzőként dolgozott itt.  
Munkájával elégedettek lehettek, 1941-ben II. osztályú altiszt lett, és ezzel magasabb bért is 
kaphatott. Érdekesség, hogy a kinevezésénél kiemelték tűzharcos mivoltát. A tűzharcosokat, azaz  
a világháborúban az első vonalban küzdő veteránokat, előnyben részesítették a munkahelyekre való 
felvételnél.426 Feltételezhető, hogy a háború után emiatt vádolták őt „jobboldalisággal”.

424 Nem találtam róla további adatot, habár több vezeték- és keresztnév változatot ellenőriztem. Ilyen néven egyedül egy 1942-
ben elhunyt kardvívó lelhető fel. 

425 PIL Németi Lajos 1009520. 9. l. Önéletrajz. 1957.
426 Hivatali Közlöny, 1941. július 15. 419; NLh. Életrajz, 1951. 1.; NLh. Munkakönyv, 3-5.; NLh. Önéletrajz, 1955. 4. 
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„Szebb tavaszra ezer éve

Álmodozva vártok;
Kelet felől viharszárnyán
  Érkezett hozzátok.”427

427 Németi Lajos: Vörös Tavasz. (részlet) Közli: Tuza: Forradalmi küldetésben, 75.
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„Ellenségeim […] feljelentettek a politikai rendőrségen”

„Név: Németi Lajos. Születési év: 1887. Csatlakozás kelte: 1945. III. A tagsági könyvet kiállító párt-
szervezet: Bp. X. ker.” – áll a Magyar Kommunista Párt kisméretű, természetesen vörös színű tag-
könyvében.428 Budapest ostroma csak az előző hónapban ért véget a német és magyar csapatok vere-
ségével, de Németi Lajos gyorsan megmutatta: nem felejtette el, hogy kikhez csatlakozott 1918-ban.

Ekkor, hosszú évtizedek után, már újból legálisan szervezkedhettek a kommunisták hazánkban. 
Ehhez azonban szükség volt a szovjet Vörös Hadseregre, amelynek csapatai 1944. augusztus 26-án 
átlépték az akkori magyar határt, majd szeptember 23-án Battonyánál elérték a trianoni Magyar-
ország területét is. Fokozatosan foglalták el az országot, december 24-én bekerítették Budapestet, 
de csak február 13-án ért véget a védők vereségével a több mint száznapos csata. Az utolsó dunántúli 
német offenzíva kudarcát követően a szovjet erők támadásba lendültek és 1945. április 12-re hazánk 
teljes területét birtokba vették.429

Az ország hatalmas veszteségeket szenvedett szinte minden tekintetben, és egyértelműen a vesz-
tes oldalra került, miután Horthy Miklós kiugrási kísérlete kudarcba fulladt 1944. október 15-én.  
A Vörös Hadsereg nyomában érkező, programját elsőként meghirdető Magyar Kommunista Párt 
azonban legalább részben felkínálta a lehetőséget, hogy a hozzá csatlakozók a „győztesek” térfelére  
kerüljenek. 1944 októberében a Moszkvából hazatérő kommunisták kezdték megszervezni itthon,  
az 1918-as elődjéhez képest nevében kevésbé internacionalista pártot. Programjában már nem  
az azonnali proletárdiktatúrát hirdette, hanem azt távlati célként nevezte meg: az MKP „küzd a füg-
getlen, demokratikus népi Magyarországért, és azon túl a szocializmusért, a kommunizmusért”.  
November 5-én Szegeden jött létre a párt Ideiglenes Központi Vezetősége, amely decemberben 
Debre cenbe költözött. 430 

Ebben a városban alakult meg az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21-én, majd az Ideig-
lenes Nemzeti Kormány, amely a következő év januárjában fegyverszünetet kötött Moszkvában.  
Az előbbi tagjainak közel 40 százaléka volt kommunista, az utóbbi pedig nagykoalíciós kormányként 
létezett Horthy volt tábornoka, Miklós Béla vezetésével, a minisztereket a régi ellenzék pártjai és  
az MKP adta. A gyakorlatilag ellenkormányként működő debreceni hatalom magában hordozta a ket-
tősséget: egyrészt lépéseket tett a korábbi korszakkal való leszámolás és egy demokratikusabb állam 
felé, másrészt viszont a Vörös Hadsereg és a kommunisták nyomasztó súlyát pont a későbbi diktatúra 

428 NLh. Németi Lajos párttagkönyve, Magyar Kommunista Párt (a továbbiakban: MKP párttagkönyv). 2. (lásd melléklet)
429 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1943-1945. Nagykovácsi, é.n. 105-115, 141-166, 

171-182.
430 Somló Ágnes: A fontosabb magyarországi pártok adatai 1945 után. In: História, 4. évf. (1981), 3. sz. 7.
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előszeleként lehetett értelmezni. Az előző rendszerek idején elkövetett tettek számonkérését szol-
gálták, de sok esetben visszaélésekre adtak lehetőséget, az 1945. január 4. után létrehozott igazoló-
bizottságok, valamint január 25. után megalakított népbíróságok.431 

Miközben a Moszkvából hazatért magyar kommunisták – élükön Rákosi Mátyással – Debrecenben 
vettek részt az új ország politikai életében, az ostromlott Budapest szovjetek kezében lévő részén  
a hazai illegális kommunisták is a felszínre jöttek, Központi Bizottságukat pedig Központi Vezetőséggé 
alakították át. A két csoport csak rövid ideig állt külön, mert egyesültek február 23-án, az MKP főtit-
kára Rákosi Mátyás lett.432 A párt népszerűsége eközben gyorsan nőtt: az 1945-ös évet még mintegy 
3 ezer párttaggal kezdték, februárban már 30 ezren, májusban 150 ezren, októberben 500 ezren voltak 
a KMP tagjai.433

A régi hatalommal együtt az erőszak szervezetei is szétestek, a különböző politikai erőkhöz és 
népcsoportokhoz tartozó önjelölt rendteremtők pedig inkább csak a káoszt növelték. A(z elméletileg 
polgári) politikai rendőrségekből is több volt, de cserébe mindkét jelentős egység a kommunisták-
hoz kötődött. Egyrészt – a szovjetek tanácsait megfogadva – megalakult Debrecenben Tömpe András  
vezetésével az Országos Rendőrség politikai nyomozóosztálya, amely január végére elérte létszám-
ban a száz főt, és áttette székhelyét a fővárosba, azon belül a régi nyilas központba, az Andrássy út 60. 
szám alá. Budapesten, az MKP székházában azonban már ekkor működött egy hasonló szervezet hat-
van fővel, élén a volt illegális kommunista Péter Gáborral, Magyar Államrendőrség Budapesti Rendőr- 
főkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya néven. Habár leginkább egymás közötti vetélkedéssel 
teltek a hetek, de valójában a fő feladatuk a „fasiszták és a magyar demokrácia ellenségeinek elfo-
gása” volt. A helyzet csak 1945. május 10-én rendeződött, amikor a rendőrséget Budapesti és Vidéki 
Főkapitányságra osztották, az immár az Andrássy út 60-ban lévő Péter Gáborék az előbbi PRO-ját  
adták, az ekkorra a Bajza utcában székelő Tömpe Andrásék pedig az utóbbi politikai rendészeti fela-
datait kapták.434

A politikai rendőrség intézményével hamarosan megismerkedett Németi Lajos is mint „jobb-
oldaliságáért” elfogott személy . Csupán egyetlen életrajzában, a legkorábbi, 1951-esben említi ezt  
– pont egy olyan időszakban, amikor ezt a legtöbben eltitkolták volna, ezért tűnik hitelesnek az állítás.  
„[1945] év májusában személyes ellenségeim ártó szándékkal, jobboldalisággal megrágalmazva  
feljelentettek a politikai rendőrségen” – írta. A feljelentőkről csupán annyi lehet tudni, hogy 
nem a munkahelyéhez kötődtek. Németi több hétig volt őrizetben, de végül sikeresen fellebbezett  
Erdei Ferenc belügyminiszternél, aki rehabilitálta őt és véghatározatával felmentette a vádak alól.435  
Az, hogy pontosan kik fogták el, nem derül ki a szövegből, elméletileg akár Tömpéék, akár Péter  
Gáborék is lehettek, de valószínűbb az utóbbi, mert már áprilisban is részben elkülönült területi ha-
táskör tekintetében a két szervezet. 1945 nyarán azt jelentette Péter Gábor, hogy 22 ezer nyilast  

431 Kiszely Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története. Budapest, 2000. 13-15.; Romsics: Magyarország története a XX. század-
ban, 279-280.

432 Somló Ágnes: A fontosabb magyarországi pártok adatai 1945 után, 7.
433 Romsics: Magyarország története a XX. században, 278.
434 Kiszely: ÁVH. Egy terrorszervezet története, 15-26.; Müller Rolf: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban. Budapest, 2012. 10-18.
435 NLh. Életrajz, 1951. 1.
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és „más fasiszta elemet” vettek őrizetbe. A valóságban azonban a régi illegális kommunistákkal kezd-
ték az Andrássy út 60. zárkáinak feltöltését, 1945 februárjában az első elfogott személy, a rendőr-
spicliséggel vádolt Dobó István is közülük került ki.436 A Dobón kívül elfogott más illegális kommunis-
tákhoz, például Deményhez hasonlóan, Németi gyorsan képet alkothatott arról az új világról, amelyet 
pártja kívánt létrehozni: az 1950-es években több vezető ÁVH-s beismerte, hogy a „felszabadulás 
után kezdettől fogva rendszeres volt az őrizetesek verése és bántalmazása”.437

„Párttagságának kelte: 1945”

Kiszabadulása után újból Németi Lajosnak kellett bizonyítani saját ártatlanságát: minden állami alkal-
mazott nyolctagú igazolóbizottság elé került, hogy közelmúltbeli esetleges tetteit számon kérhessék 
rajta.438 Ez nem okozott problémát neki, a Műegyetemi Tanárok és Alkalmazottak Igazoló Bizottsága 
egyhangúlag igazoltnak nyilvánította, azaz visszakerülhetett a munkahelyére, és más, hátrányos jog-
következmények miatt sem kellett aggódnia.439

A kellemetlen események ellenére továbbra is az MKP tagja maradt, folyamatosan fizette a tag-
díjat 1945 márciusától, sőt részt vett a következő évben a párt műegyetemi alapszervezetének meg-
alakításában, amelynek vezetőségi tagja is maradt 1948 júliusáig.440

Magánéletét is rendezte: 1945 októberében elvette feleségül a munkásszármazású, de a pártba ké-
sőbb sem belépő Molnár Gizellát. A két, akkorra már felnőtt gyermekkel rendelkező özvegyasszonnyal 
valószínűleg már a ’20-as évek óta együtt élt, azonban kapcsolatukat nem tették hivatalossá.441

Eközben a nagykoalíciós kormány is Budapestre költözött, majd 1945 novemberében választásokat 
tartottak. A voksok 57 százalékát a Független Kisgazdapárt szerezte meg, amelynek köszönhetően  
önállóan is kormányt alakíthatott volna, azonban a megszállókat képviselő Vorosilov marsall utasí-
tására fenn kellett tartani a nagykoalíciót. Az MKP várakozáson alul teljesített, csupán 17 százalékát 
nyerte el a szavazatoknak, mégis továbbra is megőrizhették a hatalomgyakorlás szempontjából kulcs-
fontosságú tárcákat. 1946 februárjától az államforma köztársaság lett, majd egy évvel később meg-
kötötték a nagyobbrészt a trianoni határokat visszaállító párizsi békeszerződést. Eközben a Magyar  
Kommunista Párt – erős szovjet hátszéllel – azon munkálkodott, hogy a köztársaságból népköztár-
saság legyen. Politikai ellenfeleit igyekezett bomlasztani, ha szükséges volt, akkor ehhez a kezében 
lévő hatóságokat is igénybe vette. Az 1947-es választásokon már csaltak is a kommunisták, mégis 
csak a voksok 22 százalékát nyerték el, a kisgazdákat és a belőlük kivált pártokat összességében töb-
ben támogatták. 1947 őszétől Sztálin utasítást adott a csapatai által elfoglalt közép-európai álla-
mok gyorsított „szovjetizálására”: ennek jegyében előbb kikényszerítették a Szociáldemokrata Párt  

436 Müller Rolf: Az erőszak neve Péter Gábor. Budapest, 2017. 81–91.
437 Kiszely: ÁVH. Egy terrorszervezet története, 23–24.
438 Kiszely: ÁVH. Egy terrorszervezet története, 21–22.
439 NLh. Életrajz, 1951. 1.
440 NLh. Életrajz, 1951. 1.; NLh. MKP párttagkönyv, 3-9. Későbbi életrajzaiban már azt is állította, hogy ő maga kezdeményezte 

a megalakítását az alapszervezetnek.
441 Bábi: Németi Lajos, 4.; NLh. Életrajz, 1951. 1.
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és a Magyar Kommunista Párt egyesítését 1948. június 12-én, az így megalakított Magyar Dolgozók 
Pártjának igazi vezetője a főtitkár Rákosi Mátyás lett. Eközben már egy komplett párt összes kép-
viselőjétől vették el parlamenti mandátumokat 1947 novemberében. A következő évben fokozatosan 
látszatparlamentté alakult az országgyűlés. 1949 februárjában gyakorlatilag minden pártot a Magyar 
Függetlenségi Népfrontba tömörítettek, a következő választásokon ennek megfelelően csak egy  
jelölt maradt mindenhol: a kommunisták embere. A sztálinista diktatúra valósággá vált, az 1949.  
augusztus 18-án elfogadott új alkotmány pedig hivatalossá is tette, hogy a köztársaság ezentúl  
Magyar Népköztársaság.442

 1919 után ismét a szociáldemokraták és a kommunisták közös pártjában találta magát Németi 
Lajos 1948 nyarán mint agitátor, avagy ahogy akkoriban nevezték, agitációs felelős. Lelkes kom-
munistaként még életének hetedik évtizedébe lépve is tanult: 1948. július 10-én elvégezte az MDP  
„Politikai ismeretek” szemináriumát.443 Ez sem mentette meg azonban attól, hogy 1949 februárjában, 
a tagrevízió során, ne zárják ki a Magyar Dolgozók Pártjától. 

A tagrevízióra azért került sor, mert a két baloldali párt egyesülésével az ország minden nyolca-
dik polgára az MDP tagja lett. A cél az volt, hogy a „kispolgárok” és az „alkalmazottak” számarányát 
csökkentsék. A lépésről 1948. szeptember 2-án döntöttek, a több mint 1,1 millió párttag átvizsgálá-
sát 1949. március 1-ig kellett végrehajtani, addig a tagfelvétel is szünetelt. A felülvizsgálatot végző  
bizottságok részére le kellett adni az alapszervezeteknek minden tagjuk életrajzát, ez alapján hív-
ták be elbeszélgetésre az érintetteket. Kihangsúlyozták azt is, hogy most lehet utoljára bevallani  
a „tévedéseiket” – a későbbiekben hátrányt jelentett, ha valaki ezt „elfelejtette”, de mégis kiderült 
róla valami terhelő. A kampánynak köszönhetően a becslések szerint mintegy 240-400 ezer fővel 
csökkentették a párt tagságát.444

Németi ugyan mindkét csökkenteni szándékozott kategóriába beletartozott, azonban a kizárásá-
nak okát abban látta, hogy „műegyetemi ellenségei” megismételték az 1945-ös letartóztatásához 
vezető vádakat. „Fellebbezésemet, – amelyben lelepleztem személyes ellenségemet, aki az egyete-
men folytatott visszaélései miatt ma is vád alatt áll, – a XI. ker. Pártbizottságához nyújtottam be” –  
írta 1951-ben. A beadvány sikeres volt, 1950 júniusában visszahelyezték a pártba – az 1953-as MDP 
tagkönyvében már nyoma sem maradt az intermezzónak. Már néhány hónappal később, októbertől 
egy éven át ő töltötte be az „Alkalmazotti II” alapszerv elnöki tisztét, valamint a Szabad Nép Baráti  
körét vezette.445 Folytatta tanulmányait, 1952 májusában „alapfokú politikai ismeretek” megszerzé-
séről kapott bizonyítványt.446 Eközben a békemozgalom szervezésével is megbízták.447

442 Miklós Péter: A koalíciós évek állama. 1944–1949. In: Szabó Pál Csaba (szerk.): A magyar állam története. 1711–2006.  
Szeged, 2010. 205–222.; Romsics: Magyarország története a XX. században, 278–305.

443 NLh. Bizonyítvány pártiskolai és szemináriumi tanulók részére, Németi Lajos. 
444 Koltai Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek: pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában (1948-1956). Budapest, 

2014. (kézirat)
445 NLh. Életrajz, 1951. 1-2.; NLh. Németi Lajos párttagkönyve, Magyar Dolgozók Pártja (a továbbiakban: MDP párttagkönyv). 

(lásd melléklet)
446 NLh. Bizonyítvány politikai iskolák és politikai alapismereti tanulók részére, Németi Lajos. Az önéletrajzaiban középfokú 

szemináriumot ír, de valójában erre a képzésre utalt.
447 NLh. Önéletrajz, 1955. 4.
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A szakszervezetben az átmeneti kizárás ellenére maradhatott, 1949 októberében ő lett az anyag-
beszerzés felelőse, ahol a következő évben a munkakör 3. fizetési osztályában havi 700 forintot  
keresett – ezt kevesellte, ezért az illetékes minisztériumhoz beadványt írt. Érveit ismét elfogadták, 
így egy fizetési osztállyal feljebb került, bérét 80 forinttal megemelték, azonban „rigli alá került”,  
így továbbra is a régi összeget kapta, ezt sérelmezte.448

A 65 évesen még mindig dolgozó Németit súlyos betegség támadta meg, a glaucoma. A zöldhályo-
gos roham miatt akár pár órán belül elveszítheti a beteg a látását,449 azaz egyáltalán nem túlozhatott 
Németi, amikor azt írta, hogy átmenetileg megvakult emiatt. Végül öt hónap kezelés után legalább  
a bal szemével látott, de a másik szemét elvesztette 1952 decemberében. Mindez nagyon megviselte 
testileg és lelkileg – írta önéletrajzában –, és habár visszatért dolgozni a következő év májusában, 
majd a békemozgalomban pártfeladatokat is vállalt,450 végül 1953. október 21-én nyugdíjba vonult.451 
Megmaradt párttagnak is, előbb a Magyar Dolgozók Pártja, majd a forradalom után a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt XVIII. kerületi szervezetének munkájában vett részt.452

Havi 384 forintot állapítottak meg neki nyugdíjként, amely 1955 elejére már 480 forintra lett 
emelve.453 Ez a két összeg ugyan jóval alacsonyabb volt a havi bruttó 1080 forintos átlagbérnél,  
de magasabb a 298 forintos átlagnyugdíjnál.454

Nyugdíjra nem jogosult felesége betegsége miatt még abban az évben, 1955 novemberében újból 
munkába állt, a Kispesti Vas- és Fém Kispari Szövetkezetnél dolgozott mint személyzeti előadó és 
népnevelési felelős 1956. december 20-ig. Tíz évvel később azt állította, hogy „az ellenforradalmi 
»Munkástanács« elbocsátott”,455 de erről, az események után pár hónappal, önéletrajzában nem tett 
említést.456 Még egy rövid időre tért vissza a munka világába: 1960-ban egy hónapig könyvkötőként 
dolgozott az első világháború utáni első állandó munkahelyén, az Athenaeum Nyomdánál.457

„Csak ültem vele szemben és beszéltem. […] Lenint az én egyéni véleményem is érdekelte.”

1955-ben egy új szakasz kezdődött Németi Lajos életében – az egyszerű régi kommunistából ekkor 
lépett arra az útra, amelynek köszönhetően ő vált a történelem egyik élő szemtanújává. Igaz, az 1945 
előtti időszakáról már korábban, a pártegyesülés előtt egy hónappal beszámolt egy kérdőív lapján 
1948 májusában. A kérdőív azoknak készült, „akik új tagsági könyvükben hazai illegális párttagságuk, 

448 NLh. Életrajz, 1951. 1–2.
449 Juhász Levente Ákos: A zöld hályog (glaucoma) és tünetei. https://www.webbeteg.hu/cikkek/szem_betegsegei/421/a-zold-

halyog-nem-jelent-vaksagot. Utolsó letöltés: 2019. 02. 19. 13:40.
450 NLh. Önéletrajz, 1955. 4.
451 NLh. Munkakönyv, 3–5.
452 NLh. Önéletrajz, 1958. 5.
453 NLh. Önéletrajz, 1955. 4.
454 Bencsik Péter (összeállította): Jövedelmek, fogyasztás. Szeged, 2002. http://allamszocializmus.lapunk.hu/tarhely/allam-

szocializmus/dokumentumok/fogyaszt.pdf. Utolsó letöltés: 2019. 02. 19. 11:30. Mindkét adat 1955-re vonatkozik.
455 NLh. Munkakönyv, 3-5.; NLh. Önéletrajz, 1967. 4.
456 PIL Németi Lajos 1009520. 9. l. Önéletrajz, 1957.
457 NLh. Munkakönyv, 3–5.
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vagy külföldi kommunista párttagságuk igazolását, vagy folyamatos szociáldemokrata párttagságuk 
kommunistaként való elismerését kérik.” A nehezen olvasható, kézzel kitöltött lapon már megjele-
nik Németi álneve, valamint 1918 utáni tevékenysége. A szovjet-oroszországbeli agitátori létének 
tanújaként Gisztl Pált nevezte meg, a magyarországi kommunista tevékenységének első felét pedig 
Mayerhoffer Károly igazolta. Még kettő pontban sorolta fel 1918-1919-es cselekedeteit, de itt már 
nincs igazoló személy megnevezve, ahogy 1919-1930-nál sem, ahol az ekkor már közismert Hámán 
Kató neve és Szántó Zoltán mozgalma tűnik fel.458 A leírtakat azonban nem fogadták el a bírálók – erre 
utal az, hogy az 1953-as MDP tagkönyvében is mint 1945-ös pártag szerepel.459

1955-ben újból belevágott a múltjának elismerését biztosító procedúrába. Ennek forintosítható  
tétje volt, ugyanis az MDP-hez személyi nyugdíj iránti kérelmet adott be.460 Ezt egyénileg ítélték 
meg, szovjet mintára azoknak járhatott, akiket munkásmozgalmi, kommunista múltjuk miatt méltónak  
talált erre a hatalom.

Valószínűleg ezzel összefüggésben készülhetett el 1955 februárjában az az önéletrajz, amely mind 
a hagyatékban, mind ma a Politikatörténeti Intézetben fellelhető. Ebben a legfontosabb elem az a fu-
tárküldetés, amelynek egymagában vágott neki. A következő sorokban egy alternatív, de a dokumen-
tumok alapján nyomon követhető feltételezést mutatok be. E szerint valójában sohasem járt Németi 
Lajos Leninnél. 

Ezen önéletrajzában Németi azt írta, a korábban már ismertetett leírás szerint, hogy a letartóz-
tatott Kun Béla őt bízta meg azzal, hogy futárként menjen el Leninhez. Hosszú út után eljut a célhoz, 
a szovjet-orosz állam vezetője előtt beszámol, aki egyben az ő személyes véleményére is kíváncsi 
egyes kérdésekben. Lenin rámutat a Tanácsköztársaság később felmerülő problémáira, annak az or-
szágnak a nehézségeire, akit az a Kun vezet, akiről a futár nem tudta akkor még, hogy „a lenini eszmék 
legfőbb képviselője egykor majd – másokkal együtt – az eszme árulója, Trockijista lesz”. Lenin végül 
intézkedik a beteg és fáradt Németi elhelyezéséről.461 

1956 áprilisában jelent meg a történet a Szabad Népben is. Habár a főbb vonal azonos az egy évvel 
korábbi életrajzzal, mégis kiemelendő a korábban felsoroltak közül az az eltérés, hogy itt már Lenin  
a Vörös Újságban Kun Béla cikkeit kereste.462 Az új elem összefügghet azzal, hogy ekkorra vált ismertté 
Magyarországon, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusán elítélték a sztálinista  
terrort, amelynek áldozata lett Kun Béla is. A Tanácsköztársaság egykori vezetőjének a megítélé-
se is megváltozott a Szovjetunióban, születésének 70. évfordulóján, 1956 februárjában cikk jelent 
meg róla a Pravdában.463 Az üzenetet valószínűleg a magyar kommunista újságírók is megértették.  

1955-ben még alig említették Kun Bélát, akkor is negatív színben került szóba. A Népszava például 
márciusban még a marxizmus-leninizmus meghamisítójaként, Trockij, Buharin tanait az ideológiába  
 

458 PIL Németi Lajos 1009520. 2. l. Kérdőív: Németi Lajos.
459 NLh. MDP párttagkönyv, 2.
460 PIL Németi Lajos 1009520. 9. l. Önéletrajz, 1957.
461 NLh. Önéletrajz, 1955. 2.
462 Németi Lajos: Küldetésben Leninnél, 2.
463 Pünkösti Árpád: Rákosi bukása, száműzetése és halála. Budapest, 2001. 337–380, 425–426.
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becsempészőként említi őt.464 Kevesebb mint egy évvel később ugyanez a lap, két nappal a szüle-
tésnap után, megemlítette a Pravda anyagát, valamint saját cikkben méltatta Lenin hű követőjét,  
a hadifoglyok „legkimagaslóbb szervezőjét”.465

Németi Lajos története pedig alkalmas volt arra, hogy mint kiváló újságírót és egyben mint Lenin  
számára fontos személyt méltassa Kunt. Németi hitelességét még két tényező erősítette ebben  
az évben: egyrészt az, hogy előkerült egy igazolvány az Uraszovval végrehajtott küldetés visszaútjáról 
a Moszkvai Marxizmus-Leninizmus Intézet Központi Párt Archívumából,466 másrészt pedig az, hogy 
a cikket olvasta az 1918-as futártársa, aki valószínűleg követte valamilyen módon a magyarországi 
médiumokat. Uraszovról más forrásból is ismert az, hogy több esetben segítette egykori magyar elv-
társait.467 

A kapcsolatfelvétel Uraszov és Németi között valamikor 1956 áprilisa és szeptembere között tör-
tént. Az 1960-ban megjelent „Harcostársak visszaemlékeznek” című kötetben így írt erről: „nem 
sokkal a cikk megjelenése után levelet kaptam Moszkvából, amelyet a Szabad Nép szerkesztősége 
juttatott el hozzám. Harmincnyolc év után levelet, az én kedves jó Uraszov Vlagyimir barátomtól!  
Kedves Lajos elvtárs írta többek között. – Olvastam cikkedet… Azt szeretném tudni… te vagy-e, azo-
nos vagy-e azzal a Németi Lajossal, akivel régen, 1918-ban együtt dolgoztunk… Magyarországon… 
Emlékszel, ott volt a nyomda valahol az Országház környékén… Ezek a napok kitörölhetetlenül él-
nek emlékezetemben… Válaszolj Lajos elvtárs… Türelmetlenül várom leveledet… Ölel régi barátod: 
Vlagyimir Uraszov.”468 

Ezzel minden bizonnyal egy levelezés kezdődött meg a két veterán között, amelyben Németi elpa-
naszolhatta anyagi helyzetét, Uraszov pedig nem habozott a segítség megadásában. Írt Budapestre, 
amelynek köszönhetően futártársának jelentősen megnövekedett a nyugdíja, több mint a duplája lett 
1956 szeptemberétől.469

Az 1957-es Németi-önéletrajzban már megjelent Uraszov alakja, de teljesen téves módon Vjazmába 
tette együttműködésük helyszínét: „A magyarországi mozgalmat elősegítő és előkészítő ezen felada-
ton kívül, az orosz elvtársakkal, /így Uraszov elvtárssal és másokkal/, a lengyel és német fronton át,  
rendszeresen több nyelvű újságot és propaganda anyagot juttattunk át” – írta.470 A következő év 
júliusában elkészített életrajzában már a „végleges” változat olvasható. Ebben már két küldetés 
található: egy Uraszovval 1918-ban és egy önállóan 1919-ben, amelyre azért választották ki, mert 
már egyszer megjárta az utat. Szintén itt kerül be az az elem,471 amelyre utalt Uraszov levelében:  
a Vörös Újság első számának kinyomtatása. Hasonló, egyértelmű átvétel más esetben is előfordult.  

464 Népszava, 1955. március 20. 2.
465 Népszava, 1956. február 22. 2, 6.
466 PIL Németi Lajos 1009520. 17. l.
467 Például egy kárpátaljai egykori magyar kommunista, Kovács János levelét az 1960-as években személyesen juttatta el 

Hruscsovhoz, amelyben a levélíró társaival magyar autonóm körzetet, magyar nyelvű iskolákat, közintézményeket, médiumokat kért.  
A közvetítés részben sikeres volt, gyakorlatilag mai napig tartó eredményei vannak. A történetet Csanádi György Régi beregszásziak 
című munkájában írta le.

468 Németi: Negyven év múltán, 22-23.
469 PIL Németi Lajos 1009520. 9. l. Önéletrajz, 1957.
470 PIL Németi Lajos 1009520. 8. l. Önéletrajz, 1957.
471 NLh. Önéletrajz, 1958. 1-5.
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Így feltételezésem szerint az eszerlázadás motívuma Gisztl Pál hatására került be Németi történetébe. 
Gisztl visszaemlékezése 1958-ban jelent meg, de az egykori futár akár korábban is olvashatta. Ebben a 
visszaemlékező az eszerlázadást egy hónappal korábbra, és egyben az első tanfolyam idejére tette,472  
és ezt csak írásának későbbi kiadásában korrigálták.473

A vonatkozó alfejezetekre visszatekintve megállapítható, Németi két futártörténetének elemei-
ben több egyezés figyelhető meg: az útvonal szinte azonos, és ugyan a határátkelés módjai eltérőek,  
de a leírt körülmények az 1918 végi állapotoknak felelnek meg. Mindkét futártörténetben megjelenik 
a Vörös Újság szállításának motívuma, valamint az, hogy Németinek dolga van nemcsak az Ok(b)P 
Magyar Csoportjánál, hanem az Internacionalisták Kórházában is. Apró furcsaság, de mindkét eset-
ben egy-egy kommunistával indul haza, magát hadifogolynak álcázva, ráadásul hasonló is a kísérők  
vezetékneve (Gürtler és Gerstl).

Áttekintve a Politikatörténeti Intézetben megtalálható anyagát, látható, hogy a szervezet kutatói 
sem találtak bizonyítékot a második útra vonatkozóan. 1957-ben igazolták, hogy valóban tagja volt 
az OK(b)P Magyar Csoportjának, és itthoni pártmunkára küldték 1918 novemberében. Megemlítet-
ték az Uraszovval végrehajtott futárküldetés igazolványát, valamint azt, hogy 1919-ben a Heves me-
gyei direktóriumban pozíciót töltött be.474 Sárvári Ágnes, a Párttörténeti Intézet igazgatóhelyettese  
1960-ban az MSZMP KB Régi Párttagok Bizottságának vezetőjének írt levelében szintén csak az első 
utat említi, pedig a levélben több, később cáfolt állítás tényként szerepel.475 A dokumentumok alapján 
úgy tűnik, hogy ez a vita elhalt az 1960-as évek közepére, ahogy közeledett a „Nagy Októberi Szoci-
alista Forradalom” ötvenedik évfordulója. Milei György, a Párttörténeti Intézet munkatársa, Németi 
vjazmai leveleinek a megtalálója, már tényként írta az 1967-es forrásközlés idején, hogy két futár-
küldetés volt.476

Szecskó Károly477 egri helytörténész, aki az 1982-es Tuza-féle kötet szerkesztője volt, úgy emléke-
zett rá, hogy a kérdés ennek ellenére még ezt követően is felmerült. Milei György mint lektor ugyanis  
később is meggyőződéssel állította, hogy valójában csak egy út volt, míg Tuza István478 újságíró  
a veteránnak hitt, és ez a verzió is maradt benne a Németi halála előtt nem sokkal megjelent mun-
kában.479 Szintén kételyeinek adott hangot Borsányi György 1979-es Kun Béla-kötetének lábjegy-
zetében. Itt arra utalt, hogy biztosan volt egy küldetés, de a kettő út az valószínűtlen. Ő a másodikat 
tartotta igaznak, de a témában nem végzett kutatómunkát, csak feltételezte ezt.480

472 Gisztl Pál: Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt Magyar Csoportja megalakulásának 40. évfordulójára, 188.
473 Gisztl Pál: A moszkvai eszer lázadás leverése és a főposta visszafoglalása. In: Eszes Máté (szerk.): Vörös magyarok. Budapest, 

1987. 68. 
474 PIL Németi Lajos 1009520. 17. l. Párttörténeti Intézet levele. 1957. december 5.; PIL Németi Lajos 1009520. 20. l. Párttörté-

neti Intézet igazolása. 1957. december 17.
475 PIL Németi Lajos 1009520. 31. l. Párttörténeti Intézet levele. 1960. május 2.
476 Milei György: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly agitátoroknak a megszálló német 

csapatok és a hazatérő hadifoglyok között végzett munkájáról. 1918. június–november, 101
477 Szecskó Károly (Eger, 1939 –) helytörténész, levéltáros. 1957-től foglalkozott helytörténettel, többek között Eger 1918-

1919-es múltjáról, munkásmozgalmáról többször írt, Kolacskovszky Lajos életét kutatta. Munkái napjainkban is jelennek meg, 2019-
ben elnyerte Eger városától a Gárdonyi Géza díjat.

478 Tuza István (?– 2004) újságíró, pártmunkás. Baloldali újságíró, a rendszerváltás után a Kádár János Baráti Kör elnöke.
479 Szecskó Károly szíves közlése, 2019. február 18.
480 Borsányi: Kun Béla, 124, 403.
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Az, hogy mi lehetett a motivációja Németinek, nem bizonyítható. Kézenfekvő lehetőség a nyug-
díj ügye, de az is elképzelhető, hogy hírnévre vágyott, vagy éppen valójában maga is elhitte, hogy  
találkozott a szovjet vezetővel. Jóhiszeműen nem zárható ki az sem, hogy valóban volt a második út is 
1919-ben, csak összekeveredtek a két küldetés élményei. Ez azonban addig nem bizonyítható, amíg 
nem kerül elő róla írásos bizonyíték.

„Németi Lajos elvtárs nyugdíjügyével […] többször foglalkoztatta Bizottságunkat”

A két világháború közötti múltja szintén felvet kérdéseket, de itt, ahogy korábban utaltam rá, még 
nagyobb kérdőjelek találhatóak. Németi munkásmozgalmi múltjának ezt a részét 1957 és 1959 között 
próbálta alátámasztani, öt tanú nyolc levélben igazolta őt a Párttörténeti Intézeten kívül. Az igazolá-
sokban azonban több egymásnak ellentmondó részlet, utólag összeállítottnak látszó elem olvasható, 
és két tanú esetében is előfordult, hogy ugyan illegális kommunistának vallották magukat, de ők is 
éppen abban a cipőben jártak, mint Németi, azaz addig nem igazolták múltjukat.

1957 novemberében az első tanú azt írta, hogy „Némethi Lajos (Beregszászi Sándor) elvtársat 
1924 év májusában ismertem meg a Központi betegsegélyező pénztárnál, elkezdtünk beszélgetni  
a Horthy rendszerről, és rövidesen rájöttünk mindketten arra, hogy őis, megénis a Magyarországi 
Szocialista Párt megszervezésében dolgozunk”.481 További részleteket nem írt, neve sem került elő 
máshol, de valószínűleg eltévesztette mind a dátumot, ez talán 1925 májusa lehetett, mind a párt 
nevét, MSZMP helyett MSZP.

„Kamunista felelőségem tudatában kijelentem, hogy 1921-1924.-es évek alatt Németi Lajos 
(akkor Beregszászi Sándor álnév alatt) elvtársam, IV ker (Belváros) Molnár u. 14. sz alatti laká-
sunkon tartott illegális mozgalmi összejöveteleken Molnár Károly, és Hámán Katóval rendszere-
sen részt vettek. Ott jelent meg többször köztünk, Szovjet Unioból érkezett Györki (Kovács Mária) 
és Csorba Mária is” – érkezett be Falb Kristófné „1919-es párttagtól” a fenti igazolás decem-
ber 4-én,482 amelyet követett bő egy héttel később Molnár Károly levele, aki egyszerre igazolta  
az agitátor tanfolyamot (és ezzel együtt az eszerlázadás leverését), a bécsi küldetést, valamint  
a Falb Kristófné által leírtakat.483

Németi anyagának köszönhetően az ellenőrzés folyamatába is betekinthetünk. Falb Kristófnéról 
kiderült egy félévvel később az V. kerületi PB Régi Párttagok Bizottságának leveléből, hogy „régi párt-
tagsága szintén csak most van elismerés alatt”, ráadásul arról sem tudott, hogy milyen szerepkörrel 
bírt Németi, mert „ő maga csak a lakását bocsátotta az elvtársak rendelkezésére”.484 Molnár Károlyt 
is nem sokkal később ellenőrizték a párttitkárán keresztül, aki igazolta, hogy az érintettnek valóban 
elismerték párttagságát 1917-től és munkásmozgalmi múltját 1906-tól.485 

481 PIL Németi Lajos 1009520. 15. l. id. Denes István igazolása
482 PIL Németi Lajos 1009520. 16 l. Falb Kristófné igazolása.
483 PIL Németi Lajos 1009520. 18. l. Molnár Károly igazolása. 1957. december 12.
484 PIL Németi Lajos 1009520. 24. l. MSZMP V. kerületi PB Régi Párttagok Bizottsága levele.
485 PIL Németi Lajos 1009520. 26. l. Molnár Károly igazolása. 1958. június 11.
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Szabó Mihály és Pető János, ahogy a vonatkozó fejezetben kitértem rá, egymáshoz képest némi 
eltéréssel a nevekben és a dátumokban, igazolták az 1920-as évek mellett az 1944-ig tartó illegális 
időszakát Németinek. Mindketten utólag egészítették ki vagy külön levélben, vagy az adott dokumen-
tum végére írva, hogy nemcsak a ’30-as évek első felében, hanem azt követően is aktívan segítette 
a kommunista mozgalmat társuk.486 Ezeket a kiegészítéseket azonban nem fogadták el, az 1960-as 
évek elején Németi egy nyugdíjemelési kérelmének vitájában kiemelték, hogy Pető is csak 1945-ös 
párttag, „tehát az 1933-1945 közötti idő igazolása nem fogadható el”.487

Ezek mellett Németi szinte szó szerint nyugdíjemelési kérelmekkel „bombázta” az illetékeseket. 
Azt kívánta elérni, hogy „központi nyilvántartásba” kerüljön, azaz járjon neki – többek között – ellátás 
a Kútvölgyi úti Központi Állami Kórházban.488 Rendszeresen írt az MSZMP Régi Párttagok Bizottságá-
nak (RPB), ahol csak azt mondták az ülésen, hogy „Németi Lajos elvtárs nyugdíjügyével […] többször 
foglalkoztatta Bizottságunkat”, majd sorolják a megelőző évek eseményeit.489

Mint utaltam rá, 1956 szeptemberében 480 forintról 1000 forintra emelték a nyugdíját Uraszov  
közbenjárására. Ennek ellenére nem sokkal később újból kérte, hogy növeljék meg a neki járó  
összeget, ezt azonban a bizottság 1958 áprilisában elutasította. A következő évben egy másik tes-
tületnél, az Internacionalisták Bizottságánál próbálkozott, és mert fegyveresen harcolt a Vörös Gár-
dában, a nyugdíja 1200 forint lett. Az RPB 1959. április 6-án tartott ülésén elismerte párttagságát 
1918-től, de központi nyilvántartásba nem vette. Ugyanazon év június 8-án ismét próbálkozott nyugdíj-
emelési kérelmével itt, de ez alkalommal is visszautasították.490 1960 januárjában már Kiss Károlynak,  
az MSZMP titkárának írt levelet, amelyben leírta múltját, egészségügyi problémáit, valamint hozzá-
tette, hogy „meglepő és fájó számomra, – a tisztelt [Régi Párttagok] Bizottság nem gondoskodott  
– mint más 1918-as idős harcos esetében tette, – nyugdíjam végleges rendezéséről, a kultvölgyi-úti 
kórház igénybevételének lehetőségéről és nem tartott érdemesnek arra, hogy a központi nyilvántar-
tásban nevem azok mellé kerüljön, akikkel 42 éven át, akadályt nem ismerve hűségesen küzdöttem  
a lenini eszmék érvényesüléséért, azok megvalósításáért.” Kérte Kisstől, hogy járjon közben az érde-
kében.491 Valószínűleg ez nem történt meg, mert ez év novemberében ismét elutasították Németi nyug-
díjemelési kérelmét a Régi Párttagok Bizottságánál,492 majd hasonlóan járt 1961 novemberében.493  
Nem adta fel: 1964 nyarán Pulay Árpádnak írt levelet ugyanezen ügyben – a tartalma hasonló, mint  
a Kiss Károlynak szánt üzeneté...494

486 PIL Németi Lajos 1009520. 23. l. Szabó Mihály igazolása. 1958. február 3.; PIL Németi Lajos 1009520. 25. l. Pető János 
igazolása, 1958. április 20., 1959. február 3.

487 PIL Németi Lajos 1009520. 48 l. Németi Lajos kérelmének megvitatása.
488 PIL Németi Lajos 1009520. 30. l. Németi Lajos levele Kiss Károlynak.
489 PIL Németi Lajos 1009520. 48 l. Németi Lajos kérelmének megvitatása.
490 PIL Németi Lajos 1009520. 48 l. Németi Lajos kérelmének megvitatása.
491 PIL Németi Lajos 1009520. 29-30. l. Németi Lajos levele Kiss Károlynak.
492 PIL Németi Lajos 1009520. 32. l. Bárd András levele Ujfalusi Sándornak.
493 PIL Németi Lajos 1009520. 33. l. Ujfalusi Sándor levele Kuhári Ferencnek. 1961. szeptember 15.
494 PIL Németi Lajos 1009520. 34-35. l. Németi Lajos levele Pulay Árpádnak. 1964. június 5.
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Miközben nyugdíjemelési kísérletei a kezdeti sikerek után megfeneklettek, más tekintetben elismer-
ték őt: rendszeres médiaszereplővé vált, valamint az MSZMP és az MSZMP-hez köthető társadalmi 
szervezetek elismerték munkásságát.

 Az 1956-os forradalom után a Kádár-kormány újraalkotta a tanácsköztársaságról vallott képet. 
Ennek az előzményét az adta, hogy a távozó Rákosi Mátyás helyett Kun Béla lett a Tanácsköztársaság 
– kommunisták számára – pozitív eredményeinek letéteményese. Azonban az, hogy Kun Béláné495 
1959-ben visszatérhetett a Szovjetunióból, már inkább az 1956 utáni narratívába illik bele. Még ebben  
az évben több részletet közöltek a férjéről írt emlékezésekből.496 A tíz évvel később, a Tanácsköz-
társaság kikiáltásának 50. évfordulójára befejezett Kun Béla kötetében megemlítette Németi Lajost, 
sőt szerepel mind a kettő futártörténet is a műben.497 Ezzel Kun Béláné, mint a lehető leghitelesebb 
tanú, kanonizálta Németi tetteit, gyakorlatilag lehetetlenné tette az esetleges forráskritikát. Pedig  
a részleteket elolvasva egyértelmű, nem az 1919-es élmények miatt került be a kötetbe, hanem  
az 1959 utáni találkozások miatt…

A forradalom leverését követően az októberi eseményeket – elsősorban a budapesti Köztársaság 
téri MDP pártszékház ostromát és az ahhoz kapcsolódó lincselést – párhuzamba állították az 1919-es 
fehérterrorral, Nagy Imre kormányát pedig Peidl Gyula kabinetével. 1957 elején, a Munkásőrség szer-
vezésének idején előtérbe kerültek a megbízható régi párttagok, az egykori ellenállók, az 1919-es 
veteránok.498 Németi Lajos elsősorban mint „szellemi munkásőr” jelent meg, aki már időskora miatt 
nem fogott fegyvert, de hasonlókorú társaihoz hasonlóan éltette a „valódi” forradalom lángját, azaz 
1917 és 1919 emlékét. Tuza István úgy fogalmazott vele kapcsolatban születésének századik évfor-
dulóján, hogy az „1956-os ellenforradalom leverését követően, amikor az eszmei zűrzavar eloszlatása 
mindennél jobban igényelte a meggyőző érveket, a lenini gondolatok erejét vitte magával minden-
hová, ahol megjelent.”499

Németi Lajos nevével rendszeresen találkozhattak a kor médiafogyasztói interjúk, riportok, tudó-
sítások alanyaként, visszaemlékezőként a magyar médiumokban. Szerepelt mind az országos napi- és 
hetilapokban, mind a különböző megyei sajtóorgánumokban, sőt időnként még a határon túli magyar 
és orosz nyelvű újságokban is. Csak a három vezető legnagyobb példányszámú országos napilapban,  
 
 
 

495 Kun Béláné (leánykori nevén: Gál Irén) (Nagyenyed, 1890. dec. 14. – Budapest, 1974. szept. 17.) zongoratanár. 1913-ban 
vette el őt Kun Béla. Férjéhez csatlakozott annak 1918. novemberi hazatérése után, majd munkát vállalt a Tanácsköztársaság alatt,  
később pedig követte őt az emigrációba és a Szovjetunióba is. Kun kivégzése után őt is bebörtönözték, de évek múlva rehabilitálták. 
1959-ben hazatért Magyarországra, férjéről szóló emlékiratain dolgozott.

496 Például Kun Béláné: A Visegrádi utcától – az egyesülésig, 315–324.
497 Kun Béláné: Kun Béla. Budapest, 1986. 120, 157–158.
498 Apor Péter: Az elképzelt köztársaság. Budapest, 2014. 61–79.
499 Tuza: Németi Lajos, 141
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a Népszabadságban, a Népszavában és a Magyar Nemzetben, haláláig legalább negyvennégy számban 
kerül elő a neve.500 Beszélt a rádióban, a televízióban, sőt egy hanglemezen is Kun Béláról, a 40 éves 
KMP-ről.501

1957-ben a Magyar Nemzetben mint az 1917-es oroszországi események egyik élő tanúja  
jelent meg az internacionalistákról szóló kiállítás megnyitójának apropóján. „– Nem ismersz meg? 
– lép most Gisztlhez egy másik őszbajuszú veterán. – Te fogadtál engem, amikor Kun Béla futára-
ként Moszkvába utaztam tizenkilencben. Én voltam Kun első futára. Németi Lajos vagyok. Gisztl kicsit  
gondolkozik, aztán felismeri Németit, de alig beszélgetnek, máris ott áll mellettük a hetvenkét éves 
Hajdú János, Debrecen egykori direktóriumának elnöke, aki most évtizedek után találkozik volt har-
costársával” – írta a tudósító.502 Figyelembe véve, hogy Németi mind 1948-ban, mind 1955-ben  
az általa leírt életrajzi adatok tanújaként nevezte meg Gisztl Pált, a leírt szituáció leginkább az újság-
írói fantáziaszüleményének tűnik, viszont tökéletesen bemutatja a korabeli propaganda működését.

Már 1958 első felében megkezdődött a felkészülés és a lakosság felkészítése a Tanácsköztársaság 
megalakulásának 40. évfordulójára. Münnich, aki akkor miniszterelnök volt, 1919 emlékéről, jelen-
tőségéről adott interjút az Élet és Irodalomnak – Németihez hasonlóan a személyével összekötve  
a múltat és jelent.503 Míg korábban leginkább a kommunista párt „belső ünnepének” tekintették  
a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltására történő megemlékezést, Kádár János 1958 nyarán 
már azt mondta: „Én az össznépi megünneplés mellett vagyok”. Tömpe István a Központi Bizottság 
értekezletén, ezt a gondolatot továbbfűzve, azt hangsúlyozta, hogy „nem csak egy ünnepély kell  
a 40. évfordulóra, hanem több olyan mozgalom legyen, amely felemeli 1919-et a mi forradalmi 
hagyományaink méltó magaslatára.” Már ebben az évben kiadták Kun Béla összes munkáját, majd  
a következő évben újabb, a témával foglalkozó kötetek jelentek meg.504

A 40. évfordulóhoz kapcsolódó ünnepségek egyik csúcspontjaként százötven, egykor a Magyar-
országi Tanácsköztársaságért küzdő volt katonát és civilt tüntettek ki 1959. március 20-án az Országház-
ban a Tanácsköztársasági Emlékéremmel. A ’19-es események nemzetköziségét kihangsúlyozva külföld-
ről is hívtak meg veteránokat. A legnagyobb delegáció természetesen a szovjeteké volt: a 19 felsorolt 
név között megtalálhatjuk Uraszovot. A magyar vendégek listájára – habár megkapta az emlékérmet – 
nem tudott felkerülni Németi, viszont Hajdu Jánost, Jakab Rudolfot és Münnich Ferencet meghívták.505

A szovjet küldöttség megérkezésekor Németi Lajos is jelen volt, aki így emlékezett vissza a nagy 
találkozásra: „én is kimentem a Nyugati pályaudvarra a külföldiek fogadására. Izgatottan vártuk a vo-
nat érkezését. Végre befutott a moszkvai gyors. Rengeteg ember gyűlt össze. Mindenfelé mosolygós 
arcok, sok virág. Ott álltam én is egészen közel a kocsihoz és figyeltem, melyikből szállnak ki a kedves  

500 Az utóbbi adatokat az Arcanum online adatbázisból nyertem ki. Habár figyeltem a digitalizáció torzításaira, a korabeli el-
gépelésekre is, azonban előfordulhat, hogy még néhány szereplése elkerülte figyelmemet. Az általam vizsgált Németi Lajoson kívül 
volt még egy ugyanilyen nevű, de eredetileg földműves foglalkozású internacionalista, aki a Politikatörténeti Intézet adatai szerint 
ugyanúgy Turkesztánban volt hadifogoly, és felbukkant az 1960-as években – a kettejük megjelenéseinek elkülönítésére szintén 
ügyeltem.

501 Németi Lajos (hanglemez).
502 Magyar Nemzet, 1957. november 6. 5.
503 Apor: Az elképzelt köztársaság, 90.
504 Apor: Az elképzelt köztársaság, 131–134.
505 Népszabadság, 1959. március 20. 19.
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vendégek, amikor hirtelen kinyílt az egyik kocsi ajtaja, és magas, szikár, mosolygós férfi lépett ki rajta, 
szájában pipával és barátságosan integetett felénk. Nyomban megismertem: Uraszov volt, Vlagyimir, 
az én drága régi barátom. Akivel hosszú idő, negyven év múltán ismét találkoztunk. Ő is nyomban 
megismert. Megöleltük, megcsókoltuk egymást, háromszor, orosz szokás szerint, s bizony, egy da-
rabig szólni sem tudtunk a meghatottságtól.” A két veterán bejárta együtt az 1918-as események 
helyszíneit, Uraszov egy délelőttöt Németinél töltött el.506 Látogatást tettek az MSZMP Párttörténeti 
Intézetében,507 ahol ma mindkét veterán visszaemlékezései megtalálhatóak. Ekkor ismerkedhetett 
meg Németi Lajos Kun Bélánéval, az egyik csoportképen ugyanis az egykori vezető felesége és a két 
futár együtt látható.508

A hivatalos program végével Uraszov is távozott a szovjet küldöttséggel, és újabb öt évig nem talál-
koztak. A következő években Németi Lajos egyre ismertebbé vált itthon. Már 1958-ban – orosz barát-
jához hasonlóan – a „nagy idők tanújává” vált, a Párttörténeti Intézet munkatársa által összeállított  
kötetben megjelentek a visszaemlékezései. Itt az agitátoriskolától a tanácsköztársaság kikiáltásáig ter-
jedő időszak vele történt eseményeiről írt.509 Belépett a Magyar Partizán Szövetségbe, ennek köszön-
hetően 1959 nyarán megkapta a Magyar Partizán Emlékérmet,510 1960-ban pedig az ő visszaemlékezése 
volt az első, amelyet olvashattak a szervezet által kiadott „Harcostársak emlékeznek” című könyvben.511 

„Több évtizedes munkásmozgalmi tevékenységük és kiváló munkájuk elismeréséül” az Atheneaum 
Nyomda három nyugdíjas munkatársának: Gisztl Pálnak, Németi Lajosnak és egy harmadik társuknak 
a Szocialista Munkáért Érdemérmet adományozták 1961 áprilisában.512 „Felfedezte” őt mint veteránt 
a Nyomda-, a Papíripar és Sajtó Dolgozóinak Szakszervezete is. 1962-ben és 1967-ben is elnyerte 
a Szakszervezeti Munkáért kitüntetés arany fokozatát,513 1965-ben a „40 éves hűséges tagságáért” 
kapott oklevelet.514

„A Bizottság javasolja az […] elvtársak a Szovjetunióba utazó Veterán delegációban való részvételét”

Növekvő ázsióját mutatja Németinek, hogy két egymás utáni évben is eljutott Moszkvába. Először 
1964 áprilisában utazhatott a Magyar Partizán Szövetségnek köszönhetően tizenkét társával együtt.515 
Így írt erről a Pulay Árpádnak küldött levelében: „meglátogattuk azokat a helyeket, ahol szovjet test-
véreink oldalán részt vettünk a N.O.SZ. Forradalomban, a polgárháborúban, és koszorút helyeztünk 
hőseink közös emlékművére.”516 

506 Németi: Negyven év múltán, 23–24.
507 DIV. Fotóadattár: 17923 ltsz.
508 DIV. Fotóadattár: 17962 ltsz.
509 Németi Lajos: Küldetésben Leninnél, 113–122.
510 PIL Németi Lajos 1009520. 5. l. Régi munkásmozgalmi elvtársak kérdőíve, Németi Lajos, 1961. július 5.
511 Németi Lajos: Negyven év múltán, 9–24.
512 Magyar Közlöny, 1961. április 16. 219.
513 PIL Németi Lajos 1009520. 7. l. „SZOCIALISTA HAZÁÉRT ÉRDEMREND” kitüntetést kapott párttagok adatlapja.
514 NLh. Szakszervezeti emléklap.
515 Kékesdi Gyula: Uraszov és a néma votják. In: Népszabadság, 1964. május 6. 6.
516 PIL Németi Lajos 1009520. 34. lap Németi Lajos levele Pulay Árpádnak. 1964. június 5.
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Most nem ő várta Uraszovot, hanem az egykori Lenin-fiú sietett ki elé a seremetyjevói repülőtérre. 
A Népszabadság cikkének illusztrációján is Uraszov jobbján a „néma votják” ült, a tudósításban le is 
írta a szerző, hogy a Moszkvától Moszkváig tartó körutazás végén a szovjet veterán viszonozta Németi 
1959-es meghívását, s a közös ebédjükön „kitűnő volt a hangulat”.517 

1964. április 14-én társaival megtekintette a Forradalmi Múzeumot, amelynek magyar szekciója 
az ő tanácsköztársaságával is foglalkozott.518 Valószínűleg ezekben a napokban jutott el a Kremlbe, 
ahol megnézték Lenin egykori lak- és munkahelyét. „Németi Lajos elgondolkodva nézte a dolgozó-
szoba bútorzatát: az íróasztalt, a kis tárgyalóasztalt, a néhány kopott széket és bőrfotelt, és emlé-
keiben kutatva így szólt: – Nem emlékszem ezekre a bútorokra. – Később kerültek ide – nyugtatta  
meg vezetőnk, mire Lajos bácsi elmondta, hogy milyen volt a szoba az ő látogatása idején” – írta 
a Népszabadság tudósítója.519 A közel tizenötezer kilométeres utazás során készült másik fény-
képet megnézve kiderül, hogy Németi járt hadifogságának szovjet tagállamában, Üzbegisztánban  
– igaz, Újbuharától bő ötszáz kilométerre, Taskentben szállásolták el.520 Nem kellett sokat várnia  
a következő utazásra sem.

„Nyugdíjba meneteléig társadalmi munkát aktívan végzett, és munkatársai körében nagy meg-
becsülésnek örvendett. Jelenleg a IX/IV. körzet alapszervezetéhez tartozik. Korára való tekintettel 
azonban /78 éves/ társadalmi munkát nem végez. A pártrendezvényeken részt vesz” – írta róla a ke-
rületi pártbizottság titkára 1965. augusztus 27-én. Majd hozzátette Németivel, valamint két társával 
kapcsolatban, hogy az „MSZMP IX. kerületi Végrehajtó Bizottság javasolja a fent nevezett elvtársak  
a Szovjetunióba utazó Veterán delegációban való részvételét”.521

Mindez azt jelentette, hogy a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” 48. évfordulóján ismét  
eljutott Moszkvába.522 Németi állandó szobatársa a szintén egri születésű Pogonyi Antal523 író volt, 
akit már Magyarországon felkeresett személyesen, majd a későbbiekben is együtt járták be a szovjet 
fővárost. 1965. november 2-án megnézték a bebalzsamozott Lenint, majd Németi újból beléphetett 
a szovjet „államalapító” híres dolgozószobájába. Érdekes, hogy Pogonyi cikke szerint megismételte 
a másfél évvel korábbi látogatás eseménysorát. Ismét felhívta a figyelmet arra, a cikk alapján jóval 
határozottabban, mint előző évben, hogy „– Ez a két szekrény nem volt itt! Az íróasztal mellett nem 
volt más, csak ez a két szék. Lenin is egyszerű széken ült, nem szerette a puha ülőhelyeket.” Németi 
Lajos szavait a tárlatvezető is megerősítette. Mindebből Pogonyi azt a következtetést vonta le, hogy 
„fél évszázada elmúlt Németi Lajos moszkvai látogatásának, és ő ma is pontosan emlékszik a bútorok 
helyére…”524 Az olvasó nem tudhatta, hogy az a fél évszázad inkább másfél év volt.

517 Kékesdi Gyula: Uraszov és a néma votják. In: Népszabadság, 1964. május 6. 6.
518 NLh. „Moszkva 1964. IV. 14. A Forradalmi Múzeumban.”
519 Kékesdi Gyula: Uraszov és a néma votják. In: Népszabadság, 1964. május 6. 6.
520 NLh. Németi Lajos veterántársaival a szálláshelyük előtt Taskentben, a Szovjetunióban 1965-ben (lásd melléklet).
521 PIL Németi Lajos 1009520. 36. l. Tóth István levele Váczinak. 1965. augusztus 27.
522 Uraszov 1965 őszén szintén járt Magyarországon, de arról nincs adat, hogy találkozott volna Németivel 1965-ben. Elképzel-

hető, hogy pont egyszerre utaztak a másik hazájába. 
523 Pogonyi Antal (Eger, 1894. június 14. – Budapest 1967. június 28.) újságíró, író, műfordító. Az 1910-es évektől jelentek meg 

versei. Orosz hadifogságba esett, a polgárháború alatt internacionalista, 1921-ben az OK(b)P Magyar Tagozatának titkára. 1924-ben 
tért haza, 1945-től a rendőrség tisztje. A II. világháború után főleg internacionalistákról írt regényeket.

524 Pogonyi Antal: Útitársam, Németi Lajos. In: Észak-Magyarország, 1965. december 5. 6-7.
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„A Vörös Csillag Érdemrendet azok az egyének kaphatják, akik aktívan részt vettek és hősiesen 
viselkedtek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ideje alatt, és megvédték a szovjet hatalmat  
a polgárháború idején, ugyanakkor erősítették a szovjet–magyar barátságot”525 – ezen, viszonylag tá-
gan értelmezhető indokkal kapott kitüntetést Moszkvában Németi Lajos. 1965. november 6-án Anasztaz  
Mikojan,526 a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke, azaz maga az államfő adta át részére az el-
ismerést.527 Németinél csak két fő – a teljesen más politikai kategóriába tartozó – Révész Géza528  
vezérezredes és Garasin Rudolf529 kapott magasabb kitüntetést. Rajta kívül három főnek szintén Vörös 
Csillag Érdemrendet nyújtottak át, a maradék 12 (eredetileg: 14) veteránnak pedig be kellett érnie  
a Harci Érdemekért Érdeméremmel.530 Németi Lajost ezzel a lépéssel a szovjetek is különbnek ismerték 
el a többi veteránnál.

Nem sokkal később, 1967. október 30-án megkapta ő is a Harci Érdemekért Érdemérmet.531 Viselni 
furcsa módon soha nem viselte, talán el sem jutott hozzá a kitüntetés, csak a 400 forintos nyugdíj-
kiegészítés.532

„A 85 éves elsőkönyves író”
 
„Többen szereztünk tudomást arról, hogy Németi Elvtárs milyen nehéz anyagi körülmények között él, 
azonban soha nem zúgolódott ez ellen. Csupán azt sérelmezi, hogy mint régi illegális harcos nem 
szerepel a Kp-i Nyilvántartásban, így nem részesült a régi párttagokat megillető kedvezményekben” 
– írta Németi Lajosról 1967 februárjában az alapszervezeti titkára abban a dokumentumban, amelyben 
rendkívüli segélyt javasolt a részére.533 

Németi Lajosnak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ötvenedik évfordulója megadta mindazt, 
amiért az előző tizenkét évben küzdött. Április 15-én a Szocialista Hazáért Érdemrendet adományoz-
ták részére, amelynek kitüntetettjei (és azok családtagjai) kedvezményekben részesültek egészen 
a rendszerváltozásig, valamint nyugdíj-kiegészítés (1967. május 1-től 200 forint) is járt vele.534  
A Minisztertanács Mellett Működő Kivételes Nyugellátásokat Megállapító Bizottság pedig arról tá-
jékoztatta az MSZMP IX. kerületi Bizottságát október 30-án, hogy Németi Lajosnak biztosította  

525 Timmer József: Beszélő múlt, 116.
526 Anasztasz Ivanovics Mikojan (Szanahin, 1895. november 25. – Moszkva, 1978. október 21.) örmény származású szovjet kom-

munista politikus, 1964 és 1965 között a szovjet Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke.
527 NLh. Németi átveszi Anasztasz Mikoján szovjet államfőtől a Vörös Csillag Érdemrendet Moszkvában, a Kreml Katalin termében 

1965. november 6-án (lásd melléklet).
528 Révész Géza (Sátoraljaújhely, 1902. augusztus 31. – Budapest, 1977. január 22.) kommunista politikus, vezérezredes.  

Alapító tagja a KMP-nek, katona a Tanácsköztársaság idején, később illegális kommunista. 1957-től 1960-ig honvédelmi miniszter.
529 Garasin Rudolf (Csáktornya, 1895. március 27. – Budapest, 1969. augusztus 15.) eredetileg nyomdász, szociáldemokrata, 

a világháborúban orosz fogságba esett. 1917-ben csatlakozott a bolsevikokhoz, internacionalista, a CSEKA tagja. 1947-ig a Szovjet-
unióban élt, majd hazatért. 

530 Népszabadság, 1965. november 6. 1.; Népszabadság, 1965. november 7. 3.
531 PIL Németi Lajos 1009520. 6. l. Kérdőív a felszabadulás előtti párttagok adatainak kiegészítése céljából
532 PIL Németi Lajos 1009520. Németi Lajos nyugdíjemelési kérelmének megvitatása. 1969. július 9.
533 PIL Németi Lajos 1009520. 38. l. Jellemzés Németi Lajosról. 1967.
534 PIL Németi Lajos 1009520. 14. l. Önéletrajz, 1967. február 9. Kiegészítés kézzel.
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az általa kért kiemelt színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat, nyugdíját pedig további kétszáz fo-
rinttal növelte folyó hó 1-jétől, azaz azt „kivételes ellátással 1800 Ft-ra emelte fel”.535 Mindez a szin-
tén ezen a napon adományozott szovjet kitüntetéssel együtt azt jelentette, hogy 1400 forint helyett 
havonta 2200 forintból gazdálkodhatott. Következőleg csak 1969-ben kért ismét emelést.536

A Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki 1968-ban,537 ugyanezen év végén pedig a neve 
alatt indított el „Harcban a munkáshatalomért” címmel cikksorozatot a Népszava, amelynek első két 
része még decemberben megjelent, a következő tíz írás pedig 1969. március 21-ig.538 A cikkek egyik 
fele a Németihez nem kapcsolódó eseményeket mutatta be, a másik része viszont valóban róla szólt 
– itt történt meg először az 1919-es egri kommunista alapszervezet megalakításának említése.539  
A sorozat ennek ellenére leginkább az 1967-es Dancza János által készített interjúra épített.

Ugyanezen a beszélgetésen alapult az 1972-ben ötezer példányban kiadott „Egy internaciona-
lista visszaemlékezése 1917-1919” című kötet. Ahogy találóan fogalmazott egy korabeli médium:  
a „85 éves elsőkönyves író” műve. A 85 oldalas, képmellékletes könyv valószínűleg lektorálva is lett, 
ugyanis a Danczánál, vagy más korábbi kiadásoknál meglévő ellentmondásos elemeket kivették.  
Benne maradt viszont az, hogy kétszer tette meg Moszkva–Budapest távot 1918-ban és 1919-ben.540

Eközben szülővárosában is egyre nagyobb figyelem irányult a veteránra – több helytörténész, mint 
Dancza János541 és Csiffáry Gergely interjúkat készítettek vele. Bekerült – mint „kiemelkedő harcos” 
Eger internacionalista és munkásmozgalmi harcosai című kötetbe is, amelyet egyszerre készítettek  
a történelemtanároknak és az Eger múltja iránt érdeklődő fiataloknak.542

Nevét már életében márványba vésték: a Heves megyei tanács épületének bejáratánál elhelye-
zett tábla a „Tanácsköztársaság idején, 1919-ben Egerben működő direktórium emlékét örökíti meg.  
Név szerint szerepel rajta Jackwerth Ede kormánybiztos, Németi Lajos politikai megbízott, Kolacs-
kovszky Lajos, a megyei közigazgatási szakosztály vezetője és dr. Kalovics Alajos tanfelügyelő” – írta 
Tuzsa István 1978-ban.543

„Míg erőm tartja, szívesen megyek…”

Az 1960-as években a rendszer a teljes társadalmon belül nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a fia-
talabb korosztályt is bevonja a hatalom számára fontos évfordulók, és azon belül kiemelten március 
21. megünneplésébe. 1966-ban döntött a Kommunista Ifjúsági Szövetség a Forradalmi Ifjúsági Napok 
következő évi megrendezéséről, amely összekötötte a közkedvelt március 15-öt a tanácsköztársaság 

535 PIL Németi Lajos 1009520. Lajtai Géza levele Csikvári Jenőnek. 1967. október 30.
536 Németi Lajos 1009520. Németi Lajos nyugdíjemelési kérelmének megvitatása, 1969. július 9.
537 Magyar Közlöny, 1968. december 8. 922–923.
538 Legutolsó cikk: Népszava, 1969. március 20. 3.
539 Németi Lajos: Moszkvából Egerbe. In: Népszava, 1969. február 8. 3.
540 Csiffáry Gergely (Eger, 1948. június 17. – Eger, 2014. december 17.) levéltáros. 1980-ban készített interjút Németivel.
541 Dancza János (Eger, 1899. december 29. – Eger, 1985. október 16.) egri helytörténész, muzeológus, összegyűjtötte a helyi 

internacionalisták anyagát.
542 Szecskó Károly: Eger internacionalista és munkásmozgalmi harcosai. Eger, 1969.
543 Tuza István: Nem, nem bukott el!, 3.
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kikiáltásának évfordulójával, valamint április néggyel, a felszabadulás ünnepével. Ugyanezt a célt 
szolgálta a Forradalom lángjai mozgalom, amely a kisdobosok és az úttörők világnézeti nevelését 
célozta meg játékos módszerekkel. A forradalmár elődök életútjának bemutatása egyben a jelenre 
reflektált: ma mit jelent a forradalmi tett?544

„Mint a Magyar Partizán Szövetség tagja, 1959-óta az ifjúság nevelésével, történelmi tájékoz-
tatásával foglalkozom: a kerületek általános iskoláiban, KISz szervezetekben, katonai alakulatok-
ban tartok előadásokat a Partizán Szövetség felkérésére, illetve megbízásából” – vallotta 1967-ben  
Németi Lajos.545 A lapok tudósításai és a fényképek tanúsága szerint az 1960-as években rendsze-
resen vett részt fiataloknak szóló rendezvényeken, például az említett Magyar Partizán Szövetség 
úttörőknek szánt programjain mesélt élményeiről, „majd emléksorokat írt az őrsi krónikákba”.546  
A róla szóló levelekben, cikkekben is kiemelték, hogy mindez számára fontos ügy. 1966-tól több  
alkalommal szerepelt a Pajtásban, az úttörők hivatalos lapjában, valamint a KISZ központi újságjában,  
a Magyar Ifjúságban. 1967-ben címét és telefonszámát is közzétették az úttörő magazinban: „Nagyon 
elfoglalt, de néhánysoros levélben, vagy egy rövid találkozón szívesen elbeszélget veletek.”547

Tuza István 1981-ben megjelent írása a Pajtásban egy ilyen eseményről számolt be. A „forradalom 
közkatonája” itt közvetlenül az úttörőknek mesélt a „békásmegyeri lakótelep barátságos szobájá-
ban”. Az ifjú vendégek, a szöveg megfogalmazása szerint, „kíváncsiskodtak”, „tudakolták”, „érdek-
lődtek”, „kérdeztek”,548 azaz nagy figyelemmel, tudásszomjjal hallgatták a múlt szemtanúját. 

Azonban hangja nemcsak azokhoz jutott el, akik személyesen találkoztak vele. 1967 márciusában egy 
összeállítást készítettek az általános iskola nyolcadik osztályában tanulók részére, amelyen veteránok 
meséltek saját élményeikről. Németi Lajos a második futárküldetését mesélte el, a nagy találkozást 
Leninnel. A hangfelvételeket magnószalagokon küldték szét az intézményeknek, és az 1967–1968-as 
tanévtől használták azokat a pedagógusok a tanórákon.549

Németi Lajos a hadsereggel is korán felvette a kapcsolatot, már 1961-ben megjelent küldetésének 
története a Néphadsereg című lapban.550 Valószínűleg más egyenruhás testületeket is rendszeresen 
látogatott, az 1970-ben a részére adományozott Kiváló Határőr kitüntető jelvényt is ezzel össze-
függésben kaphatta.551 Utolsó képeinek egyikén viselt két szovjet darabot is: egy hadsereg (vagy 
gépesített lövészek) kiváló katonája jelvényt és egy gárdaalakulat jelvényt.552 Egy 1967 előtti fotón 
két szovjet tiszttel és négy legénységi állományú katonával látható egy laktanyában készült csoport-
képen553 – elképzelhető, hogy ekkor, vagy egy hasonló látogatáson kapta Németi a két büszkén viselt 
jelvényt.

544 Apor: Az elképzelt köztársaság, 193–194.
545 NLh. Önéletrajz, 1967. 4. 
546 Pajtás, 1966. december 8. 2.
547 Pajtás, 1967. június 22. 4.
548 Tuza István: Kellett, hogy szóljon az ember. In: Pajtás, 1981. március 19. 11.
549 Észak-Magyarország, 1967. március 26. 2.
550 Kun Béláné: Kun Béla, 157-158.
551 PIL Németi Lajos 1009520. 7. l. „SZOCIALISTA HAZÁÉRT ÉRDEMREND” kitüntetést kapott párttagok adatlapja.
552 NLh. Németi Lajos kitüntetéseit viselve a halála előtt néhány évvel (lásd melléklet).
553 DIV. Fotóadattár: 17956 ltsz. Azt nem tudni, hogy Magyarországon, vagy a Szovjetunióban készült-e a kép.
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Szinte regényhőssé vált F. Gy., azaz Faragó György554 „A hómezők vándora” című írásában a Lenin-
hez érkező futár a Pajtás egyik 1967. novemberi számában. Az átírt történet a korosztály nyelvén hozta 
közelebb a tizenévesekhez Lenint az 1917-es hatalomátvétel ötvenedik évfordulóján. Németi Lajos 
akkor minden akadályt leküzdő futár volt, 1967-ben pedig „lassú léptű nyugdíjas”, aki „köztünk él”.555  
A cikk üzenete egyértelmű: a sztori főhőse egy olyan személy, aki hiteles, hiszen bárki megkérdezheti,  
bármikor szembejöhet velünk az utcán. Életútja pedig azt bizonyítja, hogy egy kisember is válhat  
a történelem részévé, és az 1960-as évek úttörője, ha hű a kommunista eszméhez, Németi Lajos 
nyomdokaiba léphet.

Az Egri Népújság 1980-ban arról számolt be, hogy otthonában látogatta meg a 93 éves „fárad-
hatatlan forradalmárt” a KISZ Komócsin Zoltán Központi Iskolájának négy Heves megyei tanulója.  
A valószínűleg az egyik diák által jegyzett cikkből kiderül, hogy Németi Lajos nemcsak mesélt, hanem 
érdeklődött is az új generáció „agitátorainak” elhivatottságáról, valamint kifejtette, hogy múltjáról  
a Heves megyei KISZ-eseknek különösen szívesen beszél, „mert Egerből indultam el, ott születtem”.556

„Javaslat: Vörös Zászló Érdemrend vagy Szocialista Magyarországért Érdemrend”

Az MSZMP III. kerületi Bizottsága 1977 februárjában azt javasolta a párt budapesti bizottságának, hogy 
ismerjék el Németi Lajos munkásságát egy magas kitüntetéssel 90. születésnapja alkalmából. A kerületi 
vezetés az előző évben alapított Szocialista Magyarországért Érdemrendet, vagy a Vörös Zászló Érdem-
rendet ajánlotta, de a fővárosi vezetés ezt áthúzta és helyette a jóval alacsonyabb értékűnek tekinthető, 
nagyobb példányszámban adományozott Munka Érdemrend arany fokozatát írta be.557 Mindezek ellenére  
1978-ban végül érvényesült a kerületi bizottság kívánsága, és április 2-án Németi Lajos megkapta  
a Szocialista Magyarországért Érdemrendet,558 amelyet Losonczi Páltól, az Elnöki Tanács elnökétől vehe-
tett át az Országház Kupola-csarnokában.559 A fényképek tanúsága szerint az átadót követő fogadáson 
még Lázár György, a Minisztertanács elnöke is meghallgatta a veterán történeteit.560

Németi Lajos 1981-ben családi és egészségügyi okokból kérte a párttitkárától, hogy segítse be-
juttatni őt és feleségét a veteránotthonba, aki az üzenetnek megfelelően intézkedett is, írt az MSZMP 
Budapesti Pártbizottságának az ügyben.561 A közbenjárás eredményes volt, Németi Lajos és neje 1982 
februárjában már bizonyosan a Fővárosi Tanács Veteránotthonában élhetett.562

554 Faragó György (1931 – 2018. augusztus 19.) újságíró. A Pajtás újságírója, rovatvezetője, főmunkatársa volt.
555 F. Gy. [Faragó György]: A hómezők vándora. In: Pajtás, 1967. november 2. 11.
556 Varga Éva: Találkozásunk a történelemmel. In: Heves Megyei Népújság, 1980. április 30. 5.
557 PIL Németi Lajos 1009520. MSZMP III. kerületi Bizottság levele az MSZMP Budapesti Bizottságának, 1977. február 23.; PIL 

Németi Lajos 1009520. Kitüntetési javaslat, 1977. március 1.
558 NLh. Meghívó, 1978. március 24.
559 NLh. „Némethy (sic!) Lajos, a Budapesti Műszaki Egyetem nyugdíjas előadója átveszi a Szocialista Magyarországért  

Érdemrend kitüntetést” Losonczi Páltól, Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökétől 1978. április 2-án a Parlamentben (lásd 
melléklet).

560 NLh. Lázár György, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke Németi Lajossal beszélget 1978-ban a Parlament-
ben (lásd melléklet).

561 PIL Németi Lajos 1009520. Pál József levele Kékedi Györgynek. 1981.
562 NLh. Nyugta, Fővárosi Tanács Veteránotthona. 1982. február.
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„Magát a forradalom közkatonájának nevezte”

Ugyanezen év júniusában jelent meg a „Heves megyei Propagandista” füzetsorozatban, Tuza István  
neve alatt a „Forradalmi küldetésben – Németi Lajos életútja” című kötet.563 Az MSZMP Heves Megyei 
Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztályának kiadványa közel nyolcvan oldalon foglalta össze  
a címszereplő életművét. A rövid életrajz mellett tartalmazza a füzet a verseit, a vjazmai leveleit,  
valamint Uraszov és Pogonyi Antal visszaemlékezéseit Németire. A kötet legnagyobb részét egy 
„álinterjú” adja, amely végigvezet Németi életén a kezdetektől egészen a neve visszaszerzéséig.  
Az „ál” jelzőt okkal használom, habár Tuza utalt rá, hogy a „szokásosnál bővebbre méretezett interjú 
szerkesztésénél, a körülmények pontosításánál” felhasználta az 1972-es visszaemlékezést, valójá-
ban inkább szó szerint átemelte azt, valamint saját korábbi interjúinak részleteit, az új információ 
nagyon kevés. Egyes esetekben – mint például az 1919. március 21-i események leírásakor – meg is 
változott egy-egy bekezdés eredeti jelentése.564 A kötetet Milei György lektorálta, a kiadásra pedig 
Szecskó Károly készítette elő. A mű összességében a lehető legpozitívabban mutatta be Németi életét, 
így benne maradtak olyan elemek is, amelyeket vagy Szecskó, vagy Milei nem tartott hitelesnek,565  
de ennek ellenére is az életút legteljesebb, legpontosabb feldolgozását jelentette.

Sorsszerűnek tűnik, de igaz: utoljára a szovjet Pravdának adott interjút. A lap tudósítója a kór-
házi ágyán kereste fel. Németi ismét – sokadik alkalommal – elmesélte élményeit az agitátor tan-
folyamról, Kun Béláról, Szamuely Tiborról, Uraszovról, végül pedig kérte, hogy adják át üdvözletét 
a „Pravda olvasóinak, a szovjet embereknek”. Németi Lajos nevével és történetével nem sokkal ké-
sőbb szó szerint milliók találkozhattak: a lap ünnepi száma 11 millió példányban jelent meg 1982. 
november 7-én.566

A következő hónapban, december 22-én fekete gyászkeretes hír adta tudtul, hogy „Németi 
Lajos, a Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetettje, aki 1918-tól volt a párt tagja, életének 96. 
évében elhunyt.” A temetés időpontját is megadó üzenetet aláíróként 1945-ös pártbizottsága,  
a szakszervezete, valamint a Partizánszövetség utódja, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövet-
sége jegyezte.567 

„Magát a forradalom közkatonájának nevezte”

A rákoskeresztúri Új köztemetőben 1982. december 27-én helyezték örök nyugalomra Kun Béla agitá-
torát. Két nappal később Tuza István az Egri Népújságban megjelent nekrológjában egyszerre méltatta 
Németi Lajos életútját és tette példaképpé. A cikk zárása egyben a jövő felé mutatott: 1918 agitátorát  
a Heves megyei KISZ-esek kérdezték korábban arról, hogy mely agitációs módszert ajánlja. A válasz 
így kezdődött Tuza szerint: „A meggyőzésnek a legrégebbi, bevált módja a példamutatás.”568

563 Egri Népújság, 1982. június 25. 4.
564 Tuza: Forradalmi küldetésben.
565 Szecskó Károly szíves közlése, 2019. február 18.
566 Pest Megyei Hírlap, 1983. február 26. 7.
567 Népszabadság, 1982. december 22. 8.
568 Tuza István: A forradalmár hagyatéka. In: Egri Népújság, 1982. december 29. 3.
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V. fejezet

Alig egy évvel halála után, 1984 februárjában eldöntötték, hogy az egri Almagyar dombi városrész 
új utcáinak egyikét róla nevezik el a Tanácsköztársaság kikiáltásának 65. évfordulója alkalmából.569

Születésének századik évfordulójának megünneplésére mind Budapesten, mind szülővárosában 
felkészültek 1987-ben. Budapesti sírjánál a Nyomda-, a Papíripar és Sajtó Dolgozóinak Szakszerve-
zete, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége tartott koszorú-
zást – az időpontról és helyszínről több vezető országos sajtóorgánum beszámolt.570 A Pártéletben 
Tuza István tollából jelent meg egy írás,571 a Heves megyében terjesztett Népújságban pedig szintén 
ő fogalmazta meg „Németi Lajos üzenetét”.572 Ugyanekkor – a róla elnevezett egri utca egyik házának 
falán – felavatták emléktábláját a megyei és a városi pártszervezet, valamint a városi tanács egy-egy 
képviselője jelenlétében.573

Új pártfőtitkár, Mihail Gorbacsov került a Szovjetunió élére 1985-ben, aki meghirdette a pereszt-
rojka574 és a glasznoszty575 politikáját, amely hatást gyakorolt a magyarországi közéletre is. „Kádárnak 
mennie kell” – hallatszott egyre több helyről, ha ezt nem is akarta meghallani az 1956 utáni ország ura.  
A glasznoszty hatására a magyar ellenzéki mozgalmak is szép lassan megjelentek a felszínen: 1988 nya-
rán a Nagy Imrére emlékezők rendezvényét a rendőrség szétverte, de pár nappal később a bős-nagyma-
rosi vízlépcső elleni tiltakozást már engedélyezte. Az év végétől létrejöttek hivatalosan is az ellenzéki 
pártok – ezzel a gyakorlatban megszűnt az egypártrendszer. 1988. november végén még utoljára szerep-
hez jutott a Tanácsköztársaság emlékezete: Grósz Károly miniszterelnök a pártaktivisták és a munkásőrök 
előtt egy újabb „fehérterror rémével” fenyegetett, de a közvélemény már inkább Pozsgay Imre állam- 
miniszterre figyelt, aki két hónappal később kimondta, hogy 1956 nem ellenforradalom, hanem nép-
felkelés volt. 1989 a békés rendszerváltás éve volt, a magyar ellenzék és az állampárt tárgyalásos úton 
bontotta le a pártállamot. Október 23-án kikiáltották a köztársaságot, majd a következő év tavaszán or-
szággyűlési választásokat tartottak, amelynek eredményeképpen egy jobboldali pártkoalíció alakított 
kormányt Antall József kormányfővel az élen. Ősszel megtartották az önkormányzati választásokat,576 
Egerben a liberálisok szerezték meg a többséget, polgármesternek pedig a városatyák – ekkor még ők 
hatá roztak a kérdésről – a Szabad Demokraták Szövetségének tagját, Ringelhann Györgyöt választották.577 

A tanácsot felváltó új önkormányzat 1991 februárjában húsz utcanév megváltoztatásáról döntött 
július elsejei hatállyal. A Németi Lajos utcából Talizmán lett, útitársának, Pogonyi Antalnak az „utcáját” 
pedig Madách Imréről nevezték el.578 Az emléktábla sorsáról nem maradt fenn adat, de 2018 őszén már 
nem volt a helyén.

Németi Lajos emlékéből nem maradt más, csak néhány személyi gyűjtemény az egri múzeumban, 
a Heves Megyei Levéltárban és a Politikatörténeti Intézet levéltárában, valamint a most részben köz-
readott hagyaték. 

569 Népújság, 1984. február 29. 8.
570 Népszabadság, 1987. augusztus 20. 18.
571 Tuza: Németi Lajos, 140-141.
572 Tuza: Németi Lajos üzenete,3.
573 Népújság, 1987. augusztus 25. 8.
574 Orosz kifejezés: átalakítás.
575 Orosz kifejezés: nyitottság, nyíltság.
576 Romsics: Magyarország története a XX. században, 522–554.
577 Heves Megyei Hírlap, 1990. október 21. 1.
578 Heves Megyei Hírlap, 1991. február 2. 5.
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Összegzés

„Találkozott hát Uraszov és a »néma votják«. Így emlegetik majd őket – ha közös nagy tettükről be-
szélnek – az unokák is. Mert ez a tett örökre élő marad. Túléli a nyolcadik évtized felé lépkedő Uraszo-
vot és a hetvenhét éves Németi Lajost.”579

Igazat is mondott, meg nem is a Népszabadság újságírója. A tett nem lett örökké élő: ahogy  
az utcanévtáblák cserélődtek, a szobrok, az emléktáblák eltűntek a közterekről, úgy váltak porosabbá 
a propagandisztikus hangvételű kötetek fedelei.

Azonban Németi Lajos története tanulságul szolgál napjaink történészei számára is: a kilencvenöt 
év igazságai és legendái úgy egybefonódtak, hogy sok esetben már nem lehet kibogozni a valóságot. 

Pedig az egri könyvkötő életútja akkor is érdekes, ha csak az igazolható részeit nézzük. Betekin-
tést nyerhetünk abba a „másodvonalba”, amely Kun Béla utasításait követve szórta a „bolsevizmus 
bacilusait”. Szédületes, de kockázatos karrier: 1918 tavaszán még senki nem hitte volna, hogy az 
egyszerű hadifogolyból Heves megye legfőbb kommunistája lesz, majd újabb pár hónap múlva már  
az ügyészség által égen-földön keresett bolsevik. És láttuk az idős kisembert, aki minden alkalmat 
meg ragadott, hogy egy hosszú élet vége az előző sok évtizednél egy fokkal könnyebben teljen. Időn-
ként túlzott, néhol talán ügyeskedett, de szerény céljait megvalósította. Talán többet is, hiszen ez  
a könyv is róla szól. 

Évtizedek óta tudjuk, hogy újra kell gondolnunk a tanácsköztársaságról, a munkásmozgalomról al-
kotott régi képet, amelyet szó szerint elvágtak harminc éve. Ez a kötet egy kis szeletet tud hozzátenni 
mindehhez, de talán bátorít másokat is arra, hogy foglalkozzanak a hasonló történetekkel, tegyék fel 
kérdéseiket, merjék újragondolni a régi szövegeket: a propaganda Vlagyimir Uraszov és Németi Lajos 
képe helyett így közelíthetjük meg a valóság szereplőit.

579 Kékesdi Gyula: Uraszov és a néma votják, 6. 
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Összegzés

Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki Miklós Péternek, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igaz-
gatójának a hagyaték feldolgozásának ötletéért, a biztatásért, a könyv kiadásának támogatásáért.

Nem jöhetett volna létre ez a munka Biernacki Karol, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei 
Levéltárának igazgatója és helyettese, Varsányi Attila nélkül, akik biztosították az időt és lehetőséget 
kutatásaim elvégzésére.

Hálával tartozom az egri 1918-1919-es események legifjabb kutatójának, Molnár Dávidnak és 
az ottani helytörténészek doyenjének, Szecskó Károlynak, valamint kollégámnak, Zeman Ferencnek. 
A velük folytatott beszélgetések segítettek abban, hogy jobban megértsem Németi Lajost és korát. 
Egyben ők voltak azok, akik szakmai kérdésekben meghallgattak, mikor egy-egy életrajzi elemben 
bizonytalan voltam. 

Nem hagyhatom ki a kutatóhelyeket, a levéltárosokat, a muzeológusokat. Köszönet a Dobó István 
Vármúzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára, a Politikatörténeti és Szakszervezeti 
Levéltár, valamint a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Bécsi Kirendeltség munkatársainak.

Végül, de nem utolsó sorban, meg kell említenem állandó nyelvi lektoraimat, Antal Anikót és Sza-
bolcs Enikőt, akik barokkos körmondataimmal rendszeresen megvívják a harcaikat. Most sem tettek 
másképp.

Minden esetleges hiba, tévedés, amely a kötetben maradt, csak a szerző felelőssége.
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Felhasznált irodalom és források

Felhasznált irodalom és források

Levéltári és más közgyűjteményi források:

Dobó István Vármúzeum, Eger: 

Fotóadattár: 17923 ltsz.

Fotóadattár: 17956 ltsz.

Fotóadattár: 17962 ltsz.

Fotóadattár: 20316 ltsz. (Másolat a Párttörténeti Intézet archívumából.)

Németi Lajos visszaemlékezik. Felvette: Dancza János, 1967. 

Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára: 

Kereszteltek anyakönyve, Eger, 1887. 633. folyószám.

Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv:

Kriegsverluste 1914-1918, Kriegsgefangenenkarteien des Ersten Weltkrieges, Allgemeine Reihe 

und Russland I (Hadtörténelmi Levéltár Bécsi Kirendeltségének adatszolgáltatása).

Politikatörténeti Intézet Levéltára, Budapest: 

VI. főcsop. 709. f. 35. ő.e. 174. l.

VI. főcsop. 867. f. 1/n-8 ő. e. 75-79. l. Bécs, 1920.

VIII. főcsop. 501. f. 1. á.a 140 fsz. Igazolvány, 1919. január 11.

Németi Lajos 1009520. 2. l. Kérdőív: Németi Lajos.

Németi Lajos 1009520. 5. l. Régi munkásmozgalmi elvtársak kérdőíve, Németi Lajos. 1961. július 5.

Németi Lajos 1009520. 6. l. Kérdőív a felszabadulás előtti párttagok adatainak kiegészítése céljából.
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Felhasznált irodalom és források

Németi Lajos 1009520. 7. l. „SZOCIALISTA HAZÁÉRT ÉRDEMREND” kitüntetést kapott párttagok adatlapja.

Németi Lajos 1009520. 8-10. l. Önéletrajz, 1957. 

Németi Lajos 1009520. 15. l. id. Denes István igazolása.

Németi Lajos 1009520. 16 l. Falb Kristófné igazolása.

Németi Lajos 1009520. 17. l. Párttörténeti Intézet levele. 1957. december 5.

Németi Lajos 1009520. 18. l. Molnár Károly igazolása. 1957. december 12.

Németi Lajos 1009520. 20. l. Párttörténeti Intézet igazolása. 1957. december 17.

Németi Lajos 1009520. 21. l. Szabó Mihály igazolása. 1958. január 13.

Németi Lajos 1009520. 22. l. Pető János igazolása. 1958. február 29.

Németi Lajos 1009520. 23. l. Szabó Mihály igazolása. 1958. február 3.

Németi Lajos 1009520. 24. l. MSZMP V. kerületi PB Régi Párttagok Bizottsága levele.

Németi Lajos 1009520. 25. l. Pető János igazolása. 1958. április 20., 1959. február 3.

Németi Lajos 1009520. 26. l. Molnár Károly igazolása, 1958. június 11.

Németi Lajos 1009520. 27. l. Németi Lajos levele Bárd Andrásnak. 1958. szeptember 10.

Németi Lajos 1009520. 29-30. l. Németi Lajos levele Kiss Károlynak.

Németi Lajos 1009520. 31. l. Párttörténeti Intézet levele. 1960. május 2.

Németi Lajos 1009520. 32. l. Bárd András levele Ujfalusi Sándornak.

Németi Lajos 1009520. 33. l. Ujfalusi Sándor levele Kuhári Ferencnek. 1961. szeptember 15.

Németi Lajos 1009520. 34. lap Németi Lajos levele Pulay Árpádnak. 1964. június 5.

Németi Lajos 1009520. 36. l. Tóth István levele Váczinak, 1965. augusztus 27

Németi Lajos 1009520. 38. l. Jellemzés Németi Lajosról, 1967.

Németi Lajos 1009520. Lajtai Géza levele Csikvári Jenőnek. 1967. október 30.

Németi Lajos 1009520. 48 l. Németi Lajos kérelmének megvitatása.

Németi Lajos 1009520. Németi Lajos nyugdíjemelési kérelmének megvitatása, 1969. július 9.

Németi Lajos 1009520. MSZMP III. kerületi Bizottság levele az MSZMP Budapesti Bizottságának, 

1977. február 23.

Németi Lajos 1009520. Kitüntetési javaslat, 1977. március 1. 

Németi Lajos 1009520. Pál József levele Kékedi Györgynek. 1981.
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Kiadott levéltári források:

A polgári demokratikus forradalom és Tanácsköztársaság Heves megyében (1918-1919).  

Dokumentumgyűjtemény. Eger, é.n.:

A csehszlovák burzsoá csapatok Bélapátfalván keresztül Eger felé nyomulnak, 194-195. 

Az 5. hadosztály parancsnokságának helyzetjelentése, 195.

Milei György: Dokumentumok az OK(b)P Magyar Csoportjának történetéből.  

In: Párttörténeti Közlemények, 4. évf. (1958), 1. sz.: 

A Magyar Kommunista Csoport levele az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt Központi  

Bizottságához a Magyar Kommunista Csoport megalakulásáról. 1918. április 4., 168.

Az OK(b)P Magyar Csoportjának beszámolója az OK(b)P Központi Bizottságához 1918 novemberi 

működéséről, 177-180.

Az OK(b)P Magyar Csoportjának beszámolója az OK(b)P Központi Bizottságához a csoport 1918 

augusztus havában végzett munkájáról 1918. szeptember 4., 175-176.

Milei György: Karikás Frigyes és Némethy Lajos levelei magyar kommunista hadifogoly  

agitátoroknak a megszálló német csapatok és a hazatérő hadifoglyok között végzett  

munkájáról. 1918. június – november. In: Párttörténeti Közlemények, 13. évf. (1967), 3. sz.:

Némethy Lajos levele, 1918. június 24., 109-111.

Némethy Lajos levele, 1918. július 2., 112.

Némethy Lajos levele, 1918. július 7., 113-114.

Némethy Lajos levele, 1918. július 20., 114.

Némethy Lajos levele, 1918. július 25., 114.

Némethy Lajos levele az Oroszországi Kommunista (bolseviki) Párt külföldi csoportjának,  

1918. október 25., 115-117.

Némethy Lajos levele Nánássy Györgynek, 1918. november 6., 120-121.
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Németi Lajos hagyatéka (a szerző tulajdonában):

Bizonyítvány pártiskolai és szemináriumi tanulók részére, Németi Lajos.

Bizonyítvány politikai iskolák és politikai alapismereti tanulók részére, Németi Lajos.

Életrajz, 1951. január 22.

Lázár György, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke Németi Lajossal beszélget 

1978-ban a Parlamentben.

Meghívó, 1978. március 24.

Münnich Ferenc Németi Lajosnak küldött levelének borítékja, 1956.

„Némethy (sic!) Lajos, a Budapesti Műszaki Egyetem nyugdíjas előadója átveszi a Szocialista  

Magyarországért Érdemrend kitüntetést” Losonczi Páltól, Magyar Népköztársaság Elnöki  

Tanácsának elnökétől 1978. április 2-án a Parlamentben.

Németi Lajos kitüntetéseit viselve a halála előtt néhány évvel.

Németi Lajos munkakönyve.

Németi Lajos párttagkönyve Magyar Kommunista Párt (a továbbiakban: MKP párttagkönyv).

Németi Lajos párttagkönyve, Magyar Dolgozók Pártja (a továbbiakban: MDP párttagkönyv).

Németi Lajos tagsági könyve a Nyomda-, a Papíripar és Sajtó Dolgozóinak Szakszervezeténél.

Németi Lajos veterántársaival a szálláshelyük előtt Taskentben, a Szovjetunióban 1964-ben.

Nyugta, Fővárosi Tanács Veteránotthona, 1982. február.

Önéletrajz, 1955. február 16. 

Önéletrajz, 1958. június 15.

Önéletrajz, 1967. február 9.

Szakszervezeti emléklap.

Visszaemlékezések:

Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. München, 1923.

Gisztl Pál: A moszkvai eszer lázadás leverése és a főposta visszafoglalása.  

In: Eszes Máté (szerk.): Vörös magyarok. Budapest, 1987. 68–71.
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Gisztl Pál: Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt Magyar Csoportja megalakulásának  

40. évfordulójára. In: Párttörténeti Közlemények, 4. évf. (1958), 2. sz.

Kolacskovszky Lajos: Az „őszirózsás” – forradalom és a Kommün Heves megyében  

/Visszaemlé kezések/. Eger, 1969.

Kun Béláné: A Visegrádi utcától – az egyesülésig. In: Kortárs. 3. évf. (1959), 315–324.

Kun Béláné: Kun Béla. Budapest, 1986.

Lengyel József: Visegrádi utca. In: Lengyel József: Mérni a mérhetetlent. II. kötet.  

Budapest, 1966. 7–200.

Münnich Ferenc: Viharos út. Budapest, 1966.

Németi Lajos. In: 70 éve alakult meg a KMP. Budapest, 1988. 6:23–11:15. (hanglemez) 
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Németi Lajos otthonában – a falon Lenin fi gyel.
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Neszvadba Lajos, az ifjú könyvkereskedő sorkatonai szolgálata után 1911 októberében.
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Neszvadba Gyuláné Saupe Berta, Németi édesanyja.
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Neszvadba Lajos, az egri cs. és kir. 60. gyalogezred tizedese 1914-ben.
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Vlagyimir Alekszandrovics Uraszov, a cár katonája 1914-ben. 
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Németi a két világháború között.
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Karikatúra „Németi kartársról”.
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„Népükért, pártunkért” – az MKP tagkönyv utolsó oldala.
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Kiállítva a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” 50. évfordulóján.
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Németi önéletrajzának első oldala 1955-ből.
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Önéletrajzának utolsó lapja 1967-ből.
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„Moszkva 1964. IV. 14. A Forradalmi Múzeumban.”

Münnich Ferenc Németi Lajosnak küldött levelének borítékja, 1956.



123

Válogatás a hagyatékból

Németi Lajos veterántársaival a szálláshelyük előtt Taskentben, a Szovjetunióban 1964-ben.
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Mikojan csoportképe a magyar kitüntetettekkel. Németi Lajos jobbról a második az ülősorban.

Németi átveszi Anasztasz Mikojan szovjet államfőtől a Vörös Csillag Érdemrendet Moszkvában, 
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Németi Lajos a frissen elnyert Munka Érdemrend arany fokozatával 1968-ban.
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A IX. kerületi tanács termében 1971. november 4-én.

„Fel, fel, ti rabjai a földnek, fel, fel, te éhes proletár!”
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Németi Lajos a Hősök terén.
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Feleségével otthonában.

Felvonuláson.
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Németi Lajos portré.
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„40 éves hűséges szakszervezeti tagságért” a Nyomda-, a Papíripar 
és a Sajtó Dolgozói Szakszervezetétől 1965-ben.
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Meghívó a Szocialista Magyarországért Érdemrend átadási ünnepségére.

Németi Lajos nyugdíjas könyvkötő, a szakszervezet tagja 1925 óta.



132

Válogatás a hagyatékból

Lázár György, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke 
Németi Lajossal beszélget 1978-ban a Parlamentben.

 „Némethy(sic!) Lajos, a Budapesti Műszaki Egyetem nyugdíjas előadója átveszi 
a Szocialista Magyarországért Érdemrend kitüntetést” Losonczi Páltól, Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának elnökétől 1978. április 2-án a Parlamentben.
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Németi Lajos interjút ad a múltjáról.

Németi Lajos otthonában 1978-ban. 
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A futár.

„Míg erőm tartja, szívesen megyek…” – Németi Lajos úttörőknek mesél az élményeiről.
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Németi Lajos kitüntetéseit viselve a halála előtt néhány évvel.
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