
Markovits Gyöngyi 

ILLEGÁLIS FORRADALMI VERSEK 1932-BŐL1 

Egy decemberi hajnalon két horthysta detektív leselkedik az utcán : egy munka
nélküli kőművessegédet várnak. Kilép a kapun, ott búcsúzik el feleségétől, aki egy barna 
papírba burkolt kis csomagot ad át neki. A detektívek reggel 6 órától délután fél 3-ig követik 
Palotás Imrét, aztán megelégelik a fáradságot. A gyanúsítottat előállítják. A detektívek a 
legnagyobb aprólékossággal írják le Palotás útját, s bár jelentésük méltó a Horthy-rendőrség 
színvonalához, addig mindenesetre terjed megfigyelőképességük, hogy egykönnyen meg
állapíthatják : Palotás érezte, hogy követik. 

Ugyanekkor, december 21-én fél 3 órakor előállítják a budapesti rendőrfőkapitány
ságra azt is, akihez Palotás útja vezetett, miután megállapították, hogy Palotás nem munka
keresés céljából járt a Mészáros utca 60. alatti házban, hanem Gereblyés Lászlónál, „előttünk 
ismert kommunistánál volt". 

Az ugyanezen a napon kelt főkapitánysági jelentésből megtudjuk, hogy Gereblyés 
László volt banktisztviselő lakásán házkutatást tartottak. A házkutatás során kommunista 
feljegyzéseket, több Inprekorr- (Internationale Presse Korrespondenz) példányt és kommu
nista rajzokat találtak, melyeket lefoglaltak. 

Hiába vallotta Palotás, hogy Gereblyést kizárólag irodalmi problémák miatt kereste 
fel, hogy Palotás elbeszéléseinek stílusáról, Nagy Lajos „Két fiú ült egy padon" című írásáról 
beszéltek,2 a jegyzőkönyv megállapítja, hogy „Palotás viselkedése — mint azt a jelentés mel
lett elfekvő detektívjelentésekből ki lehet olvasni — fényes bizonysága annak, hogy konspi
rációs találkája lett v o l n a . . . " A jelentés részletesen ismerteti Palotás eddigi út ját : már 
1925-ben dolga akadt a rendőrséggel, sajtórendőri vétség, elzárás, állami és társadalmi rend 
erőszakos felforgatására irányuló bűncselekmény, a Vági-párttal való kapcsolat, francia
országi kommunistákkal való levelezés. MÉMOSZ-ügy stb. miatt. Érthető tehát, hogy fel
figyelnek arra, akit december 21-én Palotás felkeresett. 

Hiába kutatnak azonban Gereblyés múltja után : ,,az országos bűnügyi és nyilván
tartó könyv adatai szerint fentnevezett nem fordul elő". Mégis, a megtalált bűnjelek alapján 
december 25-én előzetes letartóztatásba helyezik, mivel ,,a nyomozás adatai alapján a bűn
cselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható és az alkalmazandó büntetés előre látható 
nagysága miatt szökésétől lehet tartani". 

Sem Palotás, sem pedig Gereblyés nem hajlandó vallani a rendőrségen. Csak a száraz 
adatokat közlik. Gereblyés elmondja, hogy iskoláit Székesfehérvárott végezte, 1923-ban 
kereskedelmi érettségit tett. Utána Budapestre került, a Magyar Általános Takarékpéztárban 
dolgozott, ahonnan 1932 nyarán végkielégítéssel elbocsájtották. Már diákkorában foglalko
zott versírással. Mióta hivatalától megvált, csak irodalommal foglalkozik, s mint az Európa 
könyvtár lektora ismerkedett meg Palotással, aki előzetes bejelentés nélkül, irodalmi kérdé
sek miatt kereste fel lakásán. 

A nagy aktacsomó lapozgatásakor egyszerre csak azt érezzük, hogy 1932-ben vagyunk, 
s megelevenedik e nyomasztó korszak. A válság, a nyomor, az éhség, a kilátástalanság s vele 
szemben a munkásmozgalom hite, ereje, fellendülése. Palotásnál is kommunista, iratokat 
találtak, Gereblyésnél is. S a Gereblyés bűnjelei között őrzött két kis füzet rendkívül érde
kes ma számunkra. Visszavezet a múltba, abba a múltba, melyben voltak emberek, akik a 
jövőt énekelték. 

Gereblyés verseit, — a kézírásos Kék lüzet és a Forradalmi versek 1932. Add további —, 
bár az ügyészség lefoglalta és elkobozla, izzó forradalmi hangját elfojtani nem tudta. A Kék 
füzetben szereplő „Munkát! Kenyeret" annak idején megjelent a Fábry Zoltán által szer
kesztett AZ ŰT című lapban. Szabó Ferenc zenésítette meg, s a népnyelv formált rajta, — 
mondja Gereblyés László, aki 1962 nyarán meghatottan veszi kézbe rég elveszettnek hitt 
Kék füzetét, — az első versszakban szereplő „tőlünk a gazdag riadoz" sort úgy énekelték, hogy 
„tőlünk a burzsuj riadoz". y 

Hogyan állt a 28 éves kommunista költő a rendőrség elé? Szűkszavú, csak arra felel, 
amire muszáj, illetve amivel semmit el nem árul. A két füzet az illegális forradalmi versekkel 
ott lapul aktatáskájában, amit magával kell vinnie, s ahonnan Hain Péter azokat saját kezűleg 
emelte ki. Ott áll Haín előtt, hét-nyolc detektív veszi körül, a versekről kérdezgetik egyszerre 
többen. Ekkor hirtelen ötlettel azt „vallja", hogy a Kék füzetbe ugyan sajátkezűleg írta a 
verseket, de azok nem az övéi, csak lemásolta őket, hogy anyagot gyűjtsön készülő „Munkás

u l Arch. B. tszék 14617-1932. 
2 Nagy Lajos Két fiú ült egy padon című elbeszélése 1932 végén jelent meg az Európa-regények 

című sorozatban, FAUST IMRE kiadásában. A sorozat lektora GEREBLYÉS LÁSZLÓ volt. 
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kultúra és irodalom" című munkájához ; célja, hogy a magyar költészet fejlődését vázolja 
Kisfaludytól kezdve. Nem emlékszik, honnan írta ki, valószínűleg különböző folyóiratokból. 
A másik bűnjelet a Forradalmi versek 1932. Add tovább! című gépírásos versesfüzetet isme
retlen egyén küldte neki postán, a versek szerzőit nem ismeri. 

Hain Péter félredobta a két könyvecskét azzal, hogy majd elintézi ezt a katonai ügyész
ség, mert-a-„Hol?" című versben a vörös katonákról van szó, egy másik vers címe pedig „A 
katonákhoz." 

A kéziratos „Kék füzet" 8 verset tartalmaz, a következő sorrendben : 

Statárium 
Hol? 
Egy pi l lanat . . . 

- Vörös diákok 
Augusztus elsejére 
A katonákhoz! 
A párt marad! 
Munkát! Kenyeret! 

Statárium 

Hogy az éhezők egyre csöndesen éhezzenek, 
vad, folyton fojtogató félelmet érezzenek, 
hogy a megtorpant gazdagok nyugton alhassanak, 
hogy a szoc. dem. vezérek együtt tovább csaholhassanak, 
jött a s t a t á r i u m ! 

Hogy sülyedjen alább-alább a satnya munkabér, 
hogy a proletárnak kerüljön csak száraz kenyér, 
hogy peregjen az árverés, befolyjon az adó, 
hogy lássa falu-város : lakol a lázadó, 
sújt a s t a t á r i u m ! 

S hogy az éhezők hamarost kenyérhez jussanak, v 
hogy a gazdagok riadtan világgá fussanak, 
hogy zúduljon szét végre zivataros áradás, 
s — hogy jöjjön már a szabadító — végső lázadás, 
vesszen a s t a t á r i u m ! 

(K)3 

Hol?... 

Hol pattan el a laza lánc leghamarább? 
hol tűnik el előbb a poshadt úri láp? 

Itt-é? Romániában? — Vagy Bulgária 
lesz majd a vén világ új zendülő fia? 

Kavargó Lengyelország, dúlt Itália 
sanyargó népének kell talpra állnia? 

Hol szórják szét előbb a zsarnokok hadát? 
a tőkésrend tetemén hol gázolnak át? 

Hol leszen a szegénység bátor és szabad? 
hol dönti le előbb az osztály-falakat? 

Hol pattan el a laza lánc leghamarább? 
hol seregeinek újra vörös katonák? 

3 Megjelent a „Kommunista" c. lapban, Kapás Péter álnéven. GEREBLTÉS Llszió közlése. 
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Egy pillanat... 

K ö r ú t . . . kakastol l . . . és szurony . . . és döngő léptek, 
megkötözött parasztlegényt hetykén kísérnek . . . 

Komorsötét az este . . . , villanó a gondolat, 
nékünk a mozgalomtól megriadni nem szabad, 

Ki visszahökken most, bitang és szolga-lélek, — 
bilincsesen, maholnap engem is kísérnek . . . 

Vörös diákok 

Köszöntünk titeket, mert milliókkal úgy töró'dtetek, 
mint magatokkal s nem nyugodtatok belé, hogy szolgaság, 
fojtogató nyomor, vak félelem, fonnyasztó tunyaság 
legyen a sorsuk s elviseljék ezt, mint mély, sajgó sebet. 

Köszöntünk titeket, mert nem maradtatok könyvtárszobák 
hűsén s kiléptetek az ősök dús cirádás kapuján 
s nem húzott vissza többé rang, pajtás, tivornya sem lány 
s hulltak a béklyók, mint a nyáron csillagok — de kalodák 

börtönök vártak titeket ezért, merészet léptetek, 
akár a szlovenszkói, vagy a kantoni diákcsapat 
s a gyűlölet eső most rátok is szünetlenül szakad, 
ösmeritek ti majd a viadalos munkáséletet! 

Köszöntünk titeket, testvéreink, hisz üldözés, szitok 
jár néktek eztán a hatalmasoktól, kiknek rettegés 
mérgezi életét, mert érzik jól : a szuronyuk kevés, 
egyre sokasodunk, már ti is társainkká váltatok. 

Augusztus elsejére* 

1. Szórjuk a Párt izenetét, 
gyárba, tanyára, messze-szét, 
tüntetünk elsején! 

2. Röppen a röpcsi, szerte száll, 
látod-e zsellér, proletár? 
tüntetünk elsején! 

3. Pattog a kedv, a tűz lobog, 
régi dühünk már háborog, 
tüntetünk elsején! 

4. Fél a Hetényi, odavan, 
dúl-fúl a Schweini—hasztalan ! 
tüntetünk elsején! 

5. Gátat emelhet Peyer is, 
fúrhat akár a Propper is, 
tüntetünk elsején! 

6. Földüböröghet tank-csapat, 
bőghet a csendőr : nem szabad 
tüntetünk elsején! 

7.Tűzzük a vörös lobogót! 
védjük a Szovjetuniót! 
Tüntetünk elsején ! 

(A nyomtatott formában nem szerepel.) 

(Két szó eltérés: szerte-messze, Látod-e, 
hallod-e, nyilvánvaló, hogy az eredeti 
látod-e a helyénvaló.) 

(A nyomtatottban nem szerepel.) 

(A nyomtatott szöveg eltér.) 

(A nyomtatottban nem szerepel.) 

(A nyomtatottban nem szerepel.) 

(A nyomtatottban nem szerepel. Ezt a sza
kaszt a horthysta cenzorok, ügyészek alá
huzigálták és bekeretezték piros ceruzával.) 

* Az „Augusztus elsejére" című tízszakaszos vers a felszabadulás után, 1951-ben jelent meg először 
nyomtatásban, az „Egyenes ú t " című kötetben, „Augusztus elsején" címmel. Ez a későbbi változat hat 
versszakot tartalmaz és sokban különbözik az eredetitől. — Augusztus elseje, a háború elleni tüntetések 
napja a harmincas években. Schweini—Schweinitzer, a politikai rendőrség helyettes vezetője, Hetényi Imre 
a politikai rendőrség főnöke volt. 
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8. Vesszen a tőkés, vérszívó, 
vesszen az intervenció! 
tüntetünk elsején! 

9.S éljen az egység, proletár! 
itt az idő rég erre már! 
tüntetünk elsején! 

10. Gáncsot a háború elé ! 
csapjunk a burzsoák közé! 
tüntetünk elsején! 

(A nyomtatottban nem szerepel.) 

(A nyomtatottban nem szerepel.) 

(Szerepel a nyomtatottban, de a második sor 
egészen más.) 

A párt marad!5 

Hóhérok! 
Perzsel a föld a talpatok alatt? 
Ezért a vérengzés? Riadt fenevadak! 
Hóhérok! 
No, eltűnt már a régi, híres nyugalom? 
Halljátok? Sustorog már a forradalom! 

Hóhérok! 
Megtörtetek két harcos, drága életet, 
de vesztükön hiába örvendeztetek! 

Hóhérok! 
Nem kerülitek el méltó sorsotok! 
A proletárság mindenütt ítélni fog! 
Hóhérok! 
A harcunk százszorosan újra éledett, 
s a földalatti tűz magos lobot vetett! 
Hóhérok! * 
A párt marad! Akármennyi az áldozat! 
Rettegjetek : a harcunk félbe sem szakad! 

Hóhérok!' 
Perzsel a föld a talpatok alatt? 
Ezért a vérengzés? Riadt fenevadak! 

A katonákhoz! 

Katonák! Szegények fiai, parasztok fiai, munkások fiai! 
Betapasztanátok fületeket igaz szavunk elől? 
Mint sallangos úri szó, csak szitokra, mosolyra találna köztetek? 
Katonák! Kaszárnyák málló, rideg falai közt! 

Katonák! Testvérek ! Kemény fegyveres legények ! 
Volnátok kastélyt őrző harapós komondorok? 
Kik előrontanak gazdáik egyetlen szavára? 
Katonák ! Menetben — sétán — áristomban ! 

Katonák! Sanyargatottak, vakmerő fiatalok! 
Nem mernétek megtagadni tiszti parancsot? 
S fölzúgni : nem vagyunk kutyák, sem gépek, sem bitangok 
Katonák! Vártán — parádén —, szabadságon ! 

Katonák ! Eszmélők, lelkesedők, elvtársak! . -
Ha küldenek ellenünk — visszafordítjátok szuronyotok? 
Ha süvöltik: a szovjetek ellen ! — visszafordítjátok szuronyotok, 
Katonák legyetek egyek lázadó akaratban ! 

5 A vers eredeti címe — a kézirat tanúsága szerint — „Sanyiék mártírhalálakor". Sallai Imre és Fürst 
Sándor kivégzésekor írta a költő. 
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Katonák,! Szegények fiai, parasztok fiai, munkások fiai! 
Minket kövessetek, vagyunk a verhetetlen élcsapat, 
Kit fekete börtön, izzó harc forrasztott együvé! 
Katonák! Kaszárnyák málló, fojtogató falai közt! 

„Munkát! Kenyeret!"6 

L A kedvünk régen elhagyott, 
a mosolyunk is elfagyott, 
istenhitünk elfonnyadott, 
szerszámunk elkallódhatott! 

Munkát! Kenyeret! 
Munkát! Kenyeret! 

2. Bennünk a gyűlölet tüzel, 
már szép szó nem lohasztja el, 
lelkünkbe láva hánytorog, 
lángnyelve már föl-föllobog : 

Munkát! Kenyeret! 
Munkát! Kenyeret! 

3. Ringy-rongy a göncünk, cafatos, 
tőlünk a gazdag riadoz, 
cipó'nkbó'l kikandikál a láb, 
nem mehet igy ez már tovább! 

Munkát! Kenyeret! 
Munkát! Kenyeret! 

4. Seregünk napról-napra nő, 
gyűlik a roppantó erő, 
e rend most sírját ássa meg, 
temessük el hát, emberek ; 

Munkát! Kenyeret! 
Munkát! Kenyeret! 

5. Állunk a „Hivatal" előtt, 
hiába várunk „Jóttevőt"! 
hullámzik egyre halk moraj, 
Pár perc . . . s kígyódzik rajvonal: 

Munkát! Kenyeret! 
Munkát! Kenyeret! 

6. Fölöttünk „röpcsik" szállanak, 
elénk :' rendőrök állanak, 
közibénk spicli könyököl, 
zuhog a szavunk, mint pöröly : 

Munkát! Kenyeret! 
Munkát! Kenyeret! 

7. Szoc. dem. vezér árván marad, 
körötte nincs munkáscsapat, 
pelyvaszavát széthordja szél, 
tudjuk mi már : fenét sem ér! 

Munkát! Kenyeret! 
Munkát! Kenyeret! 

8. Pattognak pörgő jelszavak, 
szemünkben mind fölizzanak, 
tanultunk, csak összefogás 
segíthet rajtunk, semmi más! 

Munkát! Kenyeret! 
Munkát! Kenyeret! 

• Az „Egyenes út" című kötetben az eredeti „Munkát Kenyeret!" átdolgozva, „Munkanélküliek'dala" 
címmel jelent meg, és sokban eltér az első változattól./Az eredeti kilenc szakasz helyett itt már csak négy 
szerepelt: az első, második, hetedik és nyolcadik szakasz hiányzik; a harmadik szakasz teljesen azonos; 
az ötödik teljesen eltérő; (Állunk a Hivatal előtt, / mely ellenséges, zord erőd! — /fagyoskodva és éhesen, / 
szavunk ma faltörő leszen/...); az utolsó szakasznak is csak az első sora egyezik (a továbbiakban így hangzik: 
Hitvány, ki most is óva int; / Nekünk nem kegy s nem morzsa kell. / Szavunk mint csóva száll ma fel. . .) 
A verset SZABÓ FERBNO megzenésítette. 
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9. Veszíthetünk? . . . a láncaink! 
Gyáva, ki most is óva int! 
mi vagyunk itt az élcsapat! 
torpanni nékünk nem szabad! . . 

Munkát! Kenyeret! 
Munkát! Kenyeret!7 

A gépelt kis füzet — melynek címlapján az ál l : Forradalmi versek. 1932!! Add to
vább !! — 6 verset tartalmaz, a következő sorrendben : 

Levél faluról Patkó György 
Levél faluról Patkó György 
Jön a tél Vári Sándor 
Kinek dolgozik az idő Vári Sándor 
Vörös diákok Éles Mihály 
A katonákhoz Éles Mihály 

Most, harminc év után elővéve a két füzetet, csodálkozunk a horthysta rendőrség 
kretenizmusán. Nem vették észre, hogy a két füzetben két azonos vers található, a ,,A kato
nákhoz" és a „Vörös diákok". Nem is csoda ez, hiszen a legtöbbjét Gereblyés írta, s felesége 
gépelte le őket. A Forradalmi versek 1932-ben Gereblyés versein kívül Pákozdy-verseket is 
találunk, továbbá két Vári Sándorral jelzett verset, ezek szerzőjét nem ismerjük.8 

Levél faluról 

Patkó György [Pákozdy Ferenc] 

Mint ahogy varjú vájja a dögök húsát, 
kikezdett minket is a fekete nyomorúság. 

Télen gunnyasztunk fűtetlen konyhában, rongyban, 
elsorvadunk, elpusztulunk az Örökös gondban. 

Földmívesek volnánk, de földünk nincsen semmi, 
magyar földünk, anyaföldünk nem ád nekünk enni. 

Földmívesek volnánk, de maradásunk nincsen, 
' \ hajléktalan földönfutók elhúzódunk innen. 

Földmívesek volnánk, de elszoktunk kapától-kaszától, 
nem várunk mi semmi jót uraktól, hazától. 
Urak vélünk nem törődnek, kutyába se vesznek, 
uraktól, hazától az ember éhen is veszhet. 
Vesztünkre tör ez a világ, csendőr áll mögöttünk, 
e világra csak szolgálni, nyomorogni jöttünk. -

Ügyünket ki fogja fel? Ki gondol ránk? 
Zsilipként mikor, mikor szakad fel a szánk? 

Keserű panaszok szorítják a torkunk, 
ám nem elég a panasz-szó, hogy megforgassa sorsunk. 

7 Gereblyés László 1932-ből származó eredeti kéziratának két verse — az „Augusztus elsejére" és 
a „Munkát! Kenyeret!" — tartalmilag teljesebb; hangban, hangulatban, kifejezésben erősebb az „Egyenes 
út" című, 195l-es kötetben közölt változatoknál. A szerző elveszettnek hitte a kéziratot, s az utóbbi vers 
valószínűleg olyan formában került ezért az „Egyenes út"-ba, ahogy annak idején Az UTban egyáltalán 
megjelenhetett. 8 A kézirat megtalálása után e cikk szerzője hónapokon át hasztalan kísérelte meg felderíteni, hogy 
ki lehet a Vári Sándor aláírású versek szerzője. Gereblyés László emlékezete szerint a készülő Forradalmi 
versek-hez-József Attilától és Illyés Gyulától is kértek kéziratot. Mind Illyés Gyula, mind pedig Szántó Judit 
elolvasta a két verset. Szántó Judit megállapította, hogy a verseket nem József Attila írta, Illyés Gyula is 
közölte, hogy nem az ő versei. Pákozdy Ferenc nem ismeri a verseket és nem emlékszik rá, hogy a Vári Sándor 
álnevet ki használta akkoriban. A két versben erős József Attila-hatások mutathatók ki (Dönt, tisztogat, 
jön az idő ! . . . stb.). 
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Több kell ennél! Kiáltani, zúgni, mint a tenger, 
induljon meg áradásként minden szegény ember! 

Induljunk meg, mint a tenger, mely törve-zúzva árad, 
parasztnak a földet, munkásnak a gyárat! 

Véres harc lesz, háború, ez a rendje-módja, 
jussunkat, a földünket, nem adják szép szóra. 

Testvéreink a munkások, városi proletárok, 
segítenek széjjelverni ezt az úri világot. 

Levél faluról 

Patkó György [Pákozdy Ferenc] 

Már-már elvesztünk, már-már elnyomott a sötétség, 
alig-alig láttunk, már-már eltiport a kétség, 
torkunk kiszáradt, elállt a szavunk, 
mint kósza ebek, meghúztuk magunk. 

Nyugtalanok voltunk és virrasztottunk tétlen, 
és jött a párt, mint fényszóró a sötétben, 
jelszavakkal világított és utat jelölt: 
Munkásé a gyár! Paraszté a föld! 

Jött a párt s azóta látjuk, tudjuk, 
munkásoknak, parasztoknak közös az útjuk, 
megértettük, amit a párt izent: 
Vesszen a vérszopó tőkés úri rend! 

Jött a párt és mi felfigyeltünk szavára, 
és szállt a szó városról falura, faluról tanyára, 
mint vízbedobott kő, gyűrűket vetet t : 
Földmunkások, parasztok, cselekedjetek! 

Jött a párt, karóként, és mi megnőttünk, 
fegyver és hazugság meg nem állhat előttünk, 
megindulunk, mint Dózsa új serege, 
új rendet vág hatalmas ereje. 

Jön a tél 

Vári Sándor [?] 

Most Dortmundban és Lotzban dörrent 
csendőr-sortűz. Itt hat, ott ötven 
munkás bukott a havas sárba 
rövid jajt vagy azt se kiáltva.\ 

Jön a tél, — „gyémánt díszeivel", 
„Hócsipkéivel" s híreivel: 
Itt golyó, amott sortűz, ottan 
új sortűz a külvárosokban. 

Fehér világ, — fekete varjak, 
egyre sűrűbben szállingóznak : 
most itt, most o t t . . . s amott is vértől 
gőzlő folt villan ki a télből. 
— Drágám! mit nekünk! az Alpokba, 
gyerünk a szűzi havasokra! 
— Pajtás, de mindegy nekem most már 
éhségtől döglök vagy bitófán. 



A tél, a t é l . . . mint csorda farkas 
üvölt, rohan a forradalmas 
tél, kín, nyomor, kitör jajongva 
a városokból a falvakba. 
Szikrázó szemek hunyorognak.9 

Iszonyú csalétek módjára 
vérszag úszik Európába. 
— Drágám... — Hej, drágám, a pokolba! 
— Mi volt ez? — Pajtás, be a sorba! 
Előre hát, a föld csikordul, 
recsegve egy korszakot fordul! 

Kinek dolgozik az idő 

Vári Sándor [?] 
Az idő rohan, napra nap, 
mint szél, mint zúgó áradat, 
minden reggel újult erő 
ropogásával tör elő. 
Sodor és rombol, dolgozik, 
oszlop, oszlop után bukik 
a régi rendből, napra nap 
vad vészjelek sikonganak. 
Minden jaj, minden recsegés, 
kizárás, fegyver-dörrenés 
az idő szava, ő dörög, 
izgat, kiált fejünk fölött. 
Minden tüntetés, lebukás, 
új harc, új szocdem árulás, 
éhség, munkanélküliség 
hirdeti fennen, itt a vég! 
Az idő jön, jön, dolgozik, 
új tömeg morajlásait 
hozza minden nap, új sereg 
áll talpra, zúg és közeleg. 
Dönt, tisztogat, jön az idő! 
nekünk segít, — most lépj elő 
a régi rendet rengeti 
állj melléje, — segíts neki! 

Állj mellé s mi még ellenáll, 
döntsd te a porba proletár! 
gyorsítsd az időt, csendesen, 
s ha kell kiáltva, lelkesen! 
Nem várhatsz tovább, minden egy 
óra proletár ezreket 
öl börtönben, a nyomortanyán, 
a Gyűjtőfogház udvarán. 
Nappal, mikor mindenki hall 
agitálj Marx szavaival, 
éjjel, mikor senki se lát 
írd be a bérházak falát. 
Palánkra írd, papírra írd 
Lenin lángoló szavait, 
Murikát, kenyeret, földet és 
új, kommunista termelést! 
Az idő fut, fut, dolgozik, 
ne feledd ezt, dolgozz te is, 
minden szó, minden áldozat, 
tüntetés,, sejt és röpirat. 
gyorsítja, hajtja a napok 
forgását, hozza a napot, 
mikor megindul fényesen 
a proletár történelem.10 

A füzet két utolsó — Éles Mihály aláírással jelzett — versét „A katonákhoz!" és a 
„Vörös diákok" címűt Gereblyés László írta. A kéziratos Kék füzetben szerepel a két vers. 

A „bűnügy" tárgyalása majd egy éven át húzódott. Már 1932. december 28-án meg
született a budapesti büntetőtörvényszék vizsgálóbírójának végzése, mely az 1921. évi III. 
törvénycikk 1. §-ának 2. bekezdésébe ütköző vétség miatt a Palotás Imre és Gereblyés László 
elleni bűnügyben az előzetes letartóztatás 1932. december 25-től 1933. január 8-ig való fenn
tartását határozza. 

Indokolás : , a nyomozat adatai szerint 1932 december havában Palotás Imre és Gereb
lyés László egymással összejöttek, hogy a magyarországi kommunista párt szervezésének 
kérdésében tárgyaljanak." ,,G. L. az iratok között lévő kommunista tartalmú költeménye
ket szedte össze, azokat agitáció céljából terjesztette." 

9 Ez a sor tintával aláhúzva, s melléírva kézzel: „Fegyver villan, csak hunyorognak". 
10 A vers négy szakaszát (8., 9., 10. és 11.) a cenzori, illetve rendőrségi ceruza külön megjelölte alá

húzásokkal. 
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1933. január 5-én az előzetes letartóztatás 15 nappal való meghosszabbítását kéri az 
ügyész a büntetőtörvényszék vádtanácsától. A vádirat 1933. január 10-én elkészül: „A KMP 
további megszervezése, tehát az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforga
tására és megsemmisítésére, különösen a proletár néven ismert társadalmi osztály kizárólagos 
uralmának létesítésére irányuló mozgalomban tevékeny részt vettek... Konspirációs talál
kákon vettek részt, és a kommunista sajtó anyagának összeállításában . . . " 

Mindkét gyanúsított tagad, előadásuk szerint csupán irodalmi kérdésekről tárgyal
tak — állapítja meg a jegyzőkönyv. A vádirat leszögezi, hogy Gereblyés a Tamás Aladár és 
Madzsar József írói gárdához tartozik. 

Január 26-án a királyi ügyész újabb 15 napra meghosszabbítja az előzetes letartóz
tatást. Az ügyiraton kézírással olvasható : „El van intézve. A főtárgyalásig fenntartva." 

A két letartóztatotlat a kiváló kommunista ügyvéd, Domokos József védte, annyi sok 
más kommunista ügy védője. Beadványa, melyben a szabadlábra helyezést kéri, világos érve
léssel, éles, finom gúnnyal indokolja a kérést. Az egyik bűnjellel — Nagy Lajos : Két fiú . . . 
című írásával kapcsolatban megjegyzi, hogy az Európa kiadó kiadásában megjelent regény
ről van szó, melynek hátlapján Palotás Imre „Lázadók" című írását hirdetik. Arra vonatko
zólag, hogy a két vádlott a kiadandó novellás füzeten kívül egyébről is beszélt volna, semmi 
adat nincs, nem is lehet... Továbbá : „ . . . a megfigyelő detektívek semmi más gyanúst nem 
észleltek, mint hogy Palotás útközben »jobbra-balra konspirált« — mely gyanús körülmény 
mibenlétét és jelentését az ezt észlelők is aligha tudnák megmagyarázni. A Palotásnál talált 
és a detektívjelentésben méretei szerint pontosan körülírt konspirációs csomag pedig a bűn
jelek között nem található azon egyszerű okból, mert annak tartalmát a vádlott a rendőrségen 
elfogyasztotta, lévén abban Palotás ebédje : egy darab kenyér és egy darab szalonna". 

A szabadlábra helyezésre irányuló kérést elutasítják. Február 27-én a büntetőtörvény
szék ítélete felmentést tartalmaz, mivel „a nyomozási adatok csak a gyanú felkeltésére alkal
masak, de bizonyítékokká nem mélyülnek el." 

A hirhedt Strache királyi főügyész — mint sok más versperben is — fellebbez a fel
mentő ítélet ellen, de hiába, a tábla Gadó-tanácsa 1933. november 30-i ítéletében helyben
hagyja az elsőfokú bíróság döntését. 

Gereblyés László vers-pere tehát egy hónap híján kerek egy esztendeig tartott. Minek 
köszönhető, hogy végül is felmentő ítéletet hoztak? Nehéz lenne ezt kibogozni, így — kellő 
adatok, dokumentumok, jogi források híján — csak következtetni próbálhatunk. Az ügy nem 
került katonai bíróság elé — mint ahogy Hain megfenyegette a költőt —, a polgári bírák 
között pedig több régi, Horthy-ellenes, liberális ember akadt. A verseket nem is tartották 
nagyon veszélyesnek, azonkívül talán elhitték azt, amit Gereblyés több ízben vallott, hogy 
a verseket kimásolta valahonnan. 

A többször meghosszabbított előzetes letartóztatást elegendő büntetésnek tartották 
egy fiatal ember, egy volt banktisztviselő esetében. Nyilván szerepet játszott a védő biztos 
fellépése, jogilag jól megalapozott érvelése is. 

Megelégedtek azzal, hogy a veszedelmes verseket elkobozták. Azt hitték talán, hogy a 
kommunistát alaposan megijesztették, s a költőbe belefojtották a szót. Tévedtek... 

Az elkobzott versek is előkerültek harminc esztendő után, és segítenek bennünket, 
hogy jobban megértsük azt a régi kor t . . . 
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