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Solymár József

Hogy volt, hogy nem volt
Gyufa és a preambulum

Személyes sorsomat nagyban befolyásolta, talán meg is határozta, hogy elhitték rólam, átlagosnál jobb az írás-
készségem, és ráadásul csak a szavak ügyes összerakosgatásához értettem. A Magyar Távirati Iroda munkatársa-
ként abban a kedvezményben részesültem, hogy az 1963-as esztendőre Móricz Zsigmond-ösztöndíjban részesül-
tem, amikor is a postás havi kétezer forintot havonta a lakásomra hozott.

Az MTI névtelen hírlovagjai sem az írófeleségeket, de még a névvel sokat publikáló újságírókat sem igazán 
kedvelték. Így amikor Ortutay Gyula a Hazafias Népfront főtitkáraként elkért engem, Barcs Sándor az MTI el-
nökeként könnyű szívvel odaajándékozott. Nem is töltöttem ki az alkotói szabadság esztendejét, mert a közelgő 
Népfront-kongresszus miatt már szeptemberben munkába kellett állni.

Az írást illetőleg erősen megkülönböztettem a névtelen bérmunkát, az aláírt újságcikket és a szépirodalmi 
alkotást. Mivel úgy gondoltam, hogy a csak író író könnyen csapdába ejthető, könnyen sebezhető, elfogadtam, 
hogy az egyik névtelenül végzett bérmunkát a másikra cseréljem. Aztán a közösen előkészített kongresszuson 
Ortutayt elcsapták. Jött helyette Erdei Ferenc. Én pedig kis megszakítással két évtizedet hazafiaskodtam. 

Amikor új munkahelyemet elfoglaltam, halvány sejtelmem sem volt, hogy később, mondhatni mindennapos 
kapcsolatba kerülök Kállai Gyulával, honunk jeles politikusával, aki azidőben nem csak a Népfront, de a minisz-
tertanács elnöke is volt. Kállai Gyuláról ekkor keveset tudtam. Neve kommunista politikusként az úgynevezett 
felszabadulásunk után vált ismertté. Mint a fasisztákkal szembeni ellenállás egyik szervezője, népszerűbb volt 
Rákosinál és a többi moszkovitánál. Révai József mellett vagy mögött, ő volt a párt értelmiségije. Aztán a belső 
ellenfelekkel leszámolva Rákosi Kádárral együtt őt is börtönbe dugta, és csak Nagy Imre első miniszterelnöksé-
ge idején kerültek elő. 

Kádár János újraindult politikai karrierjét angyalföldi párttitkárként kezdte (ekkor figyelt fel a „tehetséges” 
Biszku Bélára), majd Pest megyei első titkárként folytatta. Felesége pedig az MTI személyzeti vezetője lett, aki 
ekkor még nem felejtette el az üldöztetés nehéz napjait. Ki tudja, miért velünk, a mezőgazdasági rovat munkatár-
saival szeretett ebédelni. Nem volt hívője az újból erősödő Rákosinak, és módjával eltűrte a szabadabb beszédet. 
Egyszer, amikor az volt a nap híre, hogy Tömpe István, aki ekkor erdészeti főigazgató volt, világrekorder agancsú 
szarvast ejtett el, én erre megjegyeztem, hogy alighanem cukorspárgán vezették neki elő. Kádárné elvörösödve 
utasított rendre: – Vegye tudomásul, hogy Tömpe elvtárs a spanyol szabadságharcban tanult meg lőni. 

Más alkalommal feldobottan érkezett az ebédlői asztalhoz és boldogan újságolta: 
– Gyufa művelődési miniszterhelyettesi kinevezést kapott. Ekkor tudtam meg, hogy Kállai Gyulának Gyufa 

volt a mozgalmi neve. 
Következő stációként érdemes elmondani, mit tapasztalt Szilvási Lajos író barátom, amikor az 1956-os for-

radalom győztes napjaiban az Igazság nevű lap munkatársaként nyilatkozatot kért Kádár Jánostól, aki akkor 
a megszűnt Magyar Dolgozók Pártja romjain megalakult Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára volt. Lajos 
elmondta, hogy Kádár előszobájában ketten ültek: Marosán és Kállai. Valamelyik közölte Lajossal, hogy várnia 
kell, mert Kádár elvtárs fontos tárgyalást folytat. Ez valóban igaz lehetett, mert amikor végre kinyílt az ajtó, 
Mikoján és Szuszlov elvtársak jöttek ki azon. Tőlük elbúcsúzva Kádár nem csak Lajost tessékelte be, hanem oda-
szólt Marosánnak: – Gyuri, te is gyere be. Kádár, miként a rádióban, ekkor is elmondta, hogy kis párt leszünk, de 
becsületes párt, miközben Kállai pedig egyedül kuksolt az előszobában. 

Amikor a Kreml urai eldöntötték, hogy leverik a magyar ellenforradalmat, a moszkvai tárgyalásra meghívott, 
vagy elhurcolt Kádárnak visszatéréséhez Andropov elvtárs, az akkori szovjet nagykövet, majd SZKP első titkára 
állította össze a szolnoki segédcsapatot élén Apró Antallal, benne olyan ordas szélsőbalosokkal, mint Andics 
Erzsébet Bereivel, az ő férjével és Friss Istvánnal, az akkor tekintélyes közgazdásszal. 

Kállai Gyula miniszterelnökként érte el karrierje csúcsát, de megbukván már nem kapott állami sarzsit. Vi-
szont a párt politikai bizottságának még jó ideig tagja maradt. Nyugdíjba vonulva (mert ők nem mentek, hanem 



32 Huszadik század

vonultak!) is jelen akart lenni a mindennapok politikájában, ezért megszállta a Belgrád rakparti Népfront szék-
ház második emeletén a Dunára és a budai panorámára néző fronton kialakított saját támaszpontját. Beköltözé-
sét szorongva vártuk, és valóban, legalábbis számomra nagyon kellemetlen következményekkel járt. 

Én nem először láttam közelről kommunista nagyembert. MTI-tudósítóként testközelbe kerültem Rákosihoz, 
Kádárhoz, Dobihoz, Apró Antalhoz, más oldalról meg Grősz érsekhez, vagy Széchenyi Zsigmondhoz, az éppen 
Afrikába induló nagy vadászhoz. Nem voltam tehát különösképp meghatva.

A problémát az okozta, hogy Kállai, aki néhány évre még az elvileg legnagyobb súlyú testületnek, az MSZP po-
litikai bizottságának tagja maradt, nem akarván kimaradni a vezérkarból egyrészt betegesen aktívnak bizonyult, 
másrészt szorgosan dolgozott saját politikai emlékművén. Mint hamarosan kiderült, hiú volt a végtelenségig, 
tökéletesen humortalan, és az önzés nagymestere. 

Volt ideje a hatalomban megszokni, hogy mások dolgozzanak helyette, és ezt teljesen természetesnek vette. 
Megérkezése után én lettem ennek a leginkább kihasznált áldozata. Mert hamarosan egyedül több munkát adott, 
mint az egész mozgalom. A mi íródeákunk, csak így emlegetett. 

Az egyik első feladat még érdekes volt. Kállai kefelevonatban véleményezésre átadta a Horthy-korszaktól a 
fordulat évéig eltelt időben írt cikkeinek és megnyilatkozásainak gyűjteményét. Az első írás még Debrecenben 
jelent meg és a hosszúháti nagybirtok summásainak sanyarú sorsáról szólt. Ezeket a summásokat történetesen 
az én palóc falumban, Mátraballán szerződtette a bandagazda, hogyne olvastam volna érdeklődve, megszállot-
tan a kései beszámolót. A „felszabadulás” után egyre inkább elsötétedett a kép. Kállai egyik beszédében ezt a 
kijelentést tette: „Mi nem akarunk proletárdiktatúrát.” Mivel időközben mégis az kerekedett ki belőle, szóvá 
tettem, hogy ez esetleg kínos lehet. Kállai huszáros megoldást talált ki: Egyetlen szó beiktatásával így alakult 
az állásfoglalás: „Mi nem akarunk azonnal proletárdiktatúrát! Ügyes! - mondaná erre a viccbeli Kohn bácsi. 
Egy meglepő javaslattal pedig ő állt elő. Volt egy alig néhány soros tudósítás arról, hogy 1946. április 4-én meg-
emlékeztek az ország felszabadításának első évfordulójáról. Kállai Gyula a Magyar Kommunista Párt szónoka 
javasolta, hogy április 4. nemzeti ünnep legyen. Kállai pedig egyet-kettőt csavarintva a nyakán, szemérmesen 
emlékezni kezdett. Kiderült, eltervezte, hogy utólag egészítsük ki az egykori tudósítást. Az első kiegészítést nem 
tartotta elegendőnek, Móra Ferenctől véve a hasonlatot tovább neveltük a bubát.

(Egykor a nagy földmunkáknál a kubikusok teljesítményét úgy számolták ki, hogy fűsapkás földoszlopokat 
hagytak meg és ennek alapján számították ki (köbölték) az elszállított mennyiséget. Aztán a legügyesebb kubi-
kusok titkon a létező földrétegek vastagításával, vagy új réteg beiktatásával magasították, nevelték a bubát, így 
növelve utólag a teljesítményt. Hát valami efféle utólagos bubanevelést hajtottunk végre mi is.)

Sikeres íródeák-karrierem során előfordult egy furcsa eset. Kállai egyszerre két felkérést kapott. Meg kíván-
ták jelentetni a felszabadulás után megalakult budapesti nemzeti bizottság dokumentumait, és most ezen ese-
mények részesétől egy bevezető tanulmányt rendeltek tőle. Ugyanakkor megjelentetni készültek Mihályfi Er-
nőnek, a Magyar Nemzet elhunyt főszerkesztőjének válogatott újságcikkeit. Ehhez is Kállaitól kértek bevezetőt. 

Kállai arra való hivatkozással, hogy neki a soron következő békekongresszusra kell felkészülnie – valójában in-
kább lustaságból –, mindkét munkát rám testálta. És az így elkészült írásokba nem tudom, belejavított-e egy-két 
szót. Aztán később Hajduska István, aki a közvetlen főnököm volt, nevetve mesélte, hogy felhívta őt Mihályfi öz-
vegye, aki grafikusként volt ismert. „És Filó azt mondta, hogy Misuról csak Gyufa tudta ezt így megírni”.. 

A személyes élményeivel, véleményével nagyon takarékosan bánt. Kétszer is meggondolta, miről mondjon 
véleményt.  Amit megőriztem az, hogy egy alkalommal minden különösebb indok nélkül elmondta, hogy őt Rajk 
László, aki orvos bátyjáéknál nyaralt a Berettyó partján, fürdőgatyában szervezte be Zöld Sándorral együtt. Az-
tán a sok fondorlattal összehozott győzelem után Rajkot felakasztották, Zöld várható letartóztatása előtt kiirtotta 
családját, majd öngyilkos lett. Kállai túlélte a börtönt és visszakapaszkodott a hatalomba. 

Máskor az ellenállás egy komikus jelenetét mesélte el. Az üldözöttek közül többeket a két Somogyi színésznő 
rejtegette. Ám egy alkalommal Major Tamás nagyon berúgott, és a lépcsőházban a németeket, nyilasokat szidva 
jókora botrányt csinált. A rejtőzködők pedig szétspricceltek. Aztán Kállai Zuglóban egy Újvidék téri házban rej-
tőzött, onnan jött be jószerivel a szovjet hadsereggel, s kezdte szervezni a budapesti pártéletet. 

Volt egy folyton újrakezdett meglehetősen furcsa kedvenc témája: az akkor még megingathatatlanul hatalom-
ban levőnek tűnő Ceausescu família szidalmazása. 
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– Egy időben bizonyos ügyekben gyakran utaztam Romániába – rendszerint így kezdte. Ez a rejtélyes ügy 
minden valószínűség szerint Nagy Imréék ügyének kezelése, majd hazahurcolásuk lehetett. Az így kialakított 
kapcsolat hatására ő minden évben meghívást kapott a román tengerparti „öszödi” nyaralásra, és bárhogy utálta 
őket, mégis minden évben élt ezzel a lehetőséggel. És hazatérve mesélt. Felháborodottan mondta el, hogy  Elena 
asszonyság egy külön villát rendelt magának, közvetlenül a tenger partjára. Amikor kiderült, hogy a széles ho-
mokréteg miatt nem a kiszemelt helyre építették fel, hanem jóval hátrébb, dührohamot kapott, és az új építményt 
felrobbantatta. 

A legszemléletesebben egy, a külföldi vendégek számára rendezett fogadás történetét mesélte el a mi Gyu-
fánk. Ők talán kétszáz méterre laktak a központi klubhelyiségtől. A rendezvény megkezdése előtt jöttek a telefo-
nok, hogy mehet-e már értük az autó. Kállai mondta, hogy majd átsétálnak, de ebbe a rendezők nem nyugodtak 
bele. Aztán kiderült az ok. Minden meghívottnak ott kellett lenni, amikor a széles belső lépcső tetején megjelent 
Ceausescu, és lesétált, mint egy operettprimadonna. Más kérdés, hogy Romániába menet-jövet Kállai rendsze-
rint megpihent a hajdúszoboszlói SZOT-üdülő protokoll lakosztályában, és ilyenkor a beutaltak elől lezárták az 
üdülő medencéjét, és egyedül lubickolt, mint a Tanú című filmben Bástya elvtárs. (A velem elkészíttetett dolgo-
zatok honoráriumát is szemrebbenés nélkül zsebre vágta).

Egy politikai bizottsági ülés után Kállai azzal lepett meg bennünket, hogy napirendre tűzik az alkotmány mó-
dosítását. Ennek a megtisztelő levezénylését pedig személy szerint ő és a Népfront mozgalom kapta. Aztán látva 
meglepődésünket, egy-két nyaktekerés után megadta a szükséges magyarázatot. Észrevevődött, hogy az oly sok-
szor hangsúlyozott, a párt vezető szerepének nyoma sincsen az alkotmányban. Ezt így kimondani alighanem res-
tellték, ezért úgy gondolták, egy füst alatt végrehajtják az időszerű fazonigazítást. 

Megvallom, az alkotmánymódosítás lehetősége nem hozott izgalomba, hiszen ez az alkotmány szerencsétlen 
csillagzat alatt született. Szeretett Rákosi Mátyásunktól kaptuk, és fennen hirdették, hogy mintájául a sztálini al-
kotmány szolgált. Az akkor még fiatal és naiv Kuczka Péter Alkotmányunk van címmel verset írt, amelyet min-
denütt szavaltak, amely így kezdődött: Történelmünk poshadó mocsár volt / Melyben a nép nyakig merülve gá-
zolt / Cipelve bankárt, arisztokratát. Aztán Illyésék tették óvatosan szóvá, hogy egész történelmünket poshadó 
mocsárnak minősíteni talán enyhe túlzás. 

Nekem ráadásul egy személyes élményem is volt. Akkor még nem szöktem meg a bölcsészkarról, és barátságá-
ba fogadott Spitz Vera, az okos, szellemes zsidó lány, aki később Ligeti György világhírű zeneszerzőnk felesége 
lett. Vera pszichológusnak készülve gyakorlatra bejárt a lipótmezei elmegyógyintézetbe. Ő mesélte, hogy azon 
az osztályon is, amelyből visszatérés már nem nagyon volt, élénk politizálás folyt. Egy nagy drapériára ki volt írva 
a sztálini idézet: A párt a mi eszünk, becsületünk, napfényes jelenünk és ragyogó jövőnk. 

Nos, ebben a közegben felkérték az egyik törzsvendéget és folyton mindent mindig feltaláló, nagy műveltsé-
gű öreg mérnököt, hogy tartson előadást új alkotmányunkról. Az öreg komolyan vette feladatát, és nekikészült, 
hogy az Aranybullától az Amerikai Egyesült Államok alkotmányáig alapos áttekintést végezzen. A mellette ülő 
orvos megsokallva a tágas bevezetést, megrángatta az állva szónokló mérnök úr kabátját: 

Most már az új alkotmányunkról beszéljen. 
Ja, az szar – mondta a szónok, és azzal le is ült. 
Emlékezetem szerint ezt az alkotmányt borítóján a népünk lelkétől idegen címerrel jelentették meg. Csoda-e, 

hogy nem volt kedvem kézbe venni. Így csak nagy késéssel tudtam meg, hogy az alkotmánynak van preambuluma 
és ennek átírása az én feladatom lesz. Természetesen csak az első megfogalmazás. Mert attól mindenki fázott. Vi-
szont egy siserehad várt arra, hogy ideológiai hibákat feltárva a szöveget a továbbiakban ízekre szaggassa. 

Elolvasván a preambulumot meglepett, hogy kezdő mondata azt jelenti be, a nagy Szovjetunió szabadított fel 
bennünket. Meggondolatlanul szóvá tettem Kállai előtt, hogy valamennyien tudjuk, hogy a Szovjetunió, más-
részt meg előtte is volt azért nekünk történelmünk. Ez az észrevételem enyhén szólva nem aratott sikert. 

Azt hittem egyébként, hogy rám csak a preambulum átírása marad, de nem ez történt. Megszervezték ugyan-
is, hogy hat helyen, leginkább az egyetemi városokban tudományos tanácskozásokon vitassák meg az alkot-
mánymódosítást. Egyetemi tanárok, bírák, ügyvédek, közigazgatási szakemberek és mindenféle értelmiségiek 
gyűltek össze, hogy megtegyék észrevételeiket. Felkészültek, fáradoztak abban a hitben, hogy valami hasznosat 
műveltek.
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És a hat vaskos dosszié egymás tetejére tornyosulva az én íróasztalomon kötött ki. Feladatul kaptam az érté-
kelést, a tanulságok levonását. Beleolvasva az anyagba be kellett lássam, hogy megfelelő jogi felkészültség nélkül 
ezt a feladatot akkor sem tudnám tisztességgel végrehajtani, ha erre elszánnám magamat. Szerencsére, aki a 
jegyzőkönyveket megrendelte, feladatul adta, hogy emeljék ki a legfontosabb észrevételeket. Ennek alapján már 
nem volt nehéz összebarkácsolni valamit. 

Hanem…, hanem a kisördög közben csak ott bujdosott bennem. És a jelentésbe belefoglaltam, hogy a tanács-
kozások résztvevői közül többen szóvá tették, hogy a magyar alkotmányosság múltjáról is illenék megemlékezni. 
És a terv bevált. Ha többen szóvá tették, az már egészen más, akkor övék a felelősség. 

Igen, voltak ilyen gyermeteg dolgaink. Én például néhányszor tudósítottam olyan eseményeket is, amelyeken 
Rákosi személyesen jelen volt, és bármikor is jött a vastaps, én soha egyetlenegyszer össze nem ütöttem a tenye-
remet. Mégse vont ezért kérdőre senki. Mert alamuszi módon úgy tettem, mintha jegyzetelnék. Hát körülbelül 
ennyit ért a preambulum ügyében végrehajtott huszárcselem is. 


