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„Történelmi feladatot láttunk 
el, s megb�nh�dtünk érte”

Beszélgetés Somodi Istvánnal*

Neve ma már csak az id�sebbek emlékezetében él, a fi atalabb nemzedék legföljebb 

megsárgult újságokból, színehagyott plakátokból ismerheti �t. Dr. Somodi István 

ugyanis már régóta nem él aktív politikai életet, közéleti pályája 1956-ban megsza-

kadt – alighanem mindörökre. De mi történt addig? Csak címszavakban: Szegény-

parasztcsalád fi a. Középiskolás korától részt vesz a népi radikális mozgalmakban. 

Ott van a legendás balatonszárszói konferencián. 1945-ben földosztó miniszteri 

biztos Szolnok megyében, a Pet�fi  munkabrigád egykori parancsnoka, Veres Péter 

parasztpárti vezet� titkára, majd pedig Erdei Ferenc földm�velésügyi miniszteré. 

A két politikus mellett éveket tölt. A hatalom bels� „bugyraiban” közvetlen közelr�l 

szemlélheti az irányítás torzulását, az ország romlását. Beosztásából ered�en a 

folyamatokhoz akaratlanul is asszisztál, csakúgy, mint mások, de egy id� után van 

bátorsága levonni a konzekvenciákat. Utána tönkremegy az élete.

– Miel�tt leültünk beszélgetni, vázlatosan elmesélte ifjúkora izgalmakban 

b�velked� történéseit. Ha megengedi, ebbe kapaszkodom. Okmányai fény-

másolatát böngészve az ellenállási mozgalomban való részvételér�l szóló írás 

akadt a kezembe.

– Ezek régi, megfakult dolgok. Érettebb fejjel, évtizedek távlatából meg-

ítélve: egykori magatartásom nem sokkal több egy demokratikus ellenzéki 

tevékenységnél. Emellett ezt a témát rengeteg szomorúság terheli: az együtt 

induló kés�bbi meghurcoltak és pribékekké vált társaik véres árnyai. Az ok-

mányt elraktam az íróasztalom fi ókjába. Amikor megkaptam a felhívást, lépjek 

be abba az egyesületbe, amely a kor hasonló szerepl�it tömöríti, azzal utasí-

tottam el a lehet�séget, hogy nem ülök le egy asztalhoz Rajk és más magya-

rok hóhéraival. Tisztelettel gondolok azokra, akik az életüket tették kockára 

a haza szabadságáért, de lesújtó tény, hogy a régi garnitúra soraiból sokan 

váltak egyetért� vagy valóságos gyilkosokká is. Ezek az élmények engem és 

másokat is távol tartanak attól, hogy a kornak valamiféle kedvezményezettjei 

lehessünk.

– Mégis hadd akadékoskodjam: mivel érdemelte ki ezt az elismer� ok-

iratot?

* Elvész-e a „szárszói gondolat” nyoma az id�ben, mércévé vált-e ebben a hetvenöt eszten-

d�ben? Ha választ nem is tudtunk adni az évforduló kapcsán, néhány kérdést talán pontosí-

tottunk. Segítségünkre volt s van ebben Somodi István, aki átélte, végigélte ezt a hét és fél 

évtized illúziót, össze is foglalta, amennyit addig lehetett, 1989-ben. Utazásunkat 1949-ben 

kezdtük, a kezd�d� kiábrándulással, íme annak az embernek a vallomása, aki közelr�l élte 

át ezt is. A beszélgetés, amit itt és most el�ástunk, els� és mindmáig utolsó megjelenési 

helye: Új Tükör, XXVI/14. 1989. ápr. 2. p. 6–8., lejegyezte Jurkovics János, megtalálható: 

http://www.kosakaroly.hu/vendegoldal/somodi/jurkovics.html
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– Esetemben a Györffy-kollégium politikai tevékenysége a magyarázat, és 

más, kollégiumon kívül zajlott akció, amelyet már régen betemetett a hó. Nincs 

mit beszélni róla. Nézze, az én generációm sok olyan dolgot követett el vagy 

volt kénytelen asszisztálni hozzájuk, amelyek, úgy érzem, nem adnak morális 

alapot arra, hogy az id�k végezetéig emlegessük a régi érdemeket. (Ha nem, 

hát nem. De azért említsük meg, hogy 1944 nyarán munkaszolgálatosként 

Somodi István Gy�rffy Sándorral, a MADISZ kés�bbi egyetemi titkárával és má-

sokkal a Kárpátokban megszervezte az emlékezetes gyergyótölgyesi táborláza-

dást. Err�l az Ifjúság cím� lap 1946. évi karácsonyi száma írt.)

– Az országban 1945 tavaszán megkezd�dött a földosztás. Az egykori ira-

tok tanúsága szerint önt miniszteri biztossá nevezték ki.

– Amikor az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakult, a  Györffy-kollégis-

tákat is Debrecenbe hívták. Úgy emlékszem, hogy egyszer�en elosztottak 

bennünket a politikai pártok. Én azt kaptam feladatul, hogy miniszteri biztosi 

min�ségben Szolnokon és környékén készítsem el� a földreform megkezdését, 

aztán kés�bb csináljam is végig. Valamennyi id� múltán a Nemzeti Parasztpárt 

Szolnok megyei titkárságát is rám ruházták. Azt mondják, én voltam a legfi a-

talabb a földreformot lebonyolító miniszteri biztosok között. A földosztást sok 

helyütt Györffy-kollégisták irányították. Nem állítom, hogy a gyakorlatiasság 

túlságosan jellemz� lett volna ránk. Legtöbbünk egy krajcárt sem kapott, még 

a költségekre sem. Egy rossz hátizsákkal a vállunkon, benne a földreform ren-

delet példányaival (egyikünk-másikunk egy madzagon lógó puskával, amihez 

vagy volt, vagy sem egy-két töltény) indultunk útnak. Szabó Pál az Isten malmai-

ban örökíti meg ezt a kort. A szó szoros értelmében éjjel-nappal dolgoztunk a 

földreform végrehajtásán, boldogok voltunk, hogy íródeákjai lehettünk ennek 

a mozgalomnak. Nyilvánvaló volt az is, hogy nem mindenki ért egyet a föld-

reformmal. A demokratikus pártok igen, de az a tömb, amelyet sommásan és 

helytelenül reakciónak szoktak nevezni – nem. Egy ízben a szolnoki piactéren 

vágtam keresztül másodmagammal, amikor egy ismer�s, aki az ellenlábasunk 

volt, megszólított bennünket: „Halljátok az ágyúszót?” (A Dunántúlról ugyanis 

még gyakran erre hozta a szél.) „Ha a németek visszajönnek, lógni fogtok!” Ez 

afféle hirtelen harag és ijesztgetés volt, de mutatja a légkört, amelyben mindez 

lezajlott. Micsoda lendülettel fogtunk hozzá annak „az ezeresztend�s álomnak” 

a realizálásához, amely a parasztság földhöz jutását jelentette! A pártharcok és 

az egymást késel� indulatok közepette is olyan egysége létezett a nemzetnek, 

amelyet én most sokunkkal együtt boldogan elfogadnék.

– Lezajlott a földosztás. Hogyan alakult az élete?

– A háború után egy sajátos ifjúsági mozgalom bontakozott ki Európának 

ezen a részén. Mindenekel�tt a háborús károk helyreállításának igénye alakí-

totta ki azt a sodró lendület� mozgalmat, amely az önkéntes ifjúsági munka-

brigádok kora néven vált ismertté. Tízezres, százezres nagyságrend� tömegek 

gy�ltek össze ifjúsági brigádoknak nevezett egységekben, s vállalták el egy-egy 

nagyobb objektum megépítését. Ezért semmiféle munkabért nem kaptak, kizá-

rólag a hazaszeretet és az új ország felépítésének a lelkesedése hajtotta �ket. 

Jómagam 1947-ben kaptam azt a megbízást, hogy Jugoszláviába, a samac–

szarajevói vasútvonal megépítésére tartó Pet�fi  brigád parancsnokaként indul-

jak el. Ez kétszáz tagú brigád volt, amely elismerésre méltó módon képviselte 
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a magyar ifjúságot ezen az építkezésen, és a fi atalok �szinteségével gyógyította 

az egymásnak okozott korábbi sebeket.

– Mégsem hepienddel ért véget ez az ifjúsági mozgalom …

– 1948-ban, amikor a magyar kormánykörök úgy látták, hogy az ország 

helyzetének bizonyos mérv� javulása már lehet�vé teszi nagyobb objektumok 

vállalását, megindult a Duna–Tisza-csatorna építése Magyarországon. Ebben 

az esztend�ben a mozgalom a csúcsára ért. (Kár, hogy a félbemaradt csatorna 

ma már posványos horgászvíz, amolyan modern Csörsz-árka.) Én ekkoriban 

társaimmal a Magyar Ifjúság Népi Szövetségének azt a részlegét vezettem – az 

ifjúsági munkabrigádok f�parancsnoka címmel  –, amely ezeket a munkákat 

irányította. Azonban amilyen hihetetlen lelkesedéssel bontakozott ki ez a moz-

galom, ugyanolyan gyorsan mészárolták le. A Tájékoztató Iroda Jugoszláviára 

vonatkozó határozata sorvadásra ítélte az egész mozgalmat. A külföldön dol-

gozók el�bb csak gyanússá, kés�bb üldözöttekké váltak. Egy évtized múltán 

megindult az ifjúsági épít�táborok mozgalma, de annak már nincsen köze 

ezekhez a gyökerekhez.

– Az épít�táborok mozgalmával párhuzamosan egy másik, a népi kollé-

giu moké is fellendül�ben volt.

– Hatalmas er�vel tört utat magának a népi kollégiumi mozgalom. 1946 

nyarán szerveztük meg az országban a népi kollégiumok hálózatát, s ez folyta-

tódott az 1947–48-as esztend�kben. Az els� népi kollégisták, akik akkor már 

öregnek számítottak a mozgalomban, vállalták egy-egy népi kollégium vezeté-

sét. Ily módon én a budapesti f�iskolás Dózsa György Népi Kollégium igazga-

tója lettem. Azután ezt a vállalkozást is meg�rölte a terrorista diktatúra malma.

– Úgy tudom, a népi kollégium igazgatásával párhuzamosan más felada-

tot is kapott.

– Igen, ugyanakkor kérdezte meg Veres Péter, hogy volna-e kedvem elmen-

ni mellé dolgozni, titkári beosztásban. � abban az id�ben honvédelmi minisz-

ter volt. (Nem azért, hogy különösebben lelkesedett volna, egyszer�en azért 

vállalta el, mert a koalíciós osztozkodás idején a parasztpártnak nem jutott 

más tárca.) Ezzel egyidej�leg, a Nemzeti Parasztpárt igen válságos korszakában 

a párt elnöke volt, és én mellette buzgolkódtam. Élmény volt vele dolgozni. 

Mindez életem hátralev� részében egyben súlyos keresztet is jelentett. Aki a 

huszadik századi magyar szellemóriásainak körében tanult társadalmi ismere-

teket, emberi, politikai tisztességet, annak a következ� korszakban rendkívül 

nehéz volt az élete.

– Mivel teltek a napjai?

– Ha egyszer�síteni akarom a helyzetet, akkor éjszaka kollégiumi igazgató 

voltam, napközben pedig az ifjúsági politika és a Parasztpárt elnökségének 

ügyeit intéztem. Ha olyan típusú vezet� személyiségek mellett titkárkodik az 

ember, mint amilyenek az én kit�n� „gazdáim” voltak, els�sorban az � ügyeik 

el�készítése, programjuk vitele, az ezzel kapcsolatos mindenféle adminisztratív 

és szervezési teend� teszi ki a munka jelent�s részét: ügyfelek, parasztdelegá-

ciók fogadása, különféle anyagok, tájékoztatók el�készítése referátumra stb. 

Egy ilyen embernek hihetetlen mennyiség� postája, napi és hosszabb lejáratú 

ügye van, egymaga képtelen azt áttekinteni, elintézni. Ha csak annyit végzett 

el az ember, amennyit eddig felsoroltam, már az is kitöltötte a munkaideje 
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másfélszeresét. S hát emellett természetesen az örökös gy�lésezés. Ezek ma 

már ismeretlen dolgok, de az akkori forrongó politikai életben mindennapos 

tevékenység volt.

– Ezek szerint a választási küzdelmekb�l is kivette a részét.

– Hogyne! A Nemzeti Parasztpárt képviseletében különböz� helyekre küld-

tek ki. A választási hadjáratokat is végigcsináltam, volt úgy, hogy egyetlen nap 

alatt három-négy községben is megfordultam. Mindez rengeteg politikai és 

más tanulsággal járt. Egyszer például végignéztem egy zömében szociálde-

mokrata választási gy�lést Pápán. Külön érdekessége volt az alkalomnak, hogy 

a kritikus helyzet� Peyer Károly volt a szónok. Peyer megszokta már a régi 

világban is, hogy a fejéhez vágták jobbról is meg balról is, hogy elárulta a mun-

kásosztályt, eladta Bethlennek a pártot. Tapasztalt politikus és szónok volt. 

Az opponensek annak rendje és módja szerint most is beépültek a tömegbe, 

majd egy adott id�pontban megzavarták a szónok mondókáját. Peyer balkéz-

b�l kontrázta a vádakat, tudta, hogy ezt kell tennie, különben menthetetlenül 

elvész. Ezek a divatok kimúltak a magyar politikai életb�l. Úgy gondolom, nem 

kell siratni. De kétségtelen, meg kell siratni azt a demokratizmust, amely akkor 

még valamelyest létezett, amely ugyancsak elt�nt a politikai életb�l.

– … mint ahogyan a Nemzeti Parasztpárt is.

– A mi tiszta hit�, naiv lelk� pártunk a világ legcsodálatosabb pártja volt. 

Ekkora politikai naivitást és ekkora tiszta hitet együtt egy pártban én még nem 

találtam soha – hacsak el nem hiszem Marxnak és Engelsnek, hogy az Igazak 

Szövetsége valami ilyesmi volt annak idején. Itt olyan emberek gy�ltek össze, 

akik az életüket tették fel a nép felszabadításra, a népjólét eszményére. A párt-

nak voltak tapasztalatai a napi politika sakkhúzásait illet�en, de ezt határozot-

tan és deklaratíve elutasította. Az asztalok alatt akkoriban olyan osztozkodások, 

olyan mocskos perzsavásár zajlott, hogy jobb nem beszélni róla.

– Az emlékezetes fordulatot, 1948 júniusát követ�en hová vezetett az útja?

– Az 1948-as esztend�t az ifjúsági brigádokkal töltöttem, s ezzel tevékeny-

ségem az ifjúsági mozgalomban véget ért. Egyetemi tanulmányaim egyel�re 

befejez�dtek; békésebb korokban még csak ilyenkor kezd�dött a munka. Ez 

év �szén Erdei Ferenc meghívott titkárának, de akkor már nem pártszervezeti, 

hanem államigazgatási min�ségben. Átrendez�dött a kormány, Erdei állam-

miniszter lett. A  Parlamentben a bal oldali oroszlán fölött volt egy szerény 

szobája, s annak az el�szobája volt az enyém. Az átmeneti korszak a minisz-

terelnökségen néhány hónapig tartott; 1949 júniusában Erdei földm�velésügyi 

miniszter lett, és vele mentem át én is a tér túlsó oldalára, a Földm�velésügyi 

Minisztériumba, összesen négy esztendeig dolgoztam mellette, miniszteri tit-

kárként. Ez kegyetlen munka volt, nem utolsósorban azért, mert Erdei imádott 

és tudott is dolgozni. Kevés olyan munkabírású emberre emlékszik a kortársak 

serege, mint �. (Sokan sok mindenért felel�snek tartják, de aki a tragédiáját 

ismeri, az tudja, hogy egyre növekv� er�feszítésekkel, élete végéig mentett 

mindent, amit menteni tudott.) Rengeteget éjszakáztunk, nem egy olyan alka-

lomra emlékszem, amikor ott virradt ránk. És emlékszem rettenetes dolgokra 

is, olyanokra, hogy a szemem kisül utólag a korabeli vezetés helyett, hogy ilyen 

kiváló embert, mint �, és egy ilyen – akkor még üt�képes – szervezetet milyen 

ügyekre használtak. Valakinek eszébe jutott például a pártapparátusban, hogy 



„...VESZTESNEK MARADNI?”

197197

ki kell dolgozni egy jogszabályt arra vonatkozóan, hogy mi történjék azzal a ku-

lákkal, aki felgyújtja a termel�szövetkezet szénáját. De minek kell nekünk ilyen 

jogszabálytervezetet kidolgozni, amikor van magyar jogrendszer, amelyben a 

gyújtogatásról megtalálható egy b�ntetti tényállás? És egyáltalán és f�ként: ez 

az egész szégyenletes kulákügy!…

– Szóval a titkári poszt sem t�nt nyugdíjas állásnak …

– Néhány esztendei munka után úgy ítélték meg, hogy luxus a miniszter 

részér�l titkári min�ségben tartani kiváló kádereket. (Ezt nem én mondtam!) 

Tessék elküldeni pártiskolára, és utána önálló munkakört bízni rá. Hogyha va-

laki ezt elvégezte, utána életbiztosításnak tekinthette a pályafutását. Sok más 

pártbelit átvett az MDP, ezeket is elküldték „marxizmust tanulni”. Ott aztán a 

sztálinizmust verték a hallgatók fejébe, annak is a legprimitívebb, legodaadóbb 

formáját. ÁVH-s katona állt az ajtóban, lélek se ki, se be. Reggelt�l estig el�-

adás, szeminárium, anyagfeldolgozás és sokfajta dolog, amelyet ma senki sem 

hinne el. Jó iskola volt: megismerni egy hihetetlen uralmi rendszer káderképz� 

mechanizmusát… Az 1953-as esztend� már a minisztérium jogügyi osztályán 

talált. Nagy Imre érdeme, hogy megsz�nt az az elképeszt� munkastílus, ame-

lyet említettem. Magában véve már az is hajmereszt�, hogy külön rendeletet 

kellett alkotni arról, hogy munkaid�n túl ne dolgoztassák az embereket. Meg-

sz�nt hát az éjszakázás, aminek egyébként sem volt értelme, hiszen lélektelen 

hivatalnokoskodás folyt már akkor. Hol voltunk a kezdeti id�k lendületét�l, 

elszántságától, lelkesedését�l?! Ez a korszak sok mindent kilúgozott az em-

berekb�l.

– A manapság sokat szidott ötvenes években az 1953-as esztend� volta-

képp vízválasztónak számít…

– Miel�tt erre rátérnénk, engedtessék meg egy gondolat: azt hiszem, sokan 

vagyunk, akik személy szerint nem veszítették el emberi és politikai becsüle-

tüket. Mégis, az én generációm történelmi felel�ssége abban van, hogy fi atal 

fejjel, tapasztalatlanul elhittünk sok mindent, ami ma a történelmi maszlagok 

múzeumi szekrényében található, és addig, ameddig a valóság meg nem 

gy�zött bennünket az ellenkez�jér�l, ezt a politikát helyesnek vagy legalábbis 

elkerülhetetlennek tekintettük. Ha visszapillantok a földreformra, az új ma-

gyar értelmiség létrehozása körül végzett er�feszítésekre, a  népi kollégiumi 

mozgalomra, az országépít� brigádok tevékenységére, ezeket ma is tudom 

vállalni, s  természetesen elutasítok mindent, ami már az ország szakadékba 

taszításának politikája volt. Ez a felismerés vitte generációmat azokba a viták-

ba, amelyek kutatták a kibontakozás útját. Kés�bb a Pet�fi -körben kerestük ezt 

a perspektívát. Kortársaink színe-java benne volt, és, persze, megfordultak ott 

rangos helyezked�k is, akik megérezték, hogy itt korszakváltás következik, és 

igyekeztek megváltani a belép�jegyet. A Pet�fi -körben a parancsuralmi tekin-

télyt nem tisztel� viták zajlottak. Jómagam például a mez�gazdaság ügyében 

szólaltam fel egyszer, és nagyon egyszer� dolgokat indítványoztam. Az 1953-as 

kormányprogram a tönkretett magyar mez�gazdaság fellendítését irányozta 

el� különféle intézkedések formájában; ezen intézkedések kidolgozásában 

– minisztériumi min�ségemben – ugyancsak részt vettem. A Pet�fi -köri vitában 

egyszer�en azt kértem: határozza el a kormány, hogy végre óhajtja-e hajtani 

ezt a programot: ha igen, számoljon be róla az Országgy�lésben. Mert az non-
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szensz egy civilizált országban, hogy kormányprogramot úgy valósítsanak meg, 

hogy közben tönkresilányítják, és a végrehajtásért alig tesznek valamit.

– Az ön által felvillantott gondolatok nemigen illenek bele a Pet�fi -körr�l 

kialakított „hivatalos”, mesterséges képbe…

– Én a leghatározottabban visszautasítom azokat a demagógiákat, ame-

lyeket a Pet�fi -körre szórtak az elmúlt évtizedekben. Mert nem igaz, hogy ott 

valamiféle ellenforradalmat készítettek el�, hogy a magyar néppel és a magyar 

fejl�déssel szemben valamiféle aknamunkát folytattak! Becsületes szándékú 

emberek, közöttük sok kommunista gyülekezete volt az, pusztuló hazájuk sor-

sát t�zték napirendre, keresték a kibontakozás útját.

– Feltételezhet�-e valami féle gondolati kapocs a szárszói konferencia, 

amelyen ön ugyancsak részt vett, és a Pet�fi -kör között?

– Nem, mert 1956 eltér� szituáció volt, de maga a felfogás, hogy a „dolgozó 

nép okos gyülekezetében hányni-vetni meg száz bajunk”, ennyiben ez is egy 

olyan fórum volt.

– És akkor jött 1956 �sze …

– … amikor is mindenütt megválasztották az önkormányzati testületeket. 

A Földm�velésügyi Minisztériumban is létrejött a forradalmi bizottság, amely-

nek elnökéül engem választottak meg. Néhány értetlen ember kivételével az 

egész minisztérium publikuma, beleértve a kommunistákat is, egyetértett a 

forradalom célkit�zéseivel. (Sztálinista barátaink ezt gondosan ködösítik és 

hamisítgatják még ma is.) Ugyanakkor a forradalmi bizottság – ebben, úgy 

érzem, nekem is részem volt – a legteljesebb mértékben igyekezett rendet és 

törvényességet tartani, s  a magyar parasztság érdeme, hogy idejében fölis-

merte a történelmi helyzetben a tennivalót. Azzal együtt, hogy egyetértettünk a 

forradalom különféle követeléseivel, meggy�z�désünk volt, hogy az országnak 

jöv�re is enni kell. Végül is az �szi vetés ideje volt! Tehát azon az állásponton 

voltunk, hogy a munkásoknak megvan a magukhoz való eszük, politikai ru-

tinjuk; �k végezzék a maguk dolgát, a mez�gazdaságban azonban a sztrájkot 

nemigen lehet szó szerint követni, hiszen éhen hal az ország. Következéskép-

pen a forradalmi bizottság is végezte a maga dolgát, gyakorlati értelemben 

miniszteri feladatkörben, mert szegény Kovács Béla, aki akkor került haza a 

szovjet deportálásból, már nem tudta elfoglalni a földm�velésügyi miniszteri 

széket. Úgy érzem, a rendkívül nehéz napokban a mez�gazdaság és a mez�-

gazdasági irányítás megtette azt – a körülményeket józanul mérlegelve – amit 

meg lehetett tenni.

– Így virradt önökre 1956. november negyedike.

– Megalakult a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. Utána már nem sok 

szerepük maradt azoknak, akik megkísérelték ésszer� megoldások közepette 

irányítani az ország hajóját. Tulajdonképpen két lehet�ség kínálkozott: csat-

lakozni az új konstrukcióhoz vagy elutasítani azt. Jómagam, azok után, amit 

ezekben az években tapasztaltam, és látva azt, hogy a levitézlett garnitúra egy-

szer�en belekövesedett a hatalomba meg az ezzel járó pozicionális el�nyökbe, 

nem kértem az együttm�ködésb�l. Nem esküdtem fel a Kádár-rezsimre, mint 

oly sokan a régiek közül, velük nem kívántam egy lobogó alatt szolgálni. Egy 

darabig, ameddig a forradalmi bizottság m�ködhetett (december közepén 

szüntették meg), megkíséreltünk befolyást gyakorolni az új vezetésre, hogy 
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legalább a törvénytelenségeket próbálja meg valamilyen módon feloldani. 

Értsd: a mez�gazdasággal és a magyar parasztsággal szemben elkövetett me-

rényleteket. Semmi remény nem volt erre. Társaimmal együtt elbocsátottak a 

minisztériumból, következett a rend�ri eljárások korszaka. Amikor diplomati-

kusan megkíséreltem tájékozódni, hogy a mez�gazdasági igazgatás területén 

– amely végül is akkori szakterületem volt – számíthatok-e egy darab kenyérre, 

elég pökhendi üzenet formájában azt a választ kaptam: „Nem. Dögöljön meg!” 

Er�m most már egyetlen célra koncentrálódott: nem vállalni semmiféle becste-

lenséget, ha valóban elpusztulok is: bármilyen, a társadalom számára hasznos 

tevékenységet folytatva, vesztesként ugyan, de emelt fejjel megélni a magam 

emberségéb�l. Elmentem hát segédmunkásnak egy betonelemgyártó üzembe, 

ahol majdnem két esztendeig dolgoztam. Amikor fi zikai értelemben tönkre-

mentem, tisztességes emberek összefogtak, s annyit lehet�vé tettek, hogy a 

mez�gazdasági kutatásban – Martonvásáron – egy legalacsonyabb értelmiségi 

munkakört kaphassak. Csak néhány napig élveztem ezt a helyzetet, mert a „fe-

kete kéz” utánam nyúlt; megparancsolták a munkáltatómnak, a Tudományos 

Akadémia Mez�gazdasági Kutató Intézetének, hogy bocsásson el. Er�szakos-

kodások, huzavonák után végül nem kellett elmennem, de megfosztottak az 

értelmiségi munkakört�l.

– Legalább „egyenesbe került” azután?

– Soha többé. Egy évtized múltán nagy nehezen kutatói munkakört kaptam, 

miután a jog- és államtudományi diploma mellé megszereztem az agrármér-

Pillanatkép az 1943-as Szárszói Konferenciáról. 

A padon ülnek, balról jobbra: Szabó Pál, Nagy Ferenc, Kovács Béla. 

A kép bal sarkában, Szabó Pál lábánál, a földön ül Somodi István. (Bérci László felvétele)
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nöki végzettséget is. És közben – munkaképes korom delén – végérvényesen 

tönkrement az életem. Ez három évtizedes kálvária, állampolgári jogaimat 

sért�, emberi méltóságomat megalázó intézkedésekkel, gondosan felügyelt 

mell�ztetéssel, helyre nem hozható hátrányokkal, köztük a pálya újabb, vég-

leges derékba törésével, a minimum alá szorított életviszonyokkal. Ily módon 

esetemben a minden törvényes alapot nélkülöz� megtorlás most már mind-

végig tart. Alkotó férfi koromat elrabolta egy soha szabatosan nem defi niált 

penitencia kényszere, egészségemet szétroncsolták a lehetetlen körülmények, 

életem aktív szakasza értelem nélkül véget ért; vár az utolsó periódus nyomo-

rúsága. A részleteket ne kívánja, nem kevesen vannak így kortársaim közül, az 

ügy hazánk és a kor szégyene, amelyet legjobb volna mindörökre elfelejteni.

– Visszatekintve a harmincöt-negyven évvel ezel�tti eseményekre, hogyan 

összegezné közéleti szereplését?

– Az én curriculum vitaem nem egyedi eset. Olyan generációnak vagyok a 

tagja, amelyet egy társadalmi szükségszer�ség dobott a magyar közélet fel-

színére. Történelmi feladatot láttunk el abban a válságos id�szakban, amelyet 

kijelölt a sorsunk. A nemzedék tisztességes fele naiv idealizmustól vezetetten 

minden id�ben népének jobb jöv�jét akarta szolgálni. Amikor megállapítottuk, 

hogy hamiskártyások eszközévé váltunk, akik a mi tiszta lelkesedésünket or-

szágpusztító céljaikra használják fel, szembefordultunk velük. Ebbe buktunk 

bele, és a tönkretett élet után jóvátételre nincs mód többé, öregségünkre nem 

marad más, mint várakozással tekinteni a kibontakozó demokratizálódás elé, 

amelyben a nép végre valóságosan is gazdája lesz hazájának.
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