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SÁNDOR PÁL 

Visegrádi utca 15. 

A Visegrádi utca 15. számú házon a márványtábla — ellentétben sok 
más házzal — nem azt hirdeti, hogy épült ekkor és ekkor, ilyen és ilyen stílus
ban, alkotója ez és ez — hanem arra a történelmi tényre emlékeztet, hogy 
ebben a házban kapott otthont egy fél évszázaddal ezelőtt, 1918 őszén az akkor 
megalakult Kommunisták Magyarországi Pártja és lapjának, a Vörös Újságnak 
a szerkesztősége. 

Ez a történelmi emléktábla persze már jóval a felszabadulás után került 
a ház falára, de az ütött-kopott újlipótvárosi bérház már sokkal korábban bevo
nult, ha még nem is a hivatalos történelembe — ezt megakadályozta a Horthy-
rendszer, amely az első világháborút követő forradalmi idők minden dokumen
tumát igyekezett kitörölni az emberek emlékezetéből és száműzni a történelem 
lapjairól —, de irodalmi és művészeti alkotásokba. 

1930 körül, miután berlini emigrációjából a fenyegető fasiszta veszély 
elől a Szovjetunióba ment, körülményes kerülő úton levelet kaptunk a költő 
és filmesztéta BALÁZS Bélától, amelyben kért bennünket, készítsünk fényké
peket a Visegrádi utca 15. számú házról, mert Moszkvában egy filmet szándé
koznak forgatni, amely a magyar szocialista forradalom idején játszódik és a 
történelmi hűség kedvéért a díszleteket korhűen akarják felállítani. (Hogy 
elkészült-e ez a film, sajnos nem gondoltam rá, hogy a felszabadulás után ismét 
közöttünk élő BALÁZS Bélától megérdeklődjem). 

Irodalmi mű témájává pedig LENGYEL József avatta, aki a pár t megala
kulásának tizedik évfordulójára 1929 októberében berlini emigrációjában 
Visegrádi utca címen könyvet írt, amely azután 1932-ben K U N Béla előszavával 
Moszkvában, majd a felszabadulás után Budapesten több kiadásban is meg
jelent és új kiadás készül most a forradalom félszázados jubileuma alkal
mából is. 

LENGYEL József könyvét annak idején „történelmi riportázsnak" nevez
te. „Nem is regény, életrajz vagy történelem — írja az eredeti kiadás előszavá
ban. — Azért készült, hogy megtartsa azokat a tényeket, amelyeket láttam 
s amelyek az ügy szempontjából — úgy hiszem — lényegesek. Az ügy: a forra
dalom, a proletárdiktatúra, a KPM keletkezése, harca, hibái, jövője." 

Nem véletlen, hogy a könyv címéül az utca, a ház nevét választotta, 
hiszen a kezdet, az elő lépések — a győzelmes előretörés veszélyekkel és hibák
kal terhesen, de a jövő megalapozása is — ebben a környezetben, néhány kis 
szobában és pár nagyobb teremszerű helyiségben történtek meg. Azokon az 
apró gondokon és szűkösségeken is — ahogyan barátok szerény lakószobáiból, 
szívességből átadott helyiségekből, hiányos felszerelésekből történelem lett — 
keresztülvilágít az az önfeláldozó lelkesedés, hit és meggyőződés, amely a párt 
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alapítóit és legelső híveit átfűtötte, tet tre, áldozathozatalra késztette, a veszé
lyek és a rendőri brutalitások, az ellenforradalmárok akciói elviselésére képessé 
tet te . 

A mai fiatalok előtt — a szocializmus építése éveinek biztonsága köze
pette — bizonyára nehezen érthetők a féllegalitás, majd illegalitás megköve
telte apró leleményességek, sokszor naiv fondorlatok, amelyekkel lakásadókat, 
környezetet, hatóságokat meg kellett téveszteni a sokoldalú és csekély eszkö
zökkel nagy eredményeket elérő tevékenység igazi természetét és célját illető
leg, ahogyan a Vörös Újságot szerkeszteni, rendeletek kijátszásával és apolitikai 
nyomások elhárításával nyomdáról, papírról gondoskodni, megfelelő munka
társakat toborozni kellett, a pártszervezés, az agitáció és propaganda változa
tos és egyre nagyobb feladatokat és felelősséget igénylő munkájáról nem is 
beszélve. 

Jól érzékelteti ezt a miliőt LENGYEL József, amikor azt írja: „Visegrádi 
utca. A KMP központja. Csak ha elhagyunk minden hasonlatot gyűjtőmedencé
ről, kristályosodó pontról, hadseregfőhadiszállásról, lázas munkáról, akkor 
kapunk igazi fogalmat a párt központjáról. Általában a pártközpont, neveze
tesen az első központ a Visegrádi utcában semmiféle hasonlattal le nem 
írható." 

És szűkszavúságában is érezhető az a feszült drámaiság, amely az egy
kori résztvevő FONYÓ Sári visszaérnie'kezeseinek rövid tényközlései mögött 
rejlik, amikor a Vyx-jegyzék által sarokba szorított Károlyi Mihály átadta a 
hatalmat a magyar proletariátusnak, a gyűjtőfogházban a két munkáspárt 
vezetői aláírták az egységokmányt és proklamálták a proletárdiktatúrát. 
„Egy szakasz vöröskatona vonult be a Munkások, Szegényparasztok és Vörös-
katonák Tanácsa vezérének, a Kommunisták Magyarországi Pártjának helyi
ségébe, hogy védje azt ." 

A régi Visegrádi utcai gárda tagjai aztán a Tanácshatalom különböző 
szerveibe, immár a győztes forradalom új támaszpontjaiba szóródtak szét, 
a volt Hungária szállóba, a „Szovjetházba", a Budapesti Hírlap egykori szer
kesztőségi szobáiba, miniszteriális épületekbe, majd ki a frontra, hogy tollal, 
szóval és fegyverrel védjék az új proletár hazát. 

De sem ezzel a győzelemmel, sem az első magyar proletárdiktatúrának 
a nyugati imperializmus fegyveres segédcsapataival történt leverésével nem 
fejeződött be a Visegrádi utca 15. sz. ház története. Maga a ház ugyan a fehér
terror hónapjaiban és a megszerveződött, „konszolidálódott" ellenforradalom 
éveiben némileg elmosódott az emberek emlékezetében, de a párt hamarosan 
felocsúdott a vereségokozta aléltságából, — most már teljes és mély illegali
tásban — újjászerveződött és megkezdte földalatti munkáját a forradalmi 
szellem ébrentartására, a szétzúzott szervezetek reorganizálása és az osztály
öntudatos munkásság és parasztság kommunista mozgalmának kiterjesztése 
és megszilárdítása érdekében. 

A párt azonban kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy a csak legális 
munka — bármily erőfeszítések történnek is, bármily sok hősies cselekedetet 
kell is érte hozni és bármily fájdalmas áldozatokat és veszteségeket kell is 
vállalni — nem lehet eléggé eredményes és szóles tömegeket átfogó, ezért szük
ség van az illegális és legális tevékenység összekapcsolására. Számos kísérlet 
történt ezért az illegalitás megszabta szűk keretek áttörésére és a párt törté
nete nem egy sikert könyvelhet el ezen a téren. 

Az 1925 tavaszán megalakult Magyarországi Szocialista Munkáspárt 
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hamarosan nagy tömegbefolyásra te t t szert és mind Budapesten, mind vidéken 
erős szervezeteket épített ki, eredményesen harcolt a KMP irányítása alatt 
a dolgozók szabadságjogaiért, a demokratikus köztársaságért és az új földre
formért. Az MSzMP vezetőinek sorozatos letartóztatása, a hatósági üldözés 
fokozódása 1928-ban ugyan lehetetlenné tet te az MSzMP további legális műkö
dését, de felváltották e munkájában a legális munkásszervezetekben, a szociál
demokrata pártban, a szakszervezetekben és munkáskultúrszervezetekben 
kiépült kommunista csoportok. Erőfeszítések történtek önálló szervezetek 
létesítésére is, mint az Általános Munkásszövetség, a Szakszervezeti Ellenzék 
és a „féllegális", engedély nélkül működő kultúrszervezetek. 

A pár t igyekezett híven követni a lenini útmutatást , amely a sajtónak 
mint propaganda eszköznek és szervezőnek nagy szerepet jut tat és a külföl
dön megjelentetett és onnan az országba csempészett lapok mellett, mint a 
bécsi Proletár és Vörös Újság, a bécsi, majd prágai Új Március, arra törekedett, 
hogy a pár t illegális lapjain (Kommün, Kommunista, Ifjú Proletár, stb.) 
kívül itthon is próbálkozzék legális sajtó megteremtésével. 

Az első tartós, nagysikerű és szélesebb tömeghatást elérő ilyen orgánum 
a 100% c. „irodalmi és művészeti kultúrszemle" volt, amely 1927-től 1930-ig 
TAMÁS Aladár szerkesztésében a párt irányítása alatt nemcsak széleskörű 
politikai és ideológiai munkát végzett, hanem a párt és a mozgalom számára 
igen sok aktívát is nevelt, és az égisze alatt országszerte alakult és működő 
szavaló kórusok szervezeti formájában a kommunista mozgalom nem jelen
téktelen szektorát alkotta. 

A rendőri elnyomás következtében megszűnt folyóirat pótlására — rövi
debb életű lapok, mint a GEREBLYÉS László által szerkesztett Forrás után — 
1931-ben indult meg most már nem irodalommal álcázott, hanem „társadalom
tudományi folyóirat", a Társadalmi Szemle, amelynek főszerkesztője MADZSAR 
József, felelős szerkesztője pedig e sorok írója volt. 

A Magyar Tudományos Akadémia programjába vette, hogy a pártnak 
a Horthy-rendszer idején megjelent folyóiratainak történetét önálló monográ
fiákban elkészíti, ez meg is történt már a 100 % esetében, de a Társadalmi 
Szemle és a többi folyóiratok történetének megírása még várat magára. E sorok 
még ideiglenesen sem akarják e hiányt pótolni. Ezúttal csupán a Visegrádi utca 
15. sz. háznak a kommunista mozgalomban a kommün leverése után jutott 
szerepére szeretnék visszaemlékezni és a történetét, amely a proletárdiktatúra 
kitörésekor megszakadt — folytatni. 

A dolog ugyanis úgy alakult, hogy miután a Társadalmi Szemle szerkesztő
sége elhelyezése MADZSAR Belgrád rakparti lakásán — ahol feleségének M A D 
ZSAR Alice-nak mozgásművészeti iskolája volt és ennélfogva ott sokan megfor
dultak a nap minden órájában — nem bizonyult célszerűnek, úgy határoztunk r 
hogy én keresek albérleti szobám helyett olyan lakást, amelyben a szerkesztő
ségi és „kiadóhivatali" munka — ha szabad egy elvtárs, a mozgalom mártírja
ként elpusztult W O L F P Sándor jórészt társadalmi tevés-vevését e nagyképű 
kifejezéssel illetni — elvégezhető. 

Akkoriban véletlen szerencsének tulajdonítottam, ma már azonban visz-
szagondolva a körülményekre, élek a gyanúperrel, hogy a véletlennek nem sok 
szerepe volt abban, hogy sikerült a Visegrádi utca 15-ben a I I . emelet 1. számú 
egyszobás garzonlakást megkapnunk. 

Senki se gondoljon arra, hogy talán a „hatóságok" keze volt a dologban, 
hogy esetleg a lakást jól szemmel lehetett tartani, vagy hogy egyes lakótársak 

1* 
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feladatává tették volna annak megfigyelését, mi folyik a szerkesztőségben, 
kik járnak oda, mit hoznak-visznek. 

Mindennek éppen az ellenkezője az igaz. Nemcsak hogy jól szeparáltan, 
a belső folyosó eldugott sarkába nyílt a bejárat, hanem az ,,angol udvarra" 

néző egyetlen nagy szobaablakot is teljesen eltakarták az ablakpárkányon 
elhelyezett ládákba ültetett , dús lombozatú dísznövények. 

A szomszédok — erről igyekeztünk meggyőződést szerezni — ártalmatlan 
kispolgárok, nem törzsökös lakók voltak, akiknek halvány fogalmuk sem volt 
a ház történelmi múltjáról. Egyet kivéve, a lakás közvetlen szomszédját, a 
háziurat, akinek gazdagsága, hatalmas sokszobás lakása, mely zsúfolva volt 
műkincsekkel, drága perzsa szőnyegekkel és nagyértékű festményekkel, mél
tán felkelthette bennünk a meggyőződést, hogy személyében a rendszer nagy 
haszonélvezőjével, tehát egyik oszlopos hívével állunk szemben. 

Rövid idő alatt ki tűnt azonban, hogy ez egyáltalán nincs így, sőt olyan 
valakiről van szó, akit örömmel tölt el, ha borsot törnek a fennálló rendszer 
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orra alá. Ez a képies kifejezés eléggé pontosan megszabja ez ellenzéki maga
tar tás mértékét: nem valószínű, hogy lelkesedett volna egy újabb proletárdik
tatúráért , amely államosítja a Visegrádi utcai hatalmas háztömbjét és egyéb 
bérházait, amelyek jövedelme egyedülálló idős ember létére gondtalan és 

kedvteléseinek áldozható életet biztosított neki süppedő szőnyegei, szobrai, 
képei és egyéb műkincsei társaságában. Ugyanakkor azonban kárörvendő, 
széles mosollyal vett tudomásul minden kellemetlenséget, politikai és gazdasági 
nehézséget, amely a Horthy-rendszert érte és ha kockázatmentesen támogat
hat ta a rendszer ellenzőit, szívesen megtette. 

Regényíró számára érdekes feladat lenne különcködéseinek és sajátos 
miliőjének a megrajzolása, a magam részéről — visszaidézve markáns, gúnyos, 
időnkint harsányan nevető arcát — ez a harsányság és gúny már szinte poli
tikai tüntetésszámba ment — nem tudok mást mondani, mint hogy valóságos 
balzaci figura volt. 

Egyes távoli célzásaiból ítélve gondolom most, hogy tisztában volt vele, 
miféle szerkesztőségnek adja ki a lakást és az akkori viszonyokhoz képest 
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feltűnően alacsonyan megszabott bére is arról árulkodik, hogy nem volt elle
nére a történelmi hagyományoknak az ő házához kapcsolódó folytatása. 

Viszont nemcsak ez a szimpátia, hanem az olcsóság is sokat nyomott 
nálunk a latba. Ma már bevallható, hogy a folyóirat megjelentetésének nem
csak a hatóságok, a politikai viszonyok támasztottak nehézségeket, hanem az 
akkor kibontakozó általános válság okozta nagyarányú pénztelenség és lét
bizonytalanság is, hiszen mondanom sem kell, hogy a legenda a guruló rubelek
ről szószerint a legendák birodalmába tartozott és minden szám előállításának 
a költségei — pedig a szerkesztők és a munkatársak mindent „társadalmi 
munkában" végeztek — vagyis a nyomdaszámla kiegyenlítése és az előfizetők
nek küldött példányok portóköltségei állandó gonddal jártak és mindennapi 
erőfeszítéseket igényeltek. Szinte szüntelenül előttünk lebegett a veszély — és 
a szégyen —, hogy nem is rendőri beavatkozás, politikai terror, hanem a pénz
telenség teszi lehetetlenné a lap további megjelenését. 

Anyagi gondjainkat persze éppúgy álcáznunk kellett, mint az illegális 
párthoz való kapcsolatainkat — éspedig mind a nyomdával, mind a hatósá
gokkal szemben. A történelmi hűség kedvéért azonban el kell ismernem, hogy 
a nyomda — a Pannónia nyomda, amelynek tulajdonosa, a nyilasok áldozatává 
vált Nádor Zoltán elvtárs — nem csekély kockázatokat vállalt — ígérgetések
től fenyegetésig bőven volt része mindenben a politikai rendőrség részéről —, 
de messzemenő előzékenységet is tanúsított (árban, hitelben, stb.) velünk 
szemben, s mivel egy családi vállalatról volt szó, amelyben kizárólag rokonok, 
testvérek, após, sógorok, dolgoztak, a magunk részéről azzal viszonoztuk, 
hogy elvtársak, akik bankban, cégeknél, üzemekben dolgoztak, igyekeztek 
a vállalatuktól a nyomdának üzleti nyomtatvány-megrendeléseket szerezni. 

Ilyen apró-cseprő problémák mellett annál nagyvonalúbbak voltunk a 
hatóságokkal összefüggő kérdésekben. Az előfizetőkről kétféle kartotékot 
vezettünk. A tényleges előfizetők kartotékjai — egyéb iratokkal együtt — 
az Altalános Takarékpénztár egyik fiókjánál, ahol GEREBLYÉS László és fele
sége tisztviselők voltak, bérelt safeben rejtőztek, ugyanakkor a szerkesztőség 
kartotékokat vezetett fiktív előfizetőkről — kezdve Gratz Gusztáv volt 
külügyminiszterrel és Träger államügyésszel, folytatva országgyűlési képvise
lőkkel, ügyvédekkel, orvosokkal, stb. — akiknek a rend kedvéért időnkint 
küldtünk is egy-egy mutatványszámot és W O L F F elvtárs szorgalmasan beírta 
a kartotékokba a be nem folyt összegeket. 

Bármily naivnak tetszik is ma már ez a fogás, sok előnnyel járt . Már az 
is érdekes volt, hogy közéleti nagyságaink soha nem küldték vissza a lapot, 
tehát — ki ezért, ki azért — de érdeklődéssel olvasták. (Szemák hírhedt tanács
elnök a Gárdonyi-féle könyvkereskedésben példányonkint mindig megvásárolta 
gyakran be-benézve az üzletbe, ha a megjelenés történetesen késett, hogy 
kapható-e már, nyilván nem azért, mert égett a vágytól, hogy sürgősen tájé
kozódjék a világ soráról és a társadalomtudomány legújabb eredményeiről). 

A letartóztatásunkkor tar to t t házkutatás során, amikor a detektívek 
mint az éhes farkas kaptak a kartotékdoboz után, látni kellett volna elsava
nyodott arcukat, amikor olyan „köztiszteletben álló" neveket találtak, akik
nél nem is mertek érdeklődni, hogy valóban előfizetők-e. Enyedy vizsgálóbíró 
előtt pedig demonstrálhattuk, hogy anyagilag is rendben van a szénánk és 
legális, sőt nyereséges vállalkozásról van szó. (Ha esetleg itt-ott érdeklődtek is, 
ami feltehető és a megkérdezettek arra hivatkoztak, hogy kaptak ugyan 
időnkint lapokat, de az előfizetést nem küldték be, ez mit sem bizonyított, leg-
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feljebb ijedtségüket és emiatt „tagadtak", vagy zsugoriságukat, hogy ingyen 
elfogadták a lapot). 

Sőt, amikor a vizsgálóbíró feltette nekem a kérdést, nem találom-e külö
nösnek, hogy ha kommunistagyanús egyéneknél a detektívek házkutatást 
tartanak, mindig találnak Társadalmi Szemlét, szemrebbenés nélkül válaszol
hattam, hogy a Társadalmi Szemlét minden, szociológia iránt érdeklődő ember 
olvassa Magyarországon, és ha nem csak „kommunistagyanúsaknál" tartaná
nak házkutatást, hanem vezető politikusoknál, professzoroknál, stb. akkor 
azoknál éppúgy megtalálnák a folyóirat példányait. (Mellesleg, ebben volt is 
némi igazság, mint a felszabadulás után bíráknak és ügyészeknek ta r to t t elő
adásaim során kitűnt.) 

Nos, visszatérve a Visegrádi utcához, a háziúr azok közé az olvasók közé 
tartozott, akik valóban őszinte érdeklődéssel viseltettek a lap iránt és időnkint 
a szakácsnőjével kérdeztette, megjelent-e már az új szám. 

Hamarosan rá kellett jönnöm, hogy a Visegrádi utca emléke még sokak
ban nem mosódott el és a Társadalmi Szemle megjelenése és pedig a Vörös 
Újság szeikesztőségének, és a KMP párthelyiségének az egykori házában 
nemcsak elevenné tet te ezeket az emlékképeket, hanem a szebb jövőbe vetett 
reményeket is felébresztette bennük. 

Erről tanúskodtak azok a bíztató pillantások és meleg kézszorítások, 
amelyekben „előfizetés" vagy a kiadásunkban megjelenő könyvek vásárlása 
címén a „kiadóhivatalt" felkeresőktől részesültünk. A bátrabbak nyíltan is 
beszéltek róla, az idősebbek, a forradalmi napok átélői akkori élményeikről is 
beszámoltak és céloztak rá, hogy több mint szimbólumként fogják fel azt, 
hogy éppen ebben a házban ütöt tük fel a sátorfánkat. 

Még világosan előttem van MADZSARnak a jólelkű mosolya, amellyel se 
nem cáfolta, se nem erősítette meg ezeket a kombinációkat és hagyta, hogy 
bizonyos nimbusz vegye körül a szerény lakást, sőt — a sötét valóság, a kegyet
len társadalmi rendszer, a feneketlen nyomor, az átkos munkanélküliség lidérc
nyomása alól való szabadulásként mintegy vágyálom helyett — kezdetleges 
legendák is szárnyra keljenek. 

Érkeztek aztán levelek is, jóakaratú figyelmeztetések, hogy talán nem is 
tudjuk, milyen veszedelemben forgunk, amikor éppen ebben a házban tanyá
zunk, aggódó-szabadkozó sorok, hogy szívesen felkeresnének bennünket, de 
hát az a ház, amelyben . . . stb. számukra rossz ómen. De nem kis számban 
jöttek szitkozódó, gyalázkodó levelek is, amelyekben fenyegetőztek, hogy nem 
lesz még egyszer Magyarországon „prolidiki" és „kinyírnak" bennünket mind 
egy szálig, ha nem szüntetjük meg gyalázatos aknamunkánkat. 

Voltak aztán humoros kalandjaink is. Két ilyenről hadd számolok be, 
egy „politikairól" és egy magánügyesről. Nem volt t i tok előttünk, hogy a láto
gatók között, akik előfizetni vagy a lapban hirdetett könyveinket megvásárolni 
jöttek, akad egyszer-egyszer detektív is, aki vásárlás ürügyén körülnéz a 
házunk táján és szaglászni próbál. 

Egy ízben egy ilyen fiatal kezdő keresett fel, akinek első szavából kitűnt, 
hogy fogalma sincs azoknak a könyveknek a tárgyáról, amelyek „érdeklik" 
és meg akarja őket vásárolni. Zavarában egy csomó könyvet összeszedett már 
és erre én udvariasan felajánlottam neki, hogy ne kelljen cipelnie, postán fel
adjuk a csomagot és ártatlan, „üzleti" képpel megkérdeztem, hogy a lakására 
vagy a hivatalába küldjük-e? — A hivatalba? — mormogta maga elé, zavar
tan, töprengő arccal, gyanakodva. — Hát a gróf Vigyázó Ferenc utcába — 
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feleltem szende mosollyal (itt volt a politikai rendőrség). Lángvörös lett a képe 
és egyáltalán nem találva fel magát valósággal kihátrált a szobából. A könyvek 
maradtak. 

Egy másik alkalommal: egy látogató szintén összeszedett egy köteg 
könyvet és ő kért, hogy adjuk fel a csomagot postán. Megadta a címét. A lipót
mezői tébolyda. Gyanakodva néztem rá, nem akar-e — politikai ellenségként — 
gúnyt űzni belőlem. Megértette a pillantásomat, előszedte a tárcáját és egy 
igazolványt mutatot t . Nem orvos, nem ápoló, hanem ápolt. — Tetszik látni, 
szabad kijárásom van — mutat ta az írást. Az arcom mostmár bizonyára szo
rongó érzésről tanúskodhatott, mert hogy megnyugtasson, gyorsan hozzátette: 
— Ne tessék aggódni, nem vagyok elmebeteg. Hanem tetszik tudni, megöltem 
valakit és hogy ne állítsanak a bíróság elé, a családom becsukatott a bolondok
házába . . . Ezúttal bizony én szerettem volna kihátrálni a szobából. 

Az egy szobából álló „szerkesztőség" ós egyben „kiadóhivatal" szűkös
sége lassankint akadályozta mindkettő munkáját. MADZSAR ugyan délelőttön-
kint a Rákóczi úti Ostende kávéházban rezideált és fogadta a szerzőket, hogy 
megbeszélje velük a benyújtott kéziratokat, de abban az időben — ma persze 
ezt nehéz felfogni — a feketekávé költségei is komoly terhet jelentettek, a 
MADZSAR és egyes szerzők körül szaglászó detektívek fel-feltünedezései is zava
rólag hatottak. Mindinkább sürgetővé vált egy nagyobb lakás kibérlése, ami 
hamarosan meg is történt — Sziget utca 19/b alatt egy kétszobás lakásé, ahol 
pár hónappal később aztán az egész szerkesztőséget le is tar tóztat ták — de a 
lökést ehhez az elhatározáshoz mégis olyan esemény adta, amely ismét a Viseg
rádi utcai ház történetéhez tartozik. Sokkal részletesebben — regénybe illően — 
kellene megrajzolni a háztulajdonosnak már aposztrofált balzaci figuráját 
ahhoz, hogy a helyzet — mai szemmel nézve — komikumát kellőképp élvezni 
lehessen. így csak röviden regisztrálok, és ezzel le is zárom a történetet. 

Egy nap elkezdték beállványozni a ház utcai frontját. Renováláshoz 
készülődtek. Az állványok — nádfüggönyökkel óva a járókelők testi épségét — 
eltakarták szem elől a házat. S amikor a festés elkészült és lebontották az állvá
nyokat, a nád alól égővörös színpompában tárult elénk az épület. Kivirított 
egész a Szent István körútra, szinte lángolt a szürke, kormos, málló vakolatú 
régi házak között. Sietve pakoltunk. 

Még ma is élénken el tudom képzelni a háztulajdonos gunyoros arcát, 
önelégült örömét, amiért így újból „büntethetőséget kizáró" módon borsot 
tör t az általa inkább megvetett, mint gyűlölt Horthy-rendszer orra alá. Hogy 
a mi gondjaink eggyel szaporodtak, az valóban eltörpült a „vörös ház" forra
dalmi jelképének életrekeltése mellett. 
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Anläßlich des 50. Jahrestages der Gründung der Kommunistischen Partei Ungarns 
möchte der Verfasser die Erinnerungen an jenes Haus lebendig werden lassen, in dem 
die erste Parteizentrale und die Redaktion ihres Presseorgans 'Rote Zeitung' unter
gebracht waren. 

Ein neues Moment in diesem Rückblick liegt darin, daß die Geschichte dieses 
Hauses nicht wie in den bisherigen literarischen Aufsätzen damit endet, daß sowohl 
die Parteileitung, wie die Redaktion nach der Ausrufung der Diktatur des Proletariats 
in ein entsprechend größeres und würdigeres Gebäude umzogen, sondern daß der Ver
fasser weiterhin darüber informiert, wie in den Jahren 1931 — 1932 die Redaktion und der 
Verlag der 'gesellschaftswissenschaftlichen Zeitschrift' der illegal arbeitenden Partei 
'Gesellschaftliche Rundschau' in eben diesem Hause tätig waren. 

Der ehemalige Direktor der Zeitschrift erinnert an den schweren Kampf des 
Blattes gegen die Behörden, die mit Spitzfindigkeit und Schlauheit überlistet werden 
mußten, an die Abwehr aller Schwierigkeiten und Hindernisse und ebenso an alle Zeichen 
von Sympathie, Besorgnis und Vertrauen, die ihnen von der ständig zunehmenden Zahl 
ihrer Anhänger entgegen gebracht wurden. 

Er beschreibt einige typische Grundzüge dieser Zeit und skizziert komische und 
tragikomische Szenen, um den neuen Generationen das Milieu lebendig zu veranschau
lichen, in dem die alltäglichen und zugleich historischen, großen und kleinen Ereignisse 
der illegalen Bewegung abliefen. 




