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Nagy részvéttel 
búcsúztatták el 

Komócsin Zoltánt 
Szombaton, a Mező Imre úti temetőben 

rragy részvéttel búcsúztatták el Komócsin 
Zoltánt, az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagját, a Központi Bizottság t i tkárát , 
a Népszabadság szerkesztő bizottságának 
vezetőjét, országgyűlési képviselőt. 

A munkásmozgalmi panteonban gyá-
szolók ezrei áll ták körül a virágokkal, ko-
szorúkkal övezett ravatalt , a vörös lepellel 
borított koporsót, amely előtt bordó se-
lyempárnákon helyezték el az elhunyt ki-
tüntetéseit . A gyászszertartáson a hozzá-
tar tozókon kívül részt vettek, s a ravata l -
nál diszőrséget á l l tak: Kádár János, az 
MSZMP Központi Bizottságának első t i t -
kára , Losonczi Pál, az Elnöki Tanács el-
nöke, Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, 
a Politikai Bizottság tagjai , a Központi Bi-

zottság titkárai, továbbá a párt Központi 
Bizottságának, az Elnöki Tanácsnak és a 
kormánynak több tag ja ; a végső tisztelet-
adásnál ott voltak a társadalmi és tömeg-
szervezetek vezető képviselői, közéletünk 
ismert személyiségei, a munkásmozgalom 
sok régi harcosa, Csongrád megye és Sze-
ged párt- , állami és társadalmi vezetői. 
Lerótták kegyeletüket több testvérpárt ha-
zánkban tartózkodó képviselői, a Buda-
pestre akkredi tá l t diplomáciai képvisele-
tek számos vezetője. 

A Magyar Szocialista Munkáspár t Köz-
ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság 
országgyűlése nevében Biszku Béla, a Po-
litikai Bizottság tagja, a Központi Bizott-
ság t i tkára búcsúzott az elhunyttól. 

A Mező Imre úti temető Munkásmozgalmi panteonjában június 1-én eltemették Ko-
mócsin Zoltán elvtársat, a Magyar Szocialista Munkáspár t Politikai Bizottsága tagját , 
a Központi Bizottság t i tkárát , a Népszabadság szerkesztő bizottsága vezetőjét. A ra-

vatalnál a pár t és a kormány vezetői álltak diszőrséget 

„A népért élt és alkotott" 
Biszku Béla búcsúbeszéde 

— Tisztelt Gyászoló Csa-
ládi 

— Tisztelt Elvtársak! Ba-
rá ta ink! 

— A Magyar Szocialista 
Munkáspár t Központi Bi-
zot Isága, a Magyar Nép-
köztársaság országgyűlése 
nevében f á jó szívvel, mély 
megrendüléssel búcsúzunk 
Komócsin Zoltán elvtárstól, 
a MagyaT Szocialista Mun-
káspár t Központi Bizottsá-
gának, Politikai Bizottságá-
nak tagjától, a Központi Bi-
jTjftság ti tkárától, a Népsza-
badság szerkesztő bizottsá-
gáriak vezetőjétől, ország-
gyűlési képviselőtől, az or-
szággyűlés külügyi bizottsá-
gának elnökétől, pár tunk és 
& magyar forradalmi m u n -
kásmozgalom régi, kiemel-
kedő harcosától, a nemzet-
közi kommunis ta mozgalom 
ismer t személyiségétől. 

— Komócsin elvtárs ha-
Khival alkotó polit ikusnak a 
szava némult el, elveinkhez 
bfi, szenvedélyes harcosnak 
a- szíve szűnt meg dobogni. 
Olyan politikusnak, olyan 
harcosnak a szíve, aki i f j ú -
kori eszmélésétől egész éle-
tében azon munkálkodott , 
hogy népünk meglelje hónát 
e hazában, s hazánk meg-
ta lá l ja helyét a nagyvilág-
ban. A népért élt és alko-
tott:. Eredményesen tevé-
kenykedett népi á l lamunk 
építésén, erősítésén, szocia-
lista országépítő munkánk 
jó nemzetközi feltételeinek 
biztosításán. Korai távozása 
nagy és súlyos vesztesége 
pár tunknak, népünknek, a 
magyar és a nemzetközi 
munkásmozgalomnak. 

— Komócsin Zoltán elv-
társ é letút ja az igaz for ra -
dalmár, az igaz hazafi , az 
igaz ember életút ja . Mun-
káscsaládban, munkásmoz-
galmi családban nevelkedett , 
ahol a kevés kenyér mellé 
a felnőttektől, szüleitől min-
dig jutot t gazdag szó a pro-
letárok szebb, emberibb jö-
vőjéről. 

— Fiatalon, még az illega-
litás éveiben kerül t kapcso-
latba a munkásmozgalom-
mal, amely osztálysorsát 
osztályöntudattá érlelte. I f -
júkori lelkesedése, elkötele-
zettsége végigkísérte töret-
len életpályáját . 

— A népi Magyarország 
tette lehetővé, hogy Komó-
csin elvtárs kibontakoztassa 
tehetsegét, és ő minden te-
hetseget a- népi Magyaror-

szágnak áldozta. Az ő élet-
ú t j a és pé ldá ja is bizonyít-
ja, hogy a munkásosztály, a 
nép kineveli soraiból azokat, 
akik híven szolgálják ügyét. 

— Nemzeti sorsfordulónk, 
felszabadulásunk első pilla-
natától kommunis ta hittel és 
bátorsággal, az ú j lehetősé-
gek bir tokában a r r a össz-
pontosította erejét , hogy 
megújuló hittel harcolva a 
kommunisták, a haladó erők 
igazát vigye a nép közé. A 
pár t mindig bízvást számít-
hatot t rá mindenüt t , ahol 
dinamizmusra, lelkesedésre, 
tenniakarásra volt szükség. 
Erőt, lelkesedést öntött a 
csüggedőkbe, a jövő iránt 
kételkedőkbe, ő rködö t t a 
népi hatalom vívmányai fe-
lett, éberségre, a nép tisz-
teletére, a m u n k a megbe-
csülésére, hazafiságra és in -
ternacionalizmusra tanított , 
buzdított, kommunistaként , 
politikusként, minden beosz-
tásban. 

— Ezt tette, amikor a ha -
ta lomért vívott harc éveiben 
a f iatalokat, a kommunistá-
kat szervezte Szegeden; ami-
kor az ország más vidékein 
kapot t megbízatást a párttól, 
amikor országgyűlési képvi-
selőként j á r t a az országot, s 
amikor a pá r t a KISZ meg-
szervezését bízta rá. Ezt tet-
te a Politikai Bizottság tag-
jaként, a Központi Bizottság 
t i tkáraként , a Népszabadság 
szerkesztőségének vezetője-
ként, i t thon és külföldön 
egyaránt. 

— Az emberi élet ér tékét a 
tettek, az alkotások, a meg-
vívott hárcok mérik, ö t év-
tizednyi é letút ja mögött egy 
rendkívül tehetséges és szor-
galmas kommunis ta ember 
küzdelmes és példamutató 
é le tút ja rajzolódik ki. 

— Marxista—leninista po-
litikus volt, ak i úgy ismerte 
és szerette az életet, mint 
a hétköznapok emberei . 
Néptribun, agitátor, szerve-
ző, publicista, aki eszméink 
szolgálatában magával tud ta 
ragadni a tömegeket. P á r t -
jával együtt hirdet te a leg-
főbb politikai tanulságot, 
hogy a munkásosztály tör -
ténelmi céljai t csak a dolgo-
zó tömegek bizalmát élvez-
ve valósí that ja meg. Egyéni-
sége ú j r a és ú j r a ki tárulko-
zott beszédeiben, írásaiban. 
Hallgatósága — bárhol is 
já r t — érezte, hogy min t szó-
nok, azért beszél, hogy se-
gítsen eligazodni az ország 
és a vifeg dolgaiban. 

— Az utóbbi évtizedben 
fáradhata t lanul munkálko-
dott a Magyar Szocialista 
Munkáspár t nemzetközi kap-
csolatainak, a nemzetközi 
munkásmozgalom egységének 
erősítésén, a Szovjetunió-
hoz, a szocialista országok-
hoz fűződő szövetségünk to-
vábbi szilárdításán. Mély 
meggyőződése volt, hogy a 
magyar munkásosztály, a 
magyar nép érdekeit a leg-
jobban ezzel a hazafias és 
egyben internacionalista po-
lit ikával lehet szolgálni. 

— Komócsin Zoltán elv-
társnak jelentékeny része 
van abban, hogy a Magyar 
Népköztársaság a szocialista 
országok közösségének tag-
jaként, a nemzetközi osztály-
harcban a példa erejével ta -
nús í tha t ja a legembersége-
sebb társadalom, a szocialis-
t a rendszer fölényét, iga-
zát. 

— Súlyosan beteg voit 
már, amikor március 23-
án a Népszabadságban meg-
jelent a „Változatlan politi-
kával" című cikke, amely-
ben világító értelemmel, al-
kotó szenvedéllyel tett hitet 
pá r tunk pol i t ikájának követ-
kezetes végrehaj tása mellett . 
Ma már tud juk , hogy ez 
utolsó politikai hitvallása 
volt. „A legfontosabb — ír-
ta —, hogy erős, és ál lan-
dóan erősödik a munkás-pa-
raszt szövetség, e két alap-
vető osztály és az értelmiség 
összeforrottsága, ezzel együtt 
a magyar dolgozók népi ál-
lama. Pá r tunk poli t ikája és 
tevékenysége nyomán meg-
bonthatat lan, ha ta lmas erő-
vé vált valamennyi társa-
dalmi réteg, minden munká -
ra és a béke védelmére kész 
erő nemzeti egysége. Mind-
ez összességében hazánk to-
vábbi, gyors fej lődésének 
biztosítéka, a jövő záloga". 

— Fiatal fővel kezdett po-
Dtikai életművét nem fejez-
het te be, de embersége, kom-
munis ta munkássága, pára t -
lan szervezői és felvilágosító 
képessége, szenvedélyes han-
gú cikkei, fe le j thetet len ta-
lálkozásai a dolgozó töme-
gekkel, a nemzetközi kom-
munista és munkásmozga-
lomban kife j te t t állhatatos 
tevékenysége: maradandó ré-
sze a szocialista Magyaror-
szág megteremtésének. 

— Végső búcsút veszünk 
Tőled, drága barátunk, h a r -
costársunk, Komócsin elv-
társ . Családoddal, elvtársaid-

dal, barátaiddal , munka tá r -
saiddal együtt az egész or-
szág gyászol téged, az igazi 
szocialista embert , a pár t és 
a magyar forradalmi m u n -
kásmozgalom kiemelkedő 
harcosát, a kommunis ta vi-
lágmozgalom nagyrabecsült 
személyiségét. Emlékedet ke-
gyelettel megőrizzük, har-
codat folytat juk. 

A Népszabadság nevé-
ben Rényi Pé ter főszerkesz-
tőhelyettes búcsúzott Komó-
csin Zoltántól, a szerkesztő-
bizottság elhunyt vezetőjétől. 
Sokféle tehetsége, képessége 
volt — mondotta —, de szá-
munkra mind közül ta lán a 
legemlékezetesebb az ma-
radt, ahogy árasztotta magá-
ból az energiát, meggyőződé-
sének hevét, ahogy a maga 

harci és munkakedvét át 
tud ta adni elvtársainak. Pél-
dás szerkesztő volt: optimiz-
musa a marxista—leninista 
for radalmár , a realista poli-
t ikus optimizmusa volt, a 
valóság ezernyi biztató té-
nyéből szívta magába az 
erőt, a hitet, és mindezt visz-
szasugározta környezetére. 
— Hited, odaadásod példánk 
lesz és emléked élni fog, 
mint része a nagy műnek, a 
szocialista hazának, a jövő-
nek, amelyért oly sokat tet-
tél — mondotta befejezésül. 

Barátai, egykori szegedi 
munkatársai , harcostársai, a 
Csongrád megyei és a sze-
gedi kommunis ták gyászát 
dr. Perjési László, a Csong-
rád megyei tanács elnöke 
tolmácsolta. 

„Sosem szakadt el 
a szülőföldtől" 

Dr. Perjési László búcsúbeszéde 
— Barátaid, munkatársaid , 

harcostársaid, a Csongrád 
megyei és a szegedi kommu-
nisták és szeretett családod 
nevében búcsúzom Tőled 
igaz bará tunk, Komócsin 
Zoltán elvtárs! 

— Szinte lehetetlen sza-
vakba foglalni bánatunkat , 
miként azt a megbecsülést 
és szeretetet, amelyet a sze-
gediek, a Csongrád megyeiek 
éreznek. Ezzel az érzéssel 
kísértük munkádat , pályafu-
tásodat : ezzel a szeretettel 
hoztuk el ravatalodra a ke-
gyelet koszorúit; ezzel az 
együttérzéssel osztozunk csa-
ládod fá jda lmában . 

— Veterán kommunis ták 
emlékeznek Rád nagy szere-
tettel, akikkel együtt röpcé-
dulákat terjesztet tél az ille-
galitás éveiben. Az egykori 
munkásot thon közössége őrzi 
az emlékedet abból az idő-
ből, amikor for radalmár 
költők verseit szavaltad. 
Munkásasszonyok emlékez-
nek Rád, akiknek a Vörös 
Segély megbízásából híreket 
és vigasztalást vittél. Új já-
építő rohambrigádok, mun-
kások, parasztok, értelmisé-
giek, 45-ös i f j ú kommunis ták 
beszélnek Rólad, akiket sze-
mélyes példáddal, szóval, 
vagy a Délmagyarországban 
közölt meggyőző, vitázó írá-
saiddal lelkesítettél és szer-
veztél az új jáépí tő munkára . 

— Már fiatalon az első 
sorban meneteltél, amikor a 
földért, a kenyérért , a ^gyá-
rér t és a szabadságért harcol-
tunk — mint ahogy életed 

utolsó pil lanatáig erősítetted, 
védted a munkásosztály ha-
talmát, a szocialista építés 
ügyét. Az élen indul tá l és 
maradtál , s bá r a pár t ha-
mar elszólított a mi váro-
sunktól, soha egy percre 
sem szakadtál el a fö ldajkáló 
szülőföldtől. 

— Felelősségteljes és ma-
gas pártmegbízatásod gyak-
r an és messze elszólított, s 
ha máskor nem. amúgy is 
kevés pihenő idődben jöttél 
közénk, mer t ittléted, a Ti-
sza-part i t á j mindig pihe-
nést. erőgyűjtést jelentett 
számodra. 

— Ezer és ezer erős ba-
ráti, elvtársi szál kötött hoz-
zánk. Képviseltél bennünket, 
visszahoztad közénk tapasz-
talataidat. Segítettél okos 
szóval, tanáccsal, tá jékozta-
tással. Szót értettél öregek-
kel és fiatalokkal, munká-
sokkal. parasztokkal, a tudo-
mány művelőivel. Nincs falu 
vagy üzem ebben a szűkebb 
pátr iában, ahol a személves 
találkozások során ne ismer-
tek volna meg. Töretlen 
kedvvel, meggyőződéssel és 
meggyőzően hirdet ted esz-
méinket az egyetemeken, ta -
nyai iskolákban, nagy- és 
kisüzemekben éppúgy, min t 
a pusztaszeri és a Széchenyi 
téri sok tízezres nagygyűlé-
seken. 

— Osztoztál velünk örö-
meinkben és gondjainkban. 
Hoztad a védekezőknek a se-
gítséget, a bátorítást a helyt-
ál lásra az 1970. évi na gr á r -
víz idején. Máskor a KISZ-
isták épí tőtáborában talal-

koztak Veled f iatal jaink. Is-
mét máskor közgyűlésen tisz-
telted meg szövetkezeteinket. 

— Hatalmas ívű politikai 
munká t végeztél ebben a kö-
zösségben, mint pár tmunkás, 
agitátor és propagandista. 
Személyes varázsoddal, f á -
radhata t lan és magával ra-
gadó közéleti aktivitásoddal 
tízezreket nyertél meg for -
radalmunk ügyének. Mindig 
a legőszintébb, legközvetle-
nebb voltál az emberekkel. 
Személyes ügyeikkel, gond-
jaikkal együtt éltél, együtt 
éreztél, segítettél. 

— Mély gyászunkban külö-
nösen sokat gondolunk tiszta 
emberségedbe, e r re a nemes 
kommunista tulajdonságodra. 
Benned kiválóan' ötvöződött 
a határozottság és a megér-
tés. a tapintat és az elvi szi-
lárdság, az igényesség. az 
emberi melegség, az örök iz-
zás. a robbanékonyság és a 
higgadtság. Ezeket a tu la j -
donságokat adtad tovább 
mindig magadból, ezért nőt-
tél annyira a szívünkhöz, 
ezért oly nagy veszteségünk 
és így őrzünk meg örök em-
lékezetünkben. 

— Fiatalon, tel jes alkotó 
korban, nagyszerű pályád 
magaslatáról ragadott el kö-
zülünk a gyógyíthatatlan be-
tegség. a kegyetlen halál, 
pedig nagyon nagy szüksé-
günk lett volna továbbra is 
erődre és tehetségedre. 

— Keveset éltél, de korán 
megtaláltad az élet igazi ér-
telmét. az alkotást. Sokat 
tettél ügyünkért , s ezért ma-
radandót alkottál. 

— Búcsúzom Tőled csalá-
dod nevében is. Édesapád, 
feleséged és gyermekeid, 
testvéreid, rokonaid nevében. 
Szeretett fiút. fér jet , apát, 
testvért rokont vesztettek el 
benned. Kommunis ta módon 
éltél, így nevelted gyerme-
keidet. így becsülted felesé-
gedet. édesapádat, testvérei-
det akik küzdőtársaid, elv-
társaid voltak. 

— Amikor végső búcsút 
veszek most Tőled, a fá jda -
lom és a családoddal való 
mély részvét érzésével együtt 
csak ezt mondhatom: forra-
dalmár életed, kommunista 
elkötelezettséged, internacio-
nalista hitvallásod, az orszá-
gos ügyek mellet t városunk 
iránti gondoskodó és te t tek-
ben testet öltő szereteted 
mindig követendő példa lesz 
számunkra. Már nem lehetsz 
közöttünk — de velünk ma-
radsz érzelmeinkben, gondo-
lata inkban. tetteinkben, ma-
gatar tásunkban. 

— Emlékedet kegyelettel 
megőrizzük. Példás kommu-
nista életutad lesz harcunk, 
munkánk és emberségünk 

• mércéje. 
— Szívünk lesz végső 

nyugvóhelyed. 
Komócsin Zoltánt a pan-

teon sírkert jében « t I n t e r . 
nacionálé hangjai mellett he-: 
lyezték végső nvugowora. 


