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– Mit gondolsz a népművészet megmaradásáról és tovább éléséről?

– Az ez évi Műcsarnokbeli újkori népművészetünket bemutató kiállítás reménnyel tölt el, 
sok fiatal tartja élethivatásának a hagyományos kézműves tevékenység folytatását. Fontos-
nak tartanám, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatói és hallgatói fokozottabb 
mértékben tekintsék ihlető forrásnak a hagyományos népművészetünket. A régi mesterségek 
fennmaradását célirányosabban kellene anyagilag támogatni. Társadalmunk egészének és a 
kis közösségeknek egyaránt célul kellene kitűzni a régi technológiák továbbéltetését.

– A család művészethez való kötődése folytatódni látszik, hiszen lányod szintén művészi pá-
lyát választott.

– Anna lányom 1981-ben született, a nyolcvanas évek közepén az óvodában figyeltek fel 
rajz készségére, ezért került rajztagozatos általános iskolába, majd a Képzőművészeti Szak-
középiskolába, ahonnan egyenes út vezetett a Képzőművészeti Egyetemre. Itt a Képgrafika 
Szakot végezte el. A családban mindannyian örültünk szakmai sikereinek, díjainak, kiállítá-
sainak, és nem is kell arra gondolnunk, hogy esetleg beteljesedhet nagybátyám, Holló László 
jóslata, mely szerint egy életre szóló fakírságot vállal az, aki művésznek megy. Anna sikeres, 
diplomamunkáját a KOGART Galéria vette meg, könyveket illusztrál, folyamatosan egyéni 
és kollektív kiállításokon vesz részt. Besegít a családi vállalkozásba, a megvásárolt tárgyak-
ra, kérésre, harmonikusan illeszkedő feliratokat készít. 

– Hogyan tudnád összefoglalni röviden a Holló Műhely tevékenységét?

A Holló Műhely egyik legfontosabb értékének tartom, hogy az általunk készített tárgyak 
anyagukban, szerkezetükben, formájukban, funkciójukat és díszítményüket illetően a népi 
hagyományainknak megfelelnek. Sokat másoltuk a Kárpát-medence számos festett bútor-
központjának darabjait, Komárom, Harta, Hódmezővásárhely, Kalotaszeg, Homoródalmás 
stb. festett munkáit. Az egyes bútorközpontok díszítményeinek átértékelésével alakítottuk ki 
a jászdózsai Holló Műhely stílusát. Szeretnénk, ha a műhely tudása és gyakorlata a Magyar 
Értéktár részévé válhatna.

Bojtos Gábor

„MILYEN JOGON LÖVÖLDÖZ ÁRVAI DETEKTÍV ÚR?”
Jászsági sorsok, 1944 – 1945

„Az első év reményt hozott, azt hitték, nem dőlt el még semmi. Annyi minden lehetett volna, 
amiért érdemes élni, várni, hinni!”1

Az utóbbi években számos olyan munka jelent meg, amely az 1944-45-ös éveket állította 
vizsgálata középpontjába.2 

Mi magunk is közöltünk korábban néhány forrást a malenkij robot jászsági 
eseménysorából,3 most pedig a második világháború utolsó éveiből frontszolgálatról és 
hősi halálról, deportálás előli bújtatásról, megcsalatásról, egyéni bosszúról, atrocitásokról, 
kegyetlenkedésekről olvashatunk azokban a levéltári iratokban, amelyek egy pokoli 
időszakot idéznek fel.

Tudnunk kell azonban, hogy például a megszálló szovjet hadsereg erőszakos 
ténykedésének az idő előrehaladtával egyre kevesebb nyomát találjuk a forrásokban, és ez 
nem annak köszönhető, hogy a polgári lakosság szenvedései hasonló arányban csökkentek 
volna, hanem inkább a kommunista párt fokozatos térnyerésének (a rendőrségen belül is), a 
szovjetizálás erőteljesebbé válásának.

1. Szekeres Lívia, Tarján Aurél és Kiss Ferenc kálváriája4

Az alábbi tragikus történetet özvegy Szekeres Simonné Viola Borbála (1893–1987) 
azon kérelméből ismerjük, amelyet lánya, Szekeres Lívia (1919–1945) hagyatékának 
visszaszerzése érdekében írt a Belügyminisztériumnak.

Szekeres Lívia férje, Tarján Aurél (1914–1943)5 munkaszolgálatosként vesztette életét 

1 Földes László: 45-ös blues
2 A teljesség igénye nélkül: Korunk, 2015/5. sz., 1945 – Korszakhatár? Levéltári közlemények, 86. Főszerkesztő: 
Mikó Zsuzsanna. Budapest, 2015., „Törvényes” megszállás. Szovjet csapatok Magyarországon 1944-1947 között. 
Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: L. BALOGH Béni. Budapest, 2015., Magyarok 1945-ben. Évkönyv 
XXI. Szerkesztette: RAINER M. János. Budapest, 2015., Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 
1945-ben. Szerkesztette CSIKÓS Gábor–KISS Réka–Ö. Kovács József. Budapest, 2017., Csönge Attila: A Magyar 
Kommunista Párt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1944-1946. In: Zounuk – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltár Évkönyve 20. Szolnok, 2005. 173-215. Mindenképpen meg kell említenünk Török Ferenc 
3 Bojtos Gábor: Adatok a malenkij robot jászsági eseményeihez. In: Jászsági Évkönyv, 2017. Szerkesztette: Pethő 
László. Jászberény, 2017. 55-73. 
4 Az esetet említette: CSŐSZ László: Konfliktusok és kölcsönhatások. Zsidók Jász-Nagykun-Szolnok megye tör-
ténelmében. Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Közleményei 12. Szolnok, 2014. 
222.
5 Tarján Aurél Tarján Nándor budapesti ügyvéd és Pollák Ilona fia volt. Fényképészsegédként dolgozott. 1942. 
április 15-én házasodtak össze Budapesten. Tarján Aurél szüleinek haláláról: Ujság, 1938. március 31. 10.
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Dorosicsban.6 1944 nyarán Kiss Ferenccel (róla a szövegben említetteken kívül nem leltünk 
fel adatokat) Jászberénybe mentek, ám egy feljelentés után mindkettőjüket (Kiss ugyanis 
„zsidónak vallotta magát”) internálták. A bevagonírozás előtt Kiss „feltárta kilétét”, majd 
Ercsiből megszöktette Szekeres Líviát. Ezután Budán éltek albérletben, ám egy vita után Abt 
Ottóné Zsarkó Zsuzsanna (Abt Ottó honvéd tábornok felesége)7 feljelentette Kisst, akit a 
németek elhurcoltak és agyonlőttek. Szekeres Lívia 1945-ben hunyt el Budapesten, a Rókus 
kórházban. A hagyatéki nyomozás eredménye ismeretlen.

Másolat8

T. Belügyminisztérium

Alulírott azon kérelemmel fordulok a t. Minisztériumhoz, hogy nékem az alant indokolt 
esetben segítségemre legyen.

1944 június havában, amikor minden zsidó, aki csak tehette, életét mentette. Így 
menekült a biztos deportálás félelmétől azóta elhunyt leányom, özv. Tarján Aurélné szül. 
Szekeres Lívia, kinek férje a dorozsiczy kórház9 égésénél Ukrajnában az életét vesztette. 
Elhunyt leányomat egy árja, Kiss Ferenc elvitte Jászberénybe elvált felesége irataival, hogy 
fiatal életét megmentse, de sajnos ismeretlen feljelentés alapján 2 heti ott-tartózkodás után 
mindkettőjüket leinternálták,10 és az ottani rendőrség leányom és Kiss Ferenc összes ruháit 
és kelengyéjét leltárba véve lefoglalta.

Kiss Ferenc, hogy leányomat megvédje, zsidónak vallotta magát s így mindketten 
végigszenvedték az internálótáborok borzalmait. Hat hónapig voltak Mosonmagyaróvár-
Kistarcsán, s mikor már bevagonírozás előtt állottak, ekkor feltárta kilétét Kiss Ferenc és 
így őt elbocsátották Kistarcsáról, ahonnan szerencsétlen leányomat Ercsibe vitték s onnan a 
bevagonírozás előtt Kiss Ferenc kiszöktette.

Így kerültek haza november közepén beteg és kezdődött ismét az aggodalmunk, hogy 
itthon a nyilasok el ne hurcolják, ezért Kiss Ferenc ismét vállalta leányom elrejtését s így 
már az ostromot Budán élték át együtt, Nyárs u. 4. sz. a., Abt Ottóné tábornok feleségénél 
albérletben kivett szobán. Abt Ottóné és Kiss között nézeteltérés támadt, mely oknál fogva 
Kisst feljelentette a németeknél. Ezek aztán elhurcolták és mint kommunistát agyonlőtték.

Szegény leányom az ostrom után, az internálás alatt szerzett betegségében, a Rókus 
kórházban, tragikusan, 25 éves korában, szintén elhunyt.

Most arra kérem a t. Belügyminiszter urat, hogy tegye nékem lehetővé, hogy elhunyt 
leányom hagyatékát, mit a jászberényi rendőrség elvitt, birtokba vehessem.

6 Lőwy Dániel: Valójában mi is történt Dorosicsban? A hetven évvel ezelőtti vizsgálat megbízhatósága. In: Kritika 
2014/1-2. sz. 2-6.
7 Abt Ottóról: http://www.nevpont.hu/view/8917
8 Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL JNSZML) XXIV.101. 
149/1945. A közreadott forrásokban a könnyebb olvashatóság érdekében a jelentősebb elírásokat javítottuk. 
9 Lásd a 6. jegyzetet.
10 A témáról bővebben: Kovács Tamás: Internálások, internálótáborok. In: ArchívNet, 2013/6.sz. Online: http://
www.archivnet.hu/kuriozumok/internalasok_internalotaborok.html

1945 májusban érdeklődtem az ottani rendőrségen, hogy holminkat visszakapjuk s ott 
azt a felvilágosítást adták, hogy az elmenekült rendőrség mindent magával vitt, de világosan 
emlékeztek Tarján-Kiss letartóztatására.

Molnár Árpádné, Kinizsi u. 9 sz. jászberényi lakostól, kinél annak idején leányom lakott, 
megtudtam azt, hogy ott ismét a régi rendőrgárdából sokan visszatértek, ezeknek feltétlenül 
tudnia kell a leltározott holmikról, mert egy hónapig a jászberényi rendőrség foglya volt 
szegény leányom és Kiss Ferenc.

Most már kérném ezek után sürgős elintézést, mert jómagam is egy teljesen kifosztott 
lakásba tértem vissza.

Tisztelettel
özv. Szekeres Simonné sk.

2. „Nagyon vigyáz. Magadra telis. Mert el tűnsz. Az élök sorábol.”11

Az alábbi jászladányi eset egy olyan egyéni bosszú történetéről mesél, amelynek záró 
felvonására (?)1945 nyarán került sor. V. István János helyi lakos kihasználta jó kapcsolatát 
a helyi rendőrökkel és egy régi sérelem okán véresre verte 63 éves haragosát. Az eset azért 
is érdekes, mert az orvosi látleletnek nemcsak egy névtelen levél lett a következménye (ami 
valószínűsíthetően maga V. István János „követett el”), hanem egy főjegyzői félmondat is, 
miszerint „a jászladányi rendőrség hatásköri túltengésnek számtalan példáját követi el”.

Másolat: Jegyzőkönyv, készült Jászapátin, 1945. június 25. napján a jászsági alsó 
járás járási főjegyzői hivatalában P. Pál jászladányi, Nagydabi u. 33. hsz. alatti lakos 
panasza tárgyában:

Jelen vannak alulírottak: 
P. Pál jászladányi lakos előadja, hogy folyó hó 23-án szombaton délután idézést kapott a 

jászladányi rendőrparancsnokságtól. Idézésre a rendőrbiztosság hivatalos helyiségében meg 
is jelent, ahol Donkó Antal rendőrbiztos fogadta. Hosszabb ideig hozzá sem szólt, majd mikor a 
rendőrség helyiségébe bement, V. István János jászladányi lakos, ki a rendőrséggel semmiféle 
kapcsolatban nincsen, ott szolgálatot nem teljesít, behívatott engem, de nem a rendőrbiztosi, 
hanem egy mellékhelyiségbe a rendőrbiztos. Ekkor rendőrbiztostól V. István János engedélyt 
kért arra, hogy ő is részt vehessen a kihallgatáson. Rendőrbiztos ezt engedélyezte, így hárman 
mentek be a külön szobába, melynek ajtaját a rendőrbiztos belépésük után kulccsal bezárta. 
Ebből nyilvánvaló volt, hogy valamire készült. A rendőrbiztos utána megkérdezte, hogy 
ismerem-e V. Istvánt, majd közvetlenül utána V. István vette át a szót és régebben elhangzott 
személyes természetű dolgainkkal kezdett foglalkozni. Veréssel fenyegetett, amire én azt 
mondottam, hogy egy 63 éves öregembert csak nem tudnál bántani. Ezután ököllel fültövön 
vágott V. István János, majd ököllel szájba vágott úgy, hogy felrepedt az ajkam, majd pedig 
gyomron rúgott oly erővel, hogy hanyatt estem és utána elkezdett rugdalni és talán nem 
kerülök ki élve a kezei közül, ha jajgatásomra az orosz kommendatúra12 helybeli őrmestere a 
11 MNL JNSZML IV.422. 751/1945.
12 Itt: parancsnokság
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kerülök ki élve a kezei közül, ha jajgatásomra az orosz kommendatúra12 helybeli őrmestere a 
11 MNL JNSZML IV.422. 751/1945.
12 Itt: parancsnokság
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tolmáccsal együtt be nem jön és ki nem vesz a kezei közül. Mindezt a rendőrbiztos tétlenül 
nézte és még csitítani sem igyekezett V. István Jánost, sőt, mikor az orosz őrmester utasította 
a rendőrbiztost, hogy V-ét zárja be, vele együtt lezárt kb. 1 1/2 órára engem is. Utána elmentem 
a helybeli községi orvoshoz, Nagy Jánoshoz, akivel sérülésemről látleletet vetettem fel. A 
látleletet csatoltan bemutatom. Kérem a járási Főjegyző Urat, hogy ennek alapján V. István 
János és Donkó Antal ellen az eljárást megindítani szíveskedjék. P. Pál s.k. fél.

Marczali Tibor s.k. járási főjegyző, Pádárné Kiss Róza s.k. jegyzőkönyvvezető.

A másolat hitelére:
Jászapáti, 1945. június 25.

Másolat: Orvosi Bizonyítvány.
Alulírott községi orvos igazolom, hogy f. é. június 23-án, d.u. 7 órakor megjelent rendelőmben 
P. Pál 63 éves jászladányi lakos, földmíves, 25 %-os hadirokkant és előadta, hogy megverték 
és megvizsgálását kéri. Őt megvizsgálva, rajta a következő elváltozásokat találtam: a jobb 
szemöldök felett, annak külső oldalán nagydiónyi kékes duzzanat, míg ugyancsak a jobb 
szem alatt, az arc külső oldalán egy kisebb diónyi, kékes-lilás duzzanat látható. A csontos 
koponya hátsó részén egy nagydiónyi és szétszórtan még 3 kisdiónyi duzzanat észlelhető, 
melyek valamennyien nyomásra érzékenyek, fájdalmasak. A bal fül előtt 4-5 ½ fillérnyi kékes 
véraláfutás, a homlok bal alsó részén és a bal arcfélen fillérnyi hámhorzsolás. A jobb kézfejen 
5, egyébként ½ fillérnyi mélyebb hámhorzsolás, mely még most is vérzik. A felső ajak belülről 

1 cm hosszan és ½ cm mélyen, függőleges irányban, a fogakhoz történő ütés következtében 
megrepedt. Mindezen sérülések valamely tompa tárgytól (ököl-bakancs) eredő sorozatos 
ütések-rúgások következtében állottak elő és a 10-12 nap alatt gyógyuló sérülésekhez tartoznak.

Jászladány, 1945.VI.23. Nagy János 

3. „Milyen jogon lövöldöz Árvai detektív úr?”13

A kommunisták által fokozatosan megszállt rendőrség14 sem a biztonság érzetét sugározta 
1945 tavaszán Jászberényben és a környező tanyavilágban. Orgoványi István idézi a politikai 
rendőrségről szóló munkájában Erdei Ferenc belügyminisztert, aki 1945 őszén az alábbiakat 
hangsúlyozta: „Bizonyos forradalmias gőg és fegyelmezetlenség, a hatalom destrukciója, a 
könnyű szerzés csábításai, a jognélküliség kényelme és a pártönzés azok a hibák, amelyek 
gyakran még most is fellelhetők a rendőrség munkájában.”15

A Magyar Kommunista Párt Budapesti Központja,
A Magyar Szociáldemokrata Párt Budapesti Központja,
Nagyméltóságú M. Kir. Belügyminiszter Úrnak,
Budapest.

Alulírottak az alábbi panaszunkat adjuk elő azzal az előleges megjegyzéssel, hogy panaszunkat 
a jászberényi rendőrségen is előadtuk, azonban jogorvoslatot nem kaptunk.

P. Lajos, Jászberény, Bokor u. 9. sz. alatti lakos előadom, hogy 1945. május 3-án K. Kálmán 
jászberényi lakos azzal jött hozzám, hogy Sz. Béla jászberényi lakosnak 130 liter bora van 
eladó 70 pengőért literje, nem-e vennénk meg közösen. K. Kálmánnal megegyeztem, hogy a 
bort közösen megvesszük, saját használatunkra. Sz. Béla a 130 liter bort elhozta hozzám, hogy 
62 litert másnap átvesz tőlem K., 48 liter pedig nekem marad meg. Este 8 órakor megjelent 
nálam Árvai Aladár detektív, a rendőrség új detektívje, bement a kamrába és ott megtalálta a 
48 literes hordó bort. Felszólított, hogy vigyem a rendőrségre. Bevittem a 4. számú szobába, 
ahol már több üveg pálinkát láttam és amiből engem is megkínált. Árvai azzal küldött haza, 
hogy menjek nyugodtan haza, rendben van minden. Később jutott tudomásomra, hogy közben 
behívatták Sz. Béla jászberényi lakost, akitől a bort vettem, aki elmondotta, hogy nem 48, 
hanem 130 liter bort adottt el nekem, amiért 9310 pengőt vett fel. Árvai felszólította őt, hogy 
adja át a 9310 pengőt, mire kijelentette, hogy a bor közös volt H. Jánossal, akinek időközben 

13 MNL JNSZML IV.422. 755/1945.
14 Bővebben: Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. A politikai rendészeti osztályok 1945–
1946. Szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: KRAHULCSÁN Zsolt és MÜLLER Rolf. Főszerkesztő: 
GYARMATI György. Budapest, 2009., BALÁZS GYÖRGY: A közbiztonság megteremtése, a népi karhatalom fel-
állítása és a rendőrség megszervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1944-45-ben. In: Zounuk – A Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 3. Szolnok, 1988. 169-193.
15 Orgoványi István: A politikai rendőrség létrehozása és működése a Duna–Tisza közén 1945–1946-ban. In: Bete-
kintő 2014/4. 11. Online: http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2014_4_orgovanyi.pdf

A névtelen fenyegető levél. MNL JNSZML IV.422. 751/1945.
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tolmáccsal együtt be nem jön és ki nem vesz a kezei közül. Mindezt a rendőrbiztos tétlenül 
nézte és még csitítani sem igyekezett V. István Jánost, sőt, mikor az orosz őrmester utasította 
a rendőrbiztost, hogy V-ét zárja be, vele együtt lezárt kb. 1 1/2 órára engem is. Utána elmentem 
a helybeli községi orvoshoz, Nagy Jánoshoz, akivel sérülésemről látleletet vetettem fel. A 
látleletet csatoltan bemutatom. Kérem a járási Főjegyző Urat, hogy ennek alapján V. István 
János és Donkó Antal ellen az eljárást megindítani szíveskedjék. P. Pál s.k. fél.

Marczali Tibor s.k. járási főjegyző, Pádárné Kiss Róza s.k. jegyzőkönyvvezető.

A másolat hitelére:
Jászapáti, 1945. június 25.

Másolat: Orvosi Bizonyítvány.
Alulírott községi orvos igazolom, hogy f. é. június 23-án, d.u. 7 órakor megjelent rendelőmben 
P. Pál 63 éves jászladányi lakos, földmíves, 25 %-os hadirokkant és előadta, hogy megverték 
és megvizsgálását kéri. Őt megvizsgálva, rajta a következő elváltozásokat találtam: a jobb 
szemöldök felett, annak külső oldalán nagydiónyi kékes duzzanat, míg ugyancsak a jobb 
szem alatt, az arc külső oldalán egy kisebb diónyi, kékes-lilás duzzanat látható. A csontos 
koponya hátsó részén egy nagydiónyi és szétszórtan még 3 kisdiónyi duzzanat észlelhető, 
melyek valamennyien nyomásra érzékenyek, fájdalmasak. A bal fül előtt 4-5 ½ fillérnyi kékes 
véraláfutás, a homlok bal alsó részén és a bal arcfélen fillérnyi hámhorzsolás. A jobb kézfejen 
5, egyébként ½ fillérnyi mélyebb hámhorzsolás, mely még most is vérzik. A felső ajak belülről 

1 cm hosszan és ½ cm mélyen, függőleges irányban, a fogakhoz történő ütés következtében 
megrepedt. Mindezen sérülések valamely tompa tárgytól (ököl-bakancs) eredő sorozatos 
ütések-rúgások következtében állottak elő és a 10-12 nap alatt gyógyuló sérülésekhez tartoznak.

Jászladány, 1945.VI.23. Nagy János 

3. „Milyen jogon lövöldöz Árvai detektív úr?”13

A kommunisták által fokozatosan megszállt rendőrség14 sem a biztonság érzetét sugározta 
1945 tavaszán Jászberényben és a környező tanyavilágban. Orgoványi István idézi a politikai 
rendőrségről szóló munkájában Erdei Ferenc belügyminisztert, aki 1945 őszén az alábbiakat 
hangsúlyozta: „Bizonyos forradalmias gőg és fegyelmezetlenség, a hatalom destrukciója, a 
könnyű szerzés csábításai, a jognélküliség kényelme és a pártönzés azok a hibák, amelyek 
gyakran még most is fellelhetők a rendőrség munkájában.”15

A Magyar Kommunista Párt Budapesti Központja,
A Magyar Szociáldemokrata Párt Budapesti Központja,
Nagyméltóságú M. Kir. Belügyminiszter Úrnak,
Budapest.

Alulírottak az alábbi panaszunkat adjuk elő azzal az előleges megjegyzéssel, hogy panaszunkat 
a jászberényi rendőrségen is előadtuk, azonban jogorvoslatot nem kaptunk.

P. Lajos, Jászberény, Bokor u. 9. sz. alatti lakos előadom, hogy 1945. május 3-án K. Kálmán 
jászberényi lakos azzal jött hozzám, hogy Sz. Béla jászberényi lakosnak 130 liter bora van 
eladó 70 pengőért literje, nem-e vennénk meg közösen. K. Kálmánnal megegyeztem, hogy a 
bort közösen megvesszük, saját használatunkra. Sz. Béla a 130 liter bort elhozta hozzám, hogy 
62 litert másnap átvesz tőlem K., 48 liter pedig nekem marad meg. Este 8 órakor megjelent 
nálam Árvai Aladár detektív, a rendőrség új detektívje, bement a kamrába és ott megtalálta a 
48 literes hordó bort. Felszólított, hogy vigyem a rendőrségre. Bevittem a 4. számú szobába, 
ahol már több üveg pálinkát láttam és amiből engem is megkínált. Árvai azzal küldött haza, 
hogy menjek nyugodtan haza, rendben van minden. Később jutott tudomásomra, hogy közben 
behívatták Sz. Béla jászberényi lakost, akitől a bort vettem, aki elmondotta, hogy nem 48, 
hanem 130 liter bort adottt el nekem, amiért 9310 pengőt vett fel. Árvai felszólította őt, hogy 
adja át a 9310 pengőt, mire kijelentette, hogy a bor közös volt H. Jánossal, akinek időközben 

13 MNL JNSZML IV.422. 755/1945.
14 Bővebben: Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. A politikai rendészeti osztályok 1945–
1946. Szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: KRAHULCSÁN Zsolt és MÜLLER Rolf. Főszerkesztő: 
GYARMATI György. Budapest, 2009., BALÁZS GYÖRGY: A közbiztonság megteremtése, a népi karhatalom fel-
állítása és a rendőrség megszervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1944-45-ben. In: Zounuk – A Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 3. Szolnok, 1988. 169-193.
15 Orgoványi István: A politikai rendőrség létrehozása és működése a Duna–Tisza közén 1945–1946-ban. In: Bete-
kintő 2014/4. 11. Online: http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2014_4_orgovanyi.pdf

A névtelen fenyegető levél. MNL JNSZML IV.422. 751/1945.
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4000 pengőt átadott és így nála csak 5310 pengő van, amit Árvai Aladár újdonsült detektív 
elvett tőle. Azonnal kimentek H. Jánoshoz, aki nem ment be a rendőrségre, hanem felszólításra 
a rendőrrel megjelent detektívnek átadta a 4000 pengőt. Éjjel 11 órakor a kerítésen keresztül 
bemászva ment be hozzánk Hegyi, szintén új rendőrségi detektív egy másik ismeretlen 
társával és egy rendőrrel, felkeltették az ágyból, a konyhában Hegyi detektív úr a pisztolyát 
elővette, pisztolyát megtöltötte és felszólított, hogy adjam elő a még nálam levő 62 liter bort. 
Felszólításra a bort előadtam, miután lakásomon házkutatást tartottak és mert nem találtak 
semmit, felszólítottak, hogy a bort vigyem a rendőrségre. A bort vittem azonnal a rendőrségre 
a 4. sz. szobába, ahol még ott volt K. Kálmán., Sz. Béla, Árvai Aladár, Hegyi és két másik, 
előttem ismeretlen detektív. Az irodában levő pálinkából és borból ittak, engem is megkínáltak 
és a végén erősen ittas állapotban azzal bocsájtottak el, hogy rendben van minden, menjek 
haza, nem lesz az egészből semmi, nem fognak megbüntetni. Május 6-án F. kocsmárosnénak 
mondottam el az esetet, aki meglepődve közölte, hogy bizonyosan az ő pálinkáját ittuk meg, 
mert tőle aznap vittek be kb. 4-5 liter pálinkát. F-né közölte velem, hogy tudomására jutott, 
hogy az én boromat pedig Hegyi detektív Bajnok u. 37. sz. alatti lakásán méri, illetve árusítja. 
Feleségem egy emberrel, akinek a nevét utólag fogom bejelenteni, elment Hegyiék lakására, 
hogy meggyőződjenek róla, hogy tényleg adnak-e el bort Hegyiék. Hegyiné volt csak otthon, 
aki közölte velük, hogy van boruk, a férje kapta, de most a férje nincs otthon, menjenek estére, 
akkor kaphatnak bort. Ezután feleségem bement a kommunista pártba, ahol két kisasszony 
és két katonaőrmester volt jelen, akiknek elmondotta a történteket, mire az egyik kisasszony 
kijelentette, hogy nem tehet az ügyben semmit, mert a titkár úr nincs ott, de Hegyiről már ő is 
hallott panaszt, hogy egy tehén árát felvette és se pénz, se tehén.

F. Istvánné, Jászberény, Liliom u. 2. sz. alatti lakos előadom, hogy 1945. május 3-án délután 
7 óra tájban megjelent lakásomon Hegyi Lajos és Árvai Aladár detektívek és 3 liter kisüsti 
pálinkát, 4-5 üveg, darabonként kb. 0.5 literes rum- és likőresszenciát vittek el tőlem azzal az 
ürüggyel, hogy szesztilalom van. Másnap reggel 3 demizsonban összesen 20 liter bort vittek el.

Május 6-án P. Lajostól tudtam meg, hogy pálinkámat a rendőrség még az éjjel a rendőrség 
4. számú szobájában meg is itták.

Alulírott D. Józsefné előadom, hogy 1945 április havában, húsvét előtt 55 liter bort 
hozattunk Gyöngyösről egyik kisleányom eljegyzésére és azért, hogy a másik tüdőbeteg és 
erős vérszegénységben szenvedő kisleányomnak orvosi rendeletre napi fél litert adhassak. 
Kb. 3 héttel ezelőtt 10-11 óra között megjelent lakásunkon Árvai Aladár detektív, aki 
felszólított bennünket, hogy valami vágott marhát adjunk elő. Miután mi ilyenről nem 
tudtunk, azonnal éjjel megtartotta a házkutatást és a kamrában megtalálta a hordóban a 45 
liter bort, mert ennyi maradt meg az 55 literből. Árvai kijelentette, hogy a bort be kell vinni 
a rendőrségre, mert szesztilalom van. 

Közöltük vele, hogy rendben van, ha szesztilalom van, ez még nem jelentheti azt, 
hogy saját szükségletükre, illetve beteg leányunknak az orvos által előírt gyógyszerként ne 
tarthassanak lakásukon bort. Árvai ragaszkodott a bor beszállításához, és amikor férjem 
ellenkezett, kijelentette, hogy ha szépen nem viszi, majd erőszakkal be fogja vinni és akkor 

még le is fogja csukni. Ezen fenyegetésre férjem a bort azonnal bevitte a rendőrségre Árvai 
kíséretében azzal, hogyha orvosi bizonyítványt felmutatunk, a bort visszaadja. Másnap Császár 
Árpád kezelőorvossal közöltük a történteket, aki azonnal kiadta az orvosi bizonyítványt, amire 
Árvai kijelentette, hogy még nem döntöttek az ügyben, jöjjön a férjem máskor. Három nap 
múlva ismét bement a férjem a rendőrségre Gerendási főügyészhez, a rendőrség vezetőjéhez, 
aki kijelentette, hogy az ügyről nem tud semmit; behívatta Árvait, aki közölte, hogy a bort 
nem adhatja vissza, mert az oroszoknak adta át. A hordót majd visszakapjuk, nem leszünk 
megbüntetve. Szegény napszámos proletár ember vagyok, most vehetem drága pénzért 
leányom részére a napi előírt bormennyiséget. A hordót még a mai napig nem kaptuk vissza.

Tudomásunkra jutott, hogy Árvai Aladár és társai másokkal szemben is hasonló módon 
jártak le, az egész várost rettegésben tartják, senki nem tudja őket megrendszabályozni, 
megfékezni, és így mint rendőrségi detektívek rabolják a lakosságot. Ezek nevezik magukat 
Jászberényben a köz- és vagyonbiztonság őreinek. Árvai, mint a kommunista párt tagja, Hegyi 
pedig mint a szociáldemokrata párt tagja büszkélkedik, aratják a babérokat és ássák alá pártjaik 
és a felépítendő szocialista demokrata Magyarország alapjait.

Tudomása van a város közönségének arról, hogy vitéz Sz. Lajos, Jászberény, Thököly u. 
5. sz. alatti lakossal szemben is hasonló önkényeskedéssel járt el Árvai Aladár detektív úr és 
egy borotvával hagyta magát megvesztegetni. Köztudomású az egész városban az is, amikor 
kb. három héttel ezelőtt éjjel 11-12 óra között Árvai Aladár detektív úr erősen ittas állapotban 
megjelent T. Béla, Jászberény Gyöngyösi úti lakásán, felszólította őt a lova átadására, amikor 
T. Béla a ló átadását megtagadta, Árvai Aladár detektív úr elővette pisztolyát és T. Béla lakásán 
a mennyezetbe lövöldözve kényszerítette őt a ló kiadására, amit csak három nap múlva adott 
vissza, amikor (?) T. Béla állítását igazolta.

Minden józan eszű ember tudja, hogy a reakciós rendszer ideje alatt az ilyen gengszter 
köztisztviselő nem működhetett, mennyire elvárhatjuk, hogy az új demokratikus 
Magyarország sem tűrhet ilyen köztisztviselőket. Kérdezzük: milyen jogon tart Árvai úr és 
társai éjjel házkutatásokat? Milyen jogon veszi el magánosok borkészletét és pénzét, hogy 
azokat megigyák, lerészegedjenek tőle, esetleg ők árusítsák azt el, pénzt pedig saját céljaikra 
használják el? Milyen jogon lövöldöz Árvai detektív úr éjjel magánemberek, békés polgárok 
lakásában? Hát egyáltalán nincs törvény? Ezeknek az uraknak nincs szabály arra, hogy mit 
szabad, mit nem? Így akarnak jól élni, mert csekély fizetésükből nem telik? 
Jászberény, 1945. május 7.

        Tisztelettel:
        Szabadság!
        P. Lajos
        D. Józsefné

4. „Az orosz katona kézzel és puskatussal össze-vissza vert”16

1945 nyarán a Kommunista Párt a Jászságban is erőteljesebb fellépésre váltott. A tanyavilágban 

16 MNL JNSZML IV. 422 918/1945.
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4000 pengőt átadott és így nála csak 5310 pengő van, amit Árvai Aladár újdonsült detektív 
elvett tőle. Azonnal kimentek H. Jánoshoz, aki nem ment be a rendőrségre, hanem felszólításra 
a rendőrrel megjelent detektívnek átadta a 4000 pengőt. Éjjel 11 órakor a kerítésen keresztül 
bemászva ment be hozzánk Hegyi, szintén új rendőrségi detektív egy másik ismeretlen 
társával és egy rendőrrel, felkeltették az ágyból, a konyhában Hegyi detektív úr a pisztolyát 
elővette, pisztolyát megtöltötte és felszólított, hogy adjam elő a még nálam levő 62 liter bort. 
Felszólításra a bort előadtam, miután lakásomon házkutatást tartottak és mert nem találtak 
semmit, felszólítottak, hogy a bort vigyem a rendőrségre. A bort vittem azonnal a rendőrségre 
a 4. sz. szobába, ahol még ott volt K. Kálmán., Sz. Béla, Árvai Aladár, Hegyi és két másik, 
előttem ismeretlen detektív. Az irodában levő pálinkából és borból ittak, engem is megkínáltak 
és a végén erősen ittas állapotban azzal bocsájtottak el, hogy rendben van minden, menjek 
haza, nem lesz az egészből semmi, nem fognak megbüntetni. Május 6-án F. kocsmárosnénak 
mondottam el az esetet, aki meglepődve közölte, hogy bizonyosan az ő pálinkáját ittuk meg, 
mert tőle aznap vittek be kb. 4-5 liter pálinkát. F-né közölte velem, hogy tudomására jutott, 
hogy az én boromat pedig Hegyi detektív Bajnok u. 37. sz. alatti lakásán méri, illetve árusítja. 
Feleségem egy emberrel, akinek a nevét utólag fogom bejelenteni, elment Hegyiék lakására, 
hogy meggyőződjenek róla, hogy tényleg adnak-e el bort Hegyiék. Hegyiné volt csak otthon, 
aki közölte velük, hogy van boruk, a férje kapta, de most a férje nincs otthon, menjenek estére, 
akkor kaphatnak bort. Ezután feleségem bement a kommunista pártba, ahol két kisasszony 
és két katonaőrmester volt jelen, akiknek elmondotta a történteket, mire az egyik kisasszony 
kijelentette, hogy nem tehet az ügyben semmit, mert a titkár úr nincs ott, de Hegyiről már ő is 
hallott panaszt, hogy egy tehén árát felvette és se pénz, se tehén.

F. Istvánné, Jászberény, Liliom u. 2. sz. alatti lakos előadom, hogy 1945. május 3-án délután 
7 óra tájban megjelent lakásomon Hegyi Lajos és Árvai Aladár detektívek és 3 liter kisüsti 
pálinkát, 4-5 üveg, darabonként kb. 0.5 literes rum- és likőresszenciát vittek el tőlem azzal az 
ürüggyel, hogy szesztilalom van. Másnap reggel 3 demizsonban összesen 20 liter bort vittek el.

Május 6-án P. Lajostól tudtam meg, hogy pálinkámat a rendőrség még az éjjel a rendőrség 
4. számú szobájában meg is itták.

Alulírott D. Józsefné előadom, hogy 1945 április havában, húsvét előtt 55 liter bort 
hozattunk Gyöngyösről egyik kisleányom eljegyzésére és azért, hogy a másik tüdőbeteg és 
erős vérszegénységben szenvedő kisleányomnak orvosi rendeletre napi fél litert adhassak. 
Kb. 3 héttel ezelőtt 10-11 óra között megjelent lakásunkon Árvai Aladár detektív, aki 
felszólított bennünket, hogy valami vágott marhát adjunk elő. Miután mi ilyenről nem 
tudtunk, azonnal éjjel megtartotta a házkutatást és a kamrában megtalálta a hordóban a 45 
liter bort, mert ennyi maradt meg az 55 literből. Árvai kijelentette, hogy a bort be kell vinni 
a rendőrségre, mert szesztilalom van. 

Közöltük vele, hogy rendben van, ha szesztilalom van, ez még nem jelentheti azt, 
hogy saját szükségletükre, illetve beteg leányunknak az orvos által előírt gyógyszerként ne 
tarthassanak lakásukon bort. Árvai ragaszkodott a bor beszállításához, és amikor férjem 
ellenkezett, kijelentette, hogy ha szépen nem viszi, majd erőszakkal be fogja vinni és akkor 

még le is fogja csukni. Ezen fenyegetésre férjem a bort azonnal bevitte a rendőrségre Árvai 
kíséretében azzal, hogyha orvosi bizonyítványt felmutatunk, a bort visszaadja. Másnap Császár 
Árpád kezelőorvossal közöltük a történteket, aki azonnal kiadta az orvosi bizonyítványt, amire 
Árvai kijelentette, hogy még nem döntöttek az ügyben, jöjjön a férjem máskor. Három nap 
múlva ismét bement a férjem a rendőrségre Gerendási főügyészhez, a rendőrség vezetőjéhez, 
aki kijelentette, hogy az ügyről nem tud semmit; behívatta Árvait, aki közölte, hogy a bort 
nem adhatja vissza, mert az oroszoknak adta át. A hordót majd visszakapjuk, nem leszünk 
megbüntetve. Szegény napszámos proletár ember vagyok, most vehetem drága pénzért 
leányom részére a napi előírt bormennyiséget. A hordót még a mai napig nem kaptuk vissza.

Tudomásunkra jutott, hogy Árvai Aladár és társai másokkal szemben is hasonló módon 
jártak le, az egész várost rettegésben tartják, senki nem tudja őket megrendszabályozni, 
megfékezni, és így mint rendőrségi detektívek rabolják a lakosságot. Ezek nevezik magukat 
Jászberényben a köz- és vagyonbiztonság őreinek. Árvai, mint a kommunista párt tagja, Hegyi 
pedig mint a szociáldemokrata párt tagja büszkélkedik, aratják a babérokat és ássák alá pártjaik 
és a felépítendő szocialista demokrata Magyarország alapjait.

Tudomása van a város közönségének arról, hogy vitéz Sz. Lajos, Jászberény, Thököly u. 
5. sz. alatti lakossal szemben is hasonló önkényeskedéssel járt el Árvai Aladár detektív úr és 
egy borotvával hagyta magát megvesztegetni. Köztudomású az egész városban az is, amikor 
kb. három héttel ezelőtt éjjel 11-12 óra között Árvai Aladár detektív úr erősen ittas állapotban 
megjelent T. Béla, Jászberény Gyöngyösi úti lakásán, felszólította őt a lova átadására, amikor 
T. Béla a ló átadását megtagadta, Árvai Aladár detektív úr elővette pisztolyát és T. Béla lakásán 
a mennyezetbe lövöldözve kényszerítette őt a ló kiadására, amit csak három nap múlva adott 
vissza, amikor (?) T. Béla állítását igazolta.

Minden józan eszű ember tudja, hogy a reakciós rendszer ideje alatt az ilyen gengszter 
köztisztviselő nem működhetett, mennyire elvárhatjuk, hogy az új demokratikus 
Magyarország sem tűrhet ilyen köztisztviselőket. Kérdezzük: milyen jogon tart Árvai úr és 
társai éjjel házkutatásokat? Milyen jogon veszi el magánosok borkészletét és pénzét, hogy 
azokat megigyák, lerészegedjenek tőle, esetleg ők árusítsák azt el, pénzt pedig saját céljaikra 
használják el? Milyen jogon lövöldöz Árvai detektív úr éjjel magánemberek, békés polgárok 
lakásában? Hát egyáltalán nincs törvény? Ezeknek az uraknak nincs szabály arra, hogy mit 
szabad, mit nem? Így akarnak jól élni, mert csekély fizetésükből nem telik? 
Jászberény, 1945. május 7.

        Tisztelettel:
        Szabadság!
        P. Lajos
        D. Józsefné

4. „Az orosz katona kézzel és puskatussal össze-vissza vert”16

1945 nyarán a Kommunista Párt a Jászságban is erőteljesebb fellépésre váltott. A tanyavilágban 

16 MNL JNSZML IV. 422 918/1945.
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tartott ún. fegyverkutatási akciók során százakat vertek össze; a zabrálás és erőszak mellett a 
kisgazdapárti tagok megfélemlítése is tetten érhető az iratokból. Sokat elmond az az összefoglaló 
megjegyzés, ami a felvett panaszokat kísérte: „meggyőződésünk, hogy a rendőrség vagy nem 
akar tenni semmit sem ez ügyben, vagy tehetetlen, vagy befolyásolásra nem tehet semmit 
sem, mert a hajsza ugyanúgy folyik tovább, mint eddig és nem kímélnek sem fiatalt, sem 
öreget, sem nőt, sem férfit.”

Jegyzőkönyv

mely felvétetett Jászberényben, a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt helyiségében 
1945. évi július hó 23-án.

Megjelent H. József Jászberény, II. Tőtevényi tanya, 148. szám alatti lakos és előadja, 
hogy folyó hó 18-án délután, 2 es 3 óra között megjelent a tanyámon két orosz fegyveres 
katona, egy fegyveres rendőr, Vasas Kálmán és Tassi Mihály, és követelték, hogy adjam elő 
az orosz fegyvert. Én erre megmondottam, hogy nekem csak német lőfegyverem volt, de azt a 
beszolgáltatási plakát megjelenésekor a rendőrségen beadtam. Ők ezt azonban nem hitték el és 
az orosz katona puskatussal ütlegelni kezdett. Majd amikor látták, hogy puskát úgysem tudok 
előadni, mert megmondtam azt is, hogy a beadott puskáról adott elismervényt a kabátommal 
együtt a Fecske-malom17 udvarban ellopták, akkor hozzákezdtek a kutatáshoz, de minden 
eredmény nélkül, mert semmi fegyvert nem találtak. Tassi Mihály mindennek dacára is csak 
folyton erősködött, hogy nekem fegyvernek kell lenni és azt adjam elő. El is akartak magukkal 
vinni, de úgy látszik jobb belátásra tértek és nem kísértek be. Tassi Mihály a fiamnak még azt 
is mondotta, mutatván a Kommunista Párt igazolványát, hogy sajnálom apádat, de jegyezzétek 
meg, hogy ha minden gazdának ilyen könyve nem lesz, agyon lesztek verve.

Kmf.18

H. József 
Sárkány Sándor 

jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyv

mely felvétetett Jászberényben, a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt 
helyiségében, 1945. évi július hó 23-án.

Megjelent B. Kálmán, Jászberény II. Tőtevényi tanya, 127. sz. lakos és előadja, hogy 
18-án délelőtt 10 óra tájban egy orosz fegyveres katona, egy fegyveres rendőr, egy detektív 
és Tassi Mihály megjelentek tanyámon azzal, hogy adjam elő a puskát, mert nekem kettő is 
van. Tassi Mihály megjegyezte, hogy most visszaadom a kölcsönt, amit a télen tőlem kapott, 
én tudniillik kültelki rendőr voltam és meg voltunk bízva azzal is, hogy a lopott holmikat 

17  MNL JNSZML IV.422. 918/1945.
18 Kelt mint fent

felkutassuk és így a tél folyamán Tassi Mihálynál is több kocsira való lopott holmit találtunk 
és az a rendőrségre lett behozva, ám megmondottam, hogy nálam semmiféle fegyver nincsen 
és erre az orosz katona kézzel és puskatussal össze-vissza vert. Felkutattak mindent a 
házban, össze-vissza hánytak mindent, de egy kincstári nadrágon kívül semmit sem találtak. 
Ezek után azt mondották, hogy két napi élelmet készítsek, mert elvisznek Ukrajnába. Ezután 
fiammal együtt egész délután 4 óráig H. Józsefnek a tanyájáig magukkal hurcoltak, miközben 
megállapítottam, hogy több helyen szeszt ittak és kissé ittas állapotban is voltak és ennek 
tudhatom azt be, hogy ártatlan embereket is össze-vissza vertek. Különösen tapasztaltam ezt 

H. József Tőtevényi gazdának a tanyáján.
kmf.

Sárkány Sándor 
jegyzőkönyvvezető

B. Kálmán 
5. „Sírkeresztjének felirata…”19

Vargha Ferenc nyugdíjas 1945 áprilisában „hazafias kötelességből” értesítette Jászfényszaru 
település elöljáróságát (és valószínűleg a többi települést is), hogy a Monokon 1944. 
november 22. és december 15. között zajló heves harcokban hősi halált halt Langó Sándor 
is, akit külön sírban temettek el.

A Béke poraikra… II. c. könyv20 adatai szerint Langó 1944. december 1-jén esett el.

Községi elöljáróságnak, 
Jászfényszaru

Az elmúlt év november és december havában községünkben a 22 napig tartó harcokban több 
magyar hősi halott volt, ezek között van egy Langó Sándor, Jászfényszarura való hősi halott 
is. Sírkeresztjének felirata: „Langó Sándor, Jászfényszaru, élt 24 évet”. 
Hogy nevezett mely napon halt hősi halált, az nincs keresztjére írva. A harcok november 22-
től december 15-ig tartott, így halála ezidőben történt.

Hazafiúi kötelességből közölöm fentieket az Elöljárósággal; ha nevezett tényleg odavaló 
lenne, szíveskedjen hozzátartozóit erről értesíteni. 

Ha esetleg hozzátartozói a hősnek sírját felkeresnék, vasúton Miskolcról Szerencs felé 
kell jönni. Szerencs utolsó állomás, községünk az állomáshoz 12 km jó országúton.

A hősök külön sírban, egy helyen vannak. Bővebb értesítést ad a helybeli róm. kath. 
plébániai hivatal, ki a temetéseket végezte és anyakönyvezte, mivel ez időben a jegyzői 
hivatal szünetelt.
Monok, 1945. április 19.

19 MNL JNSZML V.615. 403/1945.
20 BÚS János–SZABÓ Péter: Béke poraikra… II. Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi 
Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. Budapest, 2001.
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tartott ún. fegyverkutatási akciók során százakat vertek össze; a zabrálás és erőszak mellett a 
kisgazdapárti tagok megfélemlítése is tetten érhető az iratokból. Sokat elmond az az összefoglaló 
megjegyzés, ami a felvett panaszokat kísérte: „meggyőződésünk, hogy a rendőrség vagy nem 
akar tenni semmit sem ez ügyben, vagy tehetetlen, vagy befolyásolásra nem tehet semmit 
sem, mert a hajsza ugyanúgy folyik tovább, mint eddig és nem kímélnek sem fiatalt, sem 
öreget, sem nőt, sem férfit.”

Jegyzőkönyv

mely felvétetett Jászberényben, a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt helyiségében 
1945. évi július hó 23-án.

Megjelent H. József Jászberény, II. Tőtevényi tanya, 148. szám alatti lakos és előadja, 
hogy folyó hó 18-án délután, 2 es 3 óra között megjelent a tanyámon két orosz fegyveres 
katona, egy fegyveres rendőr, Vasas Kálmán és Tassi Mihály, és követelték, hogy adjam elő 
az orosz fegyvert. Én erre megmondottam, hogy nekem csak német lőfegyverem volt, de azt a 
beszolgáltatási plakát megjelenésekor a rendőrségen beadtam. Ők ezt azonban nem hitték el és 
az orosz katona puskatussal ütlegelni kezdett. Majd amikor látták, hogy puskát úgysem tudok 
előadni, mert megmondtam azt is, hogy a beadott puskáról adott elismervényt a kabátommal 
együtt a Fecske-malom17 udvarban ellopták, akkor hozzákezdtek a kutatáshoz, de minden 
eredmény nélkül, mert semmi fegyvert nem találtak. Tassi Mihály mindennek dacára is csak 
folyton erősködött, hogy nekem fegyvernek kell lenni és azt adjam elő. El is akartak magukkal 
vinni, de úgy látszik jobb belátásra tértek és nem kísértek be. Tassi Mihály a fiamnak még azt 
is mondotta, mutatván a Kommunista Párt igazolványát, hogy sajnálom apádat, de jegyezzétek 
meg, hogy ha minden gazdának ilyen könyve nem lesz, agyon lesztek verve.

Kmf.18

H. József 
Sárkány Sándor 

jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyv

mely felvétetett Jászberényben, a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt 
helyiségében, 1945. évi július hó 23-án.

Megjelent B. Kálmán, Jászberény II. Tőtevényi tanya, 127. sz. lakos és előadja, hogy 
18-án délelőtt 10 óra tájban egy orosz fegyveres katona, egy fegyveres rendőr, egy detektív 
és Tassi Mihály megjelentek tanyámon azzal, hogy adjam elő a puskát, mert nekem kettő is 
van. Tassi Mihály megjegyezte, hogy most visszaadom a kölcsönt, amit a télen tőlem kapott, 
én tudniillik kültelki rendőr voltam és meg voltunk bízva azzal is, hogy a lopott holmikat 

17  MNL JNSZML IV.422. 918/1945.
18 Kelt mint fent

felkutassuk és így a tél folyamán Tassi Mihálynál is több kocsira való lopott holmit találtunk 
és az a rendőrségre lett behozva, ám megmondottam, hogy nálam semmiféle fegyver nincsen 
és erre az orosz katona kézzel és puskatussal össze-vissza vert. Felkutattak mindent a 
házban, össze-vissza hánytak mindent, de egy kincstári nadrágon kívül semmit sem találtak. 
Ezek után azt mondották, hogy két napi élelmet készítsek, mert elvisznek Ukrajnába. Ezután 
fiammal együtt egész délután 4 óráig H. Józsefnek a tanyájáig magukkal hurcoltak, miközben 
megállapítottam, hogy több helyen szeszt ittak és kissé ittas állapotban is voltak és ennek 
tudhatom azt be, hogy ártatlan embereket is össze-vissza vertek. Különösen tapasztaltam ezt 

H. József Tőtevényi gazdának a tanyáján.
kmf.

Sárkány Sándor 
jegyzőkönyvvezető

B. Kálmán 
5. „Sírkeresztjének felirata…”19

Vargha Ferenc nyugdíjas 1945 áprilisában „hazafias kötelességből” értesítette Jászfényszaru 
település elöljáróságát (és valószínűleg a többi települést is), hogy a Monokon 1944. 
november 22. és december 15. között zajló heves harcokban hősi halált halt Langó Sándor 
is, akit külön sírban temettek el.

A Béke poraikra… II. c. könyv20 adatai szerint Langó 1944. december 1-jén esett el.

Községi elöljáróságnak, 
Jászfényszaru

Az elmúlt év november és december havában községünkben a 22 napig tartó harcokban több 
magyar hősi halott volt, ezek között van egy Langó Sándor, Jászfényszarura való hősi halott 
is. Sírkeresztjének felirata: „Langó Sándor, Jászfényszaru, élt 24 évet”. 
Hogy nevezett mely napon halt hősi halált, az nincs keresztjére írva. A harcok november 22-
től december 15-ig tartott, így halála ezidőben történt.

Hazafiúi kötelességből közölöm fentieket az Elöljárósággal; ha nevezett tényleg odavaló 
lenne, szíveskedjen hozzátartozóit erről értesíteni. 

Ha esetleg hozzátartozói a hősnek sírját felkeresnék, vasúton Miskolcról Szerencs felé 
kell jönni. Szerencs utolsó állomás, községünk az állomáshoz 12 km jó országúton.

A hősök külön sírban, egy helyen vannak. Bővebb értesítést ad a helybeli róm. kath. 
plébániai hivatal, ki a temetéseket végezte és anyakönyvezte, mivel ez időben a jegyzői 
hivatal szünetelt.
Monok, 1945. április 19.

19 MNL JNSZML V.615. 403/1945.
20 BÚS János–SZABÓ Péter: Béke poraikra… II. Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi 
Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. Budapest, 2001.
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Zemplén megye
Hazafias tisztelettel
Vargha Ferenc
állami nyugdíjas

A másik értesítés szintén Jászfényszaruhoz kötődik. Ebben a forrásban a katonai alakulat 
parancsnoka értesíti a település vezetőit Józsa Sándor hősi haláláról.21

M. kir. 408. rögtönzött hhíd oszlop.22

Községi Elöljáróságnak
Tibolddaróc, 1944. okt. hó 30-án
Jászfényszaru

Értesítem, hogy Józsa Sándor, a fenti alakulathoz beosztott honvéd, jászfényszarui lakos f. hó 
25-én, szolgálatának teljesítése közben hősi halált halt. Nevezettet f. hó 26-án temettük el a 
kiskörei temetőben közös sírban, de külön koporsóban.Kérem a hozzátartozóit – a mellékelt 
rajz kézbesítésével – értesíteni s az özvegynek az oszlop részvétét helyettünk kifejezni.
1drb. mell.
o. pk.

21 MNL JNSZML V.615. 3115/1944.
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Csikós Gábor

FEJEZETEK A JÁSZDÓZSAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETÉBŐL

 (1850‒1946)

„Csak két emberfaj létezik: a tisztességes és a tisztességtelen emberek faja. Pontosan azért, 
mert tudjuk, hogy a becsületesek kisebbségben vannak, mindenki arra hivatott, hogy e 
kisebbséget erősítse és védelmezze.”

(Viktor E. Frankl: A szenvedő ember)

Ernst Dávidot (1822‒1887) Braun Jakab kocsmájában, mulatozás közbeni „istentelen káromko-
dása” miatt Tóth János belrendőr rendre intette. Ernst azonban ahelyett, hogy elcsendesedett vol-
na, nem hagyta annyiban a dolgot, és azzal vágott vissza, hogy ő „senki kutyafasza, takarodjék, 
itt nincs helye, koldus ember ő hozzá képest”.1

Az 1869 nyarán megtörtént összetűzés többet hordoz, mint egy egyszerű kocsmai 
összeszólalkozás. Egyrészt azért, mert az már a polgári értékrendszert tükrözi, hogy az idegenből 
származó (ugyan már tizenöt éve helyi lakos) Ernst Dávid a saját vagyonát hozta érvként a 
városi tanácsos Tóth Jánossal szemben, akit abban az évben választottak belrendőrré.2 Alig két 
évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy így akarjanak egy redemptus származék fölé 
kerekedni. Petőfi Sándor követté választása ellen például még azzal tiltakoztak, hogy „ez a Petőfi 
csak olyan sehonnai ember, redemptiója sincs neki, mégis követ akar lenni”.3 A konfliktus másik 
többletjelentését az a körülmény adja, hogy egy katolikus őslakos és egy betelepült izraelita 
között zajlott. 1869-ben a zsidó-keresztény együttélés még nem tekintett vissza komoly múltra 
a Jászságban, hiszen a zsidók betelepülését csak az 1850-es birodalmi alkotmány tette lehetővé. 
Korábban volt ugyan kísérlet, hogy beköltözzenek – az 1830-as években például már valóságos 
éjjeli menedékek keletkeztek, ahol pár krajcárért fekvést kaptak a házalók4 –, a végleges 
megtelepedés azonban az 1850-es évekig váratott magára. 

A következőkben a jászdózsai zsidóság történetének néhány szimbolikus eseményét 
igyekszem felidézni. A megközelítés alulnézeti és mikroléptékű, hiszen ritkán tekint kívülre 
Jászdózsa határán. A megközelítés haszna, hogy míg a nagyobb települések esetében könnyebb 
az országos történelemmel, az általánossal megegyező folyamatokat kimutatni,5 addig a falvak 
helyi folyamatai és struktúrái révén ellenállnak annak, hogy utólagos történészi elgondolásokat 
erőltessünk rájuk.6 A helyi társadalom megismerése révén feltárható az is, hogy a nagyobb 

1 MNL JNSzML  V. 19. Jászdózsa Város Tanácsi, képviselıtestületi és közbirtokossági jegyzőkönyv 1869. VII. 
246 /251
2 MNL JNSzML  V. 19. Jászdózsa Város Tanácsi, képviselıtestületi és közbirtokossági jegyzőkönyv 1869.I.1. /38
3 Pesti Hírlap 1848. június 17. Idézi Mezősi 1997: 58
4 Kálmán 1916: 24
5 Szilágyi 1984
6 Benda 2005


