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A tanácsköztársaság és előzményei Jósvafőn 
(Forrásközlés) 

 

 

Még 2018 végén jelent meg HATOS Pál történész kiváló összefoglaló munkája, mely 

Magyarország történetét mutatja be az I. világháború végétől az 1919. márciusi 
kommunista hatalomátvételig. A kötet – Az elátkozott köztársaság – hamar a hazai 

népszerű történetírás sikerkönyve lett, olvasmányosságát cseppet nem csökkenti a 
benne idézett számtalan feldolgozott kordokumentum. Itt olvasható a 179. oldalon 

egy utalás HAJDU Tibor 2009-ben megjelent tanulmányára, melyben szerepel: 
„Jósvafőn már úgy határoztak a hazatért katonák, hogy csak hadviseltek lehetnek 

tanácstagok, és az egyenlőség nevében egy a katonaságtól leszerelt cigányt is 
beválasztottak a nemzeti tanácsba.” 

A jelzet a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárához vezet. Az itt TAGYOB 
– mozaikszó: a Tanácsköztársaság Anyagait Gyűjtő Országos Bizottság – iratai 
néven ismert dokumentumegyüttes 1920-ban született oly módon, hogy a járási 

főszolgabírók – belügyminiszteri utasításra – összegyűjtötték a helyiek emlékeit a 

direktóriumokról (RÉTI 1969). (Egyébként ez nem annyira újdonság a történészek 
számára: állami megrendelésre készült kihallgatások, visszaemlékezések szinte az 

összes nagy népmozgalmat, forradalmat utókísérik.) 

A jósvafői irategyüttes valójában két levél: a helyi lelkész és körjegyző jelentése az 
eseményekről. Utóbbi 4 oldal terjedelmű (a negyedik oldalán az iratot iktató tornai 

járási főszolgabírói hivatal nem idevágó piszkozati utasításával – ezt a szövegközlés 
során elhagytuk), meglehetősen szűkszavú és tárgyilagos, míg az előbbi (12 oldalnyi 

szöveg) ennek az ellenkezője, már-már szószátyár és elfogult. A tanácsköztársaság 
100 éves évfordulóján, mostani összeállításunkban mindkét forrásanyagot közöljük. 

Természetesen minden történeti forrás forráskritikával olvasandó. Úgy lenne 
kívánatos, ha több oldalról is be lehetne mutatni az 1918–1919-es időszak jósvafői 
történéseit, s azokból összegezni a tényeket. Azonban nekünk csak ez az egy 

hosszabb forrás jutott: Fodor Géza jósvafői lelkész meglehetősen egyoldalú 
elbeszélése. Ami keveset tudunk a szerzőről, azt is tovább árnyalja a fogalmazása: 

szinte házmesteri, kéjelgő szervilizmussal mártogatja be a helyi események 
szereplőit a hatalom előtt, mindezt több mint egy évvel a történések után, szinte 

minden apró terhelő részletre, mondatra emlékezve. A párbeszédekben a helyi 
egyszerű emberek mindig tájnyelvet beszélnek, tudatlanok, szemben a falu felső 

kasztját jelentő értelmiségiek (a jegyző, a pap, a tanító, a malomtulajdonos helyi 
potentát) választékos mondataival. Fodor maga is érintett-érdekelt volt: az egyház 

földjét akarták kisajátítani, mint egyházi embert, a képviselő-testületből mellőzték, 
vöröskatonákat szállásoltak be hozzá. Azonban ez nem menti fel a modoros, 

szellemes műveltségét fitogtató, bántóan lenéző mondatai alól, a hatalomnak szóló 
udvarló kiszólásaitól. Ugyanakkor éppen anekdotázó stílusa hozza kissé zavarba a 

szöveget követő mai olvasót: amellett, hogy kifigurázza a helyiek egyszerű hatalmi 



 JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 44.  

26 

és vagyoni igényeit, azzal együtt bagatellizálja is a jósvafői „kormányválság” 
szereplőit. Talán nem is feltétlenül a rosszindulat vezeti, nevén egyetlen szereplőt 

sem nevez, bár a leírásból saját korában nem lehetett nehéz a helyieket azonosítani. 
Bármi is volt ezzel a célja, azt tudjuk, hogy ez nem volt általános egyházszolgai 

attitűd. Példának hozható Szilbert Lajos, a járási székhely Bódvaszilas római 
katolikus papja (vele is szintén jelentést írattak), ő a helyi Koós-uradalom nehéz 

sorban élő cselédeit különös empátiával felmenti amúgy sem súlyos tetteik alól. 

Végül a szövegközlésről. A 20. századi kéziratok forrásközlésénél leggyakrabban a 
szövegek mai helyesíráshoz való közelítésére törekszünk. A tájnyelvet, az egyéni 

kiejtést jelölő szóalakokat (főleg a rövid-hosszú magánhangzókat) itt azonban 

érdemes volt megtartani; kizárólag a központozást, külön- és egybeírást, a kevés 
számú tollhibát javítottuk, továbbá a szöveg egyes rövidítéseit szögletes zárójelben 

feloldottuk, az egyes szavak, kifejezések megértését jegyzettel segítettük. 
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1. függelék 
 

Fodor Géza jósvafői református lelkész jelentése a tanácsköztársaság jósvafői 

eseményeiről a járási főszolgabírónak (1920. szeptember 7.) 
 
 

Tekintetes Főszolgabíró Úr! 
 

F[olyó] hó 1-én kaptam a körjegyző úrtól a proletárdiktatura története tárgyában 
hozzám intézett megkeresését. Okmányok, jegyzőkönyvek nem állanak rendel-

kezésemre, csak emlékeim után irom azt, ami a szemem előtt lefolyt. 

Már 1918. október havában kezdtek forrongani a lelkek. E forrongásnak előidézője a 

„Szabad Szó” ujság volt. Amint tudomásomra jutott, hogy ez ujság sok példányban 
forog kézen községünkben, rendszeres olvasója lettem én is. Cserére léptem a szom-

szédommal, átküldte a Szabad Szót, s tőlem megkapta az én napilapomat. A kez-
detén mindjárt figyelmeztettem a szomszédomat, és akivel összejöhettem, hogy igen 

veszedelmes húrokat penget a Sz[abad] Sz[ó]. Olyan maszlagot hint szét, amitől – 
akik olvassák – megbolondulnak. De hát földosztás, adómentesség, szabadság, 

egyenlőség, ahol az elsők lesznek utólsók, és az utólsók elsők: óh, ezek oly szép, 
magasztos dolgok, hogy esküdni lehet rá, hogy igy lesz. Lehetetlen, hogy nem igy 

volna, hisz akkor nem irnának róla az újságok, de nem is mernének igy irni! 

Megtörtént a szerencsétlen frontfeloszlás. Szállingóztak haza a katonák, hozták a 
hirt: katonaság nincs! Tovább nem szolgálnak, nincs különbség katona és katona 

közt. Most már a tiszt urak sem mernek parancsolgatni! Legjobb is nekik hallgatni. 
Jajj, de nevetséges volt, mikor egy főhadnagy ment végig a kassai főutczán, s elibe 

állt egy baka, s leszedve a tiszt ur csillagjait, az pedig csak türte, nem mert szólni!  
A józanabb elem azonban azt mondta rá: nem jól van ez így, felebbvalónak mindig 

kell lenni! 

Eljutott hozzánk Linder [Béla] hadügyminiszter kijelentése: nem akarok katonát 

látni! A következő vasárnap délután az iskola sarkánál kritika tárgyává tétetett ez a 
kijelentés, az általános meggyőződés az volt: Ejnye, de marha! Hisz akkor 

megesszük egymást! 

A frontról mind több-több katona érkezett haza, telítve a Szabad Szó eszméivel: 
„Most már mi csinálunk rendet, majd megmutatjuk, hogy mindenben rend lesz 

Jósvafőn!” De mintha a Szabad Szó is észrevette volna, hogy nem tanácsos a hurt 
tovább fesziteni, mert csak még egy parányi üszköt kell a már összehordott 

senyvedő üszökhöz dobni, a sok halomra hordott hulladék, pozdorja lángra lobban 
és megégeti még talán Mezőffit is; szelidebb húrokat kezdett pengetni: „Vigyázni, 

magyar nép! Óva intjük a község lakosságát, hogy valamiképpen törvénytelenséget 
ne csináljon. A földosztásnál várja meg a kormány kiküldötteit, maga ne menjen 

bele semmi sociális dolog elintézésébe. Hogy az egyesek érdekei megóvassanak, 
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hogy a községi közigazgatás rendes medrébe visszatérjen, minden községben 
alakítsák meg leginkább frontszolgálatot teljesített katonákból a nemzeti tanácsot.” 

Jósvafőn is rámondatott: helyes, ugy van! 

Megindúlt az előértekezlet a kovácsműhelyben. Először öt-hat, majd 10–20 ember. 
Mikor a műhely szüknek bizonyult, behúzódtak a kovács lakásába, s ott elhatároz-

ták, hogy a nemzeti tanács megalakító gyűlést másnap este megtartják az iskolában. 
A kvalifikació a megválasztatáshoz: katonai szolgálat, szájhősködés, s ki tud isten-

telenebbűl káromkodni. S hogy az egyenlőség elve tanács megalakításánál teljesen 
kifejezésre jusson, határoztatott, hogy egy katonaviselt cigányt is megválasztanak. 

Nagy érdeklődés között megnyilt a kitüzött időben a gyülés. A fegyverfogható 
férfiak bent a tanteremben, az asszonynép kint, az ablakok alatt, amint illik. Heves 

szóbeli harcz előzte meg a választást. Miután a fontos gyűlésre az idő és a lámpabél 
rövid, a petróleum kevés volt, és mert minden jelenlevőnek bensejében forrongott 

valami: a kérdés, nehogy a keblekbe fojtott eszmék explodáljanak, úgy oldatott meg, 
hogy egyszerre tiz szónok is elmondhatta, ami a szivén feküdt. A vita hevében 

egymás fejéhez vágták egymás hibáit, botlásait, még azt is, amit gyermekkorukban 
követtek el. De hát igy tisztulnak az eszmék. Hadd lássa a nép teljes mivoltában, akit 

vezetőjévé akar tenni! 

Az asszonynép is kint, az ablak alatt, nagy érdeklődéssel kísérte a bent folyó vitát. 
Némelyikből kitünt itt is az értelem: „Én sem fogok már többet annyit dógozni, nem 

fogom egy liter tejért az egész falut beszaladgálni!” – „Mért, te Maris?” – „Nekünk 

is lesz már tehenünk!” – „Talán vesztek?” – „Nem veszünk mi, de van K-nak négy, 
B. I.-nek 3 tehene, majd abból hozunk egyet.” – „Ejnye, de jó dolgotok is lesz 

nektek, Maris!” 

A nemzeti tanács megalakúlt 15 taggal. A gyülés eloszlott. De valami ott mozgott a 
sziv fenekén. Mintha a választás nem egészen közóhajtás szerint történt volna. 

Szükség van reparacióra. Segítségül jött ismét a Sz[abad] Sz[ó]: „A nemzeti tanácsot 
legalább 27 taggal kell megalakitani.” Ime a tisztességnek koszorúja több érdemes 

egyén fejére feltehető. Össze kell hivni újból a gyülést. 

A gyülésen kisütötték, hogy az előbb megválasztott elnök nem volt soha katona, igy 

az elnöki tisztségre érdemtelen. Megbukott az egész kormány – Jósvafőn. Erre a 
bukott elnök, miután tőle megvonták a bizalmat, haragjában megvonta ő is a gyülés 

tagjaitól a lámpát és petrót. Leakasztotta a világitó lámpát, s otthagyta megvetésével 
együtt a gyülést a nagy sötétségben. 

A gyülés tagjait nagy konsternáció szállotta meg... Hamar utánna! Vissza kell hozni 
a lámpát akár az elnökség árán is. „Bácsi! Tessék visszajönni!” – „Nem menek! Ha 
nem kellek elnöknek, válasszatok magatoknak mást!” – „Legalább hát a lámpát...!” 

– „Adjon az, akit elnöknek akartok!” 

Mit tévők legyenek? Elnökséget egy lámpáért!... Nem akadt egy nemes lélek, aki a 
közügyért hajlandó lett volna egy lámpát akasztani a szögre. Hát bizony bajos is lett 
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volna akkor áldozatot hozni, amikor deci számra kapta a petrót a magyar. Vala-
honnan keritettek aztán világítót, melynek pislogásánál a kormányváltság elintéz-

tetett. 

A lelkekbe visszatért a nyugalom, az arcokra kiült a komolyság, az ifjakhoz illő 
enyeglő beszéd elhallgatott, felváltotta azt a férfiúi megfontolás. A tanácsi tagok, ha 

végigmentek az utczán, oly méltósággal tették, mintha volt tábornokaik előtt defe-
liroztak volna el. Hogyne, ők a kormányzók, a vezetők, rájok tekint a nép, s tőlök 

várja az igazságot! 

Összebeszéltünk, a tanitó és Klein Antal, hogy valamit csinálunk, hátha meg lehetne 

velük találtatni a józan eszüket, s vissza lehetne tériteni őket, hogy nagyon előre ne 
hatoljanak a nagyzás hóbortjában. Valami ürügy alatt gyülést hivtunk össze, ahol 

letárgyalva a kitüzött dolgot, áttértünk a tulajdonképpeni ügyre. Igyekeztünk 
felvilágositani őket, hogy ne indúljanak a Sz[abad] Sz[ó] után, mert az félrevezeti 

olvasóközönségét; nem képesek megérteni irányitását, ami nem is csoda, hiszen 
olyan burkoltan tárgyalja az ügyeket, hogy nagyon könnyen félreérti a hiszékeny 

nép. Azután pedig vérmes reményeket ne tápláljanak a földosztásra vonatkozólag, 
mivel azt ugy megvalósítani lehetetlen. Hivatkozzunk rájok, s tapasztalataikra, hogy 

mennyi földre van szüksége egy családnak megélhetésre k[örül]b[elül]. Voltak akik 
helyeslőleg kisérték előadásunkat, voltak akik fittyet hánytak annak: „Hatalmas egy 

ujság az, tisztelendő uram! Az akarja a szegény nép javát!” – „Jó, jó, Györgyöm, de 
azért ne siessen a kritikával. Hogy is mondja a közmondás: Nyugtával dícsérd a 

napot!” 

Annyi eredményt mégis értünk el, hogy sokakat gondolkodóba ejtettünk. A föld-

osztó párt azonban tovább folytatta tanácskozásait a kovácsműhelyben. „Én a jusso-
mat a B. I. tagjából veszem ki, az út felőli részből. Eleget turkálta már őkigyelme, 

ezután majd én fogom szántogatni.” – „Mink meg Pesta komával a pap fődjét 
vegyük magunkhoz, jó lesz az kettőnknek!” – „Kiét, te? A pap fődjét? Hisz avval B-

né akarja férjhez adni a jányát, az lesz a hozomány!” – „Hát neked, Gergely, mi 
kell?” – „Nekem a paróchia!” – (Általános derű.) – „ Jól van, neked adjuk!” – „De 

előbb lakoltassák ki a papot!” – „Csak eredj te, végezd el a pappal!” – „Akkor 
inkább nem kell!” – Felszólal egy mesztic (félig magyar, félig cigány): „Ha trafik 

gyön, szivart nem adónk a papnak, szítt már ő eleget. Majd elszijjuk magúnk!” – 
„Jól van, Miska, igazad van!” Istentelen szivarcsutka, mire is nem inditja az embert! 

És mikor a szivek teljesen megteltek a honfiúi örömmel, a kebleket már-már 
túlfeszitette a lelkesedés, mindig jött egy zuhany, ami a lelkeket lehűtötte. Dobol egy 
reggel a kisbíró: Akik igényt tartanak földbirtokra, jelentkezzenek a jegyzői 

irodában. – „Hallod-e testvér!?” – „Menjünk!” Beállítanak, s kérdi a jegyző: „Mi 
kell nektek, Marci?” – „Fűd kéne, tekintetes uram!” – „Aztán mennyi?” – „Vagy 

két–három hód, elég lesz az nekem!” – „Aztán hol, melyik vidéken? Meg aztán van-
e rá pénzed, és mennyi?” – „Hát nekem itt kék!” – „Itt nincs felosztásra kerűlő föld.” 

– „Nincs?... Aztán még péz is kell érte...?” – „Hát hogy a fenébe ne kéne! Tán csak 
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nem gondoljátok, hogy a ti szép szemetekért beültetnek valami uradalomba 
benneteket?” – „Hát akkor nem kell!” – S eltávoztak megnyult orral. Kint az utczán 

megszóligatták társaikat: Eredj, testvér fődért a jegyzőhöz, csakhogy vidd magaddal 
a bugyillárisod is, s kapsz földet akar a Bánátban is, amennyi kell, csak meg tudj érte 

fizetni.” – „Pézér...? Ugy nekem se kell!” 

Ismét a Szabad Szó... Ebben a járásban nép elüzte a főszolgabirót, ebben a 
községben a jegyzőt kötőféken kivezették a rétre, s ott megkötötték, hogy legeljen. – 

„Lássátok, ezek a legények! Ezek már tudják, mit, hogyan kell csinálni!” – „Hát mi 
van abba, hisz azok se Istenek!” – „Hisz éppen az. Ám ti mégse mertek rendet 

csinálni! Csak szátok van!... Pedig itt is lehetne... Szét kéne tekinteni a jegyzőnél... 

Azt mondják, van ott mázsa számra cukor, kávé, van petró eldugva a padon, amit a 
néptől vont el. Ami neki nem kellett, udatta a papnak... A pap meg öt liter petrót 

adott a tanitónak, hogy hagyja el... Vannak rá tanuk is.” 

Elhatároztatott, hogy a felséges nép nem engedi magát orránál fogva vezetni, utána 
jár a dolgoknak, házkutatást rendez a jegyzőnél, papnál: mit loptak el a néptől. 

Kényszeritették a törvénybirót, hogy velük tartson, azon gyöngéd figyelmeztetéssel, 
hogyha nem megy, másnap reggelre az összes ablakait beverik. Ez aztán a szives 

invitálásra egy értelmes fiatal gazdával élére állt a 20–25 főből álló népnek, vezették 
őket a jegyzőhöz azzal a gondolattal, hátha a szorongatottaknak használni tudnának. 

Megy a nép... Elől az öntudatos proletárok, utánok a szájhősök, akik hátúl folyton 
tüzelik az előlmenőket. 

Előadják a jegyzőnek szándékokat. – „Tiltakozom az ellen, hogy ti akár nálam, akár 
más házában a magatok szakállára házkutatást tartsatok stb., stb. Az erőszaknak 

engedek, nyitva minden ajtó, csináljatok, amit akartok, hanem aztán majd mindenki 
felel magáért.” Erre a kijelentésre, akik a folyosón álltak, visszahúzódtak az udvarra, 

az udvaron lévők ki az utcára, s a kapuoszlopok, fatörzsek mögül lesték: mi lesz hát? 
– „Eredj hát, Jancsi!” – „Nem menek én!” – „Eredj, Pestu!” – „Semmi közöm 

hozzá!” 

Bent folyt tovább a tárgyalás. A papnál sok cukor van, a petrót is öt literjével adta el 
a tanitó utján. – „Te szamár! – mondja a jegyző – hogy tudsz ilyen marhaságot 

elhinni, hiszen egy olyan családdal biró ember, mint a pap, ebben a petrólis szük 
világban, nemhogy eladná a petrót, de kezet csókolna neked, ha öt literrel 

megajándékoznád.” – „De nekünk tanúink vannak rá!” – „Ha tanúitok vannak, men-
jetek a fenébe, intézzétek el a pappal.” 

A felséges nép kudarc érzésével tért vissza a kovácsműhelybe. A törvénybiró 
kérdésbe tette: „Egy orrot már kaptatok... El akartok menni a másikért a paphoz?... 

Kivántátok, én vezetlek!” – „Jöjjenek a tanúk!” – „Mit tud, Maris néni?” – „Kérem 
alássan, én erről sohase hallottam. Itt süllyedjek kell, ha én azt mondtam valaha, 

hogy a tisztelendő urónk petrót adott el!” – „Jöjjön a suszter!” – „A suszter azt 
üzeni, hogy neki nagyobb dóga van, minthogy komédia házba mennyék!” Erre 

egyhangúlag elhatároztatott: „A paphoz nem menők, mennyék oda a görcs!” 
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Ez történt 1918 év utolsó vasárnapján délután 3 órai kezdettel, amikor – talán a 
rendcsinálóknak ellentüntetésül olyan közönség volt, ugy délelőtt, mint délután a 

templomban, nincs nagy ünnepek alkalmával. A Nemzeti Tanács II. elnöke a 
rendcsinálókkal hűségesen kitartott, de a hites emberek felszólitásukat azzal 

utasitották vissza: Nem akarok bolondokkal egy uton járni. 

Ismét beütött a ménkű!... Hivatja a jegyző az elnök urat: „Távirat jött... A csehek 
nyomulnak előre... A körjegyzőség részére kiutalt petrót és cukrot 24 óra alatt ki kell 

szállítani. Tehát intézkedj, hogy az holnap délre itt legyen Tornáról.” 

Megjöttek a hadi cikkek. A nemzeti tanács összejött a szétosztásra. Hogy a tekintély 

nagyobb legyen, előkerült a kozmás s a trafik, már akinek volt, teljes méltósággal 
füstölve osztattattak a cikkek, egyik a névsort olvasta, másik mért, a harmadik 

számolt, az nem volt éppen baj, ha 6 x 3 = 22 volt is, a negyedik a pénzt szedte 
össze, az ötödik őrködött, hogy valamelyik fizetés nélkül ne menjen el, s így tovább. 

Ha valaki többet fizetett, mint dukált, s visszajött a többletért, elutasittatott, hogy 
nem igaz, ne rontsa a tanács tekintélyét. Oly nagy buzgalommal osztották a hadi 

cikkeket, hogy mikor a tornakápolnaiak megjelentek az őket illető részért, már 
petrólis nem volt, sőt még a névsorban feltüntetett mennyiséget a helybeliek sem 

kapták mindnyájan meg. Hanem a nemzeti tanács meg volt önmagával elégedve, 
még a mesztic is önmegelégedéssel kiáltott fel: „No most a pap is annyi 

trafikdohányt kapott, amennyit én.” A lakosság is kifejezte a nemzeti tanács iránt 
elismerését, azon meleg szeretettől áthatott hő óhajtásban: „Hogy puffadtatok volna 

fel, levelibékák!” 

Megérkeztek a „talyusok”. – „Hol van a bíró?” – „Én voltam a bíró, de most a 

nemzeti tanács vezeti az ügyeket.” – „Semmi nemzeti tanács, maga a bíró, maga 
intézkedik. Szó se legyen többet a nemzeti tanácsról.” Hogy meglapultunk 

egyszerre. Hiába kiabáltak: „Hol vagytok, nemzeti tanács? Itt vannak a földosztók, 
eljöttek az inzsellérek... Nektek is kiadják a jussotokat, ha méltók lesztek rá... 

Koponyánkint egy ölet.” Eltagadtuk még azt is, hogy a világon vagyunk. 

Csend lett... De mikor láttuk, hogy ezek sem emberevők, belenyugodtunk 
sorsunkba... Sőt, kezdett más már jókedvünk is támadni. Különösen a fiatalság... 

1919 husvét szombatján beállitott hozzám két legény: „Azért jöttünk, hogy a 
fiatalság ünnep másodnapján az iskolában tánczmulatságot rendez. Tessék 

tudomásul venni.” Punktum... Sarkon fordultak, aztán mentek... Hm! A bolha 
(pardon) köhög! Menjetek hát a pokolba! 

Ismét csend lett... Hát még akkor, mikor a csehek fegyveres diszkisérettel vitték erre 
a hanvai direktórium tagjait Kassára?! Hát itt csakugyan jól lesz hallgatni, s 

elfolytani keblünkbe érzelmeinket: mit is óhajtunk mi?! 

Elérkezett piros Pünköst napja. A piros rózsák nyílásával megjöttek a vörösek! 
Engem is megtiszteltek. Tisztet, adjutánst, puccert szállásoltak be hozzám kosztra, 

kvártélyra... Majd vagy 8–10 trénszekeret az udvarra, megfelelő legénységgel, 25–
30 lóval az istállóba, s csürbe... Hadd örvendezzék az én csuhába bujtatott lelkem, 
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hogy azért nem vagyok elfelejtve s gondjaikból végképp kiejtve, mert ha politikai 
jogaimról megfosztattam is, honfiui kötelességeim teljesitésében egyáltalán nem 

akadályoztatom meg. És hogy az én lelkem öröme csordultig teljen, valami jó lelkek 
oda irányozták a trénkocsisokat az én és a tanitó részére, hogy valamiképpen kedves 

állatjaik meg ne éhezzenek. Szegény tanitónak majdnem a fele fűtermését felhordták 
takarmányozásra. 

Ünnep elsőnap délután bejön hozzám egy jóképű szakaszparancsnok elvtárs: 
„Nagytiszteletű uram! (Nem: elvtárs!) Mi az oka annak, hogy itt a lakosság olyan 
hidegen fogadja a vörös katonaságot?” – „Hát biz’ az, hogy a katonaság bevonulását 

nem jó hirek előzték meg!” – „Mik példáúl?” – „Hát példáúl, hogy a magántulajdont 

nem tisztelik, a katonák még a vonatokra is felugrálnak, s a Miskolcról hazatérő 
utasokat vásárolt dolgaiktól, olykor pénzüktől is megfosztják, stb., stb.” – „Óh, 

kérem szépen, ez nem áll! Aztán ki terjeszti ezeket a híreket?” – „Tudja, mi az a 
pletyka?” – „Tudom!” – „Hallotta már azt, barátom, hogy valaha valaki el tudott 

jutni a pletyka forrásához?” – „Hát igaz!” – Igy aztán közösen megállapodtunk 
abban, hogy ezeket az álhireket a csehek terjesztették. Nekik úgysem ártott. 

Alighogy szivélyes búcsút vettünk egymástól, jött a törvénybíró. – „Azért jöttem, 
tisztelendő uram, hogy a népbiztos elvtárs megparancsolta, hogy a községi 
képviselő-testűleti tagokat parancsoljam be az iskolaudvarra, s figyelmeztessen, 

hogy akik nem jönnek, azokért fegyveres katonákat fog küldeni. Tessék szives lenni 
hát megjelenni!” – „Hát oszt mi lesz ott?” – „Valami direktóriumválasztás.” – „Jól 

van, elmegyek!” 

Parádéba vágtam hát magam, pipámat letettem, s bajúszomat kifentem, komoly, s 

méltóságos léptekkel elindúltam. Mikor közelébe értem a gyülekező népnek, egy 
hosszú, vékóny, magas, szőke katona felugrik, s haptákba vágja magát, szalutál, 

három lépést előre jön és bemutatja magát: „Varga népbiztos vagyok!” – 
„Örvendek! Ön, uram, összehivatta a képviselő-testűletet... Miután annak én is egyik 

tagja vagyok, de miután a mostani rendeletek értelmében a papok politikai jogok 
gyakorlásától megfosztattak: van-é a jelen a gyűlésen rám valami szükség?” – „Óh 

kérem, hogy a lelkész urak jelenleg politikai jogokat nem gyakorolhatnak, az csak 
tévedés lehet... Jönni fog a repetáció!” – „Furcsa kérem!” – Óh, te áldott 

hajnalhasadás... Te várva várt remény... Jövel! 

A gyűlésre a legjobb akarat mellett sem lehet a „népes” vádat rákenni... Ott volt a 
lakosságnak talán tized része. A képviselő-testűlet átengedte helyét a 7 tagból álló 

direktóriumnak. 

Direktóriumi elnökül a népbiztos szelid nyomására megválasztottunk egy 

kőmiveslegényt, aki azt állitotta magáról, hogy ő szervezett munkás. Holott a valódi 
tényállás az, hogy a háború kezdetén kirendeltetett hadi munkásnak; azon a napon, 

mikor indúlni kellett, a hajnali vonattal elszervezkedett a faluból és csak akkor 
szervezkedett vissza, mikor megtudta, hogy az előljáróság helyébe mást szervezett a 

hadi munkára. 
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Glanczolt az elnök úr csizmája, de mintha a választás után még fényesebben 
ragyogott volna! Osztogatta a parancsot: Tik vezetik a csapatot Sziliczére, a 

szekeresek viszik utánna a municiót! Előre ökrös, lovas gazdák! Falra kerűlt a 
hirdetmény: 100 holdon alól senki semmi adóval meg nem terhelhető! 

Magunkra maradtunk... Egyszer csak Klein Antal megint bekopogtat: „A jövő 
vasárnap megyek Kassára!” – „Akkor én is!” – Azt ajánlották ugyanis a vörös 
tisztek, hogy igyekezzünk a lakosságot lehetőleg mi magunk szervezni, nehogy 

valami véresszájú agitátor jöjjön, aki minden rendet felboritson a falunkban. 
Szerezzünk információt Kassán, mily alapon inditsuk meg a munkát? 

Nagy csalódás ért ott bennünket. Mindenütt fejetlenség... Irodáról irodára utasitottak 
bennünket. Nagy nehezen mégis hallottunk valamit. Mikor kijöttünk az utólsó 

irodából, megálltunk az utcán s bámúltunk egymásra, mint két kerge birka. De aztán 
észhez jutottunk: ne, ne, a kis huncutok! Üressé teszik az államkasszát, azalatt 

csordultig meg akarják tölteni a pártkasszát! Gyerünk haza! 

Vendégi és Nádaska közt kifogott lovakkal s gyepen heverésző katonákkal nyolcz 
trénszekeret találtunk... A szekerek rudja déli irányba mutatott. Mit akarnak ezek itt? 

Hazaértünk... Aggodalom mindenfelé... A vörösöket Veszverésnél megverték... 
Jönnek a csehek... Elpusztítanak mindent. A direktórium érdemes elnöke fejét 

vesztette: mint egy elkárhozott lélek nyargalászott le s fel a falun... Az iskolánál 
levágta magát egy lócára... Megeredtek a könnyei s kezeit tördelve s összekulcsolva 

nyujtogatta az ég felé: „Úr Isten! Mért veszed el az eszemet? Mért tudtam én 
megbolondúlni, hogy ezt a nyomorúlt elnökséget magamra vállaltam? Jajj, hova 

menjek? Mit csináljak?” De megvidúlt szemének harmatától átitatott bánatos arca, 
eloszlott aggodalmának sötét borúja, gyötrelmes kinai megenyhültek, mikor 

meghallottuk, hogy a csehek Szilicénél megállapodtak, s semleges terűlet vagyunk. 

A fiatalság is feléledt... Eh! Mit törődjünk a hazával, s a hazának száz bajával, majd 
elmulnak a bajok. Vasárnaphoz egy hétre bál lesz az iskolában. Most már nem kell a 

paptól az iskolában tartandó mulatságra engedélyt kunyorálni. A mienk az iskola, se 
a pap, se a presbitérium nem rendelkezik vele, a direktóriumé a jog, hogy 

intézkedjék. 

Hanem azért a bál előestéjén bekopogtatott hozzám egy megbízottjuk, hogy 
szépszerével tapogatódzék: mi az én véleményem az ő felfogásukkal szemben? 

Beszélgessünk hát tudományos dolgokról (diák volt az istenadta), hogy a csigabiga 
mászása és a keleti expresszvonat futása közt mekkora lehet a sebességi különbözet? 

Majd áttértünk mezőgazdasági kérdés megoldására, vagy május 10-e és 20-a közötti 
időben mennyit nő a fűszál másodpercenként? Hogy lehetne ezt százalékban kife-

jezni? Mig végre kiugrott a nyúl a bokorból: „Tetszett hallani, hogy a fiatalság 
holnap bált akar rendezni?” – „Nem, fiam!” – „Nem jelentették még be? Hisz az 

iskolában akarnak táncolni!” – „Nem, fiam!” – „Ki rendelkezik most az iskola 
felett? Az egyház vagy a direktórium?” – „Édes fiam! Hiszen olvasol tán ujságot? 
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Ott van, nézd! Kommunizálni senkinek sem szabad. Az egyházi épületek, iskolák 
feletti felügyeleti jog az egyházak, illetve iskolafenntartó testületek kezei közt marad 

mindaddig, mig az országos népbiztosság a maga közegének közbejöttével azt nem 
szocializálja. Aki ez ellen vét, forradalmi törvényszék elé kerül!” – „Igen? Nem 

tudtam!” – „Hát tudd meg, fiam!” – „Jó éjszakát kívánok!” – „Az ég legyen veled, 
fiam!” 

Másnap reggel, első minőségű csepűtelegráfon repült a hir minden irányban: A fia-
talság ma estére tervezett táncmulatsága közbejött körülmények miatt bizonytalan 
időre elhalasztott. 

No, de végre... Megérkeztek az agitátor elvtársak is... Rettenetes kiváncsisággal 
vártuk őket: vajh’ kik ők, s merre van lakásuk? Miféle rendből származnak? 

Küldetésük célja az volt, hogy a pünköst első napján délután ideiglenesen meg-
választott direktóriumot újból választás alá vetvén, végleg alakitsák meg, mégpedig 

felemelt létszámmal. Beszállásolták magukat, mint hivatalos személyiségek, a 
jegyzői irodába, ahol egyenesen hozzáfogtak a következő nap hivatalos munkáinak 

előkészitéséhez. Az egyik orczájának verejtékhullatása közben egész délután 
vonalazott egy iv papirost a másnap felveendő jegyzőkönyvhöz; a másik nagy 

buzgósággal hirdette a kommunizmus magasztos igéit a két jelenlevő hallgató, Klein 
Antal és Nyilas Antal tanitó előtt. Mindkét tanitvány nagyon makacs s önfejűnek 

mutatkozott, s ha az előadó elszólta magát, a haszontalan nebulók mindjárt 
odacsaptak a szög fejére. Különösen a tanitóval nem volt megelégedve az előadó 

elvtárs. Le is sajnálta szegény fiút, hogy csudálkozik rajta, hogy még ma is van a 
tanitók sorában olyan mult századba való gondolkodású egyén, aki a kommunizmus 

világboldogitó eszméit nem képes, illetve nem hajlandó befogadni. 

Jön erre hozzám a tanitó: „Tessék már képzelni, ezek a szerencsétlen agitátorok azt 

akarják, hogy én, mint tanitó, a direktóriumba bekerűljek!” – „Helyes! Éljen!” – „De 
hát miért?” – „Azért, édes fiam, hogy ha maga bekerül, legalább lesz ott egy ember, 

aki – hiszem – hogy a gyeplőt magához fogja keriteni, s ha a direktórium valami 
maszlagtól megvadulna, lesz, aki a gyeplőnél fogva visszarántja őket.” – Most már a 

tanitó mondta rá, hogy „Hm!” és egy nagyot nyelt utánna. – „Meg aztán – folytattam 
– ha ott lesz, én is tudni fogom, mi történik a direktóriumban s mire kell 

előkészülnöm s így könnyebben fogok tudni esetleg parrirozni. Mert ne felejtse el, 
hogy ha a kommunizmus szele végig fú a falunkon, őrködnünk kell, hogy lehetőleg 

romok ne támadjanak utánna!” 

Másnap reggel 6 órára volt kitűzve a direktórium újitó gyűlés kezdete, amikor már 
reggel csordahajtáskor megjelentek az agitátor elvtársak az Areopaguson, várták a 

gyülekezőket. Szerettem volna meghallani: mi is történik hát ott? S hogy feltűnést ne 
keltsek, odacsusztam én is. Mintha a Sisera hadát bocsátották volna szabadon: kiabá-

lás, veszekedés, káromkodás, kacagás egymást érte, egymást váltotta fel. Az elvtárs 
agitátorok azt óhajtották volna, hogy a szervezett kőműveslegény maradjon tovább 

is elnöknek; a lakosság pedig azon az állásponton volt, hogy ne a vakolókanál, 
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hanem mint eddig, az ösztöke dirigáljon ezután is. A tumultusból kihallatszott 
olykor-olykor az agitátorok szava: „De kérem... Nem értik... Tisztelt elvtársak... Ne 

veszekedjetek... Kérem!... Igy nem lehet... Stb.” 

A gazdák, amint észrevették, hogy ott vagyok, otthagyták a vitázókat, s körültem 
kezdtek csoportosúlni. – „Tisztelendő úr! Mit csináljunk?” – „Semmit, Atyámfiai! 

Hagyják rájok, hadd mulassanak! Nem kell még csak szót sem vesztegetni!” – 
Megszólal tőlem távolabb egy ifjú iparos, akit ugy látszik, gyönyörködtetett a 

kavarodás: „Hisz a fődmivelő csak hat hónapot dolgozik egy esztendőbe!” Meg-
szólitom az ifjút: „Hol lakol, te Laci pajtás, hogy így beszélsz? Hát nem láttad még, 

hogy a földműves kora tavasztól késő őszig, hajnaltól sötét estig munkában áll, 

télben pedig gondozza a marháját, ami elvesz tőle több időt, mint amennyit az 
iparosok követelnek munkaidőnek megállapitani; télen át hordja ki trágyáját a 

földjére, mert nyárban nincs arra idő stb. Te fiam egész éven át alszol, ha ezeket 
nem látod!” Elkotródott a fiú, de azóta már azt mondja, hogy az egész kommuniz-

mus szamárság volt. 

Megszólal egy másik ifjú iparos: „Ühm! Hisz ha az megvalósúlna, amit ezek 
hirdetnek, akkor azonnal itthagynám ezt a rongy falut, s mennék családostúl valami 

városba, délig dolgoznék, délután karra venném a feleségemet, s mennék sétálni, s 
élnénk urasan. Nem lesz biz ebből semmi!” 

Az elnökválasztás feletti vita elérte tetőpontját. Egyszercsak az agitátor keserű 
kifakadása hangzott fel: „Rettenetes egy nép! Ha én tudtam volna, hogy itt ilyen 

népet találok, karhatalmat hoztam volna magammal.” Dühösen robogott el mellet-
tünk az iskolaudvarra, hogy egy kissé lehütse agitátori agyát. Pedig akkor már csak 

vagy hat ember veszekedett. 

„Lássák, emberek! – mondom – Aztán ezek áskálódnak a főszolgabirák, jegyzők stb. 
ellen, hogy kényurak, csak basáskodnak a nép nyakán, s elnyomják a szegény népet, 

aztán kisül, hogy még egy direktóriumot sem képesek karhatalom nélkül megalaki-
tani. De sok mindent megcsinálunk pedig karhatalom nélkül, amire azt mondja a 

nép: ez nem helyes, nem igazságos! S mikor pedig a munka kész, azt mondja: 
mégiscsak jó, hogy nem tetszett magunkra hagyni, mert felőlűnk ugyan sohase lett 

volna ez meg.” Amire azt a megjegyzést tette valamelyik a hátam megett: „Szemet 
nép ez, tisztelendő úr!” 

Felszólal egy ifjú gazda, szavára a vita félbeszakad, s figyelemmel hallgatják: 
„Tisztelt agitátor elvtársak! Világositsanak fel bennünket arról: mi lesz most már a 

jegyző köztünk? Olyan valaki, akit most már mi a lábunk alá teperjünk, s egészen a 
sárba tapossunk? Vagy pedig tovább is hivatalnok, aki végzi a mi ügyes-bajos 

dolgainkat?” – „Hát kérem, elvtárs! A jegyző tovább is megmarad hivatalában, végzi 
tovább is a község ügyeit, hanem a direktóriumnak kötelessége lesz időről-időre 

meglátogatni a jegyzői irodát, hivatalvizsgálatot tartani, ha hibát tapasztal, arról a 
járási direktóriumnak jelentést tenni.” – „Már pedig én azt mondom, hogy tanúlatlan 
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ember ne tolakodjék fel a tanult ember munkájának birálójáúl. Figyelmeztetem a 
direktóriumot is, hogy amihez nem ért, olyan dologban ne üsse bele az orrát!” 

Végre azért megalakitották a direktóriumot karhatalmi beavatkozás nélkül, a 
szervezett kőmüves iparos teljes kiugrasztásával. Az agitátorok is eltávoztak a jól 
végzett munka tudatában. Nekem azt az üzenetet hagyták hátra, miszerint nagyon 

sajnálják, hogy az idő rövidsége miatt nálam tiszteletöket nem tehették, de ezen 
kötelezettségöknek eleget tesznek a legelső alkalommal, ha ismét el fognak jönni; 

addig is arra kérnek, hogy hivatalos teendöimet végezzen tovább is oly 
ügybuzgósággal, mint eddig tettem. 

„Magyarom! – mondok a tanitónak, ki az üzenetet hozta – tán bűzlik valami 
Dániában?!” – „Aligha nem!” – mondja ő. 

A direktórium elsőrendű feladata az lett volna, hogy (állitólag az országos 
népbiztosság rendeletére) a járási direktóriumot tojás, csirke, zsirzó, krumpli, s 
miegymás élelmiszerekkel lássák el záros határidőn belül. A direktórium vakarta a 

fejét: „Ezt muszáj megtenni!” – „Nem úgy, emberek! – mondja a tanitó – a járási 
direktórium rendeletének nem ugrunk be. Kérjük ki tőlök a népbiztosság 

rendeletének másolatát, amelyre hivatkoznak, és csak akkor tegyünk valamit.” – 
„Nem lesz baj belőle?” – „Fel nem akasztanak, legfeljebb elcsapnak bennünket!” – 

„Elcsapnak? Akkor csináljuk úgy!” 

Ily értelemben fel is vették a jegyzőkönyvet s beküldték Hidvégardóba, a járási 

direktóriumhoz... A válasz rá nem érkezett meg, mert jött augusztus 1., és én is 
elestem attól a szerencsétől, hogy az agitátorokat hivatalomban fogadhattam volna. 

Mondják, hogy aug[usztus] 10-dike táján látták őket, amint a Bódva-völgyi vicinális 
röpitette Kassára... vissza a műhelybe. 

Ez a proletárdiktatura története Jósvafőn.  

Volt-e hát itt kommunizmus? Én azt hiszem, hogy csak egy pár ember kapott be egy 
kis maszlagot. 

Jósvafő, [1]920. szept[ember] 7. 
 

Fodor Géza ref[ormátus] lelkész 
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2. függelék 
 

Thuróczy Endre jósvafői körjegyző jelentése a tanácsköztársaság jósvafői 

eseményeiről a járási főszolgabírónak (1920. szeptember 16.) 
 

 

292/920. 

Főszolgabíró úrnak 
Bódvaszilas 
 

F[olyó] évi 761 sz[ámú] rendelet folytán a proletárdiktatúra történetére vonatkozólag 

a következőket van szerencsém jelenteni: 

Községeimben a kommunizmus ideje alatt semmi különösebb feljegyezni való nem 
történt, mert a községeket, különösen Jósvafő községet, a csehek tartották meg-

szállva mindaddig, mig az úgynevezett vörös hadsereg őket el nem kergette, vagyis 
1919. évi június 8-ig. A vörös hadsereg továbbvonúlása után a járási politikai meg-

bízottak megválasztották minden községben a direktóriumot, amazoknak elnökévé 
Jósvafő és Szinpetri községekben a legvagyonosabb és legtörvénytisztelőbb egyéne-

ket választották meg, csupán Tornakápolna elnökségének lett a direktórium elnöke 
egy kommúnista érzelmű egyén, Szőr Dániel, aki most is szökésben van. 

A direktórium egy elnökségben sem vitt véghez semmiféle törvénybe ütköző 
cselekményt, csupán az előljáróság teendőit végezte. A lakosság sem követett el 
nagyobb kihágásokat, csupán az erdőre nézve nem tartotta meg a régi törvényeket, 

mert tűzifát vittek, hordtak engedély nélkűl az uradalmi erdőkből, s a legeltetési 
szabályokat sem tartották be; de birtokfelosztásról közöttük szó sem volt. 

A proletárdiktaturát megelőző időben, az úgynevezett Károlyi-kormány uralkodása 
alatt a lakosság sokkal több kihágást követett el; senki sem akart dolgozni, sokan 
loptak, betöréseket követtek el, raboltak, gyújtogattak, s a tisztességes ember élete 

sem volt biztonságban, mert a csendőrség nem volt megbízható. 

A proletárdiktatura legtöbbet ártott a nép vallásosságának; nem jártak az emberek 
templomba, s nem akartak papot ismerni, jobban mondva, nem akartak semmiféle 

egyházi adót fizetni; de az állami és községi terheket a forradalom ideje alatt is 
megfizették. 

Egyébiránt az úgynevezett vörös hadsereg midőn ideért, már nem volt oly vérengző, 
mint kezdetben, s nem is vett el ingyen senkitől semmit sem. Sőt, a parancsnok 

megérkezése után azonnal kidoboltatta, hogy halálbüntetés terhe alatt tilos a más 
vagyonához nyúlni, mint az itteni titkos kommunisták egymás közt azt mondták, 

hogy – ugy látszik – a szegényt senki nem pártolja, nem is álltak be vörös katonának. 

Jósvafő, 1920. szept[ember] 16. 

 
[Jósvafő körjegyzői pecsétje] Thuróczy Endre k[ör]j[egyz]ő 
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3. függelék 

 

Jegyzetek az iratok magyarázatot igénylő szavainak, kifejezéseinek értelmezéséhez 

 

ADJUTÁNS – segédtiszt. 
AEROPAGUS – Areioszpagosz, domb Athénban, lábánál ülésezett a törvényhozó és 

ítélő tanács. 
BŰZLIK VALAMI DÁNIÁBAN – evokáció William Shakespeare Hamletjéből, 

Vajda Péter fordításából. 
DEFELÍROZ – (helyesen: defiliroz) díszmenetben felvonul. 

DIREKTÓRIUM – a munkástanácsok intéző bizottsága. 
ELNÖKSÉGET EGY LÁMPÁÉRT! – parafrázis William Shakespeare III. Richárd 

című királydrámájából (Vas István későbbi fordításában: „Országomat egy 
lóért!”). 

EXPLODÁLJANAK – robbanjanak. 
INZSELLÉR – mérnök, itt: földmérő. 

KONSTERNÁCIÓ – megdöbbenés. 
KVALIFIKACIÓ – (helyesen: kvalifikáció) képzettség. 

MEZŐFFI – (helyesen: Mezőfi) Mezőfi Vilmos, a Szabad Szó szerkesztője a 
tárgyalt időszakban. 

MIT TÖRŐDJÜNK A HAZÁVAL, S A HAZÁNAK SZÁZ BAJÁVAL, MAJD 
ELMULNAK A BAJOK. – (eredetiben: „Mit törődöm a hazával? A hazának 

száz bajával? Majd elmulnak a bajok.”) evokáció Petőfi Sándor A magyar 
nemes című verséből. 

PARRIROZ – (helyesen: paríroz) kivéd. 
PUCCER – tisztiszolga. 

REPARACIÓ – kijavítás. 
REPETÁCIÓ – (helyesen: repetíció) újraszervezés. 

SISERA – hadvezér, az Ószövetség szerint Izrael népét gyötörte húsz éven át. 

SZABAD SZÓ – szentesi, majd budapesti politikai, társadalmi és közgazdasági lap 
1889 és 1952 között, a tárgyalt időszakban szociáldemokrata sajtóorgánum. 

TRÉN – hadtápot szállító. 
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Fodor Géza református lelkész kéziratának részlete 
(Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) 
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Thuróczy Endre körjegyző kéziratának részlete 
(Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) 

 


