
HAGYOMÁNYOK
Pedagógusok
a proletárdiktatúra idején
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának hírét Fejér József tanár hozta Kis-
újszállásra, aki március 21-én Budapesten tartózkodott. Március 22-én reggel
a városháza tanácstermében nagyszámú hallgatóság előtt ismertette az előző nap
Budapesten történteket, majd kivonultak a város főterére, s nagygyűlést tartot-
tak. A proletártömegek lelkesen hallgatták Fejér József beszédét, amelyet az
egyik harcostárs, Szűcs Elek visszaemlékezése szerint a következő szavakkal
fejezett be: „Most pedig nyugodtan menjen haza mindenki, álma felett a prole-
iárbecsület fog őrködni". Ugyancsak Fejér József képviselte a munkásosztály
vezető, egységes forradalmi pártja létrehozásának gondolatát a március 23-án
tartott gyűlésen, amelyen meg is született a Magyarországi Szocialista Párt kis-
újszállási szervezete. A párt vezetőségének 21 tagja között találjuk nemcsak
a kortársak, hanem a városi rendőrkapitányságnak a Szolnoki Törvényszék
számára 1920-ban készített jelentése szerint is Fejér József. Staudner Gyula
és Szunyoghy Farkas gimnáziumi tanárokat. Ez a vezetőség 1919. április 2-án
a maga kebeléből egy szűkebb vezetőséget választott: „Elnök. Fejér József. He-
lyettes elnökök: Antos Jenő, Cs. Szoboszlai István; jegyző (titkár) Vörös Márton;
pénztáros: Tóth Péter. Az ellenőrző bizottság elnöke: Ari Albert, jegyzője:
Staudner Gyula."

A proletárdiktatúra élcsapata Kisújszálláson Fejér József irányításával mű-
ködött.

A Forradalmi Kormányzótanács a Tanácsköztársaság kikiáltása után azon-
nal intézkedett arról, hogy a hatalmat a forradalmi nép által megválasztott taná-
csok és direktóriumok vegyék kezükbe. Ennek a rendelkezésnek az értelmében
Kisújszálláson 23 tagból álló paraszttanács és 8 tagú munkástanács alakult. Az
utóbbinak a tagjai jórészt a forradalmi szellemű értelmiségiek közül kerültek
ki — a tanárok közül tagja volt Szunyoghy Farkas. Borzsák József és Fejér
József —. hiszen öntudatos ipari munkásság alig volt még akkor a városban.
Ez a két tanács alkotta együtt a Forradalmi Követtanácsot, amelynek elnöke.
Fejér József ..felhívta a követtanácsot, hogy ki-ki minden erejével, ha kell életé-
nek kockáztatásával is teljesítse kötelességét a dolgozó munkás proletárok milliói
érdekeinek kiküzdésére és megoltalmazására. A tanács bizalmi emberekből ala-
kult, a bizalomra meg rá kell szolgálni".

A Követtanács 1919. március 25-én egy 5 tagú direktóriumot alakított a
végrehajtó hatalom irányítására. Tagjai Fejér József elnökletével Cs. Szoboszlai
István földműves, dr. Borzsák József tanár. Vas István földműves és Szűcs Elek
postatisztviselő. A direktórium felhívta a régi városi tisztviselőket, maradjanak
helyükön, de melléjük a közigazgatás irányítására és ellenőrzésére népbiztosokat
állított. így pl. a helybeli pénzintézeteket ellenőrző népbiztosok vezetője dr. Bor-
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zsák József tanár, közoktatás- és sajtóügyi népbiztosok pedig Szunyogh Farkas
és Staudner Gyula. ..Hatáskörök: közigazgatási fogalmazó ellenőrzése, iskola,
színház, sajtóügyek."

Valóban, a helyi újság, az eddigi Kisújszállás és Vidéke a proletárhatalom
idején az említett két tanár szerkesztésében, Kisújszállási Vörös Űjság címmel
jelent meg, mint a Magyarországi Szocialista Párt helyi szervezetének hivatalos
lapja. A Kisújszállás és Vidéke március 30-i száma közölte az olvasókkal a válto-
zást: ..Felhívjuk a közönség figyelmét arra, hogy kísérje állandóan figyelemmel
a közzétett rendeleteket és határozatokat. A Követtanács a sajtó irányításával
és ellenőrzésével Staudner Gyula és Szunyoghy Farkas elvtársakat bízta meg".
A lap négy megjelent száma ma értékes forrása Kisújszállás akkori történetének.

A Forradalmi Kormányzótanács március 22-i ülésén határozatok születtek
a proletárdiktatúra védelmére szolgáló Vörös őrség és Vörös Hadsereg létre-
hozásáról. Az erről szóló rendeletek március 25., illetve 26-án jelentek meg.
Kisújszálláson a Vörös Őrség szervezése már ezelőtt megindult, éppen Fejér
József kezdeményezésére, a volt oroszországi hadifoglyok irányításával. Erről
Borok Albert veterán visszaemlékezése is tájékoztat, amelyből megtudjuk, hogy
őt és három társát Fejér József még március 22-én hajnalban Tarbócs utcai
lakására hívatta, elmondta nekik, hogy értesült a Tanácsköztársaság kikiáltásá-
ról, és a születő néphatalom védelmére fegyveres őrség szervezésére hívta fel
őket.

A proletárhatalom fennállása időszakának egyik igen jelentős politikai ese-
ménye az április első napjaiban lezajlott tanácsválasztás. Ekkor szavaztak először
hazánkban a korábbi választásokból kirekesztett nincstelenek. A Forradalmi
Kormányzótanácsnak a helyi Vörös Űjság április 6-i számában is megjelent
rendelete értelmében a városi tanács választása április 6-án és 7-én zajlott le.
A Forradalmi'Követtanács megbízatása lejárván, feloszlott. A helyzet tovább-
viteléhez szükséges utolsó intézkedése az volt, hogy a maga kebeléből tíztagú
jelölő bizottságot küldött ki, hogy az előírás rendelte 28 követtanácsi hivatalos
jelölt személyében megállapodjék. E jelölés alapján ment végbe folyó hó 6-án
és 7-én az egész proletariátus élénk érdeklődése mellett — 1876 szavazat! — a
választás, mely a hivatalos jelölteket óriási többségben, majdnem egyhangúlag el-
fogadta." Az eredeti szavazólap mutatja, hogy a Földmüvestanácsnak 16, a Mun-
kástanácsnak 8 jelölt tagja volt (ezek közt találjuk Borzsák József és Fejér József
gimnáziumi tanárok nevét), a Katonatanácsnak pedig 4 jelöltje. A választáson
Fejér József 1864, dr. Borzsák József 1857 szavazatot kapott, ami bizonyítja, hogy
valóban a legszegényebb néptömegek bizalmát élvezték (Kisújszálláson ui. csak
a négy holdnál kisebb földdel rendelkezők kaptak akkor választójogot!)

A Követtanács szűkebb intézőbizottsága, az új direktórium elnöke ismét
Fejér József lett, tagjai közé választották Borzsák Józsefet is. Jóhiszeműségüket
mutatja a következő nyilatkozat: „A lakosság tájékoztatására megjegyezzük,
hogy az egyes ügyköröket vezető tisztviselők — mindenütt a proletárérdekek
legszigorúbban kötelező szemmeltartásával — önállóan végzik felelős munká-
jukat s mellettük, illetve felettük a direktórium csupán általános irányító és
ellenőrző feladatot teljesít."

Hamarosan sor került a járási és a megyei tanács megválasztására is. Az
előbbin egy, az utóbbin három küldött képviselte a várost, köztük Fejér József
is, aki élénken részt vett a megyei tanácsi lista összeállításával kapcsolatos
vitában.

17



A kormányzótanács rendelete értelmében, a proletárérdekek védelme céljá-
ból Kisújszálláson is megalakították a Forradalmi Törvényszéket, melynek jegy-
zőkönyvvezetője Staudner Gyula lett.

A Kisújszállási Vörös Újságból és egyéb korabeli dokumentumokból érte-
sülünk arról, milyen gazdasági és szociális intézkedéseket hozott, illetve igye-
kezett végrehajtani a direktórium. A gimnázium tanárainak mint a városi direk-
tórium stb. tagjainak természetesen ezeken a területeken is jelentős, de személy
szerint nehezebben kimutatható szerepük volt, az intézkedések pedig megegyez-
nek az országosokkal, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, pl. a nagyobb
földbirtokok hiányát. Annál sajátosabb az a sok erőfeszítés, amely a kulturális
élet, különösen a közoktatás és népnevelés területén történt a proletárdiktatúra
időszakában Kisújszálláson. A rendőrkapitányi jelentés is kiemeli, hogy már
a Követtanács március 24-i ülésén ..megjelent a helyi tanító munkások teljes
testülete, akiknek nevében Csatáry Endre főgimnáziumi igazgató bejelentette
a Követtanácshoz való csatlakozást, s felajánlotta a tanári és tanító testület szol-
gálatait az új rend megalapításában és megszilárdításában. Megfogadta a testület
azt is, hogy szakítva a múlttal legfőbb kötelességének ismeri a jövőre nézve azt,
hogy az ifjúságot annak a szociális államnak nevelje, melynek alapja, talpköve
a munka . . . " ,,Az elnök szíve egész melegével üdvözölte az elvtársakat, mert
a tanító testület az első, mely a proletariátus nagy hivatását felismerte." Meg-
állapítjuk tehát, hogy nem véletlenszerűen ,.került bele" az 1918/19-es esemé-
nyekbe a gimnázium néhány tanára, hanem ahogyan Liptai Ervin is mondja:
..A tanítók, akik legközvetlenebbül átélték a városi és falusi szegénynép kegyet-
len sorsát, a Tanácsköztársaság tevékeny harcosaivá váltak".

A Forradalmi Kormányzótanács rendelete szerint országszerte, így Szolnok
megyében és Kisújszálláson is megtörtént az állam és az egyház szétválasztása,
a vallástanítás megszüntetése. Bár a vallástanítást a templomban engedélyezték,
a gimnázium akkori hittanára évtizedek múlva sem tudta megbocsátani. hogy őt
az iskolából kiutasították, s ezt kommunista kartársai önkényeskedésének te-
kintette.

A Közoktatásügyi Népbiztosság a megye, így Kisújszállás pedagógusainak
küldötteit is értekezletre hívta, a rendőrkapitányi jelentés szavaival ..nagygyű-
lésre csődíti be" Szolnokra (1919. március 28-án), ahol ,.a jövendő munkaiskolá-
jának képét ismertették kollégáikkal, s ez iskola megszervezése érdekében szük-
séges teendőikre oktatták ki az összesereglett tanítóságot és tanárokat. (Ezek is
mind tanító mesterekké vedlettek)".

A Nagykunság című megyei újság 1919. április 2-i száma tudósít arról, hogy
az értekezleten az iskolák helyzetét és feladatait, valamint az iskolareform egyes
konkrét részleteit tárgyalták meg a résztvevők. A gyűlésen a kisújszállási tanító-
testület is képviseltette magát Szunyoghy Farkas és Staudner Gyula gimnáziumi
tanárok vezetésével. Nyilvánvalóan tőlük származik a Kisújszállási Vörös Űjság
1919. április 6-i számában megjelent rövid, de a szocialista iskolával kapcso-
latosan rendkívül figyelemre méltó fejtegetést tartalmazó cikk. Címe: .,A Ta-
nácsköztársaság iskolája", szövege így hangzik: ,,A Tanácsköztársaság nemcsak
köztulajdonba vette, hanem meg is reformálja, valóban szociális intézményekké
változtatja át az iskolákat. A régi iskola és a mindennapi élet között nem volt
összefüggés. Az új iskola szerves kapcsolatban fog állni a családdal, s az életre
fog nevelni. Értéktelen ismeretekkel nem fogja teletömni a gyermekeket, hanem
gondosan előkészíti jövendő hivatására. A tanító, ki a Tanácsköztársaságban nem
fog anyagi gondokkal küzdeni, s valóban hivatásának élhet, nemcsak a tanórák
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alatt, hanem a magánéletben is megfigyeli, óvja, gyámolítja a gyermeket, s így
a tanító és gyermek között ki fog fejlődni az a bizalom, mely a letűnt rendszer
alatt ki sem fejlődhetett, s mely nélkül az iskola működése nem is lehet sikeres.
Az új iskolában a gyermek nem lesz rabszolga. Nem a vessző, hanem a szeretet
lesz a fegyelem eszköze. Nemcsak a kiváltságosak részére biztosítja, hanem
közkinccsé fogja tenni a tudományt, művészetet s gondozni fogja a lélek mellett
a testet is."

A Kisújszállási Vörös Üjság 1919. április 20-i számában Csatáry Margit
tanítónő (Csatáry Endre gimnáziumi igazgató érettségizett leánya) tollából olvas-
ható alapos, érdekes fejtegetés „Az iskola, mint a társadalmi válaszfalak ledön-
tője" címmel. Hatásos bevezető mondata: ,.Az emberiség leghatalmasabb forra-
dalmának ciklonja száguld most rohanva, ellenállhatatlanul végig a világon".
Ezzel együtt jár a régi kultúra összeomlása, „hogy helyet adjon egy természe-
tesebbnek, igazságosabbnak, életrevalóbbnak: a proletár kultúrának".

A jövő iskolájának egyik legfőbb feladata „kiirtani a gyermekből az esetleg
már eddig beoltott hamis, ferde társadalmi felfogást, s helyébe gyökereztetni
kiirthatatlanul a teljes emberi egyenlőség s az egyedül a munka általi boldogulás
tiszta, magától értetődő, ellentmondást nem tűrő elvét". Másik feladat: „kivétel
nélkül minden gyermeknek megadni az egyforma általános műveltséget", „mert
nem elég csak gazdaságilag tenni egyenlővé az embereket". Ma még „a szellemi
munkás és a kézmunkás nem érezheti otthonosan magát egymás társaságában",
s ez „egyedül a régi hibás, szándékosan tudatlanságban hagyó rendszer" vétke.
A jövőben a legegyszerűbb ember gyermekét is úgy kell nevelni, hogy tudja
élvezni ..a kiváló írók remekeit, a nagy zeneköltők, híres festők, szobrászok
remekműveit". Ezt a feladatot talán csak 2—3 nemzedék munkája oldhatja meg;
a jövő igazságos társadalmában nem lehet semmilyen válaszfal" amely a termé-
szet által egyenlőknek teremtett embereket természetellenesen elkülönítené egy-
mástól". Nem nehéz ezekben a gondolatokban felismerni a radikális polgári
eszmények hatását (Rousseau demokratikus eszméi, Petőfi: A XTX. század költői.
Ady: Csák Máté földjén), — de éppen mint Ady, azt is világosan látja a cikk
írója, hogy mindezek megvalósítása csakis a forradalmi proletariátus által
teremtett új, szocialista rendtől várható.

Az ifjúság szocialista szellemű nevelését és szocialista tömegszervezetben
való egyesítését célozta a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége
helyi szervezetének létrehozása is. Ezt már 1919 januárjától kezdve a forradalmi
értelmiségnek nemcsak a diákság, hanem a dolgozó fiatalok (különösképpen az
ún. „tanoncok") körében végzett felvilágosító munkája készítette elő. Maga a
szervezet 1919. április 9-én alakult meg. A Kisújszállási Vörös Üjság és a rend-
őrkapitányi jelentés is az Ifjúmunkások Országos Szövetsége helyi csoportjaként
emlegeti; leírják, hogy az alakuló gyűlésen Ember György VIII. osztályos gim-
náziumi tanuló ismertette a munkásmozgalom és az ifjúsági mozgalom történetét
és célját. Fejér József tanár, a helybeli direktórium elnöke szép, lelkesítő beszé-
dében az ifjúmunkásoknak a kommunista társadalomban való jogairól és köte-
lességeiről szólt. Beszédet mondott továbbá Vörös Márton, a helyi szocialista
pártszervezet titkára is. Ezután került sor a vezetőségválasztásra: 6 tagú veze-
tőséget és 19 bizalmit választottak. Ezek között zömmel ipari tanulókat és gim-
náziumi tanulókat találunk (többek között Ember György titkár, Csatári Endre
pénztáros).

A Magyarországi Szocialista Párt kisújszállási szervezete a város felnőtt
lakosságának felvilágosítására, nevelésére is nagy gondot fordított. Propaganda-
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osztályt állított fel, amely a párt irodájában (Városháza, I. emelet 2.) működött.
A Kisújszállási Vörös Űjság április 20-i száma felhívja a dolgozókat: ,,Ha jó
könyvekre van szükségetek, minthogy ilyen könyvekre ma mindenkinek szük-
sége van, ha önmagátokat művelni akarjátok, forduljatok bizalommal a . . .
propaganda osztályhoz, ahol a nektek való könyveket, lapokat stb. teljesen díj-
talanul beszerezhetitek". A lap azt is közli, hogy ,,a helybeli tanítótestület felvi-
lágosító munkáját a napokban megkezdi". Ennek a munkának jelentős mozza-
nata volt Csatáry Endre gimnáziumi igazgató előadássorozata. Már a Vörös
Üjság április 6-i száma megírta, hogy Csatáry Endre a Vígadó termében április
14—15—16-án délután 4 órás kezdettel előadásokat tart. „Tárgya: egy kommu-
nista társadalom bemutatása. Igaz, még olyan kommunista társadalom nem volt,
amilyet ma építeni szeretnénk, de az emberi egyenlőtlenség, igazságtalanság ezer
meleg szívű költőt és tudóst ihletett meg és rajzoltak képet a kommunizmusról,
mint az emberi társadalom végső, ideális kialakulásáról". Ugyanebből a forrás-
ból értesült a közönség arról is, hogy Tábori Kornél újságíró „A bukott rendszer
bűnei" címmel tart előadást ugyancsak a moziban; színesen vetített képek és
mozgó fényképek illusztrálják az előadást.

Rendkívül figyelemre méltóak a Kisújszállási Vörös Újságnak azok a cikkei,
amelyek közvetlenül az új rend világnézeti-erkölcsi alapjainak erősítését szol-
gálják, és amelyek túlnyomórészt a lapot szerkesztő gimnáziumi tanárok tollából
származnak. Ilyen pl. a „Munkakényszer, munkajog" című cikk, amely abból
kiindulva, hogy „A proletárállam alapja a munka", magyarázza, hogy „nemcsak
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általános munkakényszer van, hanem munkára is kötelessége mindenkinek al-
kalmat nyújtani, munkától elzárni senkit sem szabad". (Ennek alapján kötelezték
a gazdákat, hogy a nincsteleneket megszabott bérért alkalmazzák.) Az „Üj világ"
című írás tömören, pontosan fogalmazza meg a történelmi változás lényegét:
„A hatalom a népek millióinak kezében van. A kizsákmányolok kora letűnt...
A szemünk előtt tüneményes gyorsasággal lepergő, világot megrázó, vér nélküli
átalakulás a múlt legrajongóbb hívét is meggyőzheti arról, hogy a régi hatalmat,
jogot kisajátító világ összeomlott, s romjain egy szebb, jobb, boldogabb, az
anyagi és szellemi javakat a dolgozók milliói részére egyformán biztosító új világ
épül. És ennek a . . . világnak a felépítéséhez, biztosításához a proletárdiktatúra
minden eszközt megszerzett. Rendelkezésre áll minden gazdasági erő, s övé a
fegyveres hatalom is ! . . . Kérlelhetetlenül elsöpör mindenkit, aki ez új világ
felépítését gátolja, ami építő munkájában akadályozza... Át kell alakulni a lel-
keknek, a társadalmi intézményeknek. A régi vezetők, ha még most is vissza-
tekintgetnek a múltba, álljanak félre, az eddigi társadalmi intézmények...
szűnjenek meg vagy alakuljanak át, hogy... minél előbb felépülhessen a szel-
lemi és anyagi javakat közkinccsé tevő új világ."

A lapban „Vörös fénynél!" címmel megjelent sorozat is Szunyoghy Farkas-
tól származik. Első része (április 6.) a kommunista rend alaptörvényét fejtegeti:
aki nem dolgozik, ne is egyék! Hasonló témájú a második is (április 13.) „A kom-
munizmus . . . olyan társadalmi és állami berendezkedés, ahol a munka minden.
Munka az erkölcs, munka a vallás, munka a tisztesség, munka a becsület. De ez
a munka másmilyen az eddigi munkánál. Más az egész karaktere . . . és sok salak
is lekopik róla: lekopik a profit. Nem lesz reá szükség." A sorozat harmadik
része (április 20.) arra figyelmezteti a szocialista párt irodáját, nézzék meg
figyelmesen a jelentkezőket és csínján bánjanak a „frissen mázolt" vagyis köpö-
nyegforgató alakokkal; majd azokat leplezi le, akik az új rendtől „azzal riogat-
ják el a kevésbé olvasott és tapasztalt közönséget, hogy a kommunisták mindent
elvesznek, még az Istent is elveszik az egyes embertől."

Az arra hivatottak a tanácsrendszer rövid időszakában még a tömegsport
fejlesztésére is gondoltak. E célból már április 4-én megalakították a Kisújszál-
lási Szakszervezetek Testedző Egyesületét, amelynek célja ,,a testi erő és ügyes-
ség fejlesztése, alkalomnyújtás a tagoknak arra, hogy magukat hivatalos teen-
dőik, munkáik elvégzése után a sport különféle nemeiben gyakorolhassák." Az
egyesület elnöke: Oláh Károly tanár. Április közepén megalakult a „Kisújszállási
Vörös Dalárda" is. A Vörös Űjság április 20-i számában olvasható a felhívás
az összes szakszervezet tagjaihoz, hogy lépjenek be a dalárdába, mely a gimná-
zium zenetermében tartja próbáit, s május l-ig alkalmi jellegű, később állandóra
szervezik át. Aláírás: „A szocialista párt megbízásából: Szűcs Gergely" tanár.
A pártszervezet és a város népe tehát május 1. megünneplésére készült.

A Kisújszállási Vörös Üjság április 27-i, utolsó száma a tervezett nagysza-
bású ünnepség programját is ismerteti. Eszerint április 30-án este az Uránia
Színház (mozi) helyiségében Földes Imre Hivatalnok urak című színművét adták
volna elő a helybeli műkedvelők, majd május 1. reggelén zenés ébresztő után
gyülekezett volna a lakosság a városháza előtt. Felvonulás, utána népgyűlés,
délután a vásártéren változatos programmal népünnepély, este ismét a színdarab
díszelőadása következett volna. A pártiroda terjesztette a május l-re kiadott
plakátokat is, hogy a középületek és lakások ablakait ezekkel díszíthessék fel.

Május elseje megünneplésére azonban már nem kerülhetett sor a városban.
Április második felében a Tiszántúlon egyre nehezebbé vált a katonai helyzet,
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és 1919. április 29-én Kisújszállásra bevonultak az intervenciós román csapatok.
A román megszállás tíz hónapig (1920. február végéig) tartott, s már az első
napokban megkezdődött a régi rend visszaállítása. „A román parancsnokság a
Követtanács és a direktórium működését beszüntette. A Népbiztosság rendeleteit
hatálytalanította. Az ipar, kereskedelem, iskoláztatás régi rendjét visszaállította"
— olvashatjuk a Kisújszállás és Vidéke 1919. május 25-i számában. A lakosság
helyzetét, a rossz közélelmezési viszonyokat súlyosbították a románok rekvirá-
lásai és zaklatásai. A román katonai egységeket az iskolákban, főleg a központi
fiúiskola és a gimnázium épületében szállásolták el, ezért a gimnáziumi tanítás
április 26-tól egy hónapig szünetelt, később a polgári leányiskolában indult meg.

A proletárdiktatúra híveit reménykedéssel töltötték el a Vörös Hadsereg
július 20-án meginduló tiszai ellentámadásának hírei. Valóban: e hadművelet
során 1919. július 23-án egy napra Kisújszállás a Vörös Hadsereg birtokába ke-
rült. A városba bevonuló egységeket dr. Borzsák József üdvözölte, „dobszóval
hirdette ki a lakosságnak, hogy megjöttek véreink, kiket szívszakadva várt vissza
városunk lakosságának zöme" — írja visszaemlékezésében Szűcs Elek. Július
24-én este nagygyűlésre került sor, amelyen Vágó Béla népbiztoson kívül —
a Vígadó erkélyéről — Fejér József is lelkesítő beszédet mondott, a Vörös Had-
sereghez való csatlakozásra szólította fel a lakosságot; mint tudjuk, nem ered-
ménytelenül. Mégis, az 1919. július 24-én kibontakozó román támadás következ-
tében, amelyet árulás is segített, a Vörös Hadsereg általános visszavonulásra
kényszerült; augusztus 1-én bekövetkezett az első magyar tanácshatalom bukása.
A proletárdiktatúra szervezőinek, vezetőinek üldözése, az ellenforradalmi meg-
torlás már a város első román megszállása után megkezdődött. Ennek jele, hogy
a gimnáziumot irányító egyházi igazgatótanács egyik júniusi ülése elfogadta
Csatáry Endre gimnáziumi igazgató lemondását. A városból eltávozott Fejér
József és Staudner Gyula, de az itthon maradt dr. Borzsák József sem tanítha-
tott. Július 25-e után teljes erővel megkezdődött az ellenforradalmi terror. A
proletárdiktatúra el nem menekült képviselőit internáló táborokba hurcolták;
Mezőtúrra, Nyíregyházára, sőt Budapestre vittek Kisújszállásról 55 személyt.
Az internáltak között volt dr. Borzsák József, akiről a rendőrkapitányi jelentés
megállapítja: „Bizonyára Fejér József volt a mefisztója, kiről mindig mentegető-
leg nyilatkozott, bár sejteni engedi, hogy nagyon imponált előtte annak szívóssága
és erélye."

Borzsák József először Mezőtúrra került, de innen „a gazdák adta jegyző-
könyv és a polgármester és rendőrkapitány, később a városi tanács készítette
szűkszavú, de minden betűjében igaz bizonyítványa alapján kiszabadul. Az em-
berek rosszindulata ismét fölkelti Löfler (román) hadnagy figyelmét, s bejuttatja
a fogságba, hosszabb ideig itt dolgoztatják a sok vidéki kommunista közt utca-
sepréssel s nyesegetésnél. Talán testi bántalmazásban is volt, vagy lehetett része.
Majd végre cirka egy havi itteni őrzés után elküldik és internálják Nyíregyhá-
zára, ahonnan nagy betegen bocsájtatott el 1920. február 1. körül... Egyházi
funkcionáriusok bizonyítványt is adnak ki a román parancsnoknak, melyben
különösképp azzal vádolják többek közt, hogy a főgimnáziumi alapvagyonnak
(értékpapírok, kötvények, adásvételek stb.) a proletárdiktatúra hatalma alá való
juttatásában közreműködött." A jelentés e részletéből érdekes dolgok derülnek
ki: először is az, hogy a város urai főleg az igazi, vezető, másokat is meggyőző
kommunisták (pl. Fejér József) megbüntetését kívánják, dr. Borzsák esetében
maguk is elismerik, hogy őket a proletárdiktatúra alatt nemigen érte bántódás,
ezt készek írásban is bizonyítani — másrészt viszont az igazgatótanács (főleg
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egyházi emberek és más vezető értelmiségiek) nem hajlandó az egyházat ért
sérelmet megbocsátani, s a volt munkatárssal szemben a legelemibb emberség
megkívánta magatartást is mellőzik, politikai gyűlölettől elvakítva. A kisújszál-
lási pártbizottság birtokában van Borzsák Józsefnek egy levele, az ellenforra-
dalom embertelenségének és egy jobb sorsra érdemes életpálya összetörésének
megrázó dokumentuma. A ma már elsárgult, ceruzával, füzetlapra írt levél
keltezése: Nyíregyháza, fogolytábor 1919. október 19. Többek között ezt írja:
,,... bekerültem újra a legméltatlanabb, előbbi fogságomnál összehasonlíthatat-
lanul terhesebb, veszedelmesebb s egyenesen katasztrofálisnak mondható álla-
potba. A sok nélkülözés, hitvány táplálkozás, fűtetlen cúgos deszkabarak, előbb
Debrecenben 6 nap egy penészes pincében, puszta téglán, teljesen előrölte amúgy
is hitvány egészségemet, mindenkor kevés testi erőmet. Nem okolok, nem vádo-
lok senkit, tudom, hogy nem egyesek bűne, hanem világkatasztrófa súlya az,
ami reám is nehezedik . . .

Mélyen Tisztelt Elöljáróság! Kisújszállás minden számottevő polgára ismeri
előéletemet, törekvéseimet, s jól tudja, hogy szereplésemhez nem fért egy haj-
szálnyi, aminek a béke, tisztesség és becsület ne lett volna az indítéka . . . Pártoló
irat nem szólt mellettem, ellenben becsatoltatott az Egyház részéről — mint
Nagy István ntiszteletű úrtól hallottam, kiforszírozottan, akaratuk ellenére —
a gymnasium értékeiről szóló bizonylat, mely mintegy vádiratként szerepel elle-
nem, noha az értékek Pesten megvannak". „Jól tudom, hogy én Kisújszálláson
többé meg nem állhatok... El kell hagynom a helyet, ahova életem, kezdő
pályám legboldogabb korszaka köt, sokak — a nem tisztán látók ítélete szerint
— megbélyegzett emberként. De mindezek olyan dolgok, amelyek már a jövőre
vonatkoznak.. . Teljesen összeroncsolt egészségi állapotomat tekintve szinte
a jó Istentől sem merek többet kérni, mint hogy családi dolgaimat annyira
amennyire elintézve szegény szeretett boldogtalan kis családom körében halhas-
sak meg." Mint láttuk, ebből az internáló táborból dr. Borzsák csak 1920. feb-
ruárjában került haza, de ezzel kálváriája korántsem ért véget. Vele egyidőben
Szunyoghy Farkas is le volt tartóztatva, Fejér József és Staudner Gyula pedig
ismeretlen helyen tartózkodtak; az igazgatótanács felhívja a tanári kart helyet-
tesítésükre, fizetésüket pedig visszatartja.

Az ellenforradalmi megtorlás újabb, még erősebb hulláma a románok kivo-
nulása után, a „nemzeti hadsereg" védelme alatt következett be. Ujabb letartóz-
tatások történtek, s a letartóztatottakat a hivatalos bírósági eljárás megkezdéséig
Kisújszálláson, a Járásbíróság fogházában őrizték, súlyosan bántalmazták. Pl.
1920 nyarán a hirhedt Héjjas-különítmény egyik osztaga érkezett a városba;
a foglyokat részben Kisújszálláson, részben Fegyvernekre hurcolva kínozták
meg. Dr. Borzsák József későbbi visszaemlékezése így állítja ellentétbe az ellen-
forradalom embertelenségét a proletárhatalom mély humanitásával: „Nem volt
az emberi elaljasodásnak olyan formája, a szadista kegyetlenkedésnek olyan
raffinált felfokozása, amit magához méltatlannak tartott volna. Mi a . . . város-
vezetésünk alatt... soha a humánumtól el nem tértünk és a feddhetetlenséget
és legszigorúbb önkritikát elsősorban mindig magunkkal szemben tartottuk kö-
telezőnek."

Ekkor készült a Szolnoki Királyi Törvényszék számára a rendőrkapitány,
dr. Fekete Lajos részletes jelentése is, amely a kisújszállási proletárhatalom
vezetőit kemény hangon jellemzi és megrója. Fejér Józsefről pl. így szól: „a párt,
majd a szovjet és a direktórium elnöke volt... erős osztály érdeket és uralmat
képviselt: mindig a proletár érdekek kielégítését nézte". A Királyi Törvényszék
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által kiadott (ma is meglévő) vádindítványon neve együtt szerepel 9 kisújszállási
proletár nevével. Eredeti elbocsátó levelük tanúsítja, hogy a szolnoki börtönből
1922. január 22-én, közkegyelem folytán szabadultak ki.

A kisújszállási proletárdiktatúra idején vezető szerepet vállalt négy gim-
náziumi tanár a börtönbüntetésen, illetve az internáláson kívül állásával fizetett
politikai meggyőződéséért. Dr. Borzsák József kétszeri internálása után Monoron,
szülőhelyén tartózkodott, s az egyháztanács utasítására az 1921/22-es tanévre
szabadságot kért. Ezt meg is kapta, de azt is közölték vele, hogy tanári műkö-
dését lehetetlennek tartják, ezért mondjon le, vagy kérje nyugdíjaztatását, ö
erre nem volt hajlandó. Az egyházmegyei bíróság, megvizsgálva ügyét, első, má-
sod, sőt harmadfokú ítéletében is meghagyta őt tanári állásában. Erre a tanári
kar 1921. április 14-i beadványában „a testületből kiközösíti, a tanári kar belső
békessége érdekében még a tanári szobában sem tűrheti meg." Indoklás: ,,a
proletárdiktatúra alatt tanúsított és a tanári tekintélyt úgy a szülők, mint a ta-
nulók előtt lealacsonyító viselkedése . . . mikor is a város legaljasabb söpredé-
kével barátkozott és egy követ fújt". Dr. Borzsák József 1921. május 13-án
Monoron írt válaszában fájdalmasan, de önérzetesen utasítja vissza a rossz-
indulatú beavatkozást: „Vegye tudomásul a t.kar, hogy nem ismerem el ille-
tékességét ahhoz, hogy felettem erkölcsbírói tisztet gyakoroljon... Ami egyes
styláris kifejezéseiket illeti holmi baratkozásokról és kőfúvásokról.. . tiltakozom
az általánosítás ellen az akkor velem együtt szerepelt — ma is állítom: legna-
gyobbrészt derék és becsületes emberek — reputációja érdekében." Egyikükről
ezt írja: „a vele való párhetes valóban baráti kapcsolatra büszkébben s önér-
zetesebben tekintek vissza, mint nagyon sok régebbi összeköttetésre."

Borzsák József ezután végleg Monoron maradt, ahol a cipészmesterséget
kitanulva tengette életét. 1967-ben halt meg. Szunyoghy Farkast 1921. június
9-én Budapesten a harmadfokú egyházi bíróság megfosztotta állásától, nyugdíj-
igényét is elutasította. A tanári testület ő ellene is beadványt készített, amely
a közoktatásügyi népbiztosságát és a gimnáziumból a vallástanárok kitiltását,
kommunista voltát hozza fel bűnéül. Staudner Gyulát Erdélybe való hazatérése
után a hevesnagykunsági református egyházmegyei bíróság fosztotta meg vég-
legesen tanári hivatásától.

Fejér József a börtönből való kiszabadulása után Jászberényben egy kerté-
szetben, majd Miskolcon ecetgyárban dolgozott kishivatalnokként, de az elviselt
testi-lelki szenvedéseket nem tudta kiheverni. 1938-ban írta barátjának, Borzsák
Józsefnek egyik levelében: „Egy orvosom mondotta, mikor egy másikkal kon-
zultált felettem, kezelt szív, igaz, de nem lehet panasz erre a szívre, tudott érezni,
dobogni úgy, ahogy kellett. Ez a szív jó? Lehet, feleltem, de beteg és fáj. Most
annyi idő múltával is mondhatnám, nem gyógyul meg soha. Sem így, sem úgy,
sem fizikailag, sem politikailag. Sőt ha romantizálunk, talán a másvilágon is
fájni fog örökké." Fejér József még abban az évben — 1938-ban — meghalt.
Igazi forradalmi vezető volt; Borok Albert, 1919-es forradalmár így emlékezik
rá: ,,Mi bíztunk Fejér tanárban, követtük, nagyon szerettük. Bele tudott volna
bennünket vezetni akármilyen tűzbe is. Nyílt, őszinte és határozott intézkedései
voltak, ezzel lettünk vele egyek."
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