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Ötvös László

A madarasi antiszemita megmozdulás
Két nap eseményét írom le ebben a fejezetben, ami 1946. május 20-án és

21-én történt Kunmadarason. Fontos dokumentum ehhez a feltáró munkához az
a jegyzőkönyv, amelyet a madarasi pogrommal kapcsolatban, annak második
tárgyalásáról vettek fel. Három bírósági tárgyalás volt összesen: a szolnoki
statáriális bírósági tárgyalás, amelynek a koncepciója az volt, hogy Nagy János
reakciós, nyilas leventefóbktató az értelmi szerzője az eseményeknek. Miután
azonban elfogta a rendőrség Tóth Zsigmondot, aki beismerő vallomást tett, a
bíróság további nyomozást rendelt el, és nem hozott rögtöni ítéletet, hanem az
ügyet átadta a budapesti Népbíróság Öttagú Különtanácsának. Az említett jegy-
zőkönyv ennek a pernek az anyagát tartalmazza. E tárgyalás döntése szerint:
Tóth Zsigmondot, Takács Gergelyt és Nagy Jánost halálra; Kálmán Balázst,
Földváryné K. Tóth Esztert és Fodor Ferencet életfogytig tartó kényszermunkára
ítélték. A harmadik tárgyalás 1946. novemberében volt, ahol Tóth Zsigmondot
életfogytiglanra ítélték, a többiek mindnyájan enyhébb büntetést kaptak, Nagy
Jánost pedig felmentették és szabadlábra helyezték.

A bírósági döntéseket lépésről lépésre a nyomozati anyag részletesebb ada-
tainak feltárása határozta meg. A döntéseknek van egy érzékelhető tendenciája,
ezt látva közelítünk a két nap eseményéhez, amelyet az áttekinthetőség kedvéért
részletekre bontok.

Karcag határában
Nagy János tanítót bíróság elé állították leventeoktatói tevékenysége mi-

att. Az első tárgyalása, a szolnoki Népbíróság előtt, 1945. július 3-án volt
Kunmadarason. A második tárgyalását 1946. áprilisában tűzték ki a szomszédos
városba, Karcagra, május 20-ra, délután 15 órára. Egy hónapnál több idő telt
el a tárgyalás kitűzése, az értesítések kézhezvétele és a tárgyalás időpontja között.
A hír gyorsan elterjedt a községben, pro és kontra beszélgették az újabb tárgyalás
esélyeit.

A község lakosságát foglalkoztatta a növekvő pénzromlás, a tavaszi - az új
termés előtti - szegénység és két áthelyezés. Az utóbbi eseményt feltárják Csörgő
Imre párttitkár főispánhoz küldött levelének következő mondatai: "Különben is
ez már a második ilyen áthelyezés, mert a közelmúltban egy tiszaszentimrei
illetőségű és ottani lakos, nevezett Kiss László lett ilyen körülmények között
Kunmadarasra áthelyezve, holott községünkben is vannak mellőzött egyének,
kik a községi közigazgatásba behelyezhető volna, és a lakosság hangulatát nagyon
felzaklatják az ilyen áthelyezések, mert ez teljesen érthetetlen akkor, amikor a
közigazgatási tisztviselők szanálásáról van szó."

Tóth Zsigmond Csehszlovákiából Magyarországra 1945. december 10-én jött
át, Rajkáról pedig 1946. március hónap közepén érkezett Kunmadarasra. Az
emberekkel beszélgetett, és a zsidókra olyan megjegyzést tett, hogy a község
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lakossága ellenszenvet erezzen irántuk. "Azok tejben-vajban fürödnek, nekünk
meg semmink nincsen." Megjelent az italboltban is, és szóba elegyedett embe-
rekkel, a barátság kedvéért fizetett is italt nekik. A több nyelven beszélő, világot
járt, kisportolt, fekete hajú, bajuszos fiatalember befolyása alá vonta a hozzá
hasonló korú vagy fiatalabb fiúkat. Felfigyeltek a zsidóellenes magatartására.

A karcagi tárgyalásra készültek Madarason. Készültek a vádlók, készültek a
védelmező" tanúk is. Itt kell megemlíteni a két Takács személyét: Takács Ferencet,
a kizárt kommunista párttitkárt, az egyik vádlót; és Takács Gergelyt, a szereplésre
vágyó kisgazdapárti titkárt. Utóbbi védelmére kelt Nagy János tanítónak, hangadó
volt a készülés során, de később is.

Szekérkaraván indult el Madarasról Karcagra a "jegyzőkönyv" tanúsága szerint
körülbelül 250 ember. Közöttük volt Tóth Zsigmond is, akit azonban nem a
községi tanító ügye izgatott, hanem az, hogy a zsidók ellen hangolja az embereket.

Különösek az időpontok: hétfőn délután tárgyalás Karcagon, másnap, kedden,
piaci nap Madarason, ahová a környező községekből, tanyákról érkeznek az
emberek. Ha elítélik Nagy Jánost, akkor azért; ha bármi történik vele, akkor
azért lehet okolni a zsidókat. Erre jó alkalom a piac. Nem véletlen, hogy Tóth
Zsigmond is ott van a tömegben.

A tömeg Madarasról történt elindulása után valaki - esetleg többen is - tele-
fonált a karcagi rendőrségre, és értesítette őket a helyzetről. így az érkezőket
rendőri készültség fogadta Karcag határában. Amíg a "tárgyalás" folyt a rendőrség
és a tömeg között /ahol a szóvivő Takács Gergely volt/, karcagi emberek jelentek
meg, és kezdték híresztelni, hogy két gyermek eltűnt Karcagon. Amikor a tömeg
minden tagjához eljutott a hír, Tóth Zsigmond elérkezettnek látta az időt, hogy
ő is akcióba lépjen ... "Rögtön kijelentette a hírrel kapcsolatban, hogy biztosan
a zsidók tűntették el a karcagi gyermekeket. Mondta, hogy Szlovákiában is for-
dultak elő hasonló esetek, s azért ott több zsidót fel is akasztottak, lámpavasra
húzta őket a nép. Az oldalán lógó tőrre mutatva kijelentette, hogy az is hasz-
nálatban volt ott a zsidók ellen. Eközben jött-ment, sürgött-forgott a tömegben,
s hangos kijelentésein felül egyiknek-másiknak valamit súgott is a fülébe." '

Ezután Takács Gergely szólt a néphez, és megerősítette a zsidóellenes han-
gulatot. Ilyen körülmények között hiábavaló volt a rendőrök szava, intézkedési
szándéka. Hiábavaló volt az elővezető parancs felmutatása, még a figyeleztető
lövés leadása is. A tömeg nem engedelmeskedett. Végül is visszatértek Madarasra.
Közben kapták ugyan a hírt, hogy mégis beengedik a városba a madarasiakat,
de nem fordultak vissza, hanem folytatták útjukat Madarasra. Voltak olyanok,
akik a puskalövésre hivatkozva szorgalmazták a hazamenetelt.

A madarasi tömeg Nagy János tanítót is magával hozta, aki arra buzdított,
hogy a községbe érkezve fogalmazzanak egy folyamodványt a felsőbb hatóság-
hoz. Úgy is történt. Útközben elhatározták, hogy az ipartestületbe mennek, és
ott kérvényt írnak az igazságügyi miniszternek, hogy a legközelebbi tárgyalást
Kunmadarasra tűzze ki.

Közben azonban még történt valami, amiről hadd számoljon be a helyszíni
tudósító: "Mikor estefelé visszaérkezett a kunmadarasiak csoportja a faluba, egy
kisebb társaság elmaradt a falu szélén, hogy bevárja a vádlókat, akik külön
szekéren jöttek. Takácsék meg is érkeztek, s felszólították őket a megállásra, és
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ekkor a kommunista pártból kizárt tagok a feltartóztatottakra több lövést adtak
le. A tömegből többen a rendőrségre futottak és jelentették, hogy Takácsék jog-
talanul használnak fegyvert, és a rendőrség a fegyvereket kobozza el. A kiküldött
rendőr a tömeg nyomására Takácsékat bekísérte az ipartestület székházába, ahol
a Karcagról visszaérkezettek gyülekeztek, a tömeg nőttön nőtt."

Az ipartestület székházában
A Karcagról visszaérkezettek egy része haza sem tért, hanem egyenesen az

ipartestületbe ment. Mások is csatlakoztak hozzájuk. A rendőrség Takács Ferencet
is odakísérte. Ennek a nyilvános gyűlésnek kettős célja volt: a kérvényhez csa-
tolandó ív aláíratása, és a Nagy János tanító ellen tett feljelentés visszavonásának
kieszközlése. Takács Ferencet már ezért kísérték az ipartestületbe. A tömeg őt
vádlónak, zsidóbérencnek nevezte. A rendőrség azonban nem engedte, hogy Ta-
kács és a felesége a tömegbe kerüljön, védte őket, mikor pedig úgy látta, hogy
a hangulat emelkedik, elkísérték őket a rendőrségre, ahonnan reggel öt órakor
mentek csak haza.

Este viszont még történt más is. Egy küldöttség felkereste Wurczel Ferencet,
a Szocdem párttitkárát /aki zsidó ember volt/, és arra szólította fel, hogy menjen
az ipartestület székházába. Erről a jelenetről a "jegyzőkönyv" azt írja: "Wurczel
Ferenc eleinte nem volt hajlandó bezárt lakásából kijönni, amikor azonban Vona
József V.r. vádlott közölte, hogy a tömegnek az a kívánsága, hogy jelenjen meg
az ipartestületen, és ott vonja vissza a vallomását, és miután egyben Vona József
arról is biztosította, hogy semmi bántódása nem történik az úton - kijött a la-
kásából, és a tömeg közé állt. Vona József... volt közvetlen mellette. A tömegből
valaki így szólt: Ni, ki mert jönni. Wurczel Ferenc valamit válaszolt, s azután
megindultak az ipartestület irányába. Mikor megérkeztek, az ipartestület előtti
gyalogjárót megszállva tartotta az ott lévő tömeg, s így Wurczel Ferenc - aki
lakásából az ipartestületig a gyalogjárón haladt - kikerült az úttestre. így azután
nekitámadt a tömeg: öt fogát kiverték, a koponyáját és a homlokát megsebesí-
tették, és úgy összevissza rugdosták, hogy egyik oldalbordája is elrepedt. Sérü-
lései 20 napon túl gyógyultak. Bántalmazóinak kilétét megállapítani nem lehe-
tett." /6J

Tőth Zsigmond itt is megvárta a "kellő" pillanatot, amikor feszült a helyzet
Nagy János és vádlói között, megszólalt: "Értesüléseim szerint az éjszaka fo-
lyamán a zsidók Nagy Jánost el akarják hurcolni a lakásáról, ezért őrizni kell
ŐL Ott mindjárt helyben meg is szervezte az őrséget, jelszót is adott nekik /Pest-
Szolnok/, és utasította őket, hogyha valami történik az éjjel, azonnal keltsék fel
őt. Azt is mondta még az ipartestületben egybegyűlteknek, hogy másnap mindenki
legyen a piactéren, mert ott valami történni fog, lehet, hogy zsidóverés
is lesz." n j

A tömeg ezután eloszlott, hazamentek. Az őrök valóban teljesítették a "szol-
gálatukat" Nagy János házánál, az elkészült kérvényt Retzer Henrik és Tóth
Zsigmond vitték el hozzá késő este.

A jegyzőkönyv megemlíti, hogy a rendőrség még azon az éjszakán intézkedett,
erősítést kért és kapott is Karcagról, Kunhegyesről. így a helybeli rendőri kar-
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hatalom létszáma megemelkedett, volt közöttük főhadnagy, hadnagy és alhadnagy
is . / 8 V

A piactéren
A hajnali órákban K. Elek és E. Imre teljesített őrséget Nagy János tanító

lakásánál. Korán, 5 óra körül mentek Tóth Zsigmondhoz, a "parancsnokhoz",
és közölték vele, hogy az elmúlt éjjel nem történt semmi rendkívüli. Amíg ké-
szülődött és felcsatolta a tőrét, elmondta, hogyan dobott be egy zsidót Pozsonynál
a Dunába. Ezután mentek a piactérre, ahol már sokan voltak: vidéki árusok és
vevők, helybeli és környékbeli piacolók, zsidók és magyarok együttesen több
százan.

Egyik adatközlőm elmondta, hogy ő hallotta, amikor Tóth Zsigmond megadta
a jelszót a támadásra. Ezzel biztatta az embereket: "Na mostmár kezdődhet
a tánc!" Meg is kezdődött a verekedés:"... Férfiak, nők össze-vissza kezdték
kiabálni: A zsidók elrabolják, és kolbászt, szalámit csinálnak gyermekeinkből,
verjétek, üssétek agyon őket! Leghangosabb, legrettenetesebb volt Földvári Sán-
dorné K. Tóth Eszter XI. r. vádlott. Mint egy fúria üvöltözött, és ütötte a zsidókat
- kik neki semmit nem vétettek - kézzel, bottal, kerítésléccel ... De ugyanígy
kivetkőztek emberi mivoltukból a többiek is. Elhitték - uszításra - , hogy ismét
szabad bántani, megölni embereket pusztán azért, mert zsidónak születtek. A
mozgalom vezetőinek, szervezőinek kiülhetett arcára a torzmosoly, amit akartak
beteljesedett: Kunmadaras az idő szekerén visszament az 1944. év fasiszta és
nyilas korszakába, s egynémely lakói úgy cselekedtek, mint az akkori fasiszta
és nyilas gonosztevők." ' J

Az elrettentő piactéri események részleteit a következőkben tárom fel: "Fisch
Vilmos 55 éves zsidó származású kereskedő a reggeli vonattal érkezett Tisza-
szentimréről Kunmadarasra. Hét és nyolc óra között már a piacon volt, és ott
hallotta, hogy az emberek arról beszélnek, hogy a zsidók ellopják és meggyil-
kolják a magyar gyerekeket. Hallotta azt is, hogy az emberek azt mondogatják
várakozásteljesen: "Érik a gyümölcs, érik a gyümölcs". Rögtön arra gondolt,
hogy a tömeg ... készül valamire. Ezért csitítani és a vád képtelen voltáról meg-
győzni igyekezett a népet, de egy férfi durván rászólt: "Menjen innen a fenébe",
majd Földvári Sándorné ... nekitámadt, és puszta kézzel összevissza verte. Ezt
látva a többiek is .. nekiestek és ütötték... " ' J Sértett elmenekült, akinek a
sérülése 8 napon belül gyógyult.

A következő jelenet Klein Sándor és felesége megtámadása volt. Egyik adat-
közlőm erre vonatkozóan a következőket mondta el: "Azon a reggelen, amikor
a megmozdulás volt, a következő eset zajlott le: a jelenlegi park helyén volt a
piac. Az iskola udvarát deszkakerítés választotta el az akkori piactértől. Ott vá-
sárolták fel a tojást. Ott, a kerítés mellett volt a tojásos láda, amelyikbe Klein
Sándor a megvett tojásokat gyűjtötte. Jött Ruszki Juliánná, hogy vesz néhány
tojást. Meg is egyezte az egyik asszonytól darabonként 1 pengőért, a zsidó ke-
reskedő pedig megjegyezte az eladónak, hogy ő 11 óra után 3 pengőért meg
tudja venni a tojásait. Az ő tájékozottsága órapontosságú volt, tudta, mit és hogyan
lehet venni és eladni. A venni szándékozó asszony megdühödött, és felindultsá-



85 Itt vagyok honn

gában rátámadt a zsidó kereskedőre."/13-/ Egyik percről a másikra felfokozódott
a verekedés. Az ütlegelésben többen is részt vettek, asszonyok és lányok támadtak
a kereskedőre. Bekapcsolódott a verekedésbe Somogyi Bálint is, akinek a tevé-
kenysége kiemelkedett A házaspár védekezésül a "vérvád" képtelenségét hang-
súlyozta, de azzal nem törődött senki. A házaspár közben elmenekült A jegy-
zőkönyv tanúsága szerint a sértettek magukhoz vették két fiú gyermeküket, és
kimentek a Szilvási tanyára. Ott a kútnál kezdték mosogatni a sebeiket, amikor
Fogarasi László és társai észrevették őket, otthagyták a disznókat, amiket őriztek,
bementek a tanyába, és megverték az odamenekült családot A sérüléseik 20
napon belül gyógyultak meg.

A piactéri jelenet következő sérültjéről a jegyzőkönyv így ír: "Lázársfeld István
volt a következő áldozat, aki sorra került a piactéren. Budapestről érkezett meg
reggel, és nyomban kiment a piacra. A tömeg nekiesett, ütötték, földreteperték,
csizmával rugdosták. Salángi Imréné ... is a bántalmazok között volt." Sértett
elmenekült sérülése 8 napon belül gyógyult meg.

Az utcai verekedések
A piactéren lezajlott események után különböző helyeken törtek ki vereke-

dések. Néhányan Tiszafüred irányába indultak. Útközben meglátták Hasznos
László boltost, és rátámadtak. Nemcsak bántalmazták, hanem a boltját is ösz-
szeborogatták. Sérülése 8 napon belül gyógyult meg.

Egy másik csoport a piactérről Rosinger Gyula lakása felé tartott A zsidó
család a reggeli verekedés hírére bezárta az ajtót. A megérkezők is így találták.
M. Gizella feszegetni kezdte a kisajtőt, kinyitva berohantak az udvarra, Rosinger
Gyulánétól követelték az eltűnt gyereket, majd kirángatták az utcára, és ott meg-
verték. Közben a férjét is véresre verte a tömeg. Részt vettek az ütlegelésben:
B. Nagy Lajosné, Kusák Margit, Kántor Julianna és mások. A sebesülések 20
napon belül gyógyultak meg.

A jegyzőkönyv a további, megrendítő eseményről így számol be: "Neulander
Ferencék a piactértől a 4. vagy 5. házban laknak. A délelőtti órákban egy 10-15
főből álló csoport ide is eljutott... K. Tóth József vezetésével. Betörték a kaput,
bahatoltak az udvarra és követelték, hogy adják elő azt a telefont, amelyiken
Karcagra telefonáltak előző napon. Miután közölték, hogy nincs ilyesmi a há-
zuknál ... Földvári Sándomé - emiatt nincs ellene vád - úgy szájon vágta Ne-
ulander Ferencet, hogy elöntötte a vér az arcát, és azt kiabálta: üssétek agyon
a zsidót; olyan volt, mint egy veszett állat. A kerítésből kitört egy deszkadarabot,
és azzal is ütlegelte. Neulander Ferencet és feleségét is kituszkolták az utcára,
és itt azt ordítozták feléjük: kell nektek zsidó népbíróság, ez is a népbíróság,
és ütötték őket." Az említetteken túl még 2 férfi és 5 nő vett részt. Neulander
Ferenc a bántalmazásokból keletkezett sérüléseibe később belehalt, a felesége
sebei 8 napon belül gyógyultak meg. -/

Weinberger Ernőnek a verekedés hírére félelme támadt, bezárta az üzletet,
és feleségével együtt a szomszédék, Bácsa Bálinték padlására rejtőztek el, ahova
magukkal vitték Ilona nevű leányukat is. Csatári Ferenc, Földvári Sándomé és
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mások rájuk találtak, és leparancsolták őket a padlásról. Heves verekedés során
olyan sérülést szenvedett a házaspár, hogy 20 napon túl gyógyultak meg.

Délelőtt 11 óra körül támadták meg Kohn Józsefet és feleségét. A 70 éves
férfit kivonszolták az utcára, ahol többen ütni kezdték, aki dávidi bölcsességgel
halottnak tetette magát, így menekült meg a további bántalmazástól. Feleségét
és Sándor fiát is súlyosan ütlegelték. A verekedésben részt vettek: Kálmán Balázs,
Juhai Imre, ifj. Tóth Gyula, Földvári Sándorné és mások. Kohn József sérülése
20 napon belül, a felége és fia sebei pedig 20 napon túl gyógyultak.

Weisz Bertalan a Kunhegyesi utcán lévő üzletében kapta a hírt, hogy a pi-
actéren megtámadták a zsidókat. Az üzletét bezárta, és elmenekült a vasúti ál-
lomásra, ott elrejtőzködött egy vagonban. Nemsokára rátaláltak, és visszakísérték
a Nagy Gergely utcáig, ahol a piactér felől érkezőknek ezekkel a szavakkal
adták át az említett sértettet: "Na zsidó, most nem zsidó népbíró ítélkezik feletted,
itt lesz a népbíróság." ' ' Bottal, kézzel bántalmazták a következők: Földvári
Sándorné, Bérezi Balázsné és mások. A sértett kezével védekezett, s az két
helyen tört el az ütések alatt. A sérülése 20 napon túl gyógyult.

Itt a megérkezett rendőrtisztek közbeléptek. Szétoszlásra szólították fel a tö-
meget, amely 100 körül lehetett. A jegyzőkönyv a következőképpen rögzíti az
eseményeket: "A tömeg a felszólításnak nem tett eleget, mire a főhadnagy és
az alhadnagy beültek az ott várakozó kocsijukra és elhajtottak anélkül, hogy a
közelükben tartózkodó és cső alá töltött fegyverrel felszerelt LVII. r. Zimán
Antal, LVIII. r. Katona Imre és LIX. r. Kocsis József közrendőröket - akik közül
Katona Imre és Kocsis József csak 1946. évi május 1-én léptek a rendőrség
kötelékébe próbaszolgálatra - bármiféle utasítással ellátták volna." '

Itt meg kell jegyezni valamit. A rendőrök a felszólításon túl mit tehettek volna
még? Riasztólövést adhattak volna le, vagy belelőhettek volna a tömegbe. Egyiket
sem tették, bizonyára azért, mert még véresebb eseményeket idézhettek volna
elő. Elmentek tehát, hogy a község lezárása ügyében segítséget kérjenek, ami
meg is érkezett.

A tömeg Kuti Ferenc lakásához ment, aki nem messze lakott az előbbi helytől.
Kifeszítették az ajtajának zárát, és behetoltak hozzá. Nyomban ki is jöttek onnan
és kiabálták: "Fegyver van nála!" Ekkor az emberek odafordultak a közelben
lévő rendőrökhöz, hogy a konyhában tartózkodó Kutit fegyverezzék le. Azok
bementek hozzá, nem sok idő múlva kijöttek és közölték, hogy nins nála fegyver.
Később maga is kijött az udvarra, mire az ott lévők megtámadták, ütlegelni
kezdték, valaki lágyék táján meg is szúrta. Ezután a tömeg távozni kezdett,
Kálmán Balázs azonban egy vascsővel a fejére kettőt, egyet pedig a szájára
ütött. A sérültet elszállították a karcagi kórházba, aki egy jó hónap múlva, jú-
niusban belehalt a sérüléseibe.

Déli pihenőjét tartotta egy csoport, akik a röptéren dolgoztak. Eljutott hozzájuk
a hír, hogy K. Tóth Sándornak is eltűnt két gyermeke: "így azok hatása alatt
VIII. r. Szarka Imre vádlott a Kunmadarasról feléjük igyekvő Rodinger József
sértettől megkérdezte: Talán félti a ruháját, hogy úgy siet? Rosinger József azt
felelte, hogy nem fél ő száz magyartól sem, mire VIII. r. két tégladarabot felkapva
utána eredt Rosinger Józsefnek. A VIII. r. vádlottat követték Kota Imre és fia-
talkorú Nagy Bálint vádlottak is. A hajszát Vincze Sándor vádlott is észrevette,
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s oldalról maga is sértett felé szaladt; az éppen vizet hozó fiatalkorú Uj Ferenc
vádlott pedig elébe került Rosinger Józsefnek. Ekként bekerítve valamennyien
közrefogták a sértettet, támadni azonban nem mertek /nyiszlett, cingár vala-
mennyi/, mert a bűnjel somfabot még nála volt. Mikor azután a hatalmas, erős
fizikumú Vona József V. r. vádlott is odaért, egyszeriben megváltozott a helyzet,
kitépte a sértett kezéből az említett egyedüli védőeszközt úgy, hogy a sértett
mostmár teljesen ki volt szolgáltatva támadóinak. Szarka Imre nyomban puszta
kézzel szájon is vágta úgy a sértettet, hogy az hanyatt esett. Azután valamennyien
ütötték akként, hogy a bűnjel bot többszörösen kézről kézre járt, s azzal mértek
hatalmas csapásokat sértett valamennyi testrészére. Uj Ferenc fiatalkorú vádlott
a bűnjel kövekkel is - melyeknek egyike csupa vér most is - ütlegelte az 53
éves Rosinger Józsefet. Azután eltávoztak, s akkor a sértett még életben volt,
sőt fekvő helyzetéből a földről még föl is állt. - Amikor a vádlottak ekként
eltávoztak, három ismeretlen karcagi ember ment a sértetthez, és a bűnjel bottal
tovább ütlegelték őt. Ekkor törött el eme ütőeszköz".' ' A bántalmazásokból
származó sérüléseibe ott a helyszínen, mée azon a napon belehalt. Rosinger
Józsefet a madarasi temetőben temették el.

Kisebb bántalmazást kapott Vajda Andor és Klein István. A megvert keresz-
tyénekről már előbb megemlékeztünk. Kempfnek Ede állatorvos esetéről az egyik
adatközlőm elmondta, hogy elment a támadó tömeg a lakásához. "Amikor oda-
értek, valaki megszólalt a tömegben, hogy ezt az embert nem kell bántani, mert
az sokat segített, amikor az állatainkkal bajban voltunk. És az emberek elmen-
tek." ^ A két nap eseményének záró mozzanatáról, a községháza nagytermében
lezajlott gyűlésről meg kell még emlékeznünk. A pártok képviselői, a község
lakói közül többen megjelentek ott. Takács Gergely elnökölt. A gyűlésről jegy-
zőkönyvet készítettek. Néhány mondatot hadd idézzek ebből: "A pártközi érte-
kezlet sajnálkozik a megtörténtek felett, felszólítja Takács Ferencet és feleségét,
hogy Kunmadaras községet hagyják el. Felszólítja továbbá az értekezlet Kun-
madaras község zsidó lakosságának azt a részét, amelyik nem hajlandó beillesz-
kedni a község demokratikus életébe, hogy saját maguk érdekében a falut hagyják
el, mert a pártok érettök felelősséget vállalni nem tudnak." f

A gyűlés jegyzőkönyvét Takács Gergely vitte el személyesen Polonyi Szűcs
Lajos vármegyei rendőrfőkapitányhoz, és adta át neki. A kapitány ugyanis közben
már megérkezett Kunmadarasra. A községet az ő megérkezése, valamint további
erősítések jövetele után körülzárták, és a nyomozást elkezdték, amelynek során
több száz ember közül szűrték ki az eseményekben, a verekedésben részt vetteket.
A kihallgatás napokon át, általában rendben zajlott le, bár szivárgott ki olyan
hír is, hogy néhány esetben "keményebb kéz" is érezhető volt. Végül is 59
személyt találtak vétkesnek, akik ellen lefolyt a bírósági eljárás, és különböző
időtartamú büntetést kaptak. A pogrom harmadik tárgyalásán életfogytiglanra
ítélt Tóth Zsigmond 1956-ban a börtönből kiszabadult, és kiszökött Magyaror-
szágról. A többi elítélt a büntetését letöltötte. A büntetettek közül azóta sokan
meghaltak, mások elköltöztek Kunmadarasról. A megmaradtakat, a nagyközség
lakosságával együtt - a négy évtizede végbement sajnálatos eseményre vissza-
tekintve - élteti a hit, hogy az igazi emberiesség győzedelmeskedni fog az em-
bertelenség felett.
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Összegezés - összefüggések

Nem fejezhetem be ezt a tanulmányt úgy, hogy néhány összefüggésre ne
hívnám fel a figyelmet. Nem biztathatom magamat azzal, hogy teljesen meg
tudtam fejteni a kérdéseket. Ha néhány igazi feszültségi pontot felvillantok,
amelyre az olvasó történelmi tapasztalata - és a dolgozat - alapján felel majd,
nem volt hiábavaló ez a munka.

A vérvád kérdése
A korábbi irodalomból ismert ennek az a változata, hogy a zsidó templom

felszenteléséhez keresztyén személy vérét használják fel. Egy másik formája a
vérvádnak az, hogy a pászkába vért tesznek. A harmadik pedig, amivel én még
nem találkoztam, csak az 1946-os pogromok kapcsán, hogy keresztyén gyerekek
húsából kolbászt készítenek.

A kérdéssel kapcsolatos válaszom előtt két megjegyzést teszek, az egyik a
lélektan, a másik az intelligencia területéről való.

A lélek rendjéhez, törvényszerűségéhez hozzátartozik az, ha valamit elfogad
a személyiség, az meghatározóvá lesz számára, függetlenül attól, hogy megtörtént
eseményről vagy kitaláltról van szó csupán. A vérvád esetére vonatkoztatottan
ez azt jelenti, hogy az emberek lelki tudatában az elfogadott vérvád olyan módon
hatott, mintha az igaz lenne. Megdöbbentő, ha belegondolunk, hogy a rosszhi-
szemű" híresztelésnek milyen szörnyűséges következményei lehetnek.

Fábri Zoltán írta a harmincas években a zsidókérdéssel kapcsolatosan a kö-
vetkezőket: "Az antiszemitizmus mindig és mindenütt intelligenciahiányra, önk-
ritika-képtelenségre mutat." ^ '

Most idézek egy beszélgetést, amely arról a témáról folyik, hogy kolbászt
töltenek a zsidók a magyar gyerekek húsából. A híresztelések idején egy 70
éves zsidó asszony megkérdezte a vele beszélgető magyar asszonytól: Hát el
tudja ezt képzelni a zsidókról? A magyar asszony így válaszolt: Azt beszélik az
emberek! Az előbbi két megjegyzés tükröződik tehát a magyar asszony
válaszában. Ő nem tudja, de beszélik a faluban!

A vérvád változatai az ószövetségi kijelentés és a ráépülő zsidó teológia alapján
teljességgel képtelenségek. Gondoljuk a hatodik parancsolatra, amelyik kimond-
ja: Ne ölj! A vér és a lélek szentséges kapcsolata is kizárja a vérvád lehetőségét.
A vérvád harmadik változatának van valami leleplező jellege. Ez érzékelhető
is. Egy Madarasra került rosszhiszemű, antiszemita személy egy-két karrierista
kortársával felröppentették a "kolbászt töltenek" vérvádat. A fertőződött lélek,
ha tudatlansággal párosult, félelmetes dolgokra lett képes. E vérvád hangozta-
tójának nem számított a következmény, az emberi áldozatok száma, a község
hírneve, sőt a zavarosban még halászhattak is.

A gazdasági háttér
Igen bonyolult és összetett a gazdasági helyzet, amely kihatott az emberek

életére. A második világháború befejeződése után egy jó év telt el. A háború
borzalmai, az infláció következményei, a cserekereskedelem labirintusai, a pa-



89 Itt vagyok honn

raszti élet legszegényebb időpontja - sem ó termés, sem új nincs - mind - mind
befolyásolta az embereket. Bevált módszere az embertelenségnek az antiszemi-
tizmus, amelyik kimondja: mindennek a zsidók az okai.

Ide lehet kapcsolni a zsidó kereskedő" - eladó és paraszti vevó" ellentétét, a
kedvezményezettek és a magukra hagyatottak feszültségeit. A deportált zsidók
holmiját egyesek elvitték, a hazakerültek a puszta megjelenésükkel az ügy ren-
dezésének kérdését vetették fel, arról nem is beszélve, milyen feszültséget tá-
masztott, ha egy-egy ruhafélét felismertek az embereken. A földhözjuttatottak
kemény munkája és pillanatnyi szűkös helyzete egyrészről, a zsidó kereskedők
gyorsabb eredményei másrészről szintén feszültséget támasztott Mindezeket fel
lehetett és fel is használták az ellentét szítására.

A pártok viszonya
A helyi viszonyok és összefüggések előtt tegyünk egy kitekintést az országos

helyzetre. A Politikus pályák c. könyvben olvassuk a következőket: "Ami a
legfontosabb, és ezt több tíz-, talán százezer pártaktivista bizonyíthatja: Rákosi
dinamizmusa harcos fellépésre, de türelemre, az emberek sokféleségének meg-
értésére és főleg: becsületes szolgálatára intett és oktatott is bennünket. Sikerrel
vezette azt a harcot is, ami a népi demokratikus fejlődés továbbviteléért folyt,
és szükségképpen együtt járt a kifejezetten antikommunista, szovjetellenes erők
fokozatos kiszorításával. Sajnos azonban, amint ismeretes, nagyrészt az ő hibá-
jából már ekkor is tapasztalhatók voltak a jelei annak a később mindinkább
előtérbe került vonalnak, amely a szövetségesek lekezelésére, majd olyan egykori
szövetségesek mellőzésére, kiszorítására vezetett, akikkel együtt kellett volna
haladni a népi demokrácia útján." íme, 1946 körül ilyen tényezőre is te-
kintettel kell lennünk, ez ugyanis nincs hatás nélkül a különböző párttagok között.

A Kommunista Párt titkára Kunmadarason Takács Ferenc volt. A röptén mun-
kásból lett vezető nem látta át a község helyzetét, egyesek szerint karrierista
hajlam is volt benne. Az idekerült és az idevalósi párttagok között feszültség
keletkezett több kérdésben. Le is váltják, sőt ki is zárják a pártból a baloldali
elhajlót. Az ellentétet az is motiválta, hogy a kunmadarasi származású kmmu-
nisták nem léptek fel olyan agresszíven Nagy János tanító, volt leventeoktatóval
szemben, mint az előbbi vádlója. Takács Ferenc és Wurczel Ferenc szocdem
párttitkár azonban vállalkozott erre. Mint vádlóknak, veszélybe került az életük,
de a zsidó származású Wurczel helyzete még nehezebb lett, mert az antiszemita
uszítás a leventeoktató vádlóit és védelmezőit szembefordította egymással, sőt
elmélyítette a feszültséget.

A Kisgazda Párt titkára Takács Gergely volt ebben az időben. A koalíciós
pártok egymáshoz való viszonyát, problémáit az erőviszonyok tendenciáját ő
nem látta. Nem is láthatta. A tüntetés, amit ő vezetett, nem használt senkinek.
Nagy Jánosnak majdnem az életébe került, a felvonulásaival országos pártközi
botrányt váltott ki, az ő naivitását kihasználva embereket tudott Tóth Zsigmond
a helybeli zsidóság egy része ellen fordítani.

A Paraszt Párt titkára Molnár Gergely volt, aki nem vett részt az események-
ben. Amikor azonban értesült a pogromról, akciót kezdeményezett a helyzet
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megoldására. Barátai - közöttük jelentős párttagok is - azon a véleményen voltak,
hogy pillanatnyilag "a szekér viszi a lovat". Ezek a jószándékú erűk azonban
csak a rendőrség megérkezése után tudtak hatni.

A rendőrség beavatkozása
A rendőrség szerepe, beavatkozása nagyon fontos a madarasi antiszemita meg-

mozdulás megfékezésében. Nem tudjuk egész pntosan a számát a május 20-ról
2l-re virradó éjszakán a községbe érkező rendőröknek. Az biztos, hogy erősítést
kértek és kaptak. Az esti ipartestületi jelenetnél a helybeli rendőrök intézkednek,
ők fegyverezik le Takács Ferencet, aki használta a fegyverét, amikor a tömeg
az ipartestületbe irányította őt. Elgondolható, hogy míg a szolgálatos rendőrök
Takács Ferencet a rendőrségre kísérték életbiztonsági okokból, aközben vezették
fel Wurczel Ferencet az ipartestületbe, akit megvertek, mire visszaérkeztek a
szolgálatos rendőrök. Ezután tudtak csak intézkedni, Wurczel Ferencet bizton-
ságba helyezni.

Másnap a megerősített rendőrség jelen van, de - amint említettem - a számukat
pontosan nem tudjuk. Az viszont ismerős, hogy május 21-én, a délelőtti órákban
két rendőrtiszt - az egyik főhadnagy, a másik alhadnagy - odaálltak a tömeg
elé, és szétoszlásra szólították fel a lincselőket, amikor a felszólításnak nem
engedelmeskedtek, gyorsan elhajtottak a kocsijukkal, hogy teljes támogatást kér-
jenek Szolnokról, Kunhegyesről, Karcagról, esetleg Budapestről is. Azon lehet
vitatkozni, miért ezt a megoldást választották, és miért nem mást!? Az viszont
már vitán felül áll, hogy a segítség folyamatosan érkezik, sőt a kora délutáni
órában Polonyi Szűcs Lajos vármegyei rendőrfőkapitány is megérkezik Szol-
nokról, és ekkor megtörténik a község lezárása és a tettesek kézrekerítése.

Tóth Zsigmond szerepe
Nevezettről eddig is többször volt már szó. Szerepléséből kitiínik, hogy an-

tiszemita. Ez egyértelmű. Azt már nem tudjuk pontosan, hogy kikkel és milyen
mély volt a kapcsolata helyben, az ország határán belül, valamint a határainkon
túl. Szerepének provokatív jellegére az utal, hogy amikor megkezdődik a ma-
darasi zsidóverés, ő £Utf.nik, s a községből való távozása után jó két hét múlva
fogták el Rajkánál. a ' Fellépései /a karcagi határban, az ipartestület székhá-
zában, a piaci verekedés megindításánál is/ a "kellő" pillanatban történtek, hogy
a tömeget a zsidók ellen fordítsa.

Tóth Zsigmondnak kapcsolata volt a szlovákiai antiszemitákkal, tevékenysége
- a kitelepítések idején - növelte a két ország közötti feszültséget. Magyarország
szempontjából ezek károsan hatottak, rossz hátterül szolgáltak a béketárgyalások
előkészítése idején. Az antiszemita megmozdulások, a madarasi zsidóverés nem
növelte a fiatal magyar köztársaság tekintélyét. Személyét ilyen összefüggésben
lehet szemlélni.
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Nagy Jánosról
Szükséges, hogy Nagy János életéről, szerepéről és bírósági ügyeiről össze-

foglalóan szóljunk. Nagy János Kunmadarason született 1903-ban, református
tanítói oklevelét 1922-ben Jászberényben szerezte meg. Működését Abádszaló-
kon kezdte, szülőfalujába 1927-ben választották meg, ettől kezdve itt tanított,
közben vezette a református dalárdát, és leventefőoktatóként is tevékenykedett.
A náci időszak őt is megfertőzte, de nem menekült el. A Vörös Hadsereg fel-
szabadítását őrhelyén élte át. Később sem ment el Kunmadarasról. A háború
után leventefőoktatói tevékenysége miatt több feljelentést tettek ellene. a J Hét
bírósági tárgyalást folytattak le ellene: volt halálraítélt; volt kegyelmet nyert;
végül is letöltötte a két év két hónap büntetését. Itt halt meg 76 éves korában
1979. február 6-án.

Ki is volt, mi volt a szerepe? Egyik ismerősömmel ujjhegyre szedtük a le-
hetőségeket: köztiszteletben álló tanító; fertőző ideológia hatása alá került ember;
személyes ellenségei által megtámadott személy; bűnbak; vétlen áldozat; meg-
tévesztett emberek közé sodort, büntetésre érdemes közhivatalnok. Nem lehet
azt mondani, hogy csak az egyik, vagy csak a másik volt. Voltak körülötte
emberek, akik az említett értékeléseket külön-külön kizárólagosnak vélték róla,
a különböző vélekedésű embereket ütköztették körülötte, aminek az ítélete őt
terhelte. Ő maga, az említett jellemző helyzeteket - mindegyiket - átélte, végül
is szabad emberként halt meg.

A zsidók szerepe
A Karcagi Napló írója "a deportációból... élve Kunmadarasra hazatért 75-80

kifosztott zsidóra ..." ^ -/ tereli az olvasók figyelmét. Az itt említettek közül
kerültek ki az áldozatok, a súlyosabban és a könnyebben megsebesített szemé-
lyek. Az események ideje pedig 1946. május 21-ének reggelétől a kora délutánjáig
tartott.

A régi faluközösség befogadta a zsidóságot munkájuk következtében. Nem
volt kérdés, hogy valaki zsidó. Mindenki tudta, ki kicsoda, ki mit végez a kö-
zösség javára. Békesség volt a zsidók és a magyarok között, míg a fejekben
rend volt. Amikor ezt a rendet a zsidótörvények által, a Magyarország megszállása
után ránk árasztott szellem által felforgatták, megváltozott a helyzet. A náci
politikának az volt a lényege, hogy szembefordítsa a zsidókat és a magyarokat,
hogy külön-külön könnyebben el lehessen bánni velük.

Száraz György jeles munkájában: Egy előítélet nyomában c. kötetében Vas
Istvánt idézve ezt írja: "Nála szebben, becsületesebben, tapintatosabban senki
nem beszélt még nálunk erről a kérdésről. Hadd forduljak ismét őhozzá segít-
ségért." Majd így folytatja Vas István szavait idézve: "A közvetlen közelünkben
keletkezett új hatalom fegyverekkel fedezett hiedelemvilága olyan fenyegető fer-
tőzet volt, amelynek nyomait viselte ... mindenféle szellemi magatartás, nemcsak
az uralomra törő gyűlölet, és nemcsak a fürge vagy óvatos mimikri, de a dac
és az ellenállás sem maradt egészen mentes tőle; olyan betegség támadta meg
a szervezetet, hogy a védekezés ütemét is a vírus diktálta." A költő idézett sza-
vához a következőket fűzi hozzá: "Igen, ez az. A zsidó polgárság védekezhetett-e
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másként a felsőbbrendtf üldözök ellen, mint az üldözött felsőbbrendűségé alap-
ján? ... Vas István beszél a zsidó polgárság európaiságot fitogtató, bántó
kultúrfölény-tudatáról, s ennek lehangoló vagy éppen taszító hatásairól; de
ugyanígy beszélhetnénk az ugyancsak elriasztó népies gőgről, a félreérthe-
tően fogalmazott és ennek megfelelően félre is értett gyökértudat
ól, az asszimilációt követelő és az asszimilánsokat lenéző magatartásról is.
Még a munkásmozgalommal vagy affeié tartó áramlatok se tudták függet-
leníteni magukat ezektől a hatásoktól." P '

A második világháború után egy évvel az említett feszültség - alkalmazva a
nagyközség életére - valóságos. Azt kell azonban konstatálnunk, hogy azoknak
a zsidó embereknek az erkölcsi súlya /mintegy 60 személy/ távol tartja magától
a támadást. A fertőzés elleni tiltakozásnak lehet tekinteni a község lakosságának
95 százalékát, akik nem vettek részt az antiszemita megmozdulásban.

A megtámadott zsidó emberek közül többen szóban tiltakoznak, jobb belátásra
akarják bírni a félrevezetetteket, ennek azonban nem volt eredménye. Voltak
olyan zsidó családok, akik bezárták az ajtóikat, vagy menekültek a hír hallatára,
ez sajnos "fokozta" az ellenük való indulatokat. A menekülő Rodinger Józsefet
a hirtelen keletkezett vita után verték meg a röptén munkások, és sújtotta halálra
az ismeretlen három karcagi ember, akik eltűntek, mintha a föld nyelte volna
el őket

A megverés nem befolyásolta a lincselőket, de a halál ténye "bizonyos mér-
tékig" igen. Eme példának Kohn József istenfélő zsidó esetét lehet említeni, aki
a támadók előtt halottnak tetette magát, és így kerülte el a további ütlegeléseket.

A nyilas fertőzés, az antiszemita befolyás alá került ember "sziszeg", és le-
leplezi magát, amikor a "zsidó népbírákat" emlegetve támadja a velük kapcsolatot
tartó madarasi zsidó személyeket, nem törődve azzal, hogy ez a kapcsolat va-
lóságos-e, vagy csak az ő gondolataikban van meg.

Végül felidézem azt a faluközösséget, amelyikben az igazi emberiesség hit-
tudatában együtt éltek, dolgoztak a poliszért zsidók és magyarok, keresztyének
és izraeliták, nem egymás ellen, hanem a másikért; nem egymás fölé törekedve,
hanem az egymás értékeinek a megbecsülésében. Ezt a szemléletet ki lehet ter-
jeszteni egy országra is. A különböző gondolkozású emberek munkájukat a né-
pünkért végezhetik, és szolgálatnak tekinthetik. Ez az életstílus a népek nagy
családja körében is megvalósítható.
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