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„Válságos helyzetben
mutatkozik meg az
igazi barát!"
Megemlékezés Nagy János
kunmadarasi tanítóról

1957 januárjában kerültem Kunmadarasra mint általános
iskolai igazgató. A tantestület tagjai között ismertem meg
Nagy Jánosné tanítónőt, Erzsiké nénit, aki minden évben az
első osztályosok tanítását vállalta. Közismert volt közvet-
lensége tanulókhoz, szülőkhöz egyaránt. A község lakóinak
nagy része tanítványa volt. Sajnos férje súlyos emberi
megpróbáltatásokon esett át, aki szintén pedagógusi vég-
zettséggel rendelkezett, de egy időre nem léphetett be az
iskolába. Hogy miért nem, erről kívánok megemlékezni.

Nagy Jánost az emberi megpróbáltatások ártatlanságá-
nak tudatában nem törték meg. Mint a nyárfa, felemelt fővel
járt-kelt szülőfalujában az emberek között. Nagy tisztelet-
nek, megbecsülésnek örvendezett. De mi is történt Kunma-
darason 1946. május 21-én? Egy piaci napon szép számmal
jelentek meg a helybeli árusok sorában a pesti zsidó keres-
kedők is. Mit sem tudtak a felröppentett hírről, hogy
Madarason három gyereknek nyoma veszett Egy asszony,
név szerint Kabai Tóth Eszter hisztérikus kiabálásba kez-
dett, és a pesti zsidókra mutogatva ezt mondta: „Ók voltak
azok! Nézzétek, milyen jól élnek most is, míg mi éhezünk!"
Ökölrázás a zsidók felé. Dőlt, borult minden. Aki tehette,
menekült. Verekedés kezdődött, ami pogrommá fajult. Be-
hatoltak a zsidók lakásaiba is. Két ember áldozatul is esett:
Neulender Ferenc és Kuti Ferenc a kórházban haltak meg.
Sajnos, a helyi rendőrség nem avatkozott be. Veres Péter
közbenjárására fővárosi rendőrök érkeztek a helyszínre.
Ötven személy letartóztatására került sor. Köztük volt Nagy
János tanító is, aki nem is tartózkodott a piacon, ahol a
szomorú események lezajlottak.

A történteket „szlovák provokációnak" tüntette fel a
Demokrácia című lap 1946. június 23-i számában. A felbuj-
tót is megnevezték, Tóth Zsigmond személyében, aki a
Hlinka-gárda fizetett ügynökeként volt ismert. Az is ismert
volt, hogy ez az ügynök néhány nappal korábban érkezett
Madarasra, tehát május 2l-e előtt. A letartóztatottak közé
került ez az ügynök is. A tárgyalást először Kunmadarason
akarták lefolytatni, de Nagy János ártatlansága nagy töme-
get mozgósított, ezért a bíróság Karcagot jelölte meg a
tárgyalás helyszínéül. Nagy Jánost a rokonszenvezők nagy
száma kísérte a város határáig szekéren. A rendőrség a
tömeget nem engedte be a városba, ezért Nagy Jánossal
együtt a tüntetők is visszatértek Kunmadarasra, ahol az
ipartestület épülete előtt a tömeg rögtönzött nagygyűlést
tartott, és kérelmet fogalmaztak meg Nagy János felmentése
érdekében. A bírósági tárgyalást lefolytatták, és elhangzott
a halálos ítélet. Vagyis Nagy Jánosra halálbüntetést szabott
ki a bíróság, míg Kabai Tóth Eszter életfogytig tartó
kényszermunkát kapott büntetésül. Közben elfogták a fel-
bujtó Tóth Zsigmondot is, akit szintén halálra ítéltek.

Fellebbezés folytán valamennyi ítéletet enyhítették, nem is
végeztek ki senkit, bár Nagy János már a siralomházban
tartózkodott.

Meg kell említenem, hogy Nagy János ügyében felesége,
Erzsiké néni lépéseket tett. Ugyanis bátyja Edelényben
református lelkipásztor volt, akivel együtt felkeresték Tildy
Zoltánt, hogy segítségét kérjék Nagy János kiszabadításá-
hoz. Ez sikerült is! Nagy Jánost mint ártatlanul elítéltet
kiengedték a siralomházból. Hazatért szülőfalujába, de az
iskolába nem tehette be a lábát. Amikor Nagy Jánost
személyesen is megismertem, akitől részleteket is hallhat-
tam, elhatároztam, hogy elkérem tőle a bírói végzést és
kérelemmel fordulok a Művelődésügyi Miniszterhez. Sze-
mélyesen felutaztam Budapestre. Az egyik főelőadóhoz
irányítottak, akinek elmondtam jövetelem célját. Megdöb-
bentette eljárásom, hogy volt nekem bátorságom ahhoz,
hogy egy halálra ítélt tanító ügyében kéréssel keressem fel a
minisztériumot. A válaszom: Nagy Jánost a bíróság ártat-
lannak találta és felmentette. De leventeoktató is volt! Erre
felálltam, visszakértem az iratokat, és köszönés nélkül
elhagytam a helyiséget. Egy megértő főelőadót sikerült
találnom, aki egészen másként ítélte meg a helyzetet. A
kérésnek a minisztérium helyt adott, és Nagy János vissza-
térhetett a kunmadarasi általános iskolába, ahol a napközi
vezetését bíztam rá. Ezzel Nagy János rehabilitálása sikerrel
zárult Nem kellett többé távoli vállalatnál segédmunkás-
ként dolgoznia. Érthető, hogy az egész községben nagy volt
az öröm, kivéve azokat, akik Nagy János bűnösségét állítot-
ták. Kunmadarason a választáson a Kisgazdapárt kapott
többséget, ami nem tetszett a kommunistáknak. így a
pogrom nekik is kapóra jött.

A kunmadarasi pert dr. Ötvös László helybeli református
lelkipásztor is tanulmányozta, és nyilatkozatot is adott egy
országos lap részére. Ebből a nyilatkozatból kitűnt, hogy
Kunmadarason 371 zsidó személyt hurcoltak el. A deportál-
tak közül 75-en tértek haza. De az is igaz, hogy Kunmada-
rason nagy volt a háborús veszteség. A hazatért zsidók újra
üzletet nyitottak, gyorsan gazdagodtak, míg a földet művelő
madarasiak szegényedtek. Ez a körülmény is hozzájárult a
kialakult pogrom eseményeihez. A lelkipásztor véleménye
is az volt, hogy a Nagy János tanító melletti rokonszenv
gyújtózsinór lett. Csak egy szikra hiányzott. Ez a szikra a
három eltűnt gyermekről kitalált rémhír lett. Tóth Zsigmond
antiszemita izgatása robbantotta ki a szomorú piaci esemé-
nyeket. Az elítéltek kitöltötték a rájuk szabott éveket, a
zsidó családok - három-négy kivételével - elköltöztek
Kunmadarasról, a faluban pedig hosszú-hosszú időre a
némaság borított fátylat a történtekre. A református és a
zsidó temetőt az innen elköltözöttek kezdeményezésére
közös új kerítéssel egybekerítették, az elhurcoltak emlékére
még 1949-ben állított emlékművet felújították, és 1986-ban,
a 40. évfordulón engesztelő ünnepséget tartottak. A mártír-
ünnepségen dr. Ötvös László református lelkész is beszédet
mondott.

Barátságunk tartós maradt azután is, hogy politikai
okokból lemondtam az igazgatói megbízásról és feleségem-
mel együtt Miskolcra költöztünk. A Nagy családdal kiala-
kult emberi kapcsolatunk itt is tovább élt, meg is látogattak
bennünket Sajnos, Nagy János és szeretett felesége már
nem él. A kunmadarasi temetőben alusszák örök álmukat
De emléküket mi is, míg élünk, szívünkben hordozzuk!

Serfőző János


