
 
Egyházi források Izsák és Orgovány 1919 és 1921 közötti történetéről  Miklós Péter  
Bevezetés Izsák és Orgovány 1919 és 1921 közötti történetéhez igyekeztem egyházi forrásokat gyűjteni. Ennek jegyében kerestem föl Czár János orgoványi plébánost, aki arról tájékoztatott, hogy a plébániai irattárban semmilyen dokumentum nem áll rendelkezésre az általam vizsgált korszakból. Az izsáki plébánián viszont Podmaniczki Imre esperesplébános és Földvári József diakónus szívességéből tanulmányozhattam a kéziratos Historia domust, amelynek lapjaira a kutatott időszakban bőséges és alapos följegy-zéseket készített Kiss Gábor akkori plébános.1 A református egyházközsé-gek irattárának anyaga után hiába érdeklődtem: mind Nagy Árpád izsáki lelkész, mind Prózsa István orgoványi lelkész (akik egyébként mindketten elkötelezettek a történeti kutatások mellett) azt közölte, hogy hivatalukban nincs a korszakból való irat. Kutattam még a Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban is – hiszen a két település katolikus plébániája akkoriban a váci egyházmegye része volt –, ahol azonban csak későbbi korszakból való és a témám szempontjából marginális dokumentumokra bukkantam. A kiadott források közül elsődleges kútfőm az 1894 és 1936 között or-goványi református lelkészként szolgáló Molnár Gergely följegyzéssorozata volt.2 A térség lakosságának korabeli vallási megoszlására és katolikus egyházszervezetére vonatkozó adatoknak a váci püspökség schematizmu-sában néztem utána.3 Jól használhatónak bizonyultak a helytörténeti mun-kák is.4 Orgovány neve a magyar eszmetörténetben és szimbolikus politiká-ban összeforrott a két világháború közötti ellenforradalmi rendszer genezi-sekor megfigyelhető terrorcselekményekkel, s a település neve a szélső-jobboldali paramilitáris szervezetek által elkövetett erőszakosságok és az antiszemitizmus szinonimája lett. Természetesen ez a történeti valóságnak egy koncepciózus és leegyszerűsített narratívája. Izsák és Orgovány lakos-sága ugyan kivette a részét az ellenforradalmi politikai berendezkedés megszilárdításában és annak politikai konszolidációjában, azonban – mint 
                                                   
1  Az izsáki római katolikus plébánia Historia domusa, 1852–1993. (továbbiakban: IHD) 
2  MOLNÁR GERGELY: Orgoványi napló. A szöveget gondozta és az előszót írta: Molnár 

Miklós. Bp., 2002. (továbbiakban: Molnár-napló, 2002.) A témáról ld.: KÁDÁR GÁBOR 
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3  Schematismus cleri Dioecesis Vaciencis pro anno a Christo nato 1920. Vác, 1920. 
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azt a dolgozatomban bemutatott források is igazolják – nem a tanácsköz-társaság idején elkövetett kegyetlenségek miatt megfogalmazódott tomboló bosszúvágy, vagy a kommunistaellenes és antiszemita jelenségek támoga-tásával. A tanulmányomban közölt adatok gerincét adó egyházi följegyzés ké-szítője – Kiss Gábor izsáki plébános – tevékeny szervezője volt az anti-kommunista szervezet, az Ébredő Magyarok Egyesülete helyi csoportjának, s egyáltalán nem bírálta a községben és környékén fölbukkanó zsidóelle-nességet. Mégis: az ő krónikájából is kitetszik, hogy nem az egész izsáki és orgoványi lakosság, hanem annak csak egy kisebb – az izsáki Balog Ferenc irányította – csoportja (mintegy a Héjjas Iván vezette kecskeméti tiszti különítmény alegysége) vett részt a „megtorló akciókban”. Az általam fölhasznált egyházi források alapján megállapítható: az izsákiaknak és az orgoványiaknak keserves tapasztalataik voltak 1919-ben az első magyarországi kommunista diktatúráról. 1919 áprilisában a vörös terror egységei, Szamuely Tibor vezetésével a Duna–Tisza köze több tele-pülésén is megtorló akciókat hajtottak végre, mivel olyan információ volt a birtokukban, amely szerint az ottani gazdák fegyveres ellenforradalmat szerveznek a tanácsrendszer ellen.5 Ennek részeként negyvenhárom orgo-ványi gazdát fogtak el, kínoztak meg, s közülük mintegy húszat végül több-heti fogságba vetettek.6 Mind Kiss Gábor izsáki katolikus plébános, mind Molnár Gergely or-goványi református lelkész följegyzései megerősítik, hogy az orgoványi és az izsáki lakosok közül csak néhányan – akik (ahogyan a későbbiekben olvasható majd) név szerint beazonosíthatóak – vettek részt 1919–1920-ban a – korabeli forrásaim szavával élve – „zsidóellopásokban” és a később nagy politikai vihart kavart 1919. novemberi izsáki rablógyilkosságokban. Az izsáki római katolikus plébániához abban az időben Izsák mellett Orgovány, Páhi és Szabadjakabszállás tartozott. A népesség jelentős része azonban nem ezeken a településeken, illetve településközpontokban élt, hanem azok határában, a nagy kiterjedésű tanyavilágban. A térségben a két meghatározó felekezet a katolikus és a református volt. Izsák lakosságának több mint fele református volt, míg a katolikusok aránya éppen csak meg-haladta a negyven százalékot. Ezzel szemben a Páhin élők csaknem nyolc-van százaléka katolikus volt, tizennégy százaléka evangélikus, s csupán 6,2 százaléka református. Orgoványon a katolikusok aránya majdnem elérte a kétharmadot, míg a helyi reformátusok a lakosság harmincöt százalékát tették ki. Szabadjakabszállás színtiszta katolikus terület volt. Az izraeliták száma a plébánia területén, Izsákon volt a legmagasabb – több mint há-romszáz fő –, míg Páhin csak huszonnégy, Orgoványon pedig mindössze négy izraelita vallású személy élt.7 Az egyéb felekezetek közül említést ér-

                                                   
5  Az 1920-as évek elején a kiépülő rendszer a hivatalos ideológia szintjén is hangoztatta 

ellenforradalmi jellegét, hiszen – a kormánypárti vélemények szerint – mind a polgári 
demokratikus forradalom, mind a kommunista revolúció eredménytelen és sikertelen 
volt, s züllésbe és szétesésbe sodorta az országot. 

6  Vö.: Molnár-napló, 2002. 197–222. p. 
7  SDV 16. p. 
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demel a jelentős orgoványi baptista közösség.8 Az izsáki plébániához tarto-zó települések népességének vallási megoszlása 1920-ban:9  
Település / felekezet Katoli-kus Refor-mátus Evan-gélikus Izraelita Egyéb Össze-sen 

Izsák 8 782 (42%) 11 453 (54,9%) 274 (1,3%) 301 (1,4%) 20 (0,9%) 20 830 (100%) 
Orgovány 1 851 (62,6%) 1 032 (35%) 55 (1,8%) 4 (0,1%) 17 (0,1%) 2 959 (100%) 
Páhi 3 276 (78,3%) 255 (6,2%) 591 (14,1%) 24 (0,5%) 38 (0,9%) 4 184 (100%) 
Szabadja-kabszállás 1 556 (100%) - - - - 1 556 (100%) 
Összesen 15 465 (52,3%) 12 740 (43,1%) 920 (3,1%) 329 (1,1%) 75 (0,2%) 29 529 (100%) 

 Az izsáki plébánia 1920-ban a Hanauer Á. István kormányozta váci püspökség kecskeméti esperesi kerületéhez tartozott, amelynek élén Ta-kács Mihály nagykőrösi plébános, címzetes szőregi apát állt. Izsák plébáno-sa Kiss Gábor volt (aki 1901 és 1930 között szolgált a községben), akinek a munkáját Molnár Lajos segédlelkész segítette. Az orgoványi külkáplán Tóth Imre, a páhi segédlelkész Karácsonyi József, míg a szabadjakabszállá-si külkáplán Kovács Vince volt.10  A forradalmak ideje Az 1918. október 31-i – Károlyi Mihály gróf nevével fémjelzett – őszirózsás forradalom hatásai Izsákon is éreztették a hatásukat. Ennek jegyében 1918 novemberében a községben megalakult a nemzetőrség, valamint – helyi igazgatási és szabályalkotó szervként – a nemzeti tanács. Az előbbinek létrejöttekor nyolcvan tagja volt, a létszámot azonban nem sokkal később harmincra csökkentették, mivel a csoport fönntartása nagyon sokba került (néhány hét alatt elérte a százezer koronát). A nemzeti tanács huszonegy főből – a helyi értelmiségből és a módosabb gazdákból – állt. Mindkét testületet Malatinszky Jenő adóügyi ellenőr szervezte és vezette.11 1919 januárjában azonban – mint Kiss Gábor plébános följegyezte – nagyobb változások történtek.  „Január hóban ismét megjelent egy kormányrendelet, hogy a 21 tagból ál-ló nemzeti tanácsot 42-re kell kiegészíteni éspedig birtokarányban, úgy hogy még a napszámosoknak is hely jusson. Ez az újonnan átdolgozott nemzeti tanács dolgozott, rekvirált, lisztet osztott, február végéig, amikor is lejött a szociáldemokrata körből egy zsidó gyerek, összedoboltatta a né-pet, újraalakította a piacon a nemzeti tanácsot. – Kihagyva ebből a papo-kat, intelligens embereket, a módosabb gazdákat. – Berakatta azonban az úriemberek közül a destruktív érzelműeket és a nép söpredékét. – Így csúsztunk lassan, de biztosan lefelé a lejtőn egészen március 21-ig. – Amikor is megjelent egy zsidó gyerek és megalakította a direktóriumot, 
                                                   
8  Az orgoványi baptistákról bővebben: SOMOGYI, 2001. 153–154. p. 
9  SDV 16. p. 
10  SDV 16. p. 
11  IHD 43. p. 
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elrendelte az új községi képviselők megválasztását. A direktóriumba bevá-lasztattak: Izsák József kereskedő, Kovács Pál ref[ormátus]. ember, Ham-balkó József róm[ai]. kat[olikus]. napszámos. Később, amikor Izsák Jó-zsef kereskedő megtudta, hogy mi az intenciója az új szellemnek, önként otthagyta a megtisztelő díszes állást. – Helyébe beválasztották Vértes Ja-kab helyi zsidó tanítót, aki a helyi intelligencia biztatására el is fogadta e díszes állást és kitartott végig a kommunizmus díszes bukásáig.”12  Az izsáki tanács direktóriumának elnökévé Kovács Pált választották, aki az újonnan – az általános, egyenlő és titkos választójog alapján – vá-lasztott ötventagú képviselőtestületnek is a vezetője volt. A katolikus plé-bános krónikája szerint a helybéli katolikus kör és a polgári olvasókör is jelölt tagokat a testületbe, közülük azonban senkit sem választottak meg, mert – mint fogalmazott – „a nép söpredékével helyettesítették a józan polgárokat”.13 Kiss Gábor szerint az izsáki értelmiség és kisbirtokos réteg egyetlen képviselője volt Nagy Balázs (hatvan kataszteri holdon gazdálko-dó) szőlősgazda volt. Azt is megtudhatjuk a lelkész jegyzeteiből, hogy a községet korábban az úgynevezett Teischler-klikk irányította, amelynek Teischler József, a népbank igazgatója, valamint Barthalos Kálmán gyógy-szerész és Pósch Lipót főjegyző voltak a tagjai.14 1919 tavaszán létrehozták a faluban a népoktatási tanácsot.  „Izsák község összes tanítóit egy népoktatási tanácsba vonták össze, amelynek elnöke lett: dr. Molnár Antal helybéli orvos, zsidó. Kereszteket eltávolították a kat[olikus]. iskolákból, hetenként üléseket tartottak, ahol Marx tanait magyarázták és igyekeztek alkalmazni a helyi viszonyokra. – Katolikus tanítók közül csak egy volt: Kiss Eszter, aki állandóan hangoz-tatta a tanítói karban, hogy le kell rázni a papi uralmat és ragaszkodni kell az új eszméhez. – Továbbá Kulcsár József kántortanítót inkább a nagy jö-vedelemmel és fizetéssel való kecsegtetés, mint az eszme vonzotta.”15  A református pedagógusok közül a helyi lelkész – Veress István – felesége, Winter Sára mellett Báthori Sándor kántortanító és Szilágyi Sándor tanító állt ki a kommün mellett, akik közül az utóbbit emiatt később a presbitéri-um el is bocsátotta állásából.16 „Közben vörös katonák szállták meg községünket – írta Kiss plébános –, lefoglalták iskoláinkat és szipolyozták a gazdákat. – Proletárindulótól és a marseillaise-től hangzottak iskoláink és az egész község.”17 A vörös kato-nák elszállásolásáról a pap megemlítette, hogy a baloldali érzelmű és éjsza-kázni, mulatni szerető tiszteket a református lelkészhez szállásolták, míg hozzá olyanok mentek, akik csak „névleg voltak vörösök és szerették a nyu-galmat és a békét”.18 

                                                   
12  IHD 44. p. 
13  IHD 44. p. 
14  IHD 44–45. p. 
15  IHD 45. p. 
16  IHD 45. p. 
17  IHD 45. p. 
18  IHD 46. p. 
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Az első magyarországi kommunista diktatúra – az 1919. évi tanács-köztársaság – idején történt meg Kiss Gáborral a következő eset.  „Május közepén este 10 órakor zörögnek az ajtómon, hogy nyissák ki. – Cselédem kinyitja és látja, hogy egy csendőr és egy vörös katona áll ott tel-jes fegyverzetben és engem keresnek. – Bevezeti hozzám őket, hol is írás-sal igazolják magukat, hogy egy nagyurat keresnek és házkutatást tarta-nak. – Mondottam nekik, hogy csak kutassanak, én meg aludtam tovább. – Másnap a házbeliektől tudtam meg, hogy minden szobát, ágyat, szek-rényt, padlás, melléképületeket, ólakat, még a kutat is megnézték, és úgy mentek tovább. – Másik héten, amikor a városparancsnokot – Beke Jó-zsef urat – kérdőre vontam a molesztálásért, bocsánatkérés mellett men-tegetődzött és kért, hogy ne haragudjak, hogy neki parancsa volt házamat fölkutattatni, mert Hunyecz Károly kecskeméti csendőr ezredes, ki csend-őrei között a vörösök ellen izgatott – megszökött, azt keresik.”19  1919-ben május elsejét, a munka ünnepét fényes külsőségek közepette ülték meg Izsákon. A plébánia történeti följegyzései szerint a fölvonulás – amelyen az iskolások tanítóik vezetésével testületileg vettek részt – a re-formátus templom előtti térről indult beszédekkel és munkásmozgalmi dalokkal, onnan a katolikus templom elé vonultak (ahol a szervezők hiá-nyolták, hogy sem a templom, sem a plébániaépület nincs föllobogózva a vörös zászlóval), majd a piactéren ért véget a rendezvény.20 1919. június 24-én este hat és hét óra között az izsáki református templom harangjait félreverték, majd a vészjelzésre az utcára özönlő embe-reket a vörös katonák – lövések kíséretében – visszaterelték házaikba. Ekkor vették ugyanis a hírét annak, hogy a Duna–Tisza közének több tele-pülésén – így például Kalocsán és Dunapatajon – kitört az ellenforrada-lom, és az ott élők véget vetettek a kommunista uralomnak. Erről Kiss így írt a Historia domus-ban:  „Ennek történetét később a zsidó tanítótól21 hallottam, ki, mint tudva van, direktóriumi tag volt. Ez a következő[képpen] adja elő az esetet: Délután hat óra után hazamentem. – Robár elvtárs – ki itt lakott állandóan – poli-tikai megbízott, egy őrült bolond, ki szüleit is agyonlövette Békéscsabán – községi szolga által hivatott – de rögtön – a községházához. – Fölmentem. – Ott találtam őt futkosni, mint egy őrültet, fölhúzott, töltött revolverrel. – Revolverét homlokomnak szegezve ordított, hogy itt forradalmat csi-nálnak, azért verik félre a harangot, hogy a népet fölizgassák. – Hozassam be rögtön túsznak a három papot.22 – Időt kértem, hogy utána járhassak a dolognak. – Mindjárt mentem a kat[olikus]. templom felé. – Útközben megtudtam a járókelőktől, hogy a ref[ormátus]. templomban verik félre a harangot. – Mentem a ref[ormátus]. paphoz. – Kérdezősködésemre azt mondta, hogy egy vörös katona verte félre a harangot. – Erre mentem vissza Robár elvtárshoz, a községházához, elmondottam neki a tapasztal-
                                                   
19  IHD 46. p. 
20  IHD 45. p. 
21  Vértes Jakabtól. 
22  Kiss Gábor katolikus plébánost és Molnár Lajos káplánt, valamint Veress István 

református lelkészt. 
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takat, mire ő őrülten ragaszkodott a három pap túszként való behozatalá-hoz. – Mire azt mondottam neki, hogy jó, behozatom őket, de ha az öreg papnak23 a legkisebb baja lesz, fél óra múlva a falu lángban áll, Önt pedig agyonverik. – Így állt el a papok behozatalától. – Ezzel vége lett a forrada-lomra való izgatásnak. Megjegyzem, hogy Robár elvtárs megkapta a megérdemelt jutalmat, mert a kommün után a Tisza fenekén találta halálát.”24  1919 júliusának utolsó napjaiban – tehát még valamivel a Tanácsköz-társaság augusztus 1-jei „hivatalos” bukása előtt – Izsákon elterjedt a híre, hogy hamarosan véget ér a kommunizmus. Ez be is következett, s a falu román megszállása után augusztus 5-én visszaállt a régi közigazgatás, s a település irányítását ismét a régi összetételű képviselőtestület vette át. A plébános így összegzett:  „Végre július végén a nép közt híre járt, hogy vége lesz a kommünnek. – Kovács Pál elvtárs, vagyis a direktórium elnöke kijelentette ugyan, hogy ő élve el nem hagyja a hivatalát. – Mindennek dacára augusztus 3-án bejöttek a románok, vége lett a proletár gyöngyéletnek, kitiszto-gatták a szeméttől a községházát, összefogdosták a direktórium tagja-it, és bevitték őket Kecskemétre. – Aug[usztus]. 5-én a főszolgabíró visszaállította a rendes közigazgatást, összehívta a képviselőtestületet. – Szóval visszatért minden a régi mederbe.”25  A román megszállás 1919. augusztus végén nagyobb létszámú – tizenhárom ezer fős – román haderő jelent meg Izsákon. Egyrészt begyűjtötték a helyiektől a fegyvere-ket26, másrészt rabolni, fosztogatni kezdtek és erőszakoskodtak a nőkkel. Emiatt azonban a falu lakossága ellenállásba kezdett és – mint Kiss Gábor ironikusan megjegyezte – a román megszállók közül sok „életével lakolt és nem lehetett boldog szemlélője a nagy Romániának”.27 A fegyelmezetlen román katonák fosztogatásainak megfékezésére megszervezték a polgárőrséget, amelynek háromfős kis egységei – fegyve-rek híján, botokkal fölszerelkezve – folyamatosan cirkáltak a nagy kiterje-désű izsáki és orgoványi tanyavilágban.  „Hogy mennyire rettenthetetlen és bátor volt a román katona, nemcsak a harctéren, hanem a fosztogatások alkalmával is, illusztrálja a következő eset. – Egy határrészünkön – Reviczky-telepen – egy három tagból álló járőr. –Törőcsik kovácsmester volt a vezetőjük. – Amint az úton ballag-nak, hátuk mögött kiabálást hallanak. – Vezetőjük visszanéz és látja, hogy Kozma László szőlőbirtokos áll az út közepén és nagyon integet, hogy 

                                                   
23  Kiss Gábor plébánosnak, aki 1919-ben ötvenhét esztendős volt (1862. január 25-én 

született a Pest vármegyei Turán). 
24  IHD 46–47. p. 
25  IHD 47. p. 
26  Ez már harmadik lefegyverzése volt a helyi gazdáknak: először 1918 októberében, 

másodszor 1919 nyarán szedette össze a puskákat az izsáki elöljáróság, s ugyanezt 
tették a román csapatok 1919 augusztusában. 

27  IHD 47. p. 
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menjenek vissza. – Visszamennek. Elmondja nekik a szőlőbirtokos, hogy szőlejében van egy 12 tagból álló román járőr és zsákokra szedik a szőle-jét. – Gondolkoztam – mondja Törőcsik vezető –, mit csináljon három botos ember, 12 fegyveressel szemben. – Végre is elhatároztuk, hogy me-gyünk. – Beugráltunk a szőlőbe, odaugrottam a vezetőjükhöz, kikaptam a kezéből a fegyvert, mire mind úgy szaladtak ki a szőlőből, mint a nyulak. – Nagy könyörgésükre a vezető fegyverét csak azon föltétellel adtam, visz-sza, ha a már zsákokra szedett szőlőt visszaadják a birtokosnak. – Amint ők visszaadták a szőlőt, én visszaadtam vezetőjüknek a fegyvert és talán most is szaladnak. – Így festett Izsákon a rettenthetetlen román hadse-reg.”28  A román megszállás a váci egyházmegye igazgatásában is gondokat okozott. Minden év tavaszán, a kereszténység legnagyobb ünnepét, a hús-vétot megelőző időszakban, a nagyszámú alföldi tanyai katolikus lakosság számára – akiknek a lelkipásztori ellátása a szórvány jelleg miatt amúgy nagy kihívást okozott a papságnak – pusztai missziós napokat szerveztek. Kovács József kunszentmiklósi plébános 1919 tavaszán Adacspusztán tar-tott tanyai missziót, azonban ennek a költségeit csak majdnem egy évvel később, 1920 januárjában igényelhette az egyházmegyei hatóságtól. A nyugtákat ugyanis – mint a püspökségre írt levelében fogalmazott – „ré-szint a proletárdiktatúra, részint a román megszállás miatt annak idején [1919 folyamán] nem küldhettem be”.29  Az ellenforradalom eseményei Ugyancsak 1919 augusztusának végén alakult meg a Nagyatádi Szabó Ist-ván vezetésével az év elején létrejött Országos Kisgazda- és Földmíves Párt – amelyből 1922-ben megszerveződött a Bethlen István miniszterelnököt támogató kormánypárt, az Egységes Párt (hivatalos nevén a Keresztény-Keresztyén Földmíves-, Kisgazda- és Polgári Párt) – izsáki szervezete Kiss Gábor plébános vezetésével. A katolikus lelkész – felekezeti különbség nélkül (hiszen plébániája területén nagy számban éltek reformátusok is) – meghívta a szervezetbe azokat a helyi gazdákat, akik nem szimpatizáltak sem az októberi forradalom, sem a proletárdiktatúra politikai erőivel. A mintegy ezerötszáz fős tagságot harminchat fős választmány irányította, amelynek elnökévé Kis Gyula helyi földbirtokost, titkárává pedig Izsák Imre tanítót választották.30 Az 1920. évi nemzetgyűlési választásokra készülve a kisgazdapárt izsáki választmánya – amely üléseit a katolikus kör helyiségében tartotta – elhatározta, hogy csak olyan képviselőjelöltet támogat, aki a környéken lakik, művelt és intelligens ember, s saját birtoka van. Végül a pártelnök Nagyatádi Szabó István miniszter támogatásával Szabó Balázs alsónémedi református lelkészt – aki korábban a szabadszállási eklézsiát szolgálta 

                                                   
28  IHD 47–48. p. 
29  Váci Püspöki és Káptalani Levéltár. (továbbiakban: VPKL.) Missio praedialis. 

2472/1920. 
30  IHD 48. p. 
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segédlelkészként – jelölték a kunszentmiklósi kerület parlamenti képvise-lőjéül, akit aztán nagy többséggel meg is választottak.31 1919 novembere és 1920 májusa között került sor Kecskeméten és környékén – így például Izsákon, Orgoványon, Páhin, Kerekegyházán, Soltvadkerten, Csengődön – a Héjjas Iván vezette tiszti különítmények országos fölháborodást keltő akciósorozatára. Ennek keretében számos zsidó származású, illetve a tanácsköztársaság idején kisebb-nagyobb politi-kai szerepet vállaló személyt ért atrocitás. A legsúlyosabb „megtorlásokra” az orgoványi erdőben került sor, ahol a kínzásokat és a gyilkosságokat hajtották végre.  „November hó elején egy szép napon arra ébredtünk föl, hogy három zsi-dónkat, név szerint: Pánczél Zoltán kereskedőt, Schmitt szabót és Beck Sándor kereskedőt ellopták, hogy ki és miért, nem tudják. – Utánajártam a dolognak, hogy azért lopták el őket családjuk köréből éjjel, mert Pánczél és Beck Sándor is tagja volt a kommün alatt annak a testületnek, mely Ka-locsán papokat és a Duna menti községekben a gazdákat akasztották. – De hogy kik voltak, nem tudják biztosan, de valószínű, hogy 3 társával.32 Volt erre nagy riadalom a zsidók között, minden fát megmozgattak, hogy szeretteiket megtalálják és hazahozzák. – Meg is találták Bugacon a föl alatt egy méter mélységben. – Hazahozták és a csevejde nép nagy részvéte mellett el is temették mind a hármat.”33  1920 februárjában Kiss Gábor közreműködésével megalakult az Ébre-dő Magyarok Egyesületének izsáki szervezete, amelynek vezetőjéül a tagok – a plébános javaslatára – Balog Ferencet (egykori katolikus papnövendé-ket) választották. Erről a lelkész az alábbi följegyzést tette:  „Magam köré gyűjtöttem 5–6 lángoló lelkű ifjút. – Köztük Balog Ferencet is, ki a vörösök, midőn széjjelkergették a központi szeminárium növendé-keit, Izsákra jött, Teischler József fia mellé nevelőnek. – Édesanyját és nővéreit a csehek Munkácson bántalmazták, őt magát kiutasították ott-honából. – Ezen lángoló lelkű ifjakkal február hóban megalakítottuk itt a plébánián, egy kis szobában az ébredő magyarok egyesületét. – Kivittük a nép közé, márciusban népgyűlést hívtunk össze, elfogadtattuk az alapsza-bályokat, megválaszttattuk a tisztviselőket. – Én díszelnök, Damásdi Sán-dor kisgazda elnök, Balog Ferenc titkár, Izsák Imre jegyző és egy 40 tag-ból álló választmány. – Ezzel megkezdte az egyesület nyilvános működését úgy, hogy március végére 3000 tagot számlált. – Az egyesület működésével föléledt a nép lelkében parázsként szunnyadó zsidógyűlölet is. – Ezt a zsidógyűlöletet nagyban szították a Kecskeméten még a múlt év dec[emberé].-ben megalakult ébredő magyarok egyesületének hazaszere-tő fiatal tagjai, kik a zsidók és a keresztény kommunista érzelmű egyének iránt végtelen gyűlölettel viseltettek – élükön Héjjas Ivánnal –, kik a kecskeméti törvényszék épületből a destruktív, kommunista érzelmű ma-gyarokkal egyetemben a zsidókat is élvezettel szállították a kecskeméti ha-tár szélén – Szikra – folydogáló Tisza folyó medrébe. – Itt végezte áldás-                                                   
31  IHD 49. p.; Nemzetgyűlési almanach. A nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai, 

1920–1922. Szerk.: Vidor Gyula. Bp., 1921. 129–130. p. 
32  A név ki van hagyva az eredeti szövegben. 
33  IHD 48. p. 
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dús életét az izsáki politikai megbízott, a félőrült Robár elvtárs.– Requi-escat in pacem!34 Az izsáki ébredők egyesülete, mint a kecskeméti ébredők egyesületének fiókja kezdte meg működését. – A kecskeméti fiatal ébredők, mint a Pró-nay különítmény, illetve zászlóalj35 tagjai egyenruhát kaptak, tiszti rend-fokozattal. – Az izsáki ébredők egyesületének titkára, a 20 éves Balog Fe-renc is megkapta a hadnagyi rangfokozatot és így az összeköttetés a kecskemétiekkel gyakoribb és belsőbb lett, mit a helyi zsidóság remegve és szepegve szemlélt. Amit örömmel láttam a fiatalok hazafias fölbuzdulását, úgy elszomorított annak a valóságnak a megállapítása, hogy a hozzánk gyakran kiránduló kecskeméti fiatalok a mieinkkel egyetemben a mulatságnak, sőt mond-hatnám dorbézolásnak adták magukat. – Gyakori figyelmeztetéseim semmit sem használtak. – A fogadkozás megvolt, de annak megtartása mindig elmaradt. Ily hangulatban vette kezdetét Izsák község megtisztítása a zsidóktól. – Egyik család a másik után hagyta el a községet azon tudatban, hogy nem-sokára visszajönnek. – Először a szegények oldottak kereket, utána a jobb módúak, és alig telt el pár hét, községünk meg volt tisztítva a zsidóktól. – Huszonöt család zsidó volt a községben és egy se maradt. – Szóval az éb-redők dolgoztak és jó munkát csináltak. De az elszaladt zsidók sem maradtak tétlenek. – Mind B[uda]pestre ment, és ott a miniszterek között fejtettek ki agitációt. – De ébredőink sem ma-radtak itt lent tétlenek. – Olyan agitációt fejtettek ki a községben, hogy a község képviselő-testülete 50 taggal, a kisgazdapárt 1500 taggal és az éb-redők egyesülete 3000 taggal kimondotta, hogy nekik zsidó nem kell.”36  A kormány 1920-ban rendeletet adott ki a „destruktív sajtó” vissza-szorítása érdekében. (Ebbe a körbe sorolták például a Népszavát, a Ma-gyarországot, a Pesti Hírlapot, Az Újságot.) Ennek jegyében az előfizetők csak előzetes tartalmi ellenőrzés után juthattak hozzá a megrendelt lapjuk-hoz. Izsákon ezt az ellenőri – cenzori – feladatot Balog Ferenc, az Ébredő Magyarok Egyesületének helyi titkára látta el, aki emiatt konfliktusba ke-veredett Veress István izsáki református lelkésszel, aki Az Újság előfizetői közé tartozott.  „Nagytiszteletű Veress István ref[ormátus]. pap ugyanis – örökítette meg az esetet Kiss plébános –, aki a háború alatt, Károlyi-forradalom és a kommün alatt is nagy barátságot tartott fönn a zsidókkal, annyira hogy a zsidó gyerekek úgy üdvözölték őt az utcán, hogy »Szevasz Pista bácsi«. – Ez a nagytiszteletű úr járatta »Az Újság« című lapot, melyet a miniszter indexre helyezett, mint destruktív lapot. – Persze ez is elkobzásra került, a többi destruktív laptársaival egyetemben. – Ez igen bántotta a nagytiszte-letű urat, aki egy alkalommal kérdőre vonta Balog Ferenc[et, az] ébredők titkárát az eljárás miatt, sőt azzal fenyegetőzött, hogy fölpofozza. – Április hóban szobámban ülök a kántorommal – Kulcsár Józseffel –, beállít két uniformisba öltözött tiszt, bemutatkoznak, jön velük Horki János jegyző 
                                                   
34  Nyugodjék békében! 
35  A Rongyos Gárda nevet ekkor nem használták a Héjjas Iván szervezte különítmények 

megnevezésére. 
36  IHD 49–50. p. 
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és Schwammer János községi tanító. –Megkérdezem a tiszteket, hogy mi-vel lehetek szolgálatukra. – Az egyik kijelenti, hogy ők jelentéstételre jöt-tek, hogy ők ma d[él].e[lőtt]. Veress István nagytiszteletű urat fölpofozták úgy, hogy soha nem felejti el. – Midőn csodálkozásomnak adtam hangot afölött és kifejezést adtam azon érzelmemnek, hogy ily számos tagból álló ref[ormátus]. hitközség vezetőjét mégsem illik így bántalmazni, az egyik tiszt, hogy őneki nyílt parancsa van Héjjas Ivántól, hogy Veress István nagytiszteletű úr a piacon pofozandó föl. – Meg is mondtam neki – úgy-mond a tiszt –, mikor ő a pofonok után kérdőre vont, köszönje meg, hogy én is ref[ormátus]. ember vagyok, szégyenlem, de a parancs szerint a nyílt piacon kellett volna fölpofoznom. Erről a kellemes szórakozásról Veress István úr nem szól senkinek sem-mit, még a feleségének sem. – Úgy május hóban bejön hozzám d[él].e[lőtt]. egy őrnagy és kérdezősködik a helyi viszonyokról és a Veress úr pofonjairól is. – Referáltam neki mindenről, és úgy tizenkettő előtt né-hány perccel búcsúzik és elmegy. – Tőlem egyenesen átment Veress nagy-tiszteletű úrhoz, kit családjával egyetemben már az asztalnál talált. – Lent volt az ipa [= apósa] –ki gimnáziumi tanár B[uda]pesten, napa [= anyó-sa], ki kedves, intelligens nő, felesége és ő ültek az asztalnál. – Az őrnagy úr mindjárt kérdezősködni kezd ugyancsak a viszonyokról és arról [azok-ról] a bizonyos pofonokról, melyeket neki a múlt hónapban az ébredők ki-szolgáltattak. – A nagytiszteletű úr elpirult és mivel látta, hogy tovább már nem tagadhatja, elmondott mindent. – De mivel már ekkor az egész községben ez a dolog közszájon forgott, hívei között többen zúgtak, sőt még presbiteri ülésen is szóba hozták, kénytelen volt püspökétől 3 hónapi szabadságot kérni és így augusztus végéig eltávozott a községből. B[uda]pestre az ipához, majd onnan – mint a rossz nyelvek mondják – zsidó pénzen a Balaton mellé nyaralni.”37  1920. február 7-én Horthy Miklós, a Nemzeti Hadsereg fővezére Kecskemétre látogatott. A későbbi kormányzó látogatására az izsákiak és az orgoványiak is küldöttséget indítottak, amelynek tagja volt Molnár Ger-gely orgoványi református lelkész. Molnár az ünnepi fölvonulásról – és azon az orgoványiak részvételéről – is megemlékezett naplójegyzeteiben.  „Elöl a rendőrfőkapitány, dr. Barna Tibor, utána a festői szép lovas ban-dérium, leginkább piros mellénnyel a mellükön, vezetőjük vállán hanya-gul odavetett cifraszűr. Valami proletárféle megjegyezte mellettem: – Ez mög a Rózsa Sándor bandája! Minmegannyi lóra termett szép barna ma-gyar legény. Orgoványiakat is láttam köztük: Acél Józsefet és Tóth Imrét, ifj. Király Sándort, Nagy Juhász Pistát, aki az izsáki három zsidót ellopta tavaly novemberben.38 Lehettek valami negyvenen–ötvenen négyes so-rokban; utána a polgári (gazda) ruhás lovasok barna szűrös vezetője kö-vetkezett. Majd teljes hadifelszerelésben lovas katonák jöttek, fejükön sisak és kö-vették a fővezér hintaját. Egy jó részük, dicsőségünkre, orgoványi – még-pedig legifjabb Király Gábor, ifjú Kristóf István, Gyarmathy István, Végh 

                                                   
37  IHD 50–51. p. 
38  Pánczél Zoltán, Schmidt Árpád és Beck Sándor izraelita vallású izsáki lakosokat 1919. 

november 15-ről 16-ra virradó éjszaka a Héjjas Iván vezette különítmény tagjai 
elhurcolták, házukat, üzletüket kirabolták, majd Orgovány határában meggyilkolták. 



 Egyházi források Izsák és Orgovány 1919 és 1921 közötti történetéről     93 

 

István, Rimóczi István és Hajmási György. Szép barna emberek, komor, nehézkes a járásuk – de már mindenki szeme a hintón függött: Horthy fő-vezér ült benne az állomásparancsnokkal.”39  Orgoványra 1920. március 4-én (csütörtökön) délelőtt tizenegy órakor érkezett meg  „Héjjas Iván főhadnagy Kecskemétről.40 A községháza tanácstermében tartott egy kis beszédet, lehettünk összesen harmincan vagy negyvenen, gazdák és – különösen az ő különítményéhez, az országszerte rettegett »Héjjas-különítményhez« tartozó – katonák, Földi Elek, Gyula és Sándor Jakab[szállás]ról, ifj. Kristóf István, Végh István, Baski Gyula, Rimóczi István Orgoványról. Beszédében röviden vázolta a nemzetközi és a hazai helyzetet. A bolse-vizmus – mondotta – kitörőfélben van Csehországban, Ausztriában és Romániában. Ausztriából tömegesen jönnek át hozzánk a tisztek, s nem-zetközi hadseregünk szolgálatába lépnek. Csak egyetlen magyar századok kérnek, s letörik vele az egész osztrák bolsevizmust. De mi nem adhatunk, mert magunknak is szükségünk van az emberekre. a felvidéki tótok új gazdáik ellen fordulnak, a románok által megszállt területen – Nagyvá-radtól fogva egész Erdély! – szenvedő magyar testvéreink szervezkednek, kitörni készülnek, s felszabadítóként várnak bennünket. Legyen minden magyar igazi magyar – vagy pusztuljon!”41  Két héttel később, március 18-án az orgoványi polgári olvasókör he-lyiségében díszebédet adtak Héjjas Iván tiszteletére. Az eseményen ugyan az ünnepelt – korábbi ígérete ellenére – nem jelent meg, viszont négyen is pohárköszöntőt mondtak az egészségére: Förster Lajos főszolgabíró, Balog Ferenc, az Ébredő Magyarok Egyesületének izsáki titkára, valamint Kiss Gábor izsáki plébános és Tóth Imre orgoványi katolikus lelkész. A szónok-latok tartalmát olvashatjuk Molnár Gergely följegyzései között.  „Balog beszédének domináló hangja is az volt, hogy üsd a zsidót, óvato-san, de kitartóan. Őutána a hosszú iszáki plébános, a Lucifer-képű Kiss Gábor emelkedett szólásra. Szerinte Orgovány már nem is területnek a neve, hanem fogalom, melyben minden benne foglaltatik, ami a magyar-ban dicső lehet. »Kobzán a dal magára vall«: – Még a csecsszopóját is irt-sátok ki a zsidónak! – Ez volt beszédének az eleje, közepe meg a vége.”42  1920. április 24-én Prónay Pál és Héjjas Iván látogatott – két autóval, nyolc huszár kíséretében – Orgoványra. Köncsögpusztán, a Felföldi csa-ládnál vendégeskedtek, onnan érkeztek a faluba délután és este is oda tér-tek vissza. A református lelkész – többek között – a következőket jegyezte föl a látogatásról:  
                                                   
39  Molnár-napló, 2002. 232. p. 
40  Molnár lelkész 1920-as följegyzése szerint Héjjast „most Kecskeméten »Rettenetes 

Iván«-nak nevezik a zsidók”. Molnár-napló, 2002. 239. p. 
41  Molnár-napló, 2002. 238. p. 
42  Molnár-napló, 2002. 246. p. 
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„Ez most a két legrettegettebb ember Magyarországon. A notórius kom-munisták s a gyűlölt zsidók ellopása, eltűnése mind az ő különítményük műve. Hallottam, hogy a Népszava szerkesztőinek43 ellopása ügyében megindított nyomozás is Prónayékig vezetett, s akkor szépen abbamaradt. Velük jött még Makay százados, két-három főhadnagy, meg Schmidt Re-zső hadnagy, Denács Mihály, Francia Kiss Mihály – a rettegett emberlo-pók. E napon van az évfordulója az orgoványi gazdák vörösök általi befogatá-sának, forradalmi törvényszék elé hurcoltatásának és ötheti ártatlan szen-vedéseinek.44 Mindjárt megérkezésük után erről esett emlékezés. Baski Gyula vázolta előttük az átélt keserves eseményeket. Én néhány liter bort vittem át s tizennégy poharat; a tanácsteremben poharazgattunk és be-szélgettünk. Az első pohárnál Tóth Imre katolikus kollégám köszöntötte fel Prónay századost, mint a nemzeti hadsereg egyik megteremtőjét s egyik legkitű-nőbb emberét. Prónay szerényen elhárította a hadsereg szervezőjének di-csőségét, mert mint mondotta az igazi érdem Szegeden Horthyé, a mosta-ni kormányzóé, Kecskemét vidékén pedig Héjjas Iváné, a lelkes és – így mondotta – a Duna–Tisza között félelmetes hírű kecskeméti főhad-nagyé.”45  1920 nyarán az Ébredő Magyarok Egyesülete székhelye az izsáki köz-ségházáról átkerült a faluból elmenekülni kényszerült Strommer Béla há-zába, amelynek padlását nem sokkal később kirabolták. Kiss Gábor sem mulasztotta el megörökíteni, hogy a közbiztonság nem volt jó, gyakoriak voltak a lopások és a rablások. Természetesen elsősorban az elmenekültek házait, üzleteit és vagyonát hordták szét, az Ébredő Magyarok Egyesületé-nek kifosztása után azonban szigorú nyomozás kezdődött. Elfogták a tanyai elkövetőket, akiket a főtéren egy piaci napon, a sokaság szeme láttára hu-szonöt botütéssel büntettek. A plébános szerint ennek „olyan erkölcsi hatá-sa volt, hogy 3–4 hónapon át egy tűértékű [tárgy] nem veszett el a falu-ban”.46  A vizsgálatok Héjjas Iván különítményének Kecskemét környéki tevékenysége miatt vizs-gálat indult. Molnár Gerely orgoványi református lelkipásztor az alábbiakat jegyezte föl a vizsgálatok eredményéről, valamint az Orgovány neve kap-csán a közvéleményben kialakuló – pozitív, illetve negatív előjelű – konno-tációkról.  „Nézzük meg, soroljuk elő tárgyilagosan, hogy mi is történt Orgoványban, miért vette szárnyára ezt a nagyvilágtól távol eső községet a hír, ami miatt Budapesten, Bécsben, Berlinben, Párizsban, Londonban és Honoluluban azt az új nevet kaptuk: »az orgoványi banditák«. A múlt év [= 1919.] december 6-án Orgoványra kiszálló kecskeméti tör-vényszék, az összpontosított csendőrség és a kivezényelt katonaság egye-

                                                   
43  Somogyi Bélát és Bacsó Bélát 1920. február 17-én gyilkolták meg. 
44  Vö.: SOMOGYI, 2001. 97–99. p. 
45  Molnár-napló, 2002. 252. p. 
46  IHD 52. p. 
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sült nyomozásával megállapíttatott, hogy a november 17. és 18. közötti éj-jelen47 Izsákról erőszakkal elhurcolt három zsidót: Pánczél Zoltánt, Schmidt Árpád szabót és Beck Sándor szatócsot ide hozták ki, itt megkí-nozva felaggatták őket, azután elásták tetemüket a tolvajosi buckák48 kö-zött. A bíróság megállapította, hogy a zsidólopás rablással is össze volt kötve, mert Pánczél Zoltántól mintegy százezer koronát, Becktől ötvenez-ret és sok fehérneműfélét, Schmidt szabótól pedig nagymennyiségű ruha-szövetet és kész férfiruhát hoztak el a tettesek. A pénz egy részét Nagy Ju-hász Pistánál, a ruhaneműket pedig Tóth Imre gazdánál a földben elásva megtalálták. Ugyanezen nyomozás alkalmával az exhumált három izsáki zsidón kívül előkerült még tizenhárom agyonvert ember hullája, kiket Kecskemétről hoztak el a tettesek, s kiknek jó része – hat rendőrt kivéve – szintén zsidó volt. Kiderítette a nyomozás, hogy ezen gyalázatos vállalkozásokban az orgo-ványi tettesek, Nagy Juhász Pista, Tóth Ambrus és Tóth Pista, továbbá öz-vegy Oláh Györgyné két fia voltak, kiket a bíróság magával vitt, és Buda-pestre, a Margit körúti fegyházba szállított. Pár hónap múlva azonban nemzeti hősökként szabadon bocsátották őket és Horthy fővezér február 7-i kecskeméti látogatása alkalmával már a lovas bandériumban feszeleg-tek. Ez történt, emiatt neveznek minket orgoványi banditáknak világszerte és emiatt dicsőítenek bennünket a hazafias szónokok országszerte. A hazafias érzés rossz útra térése ez, s emiatt – mint Faust mondja – el-fordulnak tőletek, tettesek, a megdicsőültek, és borzadnak a ti kezetektől a tiszta kezűek. Jaj nektek, mert az ötödik parancsolat nem tűr kivételt és a keresztyén vallás alapítója49 – kinek nevével most annyian visszaélnek, azt mondja, hogy ha az igazságtok feljebb nem hág a farizeusok igazságá-nál: semmiképpen nem mehettek be a mennyországba! Hálát adok Istennek, hogy ebben a hírhedt, csúnya vállalkozásban gazdá-ink legnagyobb része nem vett részt, sőt nem is tudott róla. Csak az az öt–hat, az emberségről, az isteni parancsról, meg tán szüleik intelméről meg-feledkezett ifjú, kiket – mint a nyomozásban vallották – kecskeméti társa-ik kényszerítette a »csúnya dologra«. A felbujtókat azonban már nem akarta előpiszkálni a bíróság, nehogy bemocskolódjon a nemes város szép neve… De rajtuk, rajtunk szárad a megbélyegző név”50  Kiss Gábor izsáki katolikus plébános egészen más előjellel örökítette meg az eseményeket. Följegyzéseiben a vizsgálatot végző hatóságokat bírál-ta, viszont elismerően szólt Héjjas Iván és különítményei tevékenyégéről.  „A zsidók b[uda]pesti működésének is meg volt a hatása. – Egyik követte a másikat. – Első vizsgálat volt május havában, melyre ki volt küldve a kecskeméti kerületi parancsnokság vezetője – egy alezredes – nevét elfe-ledtem. – Két autóval jöttek ki Kecskemétről. – Az egész község talpon volt, apraja-nagyja, lány-fiú-, szóval mindenki, aki mozogni tudott. Isko-
                                                   
47  Valójában az 1919. november 15-ről 16-ra virradó éjjelen. 
48  Tolvajos Orgovány egyik dűlője, nevét onnan kapta, hogy egykoron a betyárok 

(tolvajok) kedvelt rejtőzködési helye volt. SOMOGYI, 2001. 13–14. p. 
49  A bibliai Tízparancsolat ötödik parancsa: Ne ölj! A kereszténység alapítója a Názáreti 

Jézus. 
50  Molnár-napló, 2002. 247–248. p. 
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lás gyerekeink a községbe vezető kecskeméti út mentén voltak fölállítva, virágcsokrokkal és ünneplőben. – Az első autóban ült az alezredes, szárnysegédjével, a másodikban Prónay Pál százados Héjjas Ivánnal. Az út mentén elhelyezett nép és gyermekek riadó éljennel és virágcsokoreső-vel fogadták őket. – Ha a Prónay[nak] és Héjjasnak szánt csokor véletlen-ségből az alezredes autójába esett, odakiáltották, hogy nem neki szól, ha-nem Prónay századosnak és Héjjasnak. – Az ébredők egyesülete előtt fogadták őket: az elöljárósági ébredők és a nép ezreinek zöme. Az alezre-dest szépen kidolgozott és betanult beszédekkel fogadta az ébredők elnö-ke: Damásdi Sándor kisgazda. Én pedig fogadtam Prónayt és Héjjast. Fo-gadás után az alezredes karon fogott és vitt a községháza felé, követve a lakosság százaitól. – Útközben megkért, hogy őszintén mondjam meg ne-ki, hogy mi az oka, hogy a nép így viselkedik a zsidókkal szemben? – Alez-redes úr, őszinte szót kér? – Igen! – mondja ő katonás rövidséggel. – Ak-kor hát őszintén felelek. – »Oka ennek semmi más, mint a zsidóság viselkedése a háború előtt, alatt és után.« – Erre kezet fogott, megszorí-totta a kezemet és csak ennyit mondott: Köszönöm. – Ezzel bementünk a tanácsterembe és ebben a szellemben rövid, egy pár óra alatt befejezte a vizsgálatot. – Autóra ült és elment Kecskemétre. – Prónay és Héjjas tisz-teletére pedig az úri kaszinóban rendeztünk díszes bankettet, melyen számos köszöntő hangzott el Prónay és Héjjas tiszteletére, kik másnap vi-lágossal ültek autóba és távoztak el szerény községünkből. – Ily szerény keretek között folyt le községünkben a kormány által – a zsidók érdeké-ben – megparancsolt első vizsgálat. – Ezt követte még számos, mely majdnem minden hónapban megismétlődött. – Például: június havában beállít egy magát b[uda]pesti rendőrkapitánynak nevezett úr – írásaival igazolta – 20 fővárosi detektívvel. – Hozzám szállásolja be magát szállás-ra, étkezésre pedig az úri kaszinóba. – A legelső alkalommal – beszélgetés közben – erősen hangsúlyozza, hogy ő jó katolikus ember. – Reggel pon-tosan nyolc órakor ment folytatni a vizsgálatot, de már fél egy órakor itt volt, hogy – miként magát kifejezte – beszélgethessünk. Két órakor pon-tosan ment és este fél kilenckor pontosan itt volt mindennap, hogy tíz óráig, vagyis míg a villany ég, beszélgethessünk. – Ez így tartott pontosan mindennap, 10 napig. – Meg akart győzni arról, hogy a zsidók nem szere-tete milyen nagy kár a magyar hazára, községre és egyesekre. – Végtére, mikor elment – munkája végeztével – kikísértem a kiskapuig, még ott is kért és magyarázott a zsidók érdekében. – Mikor látta, hogy engem meg-tántorítani nem lehet, csak arra kért, hogy ne bántsuk őket, mert mind B[uda]pestre rohan, ők pedig mit csináljanak velük? – Ugyancsak ennyit mondtam neki: »Elég széles és mély a Duna.« – Önnel nem lehet beszélni – kezet fogott és elment. Községünk megtisztulva a zsidóktól, keresztény kereskedőink és iparosa-ink foglalták el üzlethelyiségeiket és lakásaikat. – Ez a következőképpen ment: Ha valamelyik zsidónak a boltját vagy lakását érte valamelyik ke-resztény – elsősorban helybeli, vagy ha az nem volt, következett az idegen – megkapta az illető helyiség zsidó birtokosának teljes címét (melyik vá-rosba, utcába, házszám alatt, emelet és szoba számát) és utasíttatott az ébredők által az illető, hogy kösse meg a tulajdonossal a szerződést, mu-tassa be és elfoglalhatja a helyiséget. – Úgy is történt minddel és minden zsidó helyiséggel. Dacára annak, hogy annak, hogy az ébredők teljes szigorral léptek föl a zsidókkal szemben, megtisztították tőlük a községet egy pár hét alatt, mégis minden héten megtörtént az, hogy egyik vagy másik zsidó – részint 
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a helybéliek közül, részint idegenek – bemerészkedtek jönni a községbe. – Azokat nappal nem bántották, hanem éjjel megverték alaposan és rögtön el kellett nekik hagyni[uk] a községet. – Ha gyanús idegen jött a községbe, azt is igazoltatták, megmotozták, és ha a Népszavát, vagy akármelyik destruktív lapot megtalálták náluk, föltétlenül elverték az ébredők helyi-ségében. Csak egy példát hozok föl: Egy alkalommal bemerészkedett jönni a községbe egy vigéc [= utazó ügynök] nagy és nehéz táskával fölszerelve. Igazoltatták, megmotozták és miután megmondták neki, hogy stande-pede51 hagyja el a községet. – Kikísérték a község széléig, ott beállították a Colon-tóba52, nagy kézitáskájából a tóba fordították mindenét, helyébe követ rakta jól megverték, kényszerítették, hogy a táskát vigyék egészen Fülöpszállásig – gyalog. Dacára ilyen kevésbé kellemes ellátásnak, már a másik héten ismét volt zsidó vigéc a községben. – Szóval úgy viselkedtek, mint a paraziták.”53  Kiss Gábor – meglehetősen elégedetlen hangnemben és elítélő éllel – följegyezte, hogy 1920 első felében több rendőrségi vizsgálat is zajlott a településen, amelyek célja az volt, hogy megfékezzék a helyi zsidóság meg-félemlítésére és elűzésére szervezett akciókat, illetve földerítsék azok elkö-vetőit. Ezek a rendőrségi nyomozások azonban nem zavarták a „helyi ébre-dőket,” sőt tevékenységüket kiterjesztették a környező településekre is.  „Eközben ébredőink – írta az izsáki lelkész – ellátogattak a szomszéd köz-ségekbe is. – Ilyen községek voltak: Fülöpszállás, Szabadszállás, Kun-szentmiklós, Solt és Kiskőrös. Példát mutattak – úgymond – a lakosság-nak, hogy kell a zsidóknak megköszönni a háború előtt, alatt és utáni viselkedésüket. – De a példa nem vonzott, mert egy pár nap múlva a jel-zett községekben ismét otthon voltak a zsidók, ha nem is olyan hegyesen, mint azelőtt, de mégis otthon voltak, és otthon vannak ma is. – Példa erre Kecskemét, hol még ma is 2000 zsidón fölül van a városban [a helyi zsidó közösség létszáma]. – Így dolgoztak a mi derék ébredő fiatal barátaink a magyar haza és a kereszténység érdekében.”54  Kiss plébános – az ördög művének tartva az ügyet – írta meg azt az esetet, hogy Balog Ferencnek, az Ébredő Magyarok Egyesülete izsáki titká-rának megtetszett Teischler Sárika, a helyi bankigazgató lánya és elkezdett hozzájuk járni. Teischler József ezt a helyzetet igyekezett a maga javára fordítani, s elérte azt, hogy – Balog révén – az elűzött zsidó kereskedők tulajdonában álló hordókat megkapja, s így a legnagyobb helyi borfölvásár-ló legyen. Ez persze a helyi gazdák egy részének nem tetszett, s 1920 au-gusztusában Héjjashoz fordultak, akitől „követelték Teischlernek Bugacra való eltávolítását. – Hiába ígérte Héjjas, hogy küld keresztény kereskedő-

                                                   
51  Helyesen: stante pede (latin) = nyomban, azonnal. 
52  A Kolon-tó mocsaras, vízjárta rész Izsák határában. A török korban az izsákiak ide 

menekültek, több helyi monda és hagyomány kötődik hozzá. MESZNÉDER, 2003. 13–
14. p. Kolon a középkorban önálló település volt, amelynek templomát a Szent Kereszt 
tiszteletére szentelték. TETÉZI, 2008. 8–12. p. 

53  IHD 52–53. p. 
54  IHD 54. p. 
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ket, kik a községben levő borokat megveszik, a nép csak nem akart lecsen-desedni.”55 Ennek Kiss szerint az volt az oka, hogy „a szűr alatt zsidóbarát”56 B. Kiss Imre kisgazda – aki a katolikus egyházközség gondnoka volt – Balog ellen hergelte az embereket, akik a községháza előtt követelték Balog Fe-renc távozását. Emiatt Balog fegyvereseivel elfogatta és lecsukatta B. Kisst, akit végül a községi képviselőtestület határozata, valamint a jegyző és a plébános határozott föllépésére szabadon engedett. Balog dühében még aznap éjjel Kecskemétre ment, ahonnan másnap fölfegyverzett „ébredők-kel” tért vissza és elűzte a faluból B. Kiss Imrét, aki csak napokkal később, „mikor a kedélyek lecsillapodtak,”57 mert hazamenni. 1920 nyarán megjelent Iszákon a Váry Albert koronaügyész vezette vizsgálóbizottság, amely a Kecskeméten, Izsákon, Orgoványon és a környé-ken a Héjjas Iván különítményesei által elkövetett törvénytelenségeket volt hivatva kivizsgálni. Számos helyi lakost kihallgatott a testület, köztük Kiss Gábort, aki ezt a Historia domusban is megörökítette.  „Alig hangzott el az országházban Beniczky Ödön vezérpolitikusunk in-terpellációja az izsáki zsidóság érdekében, egyszer csak híre jár a község-ben, hogy itt van teljes apparátusával a kormánybiztos, Váry megyei fő-ügyész, vizsgálatot tartani a zsidók érdekében. – Délfelé hívatnak a községházára. – Ott ülnek a tanácsterem asztalánál a kormánybiztos úr, dr. Váry ügyész úr teljes apparátusával. – Bemutatkoznak és fölkér a kormánybiztos úr, hogy legyek szíves fölvilágosítást adni a helybeli zsidó-ság helyzetéről. – Mert azt meg tudom érteni – úgymond –, ha egy község első fölbuzdulásában zsidait elkergeti, de hogy vissza ne eressze, s oly ál-landó animoritással [= gyűlölettel, ellenséges indulattal] legyen irányuk-ba? – azt nem tudom magamnak megmagyarázni. – Erre kérek fölvilágo-sítást, hogy nem fölső presszióra [= nyomásra] történik-e ez? – Egyben biztosítom plébános urat, hogy fölvilágosítása ad notam [= tudomásul] vétetik és nem jegyzőkönyvbe. – Megmagyaráztam a kormánybiztos úr[nak] és társaságának, hogy az izsáki nép nem buta nép és tud helyesen és jól gondolkodni. – Mióta Izsákon vagyok – 20 éve – tagja voltam az al-földi közművelődési egyesületnek. Minden év december első vasárnapjá-tól március első vasárnapjáig este 5-től 6-ig fölolvasásokat tartottam a kat[olikus]. iskolában. – Ezen fölolvasásokba bevontam a kat[olikus]. káplán urakat, kat[olikus]. tanítókat, 2 orvost és állatorvost, az intelligen-cia köréből pedig azon urakat, akik erre vállalkoztak. – Megtanítottuk szeretni a népet faját, hazáját, vallását – valláskülönbség nélkül. – Ez a nép tud ítéletet mondani. – Tudja, hogy az a Brüll zsidó – aki még ezelőtt 20 évvel oly szegény volt, hogy a földön árulta a portékáját – most pedig kára – Beniczky Ödön képviselő úr szavai szerint – kétmillió korona. Az a nép tudja, hogy az ő verejtékéből szerezte azt a kétmilliót. – Ha igaz az a kétmillió kor[ona]. kár. – Erre az előtte heverő nagy aktacsomóra csapott az ügyész úr –kinek kedves neje szintén zsidó – és hangosan kiáltotta: »itt van a beadványokban is«. – Erre szerény megjegyzésem csak az volt »amint egész élete hazugság volt, beadványa ugyanaz«. – Megmagyaráz-
                                                   
55  IHD 55. p. 
56  IHD 55. p. 
57  IHD 55. p. 
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tam neki, hogy én életemben soha nem voltam antiszemita, csak szeret-tem fajomat, hazámat és vallásomat és erre megtanítottam – 20 év alatt – a község lakosságát is. – Mikor ez a nép nem tűri maga között a zsidót, csak viszontválaszt ad a zsidóság háború előtti, alatti és utáni viselkedésé-ért a keresztény magyarsággal szemben. – Végül az ügyész úr, mikor látta, hogy engem meggyőzni nem lehet, arra kért, hogy magyarázzam meg, mi-ként lehetséges az, hogy mikor a zsidókat elkergették, elrabolták az ébre-dők házaikat, bútoraikat stb. Ez csak nem tartozik sem a faj-, sem a haza-szeretethez. – Ez egyszerű rablás. – erre az egyszerű válaszom, hogy mint a többi vádaskodásuk hazugság, ez is éppen [úgy] az. Tessék elmenni bármely kereskedőhöz, kérdezze meg tőlük, hogy igaz-e a zsidók vádasko-dása és hazudozása és kérje el tőlük a zsidó tulajdonosokkal kötött nehéz szerződéseiket, be fogja látni, hogy nekem igazam van. – Mit az ügyész úr délután meg is tett és belátta a zsidók hazudozásának tarthatatlanságát. – Végül arra kért a kormánybiztos úr, hogy – aki ismerem a nép lelkületét – ajánlom-e az izsáki zsidóknak, hogy visszatérjenek. – Válaszom csak egy egytagú szóból állott: »Nem«. – Kezet fogott, megköszönte szívességemet és eljöttem. – Azután kezdte meg a többi tanúk hivatalos kihallgatását.”58  Az Ébredő Magyarok Egyesületének izsáki tagjai 1920. augusztus 20-án, az államalapító Szent István király ünnepén nagyszabású rendezvényt szerveztek. Az istentiszteletből, díszebédből és zenés-táncos mulatságból álló ünnepségen részt vett Prónay Pál és Héjjas Iván is. Az eseményt – annak nem titkoltan hatása alá kerülve – nem mulasztotta el leírni Kiss Gábor sem.  „Az ébredők aug[usztus]. 20-ra nagyszabású népünnepélyt rendeztek. Meghívták rá Prónay századost és Héjjas Iván főhadnagyot is. – Lehozat-ták a Prónay-különítmény zenekarát. – A kat[olikus]. templomban dísz-misét kellett tartani, mise alatt a zenekar szebbnél szebb betéteket ját-szott. – Mise után fölvonulás a piactérre, hol beszédek és térzene volt. – Délután díszfölvonulás Prónay és Héjjas vezetésével a mulatóhelyre. – Ez a mulatóhely egy zsidó telken – fatelep – volt berendezve – az úgyneve-zett Strommer-telepen, melynek díszítésén az ébredők hetekig dolgoztak. – Volt mászás, kötélugrás, díjbirkózás, sátrak, elárusító bódék, bódék, amelyekben egy pár koronáért a legfurcsább dolgokat lehetett látni és vá-sárolni. – Lehetett enni-inni – a drágasághoz mérten elég olcsón. – És volt-e látogatója ennek a szemkápráztató furcsaságnak? – A válasz egy-szerű: az egész község. Azt hiszem, még a haldoklók is részt kértek ebből a soha nem látott díszes élvezetből. – Hogy mily nagyszabású volt ez az ün-nepély és hányan vehettek benne részt, megmondja a bevétel és kiadás összege. – Bruttó jövedelem volt 60 ezer korona, tiszta jövedelem 42 ezer korona, amely befolyt az ébredők pénztárába. Szóval mulatni és élvezni, ez a jelszó. – Így teltek napjaink, bizonytalanságban és szórakozásban. – De mindennek dacára föl kell jegyeznem, mint igazságot és Isten csudáját azt a tényt, hogy a nép nem veszti el munkakedvét. – Egész héten dolgo-zik, vasárnap mulat, mintha ennek a szerencsétlen csonka Magyarország-nak semmi baja sem volna és mintha csak mulatsággal lehetne visszaállí-

                                                   
58  IHD 56–57. p. 
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tani régi határait és elszakított fajtestvéreinket csak így lehetne fölszaba-dítani az idegen járom alól.”59  Az ellenforradalom után 1921. május 30. és június 1. között az izsáki plébánia vendége volt Hanauer Á. István váci püspök. A főpap május 30-án ezerkétszáz izsáki katolikus fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét (tizenhárom év után ez volt az első bérmálás és püspöki látogatás a faluban). 1921. május 31-én Orgo-ványon, június 1-jén pedig Fülöpszálláson járt a püspök Kiss Gábor plébá-nos kíséretében, aki aztán a solti plébániára utazva folytatta bérmáló kör-útját. 1921 novemberében Kiss Gábor – az izsáki iskolaszék ülésén – gyűj-tést indítványozott az 1916-ban elrekvirált harangok pótlására. Miután a javaslatát elfogadták, az iskolaszék megindította a gyűlést, amelynek koor-dinálására külön harangbizottságot szervezett. Ennek az összesen har-minctagú a testületnek az elnöke Mózes László lett, s az operatív feladatok-ban még Kiss Gábor plébános, B. Kiss Imre egyházközségi gondnok és Teschler József bankigazgató, az iskolaszék elnöke vett részt. Az árajánla-tok bekérése után Walser Ferenc harangöntő műhelyével állapodtak meg, amely cég kilogrammonkénti ötszáz korona vételárért vállalta a harangok elkészítését és 1922 húsvétja előtti leszállítását.60 Az üléseit heti rendszerességgel tartó harangbizottság egyik összejö-vetelén B. Kiss Imre javasolta, hogy a harangszentelést a református temp-lom új harangjainak – hiszen harangjaik pótlására az izsáki reformátusok is gyűjtöttek – megáldásával egy időben rendezzék meg. A presbitérium ugyan elfogadta az indítványt, de Veress István református lelkész közölte: az ő harangjuk már februárra elkészül, s ők bizony nyomban használatba is veszik majd, nem várnak a katolikusokra. Erre a katolikus harangbizottság elhatározta: hamarabb elkészítteti saját harangjait, mint a reformátusok.61 Kiss Gábor 1921 decemberében levélben fordult Hanauer Á. István váci püspökhöz, s egyrészt a harangokra való gyűjtés engedélyezését, más-részt az izsáki hívekhez intézett buzdító sorok küldését kérte:62  „Dicsértessék a J[ézus]. Kr[isztus]. Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Atyám!  Az izsáki kat[olikus]. iskolaszék és a velük együttérző híveim elhatá-rozták, hogy a háború zivatara által elsodort harangjaikat pótolni fogják. Walzer Ferenc63 harangöntővel érintkezésbe lépett az iskolaszék, a csatolt – dec[ember]. 3-án kelt – költségvetését elfogadta. – A fenti cég dec[ember] 15-én kelt levelével a költségvetésen tett módosításokat elfo-gadta és így mi a gyűjtést megindítottuk. 

                                                   
59  IHD 58–59. p. 
60  IHD 60–62. p. 
61  TETÉZI, 2008. 23–26. p. 
62  VPKL. Acta Parochiarum. Izsák, 1921. 122. (6240/1921. ikt. sz.) 
63  Helyesen: ifj. Walser Ferenc 
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A csatolt költségvetést azon alázatos kérelemmel nyújtom be Méltósá-godhoz, hogy azt jóváhagyni és hivatalomhoz visszaszármaztatni méltóz-tassék.64 Arra bátorkodom még felkérni Méltóságodat, hogy nagyrabecsült jó-váhagyása mellett szíveskedjék buzdító sorokat intézni híveimhez, melye-ket karácsony napján a szószékről fölolvashassak. Kérésem megújítása mellett magamat ájtatos imáiba ajánlottan va-gyok  Izsák, 1921. december 19. Kiss Gábor plébános”  A váci püspök 6240/1921. szám alatt jóváhagyta a harangok beszerzésének költségvetését – azzal, hogy annak fedezetét az iskolaszéknek kell előte-remteni –, valamint az alábbi levelet küldte az izsáki híveknek:65  „Krisztusban szeretett izsáki híveinknek püspöki áldásunkat küldjük.  Tudomásunkra adatott, hogy Ti, Krisztusban szeretett gyermekeink, buzgóságtól indíttatva elhatároztátok, hogy az izsáki templomnak szegény voltát megszüntetitek, s mozgalom indult meg köztetek, hogy egyházköz-ségetekhez méltó nagyságú harangokat szerezzetek be és arról is magatok gondoskodjatok, hogy azok minél hamarabb felkerüljenek méltó helyük-re: az izsáki templomnak tornyába. Ezen elhatározásotokat midőn velem közöltétek plébánosotok útján, lelkem örömmel telt el, mert láttam, hogy Ti őseitekhez méltóak akartok lenni, azokhoz az ősmagyarokhoz, kik kar-jukon a rózsafűzért vitték, s a napi élet fáradalmai és veszélyei között sem feledkeztek meg arról, hogy a mindenhez szükséges türelmet Istentől kell a többi kegyelmekkel együtt kiesdekelni. Mikor a harangok újra történő beszerzéséről így most gondoskodni akartok, arra buzdítalak Benneteket, hogy ki-ki tehetsége szerint segítse elő adományával, esetleg munkájával is azt, hogy mihamarább otthon legyenek a harangok, melyeknek ércszava hirdesse most a Ti hitbuzgóságotokat, hívjon a jövőben Benneteket fel imára, figyelmeztessen a közelgő viharra, sirassa meg az elhunytakat, s minél hamarább hirdesse azon békének a megérkeztét, melyet egyedül a Karácsonykor született kis Jézus adhat meg csakis a jóakaratú emberek-nek, és zengje majd az egykoron újra egyesített Magyarország hithűségét s egységét. A kis Jézus fizesse meg mindazoknak, akik adománnyal járulnak a ha-rangok beszerzéséhez és munkával hazaszállításukhoz, az ő kegyelmeivel és áldásaival.  Vác, 1921. december hó 22-én  Hanauer István püspök”  

                                                   
64  Az említett csatolt költségvetés nem található a váci egyházmegyei levéltárban. 
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Összegzés Az általam az 1919–1921-es izsáki és orgoványi események kapcsán vizsgált egyházi források sokban árnyalják az akkori történésekről alkotott képün-ket. Nem elhanyagolható Kiss Gábor izsáki katolikus plébános följegyzése-inek forrásértéke: egyrészt mert számos momentummal pontosítja az el-lenforradalom helyi eseménytörténetét, másrészt pedig mert általa egy katolikus pap egyéni narratíváját ismerhetjük meg, hiszen a lelkész nem csupán megörökítette, de értelmezte és – helyeslő és támogató alapállásból – kommentálta is a történéseket, amelyeknek nem csupán krónikása, de tevékeny szereplője és alakítója volt. Mind Kiss Gábor kéziratos krónikájából, mind Molnár Gergely orgo-ványi református lelkész már publikált naplójegyzeteiből kiderül, hogy a Kecskemét környéki kommunista-ellenes megtorló akciókban, valamint az orgoványi erdőben történt gyilkosságokban csak nagyon kevés helyi – or-goványi és izsáki – személy vett részt. Mindkét szerző hangsúlyozza, hogy az elkövetők – Héjjas Iván vezetésével – kecskemétiek voltak. Ennek elle-nére mégis Orgovány – ami „pusztán” a helyszíne volt a sajnálatos esemé-nyeknek – neve lett a szimbólum: a korabeli szélsőjobboldali retorikában az antikommunista, antiliberális és antiszemita törekvések jelképe, míg a baloldal, a liberális tábor, valamint a mérsékelt polgári oldal szemében a felelőtlen és értelmetlen terror szimbóluma. Kiderül még Kiss plébános munkájából, hogy az izsáki lakosság hihe-tetlen gyorsasággal és öntudattal szervezte meg saját védelmét és biztonsá-gát. A román megszállás idején létrehozott fegyvertelen polgárőrség tevé-kenységének jellegzetes epizódja, amikor egy szőlősgazda termését fosztogató fegyveres román osztagot futamít meg három botokkal fölszerelt járőr. A Héjjas-különítmény – majd az annak nyomán szerveződő és nyu-gat-magyarországi harcokban résztvevő Rongyos Gárda – tagjai között a Kecskemét környéki tanyavilág sok fiatalját ott találjuk. Valószínűleg a világháború és a forradalmak idején állandósult harcok miatt kialakult militáns szellem, valamint a történelmi magyar állam fölbomlásának frusztráló élménye is szerepet játszott a paramilitáris szervezet létrejötté-ben. Kiss Gábor krónikája nyomán bepillantást nyerhetünk az ellenforra-dalmi mozgalom szociális dimenziójába is: ennek jelképes mozzanata, amikor az izsáki szőlősgazdák keresztény borkereskedők közvetítésére kérik Héjjas Ivánt. Az általam a föntiekben bemutatott források nem csupán a helytörté-neti adatok pontosítására alkalmasak, de a mentalitástörténet számára is jelentős kútfők, hiszen általuk megismerhetjük egy református lelkésznek és egy katolikus papnak az ellenforradalom kapcsán megfogalmazott nar-ratíváját – s azon keresztül talán híveik és közösségük véleményét és ta-pasztalatát is.  


