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A FORRADALOM ALATT
Október 28-án reggel 9 óra tájban feleségem elküldött kenyérért [ ] Amikor hazafelé indultam, a velem szembejövõ gimnazista gyerekek közölték velem a tüntetés megtartását 
olvasható Szarvasi György ügyészségi vallomásában.1 Az ötvenöt éves, tekintélyes helyi lakos,
aki nyugdíjasként kántor volt az evangélikus templomban, csatlakozott a diákokhoz. A piactéren felállított országzászlóhoz vonultak.
A forradalom Szarvasra, erre a csaknem húszezer lakosú Békés megyei településre késve
érkezett. Az október 27-én Békéscsabáról jött küldöttség biztatta a diákokat a felvonulásra.
A gimnázium és a tanítóképzõ igazgatója felkarolta a kezdeményezést. A következõ napra tervezett felvonulást a helyi kommunista reformerõket és az egykori koalíciós pártok velük
együttmûködõ híveit tömörítõ Hazafias Népfront is támogatta: a feszültségek levezetésére
nemigen talált más módot. Vezetõi abban reménykedtek, hogy kézben tudják tartani az események irányítását. Mint annyi más helyen, ez Szarvason sem sikerült.
A 28-i tömeggyûlés szónoka a HNF városi vezetõje volt: sem személye, sem mondandója nem elégítette ki a radikális hangra vágyó hallgatóságot. Közbekiabáltak, lehurrogták.
A tömeg a gyûlölt hivatalnokok elbocsátását követelte. Szarvasi ráérzett a hatalomváltó hangulatra: érzékelte a növekvõ feszültségben rejlõ veszélyt. Úgy érezte, megmentheti a helyzetet,
és megtalálja a kiutat. Ismert ember volt a városban, sokan buzdították is, tegyen már valamit.
A nyugdíjas tanítónak jóleshetett a közfigyelem, feltehetõen nemigen kellett biztatni a felszólalásra. Jó érzékkel egyperces csendet kért a Budapesten elesettek emlékére. Így lecsillapítván a felkorbácsolt tömegindulatot, felolvasta a kezébe csúsztatott követeléslistát, a 12 pontot,
amely az addigra már országszerte cirkuláló közkívánalom-gyûjtemény egyik változata volt.
Beszédében bírálta a helyi népfrontot a gyûlés rossz elõkészítése miatt, majd arra kérte a
tömeget, differenciáljanak az elbocsátásra javasoltak között, s bízzák a döntést a független
bíróságra.
Beszédét valaki megakasztotta: Minek tûrik a dolgozók, hogy egy volt nyilas szónokoljon!2
Az egyébként is indulatos Szarvasi a körülötte állók helyeslésétõl kísérve lezsidózta a közbeszóló orvost, akit többen ütlegelni kezdtek. A józanabbak kivonszolták a megtámadottat.
Maga Szarvasi így írja le a bíróság elõtt a jelenetet: Dr. Kerényi Miksa felém kiabált: »Mi
az, már megint a fõ nyilasok fognak vezetni bennünket!« Tekintettel arra, hogy én nyilas soha
* Készült az MTAOSZK 1956-os Kutatóhely támogatásával.
1 ÁSZTL V-14 1753. Egyébként Dudás József is kenyérért jött le a hegyrõl a városba, s a tömegmegmozdulásba
bekapcsolódva kezdõdött szédítõ ívû, tragikusan végzõdõ forradalmi pályafutása.
2 Pilishegyi (1966) 52. p.
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életemben nem voltam,3 felindultam Kerényi kijelentésén, és felszólítottam nevezettet, hogy
jöjjön közelebb, és ismételje meg még egyszer az elmondottakat. Minthogy õ erre nem volt
hajlandó, én ekkor azt kiáltottam neki: »Piszkos zsidó!«4 A tömegharag az orvos ellen fordult. A jelenetre Szarvasi barátja, a szintén perbe fogott Dr. Csicsely Mihály így emlékezett
kihallgatásakor: Szarvasi felállt a zászló elé, és onnan szónokolt: a Hazafias Népfront nem
teljesítette kötelességét, leszerepelt; az történjék ezután, amit a tömeg akar. Dr. Kerényi Miksa
orvos közbeszólt: »Mit akar ez a nyilas?«, amire Szarvasi György így válaszolt: »Bizonyítsa
be, maga zsidó!« Azután Kerényit valaki meg is ütötte, majd kilökdösték a tömegbõl. A hangulat egyre fenyegetõbb lett, amikor felszólalt Hajdú György, egy tekintélyes parasztember, és õ
mondta, hogy nincs helye verekedésnek, õ csitította a tömeget.5
Az egyre bizonytalanabb helyi párt- és állami vezetõk a tömeggyûlés után is kézben akarták
tartani az eseményeket, és igyekeztek csillapítani a radikalizálódó közhangulatot. Támogatásért
a község korábban háttérbe szorított tekintélyeihez fordultak. Közéjük tartozott Szarvasi György
is. A helyi vezetõk követték a kormány október 28-án nyilvánosságra hozott javaslatát: a Hazafias Népfront égisze alatt megszervezték mind a község, mind a járás nemzeti bizottságát. Szarvasi meghívottként részt vett a tömeggyûlés napján, az esti órákban tartott tanácskozáson, és a
rendbontások elkerülése érdekében nemzetõrség létrehozását javasolta, amivel a tanácskozás
minden résztvevõje egyetértett. A javaslattevõ a meglévõ erõszakszerveket, a rendõrséget és a
helyi katonai kiegészítõ parancsnokságot kívánta egységes irányítás alá vonni. Szarvasi lett a
nemzetõrség vezetõje, az általános zavar és tanácstalanság közepette talán a legfontosabb poszt
birtokosa. A tanácskozás után azonnal megkezdte a szervezést. Áthivatta a Belügyminisztérium Szarvasi járási osztályának vezetõjét, akivel mintha régebb idõtõl fogva barátsággal lenne,
letegezte: »Szervusz, én is fõhadnagy vagyok« kijelentést tette. A vezetését vonakodva fogadókról állítólag azt mondta: Akinek nem tetszik, mehet a picsába. A honvéd kiegészítõ
parancsnokságon a marxista könyvek eltávolítását követelte, azzal az indoklással, hogy szennyirodalmat nem lehet megtûrni.6 Pár nap múlva a posztot fia, ifj. Szarvasi György vette át. A fenti
kijelentéseket  ha ilyen formában elhangzottak egyáltalán  õ is tehette: az eseményekre
hónapokkal késõbb a rendõrségen és a bíróságon visszaemlékezõk összekeverhették a személyeket. Az 1924-ben született ifjabb Szarvasinak apjához hasonlóan volt katonai múltja.
A régi járási vezetõk  immár a járási nemzeti bizottság tagjai  kérték Szarvasit, hogy
segítsen lecsillapítani Békésszentandráson a tömeget, amivel tehetetlenségüket deklarálták.
Szarvasi teljesítette a kérést: másnap, 29-én a szomszédos községben tartott beszédet, amely
tekintélyét, ismertségét szélesebb körben növelte. A helyi reformereknek  a kommunistáknak és szövetségeseiknek  egyre inkább csak látszathatalmuk maradt.
Szarvasi körül irányítói csoport szervezõdött egykori helyi kisgazdapárti politikusokból.
Többségük középparaszti származású, elsõgenerációs értelmiségi volt: valamennyien a kommunista pártállami rendszer kárvallottjai. Szinte kivétel nélkül kuláklistára tették õket, nem egy
közülük börtönbe is került. Õk már az elõzõ napokban meghányták-vetették a történteket, és
figyelemmel kísérték a helyi vezetés hatalommentõ próbálkozásait. Egyikük, az evangélikus
igazgató lelkész  mint volt Ludovikát végzett tiszt  maga is aspirált a nemzetõrség vezetésére.
3
4
5
6

Szarvasi nyilas párttagságára nem találtunk bizonyítékot, a zsidóüldözésekhez azonban köze volt. Lásd késõbb.
PIL 290. fond, B 493. õ. e.
ÁSZTL V-14 1753. Dr. Csicsely Mihály kihallgatási jegyzõkönyve. 1957. február 11.
Az elsõfokú ítélet indoklása Szarvasi György és társai perében. 1957. december 6. Uo. A további idézetek is
innen valók. Az ítélet állításait kétkedéssel kell fogadnunk: ellenõrzésük azonban a legtöbb esetben megoldhatatlan.
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Szarvasi és kisgazdapárti barátai, ismerõsei semmi olyat nem akartak tenni, ami ellentmondott volna a kormányintézkedéseknek. A kisgazdapártot sem szervezték hivatalosan újjá
addig, amíg erre a 30-i kormánydöntés lehetõséget nem adott. A legális kereteket kihasználva növelték befolyásukat, amire a forradalmi bizottságok megalakítását szorgalmazó 28-i kormánynyilatkozat adott alapot. A népfrontban reménykedõ régi vezetõk próbálták megtartani a
hatalmukat, mögöttük azonban nem álltak tömegek, így kénytelenek voltak a tömegtámogatottságra joggal hivatkozó Szarvasi és elvbarátai elképzeléseit elfogadni, ami a gyakorlatban
pozícióik feladását jelentette.
Szarvasi és a község egykori kisgazdapárti vezetõi  élve a törvényes lehetõséggel, és
tapasztalva a régi helyi vezetés tehetetlenségét  legitimálni kívánták a hatalmukat: a szûk
körben megalakított nemzeti bizottság helyett választott, tömegtámogatáson alapuló községi
forradalmi bizottság megalakítását vették tervbe. A Hazafias Népfronton belül  vagyis törvényes keretek között maradva  jelölõbizottságot hoztak létre, amelynek feladata a forradalmi
bizottságot megválasztó ülés elõkészítése lett. Azt latolgatták, hogy kiket fogad el a lakosság
többsége, és milyen legyen a különbözõ helyi érdekeket kielégítõ rendszerátalakító program.
A földrendezést tartották a legfontosabbnak: a téeszek feloszlásának engedélyezését, az állami tartalékföldek bérbeadását, a helyi állami gazdasághoz került földek visszaadását egykori
tulajdonosaiknak. Lehetõséget láttak a 100-200 holdas parasztbirtokok mûködésére (a késõbbiekben ezt 50 holdra mérsékelték). A földrendezést nem forradalmi, hanem rendeleti úton
szerették volna megvalósítani: az 1945. évi tulajdonrendezési elképzelésekhez tértek vissza.
A jelölõbizottság a 30-i tömeggyûlésen elõterjesztette a megalakítandó forradalmi bizottság tagjelöltjeinek névsorát, amelyet nyílt szavazással, közfelkiáltással elfogadtak. Szarvasi
György úgy lett tagja a községi forradalmi bizottságnak, hogy a gyûlésen nem is volt jelen.
A megválasztott forradalmi bizottság rétegérdekeket képviselt. A parasztságnak hét, az ifjúságnak két, a munkásságnak négy, a rendõrségnek, a honvédségnek és a tûzoltóságnak egy-egy,
a korábbi tanácsi közigazgatásnak és a vasútnak két-két képviselõje, a postának három képviselõje került be a testületbe. Az értelmiséget négyen képviselték, köztük Szarvasi György.
A gyûlés után a bizottság, immár Szarvasi tevékeny részvételével, megválasztotta szûkebb
irányító testületét. Ketten visszautasították a jelölést az elnöki posztra. Szarvasi elvállalta a
forradalmi bizottság vezetését. A továbbiakban õ és néhány társa7 gyakorolta a községben a
politikai és adminisztratív hatalmat, hiszen a nagyobb testület, a teljes bizottság eleve alkalmatlan volt a mindennapi ügyek intézésére.
Szarvason október 30-a lett a polgári fejlõdés irányába fordulás dátuma: ezen a napon alakult át a Hazafias Népfront súlytalan községi nemzeti bizottsága tömegtámogatottságon nyugvó,
befolyásos forradalmi bizottsággá, amelyet a következõ napokban községi forradalmi tanácsnak és forradalmi bizottmánynak is neveztek. A hangadók az egykori, tekintélyes kisgazdák
voltak, a teljhatalom birtokosa pedig Szarvasi György. Kisgazda társai óvatosságának, a vezetéstõl való ódzkodásuknak is szerepe lehetett Szarvasi gyors közéleti elõmenetelében.
Szarvasi Györgynek gondja volt arra is, hogy rehabilitáltassa magát. A járási nemzeti bizottságtól, amelyben még a reformer kommunisták és szövetségeseik ültek, papírt kért arról,
hogy igaztalan módon indítottak fegyelmit ellene, és nyugdíjazták népellenes magatartására
hivatkozva 1945 végén.
Az október 30-án és a következõ napokban terítékre került kérdések és megoldási módjuk jól illusztrálja a hatalomváltás mechanizmusát.

LIBIKÓKA
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7 A forradalmi bizottság 30-i ülésén Szarvasi maga mellé vette jogtanácsosnak vele egykorú barátját, Csicsely
Mihályt, a középparaszti sorból származó ügyvédet.
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Szarvasiék vették át a tanács végrehajtó bizottságának szerepét. A forradalmi bizottság
tagjai egymást polgártársnak szólították. A panaszok és a kérelmek meghallgatására maguk
közül minden napra kijelöltek valakit, és intézkedési joggal ruházták fel. A korábbi közigazgatási apparátusból a 28-i tömeggyûlésen elhangzottakra hivatkozva csak azokat tartották
meg, akik nem voltak a Rákosi-éra elvakult kiszolgálói. Elbocsátották a begyûjtési hivatal vezetõjét és három beosztottját, az egyik pénzügyi dolgozót és a vb. elnökhelyettesét, akik
munkájukat nem a nép javára végezték, hivatali hatalmukkal visszaéltek.8 Egy esetben
felülbírálták a népgyûlésen elhangzott javaslatot, arra hivatkozva, hogy a javaslattevõt személyi bosszú vezette.
Az ifjúság képviselõje nagygyûlésre kért engedélyt, amit azzal a feltétellel adtak meg,
hogy felvonulást nem rendeznek, vagyis nem adnak teret a felvonulás közben esetleg elõforduló, nehezen megfékezhetõ rendbontásnak.
A változások jellegére Szarvasi legközelebbi munkatársának, Csicsely Mihálynak a forradalmi bizottság 30-i ülésén nagy tetszéssel fogadott dagályos, hazafias frázisoktól hemzsegõ
szónoklatából következtethetünk. Az egykori kisgazdapárti ügyvéd hazafias érzéstõl mélyen
áthatott szavakkal a szívek húrját pengette meg. Fájdalmas a húrok hangja, amikor az elmúlt
12 év szenvedéseinek adott hangot, amikor hosszú idõkig igazságtalanul és helytelenül kezelték Justicia [sic!] pallosát. A belsõ és külsõ zavarok miatt sodródtunk ebbe a veszedelembe.
De most nem hiába hullott a porba ifjúságunk és legderekabbjaink vére, mely meghozta
szabadságunkat. Félre a kishitûekkel, fogadjunk el minden felénk nyújtott becsületes jobbot,
öleljük keblünkre, aki magyar és hazafi, és glóriával koszorúzzuk hõs honleányainkat. Ha volt
a magyarnak vétke, most megszenvedett érte. Értékeljük áldozatainkat tiszta és szent érzelmekkel.
Az átalakításokat a törvénytisztelet és az örökölt közigazgatási struktúra egyaránt nehezítette. Szarvas járási székhely volt, a községi tanácsnál jóval nagyobb apparátussal, ható- és hatáskörrel. Vezetõinek többsége nem volt helyi lakos, a dolgozók zömének sem voltak községi
kötõdései. Ugyanakkor a járási tanács gyakorolta a munkáltatói jogokat a községi tanács és a
községben mûködõ vállalatok, intézmények dolgozói felett is. A járási tanács forradalmi bizottságát azonban  a községi tanáccsal ellentétben  nem legitimálta tömeggyûlés: a nemzeti
jelzõt forradalmivá változtató bizottságban megmaradtak azok a kommunista reformerek és szövetségeseik, akiket a Hazafias Népfront az október 23-i válságos napokban az élre állított.
A felkelés kormányzati elismerése a községi forradalmi bizottság vezetõit erõsítette: hivatkozhattak a Nagy Imre-kormányra, amelynek döntései október 28-a után már egyre inkább egybeestek az õ elképzeléseikkel. Szarvasiék nem akartak a felettes hatóságokkal szembekerülni.
Ugyanakkor, bár formailag a járás alárendeltjei voltak, valójában csak õk tudhatták a tömegeket maguk mögött, szemben a támogatók nélküli járásiakkal. A községi forradalmi szerv a
néptömegekre hivatkozva gyakorolt nyomást a járásiakra. Formailag nem vonták kétségbe a
járás illetékességét, ugyanakkor olyan problémákat vetettek fel, amelyek megoldása a községet
erõsítette a járással szemben. Hivatkoztak például az 1945 után fokozatosan felszámolt községi
önkormányzati hagyományokra, amelyeknek felelevenítését a járásiak nem tudták aktuális
jogszabályokkal megakadályozni, ilyenek ugyanis nem léteztek, a forradalom kitörése óta
eltelt idõ rövidsége miatt nem is létezhettek. Az október végi helyzet az óvatosan restauráló,
8 A forradalmi bizottság október 30-i ülésének jegyzõkönyve, amelyet Szarvasi György írt alá. A további idézetek
is innen valók. Ez és a többi korabeli dokumentum  az október 31-i és a november 2-i forradalmi bizottsági jegyzõkönyv, a járási szerveknek címzett iratok stb.  a Szarvasi és társai ellen 1957-ben indított vizsgálati eljárás
iratai között található. ÁSZTL V-14 1753.
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demokratikus módszerekkel politizáló helyi kisgazdáknak kedvezett, akik nem pártszínekben, hanem a helyi összérdekekre hivatkozva vették kezükbe a vezetést. Szarvasi korábban
nem volt tagja egy politikai pártnak sem, de politikai múltja, mentalitása, baráti köre az
1945-ös elsõ szabad választásokon legjobb eredményt elért FKgP-hez kötötte.9 Nem véletlen,
hogy közvetlen munkatársaival együtt az 1945-ös évben látta azt a pontot, ahová visszatérve
1956-ban újra lehet kezdeni. Az október 30-i keltezésû jegyzõkönyvbõl is kiolvasható, hogy
javaslataik mögött az újjászervezõdõ kisgazdapárt állt. Amikor az egyik tanácsi dolgozó szót
emelt társaiért, valaki a forradalmi bizottságból így válaszolt neki: a párt [nem derül ki, hogy
melyik, de csak a kisgazdapártról lehet szó!] ezzel az üggyel már foglalkozott, és nem célja
semmi szín alatt az apparátus kicserélése; azok, akik maradtak, maradjanak továbbra is munkahelyükön, s csak ha nem méltóképpen viselkednek, távolíttassanak el.10
Szarvasiék forradalmi lendületét fékezte a maguk állította szabály: semmi olyat nem
tesznek, ami tömegtámogatással nem indokolható, és ami szembeállítaná õket a kormánnyal.
A törvényes út betartásának érdekében döntéseiket végrehajtás végett a járási forradalmi bizottság elé terjesztették, amelyet a járási tanács jogutódjának ismertek el. Így például az elbocsátandó községi tisztviselõk névsorát és a javaslatot a Tüzép-telep vezetõjének leváltására. Szarvasiék meg akarták akadályozni, hogy a községi raktárban lévõ, illetve részben már
bevagonírozott 500 mázsa gabonát elszállítsák: a földjüket visszakapó gazdákat kívánták
belõle vetõmaggal ellátni. Mivel a készletek felett addig a járási tanács diszponált, az intézkedést a járási forradalmi bizottságtól várták. A kulákokra kirótt különadók eltörlésére is
járási intézkedést sürgettek.
Javasolták, hogy a Micsurin Természetkutató Intézetet számolják fel, és teherautóját kapja meg a község, a fenntartására szánt összegbõl pedig a tanyasi iskolákat újítsák fel.
A járási ügyésztõl azt kívánták, hogy indítson eljárást a leváltott községi begyûjtési osztályvezetõ, valamint a DISZ-titkár11 ellen, aki a nép akaratából kifolyólag el lett bocsátva,
s aki távozásakor magával vitt 40 ezer forintot, és az ifjúság pénzébõl motort vett magának.
A forradalmi bizottság a politikai felelõsség áthárítását egy esetleges késõbbi visszarendezõdés esetén elõnyére fordíthatta volna, emellett ezzel a hatalomgyakorlási móddal kényszerhelyzetbe is hozhatta a járásiakat: ha visszautasítják javaslataikat, tömegelégedetlenségre
számíthatnak.
Szarvasi a formaságoknak is jelentõséget tulajdonított: a rendõrséget és a honvédséget
felesküdtette a politikai és közigazgatási feladatokat egyaránt ellátó forradalmi bizottságra,
kicseréltette a pecséteket, és a népköztársasági címert Kossuth-címerrel váltotta fel. A nép
érdekében végzendõ szolgálatról felelõsségteljesen beszélt: Sorsdöntõ idõkben hívta a nép
bizalma a tanács [a forradalmi bizottság] tagjait a tisztségre, kér és figyelmeztet mindenkit, sen-
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9 Az 1945-ös nemzetgyûlési választásokon Szarvason (is) az FKgP kapta a legtöbb szavazatot  7029 voks:
48% , az MKP és az SZDP a voksok 21, illetve 20%-át kapta, az NPP-nek a szavazatok közel 10%-a jutott.
Az arányok az 1947-es országgyûlési választásokon sem változtak lényegesen, ami már eltért az országos tendenciától. A kommunisták csak 17 fõvel növelték szavazóik táborát  3034-rõl 3051-re , a kisgazdák elveszett
szavazatai zömmel a tõlük balra álló parasztpártnak jutottak: az FKgP a szavazatok 40%-át, az NPP pedig 16%-át
kapta. Hubai (2001) 3. köt. 470. p.
10 A forradalom alatt újjáalakult szarvasi FKgP-nek 214 aktív tagja volt, közülük 60 fõ bûnügyi nyilvántartásba
vételét javasolták 1958-ban a megyei belügyesek. (A BM Békés megyei Rendõr-fõkapitányságának elemzése
Szarvas községrõl. 1958. december 3. A továbbiakban: BM monográfia. ÁSZTL O-14 977.)
11 Szarvasi úgy jutott pisztolyhoz, hogy két rendõr társaságában lakásán kereste fel a helyi kommunista ifjúsági
szervezet vezetõjét, és elkoboztatta velük a pártfunkcionárius hivatalból birtokolt személyi fegyverét.
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ki ezen tisztségbõl elõnyöket ne kovácsoljon, hanem munkálkodjék teljes erejébõl a nép érdekében. Nehogy az a vád érhessen bárkit is, hogy most már, bekerülve a tanácsba, csak a
saját javára, a maga boldogulására munkálkodik. A legfontosabb, hogy a nép a tanács tagjaiban barátját és ne hatalmi tényezõt lásson. Ne érezze azt, mint eddig 12 éven át, hogy szorongva lép be a tanácsházára, hiszen a tanács most már az övé, a népé, a nép érdekeit képviseli, mûködésében senki ne csalatkozzék.
Az idõ múlásával egyre nõtt a községi forradalmi bizottság tekintélye és befolyása, a járásié
pedig egyre csak csökkent. November 2-án Szarvasi a községi forradalmi bizottság döntésére
hivatkozva utasította a járásiakat, hogy közülük azok, akik nem szarvasi lakosok, három napon
belül hagyják el a községet. A községiek szerint a járási apparátus 80 fõs létszáma túlméretezett, 35 ember éppen elég. Megszüntették mint feleslegest a járási Földnyilvántartási Hivatalt, és szakembereit azonos munkakörben a községhez helyezték át.
Szarvasi György nehezményezte a forradalmi bizottság november 2-i ülésén, hogy a feloszló téeszek12 földjein illegálisan kivágják az akácfákat; kijelentette, hogy fakitermelésre csak
a forradalmi bizottság adhat engedélyt. A fakivágások megakadályozása érdekében lovas járõr kiküldését javasolta. Ugyancsak õ terjesztette elõ, hogy a község kapja vissza gyümölcsösét, amelyet az 1956-os tagosításkor az egyik téesznek juttattak.
Szarvasi úgy gondolkozhatott, mint a helybeliek zöme, emellett vezetõi képességei is
voltak. Látszólag véletlenül, valójában szükségszerûen került a hitelét vesztett helyi hatalom
élére. Jó vezetõnek bizonyult. Lélekjelenléte soha nem hagyta cserben, önfeláldozó volt és
igazságos. Nem engedte, hogy ittas lumpenek megtámadják a rendõrséget; amikor a rendõrõrs éjszakai támadástól tartott, a rendõrségen aludt, hogy megnyugtassa õket. Nem engedélyezte az állami tulajdonú pálinka szétosztását. (Elismertségét jelzi, hogy perében a volt
tanácsi vezetõk közül többen mellette vallottak. Népszerûsége azonban nem hatotta meg az
ítélethozókat. Ellenkezõleg: társadalmi veszélyességét növelõ tényezõt láttak benne.)
Konzervatív demokrata volt: a polgárosuló parasztságot képviselte, valláserkölcsi normákon nyugvó, hagyományokon alapuló társadalmat kívánt. Nem akarta a Horthy-rendszert
restaurálni, de nem is vetette el teljesen. Felfogása a kisgazdapárt 1945-ben képviselt politikájával rokon.
31-én háromtagú küldöttség élén Budapestre ment: hírt akartak adni magukról a Parlamentben, de nem kevésbé volt fontos, hogy élesztõt szerezzenek a szarvasi kenyérgyárnak.
Az élesztõszerzés sikerült, a miniszterelnökhöz nem jutottak be. A kis társaság egyik tagja a
kisgazdapárt, a másik a parasztpárt iránt próbált érdeklõdni.
A forradalmi kapcsolatok kiszélesítésére fogékony Szarvasi november 3-án két társával a
járási tanács gépkocsiján Gyõrbe utazott: Orosházán át távmondaton kapták a hírt, hogy forradalmi csúcsszerv alakul a dunántúli városban. A küldöttség ugyan késve érkezett, de az
éjjeli órákban Szarvasi tudott beszélni Szigethy Attilával. Nem voltak egy véleményen.
Szarvasi a kisgazdapárt színre lépése mellett érvelt, Szigethy viszont joggal tartott attól, hogy
az FKgP megerõsödése csökkentené Nagy Imre befolyását, ezért azt javasolta, hogy a szovjet
csapatok távozásáig függesszék fel a pártok szervezését. A visszaúton már a forradalom leverõi igazoltatták a szarvasi küldöttséget.13
12 A községben hat téesz mûködött: az 1848-ban 37 tag alapította Táncsics, az 1949-ben 45 taggal megalakult Dózsa,
az 1951-ben 18 belépõvel szervezett Bem és a 12 taggal létrejövõ Alkotmány, végül az 1952-ben létrehozott Haladás
és Új Élet 15, illetve 28 taggal. 1956-ban a téeszek összlétszáma 558 fõ volt. Közülük kettõ oszlott fel teljesen
a forradalom alatt: az ötvenes évek elején szervezett Új Élet és az Alkotmány. BM monográfia, ÁSZTL O-14 977.
13 PIL 290. f., B 493. õ. e.

2006.04.28.

20.29

Page 187

ELEGYES DARABOK

187

November 4-e után már csökkent Szarvasi György szerepe: a Nagy Imre-párti, a Kádár
kormánya elleni megmozdulások élén ekkor már az október 28-a után háttérbe szorult mérsékelt kommunista reformerõk és népfrontbeli szövetségeseik álltak.
A különbségtételre a megtorló hatóságok nemigen voltak fogékonyak: a forradalom eltérõ
felfogású résztvevõit egy perben állították bíróság elé. A legsúlyosabb büntetést Szarvasi
Györgyre mérték. Az elsõfokú ítéletet 1957. december 6-án a Gyulai Megyei Bíróság hozta.
A vád a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése volt. Tíz
évet kapott. A Legfelsõbb Bíróság 1958. május 14-én az elsõfokú bíróság által kirótt börtönbüntetést öt évvel megtoldotta.14
Szarvasi György forradalom alatti tevékenységének és helyi fogadtatásának megértéséhez
életútjának megismerése adhat segítséget.
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A FORRADALOM ELÕTT
Hõsünk 1901. március 21-én Szarvason született. Apját, aki tíz holdon gazdálkodó földmûves, majd szûrszabó iparos volt, még Fr(e)cskának15 hívták. Szlovák származású volt, mint a
település lakóinak többsége: tótul is beszélt. Az értelmiségivé válás útján elindulva elvégezte a helyi evangélikus tanítóképzõt.
Az elsõ világháború végén vált hadkötelessé. Tizennyolc évesen került elõször áttekinthetetlennek tûnõ, zavaros viszonyok közé. 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején börtönbe zárták.
A konkrét okot nem ismerjük, kommünellenességét azonban feltételezhetjük. Közvetett forrásaink vannak csupán. 1944-ben szóváltásba keveredett egy asztalos lányával: Ne pofázzon,
ha még egy szót szól, lepofozom, hiszen úgysem tekintek nõnek egy zsidót. [ ] Az ilyenekért
szenvedtem én két hónapot a kommün alatt. Kiverték az egész fogsoromat a piszkos zsidó kommunisták, de bosszút esküdtem: pusztulni fog minden rohadt kommunista, piszkos zsidó.16
Szarvasi 1947-ben, abban a belügyminiszterhez írt folyamodványában, amelyben rendõrhatósági felügyeletének megszüntetését kéri, homlokegyenest ellenkezõen interpretálja ezt a
korszakát. Mindig forradalmi lélek voltam, és ilyen magatartást tanúsítottam mint zsenge
ifjú az 1918-as forradalom idején is. Az elsõ tartalékos tisztjelöltje voltam a Vörös Hadseregnek, mint szakaszparancsnok vonultam be a Vörös Hadsereggel Békéscsabára, majd Csongrád megyében a Vörös Hadsereg toborzója voltam. Ezért a forradalmi magatartásomért 1919
augusztusától 1920 márciusáig az aradi várban voltam internálva, majd a szegedi Csillag
börtönben töltöttem elzárás alatt ezért több hónapot.17 Munkásmozgalmi múltjára a késõbbiekben sohasem hivatkozott, és a belügyesek sem firtatták a történteket.
Szarvasi életének a húszas évek elejétõl a harmincas évek végéig terjedõ csaknem két évtizedérõl nincsenek információk: feltehetõen tanítóskodott és leventéket oktatott, mint a ké14 Szarvasi György az elsõrendû vádlott volt. Vádlott-társai: Dr. Csicsely Mihály a forradalmi bizottságban Szarvasi legközelebbi munkatársa, Lászlóffy István (vasutas apától származó gazdálkodó), a járási forradalmi bizottság
elnöke, Lustyik János (módos parasztcsaládból származó tanító) és Kiszely Mihály (kisbirtokos). Az elsõ három
vádlott már 1945 elõtt is a kisgazdapárt helyi szervezetében politizált. BM monográfia. ÁSZTL V-14 1753.
15 Az iratokban mindkét változat szerepel.
16 Az 1926-ban született Lõrincz Miklós a holokauszt idején elpusztított nõvére által elmondottakat 1945. november 29-én tett tanúvallomásában idézte fel. Lõrincz 1944-ben Szarvasi leventeszázadában teljesített szolgálatot,
a jegyzõkönyv felvételének idején pedig rendõrnyomozó hadnagyként dolgozott Derecskén. ÁSZTL V-89 330.
A további idézetek is innen valók.
17 ÁSZTL V-24 442.
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sõbbiekben. 19391944 között Tótkomlóson élt: tanító volt és levente fõoktató. A helyi elittel nem volt zavartalan a kapcsolata. Volt, aki lenézte paraszti származása miatt. A polgári
iskolai tanár a társadalmi státuskülönbségre hivatkozva nem akart levizitelni nála, kijelentette, hogy az õ felesége evangélikus lelkész lánya, mire Szarvasi így válaszolt: mit vág fel így
a származására, felesége nem is papnak a lánya, hanem egy cselédnek, apja pedig az adatok
szerint zsidó volt.18
A háború alatt addig eseménytelennek tûnõ élete mozgalmassá vált. 1943 tavaszán
tényleges katonai szolgálatra vonult be. Levente körzetparancsnokként személyi kapcsolatai
kibõvültek, élvezte a rábízott szervezési, leventekiképzési feladatokat: szeretett irányítani,
parancsolni. Orosházán, Püspökladányban, Tiszacsegén, majd az ország német megszállása
után Derecskén parancsnokoskodott. Bár képzettsége alapján csak zászlósi rangra volt jogosult, a vezetõk számának fogyatkozása miatt hadnagyként már századosi feladatokat bíztak rá,
ami rendkívül hízelgett a hiúságának. Ekkor már dzsentri allûröket felvéve Szarvassynak
írta alá a nevét.
Derecskén zsidó kisegítõ elõképzõs fiatalok  munkaszolgálatosok  is tartoztak hozzá,
akik a levente gyakorlótéren akadályárkokat ástak. A gyengébb fizikumúaktól is ugyanazt a
teljesítményt várta el, mint az erõsebbektõl. Aki nem teljesítette a normát, azon nádpálcával
vágott végig. Kegyetlen volt, sokszor megalázta õket. Ocsmány piszkolódó és kommunistázó
szavak közepette kijelentette, hogy amíg nem lesz kiásva az akadályárok, nem megyünk haza. Ezen a téren korrekt volt, és szavát rendszerint be is tartotta  írja a már idézett Lõrincz
Miklós. Túlbuzgóan vécépucolásra rendelt néhány zsidó fiatalt a református elemi iskolában
elszállásolt német megszállókhoz: ezen munkálatra a fenti zászlós [vagyis Szarvasi] ajánlott
bennünket mint jó munkaerõt  mondta jegyzõkönyvbe Lõrincz, aki arról is beszámolt, hogy
apját azzal az indokkal szólította fel az asztalosszerszámok önkéntes átadására, hogy azokra
már neki úgysem lesz szüksége, az õ leventéi viszont használni tudják. Amikor Szarvasi a
szerszámokért ment, csak a vallomástevõ nõvérét találta otthon, aki arra kérte, várja meg az
apját. Akkor értem haza, és hallottam: »Szóval, megtagadja a leventéktõl. Hát én megmutatom magának, hogy néhány óra múlva már nincs is itthon, piszkos fajta!« A folytatást fentebb már idéztük. Nõvérem nem mert szólni  írja Lõrincz , és sírva kiszaladt a mûhelybõl.
Eztán már nem is kérdezte, hogy adjuk-e vagy sem, elõszedte a szerszámokat, és elvitette a
leventékkel.
1944. június 6-án Szarvasi azt a feladatot kapta, hogy leventéivel segítsen a csendõröknek a helyi zsidóság deportálásának megszervezésében. Nem merültek fel benne erkölcsi
kételyek: igyekezett szakszerûen és célirányosan cselekedni. Amikor viszont az elhurcolandó
zsidók vagyontárgyainak leltározásával megbízott leventék  14-18 éves fiatalok  feljelentették a kenyércipóba értékeket rejteni próbáló zsidókat, nem juttatta õket csendõrkézre
(a csendõrök különben is igen el voltak foglalva a deportálás technikai lebonyolításával).
Racionális megfontolásból  az érzelmi kitörések elkerülése végett  nem engedte meg,
hogy az elkülönített munkaszolgálatos zsidó férfiak elbúcsúzhassanak családtagjaiktól.
A falragaszok szerint csak június 8-án kellett volna bevonulnunk, de a zászlós úr sokkal üdvösebbnek látta, ha mi a zsidó iskola kerítésén keresztül nézzük, drágáinkat hogyan hurcolják, sürgetik és dobálják. Elkeseredett állapotban voltunk, ami elképzelhetõ is. Akkor odajött
Szarvasi zászlós, és azt mondta: »Aki el meri hagyni az iskolaudvar területét, lelövöm, mint a
kutyát, és aki elköveti azt a piszkosságot  tehát meglátogatja családját, talán utoljára , annak családját patkány módjára kiirtom.« Ezt a néhány életben maradt munkaszolgálatos fel18 Szarvasi György perének 1949. november 22-i ítélete. ÁSZTL V-24 442.
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tehetõen soha nem tudta megbocsátani neki. A már idézett Lõrincz Miklóst  a derecskei zsidók közül ekkor õ volt az egyetlen, aki tanúskodott, tanúskodni tudott Szarvasi ellen  különösen felháborította, hogy a zsidók megnyugtatása érdekében vele mázoltatta a falra, hogy az
iskolaudvarban elkülönített férfiak mikor fogadhatják szeretteiket. A jelzett idõpontban a nõk,
az idõsek és a gyerekek már valamennyien a Németországba tartó marhavagonokban szorongtak. Már az elhurcolási napon, amikor mi még ott maradtunk, leventéi megkezdték a lakások fosztogatását  tanúsította Lõrincz.
Az MKP tótkomlósi szervezete így jellemezte az 1945 elõtti Szarvasit: erõs németbarát, a
fasiszta brigantik vezetõ egyénei közé tartozott.19
1944 októberében, a kormányzó sikertelen kiugrási kísérlete után Szarvasi igyekezett egyben tartani nem zsidó munkaszolgálatosokból álló századát. Jogfolytonosnak fogadta el a nyilasok uralmát, de érzelmi, politikai kapcsolatba nem került velük. Utolsó alföldi állomáshelye Hajdúnánás volt, majd a front közeledtével a fõvárosig hátrált vissza. Budapest ostroma
alatt beosztottjai romokat takarítottak, hullákat szedtek ki a lebombázott házak alól. Szarvasi
irányította õket, és gondoskodott ellátásukról. A századához került egyetlen zsidót, a század
orvosát nem szolgáltatta ki a nyilasoknak: Szarvasi népbírósági perében õ lett a legfõbb mentõtanú. Dr. Szalkai Géza Szarvasy november 5-e és 1945. február 12-e közötti tevékenységérõl így ír: Soha olyat nem tapasztaltam, hogy a parancsnoksága alatt álló legénységgel20
rossz bánásmódot tanúsított volna, vagy bárkit bántalmazott volna [ ] betegszobát rendeztetett be, és személyesen elkövetett mindent a kellõ gyógyszerellátás érdekében. Szarvasy utasítására a legénységet rendszeresen fertõtlenítésre és fürdõbe vittem [ ] amikor már más
alakulatoknak kenyerük és élelmük nem volt, a mi századunk még mindig kielégítõ étkezést
kapott. [ ] Szarvasy fegyelmet tartó, de kétségtelenül igazságos és jellemes magatartást
tanúsított.21
Sokat köszönhetett Szarvasinak a pocsaji evangélikus lelkész, akivel a leventeparancsnok
még derecskei tartózkodása idején barátkozott össze. Tassy János a szovjetek elõl menekülve
az ostromot Budapesten vészelte át családjával: élelmezésükrõl Szarvasi gondoskodott.
A hadnagyként századosi feladatokat ellátó Szarvasi kiváló szervezõkészsége a nehéz körülmények között bontakozott ki igazán: az õ parancsnoksága alatt lévõk nem csupán túlélték az
ostromot (csak néhány sebesültjük volt), hanem többen értékekben is gyarapodtak: a parancsnok az üzletelésben is tehetségesnek mutatkozott. Nála ügyesebb csak kisebbik fia volt,
akit az apja nem engedett Nyugatra vonulni, s állandóan maga mellett tartott mint hadapród
õrmestert. A gimnáziumi érettségin öt tárgyból kudarcot valló fiú 1942 októberében önként
vonult be katonának. Szolgálata egy részét Varsóban töltötte, ahol feleségül vett egy lengyel
lányt, akit állítása szerint az SS-ek megöltek. A marék törtarany, amit aztán Magyarországon
pénzzé tett (18 ezer pengõt kapott érte), a feleségétõl származott. Mindezt tõle tudjuk, így a
kételkedés indokolt. 1944 októberének végén cukorral üzletelt: az oroszkai cukorgyárból kilenc autórakomány cukrot szállított õ és egy hadnagy ismerõse a fõvárosba; a cukrot kilogrammonként 200 pengõért kiárusították: ebbõl 100-120 ezer pengõ haszna származott.
Szarvasi György munkaszolgálatos századának a romeltakarítás, a halottak elszállítása
volt a feladata. 1945. február 5-én az Alagút utca 1. számú házat bombatalálat érte. A pince beomlott, az óvóhelyen sokan meghaltak. A beszakadt elsõ emeletrõl a pincébe zuhant
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19 Kiveszki Pál titkár 1947. január 15-i levele a Szakszervezetek Szakmaközi Bizottságának Szarvasra. ÁSZTL
V-78 322.
20 A 625/36. katonai munkásszázad 850 fõbõl állt.
21 Az orvos tanúvallomást pótló írásbeli nyilatkozatának kelte 1945. december 1.
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egy páncélszekrény, amely a munkaszolgálatba hurcolt zsidó ékszerész vagyonát tartalmazta. Szarvasi felrobbantotta (vagy feltörette, esetleg a házparancsnoktól elkért kulccsal kinyitotta) a páncélszekrényt, és a házparancsnok, a házfelügyelõ és két tanú jelenlétében
jegyzõkönyveztette az értékeket, amelyeket állítólag központi begyûjtõhelyre szállíttatott,
valószínûbb azonban, hogy részben megtartotta magának, esetleg egy részét szétosztotta.
A páncélszekrény jegyzõkönyvezett tartalma: 127 javításra adott, de rossz állapotban lévõ óra, óraalkatrészek, egy zacskó gyöngy, egy pár fülbevaló, két antik bross, 13 db törtarany tárgy.
Az ostrom napjaiban ifjabb Szarvasi György a Mészáros utcában felfedezett egy kocsmai
raktárt, melyet apjával együtt kiárusított azzal az indokkal, hogy a szovjetek úgyis feltörnék
és kifosztanák.22 A befolyt összegnek csak egy részét adták át a tulajdonosnak, másik részével a családi vagyont gyarapították.
A fõváros felszabadítása után Szarvasi és fia szovjet fogságba esett, de még a focsani hadifogolytáborból sikerült hazatérniük.23
Szarvasi és fia a háború alatt gyûjtött tetemes vagyonuk java részét a pocsaji lelkészre
bízta, aki megõrzésre és esetleges hasznosításra az értékeket Debrecenben élõ apósánál
hagyta.24 1945 augusztusáig nem is tudtak egymásról. Nekem is sok kellemetlenségem
volt idehaza amiatt, hogy elmentem innen, és a helyettesem akart a javadalmamba és állásomba kerülni. Talán elültek már a fekete viharfelhõk, és lassan lehiggadnak azok, akik
igazolni sem akartak hosszú idõn keresztül  írja a lelkész Szarvasi levelére adott augusztus 17-i válaszában. A levélbõl az is kiderül, hogy a lelkész részesült az elhurcolt zsidók
vagyonából, és szorong amiatt, hogy a tulajdonos esetleg visszatér: Derecske miatt sok baj
volt bizony, és a bútor-ügy az otthon részére még ezután ígérkezik rossznak, ha az illetõ
hazakerül.25
A megõrzésre átadott értékekrõl ez olvasható a levélben: Apósom a teljes értéket nem
tudja átadni, sõt, azt sem tudom, hogy jelenleg 20 vagy 30, esetleg 50 [darab óra, ékszer,
pénz?] áll rendelkezésre. Hosszú ideig nem tudtam felõletek semmit, az a feljegyzésem eltûnt
a noteszemmel együtt, amely a nagyságos Asszony címét õrizte volna, s így azt mondtam, hogy
értékesítsenek belõle valamit, hogy meg ne semmisüljön teljesen. [ ] Hozzánk egyelõre nem
tanácsos jönni, de Debrecenbe meg mielõbb, mert én szintén nem vagyok abban a helyzetben, hogy elvihessem, másra rábízni holmit pedig nem lehet. Szarvasi átvette megmaradt értékeit, és egy évig nem is jelentkezett.
A háború után Tótkomlósról visszatelepült szülõhelyére, Szarvasra. 1945 szeptemberében
népbírósági eljárást indítottak ellene: demokráciaellenes magatartással, népellenes viselkedéssel vádolták.26 Ekkor újra börtönbe került, ahonnan december 11-én gyomorfekélyére
22 Szarvasi 1947. március 13-i, a gyulai ÁVO-n tett vallomásában azt állította, hogy rabló nyilasok elõl akarták
megmenteni a szeszkészletet. ÁSZTL V-24 442.
23 1945. február 11-én estek fogságba, 1944 nyarán engedték el õket. 1945 júliusában Gyulán voltak vizsgálati
fogságban. Ifjabb Szarvasi Györgyöt csak decemberben engedték szabadon.
24 Ifjabb Szarvasi György 1947. március 17-i kihallgatásán errõl így vallott: nekem a cukorból és a Kecskeméten
eladott aranyból visszamaradt 100 000 pengõm, és azt a pocsaji református lelkésznek megõrzés végett átadtam
azzal, hogy ha fogságba kerülnék, a pénzen vegyen olyan értéket, ami maradandó, ha pedig hazakerülök, nekem
adja át. ÁSZTL V-24 442.
25 ÁSZTL V-78 322. A lelkész félve az ellenõrzéstõl  valamint a kényes tartalom miatt  igyekezett virágnyelven
fogalmazni levelét. A további idézetek is innen valók.
26 Uo.
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hivatkozva szabadon engedték. Rendõri felügyelet alá helyezték, amit több ízben meghosszabbítottak. Fegyelmi úton nyugdíjazták, de a népbírósági eljárást megszüntették. A vád lehetséges tanúi vagy nem éltek már, vagy kivándoroltak Magyarországról. Lõrincz Miklósból, a
parancsnoksága alá tartozó egykori zsidó munkaszolgálatosból a politikai rendõrség tisztje
lett: az õ sérelmeit nem ítélte az ügyészség olyan mértékûnek, hogy azok alapján Szarvasi
ellen bûnvádi eljárást kezdeményezzen, ami ebben az esetben mindenképpen cáfolja a
zsidók bosszújával kapcsolatos, 1945 után igencsak elterjedt vélekedéseket.
Szarvasi György immár nyugdíjasként 1946 márciusában újra tanítani kezdett: a szarvasi iparos tanonciskolában volt óraadó, majd az intézmény igazgatója lett: összeköttetései révén tanbútort szerzett az épületbe, s a helyi ipartestület megelégedésére irányította a tanoncoktatást.
1946 õszén levelet írt a pocsaji lelkésznek, és a háború végén rábízott értékek másik felét követelte. A református papot vérig sértette azzal a feltételezéssel, hogy megosztozhatnak
a visszatartott, vagyis eltulajdonított maradékon. A lelkész magyarázata nem igazán meggyõzõ: Amit mi akkor tettünk, megértõ baráti indulattal cselekedtük, és hasonló kockázatos
körülmények között senkivel sem tennénk meg. Akkor is családunk tagjainak igen erõs és
heves ellenzésével dacolva hajoltam a segítségre, mert láttam, hogy egy jó magyar emberen
és családon lehet és kell segíteni, hogy az ítéletes idõben mentsük, ami menthetõ [ ] tavaly
a fele összeg elküldése alkalmával a másik, elúszott felérõl is végleg elszámoltunk, az ügyet
végleg rendeztük. Nem hiszem, hogy többi nagy és értékes összegeidrõl és holmi ékszereidrõl bárki hívebben és pontosabban elszámolt volna. Még jó, hogy szép és tömött bõröndjeidet
nem adtad át, és nem vállaltuk el, mert biztosan ugyanaz a sors érte volna, mint a mienket,
elúszott volna az is, és még csak kereskedni [sic!], számoltatni sem lehet érte senkit. Ha kételkedõ aggályod merül fel a másik felérõl, szerencsére többen utaztak azon a szekéren 
vonat nem járt akkor , amelyrõl a debreceni repülõtér közvetlen közelében fegyveres, nem
baráti [vagyis szovjet] katonák meg- és kirabolták az összes utazókat, s így hites tanúk is tudják bizonyítani az elúszást, pedig rejtett helyen volt eldugva. Az, akinél ott volt elrejtve, még
tiltakozni se tudott, és nem mert, egyrészt a többi utas elõtt az összeg nagysága miatt, másrészt az ilyesmiért akkor golyó járt. Az élet pedig drágább mindenkor, mint az olcsó pénz [ ]
Annak õszinte örömmel örülünk, hogy igazgatói minõségben újra kezedben van az ifjúságunk,
és nincs semmi baj.27
1947 tavaszán Szarvasi már-már elaludni látszó ügye újabb fordulatot vett: feljelentette
annak a zsidó ékszerésznek az özvegye, akinek páncélszekrényét az ostrom alatt Budapesten
feltörték, és aki tudni vélte, hogy a benne lévõ tárgyakat Szarvasi tulajdonította el.
A szarvasi órás Szarvasi ellen tanúskodott, mondván, hogy a tanító 1944 nyarán nõi aranyórákat adott el neki, 1946-ban pedig többször hozott javítandó órákat hozzá. Az elsõ idõpont
a zsidók deportálása utánra esik, a második pedig arra az idõszakra, amikor Szarvasi helyzete stabilizálódni látszott, vagyis úgy érezhette, nem kell többé bírósági eljárástól tartania.
A Szarvasira különben is gyanakodó rendõrség házkutatást tartott a tanítónál, akinél több
tucat órát, számos ékszert és egyéb vagyontárgyakat találtak. A lefoglalt órákat és ékszereket
megmutatták az ékszerész özvegyének, aki felismerte 1944 decemberében elhurcolt férje tárgyait, a legértékesebb darabok azonban már nem voltak közöttük.
Nagy mennyiségû órát, arany fülbevalót, leventepuskába való töltényeket, külön üres
hüzniket, katonai kardot, a kincstár tulajdonát képezõ bõrmellényt, az amerikai hadsereg tulajdonát képezõ katonai nadrágokat, két posztószövet nõi nadrágot, kb. 60 méter puplin anyagot,
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8 és ¾ kvadrát cipõfelsõrész-bõrt foglaltak le.28 Elkobozták a család levelezését és egy a
megszálló szovjeteket gúnyoló, hosszú verset, amit a nyomozók egy rossz kabát zsebében találtak. Szarvasi azt állította, hogy a gúnyverset, amelyrõl már régen el is feledkezett, rabtársaitól kapta, amikor hadifogsága után Gyulán volt elõzetes letartóztatásban.
Az ékszerek eredetérõl a Szarvasi család tagjai kihallgatásukkor egymásnak ellentmondó
információkat adtak. Ifjabb Szarvasi azt vallotta, hogy aranyóráját a fogságban vette, a lefoglalt tárgyakat pedig egy orosz katonától Tótkomlóson vásárolta 18 liter pálinkáért. Az apja
szerint az óra már a fogság elõtt megvolt: õ vásárolt hozzá arany óraláncot 1944 októberében
Budapesten. Édesanyja az aranyóráról ugyanezt vallotta, a ruhaanyag és a készruhák eredetérõl azonban mást mondott, mint a család két férfitagja: azt állította, hogy a puplint és a szövetnadrágokat az 1945-ös infláció idején szerezte: zsírért cserélte budapestiektõl.
Az ügy a gyulai ÁVO-ra került. A két Szarvasit letartóztatták. A kihallgatásokon 1945-ben
tett vallomásaikhoz hasonlóan ecsetelték háború alatti tevékenységüket. (1945-ben nem volt
házkutatás, így akkor még értékeik eredetérõl nem kellett az 1947-es vizsgálathoz hasonló
részletességgel számot adniuk.) Az apát hamarosan kiengedték, de 1945 júliusa óta tartó
rendõri felügyeletét nem szüntették meg: továbbra is hetente háromszor kellett jelentkeznie,
nyilvános helyre nem mehetett, de tovább taníthatott.
A népbírósági eljárás felújítása veszélybe sodorta Szarvasi állását. Fõhatósága, az Iparügyi
Minisztérium többször is érdeklõdött a rendõrségen: azt akarták megtudni, hogy a vádak súlyossága miatt el kell-e bocsátaniuk Szarvasit közalkalmazotti állásából. A Gyulai Kapitányság Államvédelmi Osztályán az érdeklõdést protekciókérésként értelmezték, és egy felbontott
magánlevél alapján tudni vélték, hogy a Szarvasi után tudakozó iparügyi minisztériumi osztálytanácsos reakciós elvbarátját védi: szerintük Szarvasi közalkalmazotti státusát már régen
meg kellett volna szüntetni. Nem engedhetõ meg  írják a gyulai belügyesek , hogy a jövõ
dolgozó fiataljait egy ilyen minden tekintetben megbízhatatlan, a múlt rendszert kiszolgáló
egyén évrõl évre fertõzze.29
Az igazgató-tanító érdekében megmozdult a helyi iparostársadalom. A sikeresen mûködõ
tanonciskola jövõje függött az ügy alakulásától: Szarvasi ugyanis lezáratlan bírósági ügye
miatt számíthatott arra, hogy állásából rövidesen elbocsátják. Az ipartestület felügyelõ bizottsága kérvényekkel árasztotta el a felettes hatóságokat, amelyekben a tanító ártatlanságát és
nélkülözhetetlen voltát bizonygatták. A helyiek csavaros észjárására és gyakorlatias logikájára vall, hogy akciójukat ellennépítéletnek nevezték. Megérezték, hogy csak akkor van némi
esélyük a sikerre, ha a kommunisták szája íze szerint beszélnek. 1946 elején ugyanis a kommunista párt a reakciós közigazgatás megtisztításának jelszavával politikai kampányba
kezdett: tömegeket mozgósított a régi tisztviselõk eltávolítása érdekében. A szarvasiak megfordították a célt: õk az eltávolítandó visszahelyezése érdekében kezdeményeztek népítéletet.
Az iparos tanonciskola 1947. szeptember 22-i felügyelõ bizottsági ülésének jegyzõkönyve
28 A Magyar Államrendõrség Szarvasi Kapitányságának 1947. március 12-i jelentése. ÁSZTL V-78 322. Dr. Szutor
Béla ügyvéd, aki Szarvasi munkásszázadában teljesített szolgálatot, 1945. augusztus 14-i, parancsnoka emberségét melegen méltató nyilatkozatában írja: A gazdasági hivatal segítsége nélkül saját maga szerzett bõranyagot, s a legénység cipõjét elõbb 6 pengõ ellenében, majd teljesen díjtalanul talpaltatta meg, a legénység nagy részének bakancsot szerzett, amit a Kincstár szintén nem adott. Szarvasi vonzódása a bõrökhöz családi eredetû:
mint egyszerû szûrszabó iparos ember gyermeke, már az élethivatásomat is a demokratikus haladás gondolatának szenteltem, amikor tanító lettem  írja egyik 1947-ben írott kérvényében. ÁSZTL V-24 442.
29 Vándor Imre rendõr fõhadnagy, osztályvezetõ feljegyzése a Magyar Államrendõrség Államvédelmi Osztályának.
Gyula, 1947. augusztus 11. Uo.
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szerint folyamatban lévõ népbírósági eljárás még nem indok a kiváló szervezõképességû és
mélyen demokratikus gondolkodású közalkalmazott elbocsátására, aki olyannyira nélkülözhetetlen, hogy nélküle az iskola csõdbe jutna. Ha a múltban a nép ítéletével és elhatározásával
a meg nem felelõ embereket népítélet alapján állásából  helyesen  el lehetett mozdítani,
úgy egészen természetes, hogy amidõn olyan emberrõl van szó, aki nemcsak hogy megfelel,
aki nemcsak hogy nem vét a demokrácia ellen, hanem igen hasznos és jó szolgálatot tesz, hasonló
népítélettel, elhatározással munkahelyén visszatartható legyen.30
Próbálkozásuk eredménytelen maradt: a folyamatban lévõ népbírósági eljárás, valamint
rendõrhatósági felügyelete miatt 1947 szeptemberében Szarvasit felfüggesztették az állásából.
A Budapesti Népügyészség a vádiratot 1947. október 11-én küldte meg a Budapesti Népbíróságnak. A vád: népellenes bûntett. Az indoklás: Szarvasi zsidó vagyont tulajdonított el,
valamint az ostrom alatt meghaltak értékeit ellopta. A vádak megalapozatlanságára hivatkozva a Budapesti Népbíróság felmentõ ítéletet hozott, a megyei rendõrkapitányság azonban nem
szüntette meg Szarvasi rendõrhatósági felügyeletét. Nevezett többrendbeli népellenes bûncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható, és nem bizonyította be, hogy a demokráciának hasznos tagja akar lenni.31
Szarvasi a rendõrhatósági felügyelet megszüntetése érdekében két alkalommal is a belügyminiszterhez fordult (1947 szeptemberében, illetve 1948 májusában). Elsõ kérvényében
még csak saját zsidómentõ múltjára és 1945 utáni iskolaszervezõ tevékenységére hivatkozott,
a másodikhoz már dokumentumokat is mellékelt és politikai gesztusokat is tett. Cáfolandó a
rendõrségi indoklást, csatolta a felmentõ népbírósági ítéletet, az iskola felügyelõbizottságának
fentebb már idézett véleményét és Szarvas nagyközség elismerõ hatósági bizonyítványát.
A demokrácia úttörõjének és élharcosának vallotta magát. A múlt rendszerben üldözött voltam demokratikus baloldali gondolkodásomért. A deportáltakból többet hamis papírokkal
bújtattam századomnál, a kitelepülésre kiadott parancsot megtagadtam. Most mégis egypár
hangos egyén jóvoltából, akiknek önzõ egyéni érdekeit sértem, reakciós, fasiszta vagyok,
aki állandó meghurcolásnak van kitéve, állásából elmozdítva, a társadalomból kiközösítve
 mindezt becsületes magyarságomért. Politikai állásfoglalásomról meggyõzõdést nem is szerezhetett senki, mivel párttag nem voltam a múltban, most meg rendõri felügyeletem miatt
nem lehettem.32
Szarvasi alkalmazkodott a korszellemhez, amikor támadta a tehetõsebb szarvasi vállalkozókat: ezzel a munkáspártoknak, s mindenekelõtt a kommunista pártnak hízelgett. A kisiparosság érdekeit szolgáló közmûhely miatt pár nagytõkés, gépi berendezéssel rendelkezõ
nagyiparos [?!] agitációjára ellenem fordult az iparosság egy része. Azok pedig, akik megértették a közmûhely jelentõségét, megfélemlítve az ellenem meginduló hajszától, félrevonultak. Máról holnapra az lett a jelszó, hogy én kolhozba akarom szervezni az iparosságot. Máról
holnapra fasiszta-reakciós lettem  írja kérvényében. E két utolsó állítás homlokegyenest ellentmond egymásnak. Szarvasi azzal akart jó pontokat szerezni a kommunista belügyminiszternél, hogy a szocialista rendszer ellenségeit nevezte meg vádlóiként, és ezzel mintegy annullálta is az ellene felhozott vádakat.
A belügyminiszter válaszáról nem tudunk; a járási és a megyei politikai rendõrség eltérõen
vélekedett a rendõrhatósági felügyelet megszüntetésérõl. A járási, Szarvason székelõ belügyesek ellenezték: látszata sincs meg annak, hogy nevezett igyekezne a változott viszonyokba
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30 ÁSZTL V-89 330.
31 ÁSZTL V-24 442.
32 1948. május 24. Uo. A további idézetek is a levélbõl származnak.
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beilleszkedni. [ ] Igen fontos államérdek fûzõdik ahhoz, hogy nevezett továbbra is fokozott
ellenõrzés alatt álljon, és minden ténykedése könnyen ellenõrizhetõ legyen. [ ] ilyen ember
nem méltó arra, hogy demokratikus intézményeknél vezetõi állásba jusson, még kevésbé,
hogy a demokratikus ifjúság nevelését irányítsa  írták 1948 májusában. Két hónap sem telt
el, és a gyulaiak megenyhültek. A szarvasi ávósok33 értetlenkedtek, amikor Gyulán székelõ
kollégáik 1948 júliusában megszüntették Szarvasi rendõrhatósági felügyeletét. Személyes
magatartása és viselkedése mind azt bizonyítják, hogy nemhogy híve, hanem éppen ellensége a demokráciának  írták Gyulára.
Az 1948 nyarától 1949 õszéig terjedõ másfél évbõl nincsenek források. Az 1949. november 22-én a Szegedi Népbíróságon született ítéletbõl Szarvasi perének felújítására következtethetünk, kiváltó oka azonban nem ismert. Kedvezõen zárult ez az eljárás is: a népbíróság
mind a háborús, mind a népellenes bûntett alól felmentette Szarvasit.
Az ítélet szerint a háború alatt tett demokráciaellenes kijelentéseit a bírák azért nem vették számításba, mert a vádlott tagadta azokat, a vád pedig mindössze egyetlen tanút tudott felvonultatni. Nem adtak hitelt annak az új vádpontnak sem, hogy a háború idején Tótkomlóson a
rekvirálástól húzódzkodó parasztokról kijelentette, hogy valamennyit ki kellene irtani, és annak sem, hogy a falu kiürítésekor megfenyegette azokat, akik vonakodtak elhagyni otthonukat.
A derecskei zsidók deportálásáért az ítélet szerint a csendõrséget terheli a felelõsség. A leventék csupán parancsra felügyelték a zsidókat, mivel a Derecskén szolgáló nyolc csendõrt parancsnokaik kevésnek tartották a deportálás lebonyolításához. Egy derecskei lakos tanúsította,
hogy Szarvasi nem gorombáskodott a községi pénztárossal, és nem nevezte õt zsidóbarátnak. Tanúk állították, hogy Szarvasi nem bántalmazta a zsidó munkaszolgálatosokat. Lõrincz Miklós és
Fried Imre vallomását azért hagyták figyelmen kívül, mert 1944-ben (?!) elmulasztottak panaszt
tenni amiatt, hogy Szarvasi állítólag szombaton vécépucolásra rendelte õket. Az ítélet szerint
Lõrincz asztalostól nem Szarvasi, hanem a fõnöke, Dr. Gallé vitette el a szerszámokat. Szarvasi
 olvassuk az ítéletben  nem tett különbséget zsidó és nem zsidó levente között.
Szarvasi felmentésében a századába tartozó, korábban már idézett zsidó orvos tanúvallomásának volt a legnagyobb súlya, akit Budapest ostroma idején megmentett a nyilasok elõl,
majd [egy] ismeretlen nevû zsidó nõt is elbújtatott a nyilasok elõl. Volt tanú, aki azt állította, hogy Szarvasi utálta a nyilasokat és a németeket. Csellengõ katonákat fogadott be, hogy
megmentse õket a felkoncolástól. A század élelmezésérõl gondoskodott, katonáinak ruhát és
bakancsot szerzett. Igaz, olvasható az ítéletben, hogy Szarvasi huszonöt botot veretett néhány
katonájára, akik ezért hálásak voltak neki, hiszen az agyonlövetéstõl mentette meg õket.
A megfenyítettek légiriadó alatt munkáslakásokba törtek be, és onnan kenyérjegyeket loptak el, amit aztán pénzért árusítottak. A vádlott, aki nagyon szerette az embereit, személyesen járt el érdekükben, nehogy hadbíróság elé kerüljenek. Hadbíróság elé juttatott viszont két
tisztet, akik az egyik légitámadáskor cserbenhagyták a legénységet.
A németek kérésének teljesítését igyekezett elodázni: amikor a németek felelõsségre vonták azért, hogy száz embert még mindig nem bocsátottak rendelkezésükre, Szarvasi pálcájával látszatütést mért helyettesére, mintegy õt téve felelõssé a mulasztásért: a népbíróság úgy
találta, hogy az illetõ személyes szabadságát nem sértette.34 Szarvasi nem engedte, hogy húsz
emberét a németek sáncásásra vigyék, pedig a német tiszt géppisztollyal fenyegette.
33 A helyi ÁVH-kirendeltségen tucatnyi belügyes dolgozott, számos besúgó segítette munkájukat. Pontos adatokat
azért nem lehet tudni, mert maguk a belügyesek égették el iratanyagukat.
34 A Békés megyei Rendõr-fõkapitányság III/III. alosztályának 1965. június 14-i jelentése a fentieket már így interpretálja: Beosztottaival szemben a botozás fenyítést is alkalmazta, korbáccsal is fenyegette õket.
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Az ítéletben szó sem esik a korábbi vád legfõbb pontjairól: a zsidó ékszerész kifosztásáról, hullarablásról, szeszkiárusításról. A népbíróság, figyelemmel arra a körülményre, hogy
a vádlott tagadta a bûncselekmény elkövetését, és figyelemmel az ügyben kihallgatott tanúkra, akik a vádlott mellett tettek vallomást, a vádlottat az államügyészség összes vádjai alól
[ ] azért mentette fel, mert megítélése szerint nincs megnyugtató módon bizonyítva, hogy a
vádlott a vád tárgyává tett bûncselekményt elkövette volna.
Nem feladatunk az ítélet jogi értelmezése, az azonban szemet szúr, hogy a bíróság
mennyire vádlottpárti  a koncepciós perek idõszakában, két hónappal a Rajk-per után.
Feltûnõ, hogy a bíróság kínosan kerüli az antiszemitizmus problematikáját. Az ítéletben a
paraszti származású35 Szarvasi már-már antifasiszta hõssé, úrellenes humanistává magasztosul.
1955 tavaszán, nem tudni miért, újra elõvették az ügyet. A Belügyminisztériumban készült
jelentés az ítélettel ellentétben részletezi az 1945-ben és 1947-ben felvetõdött vádakat, amibõl arra következtethetünk, hogy vagy zsarolni akarták Szarvasit, vagy a politikai helyzet változásainak következményeként perújrafelvételt tervezhettek.36
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ÖSSZEGZÉS
Szarvasi György az elsõ világháború utáni rendszerváltozást tanítói bizonyítvánnyal a zsebében érte meg. Polgárosuló paraszt-iparos család sarjaként lett elsõgenerációs értelmiségi.
Megszerezte a belépõt az úri középosztályba, de annak csak a peremén helyezkedhetett el. Ki
kellett alakítania a köztes helyzet életstratégiáját. A folyamatosságot a vallási hovatartozás jelentette számára: evangélikus kántortanítóként végzett, egyházával a kapcsolata folyamatos
maradt. Szlovákos nevét Szarvasira magyarosította  1945 elõtt szívesen írta Szarvassyként,
hangsúlyozva ezzel is, hogy õ már az urak közé tartozik.
Szarvasi azok közé az alsó középosztálybeli értelmiségiek közé tartozott, akik hagyományos, konzervatív elveket vallottak, érdeklõdtek a közélet iránt, s legfõbb céljuk a vagyonosodás, valamint maguk és családjuk társadalmi presztízsének emelése volt.
Minden rendszerváltozáskor dolga akadt a rendõrséggel és az igazságszolgáltatással. Nem
baloldali magatartása miatt, mondhatnánk: éppen ellenkezõleg. 1919-ben hónapokat töltött
börtönben, 1945-ben népbírósági eljárást kezdeményeztek ellene. Hosszan elhúzódó pere
1949-ben furcsa felmentéssel zárult.
Szarvasi 1956. október 27-i fellépésével a szarvasi események döntõ fordulatot vettek: a
tömeggyûlés az elsõ helyi hatalomváltó aktus lett. A tömeg pedig megtalálta benne vezetõjét,
aki a következõ napokban igyekezett kiépíteni az új hatalmi rendet a lakosság érdekeinek
messzemenõ figyelembevételével és a törvényesség legszigorúbb betartásával. Ez pedig a
bomlás, széthullás, valamint az újjáalakulás és az új típusú szervezõdések formálódása közepette bonyolult, emberpróbáló feladat volt.
1956-os szereplése miatt bíróság elé állították, és elítélték. Elsõfokú ítéletét, a tíz évet a
Népbíróságok Országos Tanácsa öt évvel megtoldotta: börtönbüntetését az 1963-as amnesztia
szakította meg.
35 Az ítélet bevezetõ része nem utal Szarvasi származására, ami nem jellemzõ a korabeli periratokra, a kuláküldözések idején pedig különösen szokatlan. Az indoklásból kiderül a vádlott paraszti származása, vagyoni helyzetérõl azonban semmiféle adat nincs a dokumentumban.
36 Mikulás Károly av. hadnagy 1955. április 7-i feljegyzése. A két példány közül az egyik a Békés megyei Fõosztály Szarvasi Járási Osztályának megküldve. ÁSZTL V-24 442. Perújrafelvételrõl nem tudunk.
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Szarvasi kiszabadulása után visszahúzódva élt, a róla készült jelentések önmagukat
ismétlik.37 Állandó rendõri megfigyelése a hatvanas évek végéig követhetõ nyomon. 1986-ban
hunyt el.
A XX. századi magyar történelem gyakori fordulatai  sok millió honfitársához hasonlóan
 Szarvasi Györgyöt is arra késztették, hogy nagyobb veszteségek nélkül élje át a nehéz idõket, sõt, ha lehetséges, tegyen is valamit a viszonyok megváltoztatása érdekében. Szarvasi 
helyi szinten  nem egyszer alakíthatta az eseményeket. Döntési helyzetekben erkölcsi normáinak, világlátásának megfelelõen cselekedett. Tettei õt, tetteinek következményei a hatalmat minõsítik.
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