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Bojtos Gábor

VILÁGOT LÁTÓ JÁSZSÁGIAK AZ ÚTLEVÉLüGYI IRATOKBAN

(1918–1945)

Jelen írásunk folytatása, egyben kibővítése a 2020. évi Jászsági Évkönyvben megje-
lent közleményünknek, amely nyolc jászberényi utazó életrajzának és – szó szerint 
– arcképének megismerésében nyújthatott segítséget. Az akkori bevezetőnkből most 
csak egy rövid kivonat olvasható, így a fennmaradt helyen több életrajzot és fényké-
pet adhatunk közre.

Az alábbiakban tehát a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltárában található alispáni iratok között fellelhető – jászsági vonatkozású – útle-
vélügyi irataival foglalkozunk. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a két világháború kö-
zötti időszakból válogattuk az itt bemutatott kérelmeket.1

A 20. század elején elfogadott törvényeknek (így az 1903. évi IV. törvénycikk „a 
kivándorlásról”, V. törvénycikk a „külföldieknek a magyar korona országai területén 
való lakhatásáról”, a VI. törvénycikk „az útlevélügyről” és a VIII. törvénycikk „a ha-
tárrendőrségről”) köszönhetően alapvetően alakult át az úti okmányokkal és ellenőr-
zéssel kapcsolatos korábbi gyakorlat. 1914-ben kitört az első világháború, amely után 
szigorítottak a határátkelésen. Az 1915. január 20-án életbe lépett rendelet szerint („A 
m. kir. minisztérium 1915. évi 285. M. E. számú rendelete, az útlevélkötelezettség 
elrendeléséről”)2 útlevéllel kell rendelkeznie mindazoknak, akik „a magyar szent ko-
rona országainak határán oly ország területére vagy olyan ország területéről készül-
nek átlépni vagy lépnek át, amely nem áll Ő császári és apostoli királyi Felségének 
uralkodása alatt” (1. §), és csak olyan útlevelet lehet elfogadni, amely tartalmazza „a 
tulajdonos pontos személyleírását és sajátkezű névaláírásával ellátott élethű fényké-
pét” (3. §). Ez időtől kezdve jelennek meg tehát a fényképes útlevelek.

A világháborút lezáró békediktátumok nem segítették a kölcsönös utazási köny-
nyítések megadását sem, ráadásul az Egyesült Államok törvényekkel korlátozta a 
bevándorlást.3

1 Fontosabb irodalom: Fáncsi József: Az útlevélügyi iratok történeti forrásértéke. In: Baranyai 
helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1969. Pécs, 1969. p. 175–191., Bencsik Péter: A 
magyar úti okmányok története, 1867–1945. Budapest, 2003., Dienes Istvánné: „Az útlevél hazai históriája.” 
In: Rubicon, 1993/3., p. 21–26.
2 Magyarországi Rendeletek Tára, 1915. Budapest, 1915., p. 38–40.
3 Jelenleg 397 jászsági személy szerepel adatbázisunkban a két világháború közötti időszakból. Az útlevélkérés 
okai között megtaláljuk a kivándorlást, a munkavállalást, a rokonlátogatást, az üdülést, a tanulmányutat, az eskü-
vőt és a temetést is. Az alfabetikus sorrendben közreadott kérelmeknél a forrásban szereplő adatokon túl – ahol 
tudunk – rövid életrajzot is közlünk.
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Beck Jenő (1883–1939)4

A Tyukodon született, izraelita vallású Beck Jenő fény-
képész volt. Több képe is megtalálható a Néprajzi Mú-
zeumban.5 1937-ben családi látogatás miatt igényelt 
útlevelet Csehszlovákiába. 1939. szeptember 22-én tra-
gikus balesetben vesztette életét – munka közben meg-
érintette a magasfeszültségű villamosvezetéket, ami 
halálra sújtotta. Neje, Brünauer Rebeka 1942. október 
8-án hunyt el Jászárokszálláson.

Bock László (1908–) és családja6

Budapesten született 1908. január 27-én. Édesapja, a 
pásztói származású József és János nevű nagyapja is 
vendéglátással foglalkoztak. Édesanyja, Erdélyi Teré-
zia Jászapátin hunyt el 1925. július 16-án, életének 55., 
házasságának 35. évében. A római katolikus temetőben 
nyugszik. 1925-ben Bock Józsefet „jászapáti foga-
dós”-ként említik. A sajtó adatai szerint Bock Budapes-
ten (a Baross, majd az Átlós utcában) üzemeltetett ven-
déglőket („Bock József kedves neje a rendkívüli ízletes 
magyar étkek készítésével a Kelenföld környékét telje-
sen meghódította.”),7 mielőtt a Jászságban telepedett le. 

Bock László 1925-ben még a jászapáti sportegyesület, 
a JÖSSZE színeiben szerzett bronzérmet a szolnoki kerékpárversenyen.8 Legközelebb már a 
„Tátra” kereskedelmi gőzös 1931 januárjában történt balesete kapcsán találkozunk a nevével. 
A hat halálos áldozatot követelő szerencsétlenség a görög partoknál, Szerifosz (Seriphos) kö-
zelében történt, és a hajón tartózkodott Bock László és édesapja, Bock József is. Bock László 
interjút is adott budapesti lábadozása közben:

„– Maga régi tengerész? – kérdeztük Bock Lászlótól.
– Nem vagyok én, kérem, régi tengerész. Áprilisban láttam először a tengert, amikor Tri-

esztben a Magyar nevű gőzösre hajóztam be magamat. (…) Budapesti fiú vagyok, és a Dunához 
mindössze annyi közöm van. hogy a Dunakorzó bárban voltam pincér. Előtte meg a Belvárosi 
kávéházban. (…) Áprilisban léptem hajóra és májusban már kormányos lettem. 

4 MNL JNSzML IV.407. 18878/1937.
5 Például: Néprajzi Múzeum, fényképgyűjtemény
 online: https://gyujtemeny.neprajz.hu/neprajz.06.10.php?bm=1&as=15992&kv=857091
6 MNL JNSzML IV.407. 21589/1940. és MNL JNSzML IV.407. 32345/1938.
7 Vendéglősök Lapja, 1914. május 20. p. 6.
8 Új Nemzedék, 1925. október 11. p. 6.
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Sőt az apámat is lehozat-
tam.”9 Bock a harmincas éveket 
Sanghajban töltötte, „ahol meg-
nősült, orosz nőt vett feleségül. 
Szorgalmas munkájának megvolt 
az eredménye, hamarosan kitűnő 
forgalmú vendéglőt nyitott. Ez a 
vendéglő olyan jól jövedelmezett, 
hogy Bock egymásután nyitotta 
meg újabb vendéglőit, 1934-ben 
már négy nagyszabású, modern 
vendéglője volt Sanghajban. Az 
«állástalan pincér» tekintélyes 
vagyonra tett szert, elhatározta, 
hogy visszatér Magyarországra, 

és itt birtokot vásárol. Feleségével és fiával együtt most hajtotta végre tervét, a trieszti 
gyorsvonattal kedden Nagykanizsára érkezett.”10 

     1938 augusztusában járunk, Bock László ekkor tér haza. A jászapáti közigazgatási 
iratok mutatókönyvében is feltűnt a nevük, útlevelet kért, erkölcsi és községi bizonyítványt 
igényelt. De nemcsak ő, hanem felesége és gyermeke is. Neje: Gutkova Anna orosz szár-
mazású, aki 1912. február 25-én született Harbinban (ma Kína 10. legnagyobb városa), 
gyermekük Ilona (Harbin, 1929. március 17.).

Az 1938 végi adatlap szerint Bock hajókormányos, aki Triesztben fog hajóra szállni. Úti 
célja Sanghaj, Kína, ahová „ingatlan eladás” miatt utazik. 

1940 és 1941 között Salgótarjánban működött (itt „Shanghai Grill” néven éjszakai mula-
tóvá alakíttatta a Nemzeti Kávéházat),11 1943-ban pedig a rákoscsabai strandfürdőt bérelte.

Gergely Andor (1892–1973) és családja12

1892. január 7-én született Jászszentandráson reformá-
tus családban. Szülei: Antal, községi főbíró és Nesz-
vadba Szidónia, a település postamestere. Gimnáziumi 
tanulmányait Egerben, Nagyváradon és Jászberényben 
végezte. 1909-ben tett érettségije után jogot hallgatott 
Budapesten és az egri jogakadémián. 

1914-ben Szombathelyen jegyzői oklevelet szer-
zett. 1917-ben – ekkor segédjegyző volt Jászkiséren 
– feladott hirdetése szerint „közig. tanfolyamot kitünte-
téssel végzett 25 éves egyén, aki mindig egy helyen volt 

9 Magyarország, 1931. február 6. p. 8.
10 uj Nemzedék, 1938. augusztus 12.p.  6.
11 Balogh Zoltán: Letűnt „kocsma csillagok” Salgótarján egén. In: Szvmcsek Ferenc: Salgótarjáni új almanach 
2. Salgótarján, 2002. p. 152.
12 MNL JNSzML IV.407. 23564/1937., 17522/1938. és 17523/1938.
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alkalmazva, idegen járásba kíván állást vállalni. Vállalja az iroda teljesen önálló és egye-
düli vezetését, restancziákkal küzdő iroda gyors rendbehozását.”13 Ezután került Szabolcs 
vármegyébe, Nyíregyházára, ahol az alispáni hivatalban a háborús élelmezési és általános 
ellátási ügyek intézője volt. 1919-ben felelős szerkesztője lett a „Nyírvidék” című lapnak, 
de „erősen hazafias magatartásáért a román megszálló hatóságok eltávolították az újság-
tól és fogságba vitték”. 

Szabadulása után hazatért, ahol 1920 elején községi főjegyzővé választották meg.14 
Számos egyesületben, társulatban töltött be vezető szerepet, kiemelkedő szerepet játszott 
Jászkisér fásításában, a vándortanítói körzetek megszervezésében. Az önkormányzati 
igazgatás terén teljesített szolgálata elismeréséül 1930-ban elnyerte a IV. osztályú Ma-
gyar Érdemkeresztet. 1944-ben közbenjárására engedték szabadon a 17 éves Goldmann 
Tibort a jászapáti gettóból.15 

Második felesége hécei (hécey, héczey átiratban is szerepel) Szabó Margit (1910–
1941) volt,16 Szabó Ferenc kormányfőtanácsos, társulati igazgató-főmérnök és Schlett 
Klementina (1887–) lánya. 

Gyermekük: Tamás (1929–1935).

13 Magyar Közigazgatás, 1917. július 15. p. 10.
14 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Trianon után. Szerk. Wenzel István. Budapest, 1930, p. 170.
15 Szita Szabolcs: A zsidók üldözése és mentése a német megszállástól a vidéki deportálásig. In: Valóság, 1994/5. p. 21.
16 A házasság helye és időpontja: Jászkisér, 1929. február 23.
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Kállay Kálmánné bőnyi Dalotti Adrienne (1896–1982)17

Pozsonyban született 1896. július 10-én református val-
lású családban. Szülei: Ödön (1846–), tanár, író, újság-
író, működött Kecskeméten, Győrött, Pozsonyban, any-
ja Szentmihályi Margit. 1917-ben szerezte meg magyar 
és történelem szakos oklevelét, Kispesten és Túrkevén 
is tanított. 1982-ben hunyt el.

Férje: simándi Kállay Kálmán. Ő 1889. március 
9-én született Jászkiséren Kállay Ferenc tanító és Kis 
Emília gyermekeként. Budapesten szerezte gyógysze-
részi oklevelét. Részt vett a világháborúban, „1916-ban 
Albániában a Skutari-tó partján egy katonai mezőgaz-
daságot létesített ezer hold földön, majd 1917-ben a 
bosnyák országos kormányzóság 5000 holdas katonai 
gazdaságának lett vezetője”.18 Több kitüntetés tulajdonosa. 1919-ben Túrkeve ideiglenes 
rendőrkapitánya, majd Földesre került. 1926-tól a jászladányi „Őrangyal”, 1928-tól a jász-
kiséri „Magyar koronához” gyógyszertár vezetője. Számos olyan készüléket állított elő, 
amely megkönnyítette kollégái munkáját. 1941-ben Nemzetvédelmi kereszttel tüntetették 
ki. 1945 után eljárás indult ellene. 1969-ben hunyt el.

Gyermekeik: Tibor (1921–1982), Adrienne (1927–) és Anna (1929–).

Kotzián Emil (1904–1975)19

Kaposváron született 1904. január 1-jén római katolikus 
vallású családban. Szülei: Kotzián Emil (1868–1926), 
édesanyja Nagy Ilona (1880–; Nagy Emil igazság-
ügy-miniszter húga). Neje: Antal Borbála, fiuk, Tamás. 
Édesapja a Somogymegyei Takarékpénztár tisztviselő-
je, majd igazgatója volt, aki „33 éven át állott a várme-
gye legnagyobb pénzintézetének szolgálatában, és aki 
kaposvári működésének évei alatt intenzíven vette ki ré-
szét úgy az országos politika harci zajából, mint a város 
parlamentjének mindenkori vitáiból és munkájából”.20

Budapesten tanult jogot, oklevelét 1926-ban szerezte, 
a bírói és ügyvédi egyesített vizsgát 1931-ben tette le. 
1933 májusában választották meg Jászladány főjegyzőjévé (előtte főjegyző-helyettesként 
működött).21 Számos egyesület, testület elnöke, vezetőségi tagja volt. Országos hírt kapott 

17 MNL JNSzML IV.407. 15764/1938.
18 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Trianon után. Szerk. Wenzel István. Budapest, 1930, 174.
19 MNL JNSzML IV.407. 21074/1938.
20 uj-Somogy, 1926. szeptember 22. 2.
21 Nemzeti Jövőnk, 1933. május 21.4.
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szerepvállalása az 1935 tavaszán rendezett országgyűlési választásokon. A jászladányi 
választókerület mandátumáért a kormánypárti Scheftsik György és a kisgazdapárti Lázár 
Imre vetélkedett, ám a választást előkészítő bizottság számos visszaélést követett el, 
amelyek miatt 1936-ban Scheftsiket megfosztották mandátumától.22

A választást követő napokban a vesztes Lázár hívei megkezdték a petíciós aláírások 
gyűjtését, amelyeket a főjegyzőnek kellett hitelesíteni. Április 13-án, szombaton azonban 
Kotzián fel akarta függeszteni a hitelesítési procedúrát, mire lincshangulat alakult ki. A 
főjegyző ugyan csendőröket hívott, ám a felbőszült nők velük is szembeszálltak. Őket ha-
tósági közeg elleni erőszakkal vádolták. A tárgyaláson az elnök figyelmeztette őket, hogy 
„asszonyokhoz nem illendő, hogy főjegyzőt akasszanak, vagy üssenek agyon”, majd Rideg 
Istvánnét 30 napi, a többieket 15 napi fogházra ítélte – az ítélet végrehajtását azonban há-
romévi próbaidőre felfüggesztette.23

1941 őszén magyar királyi telepítésügyi alügyésszé, 1944-ben magyar királyi tele-
pítésügyi jogtanácsossá nevezték ki. 1945-től a Földművelésügyi Minisztérium osztály-
tanácsosaként a minisztérium elnöki főosztályát vezette. Ebben az időszakban – mint a 
kísérletügyi főosztály vezetője – több alkalommal tárgyalt külföldön (pl. ő foglalkozott a 
„kolorádóbogár leküzdésével”). 1945 előtti tevékenységét a parlamentben is szóba hozták 
(Vásáry József: „Ez a Kotzián Emil most a kommunistapárt fő-fő oszlopa a földmívelésügyi 
minisztériumban. Annak idején jászladányi jegyző és Sefcsik főkortese volt. (…) Most ez 
az ember nagyon jól megtalálja a helyét.”).24 A minisztériumon belüli tisztogatások („a 
földművelésügyi minisztérium szabotáló és panamázó tisztviselői”) következtében a nép-
bíróság két évi börtönbüntetésre ítélte. 

1975. június 20-án hunyt el Budapesten.

Küry Béla (1914–1956)25

1914. február 8-án (vagy 20-án) született a Temes vár-
megyei Kevevárán. Édesapja Csermák Vilmos, a Közép-
tiszai Ármentesítő Társulat igazgató-főmérnöke, édes-
anyja Küry Irén. Nevét 1936-ban Küry-re változtatta.

A budapesti egyetemen hallgatott jogot, majd 
1937-ben díjtalan közigazgatási gyakornokokká ne-
vezték ki. 1938-ban Jászkisérről Szolnokra, az alis-
páni hivatalba osztották be. 1938 végén tiszteletbeli 
szolgabíróvá, 1941. március 20-án vármegyei aljegy-
zővé választották meg.

1941-ben az Országos Ösztöndíjtanács javaslatára 
kilenc hónapos olasz csereösztöndíjra jelölték ki. 

22 Cseh Géza: Három nemzedék – Adatok a szolnoki Scheftsik család múltjából. In: Zounuk - A Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 21. Szolnok, 2006, ) 108.
23 Esti Kurír, 1935. szeptember 3. p. 5.
24 Nemzetgyűlési napló, 1947. február 21. 99. ülés, p. 866–867.
25 MNL JNSzML IV.407. 19628/1937.
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Alexander Imre jelentése szerint Küry „egyedül részesült a törvényhatósági adminiszt-
ratív tisztviselők közül ebben a kitüntetésnek tekintendő külföldi ösztöndíjban, és mint szép 
képzettségű fiatalember bizonyára eredményesen fogja gyümölcsöztetni e ritka tanulmány-
úton szerzendő tapasztalatait és tudását”. Mivel a Külügyminisztérium nagyon elégedett volt 
tevékenységével („a magyar propaganda terén elért eddigi eredményeit méltányolva”), ezért 
Kürynek 1943-ra is ösztöndíjat adományozott. Küry nem tért haza. 1943. november elsejei 
hatállyal lemondott állásáról. 

Ezt követően az olasz miniszterelnökség rádió osztályának volt a munkatársa, illet-
ve az MTI tudósítójaként dolgozott.26 Itt főleg a menekültek ügyeivel törődött. „Munkája 
úgyszólván minden ügyes-bajos dolgukat magába foglalta. Kora reggeltől sokszor késő 
estig ott álltak a különböző nemzetiségű, vallású és fajú menekültek Küry íróasztala előtt, 
s mindegyiknek valami másra volt szüksége. Béla sohasem volt türelmetlen. Arca, melyen a 
testi szenvedések nyomai már akkor nyomot hagytak, mindig mosolygós volt, bárki fordult 
hozzá segítségért. Mi akkor nem tudtuk, hogy Küry Béla nem olyan ember mint a többi, 
hanem sokkal több náluk. Azt sem tudtuk, hogy évek óta verseinek a kiadásán dolgozik. A 
verses könyv, amelynek Ádám Könnyei címet adta a költő, expressionista verseket tartal-
mazott.” 27 Irodalmi munkáit úgy jellemezték, hogy „versei új hangot hoznak a magyar 
költészetbe, mert a költő »magányosságát« sugározzák szét”.

1956. március 14-én hunyt el Rómában.

Nemoda József (1898–1982)28

Jászárokszálláson született 1898. február 23-án római 
katolikus vallású családban. Szülei: József, kisbirtokos 
és Kaszab Mária (1877–1932). Neje: Demény Margit 
(–1992). Két gyermeket neveltek (Katalin, 1925–).

Gimnáziumi érettségije és jegyzői vizsgája után 
Jászárokszállás közigazgatási, majd főjegyzője, akit 
1940-ben Schlang Jenő jászárokszállási cipészsegéd 
életveszélyesen megsebesített.29 Schlang ugyanis vi-
lágháborús hadirokkantságát nem tudta igazolni, így 
az addigi járadékát Nemoda beszüntette. A cipészse-
géd abban a hiszemben volt, hogy a döntés a főjegyző 
műve, ezért elhatározta, hogy megöli. Június 17-én 
„érzékenyen elbúcsúzott feleségétől és eltávozott. Közben kabátja alá rejtett egy nagy, 
élesre fent konyhakést. Délig várakozott a főjegyző hivatala előtt, és amikor ez haza-
felé indult, Schlang eléje állt, illedelmesen köszöntötte, majd rikácsolva rákiáltott: Ez 
pedig a rokkantügy miatt van! S a következő pillanatban az előrántott konyhakéssel 
mellbeszúrta a főjegyzőt.”30 
26 Bojtos Gábor: Küry Béla. http://jnszmtisztviselok.hu/1876-1944/tisztviselok1876-1944/kurybela/index.html
27 Somssich László: Valaki elment közülünk... In: Krónika, 1956. október 15. p. 9.
28 MNL JNSzML IV.407. 16244/1939.
29 Fogolytörzskönyve: Budapest Főváros Levéltára VII.101.c - fegyenc.II - 2995
30 Magyar Országos Tudósító, 1941. október 3.



História 75

A támadást túlélte Nemoda, Schlang Jenőt pedig a szolnoki törvényszék gyilkosság 
kísérletének bűntette miatt vonta felelősségre.

A háborút követően Nemoda Józsefet a Szolnoki Népbíróság öt év kényszermunkára 
ítélte.31 A NOT azonban új tárgyalás lefolytatására adott utasítást. A vádirat szerint Nemoda 
már 1942-től kezdve minden intézkedésével nehezítette a zsidók helyzetét. A zsidótörvé-
nyek rendelkezéseit is az előíráson túlmenően hajtotta végre, aminek következtében több 
üldözöttet deportáltak. Ekkor két évre szállították le a volt főjegyző büntetését.32

Nemoda József 1982-ben hunyt el Szolnokon.

Quitt Edit (1919–1944)33

  
Körmenden született 1919. augusztus 24-én izraelita vallású családban. Szülei: Quitt Illés 
kereskedő, bérkocsitulajdonos (1886–) és Krausz Jolán (1890–; Krausz Mór komáromi 
rabbi lánya). Quitt Illés 1886-ban született Jászszentandráson Quitt Jakab kereskedő és 
Braun Elonóra (Lina) házasságából. A házaspár 1928-ban ünnepelte a településen házassá-
guk ötvenedik évfordulóját. „A község főjegyzője megható szavakban üdvözölte az arany-
lakodalmas párt, kiemelte, hogy a község fejlesztése érdekében eredményes munkát fejtet-
tek ki mind a ketten. Az ünnepelt házaspár Jászszentandrás szegényeit is megvendégelte, 
megajándékozta.”34

Quitt Edit 1938-ban ment férjhez Schwarcz Bélához (1909–), egy pápai rőföskeres-
kedő-segédhez. György fiukkal és 1943-ban született lányukkal, Zsuzsannával együtt a 
holokauszt áldozatai lettek.35

31 MNL JNsZML XXV.1. 474/1947.
32 uo. 1947. december 21.
33 MNL JNSZML IV.407. 3499/1937. és 21123/1937.
34 Kis ujság, 1928. január 26. p. 6.
35 Forrás: A jeruzsálemi Yad Vasem adatbázisa https://www.yadvashem.org
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Thuróczyak Abbáziában36

A jászfelsőszentgyörgyi Thuróczy testvérpár 1939-ben Abbáziába utazott gyógykezelés és 
üdülés céljából.
Thuróczy Ilona 1905. október 23-án született Jászfelsőszentgyörgyön. Szülei: Mihály 
(1874–1937) és Gedei Johanna (1888–1970). 1924-ben házasodott össze vitéz Kiss Kál-
mánnal (1896–1977). 1985-ben hunyt el Budapesten.

Thuróczy Anna 1912. július 27-én született Jászfelsőszentgyörgyön. Férje: Nagy Sándor. 
2002-ben hunyt el Budapesten.

36 MNL JNSZML IV.407. 10868/1939. és 10971/1939.


