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ADALÉKOK HAJDÚ-BIHAR MEGYE 
FORRADALMI BIZOTTMÁNYAINAK TÖRTÉNETÉHEZ1

Tanulmányomban az 1956 októberében létrejött helyi forradalmi bizottmányok törté
netének fontosabb állomásait és társadalmi hátterének egyes vonásait próbálom meg 
rekonstruálni. Nem a megyében létrejött valamennyi forradalmi bizottmány történetének 
részletes áttekintése a célom, hanem dokumentumok -  elsősorban periratok -  és életút-in- 
terjúk alapján az események elemzése.

Egy ilyen kutatással kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy azonosítható-e -  a forrá
sokban legjobban dokumentált csoport -  az ’ 56-os politikai elítéltek köre a forradalomban 
résztvevőkkel. Nyilvánvaló, hogy a két csoport korántsem fedi egymást teljes mértékben. 
Elég a forradalmat követő emigrációs hullámra vagy a megtorlás gyakran napi politikai 
érdekeknek, taktikázásoknak, esetenként személyes kapcsolatoknak alárendelt „szeszélyes 
szisztematikusságára” utalni. A szeszélyesség elsősorban a háttérben lévőhatalmi-politikai 
szándékok kiszámíthatatlanságára, alkalmankénti logikátlanságára vonatkozik. A sziszte- 
matikusságot ellenben az igazolja, hogy 1957-től kezdve a politikai rendőrségen operatív 
tervek készültek „az ellenforradalmi eseményekben részt vett személyek” elleni intézke
désekről.1 2

Bizonyosnak látszik, hogy az 1956 utáni megtorlás irányítói vidéken több-kevesebb 
következetességgel igyekeztek megszüntetni a potenciális politikai elit újjászerveződésé
nek lehetőségét s ennek érdekében arra törekedtek, hogy felszámolják, illetve hosszú időre 
megfélemlítsék azt a réteget, amely a forradalom időszakában nagy politikai aktivitást 
mutatott. Az 1957 és 1959 közötti időszakban megrendezett politikai perek3 elsősorban ezt 
a célt szolgálták. Jelenlegi ismereteim szerint Hajdú-Bihar megyében 63 településről került 
ki a büntetőeljárás alá vontak köre.

1 Részlet egy készüld nagyobb tanulmányból.
Jelentés a Hajdú-Bihar megyei Rendórfőkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának munkájáról 1959 június 

19. HBmL. 1. fond. 3. fcs. 79. óé.
3 1958. augusztus 31 -ig Hajdú-Bihar megyében 296 ügyben indult eljárás 1956-talkapcsolatoscselekményekmiatt. 
Lásd Jelentés a Hajdú-Bihar megyei Ügyészség 1957. és 1958. évi munkájáról. HBmL. 1. fond. 3. fcs. 59. óe. 
1959-ben viszont a különbőzé bírósági és ügyészségi statisztikák és jelentések szerint ’ 56-os ügyekben már nem 
kezdeményeztek új eljárásokat.
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I.

A kutatás forrásai: a forradalmi bizottmányok fennmaradt jegyzőkönyvei, felhívásai, 
kiáltványai és levelezése, a jogerősen elítéltek bírósági statisztikai lapjai, a vádlottak 
periratainak, kihallgatási jegyzőkönyveinek életrajzi adatokat tartalmazó részei, valamint 
az egykori résztvevőkkel készített életrajzi interjúk voltak.

Ezeket felhasználva, létrehoztam egy társadalomtörténeti adatbázist, amelynek kiala- 
kítását alapvető módon meghatározta az, hogy csak azoknak az adatait tudtam rögzíteni, 
akiket a forradalom alatti szerepvállalásukért perbe fogtak. Ily módon a megyében lévő 
83 település forradalmi bizottmányának vezetői (elnökei, elnökhelyettesei, titkárai) 
közül 46 fő, a forradalmi bizottmányok4 tagjai közül pedig 106 fő adatai állnak 
rendelkezésemre, ami együttesen a forradalom időszakában létrejött forradalmi bizott
mányok tagságának körülbelül egy tizede. Ez a csoport éppen a kiválasztás módja -  
többek között a megtorlás során figyelembe vett politikai szempontok -  miatt nyilván
valóan nem képez szociológiailag reprezentatív mintát, ami eleve behatárolja következte
téseim érvényességi körét.

Emellett közel 60 település összesen 654 nevet tartalmazó, de csak ritkán teljes 
forradalmi bizottmányi névsora5 is rendelkezésemre állt. Ezeken a listákon legtöbbször csak 
a neveket és a foglalkozást tüntették fel, s így elsősorban csak a 152 fős csoport szervezeti 
tagságának ellenőrzésére voltak alkalmasak, illetve a foglalkozási rétegződés vizsgálatához 
szolgáltattak adatokat.

A kutatás során elsősorban büntetőeljárás alá vont6 forradalmi bizottmányi tagok és 
vezetők nemek szerinti megoszlását, életkorát, iskolázottságát, foglalkozását, családi álla
potát, az esetleges büntetett előéletét, családi hátterét, pártállását és korlátozott mértékben 
egyes mobilitási tényezőket vizsgáltam. A vallási megoszlás és a jövedelmi viszonyok 
feltárására viszont nem voltak értelmezhető adataim.

Következtetéseink levonása során figyelembe kellett venni, hogy a hajdúsági városok 
és nagyközségek társadalmában az ötvenes évtized közepén a háború előtti rétegződési 
viszonyok, valamint a helyi társadalmak szokásrendszereinek és presztízsviszonyainak 
jelenléte és hatása még meghatározó módon volt jelen. A gazdasági viszonyok, a társadalom 
foglalkozási megoszlása és urbanizációs tér szerinti elrendeződése sem változott meg 
alapvetően 1945 és 1956 között. 1956-ban Hajdú-Bihar népessége 510 000 fő volt, közel 
a kétharmaduk falun élt, s csak mintegy harmada volt városlakó -  Debrecenben, valamint 
a másik három járási jogú városban, Hajdúszoboszlón, Hajdúnánáson és Hajdúböször
ményben.

Részletesebb statisztikai adatokat csak az 1949-es és az 1960-as népszámlás eredmé
nyei alapján ismerünk. 1949-ben az aktív keresők száma 227 122 fő volt, több mint 
kétharmaduk mezőgazdasági foglalkoztatottként, közel egyötödük ipari-építőipari dolgo-

4 A nemzetőrségek vezetőit és tagjait a kapcsolódási pontok ellenére is külön vizsgálom, mert ók egy másik és 
részben más típusú forradalmi szervezetet reprezentálnak.
5 A névsorokat lásd a  forradalmi szervezetek iratai 1956. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár kiilöngytfjteménye 
XXXII. 1. f l^ t .  d.
6 Ez a megjelölés a jogerősen elítélteken túl azokat is magában foglalja, akikkel szemben a nyomozást megszün
tették vagy akiket internáltak.
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zóként, egy nyolcaduk pedig a tercier szektor alkalmazottakéi kereste kenyerét. 1960-ban 
a megye 523 000 fős népességéből 244 700 fő volt aktív kereső. Közülük minden második 
ember továbbra is agrárfoglalkozású maradt, az ipari-építőipari keresők száma lényegében 
változatlan maradt, a tercier szektor alkalmazottainak létszáma viszont több mint kétszere
sére nőtt. Úgy tűnik tehát, hogy a mezőgazdaságból elmenekülök döntő többsége ezen a 
területen próbált meg új megélhetési forrásokat keresni. Az adatok értelmezése során 
figyelembe kell venni, hogy a foglalkozási átrétegződés az ötvenes évek végén, a második 
kollektivizálási hullám következtében gyorsult fel.

1956 évközepi adatok szerint 467 313 kát. h. földterület volt a 86 463 egyéni gazdál
kodó kezében, ami az összes mezőgazdasági földterület 45%-a. A mezőgazdasági műve
lésre alkalmas területek fennmaradó részének mintegy harmada állami gazdaságok, közsé
gek, közel egynegyede pedig termelőszövetkezetek kezelésében volt.

A megye nem tartozott az ipari fejlesztés szempontjából kiemelten kezelt területek 
közé. S a kollektivizálás elől menekülők egy része általában más vidékeken próbálta 
biztosítani megélhetését. A korábbi időszakhoz képest új jelenség volt az ingázás és a 
kétlakiság felerősödése.

A munkásság csekély létszámnövekedésének forrása szinte kizárólag a mezőgazdaság 
volt. S ennek következtében 1949 után jelentősen megnövekedett az első generációs 
munkások száma.

Természetesen azzal a tényezővel is számolni kell, hogy a kényszerű és erőszakolt 
helyi hatalmi-közigazgatási elitcsere sem látszott véglegesnek, az ismeretlenből hozott 
községi vezetőknek meg kellett küzdeni az elfogadottságért, a helybeliek közül kiemelt 
apparátusvezetők pedig még nehezebben tudtak társadalmi elismertségre szert tenni, pon
tosan azért, mert ismerték őket. A helyi társadalmak szerkezete tehát ekkor még az 
erőszakos külső beavatkozások ellenére sem változott meg alapvetően; ezt az átalakulást 
csak az évtized végi kollektivizálás hozta magával.

H.

Pontosan nem határozható m eg, hogy az októberi napok eseményeiben hányán vettek részt. 
Ha a megye településein a különböző megmozdulásokban részt vevők átlagos létszámát 
250-350 főben7 határozzuk meg és összevonjuk a megyeszékhely politikailag aktív 
csoportjainak létszámával, akkor arányuk eléri a félmilliós népességű megye lakossá
gának 12-15%-át vagyis hozzávetőlegesen 60-75 000 főt, a felnőtt lakosság egyötödét. 
A rendelkezésre álló adatok alapján -  a becslés logikáját követve -  Hajdú-Bihar 
megyében mintegy 4-6000 fő lehetett tagja valamilyen forradalmi szervezetnek (munkás- 
tanács, forradalmi bizottmány, nemzetőrség) s ezen belül a települések forradalmi bizott

7 A becslés alapjául az október 23-a utáni tüntetéseken részt vevőkkel és a forradalmi szervezetek tagjaival 
kapcsolatos, korabeli dokumentumokban és periratokban található adatok szolgáltak. De a becslést az ország más 
területeinek forradalmi eseményeiről készült feldolgozások is megerősítik. Lásd. Magyar Bálint: 1956 és a magyar 
falu. Medvetánc, 1988/2-3. 207-213. pp. és Belényi Gyula: Párhuzamos falurajzok (Kistelek és Mőrahalom 
1956-ban) In: '56 vidéken. Zalaegerszeg, Zala megyei Levéltár, 1992. 12-23. pp. A forradalmi bizottmányok 
létszáma a nagyobb községekben és a  városokban igen gyakran 50 fő felett volt a társadalmi rétegződésnek 
megfelelően.
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mányaiban mintegy 1500-2000 fő vállalhatott szerepet.8 Ha figyelembe vesszük, hogy 
ezekben a napokban egy-egy településen a forradalmi bizottmány elnöke, elnökhelyette- 
se(i), titkára(i) valamint nemzetőrparancsnoka váltak meghatározó személyiségekké, akkor 
a megyeszékhellyel együtt kb. 450-500 főre tehető azoknak a száma, akik ennek a spontán 
kialakult politikai vezető rétegnek a tagjaként a forradalom alatt valóban meghatározó 
szerephez jutottak a helyi társadalmak életében.

Az aktivitást vizsgálva természetesen különbséget kell tennünk az eseményekben részt 
vevők csoportjai között. Egy részük megelégedett azzal, hogy egy-egy akcióban ( tünteté
sen, gyűlésen) való részvételével juttassa kifejezésre politikai akaratát, illetve elégedetlen
ségét a politikai viszonyokkal kapcsolatban. Másik része folyamatosan figyelemmel kísérte 
az eseményeket, ha a helyzet úgy hozta, újabb megmozdulásokon is részt vett, kisebb-na- 
gyobb feladatokat vállalt. Feltehetően ezek a csoportok alkották azt a társadalmi bázist, 
amely hátteret jelentett a kialakuló politikai erőcsoportok, illetve a megjelenő politikai 
szándékok számára. Részben közülük kerültek ki az újonnan alakuló politikai szervezetek 
tagjai is. A megválasztást igen gyakran más tényezők is motiválták. Számos esetben 
bekerültek ezekbe a testületekbe olyanok is, akik a választás során nem voltak jelen, de a 
helyi társadalomban elfoglalt helyük predesztinálta őket erre a szerepre. Azt sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy jelen esetben -  Debrecen és a hajdúvárosok kivételével -  jól 
átlátható kisközösségekről van szó, ahol egymás ismerete alapvető módon befolyásolta az 
ilyen típusú választásokat.

A kiválasztódott politikai vezetőréteg két részre oszlik: a tagokra, vagyis azokra, akik 
a szervezetben és a plenáris döntéshozatalban való részvételt vállalták, és az irányítókra, 
akik ezen túlmenően a vezetés és az operatív döntéshozatal egyéni felelősségét is magukra 
vették. A különbségtétel alapja az a feltételezés, hogy a tagság önmagában kisebb szerep- 
vállalást jelentett, mint a vezetés. Ez a falvakban valóban így is volt, mert a bizottmányok 
plenáris üléseire -  az idő rövidsége miatt -  általában két-három alkalommal kerülhetett sor, 
míg a szűkebb vezető testületek szinte folyamatosan dolgoztak.

Ez a jellegadó társadalmi csoport -  néhány kivételtől eltekintve -  olyan elismertséggel 
rendelkezett, hogy politikai befolyását és a kialakult helyzet feletti áttekintését a forradalom 
időszakában és az azt követő másfél-két hónapban is meg tudta őrizni. Többnyire ezek az 
emberek voltak a kezdeményezői a november 4-e utáni ellenállási kísérleteknek.9

Fontos kérdés, hogy kik váltak vezetőkké ezekben a napokban?
A kiválasztás talán legfontosabb szempontja -  a már korábban említettek mellett -  a 

személyiség hitelessége és ismertsége volt. A kérdés másik oldala az, hogy kit tartott hiteles 
személyiségnek az adott környezet. Nyilvánvalóan azokat, akik nem kötelezték el magukat 
végletesen az 1956 előtt uralkodó politikai viszonyok mellett vagy esetleg óvatos formában 
ellenérzéseiket is kifejezésre juttatták. A munkahelyeken és a községekben a hitelesség

8 Ezt a becslést alátámasztja a BM. Politikai Nyomozó Osztályának egy 1959-es jelentése. Eszerint „Az 
ellenforradalomban részt vett személyek pontos feltérképezése befejezéséhez közeledik. Az eddigiek szerint kb. 
4500 személy vett részt a  különbőzé »forradalmi bizottmányokéban, munkástanácsokban és fegyveres nemzet
őrségekben.” Jelentés a  Hajdú-Bihar megyei Rendórfókapitányság Politikai Nyomozó Osztályának munkájáról 
1959. június 19. HBmL. 1. fond. 3. fcs. 79. óe.
9 Részletesen lásd Valuch Tibor: Adalékok az 1956-os forradalom Hajdú-Bihar megyei utóvédharcainak törté
netéhez. In: A vidék forradalma. 79-90. pp. Debrecen, Az 1956-os forradalom történetének Hajdú-Bihar megyei 
Kutatócsoportja, 1992.
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kialakulásában fontos része volt a szaktudásnak is. Az is természetesnek tekinthető, hogy 
számos településen az emberek nagyobb bizalmat éreztek azok iránt, akikről tudták, hogy 
a koalíciós korszakban valamelyik párt tagjai voltak.

m.

Többnyire nem volt jellemző, hogy a vidéki települések hangadó rétegének élő politikai 
kapcsolata lett volna az 56-os reformellenzékkel, de az 1953 júniusát követően megszer
veződő reformerők, valamint a nyíltabb közléspolitikát folytató orgánumok (pl. Irodalmi 
Újság) szellemi-politikai hatása korántsem volt elhanyagolható, különösen a vidéki 
értelmiség körében. Közülük jó  néhányan részt vettek a megyeszékhelyen a Kossuth 
Kör vitáján, illetve Donáth Ferenc 1956. október 22-i előadásán. Hajdúböszörményben 
a forradalmat megelőző napokban Losonczy Géza tartott -  a megyei pártvezetéssel 
előzetesen egyeztetett -  előadást, majd ezt követően beszélgetett néhány helyi viszony
latban ismert emberrel.

A debreceni Kossuth Körhöz hasonló reformszellemű vitafórum szerveződött Bocskai 
Kör néven Hajdúnánáson is, amely éppen október 23-án tartotta első nyilvános rendezvé
nyét. A következő napok során a szervezők közül többen a helyi forradalmi bizottmány 
tagjai lettek.10 11

A forradalmi bizottmányok megválasztására általában a politikai követeléseket nyo- 
matékosító és a Rákosi-rendszer jelképeinek eltávolítását célzó tüntetéseket követő falu
gyűléseken, népgyűléseken került sor. A tüntetések a megyében11 október 26-án kezdődtek 
(Hajdúnánáson, Püspökladányban és Hajdúsámsonban) s a következő napokban általánossá 
váltak a megyében. Ebben fontos szerepe volt annak is, hogy október 27-től kezdődően a 
debreceni forradalmi bizottmány tagjai, illetve az általuk kiküldött katonák és egyetemisták 
járták a községeket és kisvárosokat -  mintegy pótolva a működésképtelenné vált kommu
nikációs csatornákat is.

Az ország más régióihoz hasonlóan Hajdú-Bihar megye településeinek nagy részén is 
rendszerint két választásra került sor. Az első forradalmi bizottmányok ugyanis a megyei 
pártbizottság instrukciójára jöttek létre, zömében olyan személyek alkották, akik a korábbi 
időszakban csak kevéssé kompromittálták magukat, de az MDP iránti lojalitásukhoz nem 
fért kétség. Ezeket az embereket a második választás során kihagyták a testületekből.

A forradalmi bizottmányok, nemzeti bizottságok megalakulásában számos párhuzam 
fedezhető fel.

Azonosak voltak a megszerveződés ösztönösen demokratikus eljárásmódjának tekin
tetében, abban, ahogyan ezek a szervezetek létrejöttek: legitimációjuk jogforrása a legtöbb 
esetben a demonstráció után megtartott népgyűlés volt. A „forgatókönyvek” egymástól 
távoleső településeken is rendkívül hasonlóak: a gyűlés megszervezése és levezetése 
többnyire néhány, helyi viszonylatban közismert személyiséghez kötődött. A Himnusz

10 Részletesen lásd Völgyesi Zoltán: Hajdúnánás 1956-ban, Kézirat, 79 p. Debrecen, 1992.
11 A megyei eseményekről jó áttekintést ad Filep Tibor: Az 1956-os forradalom Hajdú-Biharban c. tanulmánya. 
In: 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban. Debrecen, Az 1956-os Magyar Forradalom Története Dokumentációs 
és Kutató Intézetének Hajdú-Bihar megyei Kutató Csoportja, 1993.7-27. pp.
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eléneklése és egy szavalat után, helyzetértékelés és egy fórumszerű véleménycsere követ
kezett, majd ezután került sor az általában nyilvános jelölésre és választásra. A bizottmá
nyok létrehozásának szükségességét a jogos politikai követelések támogatásával és az 
összeomlott közigazgatási rendszer pótlásával indokolták. Komádiban az október 27-én 
tartott népgyűlésen a megmozdulás egyik szervezője, „Piskolczy László bevezetőjében 
ismerteti a mai nap jelentőségét és a mai nagygyűlés szükségességét, mely az utóbbi napok 
magyarországi eseményei következtében önként beállott utcai felvonulás során a Hősök 
terén a Himnusz eléneklésével fejeztetett be. Előadása során tájékoztatást ad a közeli egyes 
városok mozgalmáról és kéri a nagygyűlést (...) határozza meg azokat a követelményeket, 
melyeket kifejezésre juttat, hogy ezeket összegyűjtve hozhassa a Debreceni Forradalmi 
Bizottmány tudomására.”12

Volt, ahol kerületenként történt a jelölés, mint például Hajdúböszörményben, másutt 
utcánként egy főt delegáltak, esetenként pedig a gyűlés résztvevői jelölőbizottságokat 
küldtek ki és ezek előterjesztése alapján választották meg képviselőiket. A kisebb telepü
léseken 50-250 fő után küldött egy tagot a lakóközösség a forradalmi bizottmányba. Volt, 
ahol a területi elv és a szakmai ágazatok képviseletének figyelembevételével választottak 
küldötteket (például Kábán). De néhol a korábbi koalíciós párttagság is jelölési szempont 
volt. Ahol a lakosság összetétele megkívánta, ott általában a foglalkozási és a területi 
szempontok érvényesítése mellett az etnikai csoportok képviseletének is figyelmet szentel
tek. Bedő községben a forradalmi bizottmány megszervezése során „a megválasztott elnök 
javasolja, hogy minden tizedből válasszon a nép öt-öt bizottsági tagot, ezeken kívül az 
értelmiségből kettőt, kettőt a cigányok közül és kilencet az ifjúság közül. Javasolja, hogy 
olyanokat válasszanak meg, akik mindenben bírják a nép bizalmát és eddigi viselkedésük
kel is megmutatták, hogy mindent a népért tesznek”.13

Általában azonos a követelések, a működési program, az elérendő célok megfogalma
zása. A követelésekben nagy teret szenteltek a helyi kérdéseknek, elsősorban a mezőgaz
daság problémáinak. így került be a pontok közé a beadás eltörlése, az igazságtalan és 
jogtalan tagosítások megszüntetése, a meghurcolt paraszti csoportok rehabilitálása, a 
földadó mérséklése, új agrárpolitika kidolgozása és érvényesítése, a magán- és kollektív 
gazdaságok egyenjogúságának biztosítása, a szabad ingatlankereskedelem.14 Sehol sem 
merült fel az 1945 előtti földbirtokviszonyok visszaállításának a követelése. A több helyen 
elhangzott „Új földosztást!” követelése a tagosításokra és az erőszakos földelvételekre 
vonatkozott. Minden a földdel kapcsolatos törekvés az 1947-48 után elszenvedett sérelmek 
orvoslására irányult. Az is figyelemre méltó, hogy a gazdasági jellegű követelések a kisipar 
és a kiskereskedelem kérdéseire is kiterjedtek; elsősorban a tulajdoni korlátozások feloldá
sát és a sérelmek jóvátételét tartalmazták.

12 Jegyzőkönyv az 1956. év október 27. napján Komádiban megtartott nagygyűlésről. HBmL. XXXII. 1. 3.
13 A Bedől Forradalmi Bizottmány megalakulásáról készített jegyzőkönyv. Bedő, 1956. okt. 28. HBmL. XXXII. 
fond 1. d.
14 Lásd Konyá,. község Nemzeti Forradalmi Bizottmányának Kiáltványa 1956. október 28. HBmB. Irattára. 
B.907/1957. Nagy Zoltán periratai; Jegyzőkönyv a komádi nagygyűlésről 1956. október 27. HBmL. XXXII. 1.3.; 
a Derecskéi Nemzeti Fonadalmi Bizottmány Kiáltványa 1956. október 27. HBmL. XXXII. 1. 2., valamint a 
Nádudvari Forradalmi Bizottmány követelési pontjai. 1956. október 27. HBmL. XXXII. 1. 3.
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Ennek szellemében elsőrendű feladat volt a korábbi évek agrárpolitikájából, a beszol
gáltatásból eredő sérelmek orvoslása. A legtöbb településen határozottan felléptek a terme
lőszövetkezetek vagyonának széthordása ellen és a tsz-vagyont zárolva a rendezést a remélt 
konszolidáció időszakára halasztották. S egyben felhívták a tsz-tagokat és gazdákat a 
mezőgazdasági munkák folytatására. Nagyrábén „a község forradalmi bizottmánya utasítja 
a községi tsz-elnököket, hogy a termelőszövetkezet közös vagyonát óvják meg, ezért a 
vezetőség és a tagság egyetemlegesen felelősek.(...) Utasítja a bizottmány a csoport 
vezetőségét a vetés mielőbbi befejezésére, ezért a tagsággal együtt felelősek.”15 Ahol 
létrejött a járási forradalmi bizottmány (pl. Berettyóújfaluban), ott is hasonló intézkedéseket 
tettek. Helyenként viszont rendeletben szabályozták a tsz-ek feloszlásának menetét. Oly 
módon, hogy határozatban mondták ki: a termelőszövetkezet feloszlatása vagy a kilépés 
csak az érvényes szövetkezeti alapszabályban foglaltak szerint lehetséges.16 Erre azonban 
a forradalom napjaiban -  a fellelhető dokumentumok szerint -  igen ritkán került sor. 
Többnyire az első megoldás volt általános. Ebben a vonatkozásban is jellemző volt, hogy 
a helyi forradalmi bizottmányok az önkényeskedéseket igyekeztek megakadályozni.

A gazdasági pontok mellett természetesen politikaiakat is találunk. Az általános 
politikai követelések kivétel nélkül mindenhol ugyanazok. Szinte mindegyik kiáltványban 
előfordul a szovjet hadifogságba hurcoltak hazaengedésének követelése. Gyakori volt az 
idegenből hozott vezetők helybeliekkel történő felváltásának a szorgalmazása és több 
helyen szerepelt a demokratikus helyi önkormányzati választások igénye is, csakúgy, mint 
a vallásgyakorlat üldözésének a megszüntetése és az egyházak működési korlátozásainak 
feloldása. Talán nem túlzó az az állítás, hogy a követelésekben az 1947 után szétvert 
társadalomszerveződési formák újjáteremtése iránti igény fogalmazódott meg.

A bizottmányok tagjai tudatában voltak tevékenységük felelősségének, de a létrejött 
szervezetek átmeneti jellegének is. A Darvasi Forradalmi Bizottmány alakuló ülésének 
résztvevői kijelentették, hogy „szerepünket mindaddig tartjuk fent, amíg azt illetékes 
hatóságok meg nem másítják. Addig viszont kötelességünknek érezzük, minden tekintetben 
a község nyugalmát, a község birtokában lévő összes javaknak a megőrzését ellátni.”17 
Derecskén úgy fogalmaztak, hogy „a feladatunk elsősorban minden magyar életének a 
megvédése, hogy azután hogy lesz, mint lesz, az egy későbbi dolog”.18 Látható, hogy a 
kistelepülések választott vezetői a realitások jegyében jelölték meg tevékenységi céljaikat: 
„Legfőbb célunk széles néprétegek akaratán nyugvó igazi, diktatúramentes magyar szocia
lista demokrácia kivívása. Éppen ezért kijelentjük, hogy nem vagyunk forradalmárok, de 
szakítani kívánunk a sztálinista Rákosi-politikával.”19 -  fogalmazta meg például Tetétlen 
község forradalmi bizottmánya.

15 A Nagyrábéi Községi Forradalmi Bizottmány levele a termelőszövetkezet elnökének. 1956. október 29. HBmL. 
XXXII. 1.4. d. De ezenkívül számtalan hasonló jellegű dokumentum található a községi forradalmi bizottmányok 
fennmaradt irataiban.
16 A Hajdúszováti Forradalmi Bizottmány határozata 1956. november 1. HBmB. XXXII. 1.4. d.

Jegyzókönyv a Darvasi Forradalmi Bizottmány vezetőségének alakuló üléséről 1956. október 28-án. HBmB. 
Irattára. B.1400/1957. Orosz Nándor periratai.
18 Jegyzőkönyv a Derecskéi Nemzeti Forradalmi Bizottmány 1956. október 27-i üléséről. HBmB. Irattára. 
B.847/1957. Makkai János periratai.s

19 Tetétlen község Forradalmi Bizottmányának alakuló jegyzőkönyve. 1956. október 27. HBmL. XXXII. 3. d.
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A politikai álláspont kialakítása mellett, ezekben az első nyilatkozatokban, kiáltvá
nyokban felhívást tettek közzé a rend és a nyugalom megőrzése érdekében. A Kábái 
Szocialista Forradalmi Bizottmány „felhívja (...) a lakosságot, hogy őrizkedjen mindenféle 
felelőtlen rendzavarástól, a komoly helyzethez nem méltó meggondolatlan cselekedetektől. 
Mutassa meg a lakosság józan gondolkodásával, hogy tud élni a hatalommal.”20

A forradalmi szervezetek önképére jellemző adalék a választott elnevezés. Leggyak
rabban a „szocialista forradalmi bizottmány” és a „községi forradalmi bizottmány” névvel 
jelölték ö nmagukat, de volt Nemzeti Forradalmi Bizottmány (Derecske), Községi Intézke
dő Bizottság (Újléta), Nemzeti Szocialista Forradalmi Bizottmány (Fúrta), Forradalmi 
M unkástanács (Bihamagybajom), Forradalmi Tanács (Ebes, Nyíradony), Forradalmi Mun
kás Bizottság (Földes) is.

Az újonnan létrehozott hatalmi testületek rendszerint az első üléseik során kialakítot
ták a szervezeti formájukat. Hajdú-Biharban a forradalmi bizottmányok jelentős része, 
különösen a kisvárosokban és a nagyobb községekben a Debreceni Szocialista Forradalmi 
Bizottmány szervezeti felépítésének mintáját követte, szekciókra tagolt, átlátható és jól 
működtethető testületek alakultak. A karhatalmi, közigazgatási és közellátási feladatok 
ellátására szinte mindenütt külön csoportok szerveződtek. De gyakori volt a földrendezési 
szekció létrehozása is (például Balmazújvárosban, Újlétán és Pocsajban). Arra is található 
példa -  Nádudvaron - ,  hogy teljes körű igazgatási szervezetrendszert hoztak létre. Eseten
ként speciális szekció megalakítására is sor került, ilyennek tekinthető a panaszügyi 
csoport, amely a balmazújvárosi bizottmányon belül jött létre. Néhány helyen, így például 
Hajdúböszörményben és Hajdúnánáson a bizottmány egy nagyobb létszámú testületre, a 
forradalmi választmányra támaszkodott, illetve ennek tagjaiból választották meg.

A forradalmi bizottmányokon belül a választott létszámtól -  átlagosan 10-50 fő -  
függően 5-13 tagú elnökségek, irányító testületek jöttek létre. A forradalmi bizottmányok 
elnökségének a bizottmány elnöke, elnökhelyettese/i, titkára/i, a nemzetőrség parancsnoka 
és parancsnokhelyettesei és a létrehozott szekciók, csoportok vezetői voltak tagjai. Kisebb 
létszámú testület esetén -  20 fő alatt -  ritkán választottak külön elnökséget.

A járási székhelyek községi forradalmi bizottmányai vagy a járási funkciókat is 
ellátták (például Biharkeresztesen), vagy a járás területén lévő községekből kértek delegá
tusokat „minden megkezdett ezer lélek után 1 főt”21 (például Berettyóújfaluban vagy 
Derecskén), és formálisan is létrehozták a járási forradalmi bizottmányt. Derecskén október 
31-én találkoztak a községek képviselői. A Derecskéi Forradalmi Bizottmány elnöke, akit 
a járási testület vezetőjévé választottak, kifejtette: „a Járási Bizottmány megválasztása azért 
vált szükségessé, mert a széjjelaprózott forradalmi bizottmányokat nincs mi összetartsa, s 
nincs meg a közbeeső szerv a megye felé, illetve meg kell indítani a Megyei Bizottmány 
megalakulását. (...) Nem szabad elaludni hagyni a forradalmi szellemet. A budapesti és 
vidéki forradalmi bizottmányok összhangba kell hogy jöjjenek. A küldöttek szilárd forra
dalmi szelleme kell hogy áthassa a bizottmányokat, és kéri, hogy az itt elhangzottakról

20 A Kábái Szocialista Forradalmi Bizottmány felhívása 1956. október27. HBmB. Irattára. Gáli Zsigmond perirata. 
B. 1001/1957.
21 Lásd a Berettyóújfalui és a Derecskéi Fonradalmi Bizottmány iratait. HBmB. Irattára, B. 1087/1957. Csóra József 
és társai, B.847/1957. Makkai János és társai periratai.
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tájékoztassák a községi bizottmányokat.”22 A tanácskozás résztvevői határozatban mondták 
ki, hogy olyan kormány megalakítását követelik, mely az egész nemzet bizalmát bírja s a 
következőkben közösen fognak fellépni mind a helyi, mind az országos p olitikai célok 
megvalósítása érdekében. Elutasították az egyéni sérelmek azonnali orvoslására irányuló 
törekvéseket és felfüggesztették a pártok szervezését. Egyben intézkedtek a járási tanács 
átalakításáról.

A területi koordináció igénye községi járási és megyei szinten egyaránt felmerült. Az 
egyes települések bizottmányai a megalakulást követően küldöttségek vagy telefon útján 
felvették a kapcsolatot Debrecennel és egymással. November 3-án pedig sor került a 
Berettyóújfalui, Derecskéi, Biharkeresztesi Járási Forradalmi Bizottmányok együttes érte
kezletére. Az előkerült dokumentumok alapján látható, hogy a bizottmányok mindenütt 
igyekeztek kapcsolatot teremteni egymással. A községi testületek keresték a járást, a járási 
bizottmány -  ahol volt -  pedig segítette a községi bizottmányok megszerveződését, illetve 
esetenként intézkedésekkel irányította azok működését. A Berettyóújfalui Járási Szocialista 
Forradalmi Bizottmány körlevélben értesítette a járás községeit megalakulásáról, és felszó
lították a településeket a forradalmi bizottmányok megszervezésére, amelyhez küldötteik 
segítséget ajánlottak fel. A legfontosabb feladatként a rend és a nyugalom megőrzését, 
valamint a közellátás biztosítását jelölték meg. Egyben kérték a községeket, hogy delegál
janak képviselőket a járási testülethez.23

Figyelemre méltó, hogy szinte mindenhol következetesen ragaszkodtak a kollektív 
vezetés és döntéshozatal elvének érvényesítéséhez. Darvason például határozatba is foglal
ták ezt. „A Forradalmi Bizottmány Vezetősége és összes tagja önálló intézkedést semmi
lyen körülmények között nem tehet, azt csak együttes megbeszélés, illetve felsőbb utasítás 
alapján teheti meg.”24

Amint az új hatalmi testületek megszerveződtek, igyekeztek a kezükbe venni a 
település életének irányítását, hozzáláttak egy új közigazgatás megszervezéséhez. Első 
lépésként számos településen korlátozták a szeszes ital forgalmazását. Kismamán „a forra
dalmi népi bizottság a lakosság tudomására hozza a következőket:

1. A lakosság a rendet és a fegyelmet -  mint eddig is -  tartsa be, mert a legkisebb lopás 
vagy rendzavarás súlyos büntetés alá esik.

Ennek érdekében felhívja a népi tanács a bortermelőket, hogy senkinek bort kimérni 
ne próbáljon, mert ez a rendbontás kiindulópontja, és eszerint lesz büntetve.. ,.”25

A legtöbb faluban és városban az esti órákra kijárási tilalmat rendeltek el. S szinte 
kivétel nélkül mindenhol létrehozták a nemzetőrséget. Ezzel egy időben begyűjtötték a 
községben található lőfegyvereket. Hosszúpályiban 1956. október 29-én dobolás útján 
tették közzé az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket. „... Tudatosítja a Községi Forradalmi 
Tanács a lakossággal, hogy a tegnapi napon a Nemzetőrség megalakult. (...)

A községi Forradalmi Tanács tegnap este ülésén úgy határozott, hogy a rend teljes 
helyreállításáig este 10 órától kimenési tilalmat rendel el.

22 Jegyzőkönyv a  Derecskéi Forradalmi Bizottmány alakuló üléséről. 1956. október 31. HBmB. Irattára. Makkai 
János periratai. B.847/1957.

A Berettyóújfalui Járási Szocialista Forradalmi Bizottmány körlevele 1956. október 27. HBmL. XXXII. 1. d.
24 A Darvasi Községi Forradalmi Bizottmány jegyzókönyve. 1956. október 28. HBmL. XXXII. 1. d.
25 A Kismarjai községi Forradalmi Bizottmány felhívása. 1956. október 28. HBmL. XXXII. 3. d.
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Kérjük a lakosságot, hogy este 10 óra után lehetőleg kerüljék a közlekedést az utcákon 
és csak a legszükségesebb esetben közlekedjenek. Ez a tilalom egyelőre 3 napig tart.(...)

Felhívja a Forradalmi Tanács Bizottmánya mindazokat, akiknél bármilyen lőfegyver, 
töltény vagy ehhez hasonló fegyver van, hogy azok büntetés terhe mellett azonnal adják le 
fegyverüket vagy lőszerüket. Ugyancsak felhívjuk azokat is, akiknek tudomásuk van arról, 
hogy bárkinél lőfegyver vagy lőszer van, azt jelentsék be a Forradalmi Tanácsnál soron 
kívül...”26

A közigazgatási tisztviselőkkel a forradalmi testületek különbözőképpen bántak. Volt, 
akit szabadságoltak, volt, akit átvettek, de sokat leváltottak és elbocsátottak. Elsősorban 
azoktól akartak megszabadulni, akik korábbi cselekedeteikkel kivívták a helyi közösség 
ellenszenvét, különösen, ha nem helybeliek, hanem idegenek voltak. Sok helyen azonban 
nem eresztették szélnek az igazgatási apparátust, hanem a bizottmány alárendeltségébe 
helyezték át vagy bizottmányi tagokat helyeztek az egyes osztályok élére. „A tanács 
dolgozóit utasítjuk, hogy 1956. október 29-én reggel 8 órakor jelenjenek meg hivatalukban 
és folytassák további működésüket. A tanács mellé a Bizottmány titkárát, Gáli Zsigmondot 
állandó szolgálatra kirendeljük, s mellé naponkénti felváltásban egy bizottmányi tag fog 
működni soros elnök gyanánt. A kéthetenként szokásos vb ülésen a Bizottmány teljes 
számban megjelenik és ezáltal irányítjuk a tanács működését.”27 Ritkán előfordult az is, 
hogy a volt tanács egyik-másik tagját vagy vezetőjét a forradalmi bizottmány tagjává, illetve 
vezetőjévé választották (Nagyrábé, Hajdúnánás).

A bizottmányokban rendszerint minden összejövetelről, tanácskozásról jegyzőkönyv 
készült. A döntéseket, utasításokat és a leveleket az adminisztráció előírásainak megfele
lően több példányban készítették és igen sok helyen iktatták is a keletkezett iratokat. 
Paradox módon a megtorlás során ezek a dokumentumok a bizottmányok tagjai ellen emelt 
vádak bizonyítására szolgáltak.

Az intézkedések között a nemzetőrség felállítása mellett az élelmiszer-ellátás meg
szervezése volt a legfontosabb. Általában igyekeztek megnyugtatni a lakosságot és rend
szerint kísérletet tettek a nagymértékű felvásárlások megakadályozására is. „Felkéri a 
községi Forradalmi Bizottmány községünk dolgozóit, hogy túlzott, felesleges, szükségleten 
felüli közszükségleti cikkek, élelmiszer, ruházati cikkek stb. vásárlásaitól tartózkodjék. A 
túlzott vásárlásokkal és felhalmozásokkal ugyanis veszélyeztetjük a többi, esetleg kevesebb 
pénzzel rendelkező lakostársaink ellátását”28 -  hangzott a dobolási hirdetmény Földesen 
1956. október 28-án. Sok helyen gyűjtöttek és küldtek élelmiszert a fővárosba.

A politikai pártokkal kapcsolatban kétfajta álláspont alakult ki. A forradalmi bizott
mányok egy része úgy foglalt állást, hogy a pártok szerveződése még korai, elsősorban 
azért, mert megosztaná az erőket, s ennek szellemében nem támogatták a pártok újjáalaku
lását29 A forradalmi bizottmányok másik része a pártalakításokat a változó politikai 
viszonyok velejárójának tekintette és helyiségkiutalásokkal segítette. Ezeken a települése-

26 Dobolási szöveg, 1956. október 27. Hosszúpályi. HBmL. XXXII. 3. d.
27 Jegyzókönyv a Kábái Szocialista Forradalmi Bizottmány 1956. október 27-i alakuló üléséről. HBmB. Irattára. 
Gáli Zsigmond periratai. B.1001/1957.
28 Dobolási szöveg Földesen 1956. október 28. HBmL. XXXII. 1.4. d.
29A Derecskéi Nemzeti Forradalmi Bizottmány 1956. október 31 -i jegyzókönyve. HBmB. Makkai János periratai. 
B.847/1957.
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ken kivétel nélkül az 1948 előtti időszak koalíciós pártjainak felélesztéséről volt szó. A 
legaktívabbak az egykori kisgazdák voltak.30 De néhány helyen MKP néven sor került a 
kommunista párt újjászervezésére is. A megye városai közül Hajdúböszörményben volt a 
legdinamikusabb a pártok szerveződése. Általában ott voltak erősebbek a pártosodási 
törekvések, ahol egy-egy párt hagyománnyal rendelkezett vagy volt pártvezetők kerültek 
be a forradalmi bizottmányba, mint például Polgáron. A pártokra épülő parlamentáris 
demokrácia általános követelése azonban szinte minden jelentősebb település forradalmi 
bizottmányának politikai programjában szerepelt.31

Magától értetődően a bizottmányok ellenőrzése alá került a helyi kommunikáció, 
amelynek legfőbb eszközei a hangos híradó és a dobolás voltak. A hangosbemondókra 
gyakran rákapcsolták a Kossuth Rádió, illetve a Miskolci Rádió adásait, így gondoskodva 
a lakosság tájékoztatásáról. A nagyobb településeken a postai telefonbeszélgetések enge
délyezését is a bizottmányok hatáskörébe vonták.

A községi forradalmi bizottmányok egy része, elsősorban a kisebb településeken 
november 4-ét követően is folytatta tevékenységét. Derecskén a forradalmi bizottmány 
november 5-én is tartott ülést csakúgy, mint az előző napokban. A bizottmány tagjai a 
változások ismeretében is úgy vélték, továbbra is szükség van a testületre. „Ezt a bizottságot 
a nép hozta létre, a bizottmány demokratikusan van megválasztva, s addig dolgozunk, míg 
a nép ellenkezőjét nem mondja. Derecske rábízta az intézkedés jogát a Nemzeti Forradalmi 
Bizottmányra, nekünk a nép szava parancs, míg megbízatásunkból vissza nem hív.”32

A politikai helyzet képlékenysége folytán december közepéig gyakori volt, hogy a 
forradalmi bizottmány és a tanácsi testületek tagjai együttes megbeszéléseken keresték a 
megoldást az aktuális kérdésekben.

A legtöbb helyen december utolsó napjaiban hivatalos felszámolási eljárás keretében 
szüntették meg a forradalom időszakában létrejött szervezeteket. „A tanácselnök a forra
dalmi bizottmány képviselője és egy járási kiküldött jelenlétében az Elnöki Tanács 1956. 
évi 25. sz. törvényerejű rendelete alapján kinyilvánította a helyi Forradalmi Bizottmány 
megszűnését.”33 Néhány településen azonban nem vették tudomásul ezt a rendeletet és a 
bizottmány még néhány hétig működött (Biharkeresztesen 1957. január 12-ig, Komádiban 
január 24-ig).

Debrecenben a forradalmi bizottmány létrejöttének körülményei részben mások vol
tak. Egyetemi városról lévén szó, a politikai érzékenység már a Kossuth Körben, illetve a 
forradalom kitörése előtt egyetemi politikai mozgolódásokban is megnyilvánult.

Az október 23-i tüntetést követően, a megyei pártvezetőkkel szemben az egyetemisták 
és az időközben megalakuló munkástanácsok vezetői képviselték a politikai változások 
programját, egyértelműen megfogalmazva követeléseiket.34 A tárgyalásokat követően -

30 Részletesen lásd a  Kábái Szocialista Forradalmi Bizottmány és a Földesi Forradalmi Munkás Bizottság iratait. 
HBmL. XXXII.l. 3., valamint a  Tiszacsegei Községi Forradalmi Bizottmány 1956. október 31-i ülésének 
jegyzókönyve. HBmB. Irattára. Kováts József periratai. B.73/1958.
31 Lásd a berettyóújfalui és a derecskéi forradalmi bizottmány felhívásait. HbmB. Irattára. Makkai János periratai 
B.847/1957.
32 A Derecskéi Nemzeti Forradalmi Bizottmány 1956. november 5-i ülésének jegyzókönyve. Dr. Sárközi Lajos 
felszólalása. HBmB.
33 Lásd jegyzókönyv az Álmosdi Forradalmi Bizottmány megszüntetéséről. HBmL. XXXII. 1.1.
34 Részletesen lásd Néplap, 1956. október 23. XIII. évfolyam 250. szám. Rendkívüli kiadás.
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október 26-án -  kiadott közös nyilatkozat már ekkor forradalmi, szocialista és nemzeti 
jellegű mozgalomként értékelte az eseményeket.35 Szintén ezen a napon került sor a 
Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány (továbbiakban DSZFB) megválasztására 
mintegy 3-400 küldött jelenlétében. Szervezeti felépítését tekintve a bizottmány 3 tagú 
elnökségre és titkárságra, valamint változó létszámú -  a napi igazgatási feladatokat 
végző -  szekciókra tagolódott. Ez utóbbiak közül kezdetben csak a karhatalmi, a 
szervezési, a kereskedelmi-élelmezési és a jogi-igazságügyi létezett, a tájékoztatási, az 
adminisztratív és a gépkocsi szekciót később hozták létre. A november 2-i plenáris 
ülésen felmerült egy különleges hírszerző csoport felállításának a gondolata,36 amivel a 
plenáris ülés is egyetértett, de érdemi tevékenységet ez a csoport az idő rövidsége miatt már 
nem fejtett ki.

Az események előrehaladtával szükségessé vált a különböző szekciók feladatainak és 
tevékenységi körének egyértelmű megjelölése. A jogi és igazságügyi szekcióban részben 
el is készült egy tervezet, ami a megnövekedett feladatok ellátásához szükséges működési 
rend fontosabb részeit tartalmazta a karhatalmi, a szervezési, az adminisztratív és a jogi 
szekció vonatkozásában.37

A testület megalakulásakor 39 főből állt, majd 44 tagúra bővült. A döntéshozatal az 
elnökség és a titkárság tagjaiból, valamint a szekciók vezetőiből és 3-4 tekintélyesebbnek 
tartott bizottmányi tagból álló belső kör kezében összpontosult, amely mindennap két 
alkalommal tartott megbeszéléseket. Míg a plenáris ülésekre naponta-kétnaponta került sor. 
A bizottmány elnökének Csorba László alezredest, a helyőrség parancsnokát tekintették, 
de mindvégig következetesen ragaszkodtak a kollektív vezetés elvéhez. Az elnökség három 
tagja egyformán jogosult volt a bizottmány képviseletére.

A választás során -  elsősorban a munkásküldöttek fellépésének következtében -  az 
október 26-ára virradóan befejezett tárgyalásokon kötött megállapodástól eltérően -  nem 
kerültek be a pártapparátus képviselői az új testületbe. S így szertefoszlott az MDP megyei 
vezetőinek az a reménye, hogy a továbbiakban is cselekvő részesei lehetnek az események
nek. Döntő többségük levonva a következtetéseket, elhagyta a várost, illetve a városban 
állomásozó szovjet katonai alakulatoknál keresett menedéket.

A DSZFB politikai arculatát meghatározta, hogy létrehozásának kezdeményezői és 
meghatározó személyiségei között több olyan MDP-tag (többek között Dede László, Kiss 
Ferenc, Für Lajos, Garab Imre) található, akik a Nagy Imre nevéhez kötődő reformpolitika 
támogatói voltak. A szocialista jelző szerepeltetése a bizottmány nevében a nagy többség 
számára magától értetődött. Csak november 2-a után maradt ki, amikor egyre inkább úgy 
tűnt, hogy a bizottmány többpárti alapra helyeződik.

Ez a reformer elkötelezettség a DSZFB működésében mindvégig meghatározó súllyal 
volt jelen. Emellett természetesen kimutatható más politikai irányzatok, elsősorban egy 
polgári-demokrata, konzervatív gondolkodásmód jelenléte is, amelynek egyik legmarkán

35 Részletesen lásd Néplap, 1956. október 26. XIII. évf. 253. sz.
36 Lásd a DSZFB 1956. november 2-i ülésének jegyzőkönyve. Vass Imre felszólalása. HBmL. XXXII. 1.2. d.
37 Feljegyzések a forradalmi bizottmány szekcióiról és feladatairól. Hadtörténeti Levéltár. A Debreceni Katonai 
Bíróság iratai, B. II. 278/1957. Csorba László periratai.
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sabb képviselője az elnökségi taggá választott Kovács Béla, egykori debreceni kisgazda 
politikus volt.38

A bizottmány tevékenységét alapvetően meghatározó személyiségek elsősorban az 
egyetemi oktatók és hallgatók és a fiatal katonatisztek közül kerültek ki. A munkástanácsi 
küldöttek szerepe elsősorban az üzemi munkásság radikálisabb álláspontjának képvisele
tében nyilvánult meg. Ez a radikalizmus nem a cselekvések, hanem a politikai követelések 
(pl. a szovjet csapatok kivonása) határozottabbá tételét jelentette.

A helyzet diktálta politikai megfontolásokat még azok a bizottmányi tagok és vezetők 
is tudomásul vették, akik köztudomásúan távol álltak a szocialista gondolatkörtől. Az 
október 29-i elnökségi ülésen megvitatták az aktuális politikai kérdéseket. Elismerték Nagy 
Imre korm ányát, de a változások szellemében sürgették a további kormány- 
átalakításokat is.39

A bizottmány tagjai a testület létezését s különösen a saját politikai szerepvállalásukat 
-  a vidékiekhez hasonlóan -  átmeneti jellegűnek tekintették. Aminek a megalakulást követő 
első nyilatkozatokban, a politikai álláspont megfogalmazásával egyidejűleg hangot is 
adtak.

„Debrecenben az ország válságos állapotára való tekintettel e hó 26-án megalakult a 
Szocialista Forradalmi Bizottmány. A bizottmány megalakulását a város politikai és állami 
szervei tudomásul vették, magukat ennek alárendelték, s mellette állnak Debrecen város 
karhatalmi és fegyveres alakulatai is.

A Forradalmi Bizottmány programja és legfontosabb követelései:
1. A Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány minden erejével igyekszik olyan 

előfeltételeket teremteni, hogy a jelenlegi Kormány a felkelőkkel megköthesse a tűzszüne
tet, hogy a vérontás azonnal megszűnjön. Teljes erejével előmozdítja a rend helyreállítását 
s a helyzet konszolidálódását.

2. A Kormány a tűzszünet megkötése után hasson oda, hogy a szovjet csapatokat 
rendeljék vissza saját helyőrségeikbe, majd vonják ki őket Hazánkból.

3. A további kibontakozás érdekében követeljük, hogy a Kormány kompromittált 
sztálinista-rákosista tagjait a közeljövőben váltsák le, s az ország területén megalakult 
Forradalmi Bizottmányok, illetve munkás és paraszt Tanácsok küldötteinek összehívása és 
ellenőrzése révén alakítsák újjá a Kormányt, s ez az új kormány írja ki az országgyűlési 
választásokat.(.. .j”40

A bizottmány széles körű elismerését jelzi, hogy a városban állomásozó katonai 
alakulatok, illetve azok tisztikarának jelentős része elkötelezte magát a forradalom mellett, 
sőt a Belügyminisztérium fennhatósága alá tartozó belső karhatalom debreceni alakulata is 
elismerte a bizottmányt.

A DSZFB a megalakulást követő napokban átvette Debrecen életének irányítását. A 
két legfontosabb feladat itt is a közellátás folyamatosságának a biztosítása és az esetleges

38 Részletesen lásd Székelyhídi Ágoston interjú. Készítette: Valuch Tibor 1992-93. Órai History Archívum, 47. 
sz. valamint Kovács Béla: A Debreceni Forradalmi Bizottmány munkájáról. In: A vidék forradalma 17-25. pp. 
Debrecen, Az 1956-os forradalom történetének Hajdú-Bihar megyei Kutatócsoportja, 1992.
39 A DS23TB Elnöksége 1956. október 29-i ülésének jegyzókönyve HBmL. XXXII. 1.2. d.
40 A Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány kiáltványa. 1956. október 28. HBmB. Irattára. Kiss Ferenc 
periratai. B .l 135/1957.
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fegyveres atrocitásoknak a megakadályozása volt. A közellátás a forradalom időszakában 
kielégítő volt s emellett a Budapest megsegítésére gyújtott élelmiszeradományok elszállí
tásáról is gondoskodtak.

Az éjszakai órákra kijárási tilalmat rendeltek el. A karhatalmi szekció pedig határozott 
intézkedésekkel biztosította a rendet. Fegyveresen őrizték a fontosabb létesítményeket, 
megszervezték, majd november elején felfegyverezték az üzemőrséget, létrehozták a 
nemzetőrség első alakulatait. Feloszlatták az ÁVH debreceni zászlóalját s megelőző 
lépésként gondoskodtak mintegy két tucat vezető beosztású államvédelmi tiszt őrizetbe 
vételéről. Tevékenységük eredményességét az is jelzi, hogy Debrecen azon kevés település 
közé tartozott az országban, ahol a szovjet emlékművek sérelem nélkül vészelték át ezeket 
a napokat.

Ugyancsak fontos lépés volt a távközlés feletti rendelkezés biztosítása a lokátoros 
ezred katonáinak közreműködése révén, valamint a helyi kommunikáció megszervezése. 
Ennek érdekében a bizottmány a megyei napilapot a saját felügyelete alá vonta s az október 
29-től kezdve annak orgánumaként -  Debreceni Hírlap címen - ,  újjászervezett szerkesztő
ség gondozásában jelent meg. Saját rádióadót is felállítottak, amely Csokonai Rádió néven 
október 31-től meg is kezdte műsorának sugárzását.41

A jelentősebb vidéki forradalmi központokkal (Miskolc, Győr) és a kormánnyal is 
folyamatos kapcsolatok fenntartására törekedtek. Október 30-án küldöttség utazott Buda
pestre és tárgyalásokat folytatott Losonczy Gézával,42 majd november 1-én, a Győrben 
szervezett országos tanácskozáson is képviseltette magát a DSZFB.

Miután Debrecen a szovjet katonai mozgások útvonalának egyik állomása volt, a 
bizottmány vezetői (Csorba László, Garab Imre, Erdélyi Gábor, Für Lajos, Dede László) 
több alkalommal folytattak tárgyalásokat az összeütközések elkerülése érdekében a város
ban lévő és a környéken állomásozó szovjet csapatok parancsnokaival. A legutolsó ilyen 
megbeszélést november 3-án tartották, ahol a szovjet egységek parancsnokai úgy nyilat
koztak, hogy nem fogják megtámadni a várost. A szovjet katonai gyűrű még ezen a napon 
bezárult Debrecen körül.

A DSZFB helyzeténél fogva kisugárzó hatást gyakorolt, egyetemisták és katonák 
vidékre küldésével segítette a községi forradalmi bizottmányok megalakulását és a későb
biek során koordinálni próbálta ezek tevékenységét. Ennek következtében november első 
napjaiban már számos helyen Megyei Forradalmi Bizottmány néven említik vidéken és 
Debrecenben egyaránt, s a testület fokozatosan be is töltötte a regionális irányítással járó 
feladatköröket.

Október 31-én Debrecenben is megkezdődött a pártok újjáalakítása, a kisgazdapárt, a 
szociáldemokrata párt és a parasztpárt mellett, a kommunista párt szervezése. Ám ezek a 
kezdeményezések nem jutottak túl a kezdőlépésen, a hátralévő időben nem tudtak érdemi 
befolyásra szert tenni sem a helyi politikában, sem a bizottmányon belül.

A bizottmány tevékenysége november 4-ével kényszerű véget ért: tagjainak egy részét 
letartóztatták és Ungvárra hurcolták, másik része pedig hosszabb-rövidebb időre visszahú
zódott vagy illegalitásba vonult. A Szovjetunióba hurcoltak csak decemberben térhettek

41 Az adások szövegét lásd HBmB. Irattára. Kiss Ferenc periratai. B.1135/1957.
42 Losonczy Géza feljegyzése a debreceni küldöttség látogatásáról. ÚMKL. XX-5-4. Vizsgálati iratok, 12. köt. 
25-29. pp.
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vissza és szabadultak ki. Néhányan külföldre menekültek. A bizottmány vezető személyi
ségeinek nagy részét 1957 tavaszán-kora nyarán őrizetbe vették és az év folyamán hosz- 
szabb-rövidebb börtönbüntetésre ítélték.

IV.

A továbbiakban arra keresek -  legalábbis részleges -  választ, hogy kik voltak a forradalom 
résztvevői, pontosabban a létrejött forradalmi bizottmányok tagjai43 Debrecenben és a 
megyében.

A „munkás”, „értelmiségi”, „diák” és „paraszt” kategóriák túlságosan tágak ahhoz, 
hogy valójában választ kapjunk kérdéseinkre. Hiszen az adott mikrotársadalmi közegben 
korántsem volt mindegy, hogy valaki tsz-tag-e vagy egyéni gazda, napszámos vagy 
ingázó munkás. Debrecen kivételével talán a kisvárosokra is vonatkoztatható ez a meg
különböztetés.

Jelenleg csak azokról a forradalmi bizottmányi tagokról és vezetőkről állnak rendel
kezésre adatok, akiket a forradalom után büntetőeljárás alá vontak, ezért következtetések 
levonása helyett csak azoknak a feltételezéseknek a megfogalmazására vállalkozhatok, 
amelyek e csoport adatainak elemzése alapján lehetségesek.44

Az első szembeötlő tény, hogy a forradalmi bizottságok tagjaivá igen ritkán válasz
tottak nőket. Ami valószínűleg annak a következménye, hogy a falvakban a szokások 
továbbélésének következtében a nők napjainkra megszokott szerepvállalásáról akkor még 
szó sem lehetett. A 152 fő között nincs nő, míg a forradalmi bizottmányi listákon összesen 
4 nő található a 654 fő között. Ez azonban csak azt jelenti, hogy a nők politikai szerveze
tekben való részvétele nem jellemző. Azt viszont nem, hogy a nők politikai aktivitása a 
forradalom időszakában elhanyagolható lett volna, mert más forrásokból vannak erre 
vonatkozó adatok. Az is kétségtelen tény, hogy a forradalmat követő megtorlás időszakában 
elsősorban ideologikus és aktuálpolitikai megfontolásokból meglehetősen kevés nőt vontak 
felelősségre. Ez is azt jelzi, hogy a forradalomban résztvevők és az elítéltek csoportjai nem 
teljesen azonosak.

A korösszetételt illetően elsősorban a 26-45 év közötti generációk tagjait választották 
bizottmányi tagokká és vezetőkké. Debrecenben a 45 év feletti korosztályhoz tartozók 
részvétele ritka, de a vidéki forradalmi bizottsági tagok egynegyedének 46-65 év között 
volt az életkora.

Az adatsorokból egyértelműen kirajzolódik, hogy majdnem egy korosztálynyi eltérés 
van a legnagyobb létszámú debreceni és vidéki csoportok között, vagyis a vidéki forradalmi 
bizottmányi tagok legnagyobb része 36 és 45 év közötti, a debreceniek többsége viszont 26 
és 35 év közötti volt. Ez természetesen az átlagéletkor eltérésében is kimutathat* A 
debreceniek átlagéletkora 32,8 év volt, míg a vidékieké 39,1 év.

Ennek megállapításához természetesen nem elegendő ennek a speciális csoportnak a vizsgálata, ezért ahol 
módom volt, kiegészítő forrásokat (forradalmi szervezetek iratai, rendőrségi nyomozati iratok, életútinterjúk) is 
felhasználtam feltételezéseim megfogalmazásához.
44 Miután mindössze 152 személyről van szó, adataik táblázatba foglalásától elrelHnrettPm
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E 152 f<5 patainak elemzése nyomán Debrecenben a fiatal felnőttek részvétele 
mondható dominánsnak a forradalmi bizottmányokban, míg vidéken inkább a középgene
ráció szerepvállalása volt a meghatározó. Ez az eltérés részben Debrecen iskolavárosi 
funkciójából, az egyetemek és a katonai alakulatok jelenlétéből adódik, részben pedig 
abból, hogy a falusi környezetben szívesebben bízták a politizálás felelősségét a tapasz
taltabb felnőtt generáció tagjaira. Ennek csak részben mond ellent az, hogy a vezetővé 
választottak Debrecenben idősebbek voltak a tagságnál, míg vidéken éppen fordított a 
helyzet a vezetők átlagosan öt és fél évvel fiatalabbak voltak a bizottmányok tagjainál.

A családi állapotot vizsgálva: 17 fő esetében nem volt adatom, 18 fő nőtlen, 1 fő pedig 
elvált volt. Több mint háromnegyedük (116 fő) rendelkezett önálló családdal.

A perbe fogott bizottmányi vezetők között Debrecenben a nőtlenek aránya, vidéken 
ellenben a családosok létszáma volt a magasabb. Úgy tinik tehát, hogy Debrecenben a 
független, családi kötöttségektől mentes, illetve kevésbé elkötelezett fiatal emberek 
könnyebben vállalkoztak politikai szereplésre. Feltűnő viszont, hogy vidéken a megállapo
dott két-három gyermekes családapák alkották az aktív réteg derékhadát. Ők elsősorban a 
fiatal felnőtt és a középgeneráció soraiból kerültek ki. Kötöttségeik ellenére valószínűleg 
a helyi társadalomban elfoglalt helyzetük következtében váltak fontos politikai szereplők
ké. S nem elhanyagolható a nagycsaládosok jelenléte sem a vidéki forradalmi bizottmá
nyokban. Ebben az esetben a családi állapot szoros összefüggésben van az életkorral és a 
hagyományos falusi életformával. Ezeket az embereket a nagycsalád nem tartotta vissza a 
közéleti szerepléstől.

Az iskolázottságról általában elmondható, hogy a 152 fő átlagos képzettségi szintje 
meglehetősen magas. Több mint egyharmaduk egyetemet vagy főiskolát végzett, közel 
egyötödük pedig középiskolai végzettséggel rendelkezett. Elemi és általános iskolát végzett 
65 fő. Kilenc esetben nincsenek adataink. A magasabb iskolai végzettségűek aránya 
Debrecenben igen nagy, az alacsony iskolázottságúak jelenléte viszont elhanyagolható. 
Vidéken kiegyenlítettebb az iskolázottság szerkezete, közel azonos volt az elemi, illetve 
általános iskolát végzettek száma a középiskolai és felsőfokú végzettségűekével. Valószí
nűnek tűnik, hogy a felsőfokú végzettségűek valamelyest felülreprezentáltak, tekintve hogy 
a megtorlás során előszeretettel állítottak egy-egy értelmiségit felbujtóként a perek közép
pontjába. De ennek figyelembevételével is azt jelzik a kutatási eredmények, hogy az 
egyetemet és főiskolát végzettek nemcsak a városokban, hanem a községekben is részt 
vettek a helyi politika alakításában. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy a forradalmi 
bizottmányok vezetői között is jelentős az arányuk. Míg Debrecenben a vezetők között nem 
találunk alacsonyabb iskolai végzettségűeket, addig a vidéki vezetők több mint egyharmada 
elemi és általános iskolát végzett, egyhatoduk pedig középiskolai végzettséggel rendelke
zett. Ez a viszonylagos kiegyenlítettség is azt jelzi, hogy a politikai érdeklődés azokban a 
hetekben meglehetősen széles körű volt, nem kötődött markánsan iskolázottsági szintekhez.

A foglalkozási rétegződés szerint, a forradalmi bizottmányok tagjait községi viszony
latban általában két réteg adta:

1. a gazdálkodók általában az 5-15 kát. h.-as egyéni gazdálkodó középréteg, eseten
ként egy-egy nagyobb gazdával kiegészülve (mint Hajdúböszörményben, Polgáron, Mo- 
nostorpályiban, Derecskén).

2. a helyi értelmiség [a tanító(k), az orvos, az állatorvos az agronómus, olykor a korábbi 
években közigazgatási tapasztalatot szerző tisztviselő és a különböző egyházak helyi 
lelkésze(i)].
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Ezenkívül, ha volt a településen katonai helyőrség vagy határőrlaktanya, képviseltet
ték magukat a fegyveres testületek is. Elsősorban a nemzetőrség megszervezéséhez nyúj
tottak segítséget.

Nagyobb települések, vidéki kisvárosok esetében harmadik csoportként megjelent az 
iparosság. Ezt az eddig előkerült forradalmi bizottmányi névsorok is megerősítik.

A Hajdúdorogi Forradalmi Bizottmány tagjai között például a következő foglalkozá
sok képviselőit találjuk: 2 tanítót, 3 gazdálkodót, 2 hivatalnokot, 1 kisiparost, 1 agronómust, 
1 kereskedőt és a görög katolikus egyház papját. A Berettyóújfalui Járási Forradalmi 
Bizottmány elnöke egy fiatal, alig három éve ott élő orvos volt, tagjai között gazdálkodókat, 
tisztviselőket, szakmunkásokat és tanárokat egyaránt találunk. Kábán a 11 tagú bizottmány
nak 4 gazdálkodó, 2 szakmunkás, 1-1 segédmunkás, tanár, állatorvos, református lelkész 
és üzletvezető volt a tagja. Balmazújvárosban a 22 főből álló bizottmány elnöke állatorvos 
volt, a tagjai között 7 gazdálkodó, 3 tanár, 2 tisztviselő, 2 középiskolai diák, 2 iparos, 2 
szakmunkás és 3 segédmunkás található.

Debrecenben a várost irányító 39 fős testület tagjai között 14 munkás, 8 egyetemi hallgató,
5 tisztviselő 4-4 katonatiszt és jogász, 2-2 egyetemi oktató és középiskolai diák volt.

Debrecenben a forradalmi bizottmány összetételét tekintve döntő többségben vannak 
a szellemi foglalkozásúak. Ha elemzési kontrollként a névjegyzékekben45 fellelhető foglal
kozási megoszlást összehasonlítjuk ezzel, akkor közel azonos arányokat kapunk. Ez alapján 
a megyeszékhelyen a forradalmi bizottmányokban tevékenykedők egyharmada fizikai, 
kétharmada pedig szellemi foglalkozású volt. Vidéken az arány pontosan a fordítottja 
ennek. A vezetők esetében közel azonos a két nagy foglalkozási csoport részvétele. A tagság 
tekintetében érthető módon magasabb a fizikai foglalkozásúak száma és alacsonyabb a 
szellemieké.

A 152 perbe fogott forradalmi bizottmányi tag és vezető közel egyötöde munkás volt. 
Ezen belül egyharmaduk szakmunkás, kétharmaduk pedig betanított, segéd- vagy alkalmi 
munkás. Részvételük elsősorban a forradalmi bizottmányok tagságában volt jellemző. 
Nyilvánvalóan Debrecenben is magasabb volt a munkások, ezen belül is elsősorban a 
szakmunkások jelenléte a városi forradalmi bizottmányban, de közülük jóval kisebb volt 
azoknak a száma, akiket a megtorlás elért.

Ötvenketten voltak mezőgazdasági foglalkozásúak. Döntő többségük saját gazdaság
gal rendelkezett, a tsz-tagok aránya igen alacsony volt. Elsősorban az 5-10 kát. h.-as és a 
15-20 kát. h.-as gazdasággal rendelkezők részvétele tűnik jellemzőnek, amit a névsorok 
foglalkozási elemzése is megerősít. A vezetővé választott csoporton belül arányos a 
képviseletük, a tagságban viszont az 5-10 kát. h. közötti birtokkal rendelkezők voltak 
meghatározó többségben. Feltűnő viszont a 20 kát. h.-nál nagyobb birtokkal rendelkezők 
részvételének hiánya, pedig -  politikai koncepciók alapján -  a kádárista megtorlás mindent 
megtett, hogy igazolhassa a „kulákság ellenforradalmi szerepvállalását.”

Debrecenben érthető módon meghatározó a különböző értelmiségi foglalkozásúak 
(egyetemi oktatók, tisztviselők, fiatal katonatisztek és egyetemi hallgatók) részvétele. Bár 
a városban a megyei átlaghoz képest is magas volt az értelmiségi munkakörben foglalkoz-

45 Lásd a forradalmi szervezetek iratai 1956. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár különgyiíjteménye XXXII. 1. f. 1 -4. 
d. Itt található meg a megye 1956-os forradalmi szervezeteinek iratanyaga. Továbbá: Néplap, 1956. október 27. A 
Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány tagjainak névsora.
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tatnttaV létszáma. A megtorlásnak az első számú célpontjai voltak. A tisztviselők között 
kiemelkedő a vasutasok politikai szerepvállalása. Debrecenben a vasútigazgatóságon az 
első napoktól kezdve működött a forradalmi bizottmány s nyilvánvalóan nem pusztán 
véletlenül a DSZFB egyik titkára vasutas, a másik pedig a Vagongyár (Debrecen legna
gyobb üzeme) munkása volt.

Vidéken a 44 értelmiségi foglalkozásúnak közel egyharmada általános vagy középis
kolai tanár volt. A forradalmi bizottmányok vezetőinek egynegyede is közülük került ki. A 
vidéki lelkészek viszonylag ritka részvétele egyfajta óvatos tartózkodásra is utalhat, de 
valószínűbb, hogy politikai-taktikai megfontolásokból csak azokat a lelkészeket citálták 
bíróság elé, akik az átlagot messze meghaladó aktivitással vetették bele magukat a viharos 
napok eseményeibe.

A 152 fő mobilitási jellemzőit vizsgálva a lakóhelyhez való kötődés elsősorban a 
vidékiek vonatkozásában mutatható ki. A debreceniek esetében csak ritkán azonos a 
születési hely az 1956-os lakóhellyel.

A vidékieknél viszont ennek pontosan az ellenkezője igaz. Döntő többségüknek 
azonos volt a születési és a lakóhelye. A vezetők közül 23-an (62,1%) voltak helybeliek és 
14-en (37,9%) „bevándorlók”. Egyértelmű tehát, hogy a bizonytalan kimenetelű válság- 
helyzetben szívesebben választottak a kistelepüléseken olyanokat vezetőkké, akiknek a 
családja esetleg már generációk óta ott élt, akik „helybeliek” voltak, akiket ennélfogva 
gyermekkoruktól ismertek, akiknek természetes módon erős volt a kötődésük a helyhez és 
az ott élőkhöz. Általában tudták, mit várhatnak el tőlük, mire lesznek képesek a vészhely
zetben.

A mobilitási tényezők vizsgálatához a forrásokban a családi háttér, pontosabban a 
családon belüli foglalkozási mobilitás vonatkozásában találtam értékelhető adatokat. A 
különböző foglalkozásúakat vizsgálva valamivel több, mint a négyötödük felfelé volt 
mobil, egyötödük pedig lefelé. A felfelé mobil, általában földműves családból származók 
között az értelmiségi, ezen belül a tanári, tanítói, katonatiszti, tisztviselői és a lelkészi 
pályára kerülés volt a leggyakoribb. A lefelé mobilaknál az értelmiségi háttérből a mun
kássá valamint az önálló gazdálkodóból a segédmunkássá válás látszik jellemző iránynak.

Vidéken annak ellenére, hogy a községekből az általában kényszerű, ritkábban tudatos 
életstratégia-váltás következtében az ötvenes évek elejétől megkezdődött a kiáramlás, 
meglehetősen magas mind a vezetők, mind a tagok csoportjában azoknak a száma, akik a 
családfő kenyérkereső foglalkozását folytatták. Ez egyben azt is jelenti, hogy a falusi 
társadalmak a folyamatos külső beavatkozási kísérletek ellenére is megőrizték zártságukat. 
Nyilvánvalóan még láttak lehetőségeket a családi tradíciók folytatására, pontosabban a saját 
gazdaságon alapuló, független egzisztencia megőrzésére. S talán ez volt a politikai szerep- 
vállalás egyik fontos tényezője. A földműves foglalkozást továbbvivők körében 15 olyan 
esetet találtam, amikor a családfő birtokában 15 kát. h.-nál nagyobb gazdaság volt. Ebből 
11 esetben 20kát. h. fölötti gazdaságnagyságotjelöltekmeg. A 15 főközül 4-enbizottmányi 
vezetők, 11-en pedig tagok voltak. Ez megerősíti a tekintélyes gazdaréteg közvetett 
részvételével kapcsolatos feltételezéseket. Összehasonlításképpen meg kell jegyezni, hogy 
tizenötből kilencen továbbra is gazdálkodók maradtak, hatan viszont más foglalkozást 
választottak. Ezek a feltételezhetően jobb módú családok többnyire az értelmiségi pályák 
(lelkész, tanító, tisztviselő) irányába orientálták gyermekeiket.

Ugyanakkor, az országos tendenciákkal nyilvánvalóan összhangban, elég jelentős 
ónknak a száma, akik kilépnek az adott élettérből és foglalkozási keretek közül. Ezek egy
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részénél a stratégiaváltás tudatos, másik részénél a felfelé irányuló mozgás az 1945 utáni 
politikai változásokhoz kötődik. A csoport tagjai közül például a fegyveres testületeknél 
szolgálatot teljesítők többségének apja földműves volt, ami nyilvánvalóan annak a politi
kának a következménye, ami népi káderekkel akarta feltölteni a tisztikart. De ehhez 
hasonlóan jelentős a földműves háttérrel rendelkező tanárok és tanítók aránya is.

A vizsgált csoport tagjainak négyötöde (128 fő) Debrecenben és vidéken egyaránt 
büntetlen előéletű volt. Valamilyen korábbi bűncselekmény elkövetésére 24 fő esetében 
volt adat. Ennek a tényezőnek a vizsgálata, nem elsősorban azért fontos, hogy megcáfolja 
azt a kádárista propagandát, miszerint a forradalomban résztvevők döntő többsége rovott 
múltú ember volt, hanem azért, mert a községekben rendszerint számon tartották azt, ha 
valaki összeütközésbe keveredett a törvénnyel.

A 24 büntetett előéletű közül a legtöbben (13 fő) gazdasági bűncselekményekért 
(közellátás veszélyeztetése, árdrágítás) voltak elítélve 1956 előtt. 7 fő politikai bűncselek
ményekért (ketten népellenes bűncselekményért, ketten izgatásért, egy-egy fő pedig rém
hírterjesztésért, hatóság elleni erőszakért, tiltott határátlépésért), 4 fő pedig köztörvényes 
tettekért (lopás, garázdaság) ült.

A gazdasági bűncselekményekért korábban felelősségre vontak száma érthető módon 
vidéken volt jelentős, hiszen a büntetőjogot az 1956 előtti agrárpolitika egyik eszközeként 
kezelték. S a helyi társadalmak közvéleménye sem tekintette bűnösnek azokat, akiket ilyen 
típusú cselekményekért ítéltek el. Alapvetően hasonló megítélés alá estek azok is, akik a 
forradalmat megelőző időkben politikai vádak miatt kerültek börtönbe.

Végezetül szót kell ejteni a bizottmányokban résztvevők politikai nézeteiről és a 
politikai szerepvállalás motivációiról. A 152 fő közül 37 fő (24,3%) volt a forradalom előtt 
vagy korábban valamelyik politikai párt tagja. A pártonkívüliséget 9 esetben (5,9%) 
jelölték, 106 főnél (69,7%) nincs erre vonatkozó adatom, ami erősen korlátozza megálla
pításaim érvényességét.

21 főaz MKP, illetve az MDP tagja volt, 12-en kisgazdák, 2-en parasztpártiak, egy-egy 
főpedig szociáldemokrata, demokrata néppárti és nyilas párttag volt. Abban nyilvánvalóan 
semmi meglepő nincs, hogy az MKP-MDP tagság aránya a legmagasabb, hiszen 1956 előtt 
majdnem minden ötödik felnőtt korú ember párttag volt. A kisgazdák szereplésének talán 
az a magyarázata, hogy a párt a koalíciós korszakban meglehetősen sok helyen tudta 
megerősíteni a bázisát a megyében s a forradalom időszakában a pártok közül a kisgazdák 
újjászerveződése volt a leggyorsabb. Az is nyilvánvaló, nem elsősorban az adatok, hanem 
egykori vezetőkkel készített interjúk alapján, hogy csak elvétve akadtak szélsőjobboldali 
politikai nézetek képviselői a vidéki forradalmi szervezetekben. Ezek jelenlétét a nyomozó 
hatóságok sem tudták eljárásaik során meggyőzően bizonyítani, mert ha valóban nagyobb 
számban lettek volna ilyen beállítottságú forradalmi bizottmányi tagok és vezetők, azokat 
a forradalmat követő megtorlás aligha kerülte volna el. De ilyen törekvések létezésére utaló 
dokumentum sem került elő.

A politikai szocializáció vonatkozásában életkor szerint minimálisan két csoportot kell 
elkülöníteni. Azokét akiknek életkora a forradalom napjaiban 30 év alatt volt és azokét, 
akiké 30 év fölött. Hiszen ebben a két alapesetben egészen mások voltak a szocializációban 
döntő szerepet játszó értékek. Persze a kérdés ennél összetettebb, hiszen az 1944-45-ös 
korszakváltás a politikai beállítottságot módosíthatta.

Ha politikai értékeket próbálunk keresni, akkor az idősebbek esetében a skála megle
hetősen széles, de fontos tény hogy a skála bal szélén leginkább egyfajta szociáldemokrata
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értékrend, szemközti pontján pedig a konzervativizmushoz közel álló polgári demokrata és 
egy tradicionális, agrárérdekeket megjelenítő kisgazda gondolkodásmód található meg. 
Mindkét korosztály, de főként a 30 év alattiak (körüliek) esetében természetes módon 
megjelentek az 1948 utáni időszak hivatalos ideológiájának egyes politikai-eszmei értékei 
is. 1953-56 között ezeknek az értelmezése sok esetben kritikai attitűddel egészült ki. Ez a 
kritikai gondolkodásmód rendszerint sajátos elemekkel, elsődlegesen a helyi közösségre 
vonatkozó felelősségérzettel, valamint egy felfokozott nemzeti érzéssel, a nemzeti sérelmek 
kiküszöbölésére irányuló általános törekvésekkel kiegészülve jelentette a legnagyobb 
késztetést a politikai szerepvállalásra ezekben a napokban.

Áttekintésem nyilvánvalóan nem lehet teljes körű, hiszen a forradalmi szervezetek és 
ezen belül a forradalmi bizottmányok társadalmi összetételének és működésének vizsgálata 
még további alapos kutatómunkát igényel. Az viszont már most is látható: a bizottmányok 
létrehozásában döntő szerepe volt annak, hogy a magyar társadalom az elnyomás ellenére 
is meg tudta őrizni önszerveződési képességét s az adott pillanatban élni tudott a hatalom
mal, amely visszaszállt rá. Ez tette lehetővé azt, hogy a megyében a tizenkét nap nagyarányú 
politikai változásai mindvégig alapvetően békés keretek között maradjanak. S közben egy 
majdani politikai és intézményi konszolidáció feltételei is kirajzolódtak.46

46 A tanulmányban szereplő adatok feldolgozásához a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány Ránki György 
szakalapítványa is támogatást nyújtott. Köszönettel tartozom Eperjesi Barnabásnak a számítógépes adatbázis 
létrehozásában és feldolgozásában nyújtott segítségéért, valamint azoknak a munkatársaimnak és barátaimnak, 
akik hasznos szakmai észrevételeket tettek munkám során.
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