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VÁLTOZATOK 56-RA
VÖLGYESI ZOLTÁN: Kisvárosi történet. Az 1956-os forradalom és a zsidóellenes megmozdulások Hajdúnánáson. 
Budapest, 2001, Osiris, 216 o., illusztrált. (Doktori mestermunkák.)

Völgyesi Zoltán könyvének lapjain megelevenedik a tizennyolcezer lakosú mezőváros. A  szer
ző bemutatja benne, hogyan formálták a hajdúnánásiak sajátossá, egyénivé a „nagypolitikában”  
történteket.

E mesteri munka elkészítője mindent tud Nánásról, és alaposan ismeri a legújabb kori ma
gyar történelmet. Eszközei és módszerei változatosak: a helyi és országos levéltárak irataiban 
éppoly otthonos, mint a könyvtárak szakrészlegeiben, s az interjúkészítéshez, a még élő tanúk 
megszólaltatásához is ért. A  könyv címe némileg félrevezető. Nem egyszerűen egy „kisvárosi 
történetet”  olvasunk, hanem egy nagyra nőtt alföldi agrártelepülés lakóinak gyarlóságai és eré
nyei, kínlódásai és ellentmondásos örömei fölött gondolkodhatunk el. Az alcím — Az 1956-os 
forradalom és a zsidóellenes megmozdulások Hajdúnánáson — azonban pontos: a könyvvé for
mált doktori értekezés — tág összefüggésbe ágyazva — valóban arról szól, hogyan zajlott a for
radalom ezen a Hajdú-Bihar megyei településen.

Bár a „történet”  1956-ban játszódik, a könyvből kiderül: az 1956-os forradalmat helyi 
szinten is csak a távolabbi múlt teszi érthetővé. A  forradalom históriáját nem lehet a Szov
jetunió Kommunista Pártjának X X . kongresszusával vagy akár néhány évvel korábbról, Sztá
lin halálával kezdeni. Vissza kell menni a XIX. századig, majd keresztül kell vergődni a két 
világháborún, és ki kell térni a világtörténések országos és helyi következményeire ahhoz, 
hogy érthetővé váljék mindaz, ami 1956-ban Hajdúnánáson végbement. Völgyesi a miér
tekre adandó válaszok miatt könyvének több mint egyharmadát az előzményeknek szente
li. Ezek nagy része a zsidó és keresztény hajdúnánásiak együttélésének viszontagságairól 
szól.

Völgyesi munkája olyan a hatalomváltás módját érintő jelenségekre hívja fel a figyelmet, 
amelyek eltérnek eddigi ismereteinktől. Ha igaz ugyanis az állítás, hogy 1956-ban antiszemi
ta jelenségek csak szórványosan fordultak elő, Hajdúnánás kivétel: a zsidóellenes indulatok 
a forradalom alatt és rövid ideig utána is formálták az eseményeket. Ha elfogadjuk azt a pél
dák sokaságával alátámasztható kijelentést, hogy a forradalom második szakaszában csaknem 
mindenütt elkergették a helyi vezetőket, Nánás megint nem illik a képbe: ezen a településen 
a helyi forradalmi szervezet élére a volt tanácselnök került, s pozíciója október 30-a után sem 
rendült meg, sőt Kádár János hatalomra jutása után is vezető maradt. A  megtorlás is jóval eny
hébb volt itt, mint másutt.

Kezdjük a zsidóellenességgel. A  könyvből megtudhatjuk, hogy a helyiek 5-6 százalékát k i
tevő, szokásaiban, viseletében elkülönülő, zárt zsidó közösség mennyire foglalkoztatta a más
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hitűek gondolatvilágát, némelyik zsidó gyáros, kereskedő gyors vagyoni gyarapodása hogyan 
keltette fel az elszegényedők és a mindig is szegények irigységét.

Völgyesi emlékeztet arra, hogy Hajdúnánás Tiszaeszlár közelében van, amely település a 
kitalált vérvádhistória révén a XIX. század végén Európa-szerte hírhedtté vált. Onody Géza, 
az Antiszemita Párt egyik megalapítója a nánási választókat képviselte a Parlamentben, s dü
he azért fordult a zsidók ellen, mert adósságai miatt kénytelen volt eladni „ős i”  birtokát, ame
lyet egy izraelita vallású honfitársa vásárolt meg. Hajdúnánáson a X X. században négyszer 
merült fel a vérvádmese — 1911-ben kétszer, majd 1937-ben, illetve 1948-ban —, 1956-ban, 
a forradalom alatt pedig pogrom tört ki, ami azt bizonyítja, hogy az előítéletesség rendszervál
tozásoktól függetlenül áthatotta a város és a környék lakóinak jelentős részét.

A  zsidóellenes indulatok továbbéléséről a könyvben az 1911—1937 közötti időszakban nincs 
adat, s azt sem tudjuk, voltak-e a szélsőjobbnak hívei Hajdúnánáson. Létezésüket feltételezi, 
hogy az 1937. júliusi vérvádat megelőzően — márciusban — „egy gyűlésen bizonyos Gaál Olivér 
kritikával illette a nyilasokat, mire előugrott a hallgatóság soraiból a hazai nemzetiszocialis
ták ismert sajtólevelezője, Dücső Jánosné, és ököllel esett a szónok arcának”  (Nyerges András: 
A  magyar baloldal „Bourbonja” . Magyar Hírlap, 2001. június 30.).

Az 1939-es választások előtt a helyi rendőrkapitány azzal az ürüggyel korlátozta a hajdú
nánási zsidók választójogát, hogy állítólag a hitközség tagjai meghamisították az anyakönyve
ket, ugyanis az ellenőrzők sok javítást találtak benne, s így nem engedélyezték a nánási zsidók 
választói névjegyzékbe vételét: közokirat-hamisítással gyanúsították őket. A  manipuláció kö
vetkezményeként négyszáz helyett csak hat zsidó szavazhatott (Pelle János: A gyűlölet vetése. 
A zsidótörvények és a magyar közvélemény, 1938—1944. Budapest, 2001, Európa, 108. o.). 
A  választásokat 55,5 százalékkal a kormánypárt (Magyar Elet Pártja) nyerte meg, a kisgaz
dapárt 44,5 százalékot kapott (Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. Buda
pest, 2001, Napvilág, III. kötet, 199. o.). A  könyvből kiderül, hogy a kormánypárt helyi képvi
selői szélsőjobboldali beállítottságúak voltak. Felelősségüket növeli, hogy szították a tudatlan, 
babonás antiszemiták zsidóellenes indulatait: a helyi sajtóban rendszeresen közöltek zsidókat 
gúnyoló, rágalmazó, igaztalanul vádoló cikkeket, rémhíreket.

1944-ben tragikus események történtek Hajdúnánáson. Az ezer körüli zsidó közösség tag
jait a magyar hatóságok Németországba deportálták, ahol kétharmaduk elpusztult a haláltá
borokban, mindössze kettőszázhatvanan maradtak életben. A  nem zsidók többségét a tragé
dia később érte. 1944 nyarán még abban reménykedtek, hogy viszonylag jó  feltételek között 
érik meg a háború végét: a zsidók eltávolításával helyzetük még javult is. Az elhurcoltak va
gyonának egy részét ugyanis 1944-ben a hatóságok lefoglalták, majd névleges összegért szét
osztották a helyiek között, másik, nagyobb részét pedig széthurcolták a nánásiak. Novemberben 
azonban a megszálló szovjet csapatok összeszedtek négyszáz nánási férfit, s hadifogolyként a 
Szovjetunióba vitték őket. Csak néhány tucatnyian élték túl a megpróbáltatásokat, ami szá
mos családot kilátástalan helyzetbe sodort, s a hozzátartozók, rokonok révén több ezer nánási 
gyászolt valakit.

Igen kellemetlenül érintette a zsidó javakból részesülőket, amikor a túlélők vissza szeret
ték volna kapni tulajdonukat. A  szálakat összekuszálta, hogy a régi államhatalmi rend össze
omlásával olyanok kerültek „demokratikus”  uralmi pozíciókba, akik maguk is haszonélvezői 
voltak a letűnt hatalom intézkedéseinek. A  kommunista párt helyi titkára például egy volt zsi
dó üzemet birtokolt. A  zsidó ingóságokkal rendelkezők hónapokig rettegésben éltek: a helyi 
politikai rendőrség élére ugyanis egy munkaszolgálatból visszatért kárvallott került. A  város 
politikai vezetése, a koalíciós pártokból alakult nemzeti bizottság őt és két másik, szintén zsi
dó származású társát „demokratikus döntéssel”  eltávolította a rendőrség soraiból. E történé
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sekkel egy időben terjedt el a hír Nánáson, hogy a zsidó politikai nyomozó vezette a megszál
lókat a Szovjetunióba hurcoltak házaihoz. A  hozzátartozóknak valamilyen magyarázatot kel
lett találniuk szeretteik hirtelen és irracionális eltűnésére. Erre szolgált a zsidók megvádolá
sa, ami összekapcsolódott bennük a megszálló szovjetek gyűlöletével. 1956 októberéig nem 
volt módjuk tévképzeteikböl táplálkozó antiszemita indulataik kiélésére. A  helyi hatalom 
átrendeződése idején azonban átszakadtak a gátak: pogrom tört ki Hajdúnánáson. Amikor 
október 26-án délután kiadták a jelszót a zsidóverésre, a felgerjedt tömeg nem csupán a vélt 
szovjetbérencek keresésére indult, hanem megrohanta a „zsidó utcát” , és súlyosan bántalmaz
ta a vallási közösség vezetőit, majd a településen élő egyéb zsidók lakta házakat támadta meg. 
A  zsidók száma a kivándorlások következtében ekkorra már körülbelül nyolcvan főre zsugo
rodott.

A  nánási forradalmi bizottság a tömeg indulatainak megfékezését vélte a legsürgősebbnek. 
Ennek érdekében már a bizottság megalakulását követő első napon, október 27-én átszervezték, 
„megrendszabályozták”  a nemzetőrséggé átkeresztelt polgárőrséget. Erre azért volt szükség, 
mert a rendfenntartók közül többen részt vettek a zsidóüldözésekben és a fosztogatásokban. 
A  polgárőrség más tagjai pedig — például az egyik szovjetbérencnek tartott hajdani zsidó mun
kaszolgálatos — a népharag célpontjai lettek. A  forradalmi bizottság szesztilalmat rendelt el 
(ez gyakori intézkedés volt országszerte), s a végzett egyetemistákból álló debreceni felkelő
csoport segítségével „leszerelte”  a randalírozókat.

A  szerző által feltárt tények azt bizonyítják, hogy a forradalmi bizottság vezetője a nép meg
nyugtatása érdekében engedményeket tett a tömeghangulatnak: azzal szerelte le a lincselni 
akarókat, hogy a megtámadott zsidók közül néhányat lefogatott, mondván, „bűnükért”  bíróság 
előtt felelnek, majd a település elhagyására szólította fel őket. Nekik azzal érvelt, hogy csak 
így tudja megóvni őket a népharagtól. Egy másik alkalommal, amikor magukból kikelt nők 
egy csoportja bántalmazni akarta az egyik vétkesnek tartott zsidó férfi feleségét (!), a forradal
mi bizottság elnöke úgy csillapította le őket, hogy Debrecenbe szállíttatta a megtámadottat, az 
asszonyokkal pedig elhitette, hogy hiába keresett „ellenségük”  feleségét ott fogják „forradalmi 
törvényszék”  elé állítani. A  közbéke érdekében a helyi forradalmi szervezet élén álló népmeg
bízott azonban becsapta a felhevült nőket: titkos parancsára ugyanis Debrecenben a „foglyot”  
az egyik sötét utcában szabadon engedték.

A  tömeghangulat kiszolgálását példázza a következő eset is: amikor a forradalmi bizottság 
egyik tagja azt javasolta, hogy vegyék őrizetbe a pogromistákat, a többiek, köztük a nemzet
őrparancsnok, leszavazták társukat, mondván, hogy erre nincs hatáskörük. A  zsidók őrizetbe 
vételekor nem voltak ilyen aggályok. Igaz, az ő  lefogásuk a megmentésüket szolgálta, de a „népet”  
abban a tudatban hagyták, hogy az őrizetbe vett zsidók potenciális bűnelkövetők, míg a zsi
dóverőkre így még a bűn gyanúja sem vetülhetett, s ezt a „hamis realista megoldást”  (Bibó 
István) a legfőbb helyi néphatalom — a forradalmi bizottság — szentesítette.

A  forradalmi bizottság viselkedése emlékeztet a kunmadarasi nemzeti bizottság 1946-os 
magatartására. A  kunmadarasi, halálos áldozatokat is követelő pogrom túlélőinek azt tanácsol
ták a helyi pártokból alakult néphatalmi szerv képviselői — a központi sugallatnak nem volt 
szerepe döntésükben —, hogy a tömeg indulatainak leszerelése érdekében hagyják el szülőhe
lyüket, s ezzel mintegy jóváhagyták azt az antiszemita vélekedést, hogy a pogromért közvetve 
— létükkel — ők is felelősek.

A  könyv másik, a fentiekkel szorosan összefüggő témaköre annak bemutatása, hogy mit csi
nál a „nép” , ha önmaga irányíthatja a sorsát. Lekerekítve: kiéli indulatait, majd megszerve
zi önmagát. Hajdúnánáson az országosan jellem ző kommunista- és szovjetellenes indulatok 
antiszemita érzelmekkel keveredtek. Mint másutt, itt is bekapcsolódtak az első napok tünte-
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téseibe a helyi lumpenelemek, s zavaró jelenlétük a békésebb napokban is kimutatható. Völ- 
gyesi érzékletesen írja le, hogy a szélsőjobb szocialista demagógiája és a kommunisták kol- 
lektivizáló szólamai együttesen hagytak mély nyomokat a többnyire félanalfabéta és elesett 
rendbontók tudatában, s mintegy igazolták agresszív, bűnös cselekedeteiket. Amikor néhányan 
közülük huszonkilenc kövér disznót elhajtottak a termelőszövetkezet sertéstelepéről, indok
lásként kijelentették, hogy most már minden az övék.

A  szerző a bűnelkövetőkről is árnyalt képet rajzol: keresi a választ emberi gyarlóságaik okaira. 
Idéz a rendbontók leghangosabbikának bírósági tárgyalásán elmondott életrajzából, bár tudja, 
hogy a vádlott azokat a részeket emelte ki az életéből, amelyekről úgy gondolhatta, hogy rész
vétet kelthetnek iránta. „Édesapám 16 gyereket nevelt fel. Amikor elértem az iskolaköteles 
kort, édesanyám odaadott cselédnek. Felnőtt koromban öt és fél évig kocsis voltam. [...] A  fel
szabadulás után az oroszok engem elhajtottak, a feleségem pedig agyonlőtték. Három gyer
mekem van. Ezek közül egy még kiskorú. [...] A  felszabadulás után vettem tíz hold földet, de 
ez nem az én nevemen van, hanem a gyermekeimén. Feleségem halála után két évig özvegy 
voltam. [...] 1951-ben 600 Ft pénztartozás meg nem adása miatt hat hó felfüggesztett börtön
re és 800 Ft pénzbüntetésre ítéltek. Elég szomorú volt eddig az életem. Tisztességesen soha
sem tudtam felöltözni. A  vádiratot megkaptam, más olvasta fel előttem, mert nem tudok ol
vasni”  — mondotta Pongor József (178. o.). Völgyesi ugyanakkor arról is ír, hogy a kádárista 
igazságszolgáltatás Pongort mindenekelőtt a szovjet emlékmű ledöntéséért és fosztogatásaiért 
állította bíróság elé, s nem a zsidók elleni támadás kezdeményezéséért, antiszemita uszítá
saiért.

Az események irányítását kezükbe vevő helyi tanácsi vezetők és a kommunista ellenzéki 
értelmiségiek a forradalom alatt háromszor hívtak össze népgyűlést annak érdekében, hogy 
megtalálják a többség igényének megfelelő irányítási formát. A  tömeg indulatait lefékező és 
funkciójukban megerősített vezetők elboldogultak a nem szokványos feladatokkal: szakértel
mük, népszerűségük, erkölcsi tartásuk és higgadtságuk segítette őket a problémák megoldá
sában. Központi utasítások híján csak a régió központjának, Debrecennek a példáját követ
hették volna: ehelyett azonban önállóan cselekedtek, bár a forradalmi bizottmány elnevezést 
a debreceniektől vették át, s az onnan érkező nemzetőrök segítségét sem utasították vissza. 
Magatartásukban az ésszerűség volt a mérvadó, s nem ideológiai megfontolások motiválták őket. 
Ezzel magyarázható, hogy a tanács szinte magától alakult vissza megfontolt döntéseket hozó 
polgármesteri hivatallá. 1956 októberének végén a rendszerfüggő hivatalelnevezések elvesz
tették ideológiai töltésüket, s azzá váltak, amire rendeltettek: a lakosság ügyeit intéző helyi 
központtá. Ugyanez a folyamat ment végbe az alsóbb szinteken. A  munkahelyek — üzemek, 
iskolák, boltok, téeszek stb. — demokratikus módon megválasztották munkástanácsukat, ame
lyeknek tagjai közé nem kerülhettek munkahelyi vezetők. A  munkástanácsok feloszlatták a 
pártállam szerveit: a Magyar Dolgozók Pártját és a szakszervezeteket, rendelkeztek vagyonukkal, 
s intézték szűkebb közösségük ügyeit. A  hasonló szakterületek munkástanácsai is megválasz
tották saját vezetőiket. Az új önkormányzati szerveket a forradalmi bizottmány fogta össze. 
A  téglagyári munkástanács elnöke zavarában imígyen szólította meg a forradalmi bizottság ta
nácselnökből lett vezetőjét: „Kedves tanács barát!”  (E faramuci érintkezési forma is mutatja, 
mennyire szokatlan volt az „úr”  és az „elvtárs”  utáni állapot.) A  hajdúnánási önszerveződési 
formák azt bizonyítják, hogy 1956-ban a lakosság zöme érdekelt volt saját sorsa alakításában, 
s ehhez meg is találta a megfelelő formákat. Sem a kommunista önkényuralom, sem az azt meg
előző évtizedek autoriter, „úri”  politizálása nem vette el az emberek kedvét az önkormányza
tiságtól.




