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2001 óta minden év őszén megjelenik a Kisújszállási 56. Vagyunk jó néhányan, akik
konokul újra és újra idézni akarjuk 1956 lázas napjait. De még mindig sok az emlékezni
nem akaró, nem tudó szemtanú. Bármelyik oldalon álltak is, el kell fogadnunk felejteni
akarásukat.

Ám városunk múltjának ismerete nélkül nem értjük jelenünket. Nem értjük azt sem,
miért tüntettek.

Ha a messze múltba tekintünk, az aranykor a kiegyezéstől az I. világháborúig terjedő
időszak volt. Akkor alakult ki az a városkép, amelyre még ma is büszkék vagyunk. A
mezőgazdaság még jelentős számú népességet tudott foglalkoztatni, eltartani. A helyi ipar
és kereskedelem virágzott. Kívülről idillinek látszó kép, ugyanakkor idejét múlt belső
rend, merev, a társadalom egyes rétegei között átjárást alig engedő, zárt közösségekben élt
a város.

Az I. világháború robbantott először. A szegények még szegényebbek lettek. Utat talált
a megoldást ígérő baloldali gondolkodás. A két háború között a legális szociáldemokrata
párt, vele párhuzamosan az illegális szervezkedés, ha kevesekre is, de hatott. Kinevelődött
egy szegényparasztokból, iparosokból álló csoport. A maguk módján harcoltak egy
igazságosabb társadalomért, vállalva a letartóztatást, fizikai bántalmazást, internálást is.

Jól érzik a szociális feszültségeket az itt élő, vagy ide gyakran hazatérő, a népi írók
mozgalmával megismerkedett fiatal értelmiségiek. Példázza ez Kiss Tamásnak a helyi
újságban 1938-ban megjelent verse. így ír a Kunsági vasárnapokban:

„ Csendes vidék. Kocsim kattog csak,
Meg a szívem. - Az emberek
is csendesek most: dohányt morzsolnak
a kemény zsellértenyerek;
Odabenn krumpli, hagymaszag,
kés, csillan kemény csizmaszáron;
nyűtt erekben megbú a nyomor,
mint drótban az áram. "

Az országos méretű gondokon való segíteni akarás igen kevés. Két apró jele
tapasztalható városunkban. Egyik az ONCSA házak építése. Nincstelen, sokgyermekes
családokat juttatnak telekhez, házhoz az akció keretében. A Bittner faluban (Sallai telep)
felépült házsor átalakított, bővített formában máig megtalálható.

A másik jel az értelmiség gyarapítása a népből jött tehetséges fiatalokkal. Ezért hozták
létre az Országos Tehetségmentő alapot. Ennek keretében került a helyi gimnáziumba és
az internátusba 1942-ben tíz, a következő évben tizenhét diák. Ők majd 1945 után el is
jutnak az egyetemekre.
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A jelentősebb birtokkal rendelkező családok egy részében az kezdett általánossá válni,
hogy a legfiatalabb nemzedék már képzett, diplomás mezőgazdászként korszerűen
gazdálkodott. A törpebirtokosok önmagukat és alkalmazottaikat kegyetlenül kiuzsorázva,
megnyomorítva igyekeztek talpon maradni, sőt a lehetőségek szerint birtokukat
gyarapítani. Az agrárproletárok számára nem volt kitörési mód. A második világháború
közeledte újabb, igazságtalan módon való nyomorba süllyedést eredményezett -
szaporodtak a behívók, s nem a földtelenek kaptak felmentést. Hadisegélyből tengődő
család, jegyrendszer, ezt hagyták itthon a frontra indulók.

1944 tavaszán a város addig megbecsült, jó anyagi viszonyok között levő, főként
kereskedelemmel foglalkozó zsidó polgárait egy elkülönített területen zsúfolták össze. (A
mai Ostrom utca házaiba.) Majd egy napon szinte észrevétlenül az állomásra hajtva, ott
vagonokba terelve elvitték őket. Úgy hírlett, munkatáborokban, hadiüzemekben fognak
dolgozni. Valami olyan közhangulat alakult ki: a háború tőlük ezt az áldozatot követeli, de
életrevaló emberek, ott is feltalálják majd magukat, s ha vége lesz, visszajönnek. Hát nem
így lett.

A következő hetekben légiriadók, becsapódó bombák, halálos áldozatok. Október első
napjaiban megyei rendelet irányította a város közigazgatásának vezetőit egy biztonságo-
sabbnak vélt dunántúli helységbe. Elmentek. Utasították őket. A város népe maradt. Őket
nem utasította, nem irányította senki. Idáig hallatszott az ágyúzások zaja, egyre tisztábban,
egyre közelebbről, már nemcsak a határban, a házakban is. A tehetősebbek közül sokan
elindultak nyugat felé, nem csoda, a keringő rémhírek hatására mindenki félt. Féltek azok
is, akik itt maradtak. L-alakú földdel fedett bunkerekbe húzódtak a legtöbben, a süvítő
golyók, kósza repeszdarabok ellen védték magukat. Égtek a Nagy Imre utca házai, égett a
református templom teteje, de aztán csend lett. Szép októberi vasárnap.

így érte a várost a megszállás, amit később felszabadulásnak neveztek.
Megjelentek az orosz katonák, beszállásoltak, amire szükségük volt, elvették, megették,

aztán váratlanul továbbvonultak. Nagyvonalúan szereztek, néha épp olyan nagyvonalúan
ajándékoztak is. Később a katonákkal kialakított jó kapcsolatokat illő volt derűs, kedves
emlékként idézni. Rémtetteik már akkor is csak suttogva terjedtek, lejegyzésre soha nem
kerültek, a szörnyűségeket átélők már nem is élnek. Feledésbe merült a Rövid utca
pincéjébe összegyűjtött 76 fiatal férfi sorsa is, akiket az éppen megalakuló városi
vezetőség tudtával, jóváhagyásával szedtek össze és vittek a Szovjetunióba néhány évre.
De a német hangzású nevet viselők is rövidesen indultak. Közöttük több fiatal lány, így
valósítva meg a nemek közötti egyenlőséget.

A város vezetői ekkor már az illegális marxista szemináriumokon nevelkedett,
nehézsorsú földmunkások, iparosok voltak. Segítőik az oroszul tudó, kiváltságos
helyzetbe kerülők, a tolmácsok. Napok alatt létrejött az új közigazgatás, a megnövekedett
jelentőségű rendőrség. Látszólag demokratikus fejlődés kezdődött, szervezetek, pártok
alakultak. Valójában a PÁRT irányított, döntött. Ők határozták meg, ki legyen az a két
személy, aki a debreceni országgyűlésben képviselje a népet. Ók a hozzájuk
csatlakozókkal együtt mindenütt ott voltak: közintézményekben, vasútállomáson, a
gyorsan megalakuló szövetkezetekben.
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1945 telén, kora tavaszán kezdtek hazaszállingózni a katonák, elmenekült családok.
Mindenkit felelősségre vontak, elszámoltattak. Működött az igazoló bizottság. De
rendeztek bírósági tárgyalásokat is. Erre emlékezve mondta valaki, akkor a város
irányításában jeleskedő személy: „Na erre jött aztán a cikk az újságba, hogy a rettegések
városa. Hogy a mi városunk a rémület meg a rettegések városa, mer a suszterek, kovácsok
rémuralmától nem bírnak aludni a becsületes emberek." (Ezt írta egy jobboldalinak
tekintett országos napilap.) Idézzünk még tőle: „De mindig tele volt a pincém!
Negyvenötbe, negyvenhatba nagy gondba vótam: nem vót elég helyem... Ugye a
fontosabbakat külön cellába tartottuk mindig, mer úgy kellett..., ez is sok helyet elvett. Ű
melléjük csak a magunk embereit raktuk be, mer ez szokás vót, hogy bezártunk az
ilyenekhez pár napra egy megbízható szolnoki elvtársat, akit senki se ismert..., ugye, hogy
megszólaljon az a másik is. így ment ez akkoriba! Amúgy én nem bántottam senkit sem.
Mer szinte divat vót ez akkor! Kimondom nyíltan, habár elvtársakról van szó, de ez az
őszinteség: szadisták vótak!"

így kezdődött a szovjet csapatok hozta felszabadulás. Aztán folyt a békés építőmunka,
nehéz anyagi helyzetben, maradt a jegyrendszer, virágzott a beszolgáltatás. (Jegyre mért
cukor, gabonafejadag, sertésvágáskor beszolgáltatandó zsír.) Kevés földet kapó
szegényparasztok megalakuló szövetkezetek: tszcs, tsz -. Erőszakos tagosítások, az
induláshoz szükséges felszerelést, állatokat, takarmányt, épületeket onnan vették
ellenszolgáltatás nélkül, ahol volt. A gazdálkodáshoz értő nagyobb birtokosok elköltöztek
a városból, de egyre több földtelen is választotta az ingázást. Segédmunkásként viszonylag
jól fizető munkahelyeket találhattak legtöbben a fővárosban, vagy a szocialista iparosítás
valamelyik fellegvárában.

Átrendeződött a város. Megváltozott a határ képe, a tanyák nagy többségét eltüntették,
új barázdát szántott a gépállomás traktora. Lakás kellett a városba költözőknek. Lakás
kellett a különféle vezető posztokra kerülő, idegenből jött megbízható embereknek.
Segített ezen a fordulat éve. Tömegesen államosították az 5 szobásnál is nagyobbnak
minősített családi házakat. Kamrákat, nyári konyhákat is duplán kellett számolni néha,
hogy kijöjjön az 5, de kijött, a tulajdonos pedig többnyire ment. Jó esetben egy
melléképületben meghúzhatta magát.

A piactéren harsogott a hangosbemondó. Dicsért, feddett. Kaptak szép nótát a
szövetkezetbe belépők, szégyenkezhettek a beadást nem teljesítő szabotálok, a több kiló
zsírt, lisztet felhalmozó harácsoló többnyire kulákok.

A munkahelyeken kötelező alapfokú szemináriumok szép piros fedelű brosúrából
tanulták meg az ideológiailag addig képzetlen dolgozók, hogy mi a proletárdiktatúra,
milyen eredményeket ért el a világ legfejlettebb mezőgazdasága, amely a Szovjetunióban
van.

Az államosított iskolákban miután a régi, reakciósnak talált tankönyveket, térképeket
már 1946 telén begyűjtötték, új könyvekből, új szellemű tanítás kezdődött. Fokozódott az
osztályharc, fokozódott a klerikális reakció elleni küzdelem. Az ifjúság megtanulta, hogy
a vallás a nép ópiuma.
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1953 kora tavaszán Sztálin halálhírét közölte a rádió, újság, a piactéri hangosbemondó.
Az emberek álltak, hallgattak. Nem megrendültek, egyszerűen csak féltek. Eljutott a híre,
hogy Nagy Imre, az új miniszterelnök majd mást, jobbat hoz. Nem sokan hitték. Az újabb
változások meg a városban tapasztalt változatlanság őket igazolta.

Helytörténészek vizsgálhatják majd egyszer, hogyan változott meg az 50-es évek elejére
Kisújszállás népességének összetétele. Eltűnt a kereskedelemben nagy tapasztalattal
rendelkező zsidó származású polgári réteg. Eltűnt a gazdálkodással élethivatásként foglal-
kozó gazdálkodó családok sokasága. Jöttek új emberek, akiket a háború vihara sodort ide,
másokat a párt irányított a városba. De ebben a lassan összerázódó konglumerátumban
volt egy közös érzés: változások kellenek. Történelmet csinálni egy kisváros nem akart,
nem tudott. Csupán csatlakozott, a történelem sodorta magával a piac, az utca emberét,
részese lett a forradalomnak a kisújszállási '56 is.
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