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AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS MEGTORLÁS 
HAJDÚNÁNÁSON

A hajdú város a forradalom előtt

Az ország egyik későn iparosodott régiójában fekvő Hajdúnánás gazdasági 
és társadalmi szerkezete az 1950-es években még erőteljesen agrárjellegű volt. 
Húszezerhez közelítő lakosságának több mint 2/3-a dolgozott a mezőgazdaság
ban. Az egyéni gazdaságok, a rájuk nehezedő gazdasági terhek és politikai 
nyomás ellenére, megőrizték túlsúlyukat, s mintegy 3/4-ed részét tették ki az 
összes művelt földterületnek. Ugyanakkor a módosabb paraszti rétegekkel 
szembeni erőszakos politika felszámolta a jelentős számú, mintegy négyszáz 
25-200 hold közötti kis- és középbirtokot, tönkretéve ezzel a korábbi gazdaeli
tet. A forradalom évében hat termelőszövetkezet működött a városban, összesen 
702 taggal.1

Az 1953-as kormányrendelet lehetőségével élve többen kiléptek a tsz-ekből, 
és több mint húsz 25-50 holdas birtokon indult újra az egyéni gazdálkodás.2 Ezt 
a folyamatot azonban megállította az 1955 tavaszán kezdődő visszarendeződés. 
Újra készült kuláklista, még 1956 nyarán is közel kétszázan voltak kulákká 
nyilvánítva Hajdúnánáson.3 A tekintélyesebb birtokok felszámolása munkaal
kalomtól fosztotta meg a nagylétszámú mezőgazdasági munkásságot, s csak egy 
részüket foglalkoztatta a város határában, Tedejen, 1949-ben megalakult Állami 
Gazdaság, amelyet -  mivel a hajdúbirtokstruktúrából adódóan nem volt nagy
birtok a település határában -  83 állami tulajdonba vett tanyás birtok tagosítá
sával hozták létre. A gazdaság állandó dolgozóinak száma mintegy háromszáz 
volt, idénymunkásainak a száma pedig több mint ötszázra emelkedett.4

Az ipari szektorban a keresőknek kevesebb mint 15%-a dolgozott. Ezen belül 
az önálló kisiparosok aránya alig haladta meg a száz főt, ami kevesebb mint 
egyharmada volt az 1949-ben mért számuknak. A városban egy jelentősebb 
üzem működött, az 1948-ban államosított malom, amely a legkorszerűbb volt a 
környéken. Dolgozóiank száma azonban az államosítás kori 170-180 főről 
1956-ra majdnem felére apadt.5 Száznál több alkalmazottja csupán a gépállo
másnak, a Vendéglátóipari Vállalatnak, valamint a Vízműipari Vállalat helyi 
építésvezetőségének volt.6
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Az urbanizáció területén Hajdúnánás lényegesen elmaradt városaink átlagá
tól. Fejletlen volt úthálózata és kommunális ellátása.7 A munkahely hiánya 
mellett a rossz lakáshelyzet is szerepet játszott a települést jellemző folyamatos 
elvándorlásban. Ez a tendencia az 1950-es években felerősödött, és az elvándor
lók arányát tekintve a hazai városok között csak Túrkeve előzte meg.8 A munka
erő túlkínálata miatt sokan ingáztak, főként a közelebbi ipari gócpontokra, 
Debrecenbe, a borsodi iparvidékre, valamint a távolabbi Budapestre. A nánási 
lakosságnak az 1/4-e még 1956-ban is tanyákon élt, akárcsak a háború előtt. A 
külterületi lakosság 14%-a nem tudott írni és olvasni, azonban a helyzetet ja
vította, hogy ekkor már tíz tanyasi iskola működött.9 A városnak két általános is
kolája volt, egy fiúiskola és egy leányiskola, valamint egy nagymúltú gimnáziu
ma, amely éppen 1956. október 20-án ünnepelte fennállásának 300. évfordulóját.

Az 1956-os forradalmat közvetlenül megelőző időszakban, a Petőfi Kör és a 
vidéki vitakörök, valamint az országszerte kibontakozó politikai viták hatására 
jött létre Hajdúnánáson a Bocskai Kör, amely először teremtett fórumot -  
jellegéből adódóan főként a helyi értelmiség számára -  a fennálló rendszerrel 
szembeni kritikák megfogalmazására. Szervezésében fontos szerepet játszott 
Ricsei Balázs általános iskolai igazgató, aki Soós Zoltánnal, a kultúrház igaz
gatójával már 1956 tavaszától Irodalmi Kör megalakítását tervezte, azzal a 
céllal, hogy összefogják az irodalom kedvelőit. Az ötletet az adta, hogy mind
ketten verseltek, és egymás között is kicserélték írásaikat.10 Szőkébb társaság
ban már márciustól tartottak néhány összejövetelt, amelyen rajtuk kívül rend
szeresen részt vett Tasi Miklós fiatal gimnáziumi tanár.11 A tényleges 
megalakulásra csak október közepén került sor. Akkor viszont az irodalmi viták 
helyett már egyre inkább a politikai viták kerültek előtérbe, amiben közrejátszott 
az országban megváltozott politikai helyzet. Az értelmiségi kör szervezéséről 
Ricsei Balázs tájékoztatta a város akkori vezetőit, Fazekas Jenő párttitkárt és 
Szilágyi Gyula tanácselnököt. Mindketten csak 1955-ben kerültek Nánásra, s az 
1950-es évek elejének súlyos visszaélései után mérsékeltebb politikájukkal 
tűntek ki. Ricsei Balázsnak különösen Szilágyi Gyulával volt jó kapcsolata, 
akivel később a forradalom idején is együttműködött.

Az általános fiúiskola igazgatója sem nánási származású volt, de sokirányú 
tevékenysége miatt ismert személyiség lett a városban. 1956 áprilisától szer
kesztette a kéthetenként megjelenő Nánási Híradót, amit a városi tanács népmű
velési csoportja adott ki. Mint elméletileg felkészült, marxista meggyőződésű 
kommunista, pártfunkciót ugyan nem vállalt, de rendszeresen tartott politikai 
előadásokat, és tagja volt a szakszervezeti bizottságnak. Munkája elismerése
ként, tíz éves párttagsága alkalmából 1956 szeptemberében a megyei pártbizott
ság oklevéllel tüntette ki. Mivel hitt a szocializmus eszméjében, de a rendszer 
létező ellentmondásait is felismerte, rokonszenvezett a Nagy Imre-féle reform- 
kísérlettel, és lelkesedett a változásokért. A forradalom előtt több olyan hatás 
érte, ami fokozta aktivitását. Ilyen volt többek között a párt értelmiségi határo
zata, Rajk rehabilitációja, a lengyelországi reformok híre, továbbá a debreceni
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Kossuth Kör vitája, amin személyesen is részt vett. Az általa szervezett Irodalmi 
Kör, amely a Bocskai nevet csak később, az első vitaest alkalmával vette fel, 
október 15-én tartotta az alakuló ülését a kultúrházban, mintegy 15-20 értelmi
ségi, főként tanárok részvételével. Itt Ricsei Balázs bevezetőjében taglalta a bél
és a külpolitikai helyzetet. Legfontosabb megállapításai a következők voltak: 
„Haladás élén a magyar írók, értelmiség, egyetemi ifjúság... Jellemző: a kom
munista értelmiség, amelyik megutálta bűneit, áll a demokratizálódás élére... A 
harc a személyi kultusz maradványainak teljes felszámolására, a demokratizmus 
megvalósítására irányul. Külön célként felvázolódik: a nemzeti függetlenség 
teljes megvalósítása, a szocializmus építésének nemzeti útja, kapcsolat a világ 
valamennyi államával... Egy bizonyos: szocializmus a végcél. Megvalósítása 
csak meggyőzéssel, a tömegek helyeslése, az életszínvonal emelése mellett 
mehet végbe.”12 Ezután az értelmiségi kör helyi feladatait vázolta fel. Irodalmi 
és politikai viták mellett felvetette egy hajdúnánási hetilap indítását is. Megál
lapította, hogy ki kell lépniük az eddigi elszigeteltségből, vállalniuk kell például 
a parasztság sérelmeinek orvoslását, a gazdakörök újjáalakulásának segítését, 
sőt, a népfront által a volt koalíciós pártok vezetőit is be kell vonniuk a 
formálódó helyi politikába.

A beszámolóval a hozzászólók egyetértettek, bár volt aki bizonyos szem
pontból már ekkor túlment annak elvi és gyakorlati programján. Ricsei is 
megemlítette, hogy helyben is vannak „felelős szektás erők”, Somorjai László 
testnevelőtanár azonban nála élesebben vetette fel a felelősség kérdését a múlt 
hibáival és bűneivel kapcsolatban, s követelte a nyilvános káderezést, valamint 
a párttagok és a pártonkívüliek közötti megkülönböztetés eltörlését. A résztve
vők végül megegyeztek abban, hogy egy hét múlva nyilvános vitaestet rendez
nek. Ennek az időpontja később módosult, mert október 22-én Donáth Ferenc 
tartott előadást Debrecenben és a Politikai Akadémia ezen rendezvényére Haj
dúnánásról meghívták Fazekas Jenőt, Szilágyi Gyulát és Ricsei Balázst.

Október 23-án este 6 órától került sor az értelmiségi kör második ankétjára. 
A vitaindítót ismét Ricsei tartotta, aki beszámolt a Donáth-előadáson hallottak
ról, majd részletesebben a népfront szerepét fejtegette. A szocializmus műkö
dőképes modelljét keresve, számára ez tűnt akkor megfelelő keretnek. Termé
szetesen olyan népfrontra gondolt, amely nem lenne alárendelve a pártnak és a 
tanácsnak, a párt mint szervezet nem is képviseltetné magát benne, viszont 
párttagok tevékenyen részt vennének, s ők közvetítenék a párt politikáját. A 
népfront biztosítaná a tömegek ellenőrző szerepét, és mint a népakarat legszé
lesebb fórumának, joga lenne jelölni és visszahívni tanácstagokat, megvitatná 
az országos és a helyi problémákat és javaslatokat tenne. Ricsei felvetette 
paraszttagozat létrehozását a népfronton belül. A vitaesten döntöttek a Bocskai 
név felvételéről is. A megjelent a tanácselnök, Szilágyi Gyula az elsők között 
szólt, üdvözölte a kibontakozást, majd a párt agrárpolitikájának hibáiról beszélt. 
„Egy cél hozott össze bennünket” — mondta a szintén jelen levő Fazekas Jenő 
párttitkár, aki egyetértett a reformok szükségességével és a súlyos törvénytelen
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ségek elkövetőinek felelősségrevonásával, azonban hangsúlyozta, hogy a válto
zásokat a kommunista pártnak kell végrehajtania, határozott irányítással. Ő 
jelentette be, hogy Gerő Ernő fog beszélni a rádióban. Ezután Somorjai László, 
majd Tasi Miklós az országos és a helyi személyi változások szükségességét 
emelte ki, az utóbbi a DISZ átszervezését és új tanácsi választások megtartását 
is felvetette. Majd keményebb kritikák is elhangzottak, főként a mezőgazdaság
gal kapcsolatban, bár a többség elismerte a nagyüzemi gazdálkodás előnyeit. 
Ecsedi Lajos, a városi tanács költségvetési osztályának főkönyvelője kijelentet
te, hogy „öntömjénezők” kaparintották a kezükbe a hatalmat, akik a szovjet 
csapatok jelenlétét használták ki. Bár benne volt már a levegőben, ő mondta ki 
nyíltan, hogy nincs szükség Magyarországon a szovjet csapatokra. A vita este 
8 óra előtt szakadt félbe, amikor a résztvevők Gerő rádióbeszédéről értesültek. 
A következő vitaestet október 26-ára tervezték, aminek a témája a mezőgazda
ság helyzete lett volna, erre azonban már nem került sor.

Az október 26-ai megmozdulások

A Gerő-beszéd tartalma és hangneme megdöbbentette hallgatóit, arról pedig 
még nem volt tudomásuk, hogy mi is történt Budapesten. Még az ezt követő 
egy-két napon is csupán az volt nyilvánvaló, hogy rendkívüli dolgok történtek. 
Sokan hallgatták a híreket, jelentősebb helyi esemény azonban október 24-én és 
25-én nem volt.

Október 26-án délelőtt a gimnáziumban felfüggesztették a DISZ iskolai 
szervezetének működését és megalakították a diákbizottságot, amelynek felada
tául jelölték ki az ideiglenes program és a szervezeti szabályzat elkészítését, 
továbbá azt, hogy felvegye a kapcsolatot az ország más középiskoláival. A 
tanárok és a diákok összeállították 34 pontból álló követelésüket.13 Ennek egy 
része politikai jellegű volt, és hasonlóakat tartalmazott, mint amit az előző 
napokban a budapesti és a vidéki egyetemeken, főiskolákon megfogalmaztak 
már. Követelték többek között a szovjet hadsereg azonnali kivonását az ország 
területéről és a Szovjetunióban lévő magyar hadifoglyok szabadon bocsátását. 
Megjegyezzük, hogy a hadifogoly-kérdés felvetésének Hajdúnánáson külön 
súlya volt. A szovjet megszállást követően, 1944 november elején, közel négy
száz férfit hurcoltak el a polgári lakosság köréből, akik közül alig tért néhány 
haza a Szovjetunióból.14 Ez súlyos tragédiája volt a városnak, hiszen csaknem 
minden családnak volt rokona az elhurcoltak között. Ezért azt is megfogalmaz
ták az egyik pontban, hogy „Azokat a vezető személyiségeket, akik a hajdúná
nási nép ellen törvénytelenségekben részt vettek, azonnal távolítsák el és vonják 
felelősségre”. A követelések másik része az oktatással, illetve a diákok és a 
pedagógusok szociális helyzetével függött össze. A gimnázium diákjai a taná
rokkal együtt felvonulásra készültek, amit még az előző napon elhatároztak.
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Ettől a szándékuktól végül is elálltak, mert közben a városban egyre feszültebbé 
vált a hangulat.15

Péntek volt, a heti piac napja, ami miatt eleve nagy volt a forgalom a 
városközpontban. Itt-ott már a délelőtt folyamán feltűntek botokkal felszerelt 
emberek, és az elégedetlenségüknek hangot adó csoportok követelték, hogy 
távolítsák el a középületekről a Rákosi-éra hatalmi szimbólumait, a vörös 
csillagot és a népköztársasági címert. Ebben a helyzetben Fazekas Jenő a 
pártbizottságra hívatta Ricsei Balázst, s az egész „felfordulásért” a Bocskai 
Kört, de mindenekelőtt annak szervezőjét okolta. Felszólította az iskolaigazga
tót, hogy aznap ne hívja össze a vitakört16, majd elrendeltette, hogy az iskolák
ban fejezzék be a tanítást, és kisebb csoportokban engedjék haza a tanulókat. 
Szerepet játszhat ebben az általános iskolából érkezett hír arról, hogy a gyerekek 
tépdesik az orosz tankönyveket, valamint az is, hogy a főtéren már tüntetés 
készülődött.

A déli órákban, a heti piac szűntével, már többszázan gyülekeztek a város
háza előtti Köztársaság téren. A hazafele szállingózó diákok egy része szintén 
elvegyült a tömegben. Közben a tanácselnök, valamint Garda Imre rendőrkapi
tány hozzájárult, hogy a már említett hatalmi szimbólumokat a tanácsházáról, a 
rendőrségről, és az ugyancsak a főtérre néző kollégiumépületéről eltávolítsák.17 
A spontán kibontakozó tüntetést azonban ezzel nem sikerült megelőzni. A 
növekvő tömeg, amelyben ott voltak az elhurcoltak hozzátartozói is, elsőként 
azt követelte, hogy koszorúzzák meg a közeli református templom előtt található 
első világháborús magyar hősi emlékművet. A tüntetőkre bátorítóan hatott, hogy 
Debrecenből egyetemisták érkeztek, akik beszámoltak arról, hogy ott már For
radalmi Bizottmány alakult, majd Miskolc irányából futott be egy teherautó, 
rajta munkásemberekkel, akik felhívást intéztek a jelenlévőkhöz, arra buzdítva 
őket, hogy verjék le a vörös csillagokat és döntsék le a szovjet hősi emlékmű
vet.18

Bár a közelben, a tanácsháza mellett volt a Katonai Kiegészítő Parancsnok
ság, amelynek kapujában egy fegyveres sorkatona állt őrt, néhányan hozzáfog
tak a csillagveréshez. Egyikőjük, Cselényi „Csuja” Lajos földműves így idézte 
fel a történteket: „Fogtam magamat, bementem a szövetkezeti udvarra, ottan a 
kocsisnak volt a spájszerja. Levettem a spájszert, elmentem megsebesítettem az 
emlékművön a csillagot. Mondták, hogy feljebb is van egy, azt verd le. Akkor 
visszavittem a spájszert, fogtam egy olyan háromméteres dorongot, gerendát, és 
amit útközben találtam csillagot, azt mind levertem. Odamentem, az emlékmű
ről akartam lelökni a csillagot, de nem tudtam, hajlott erre-arra, mert vasrúdon 
állt. Akkor mondtam ott az egyik fiatalembernek, hogy ugorjál fel, és dobd le, 
látod én nem boldogulok vele. Az gyorsan felment, ledobta, de akkorára már 
sokan lettek körülöttünk. Úgy mondom én meg, ahogy van, amikor az ember 
így belejött, nem félt az ember már se a haláltól, semmitől. Összejött a sok 
minden... volt a daráló, azt is elvették, meg elvették a lakásom is, meg ezek az
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adózások, beadások, elhurcolások. Összejött minden, se nem láttam, se nem 
hallottam már akkor.”19

Délután 2 óra körül már több mint ezer fó'nyire duzzadt a tömeg, amikor a 
tanácselnök próbálta türelemre inteni az elégedetlen embereket. A Kossuth 
szobor talapzatára felállva szólt hozzájuk, ígérte a sérelmek orvoslását, és 
felolvasta azt a 27 pontból álló követelést, amit az előző éjszaka a megyei 
pártbizottságon elfogadottak alapján csekély változtatással helyben állítottak 
össze.20 A debreceni rendkívüli pártbizottsági ülésen Hajdúnánásról ott volt 
Szilágyi és Fazekas is, és a többi vidéki párt- és tanácsi vezetővel együtt azt az 
utasítást kapták, hogy akiket elfogad a tömeg, azok álljanak be a Forradalmi 
Bizottmányba és próbálják meg befolyásuk alatt tartani az eseményeket. 21 A 
tüntetők előtt ismertetett pontok egyébként az általános politikai jelszavak 
mellett, mint a szovjet csapatok kivonása vagy a Kossuth-címer visszaállítása, 
elsősorban a parasztság jogos igényeit tartalmazták, többek közt a begyűjtés 
eltörlését és a tagosítások felülvizsgálatát. A korábbi időszak és leginkább a 
parasztpolitika okozta sérelmeket azonban nem lehetett meg nem történtté tenni, 
sem az ezek hatására felgyülemlett indulatokat megfékezni. A 27 pont felsoro
lásának a felénél járt a tanácselnök, amikor „Hagyja abba, eleget hazudtak!” és 
ehhez hasonló közbekiabálásokkal akadályozták meg beszéde folytatásában. 
Ezután a párttitkár lépett a Kossuth szoborhoz, de miután „Elvtársak!” megszó
lítással kezdte, nyomban lehurrogták, valósággal belefojtva a szót. Szilágyi 
Gyula visszament a tanácsházára, majd a párttitkár is távozott, miután vele 
szemben mind fenyegetőbb hangot használtak. Ó a pártbizottság épületébe ment, 
ahol a lakása is volt. A tüntetők egy kisebb, körülbelül ötven tagú csoportja 
követte, s odaérve, alig hogy Fazekas bement a kapun, leverték a pártbizottság 
tábláját és a vörös csillagot, a vörös zászlót meg letépték. Az épületbe is 
bementek néhányan, és a párttitkártól azt követelték, kapcsolja be a miskolci 
rádiót a városi hangosbeszélőbe, hogy mindenki hallhassa. Amikor megtudták, 
hogy ez nem ide van bekötve, némi vita után távoztak.22

Nagyjából ezzel egyidőben a tüntetők másik csoportja behatolt a tanácshá
zára. Ennek előzménye, hogy a tömegből már korábban is dühösen emlegették 
azoknak a tanácsi dolgozóknak a nevét, akikhez a lakosság a legtöbb sérelmét 
kötötte. A tüntetők őket keresték az épületben, de hiába, mert addigra elmene
kültek onnan. Közben az adóhivatal emeleti ablakából, az oda bejutottak, köztük 
iskolás gyerekek, kezdték kiszórni a begyűjtési lapokat és az adóíveket. A 
tanácselnök hangosbeszélőn fordult a lakossághoz, hogy segítsenek megakadá
lyozni a fontos iratok, például a birtokívek és az anyakönyvek elpusztítását.23 
A hangosbeszélő mikrofonját egyébként Szilágyi Gyula már korábban átköttette 
a kultúrházból a tanácsházára. Felhívására a tömegből kivált segítő szándékú 
emberek közreműködésével sikerült megmenteni az említett iratokat.

Ezután a téren fontos események zajlottak. Miután a környező épületekről a 
csillagokat már leverték, délután 3 és 4 óra között, többszöri próbálkozás után, 
egy tehergépkocsihoz kötött drótkötél segítségével, a tüntetőknek sikerült a
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szovjet hősi emlékművet ledönteniük. A jelenetnél főként az elurcoltak hozzá
tartozói voltak jelen. Nagy Miklós asztalos kötötte meg a drótkötelet, akinek a 
testvérét szintén elvitték. Tettének indítékáról így számolt be: „egy ígéretemet 
váltottam be, amit megfogadtam kilencszáznegyvenöt október 14-én a Duna 
felett Budapestnél, amikor is közölte velem az unokatestvérem férje, hogy Ernőt 
elhurcolták az oroszok, oda is maradt. És mikor hazajöttem és megláttam ezt a 
bálványt, akkor azt mondtam: ha ennek lejárt az ideje, segítek felborítani. S ez 
bennem volt 11 éven keresztül állandóan, éjjel-nappal.”24 Az emlékmű ledön
tése után a tüntetők, Ács Béla kisiparos kezdeményezésére, akinek az öccse 
ugyancsak elhurcolt volt, elénekelték a Himnuszt. Ezután, úgy 4 óra tájban 
kilenc szovjet tank érkezett Nyíregyháza felől a városközpontba, amire a tömeg 
egy időre szétoszlott. Ricsei Balázs nem sokkal ezelőtt érkezett a tanácsházára, 
és Szilágyi Gyulával arról tárgyaltak, hogy mit kellene tenni a közbiztonság 
érdekében. Elhatározták, hogy nemzetőrséget fognak szervezni, ugyanis a már 
órák hossza hullámzó tömegben mind gyakrabban lehetett látni husángokkal, 
botokkal „felfegyverzett” embereket, és félő volt, hogy esetleg kirakatbeveré- 
sekre vagy személyes bosszúállásra is sor kerül. A szovjet tankok hírére ők is 
lementek az utcára. Ricsei, aki orosz szakos tanár volt, beszélt a katonákkal. 
Kiderült, hogy a csapattesttől leszakadt harckocsik személyzete a Miskolc felé 
vezető utat keresi és nem avatkozik az itteni eseményekbe. Ezt követően Szilá
gyi és Ricsei visszament a tanácsházára, a tér pedig újra megtelt emberekkel.

A nemzetőrség 6 óra körül kezdett szerveződni. Előtte közölték a tanácsta
gokkal, hogy megbízható emberek kíséretében jöjjenek a tanácsházára, majd a 
jelentkezőknek nemzeti színű karszalagot osztottak, és járőrözni küldték őket a 
település különböző pontjaira. Szilágyi és Ricsei így próbált tájékozódni a 
városban kialakult helyzetről. Ekkor már hírt kaptak néhány atrocitásról.

Zavargások a városban

Az október 26-i hajdúnánási tüntetés során az első tömegindulatok egyes 
tanácsi dolgozók ellen irányultak. A tanácsházára betódult tömeg bosszúja a 
pénzügyi osztály begyűjtést és adóbehajtást intéző alkalmazottjait már nem 
érhette el, mert a fenyegető hangokat hallva, addigra eltávoztak az épületből. 
Elkapták és megverték viszont Bundik Vince tanácselnökhelyettest, aki az 
1956-os tagosítások idején a tagosító bizottság elnöke volt. A késő délutáni és 
az esti órákban felborult a rend a városban. Egyes csoportok továbbra is tanácsi 
dolgozók, illetve más olyan személyek után kutattak, akiken elégtételt akartak 
venni az elmúlt évek szenvedései miatt. Szalóczi Sándor tsz-elnökre is azért 
haragudtak legfőképpen, mert tagja volt a tagosító bizottságnak, de azt is 
felemlegették neki, hogy 1945-ben ő volt a rendőrkapitány. Az esti órákban egy 
30-40 fős csoport ment a lakásához, onnan kivonszolták, majd az udvaron 
ütlegelték. 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.25 Fazekas Jenő attól
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tartott, hogy mint párttitkárt, őt is bántalmazni fogják. A tűzoltóságon talált 
menedéket, s egy lajtos kocsiban töltötte az éjszakát.26

A késő délutáni óráktól több nánási zsidó személyt is bántalmaztak. Bár erre 
teljesen váratlanul és látszólag minden előzmény nélkül került sor, konkrét 
kiváltó oka összefügg az említett elhurcolásokkal. A helyi közvéleményben 
ugyanis elterjedt az a nézet, amely „zsidó bosszúnak” tartotta a nánási férfiak
1944 végi elhurcolását. Munkaszolgálatból hazatért zsidó embereket emleget
tek, akik a szovjet csapatok mellé szegődtek, és házról-házra járva vezették azt 
a különítményt, amely „málenkij robot”-ra a férfiakat összeszedte. Általában 
Schlosser Jenőt, az egykori üvegkereskedőt vádolták, akit felismerni vélt néhány 
asszony, de felvetődött Glücklich Sándor festékkereskedő neve is, mint akinek 
szintén köze lehetett az elhurcolásokhoz. Utólag nehéz megmondani, hogy a 
zsidó bosszú vádjában mennyi az előítéletek, az esetleges rémhírek és a valósá
gos elemek szerepe. Megítélésem szerint a következők miatt terelődhetett 
Schlosserre és társára a gyanú: A nánási emberek emlékezetében úgy él az 1944 
végétől kezdődött időszak, mint amikor a zsidók a rendőrséget „megkaparintot
ták” és uralták a várost. Schlossert gyakran látta a lakosság szovjet tisztek 
társaságában, és közismert volt, hogy szoros kapcsolatot tart fenn a városban 
levő szovjet katonai parancsnoksággal. Tudni kell róla, hogy ő lett az átszerve
zett rendőrség politikai nyomozó osztályának a vezetője. A munkaszolgálatból 
hazatért zsidók közül a már említett Glücklich, valamint Stulberger Dávid 
fuvaros szintén a rendőrség alkalmazásába került, nyomozóként. Erről a legko
rábbi irat a rendőrökről készült 1945. január 10-ei névjegyzék.27 Fontos szerepet 
tulajdonítok annak, hogy volt egy kisebb, kevesebb embert érintő elhurcolás is
1945 januárjában, amikor Schlosser már kétségkívül pozícióba került. Ekkor a 
német nevűeket gyűjtötték össze és vitték el Nánásról, s egy visszaemlékezés 
utal rá, hogy erről Schlosser Jenő bizalmas beszélgetést folytatott a város akkori 
vezetőivel.28 Schlosser ellen olyan erős volt az ellenszenv Nánáson, hogy ennek 
nyomására már 1945. márciusában a Nemzeti Bizottság leváltotta29, majd egy 
éven belül Glücklich is leszerelt a rendőrségtől. A „népi emlékezet” később a 
két elhurcolást összevonta, s bár az 1944 novemberi elhurcolásokkal kapcsola
tos súlyos vádakat senki sem bizonyította, a zsidó bosszú vádja ezután is 
fennmaradt, s még az ’50-es években is a lappangó antiszemitizmust táplálta a 
társadalom egyes csoportjaiban.

Az 1956 október 26-ai tüntetés során megnyilvánuló, addig elfojtott érzel
mek a szovjetellenesség mellett Hajdúnánáson zsidóellenességben is megnyil
vánultak, s ebben szerepet játszott az a már említett körülmény, hogy az 
elhurcoltak hozzátartozói is ott voltak a tüntető tömegben. Először közülük 
valók hangoztatták, hogy a zsidók is bűnösök, mert az embereket elvitették, 
majd délután 5 és 6 óra között a tüntetők egy kisebb csoportja a Glücklich Sándor 
vezette háztartási bolthoz ment, amely a főtér közelében volt. A zsidó férfit az 
üzletből kirángatták és az úton összeverték.30 Ezután néhányan Schlosser kere
sésére indultak, azonban nem találták sem a házában, sem a Szociális Otthonban,
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aminek akkor az igazgatója volt. Mivel időben értesült a veszélyről, bement a 
Szociális Otthonnal szemközt levő parasztportára, ahol a gazda az udvarában 
elbújtatta. Másnap hajnalban Schlosser elmenekült a városból. Ezt üldözői nem 
tudták, és tovább kutattak utána, a határban is. Közben, még október 26-án, több 
más zsidó személyt inzultáltak, megverték a zsinagóga udvarában lakó Wiesel 
Bernât zsidó vallástanárt és feleségét, valamint az idős saktert, Jakabovits 
Hermannt. Schlosser Jenőnek, valamint a Vendéglátóipari Vállalat igazgatójá
nak, a szintén zsidó származású Nánási Lajosnak üresen hagyott lakásában 
összetörték a berendezést, sőt fosztogattak is.

Az akkori kialakulatlan helyzetre jellemző, hogy a zsidó Stulberger Dávidot 
6 órakor még felvették a nemzetőrségbe, sőt járőrszolgálatot is teljesített,31 
néhány órával később viszont egy 30-40 főnyi csoport kis híján felakasztotta. 
Az egykori nyomozót nem annyira az elhurcolásokban való részvétellel gyanú
sították, hanem azzal, hogy rendőrként, főként népbírósági ügyekben nyomozva 
próbált bosszút állni a zsidók háború alatti szenvedéseiért, s ezért haragudtak 
rá. Egyébként őt is elbocsájtották 1946-ban a nánási rendőrségtől, ami ezután 
már „zsidómentes” lett. 1956 október 26-án este a háza előtt fel akarták kötni 
egy fára, amikor Szilágyi Gyulának sikerült közbelépnie: „áttelefonáltam a 
kapitányság vezetőjének, hogy két rendőrt sima derékszíjjal oda irányítson, mert 
én oda ki akarok menni. Úgy este ez 9-10 óra körül lehetett, s valóban, már 
akkor ott remegett ez a Stulberger két vagy három ember keze között. És akkor 
mondom: emberek, ne mocskolják össze a kezüket, ha ennek az embernek bűne 
van, itt van a rendőr, elviszi, és majd a bíróság felelősségre vonja, engedjék el. 
Hát miért akarnak több bajt csinálni, mint ami eddig is volt? Megnyugodtak az 
emberek, a két rendőr elvitte ezt a zsidót.”32 A rendőrségről aztán szabadon 
engedték Stulbergert, aki családjával együtt szintén elmenekült Nánásról.

Ezeknek a pogromszerű megmozdulásoknak a résztvevőire jellemző, hogy 
zömmel vagyontalan, szegényparaszti vagy napszámos családból származtak, s 
általában 3-4 elemit végeztek. A hangadók életkora nagyjából 40-50 év között 
mozgott, de a résztvevők közt voltak 16-20 év körüli fiatalok is.33 Az események 
magyarázataként a helyi lakosság egyértelműen a „zsidó bosszúval” és az 
elhurcolásokkal kapcsolatos vádakat, különösen pedig a Schlosser Jenővel 
szembeni indulatokat említi. Azonban más okok is szerepet játszottak. A háború 
előtt felnőtt generáció egy részében, alacsony műveltségi közegben, háttérkul
túraként még elevenen élhetett a hagyományos paraszti antiszemitizmus, mely 
az agrárjellegű helyi társadalomtól foglalkozásában, életmódjában és szokásai
ban eltérő zsidóságot idegennek tartotta, s előítélettel szemlélte. Az 1956-ig itt 
maradt mintegy 40 zsidó család háromnegyede ekkor is iparból vagy kereske
delemből élt, részben önállóként, részben mint alkalmazott. Az 1945 előttihez 
képest feltűnően megváltozott a helyi zsidóság pozicionális helyzete, amit 
mutat, hogy 7-8 személy került intézményi-, vállalati- és boltvezetői beosztás
ba. A zömmel paraszti lakosság úgy érzékelte, hogy nemcsak az utóbbiak, 
hanem az átlagos zsidó családok is könnyebb munkával, jobban élnek, mint ők.
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A zsidósággal kapcsolatos ellenérzésnek Hajdúnánáson korábban is voltak 
szélsőséges megnyilvánulásai: 1911-ben két, majd 1937-ben újabb „vérvád”- 
ügy szított szenvedélyes indulatokat a városban. Ezek emléke is feléledhetett, s 
összekapcsolódott az 1944 utáni hatalmi erőszakban, túlkapásokban közremű
ködő -  említett -  személyek tetteivel, a nekik tulajdonított szereppel, amelyet a 
zsidóságra általánosítottak. Az elszenvedett közös és egyéni-családi sérelmek 
miatt felgyülemlett, de kivételesen kegyetlen elnyomás által addig elfojtott 
elégedetlenség tört most felszínre s keresett elégtételt a gyűlölt rendszerrel 
társított zsidóság elleni megtorlásban.

A zsidóellenes érzelmek manifesztálódásához, illetve általában a zavargások 
kialakulásához hozzájárult a forradalom okozta szituáció, különösen az, hogy 
nem volt megfelelő rendfenntartó erő a városban. Az utcán nem lehetett rendőrt 
látni, mivel Garda Imre rendőrkapitány a tüntetések megkezdődtével elhatároz
ta, hogy nem fog beavatkozni az eseményekbe, és a szolgálatukat teljesítő 
rendőröket berendelte a kapitányságra. A Kiegészítő Parancsnokság öt tisztje 
sem jelentett számottevő fegyveres erőt, ők az épületük védelmére rendezkedtek 
be. A szemük láttára, mintegy 30-40 méterre tőlük döntötte le a tömeg a szovjet 
emlékművet. A nemzetőrség szervezése ugyan már megkezdődött, azonban 
egyelőre nem hozott megoldást. Egyrészt azért, mert nem volt fegyverük, 
másrészt mert a gyors szervezés miatt egy-két kevésbé megbízható személy is 
bekerült a szervezetbe, akik maguk is „zsidók és kommunisták” után kutattak. 
Ebben a helyzetben Szilágyi és Ricsei elhatározták, hogy Debrecenből kérnek 
segítséget a rend helyreállításához. Este 8 óra körül telefonáltak, és azt a választ 
kapták, hogy egyetemista katonák fognak érkezni.34

Este 10 óra tájban meg is érkezett Debrecenből teherautón a fegyveres 
egyetemistákból álló szakasz, amely segített az éjjeli járőrszolgálat megszerve
zésében. Közben Ricsei Balázs egy kis csoporttal végigjárta a megtámadott 
lakásokat, hogy megnézze, mi történt, és ha szükséges, a fosztogatásokat meg
előzendő, lezárja azokat.35 A zsidó házakban, pincékben megrémült embereket 
találtak és néhány megvert sebesültet is, akiket bekötöztek. A súlyosabb sérül
teket, Glücklich Sándort és Wiesel Bernátot mentőn szállíttatták Debrecenbe. 
Próbálták megnyugtatni a nánási zsidókat, hogy már nem kell félniük, mert rend 
van a városban, de voltak akik a kivándorlás lehetőségéről érdeklődtek, mond
ván, hogy nem érzik biztonságban magukat.36

A közrend helyreállítása és az önszerveződés megindulása

Az október 26-i tömegmegmozdulás és az azt követő zavargások után más
nap, október 27-én, a Debrecenből érkezett egyetemisták közreműködéséveljött 
létre Hajdúnánáson a Forradalmi Bizottmány. Az egyetemisták tárgyaltak a 
tanácselnökkel és a párttitkárral is, és javaslatokat kértek egy előzetes lista 
összeállításához. „Fazekas Jenő azt mondta, hogy ő nem kíván részt venni,

144



hanem vállaljam én, hogy részt veszek a Forradalmi Bizottságban” -  emlékszik 
vissza Szilágyi Gyula.37 A tanácselnök október 27-én reggel megbízható embe
reket kért az egyes vállalatoktól, intézményektől, és hívatta Radó Józsefet és 
Rékasi Imrét, a Parasztpárt illetve a Kisgazdapárt egykori vezetőit, akiknek 
befolyása volt a város nagyszámú, mezőgazdaságban dolgozó lakosságára. Ők 
is elítélték az előző napi zavargásokat, felajánlották támogatásukat a rend 
helyreállításához, és a forradalom helyi szerveinek létrehozásához.38

A délelőtt folyamán a különböző társadalmi csoportok delegáltjaiból létrejött 
a Foradalmi Választmány és elfogadtak egy 8 fős névsort a Forradalmi Bizott
mány jelöltjeiként, majd a főtérre népgyűlést hívtak össze. Előbb Kelemen 
hadnagy, az egyetemisták vezetője beszélt, majd a jelöltek, akiket a mintegy 
800-1000 főnyi jelenlévő egy kivétellel meg is választott. Bekerült a testületbe 
Szilágyi Gyula, Ricsei Balázs, Radó József, továbbá Durkó István, a Vasipari 
Vállalat műszaki vezetője, Cs. Varga Miklós érettségizett parasztgazda, akinek 
apját kulákká nyilvánították, mert korábban száz holdon gazdálkodott, s a tagok 
között volt még Tóth Gábor cséplőgéptulajdonos, Sebestyén Imre földműves és 
Horváth Sándor, az állami gazdaság dolgozója.39 Szociális összetétele alapján 
ez a testület alkalmas volt arra, hogy képviselje a helyi társadalmat. Életkorukat 
tekintve a 60 éves Radó, az 51 éves Tóth Gábor és a középkorú, 43 éves Durkó 
mellett a többiek fiatalembereknek mondhatók. Szilágyi például 35, Ricsei 
pedig 30 éves volt. Debreceni mintára hivatalosan a Szocialista Forradalmi 
Bizottmány elnevezést használták. A testület kezdetben még elhatárolt ügykö
rök nélkül működött, az egyes kérdésekben közösen döntöttek, s a közösen 
hozott határozatok bármely két tag aláírásával érvényesek voltak. Csak novem
ber elsején választották szét az egyes funkciókat, ekkor lett pl. az oktatásügy 
ellenőrzése Ricsei feladata, az üzemek pedig Durkó felügyelete alá kerültek.

A bizottmány első fontos teendője a közbiztonság megszilárdítása volt. 
Ennek érdekében még okóber 27-én délután összehívták a Forradalmi Választ
mány nagygyűlését, és hozzáláttak a nemzetőrség átszervezéséhez. Először 
Garda Imre rendőrkapitányt javasolták nemzetőrparancsnoknak, vele szemben 
viszont az kifogás merült fel kultúrházan tartott nagygyűlésen, hogy a Szovje
tunióban tanult. Ezután Hódos Antal volt rendőrt választották meg, aki az 
1950-es évek elején a hajdúdorogi rendőrőrsöt vezette. Miután több súrlódása 
volt az ottani pártbizottsággal, 1953-ban leszereltették, és azóta Nánáson gaz
dálkodott. Mindössze 29 évesen lett az október végi-november eleji napok egyik 
fontos szereplője. Helyettese Ács Béla lett, az előző délutáni tüntetés egyik 
szószólója. À négy polgárit végzett, 51 éves kisiparos a forradalom előtt a 
Fa-Fém Ktsz alkalmazottjaként dolgozott.40 Október 27-én este a rendőrség is 
csatlakozott a Forradalmi Bizottmányhoz. Hódos Antal ment át a kapitányságra, 
vagy 8-10 nemzetőrrel. A rendőrök bent voltak, de nem teljesítettek szolgálatot, 
várták a fejleményeket. A nemzetőrparancsnok felszólította őket, hogy fogadják 
el a Forradalmi Bizottmány, mint ideiglenes államhatalmi szerv utasításait, és 
vegyenek részt a közrend biztosításában. Garda Imre századossal az élen a
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rendőrök csatlakoztak, egy kivételével, aki ÁVH-s beosztásban volt, és őt nem 
is vették volna át.41

A következő nap délelőttjén folytatódott a nemzetőrség szervezése. Az 
állomány mintegy 20-25 megbízható, katonaviselt tagját fegyverrel és fegyver
viselési engedéllyel is ellátták. A szolgálatot úgy osztották be, hogy általában 
1-1 nemzetőr és rendőr párba állítva ment ki az utcára járőrözni, s azonos 
intézkedési joggal rendelkezett. Házkutatást csak írásbeli parancs felmutatásá
val tarthattak.42 A várostól messzebb, közel 9 km-re lévő állami gazdaságban 
külön nemzetőrség szerveződött. Parancsnoknak Papp Mihályt, a gazdaság 
dolgozóját választották meg, akinek volt tapasztalata a rendfenntartásban, mert 
1941-43 között csendőrszakaszvezető volt. Irányításával sikerült megvédeni az 
állami gazdaság vagyonát. Október 28-án csatlakozott a Forradalmi Bizott
mányhoz a Pénzügyőrség és a Katonai Kiegészítő Parancsnokság is. Az utóbbi 
öt katonatisztjét, akik egy kivételével nem helybeliek voltak és kevés kapcsola
tuk volt a lakossággal, nem alkalmazták a rendfenntartásban, hanem fegyveres 
őrszolgálatot teljesítettek a tanácsháza bejáratánál. Itt ülésezett a Forradalmi 
Bizottmány, amely a tanácsi apparátus 12 dolgozóját október 27-től felfügge- 
szette. Ők voltak azok, akik október 26-án elmenekültek, illetve néhányukat a 
27-i nagygyűlésen nevezték meg, mint az elmúlt időszakban kompromittált 
személyeket. Az volt az elv, hogy felelőtlen bejelentgetésekre senkit sem lehet 
elbocsátani, de az említett 12 személy illetményét egyelőre visszatartották.43 A 
tanácselnök mellett megmaradt állásában Asztalos Imre VB-titkár is, aki alig 3 
hónapja került Nánásra, s az új helyzetben egyfajta összekötő szerepet töltött be 
a Forradalmi Bizottmány és a hivatal között. A forradalom megválasztott szervei 
az első napok után fokozatosan urai lettek a helyzetnek. Bár október 26-át 
követően is történtek szórványos kísérletek önbíráskodásra és fosztogatásra, 
ezeket azonban sikerült elszigetelni. 27-én egy csoport továbbra is Schlossert 
kereste mindenütt, este megjelentek néhány zsidó lakásnál is, de tettlegességre 
már nem került sor. Újra feltörték viszont Nánási Lajos lakását, az egyik tsz 
hizlaldájából pedig sertéseket próbáltak elhajtani.44 Ezen események miatt a 
Forradalmi Bizottmány október 28-án délelőtt újra népgyúlést hívott egybe, ahol 
egyes tagjai, a zavargások kiújulásától tartva, lemondással fenyegetőztek. A 
gyűlésen elítélték a zsidóellenességet, az önbíráskodást zsidók és nem zsidók 
ellen egyaránt, és a magántulajdon, valamint a köztulajdon megsértését. Ezen a 
napon a közrend fenntartása érdekében a bizottmány éjszakai kijárási tilalmat 
vezetett be, a boltokból az italt egy központi, ellenőrizhető és őrizhető helyre 
szállíttatták, a lakossághoz pedig felhívást intéztek, hogy tartózkodjanak a 
szeszfogyasztástól.45

Október 29-én a tanácsháza előtt újabb tüntetés volt, aminek hátterében ismét 
a Schlosser Jenő elleni indulatok álltak. Ő ugyan Hajdúnánásról már Debrecenbe 
menekült, de itt maradt a felesége, aki előbb a közeli szomszédoknál bújt el, 
majd 29-én hajnalban gyalog elindult Balmazújvárosban lakó lányához. A
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határban azonban felismerték, megállították, és visszakísérték a városba. Alig 
hogy híre ment ennek, a tanácsháza előtt mintegy 100-150-en gyűltek össze, 
köztük nagyrészt olyan asszoyok, akiknek a férjét vagy a fiát annak idején 
elhurcolták, s emiatt Schlosserné urát okolták. Az idős, 62 éves zsidó asszony 
kiadatását követelték. Szilágyinak és Hódosnak úgy sikerült kimentenie őt, hogy 
a tüntető asszonyoknak azt mondták, Schlossernét a debreceni „forradalmi 
törvényszék” elé fogják állítani. Valóban beszállíttatták Debrecenbe, de ott 
szabadon engedték.46 Ezután jelentősebb tömegmegmozdulás a forradalom 
idején már nem volt, s bár a város zsidóellenes hangulata nem múlt el nyomta
lanul, már nem vezetett az előbbiekhez hasonló fellépésekhez. Ezekben a 
napokban azonban továbbra is a legfontosabb feladat a forradalommal keletkező 
hatalmi vákuum kitöltése és a közbiztonság megerősítése volt, hogy megfékez
zék -  mint Hódos Antal megfogalmazta -  „azokat a szélsőséges elemeket, 
akiknek a forradalom eredeti céljához semmi közük nem volt.”47

A viszonylagos konszolidációval megindult a társadalom önszerveződése. A 
munkahelyeken munkástanácsok alakultak, és megtörténtek az első lépések a 
lakosság sérelmeinek orvoslására. Október 29-én átszervezték a tanács mező- 
gazdasági osztályát, amelynek személyzete -  a begyűjtési és adóügyi hivatalno
kok mellett -  a parasztságnak a legtöbb sérelmet okozta, részben az erőszakos 
tsz-szervezés, részben az önkényes tagosítások következtében.48 Az első mun
kástanács már október 27-én megalakult az állami malomban, ahol feloszlatták 
az üzemi pártszervezetet, és a pártirodát munkásmelegedővé alakították át.49 
Munkástanácsot hoztak létre a többi üzemben is, például a téglagyárban, a 
vízügyi vállalatnál és az állami gazdaságban.50 A munkástanácsok, amelyeknek 
az igazgató nem lehetett a tagja, sora feloszlatták a pártalapszervezeteket és az 
üzemi szakszervezeteket.

A Forradalmi Bizottmány felhívására október 30-a körül munkástanácsok 
alakultak az intézményekben is. A tanácsnál a dolgozók Ecsedi Lajost, a Bocskai 
Kör tagját választották meg az ottani munkástanács elnökévé.51 Az alakuló 
ülésen felvetődött, hogy kiosszák-e a káderlapokat,amit a pedagógusok kértek, 
hogy megtudják, ki és hogyan akarta őket lehetetlenné tenni. Vita után úgy 
döntöttek, mégsem osztják ki azokat most, mert ez az adott helyzetben növelné 
az ellenségeskedést, aminek pedig véget kell vetni.

A gimnáziumban október 31-én jött létre 3 fős munkástanács, amelybe 
bekerült Tasi Miklós is, aki az elsők között csatlakozott a Ricsei szervezte 
értelmiségi körhöz. A két általános iskola dolgozói megalakították a Pedagógus 
Munkástanácsot, amelynek a már említett Somorjai László lett az elnöke. Az 
iskolákban eltörölték az orosz nyelv kötelező tanítását, és a németet vezették be 
helyette. Felvetődött, hogy az iskolák visszakerüljenek-e a református egyház 
tulajdonába, de állásfoglalás ebben a kérdésben nem történt. A gimnázium 
munkástanácsának alakuló ülésén szó volt az alig egy hete, a jubileumi ünnep
ségeken kitüntetett Tóth Lajos igazgató leváltásáról is, azonban a tanárok
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többsége ezt elvetette.52 A Pedagógus Munkástanács viszont Ricsei Balázst, 
mint „kommunista igazgató”-t leváltotta. Ő ezt tudomásul vette, azonban mint 
a Forradalmi Bizottmány tagja ezután is aktívan tevékenykedett. Részt vett 
például az áruellátás szervezésében, támogatta a munkástanácsok létrejöttét, a 
pártok alakulásáról viszont úgy vélekedett, hogy egyelőre ez szétforgácsolná az 
erőket, a forradalmat előbb még meg kell nyerni.55

A Forradalmi Választmány november 2-án gyűlést tartott a tanácsháza nagy
termében, ahol tíz küldöttet választottak a Megyei Forradalmi Bizottmányba, és 
élénk vitákat folytattak a megoldandó kérdésekről.54 Felszólaltak egyéni pa
rasztgazdák, köztük korábban kulákká nyilvánított személyek is, akik termelő
szövetkezeti táblákba vagy az állami gazdaságba betagosított földjük, tanyájuk 
visszajuttatását kérték. Mások államosított lakásuk visszaadását szerették volna 
elérni. A Forradalmi Bizottmány tagjai a tulajdoni sérelmekkel kapcsolatban 
felhívtak a törvényes megoldás megvárására és kifejezésre juttatták, hogy az 
önkényes visszafoglalásokat elítélik. Ezen a gyűlésen felvetődött a közigazgatás 
átszervezése is, a tanácsháza helyett a városháza elnevezésnek a használata, a 
polgármesteri hivatal és a képviselőtestület visszaállítása.

Mivel a korábban erőszakkal szervezett, rosszul működő tsz-eknek nem volt 
belső összetartó ereje, sokan kiléptek. A réti földön alakult, leggyengébb és 
leginkább eladósodott Petőfi Tsz fel is oszlott. Az egyéni gazdálkodás szem
pontjából kedvező hangulatot váltott ki a begyűjtés eltörlése. Helyben kellett 
megoldani viszont a lakosság áruellátását és a tüzelőgondot. Ez utóbbi céljából 
a Forradalmi Bizotmány tíz hold erdő kivágását határozta el, továbbá úgy 
rendelkezett, hogy ezután saját portáján mindenki engedély nélkül vághatja a 
fát. Mivel a malom és a kenyérüzem helyben működött, a lakosság kenyérrel és 
liszttel való ellátása biztosított volt, de hiány volt egyes közszükségleti cikkek
ből, például sóból, élesztőből, petróleumból és ruházati termékekből. Ugyanak
kor megtiltották 14 éven aluli gyerekek bolti kiszolgálását, mivel az áruhiányt 
észlelő szülők a gyermekeikkel vásároltatták fel a boltokban még kapható 
cikkeket.55

Nagy Imrének az egypártrendszer megszűnését és a koalíciós kormányzás
hoz való visszatérést bejelentő, 1956. október 30-ai kormánynyilatkozata után 
Hajdúnánáson is újjáalakultak a volt koalíciós pártok, a Kisgazdapárt, a Paraszt
párt és a Szociáldemokrata Párt. A város agrárjellege, hagyományai miatt a 
parasztság politikai képviseletét vállaló pártok, a Parasztpárt és főleg a Kisgaz
dapárt számíthatott jelentősebb társadalmi bázisra. Ez utóbbi mutatkozott aktí
vabbnak, már október 29-én létrehoztak egy szervező bizottságot és keresték a 
kapcsolatot a debreceni kisgazdákkal. A Szociáldemokrata Pártba is viszonylag 
sokan jelentkeztek november első napjaiban, elsősorban alkalmazottak, munká
sok és kisiparosok. Az Intéző Bizottság elnöke az 1948-as pártegyesülés előtt 
kizárt SZDP-titkár, Fehér Imre lett. Az újjászerveződő pártok helyiséget kaptak,
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arra azonban már nem jutott idő, hogy a helyi politika formálásába a november 
4-i fordulat eló'tt bekapcsolódhassanak.

Kádár János november 1-jei felhívását követően már másnap bejelentette 
Fazekas Jenő egy Ideiglenes Intéző Bizottság nevében az MDP Végrehajtó 
Bizottságának a feloszlatását és az MSZMP megalakítását. Az előzményekhez 
hozzátartozik, hogy az október 26-i tüntetés utáni napokban az MDP helyi 
szervezete teljesen szétesett. A párttitkár megkísérelte ugyan a V.B. összehívá
sát, de a tagok -  félve a népharagtól -  nem mentek el. A Forradalmi Bizottmány 
a pártiroda telefonját kikapcsoltatta a hálózatból, a pártiratokat elzáratta, a 
fegyverviselési engedéllyel rendelkező pártfunkcionáriusok fegyverét a nem
zetőrség begyűjtötte. A korábbi V.B-tagok közül -  mint ismeretes -  Szilágyi és 
Garda az új forradalmi szervezetekben játszottak szerepet. Az MSZMP Ideigle
nes Intéző Bizottsága november 2-án memorandumot juttatott el a Forradalmi 
Bizottmányhoz, amely a következő helyzetértékelést és javaslatokat tartalmaz
ta: „Ezen javaslatunk olyan tragikus sorsforduló idején történik, amikor szeren
csétlen hazánkat ezer sebből vérző harcmezővé tette a magyar néptől idegen és 
a marxizmus-leninizmustól ellentétes, önkényes, népellenes politika. Amellyel 
a magyar föld kincsét, javát potom ellenérték ellenében herdálták el, amíg 
munkásosztályunk, s a magyar dolgozók nagy többsége csekély fizetésből 
tengette családja és a maga életét. A hős szabadságharcosok véráldozatos 
helytállása megmutatta, hogy bármilyen kis nemzet vagyunk is, de egy ország 
szabadságát, függetlenségét nem lehet tartósan béklyóban tartani. Sajnos ezt 
kemény harcokon keresztül kellett megtanulni, hogy soha többé olyan politiká
nak ne hajtsunk fejet, amely az ország, a dolgozó nép ellen irányul, még ha 
legcsalhatatlanabbnak hitt személyek részéről is történik ez... Az elmúlt héten 
az általunk kezdeményezett 27 pontban összefoglalt követeléseket továbbra is 
fenntartjuk. Elsősorban a szovjet csapatok kivonását tartjuk fontos lépésnek 
hazánk területéről, mert ezzel üzemeink, gyáraink, tsz-eink, iskoláink, állami 
gazdaságaink zavartalan menetét tartjuk biztosítottnak. A továbbiakban a rend, 
a nyugalom helyreállítása érdekében sürgősen pártközi értekezlet összehívását 
tartjuk fontosnak. Részünkről természetesen olyan összetételű párt ideiglenes 
intéző bizottsággal, amely a választások lezajlásáig a pártközi értekezleten 
hivatott a megújhodott magyar Szocialista Munkáspártot Hajdúnánáson képvi
selni.”56

A nyilatkozat elítélte azokat a korábbi hibás intézkedéseket, amelyeket 
felsőbb pártszervek utasítására, a helyi adottságokat figyelmen kívül hagyva, a 
dolgozók véleményének megkérdezése nélkül tettek meg. Elítélte továbbá a 
városban uralkodó kommunistaellenes hangulatot és a lezajlott tettlegességeket, 
annak a véleménynek adva hangot, hogy céljuk „megegyezik a munkásosztály, 
a dolgozó parasztság, a magyar nép érdekeivel.” A pártot szervező maroknyi 
kommunista azonban nem tudott kitörni az elszigeteltségből, hiába hirdettek új 
politikát s ismerték el a múlt bűneit, tévedéseit.
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A forradalom leverése és a megtorlás

Az 1956. november 4-i szovjet támadás Hajdúnánást is váratlanul érte. A 
hajnali órákban két szovjet harckocsi érkezett Hajdúdorog felól a városba. A 
központban megfordultak, és még a reggel 6 óráig tartó kijárási tilalom lejárta 
előtt távoztak. A következő napokban egy szovjet tisztekből álló küldöttség jött 
Debrecenből. Az ellátás és a rend biztosítására segítséget ajánlottak Szilágyi 
Gyulának, aki fogadta őket. Az terjedt el a városban, hogy megint el fognak 
hurcolni egy csomó embert. Egyesek tudni vélték, hogy a tanácselnök 300 főben 
egyezett meg a szovjet katonákkal. A rémhír nyomán sokan hetekig bujkáltak a 
határban, a tanyákon és a kukoricaföldeken összegyűjtött csutkakúpokban.57

A nemzetőrség, csökkenő létszámmal, körülbelül még egy hétig maradt 
Hódos Antal irányítása alatt, majd a helyreállított rendőrség vezetését ismét 
átvevő Garda Imre a nemzetőrséget, mint a forradalom fegyveres szervezetét 
feloszlatta. A Forradalmi Bizottmány azonban egészen december közepéig 
működött, persze fokozatosan szűkülő szerepkörrel. Szilágyi még a forradalom 
kitörése óta első, november 22-i V.B-ülésre is meghívta tagjait. A tanácselnök 
beszámolójában az október 23-i követeléseket jogosnak ismerte el, és nemzeti 
felszabadító mozgalomról beszélt, ami később „a reakciós elemek bekapcsoló
dása folytán a szocialista rend megdöntésére irányult.”58 Ez megfelelt az akkori 
felsőbb pártértékelésnek, érdemes azonban arra utalni, hogy a beszámoló a helyi 
forradalmi bizottmányt, mint az ellátás és a rend biztosítóját, határozottan 
pozitív szerepben tüntette fel. Egyébként a bizottmány tagjai közül -  a jegyző
könyv szerint -  Durkó és Radó volt aktív az ülésen, az előbbi a szénhiány 
megoldására tett javaslatot, az utóbbi viszont a forradalom idején a lakosság által 
kifogásolt és felfüggesztett tanácsi dolgozók felmentésére. Ezzel kapcsolatban a 
V.B. úgy döntött, hogy 6 felmentését indokoltnak tartja, további 4-nek az ügyét 
pedig kivizsgálják. Miután december elején az MSZMP Ideiglenes Közportti Bi
zottsága a forradalmi eseményeket már egyértelműen ellenforradalminak minősí
tette, a Forradalmi Bizottmány Szabó István altábomagynak, a megyébe kirendelt 
kormánymegbízottnak a fellépésére beszüntette a tevékenységét a városban.59

A forradalom utóvédharcait vívó Központi Munkástanács általános sztrájk- 
felhívására december 11-én és 12-én Hajdúnánáson is voltak munkabeszünteté
sek, sőt a pártbizottság előtt 11-én este MSZMP elleni tüntetésre is sor került, 
amit a helyi Katonai Kiegészítő Parancsnokság tisztjei riasztólövésekkel oszlat
tak fel.60 Amikor december 12-én a szomszédos Hajdúdorogon a tüntetők 
megtámadták a rendőrőrsöt és a tanácselnököt is bántalmazták, a nánási rendőr
ség és a Kiegészítő Parancsnokság is résztvett a megmozdulás elfojtásában.61 
Ezekben a napokban az orosz helyett még mindig németet tanítottak az iskolák
ban, a gimnázium kapujára pedig a következő szövegű röplapot ragasztották ki: 
„Gimnazisták! A Kádár-klikk aljas módon elárulta a magyar nép igaz, nemes 
forradalmát. Azt a forradalmat, melyben ezrek ontották vérüket. Tűritek ezt? Ne 
járjatok iskolába! Ezzel is tüntessetek a gaz önkény ellen.”62

150



A decemberi feszült helyzetben, miközben a Kádár-kormány a forradalom 
utolsó maradványainak felszámolására törekedett, a helyi társadalom egyes 
csoportjai mind kevesebb eséllyel kíséreltek meg még valamit megmenteni 
forradalmi vívmányaikból. A munkástanácsok feloszlatásával meggyengült az 
SzDP potenciális bázisa, december 22-én a párt hajdúnánási intéző bizottsága 
fel is mondta a számukra kiutalt székházat és beszüntette tevékenységét. Az 
Ipartestület december 23-i ülésén viszont külső befolyástól mentesen, demok
ratikus keretek között sikerült új vezetőséget választani. Elnöknek, titkos sza
vazással, Varga Gábort, az Ipartestület Ideiglenes Munkástanácsának az elnökét 
választották meg.63 A tsz-ekből való kilépések is folytatódtak. A helyi társada
lom viszonylagos autonómiájának megtörése végül is nem politikai eszközök
kel, csak erőszakkal sikerült.

Január végétől kezdődött a megfélemlítés időszaka. A városban több ízben 
megjelent a karhatalmi alakulat debreceni különítménye, amelynek tagjai bru
tálisan, verésekkel vallatták ki az embereket, elsősorban az október 26-i tüntetés 
és az emlékmű-ledöntés résztvevőit, valamint más olyan személyeket, akiket a 
helyi informátorok mint „ellenforradalmárokat” neveztek meg. A forradalom 
idején bujkáló kommunisták mellett az informátorok között volt a Kiegészítő 
Parancsnokság néhány katonatisztje is. Ók október 28-án, leszedve csillagjaikat 
és váll-lapjukat, letéve fegyverüket, látványosan csatlakoztak a Forradalmi 
Bizottmányhoz, majd a november 4-i fordulat után a szerveződő karhatalom 
mellé szegődtek és közreműködtek a megtorlásban.64 A karhatalmisták által 
súlyosan megvert legalább egy tucatnyi személy közül voltak olyanok, akik 
kórházi kezelésre szorultak. A legtovább Ecsedi Lajos, aki több mint 3 hónapig 
feküdt a debreceni klinikán, és több ízben operálni kellett.65

Feltűnő és valószínűleg országosan is párját ritkító eset, hogy nem váltották 
le Szilágyi Gyula tanácselnököt, aki a Forradalmi Bizottmányban tevékenyke
dett. Ebben szerepet játszott az, hogy kapcsolatai voltak a megyei tanácsnál, 
ahol 1955 előtt, mint Tatár Kis Lajos akkori megyei elnök személyi titkára 
dolgozott, s akit 1957. elején visszahelyeztek a forradalom idején elvesztett 
pozíciójába. A másik ok, ami miatt Szilágyi tanácselnök maradhatott, hogy 
hivatkozni tudott arra, miszerint pártutasításra lépett be a Forradalmi Bizott
mányba, és ott az események „helyes irányba terelésén” fáradozott.66 Leváltot
ták viszont később Garda Imre rendőrkapitányt, mert a nemzetőrséggel együtt
működött, Hódos Antalt pedig rendőrségi felügyelet alá vették.67 Elhelyezték 
Nánásról többek közt Tasi Miklós tanárt68, valamint más vállalatoknál, intéz
ményeknél is sorozatos elbocsájtások, áthelyezések történtek.

A megtorlás szigorúbb formáját jelentették az internálások, a politikai jellegű 
perek, illetve az ezek során hozott büntető ítéletek. Ezekben a perekben Hajdú- 
Bihar megyében Debrecen után vádlottként Hajdúnánásról került a legtöbb, 
összesen 43 személy a bíróság elé69. Első fokon 28-at ítéltek el, 9-et felfüggesz
tett, 19-et ténylegesen letöltendő börtönbüntetésre.
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Elsőként Papp Mihály, az Állami Gazdaság volt nemzetőrparancsnokának az 
ügyében született ítélet, már 1957. február 14-én. Ennek előzménye a következő: 
December 31 -én a brigádszálláson Papp Mihály összeszólalkozott Sólyom Antal 
brigádvezetővel, s kérdőre vonta, hogy miért „paktál” a kommunistákkal. Só
lyom ezt tagadta, mire Papp nekitámadt, elővetette vele párttagsági könyvét, s 
ráparancsolt, hogy tüzelje el a kályhában. Két nap múlva letartóztatták, majd 
másfél hónap múlva elítélték népi demokratikus államrend elleni izgatás és 
könnyű testi sértés bűntettében. Ä bíróság kiemelte, hogy a vádlott „személyi 
társadalomveszélyességére a korábbi csendőr volta utal”, és súlyosbító körül
ményként értékelte a vádlottnak „a Párt szidalmazásában tanúsított kitartását.”70 
Két év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték.

1957. szeptember 26-27-én és október 24-25-én tárgyalta a Megyei Bíróság 
Ricsei Balázs és három társa perét, amelyben a vád a „népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló cselekményben való tevékeny részvétel” 
volt.71 Az elsőrendű vádlott Ricseit már február 7-én letartóztatták, július 10-ig 
közbiztonsági őrizetben, majd előzetes letartóztatásban volt. A Bocskai Kört 
szervező és a Forradalmi Bizottmányban is fontos szerepet játszó tanárban 
vélték megtalálni a nánási „ellenforradalom” szellemi előkészítőjét és irányító
ját. A bíróságnak azonban nem sikerült közvetlen összefüggést kimutatni a 
kimondottan értelmiségi jellegű Bocskai Kör tevékenysége és az október 26-i 
tömegmegmozdulások között. Tegyük hozzá: nem is volt, hiszen mielőtt még 
Ricseiék nyitni tudtak volna a nánási társadalom szélesebb rétegei felé és a 
problémák megoldására javaslatokat dolgozhattak volna ki, már kitört a helyi 
forradalom, teljesen spontán, alulról induló megmozdulásként. A per figyelemre 
méltó mozzanata, hogy Ricsei Balázst és egy társát, Boros Gyula vegyészmér
nököt azzal is gyanúsították, hogy október 26-án a tüntető tömeget a zsidók ellen 
irányították, és így a zsidóellenes zavargások kirobbanását is felbújtó tevékeny
ségükkel magyarázták. Ezt tanúsította a nánási Katonai Kiegészítő Parancsnok
ság két tisztje, akik október 26-án éjjel együtt járták végig a várost Ricseivel és 
Borossal, azt mondták róluk a rendőrségi és a bírósági vallomásukban, hogy 
pontosan tudták, hova, melyik házakhoz kell menni, és ebből ők arra következ
tetnek, hogy ezt megelőzően Ricsei és Boros vezették ide előtte a tüntetőket is. 
A vádak teljesen alaptalanok voltak, amit több nánási zsidó is igazolt. Ricsei 
bűnösségének bizonyítékaként elsősorban a nagygyűléseken mondott beszédeit, 
illetve néhány tanú ezzel kapcsolatos állításait használták fel. Mivel a korábbi 
aktív MDP-tagból nem lehetett tudatos ellenforradalmárt kreálni, politikailag 
képzetlen embernek állította be a bíróság: „(a)...vádlott politikai tájékozatlansá
gára, politikai ismereteinek hiányosságára utal az a körülmény is, hogy még a 
tárgyaláson is arra hivatkozott, hogy nem tudja miért vannak itt a szovjet 
csapatok, miért avatkoztak be 1956. október 23-án. Arra hivatkozott a vádlott, 
hogy abban az időben a nemzetközi feszültség egyhült, Ausztriával és Jugoszlá
viával is rendeződtek a viszonyok és ennek következtében bár tudott a Varsói 
Szerződésről, még sem látta, hogy mi szükség van a szovjet csapatoknak

152



Magyarországon való tartózkodásra”. Az ítélet tényállást tartalmazó része sze
rint a bíróság Ricsei Balázsnak néhány állítólagos kijelentését tartotta veszé
lyesnek, leginkább azt, hogy „már hosszabb ideje készülnek ilyesmire, előbb 
illegálisan, de vagy két hete legálisan”. Ricsei Balázs nem ismerte el, hogy ezt 
így mondta volna. Vallomásában kifejtette, hogy október 27-én, a Forradalmi 
Bizottság megválasztásakor, annak a magyar értelmiségnek a nevében beszélt a 
tömeghez, amely már hónapok óta harcolt a demokratikus változásokért. Haj
dúnánási vonatkozásban utalt a Bocskai Kör szerepére, valamint arra, hogy 
vitattak egy programot, és készültek a nyilvánosság elé lépni, de a forradalom 
kitörésével az események megelőzték őket. Tehát nem forradalomra készültek, 
ilyet nem is mondhatott, és illegalitásról sem beszélt. Az 1957. október 25-i ítélet 
szerint: „Vádlottnak fenti kijelentései súlyosak voltak és nagyban segítették elő 
az ellenforradalom célkitűzéseit, melyek a szocialista társadalmi rend mgdön- 
tésére vonatkoztak.” Ezért a bíróság bűnösnek mondta ki Ricsei Balázst a „népi 
demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés előmozdításá
ban”, amiért büntetésként két év börtönre ítélték. Az ítélet 1957. október 25-ére 
időzítése nyilván nem volt véletlen. Másnap volt a nánási forradalmi megmoz
dulások évfordulója.

1958. január 27-e és február 28-a között a Megyei Bíróságon 37 másik 
hajdúnánási vádlott perét rendezték meg. Ennek során több olyan ügyet egyesí
tettek és bíráltak el együttesen, amelyek nyomozati szakasza külön-külön és nem 
egy időben indult meg.72 A 15 tárgyalási napra összesen 125 tanút idéztek be. 
A következőkben a per szerteágazó jellege miatt csak a legfontosabb jellemző
ket emelem ki. A tárgyalás zárkörű volt, amit a vádlottak nagy száma mellett 
még a cselekmények egy részének az 1944 végi elhurcolásokkal való összefüg
gése is indokolhatott. Kényelmetlen volt továbbá, hogy a vádlottak zöme mun
kás és szegényparaszt volt, akiknek a bíróság szerint nem állhatott érdekében „a 
munkáshatalom megdöntése, a régi rendszer visszaállítása”. Mint az ítélet 
tényállást tartalmazó része írja, esetükben csak megtévesztettekről lehet szó: 
„Ezek az emberek nem számoltak azzal, hogy magatartásukkal végeredményben 
saját maguk alatt vágják a fát.” A 37 vádlottból 27-et ítéltek el elsőfokon, 
közülük másodfokon egyet mentett fel a Legfelsőbb Bíróság. A következő 
büntetések születtek: 3 év börtönre ítéltek 2 főt, 2 év börtönre 1-et, 1 év 6 
hónapra 2-őt (másodfokon 1-et), 1 év börtönre 4-et (másodfokon 3-at), 5-10 
hónapra 6-ot (másodfokon 7-et). A bíróság egy ízben vette kitöltöttnek a bünte
tést a közbiztonsági őrizetben töltött idő beszámításával, 9-en pedig felfüggesz
tett börtönbüntetést kaptak. Az 1958. március 5-én kihirdetett ítéletben a legjel
lemzőbb bűntettek voltak: államrend elleni izgatás és mozgalomban való 
részvétel 8, illetve 6 személy esetében, magánlaksértés 8 esetében, valamint 
társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett rongálás, ami utóbbit az emlékmű 
ledöntésében résztvett 7 ember terhére állapított meg a bíróság. Faji izgatás miatt 
elsőfokon 5 személyt ítéltek el, ebből egy-egynek ténylegesen letöltendő, 8, 
illetve 10 hónap börtönt szabtak ki, három személy büntetését pedig felfüggesz
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tette a bíróság. Másodfokon az utóbbiak közül egyet felmentettek, a faji izgatás 
bűntettét pedig felekezet elleni izgatásra változtatták. A zsidóellenes zavargások 
tényét ekkor már a restaurált hatalom sem kívánta hangsúlyozni, ezzel magya
rázható, hogy e tárgyban viszonylag enyhe ítéletek születtek.

Az 1957-ben kiadott Fehér Könyv, amely külön fejezetet szentelt az antisze
mita megnyilvánulásoknak, két helyen is említi Hajdúnánást. A második esetben 
„Antiszemita izgatás Hajdúnánáson” alcím alatt azt állítja, hogy „a tanácsülésen 
is voltak felszólalók, akik kijelentették, nem tűrünk zsidót a községben, csak 
legyen rá időnk, kivégezzük őket. A tanácselnök az ott élő 80 zsidó vezetőjének 
azt a tanácsot adta, hogy hagyják ott a falut.”73 Ezzel kapcsolatban meg kell 
jegyezni, hogy az első tanácsülést a forradalom után 1957 február 17-én tartot
ták, amelyen elítélték az 1956. október 26-án „lábra kapott” antiszemita hangu
latot és a zsidóüldözést. De a propagandafüzet megállapítása nem is a tanácsü
lésre vonatkozhat, hanem inkább a tanácsházán működött forradalmi szervekre, 
esetleg a Forradalmi Bizottmányra, amelynek a tanácselnök, Szilágyi Gyula volt 
az elnöke.74 Valószínű, hogy zsidóellenes kijelentések a tanácsházán is elhang
zottak, már csak azért is, mert azokban a napokban a tanácsi dolgozókon és a 
forradalom választott szerveihez tartozókon kívül sokan megfordultak ott. Azt 
azonban hangsúlyozni kell, hogy a hajdúnánási zsidóellenes megmozdulások 
spontán jellegűek voltak, amiket éppen a Forradalmi Bizottmány és a nemzetőr
ség fékezett meg. A Fehér Könyvnek az az állítása sem állja meg a helyét, 
miszerint Szilágyi elvándorlásra bíztatta volna a zsidókat, vagy azok vezetőit. 
Csak azt javasolta, hogy a tömeg által fenyegetett néhány zsidó férfi hagyja el 
-  átmenetileg -  a várost. Személy szerint a Debrecenben tartózkodó Schlosser 
Jenőnek és az ott ápolt Glücklich Sándornak üzente, hogy amíg velük szemben 
le nem csillapodik a közhangulat, ne jöjjenek haza.75 Schlosser Jenő ügyével a 
városi tanács 1957 február 25-i V.B-ülése is foglalkozott, mivel ő ezek után is 
kérte visszahelyezését a Szociális Otthon élére. A V.B-ülés úgy döntött, hogy a 
Schlosserrel szemben még mindig megnyilvánuló ellenséges hangulat miatt 
„nem látja ez idő szerint politikusnak eddigi állásába való visszahelyezését.”76

A hajdúnánási zsidóság egy része ekkor már elhagyta az országot, többségük 
pedig 1957 folyamán vándorolt ki. A hitközség felszámolódott, a zsinagógát is 
lebontották. Az 1960-as évek elejére már csak 2-3 zsidó család maradt a 
városban. A nánási zsidók kivándorlását elsősorban az október 26-án kirobbant 
zsidóellenes megmozdulások és az azok kiújulásától való félelem motiválta, bár 
néhányuknál -  vallásos, ortodox zsidók lévén -  szerepet játszhatott, hogy 
hitéletük gyakorlását nem látták biztosítva. De az 1960-as évek elejére „eltűn
tek” Nánásról a parasztok is. A forradalmat követő konszolidáció részeként 
tsz-ekbe kényszerítették őket. 1960 őszén 80%-uk aláírta a belépést, s 1961-ben 
már csak az összes föld 5,5%-a maradt egyéni gazdák tulajdonában.77 Felszá
molták ezzel a helyi társadalom széles tradicionális rétegét, amely zömében 
szerényen élt, de többé-kevésbé a maga urának számított.
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F ü g g e lé k

Az 1956-os forradalom perbe fogott hajdúnánási szereplőinek néhány szo
ciológiai jellemzője

1. Foglalkozás szerinti megoszlás: 4. Kor szerinti megoszlás:
földműves 12 50 év feletti 4
munkás 8 45-49 éves 5
mezőgazdasági alkalmazott 7 40-44 éves 3
kisiparos 6 35-39 éves 4
iparossegéd 5 30-34 éves 9
értelmiségi 2 25-29 éves 9
háztartásbeli 2 20-24 éves 5
egyéb 1 20 év alatti 4

2. Származás szerinti megoszlás: 5. Nemek és családi állapot
szegényparaszt 13 szerinti megoszlás:
mezőgazdasági munkás 12 férfi 40
kis- és középparaszt 7 /ebből: nős 25
kisiparos 6 nőtlen 11
munkás 4 elvált 3
egyéb 1 élettársi kapcsolatban él 1/

nő 3
/ebből: férjes 2

3. Iskolai végzettség szerinti özvegy 1/
megoszlás:
egyetem, főiskola 2
4 középiskola 1
4 polgári 1
2 polgári 1
8 általános 1
6 elemi 11
4-5 elemi 15
1-3 elemi 5
nem járt iskolába 1
ismeretlen végzettségű 5
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