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A visszaemlékezők és történeti elemzők szerint az 1956-os forradalom idő
szakában antiszemita jelenségek legfeljebb periférikusán fordultak elő, zsidóel
lenes atrocitásra pedig legfeljebb az ország keleti régiójában -  s ott is csak 
elvétve -  kerülhetett sor. A rendszerváltás óta a kérdéssel több cikk és tanulmány 
is foglalkozott, hiányoznak viszont az olyan vizsgálatok, amelyek feltárják e 
jelenségek történeti hátterét és kiváltó okait egy adott helyi társadalomra vonat
kozó kutatás alapján.1 Az alábbiakban erre teszek kísérletet Hajdúnánás kap
csán. Vizsgálom a zsidók helyzetét és az antiszemitizmus főbb motívumait 1945 
előtt és után, s részletesebben érintem a vészkorszakot közvetlenül követő időt, 
amikor azok a vélt és valós konfliktusok keletkeztek, amelyek a helyi közvéle
ményben „zsidó bosszú” alakjában csapódtak le, s a későbbi megmozdulások 
kirobbanásában meghatározó szerepet játszottak. A vizsgálat fontosságát növeli 
az a körülmény, hogy az eddigi adatok alapján úgy tűnik, 1956-ban Hajdúnáná
son voltak a legsúlyosabb zsidóellenes megmozdulások.2

Zsidók és a zsidóellenesség a hajdúváros társadalmában 1944/45 eló'tt

Hajdúnánáson a zsidóságnak a háború előtt jelentős gazdasági szerepe volt, 
s a hajdúvárosok közül itt élt a legnagyobb létszámú zsidó közösség. Az 1941-es 
népszámlálás idején 1080-an vallották magukat izraelitának, a lakosság 5,75%-a 
(Mivel ekkor már megkezdődött a férfiak behívása munkaszolgálatra, a bevo- 
nultakkal együtt 1100 körül lehetett a számuk).3 Össznépességen belüli arányuk 
lényegesen, 2-3%-al magasabb volt mint a többi hajdúvárosban.
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A zsidó vallásúak száma és aránya a hajdúvárosokban 1941-ben:4

a
száma

zsidó vallásúak
aránya

össznépesség

Hajdúnánás 1080 5,8% 18770
Hajdúböszörmény 934 3,1% 30409
Hajdúszoboszló 490 2,8% 17631
Hajdúhadház 471 3,8% 12450
Hajdúdorog 321 2,7% 11779

A zsidók első csoportjai a XIX. század elején jelentek meg Hajdúnánáson. 
1825-ben már húsz család élt a városban, s az első zsinagóga is felépült. Bár a 
földtulajdonukra és privilégizált helyzetükre féltékeny hajdú-utódok, a főként 
középbirtokosokból álló református gazdaelit tagjai gyanakvóan tekintettek a 
zsidókra, a „Nemes Város” pénzügyi megfontolásokból engedélyezte betelepü
lésüket. 1848-ig a családok száma 588-ra nőtt, majd gyorsan emelkedett. 1880- 
ban már 798 volt a zsidók létszáma, s 1877-től elemi iskolát tartottak fenn.5 
Ekkor már meghatározó szerepet játszottak a város kereskedelmi életében, s 
ezen pozícióikat a zsidótörvényekig megőrizték.

A hitközség ortodox felfogású volt és szigorú hagyományőrző irányzatot 
követett. Ebbe az irányba tolták a beköltöző haszid zsidók is, akik külön 
imaházat hoztak létre.6 A keleties viseletű, kaftános, srámlis, hosszú pájeszú 
zsidók megszokott látványt jelentettek Nánáson, de egyben ki is voltak téve a 
zsidóellenes előítéletekben nevelekedett egyszerű nép csúfolódó-gúnyolódó 
megjegyzéseinek.7

Az eltérő vallásból és szokásrendszerből fakadó előítéletekre és ellenérzé
sekre épített az 1880-as évek elején felbukkanó politikai antiszemitizmus. 
Ónody Géza, a kerület országgyűlési képviselője járt élen a zsidókkal szembeni 
hangulatkeltésben. Ő volt a hírhedt tiszaeszlári vérvádper kirobbantója is: 1882. 
március 23-én bejelentette a képviselőházban Solymosi Eszter eltűnését, rituális 
gyilkossággal vádolva meg az eszlári zsidókat.8 Zsidógyűlölete bizonyára ösz- 
szefügg azzal, hogy 841 holdas tiszaeszlári földbirtokát adósságai miatt el kellett 
adnia, s az a zsidó hitelezők tulajdonába került. Ónodyt viszont meghagyták 
mint bérlőt a volt uradalmán, s így továbbra is megőrize a befolyását a környé
ken. 1881-ben függetlenségi programmal választották meg a hajdúnánási kerület 
képviselőjévé, majd 1883-ban az Istóczy Győző-féle Országos Antiszemita Párt 
egyik alapító tagja lett.9 Ugyanabban az évben könyvet jelentetett meg, melyben
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rituális gyilkosságok sokaságát írta a „zsidó faj” rovására, s részletesen foglal
kozott a tiszaeszlári esettel is, a véráldozat megtörténtét bizonygatva.10

A vérváddal kapcsolatos archaikus néphit valószínűleg már korábban is 
ismert volt a környéken, s feltehetően a cselédlány eltűnésekor terjedni kezdő 
szóbeszéd adta Ónodynak az ötletet, hogy a helyi ügyet országos hisztériává 
lehet fokozni.11 Antiszemita propagandája a vérvádperben hozott felmentő ítélet 
ellenére sem maradt hatás nélkül választókerületében: 1884-ben az antiszemita 
párt itt szerezte tizenhét mandátumának egyikét. A választási kampány során 
keltett zsidóellenes hangulat erősségét bizonyítja, hogy a hajdúnánási zsidók 
hozzávetőleg 20%-a beköltözött ekkor Debrecenbe.12 Onodyt 1887-ben újravá
lasztották, s mivel 1881 -tői 1892-ig látta el Hajdúnánás képviseletét, ez idő alatt 
bőven volt alkalma antiszemita nézetei terjesztésére. E nézetek visszhangra 
leltek a helyi tisztviselői rétegben és a gazdatársadalomban is, amit tanúsítanak 
a választási eredmények.13

Új viszonylatok jelentek meg a nánási zsidók és keresztények kapcsolatában 
a századfordulón, amikor ügyes kereskedők a hitelügyletek mellett már ipari 
vállalkozásokat is folytattak. Ecetgyárat ugyan már 1874-ben alapítottak, de 
döntő változás azzal következett be, hogy az 1890-es évektől a korábbi háziipar
ból megszervezték a szalmakalapgyártást.14 A fokozatosan felfutó termelés 
egyre több munkaerőt igényelt, létrehozva a tőkés-munkavállaló viszonyt zsi
dók és keresztények között. A legnagyobb, a Sohler-féle üzem 1913-ban már 
125 embernek adott állandó munkát, de ezenkívül 31 kisebb üzem is működött, 
összesen ugyanannyi munkással.15 Mivel a szalmafonás idényjellegű tevékeny
ség volt és a szalmaipar munkafolyamatainak csak egy részét lehetett gépesíteni, 
nagyszabású bedolgozóra és idénymunkásra volt szükség. A Sohler-cég közel 
másfél ezer külső munkást alkalmazott, a 32 üzem pedig együttvéve mintegy 
háromezret, zömmel kalapkötő és kalapvarró parasztasszonyokat.

A település gazdasági életét főként búza- és tengeri termesztésen alapuló 
extenzív mezőgazdaság jellemezte, lakosságának több mint 70%-át az agrárné
pesség tette ki, s ez az arány fennmaradt egészen az 1950-es évekig. A nagymé
retű munkaerő-túlkínálat leszorította a napszámot, s ez a szalmaiparban is 
éreztette a hatását. A földműves és a napszámos családok nőtagjai -  más kereseti 
lehetőség nem lévén -  alacsony bérért dolgoztak a zsidó vállalkozók részére, 
akik ráadásul válogattak az ügyes kezű asszonyok közül és csak a legjobb 
minőségű árut vették át tőlük.1“

Míg az 1880-as években az Ónody-féle politikai propaganda szította fel a 
paraszti antiszemitizmust, a századelőn már a munkaadótól függés is erősíthette. 
1911-ben kettős vérvádra került sor: előbb tavasszal, a húsvét előtti napokban, 
majd szeptemberben vádoltak meg egy zsidó kereskedőt keresztény gyereken 
elkövetett gyilkossággal.17 Bár a hamis vádak mindkét esetben hamar szerte
foszlottak, a szegény, iskolázatlan népesség körében elterjedt primitív hiedelem 
1937-ben is újabb eset kapcsán manifesztálódott. Ekkor a már négy napja 
keringő vérvád-mese lázas nyugtalanságot okozott a városban, s csak azután
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maradt abba, hogy a gazdag nánási borkereskedő, Gottdiener Sámuel özvegye, 
saját költségén két nyomozót fogadott Budapestről. Érdekes módon alighogy 
megjelentek ezek, az eltűntnek hitt leány is azonnal előkerült egy tanyáról, 
ahova cselédnek szegődött. Az ügy kapcsán a „feledékeny” apa mellett felelős
ség terheli a helyi rendőrséget és a közigazgatást is, amely napokig nem szállt 
szembe a veszedelmes híresztelésekkel, illetve az azok nyomán terjedő, zsidókat 
fenyegető hangulattal.18

Az 1930-as években Hajdúnánáson is fellépő nyilaskeresztes és nemzeti 
szocialista mozgalmaknak nem sikerült tömegbázisra szert tenniük. Viszont a 
város 1937-ben megválasztott képviselője, dr. Benkő Géza, a Magyar Élet 
Pártjának jobboldali szárnyához tartozott, akárcsak ifj. Berencsy Géza, a.kor
mánypárt nánási elnöke.19 Az ő nézeteiket visszhangozta a ’30-as évek végétől 
a Hajdúnánási Újság is, amelynek politikai cikkei egyre élesebben követelték a 
zsidókérdés megoldását. A lap a zsidóságot okolta a „keresztény magyar életet 
megfertőző” káros jelenségek miatt, az ő művüknek tulajdonította a fekete 
piacot, az árdrágítást, az áruelrejtést, a rémhírterjesztést, s már 1941-ben felve
tette internálásukat.20 Ettől kezdve a nánási zsidók az átlagosnál is több zakla
tásnak voltak kitéve, amiben szerepet játszhatott, hogy Pénzes Mihály polgár- 
mester, akinek zsidó származású volt a felesége, nem mert határozottabban 
fellépni a helyi antiszemitákkal szemben. Miután 1944. május 31-én itt is 
elkészült a gettó, a Hajdúnánási Újság tudósításában kirívó hangnemben helye
selte a zsidók elkülönítésére vonatkozó intézkedéseket. „A sárga csillagosok 
eltűntek városunk utcáiról, velük együtt egyszerre el kell tűnni annak a bom
lasztó szellemnek, amit ők képviseltek.”22

*

A helyi gettóból több mint ezer zsidót szállítottak el. Egy részüket Ausch
witzba vitték és elpusztították, míg kisebb csoportjuk a Bécs melletti Strasshoff- 
ban és más ausztriai táborokban túlélte a holocaustot.23 A munkaszolgálatosok 
és a deportáltak közül átlagban csak minden ötödik tért vissza Hajdúnánásra, 
összesen kb. 220 fő. Néhányan már ekkor a kivándorlás mellett döntöttek, mint 
például a hitközség utolsó rabbija, Halpert Salamon, aki az USA-ban telepedett 
le. Az 1946-os adatok szerint már csak 206 zsidó élt a városban, az összlakos
ságnak mindössze 1,1%-a.24 A munkaszolgálatosok elsőcsoportja 1944 novem- 
berében-decemberében érkezett haza, a többség viszont csak hónapokkal ké
sőbb. A visszatért vidéki zsidókat sem fogadta osztatlan lelkesedés. Új típusú 
zsidóellenesség jelent meg, amely főként a társadalom alsóbb rétegeiben mutat
ható ki. Ebben szerepet játszottak korábbi antiszemita érzelmek, de az is, hogy 
általában a szegények közül kerültek ki azok, akik a zsidók távollétét kihasznál
va, eltulajdonították javaikat. A hazatérők nem egy esetben teljesen kifosztva 
találták lakásukat, és természetes módon megpróbálták visszaszerezni jogos
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tulajdonukat. Akiknek viszont lopott holmi volt a birtokukban, nem igyekeztek 
visszaadni. Számukra a visszatérő zsidókkal való találkozás kényelmetlen volt, 
belső feszültségeket és lappangó bűntudatot idézett elő. Feszültségeik enyhíté
sére és bűntudatuk kompenzálásaként a visszatért zsidókat a legkülönfélébb 
vádakkal illették.25

A legáltalánosabb a „zsidó bosszú” vádja volt, ami alkalmas lehetett arra, 
hogy félelmet keltsen és ellenszenvet váltson ki a zsidókkal szemben azok 
körében is, akik addig nem viselkedtek velük ellenségesen. Azért is hatásos volt 
ez a vád, mert a visszatért zsidók közül többen olyan állásokba kerültek -  például 
a rendőrségen - , amelyeket elvileg megtorlásra is felhasználhattak. Helyenként 
egyéni bosszúállás is előfordult, de sok esetben a hatalmi pozíció önmagában is 
elegendő volt a „zsidó bosszú” fetételezéséhez. Ezek az általános tényezők 
Hajdúnánáson is jelentkeztek, az itteni szóbeszéd azonban szinte legendává 
terebélyesedett, s utólag meglehetősen nehéz volt felfejteni a szálait. A „zsidó 
bosszú” emléke még ma is elevenen él Hajdúnánáson az idősebb generáció 
tudatában. Szögezzük le rögtön: kollektív bosszú a hiedelmekkel ellentétben 
valójában nem következett be, sem a kollektív felelősségrevonás formájában, 
sem abban a formában, hogy a zsidók közösen léptek volna fel. Azért épülhetett 
be mégis oly határozottan az emlékekbe, mert a köztudat egy erős érzelmeket 
keltő kollektív élményt kapcsolt hozzá: nánási férfiaknak a Szovjetunióba 
történt tömeges elhurcolását. Éveken keresztül azt beszélték ugyanis a városban, 
hogy a munkaszolgálatból visszatért zsidók vitették el az oroszokkal a férfiakat, 
így állva bosszút a zsidpüldözésekért. Ez a vélt összefüggés az 1956-os meg
mozdulás döntő momentuma volt, ezért érdemes részletesebben elemezni.

Az 1944. október 31-i szovjet megszállást követő második éjszakán követ
kezett be a város lakosságát ért tragédia. Szuronyos, puskás katonák járták a 
várost, és otthonaikból szedték össze a férfiakat, összesen kb. ötszázat. Váloga
tás nélkül vittek mindenkit, öregeket és egészen fiatalokat egyaránt. Menet 
közben azt mondták nekik, hogy a Nánás-Debrecen vasútvonal helyreállítására 
viszik őket. Részben már ekkor, de nagyobb részt csak a debreceni gyűjtőtábor- 
ban szelektálták őket: általában az ötven év felettieket és a 16 évnél fiatalabbakat 
elengedték. Végül mintegy 350 főt vagonokba zárva november 18-án útnak 
indítottak a Szovjetunióba. A Dnyeszter-parti Benderi hadifogolytábora volt a 
célállomás, ahonnan alig húszán tértek haza, a többiek életüket vesztették a 
rendkívül rossz körülmények miatt.26

Érthető, hogy kezdettől foglalkoztatta a lakosságot, vajon miért érte ez a 
szörnyű csapás városukat, mivel sok családnak volt közelebbi vagy távolabbi 
hozzátartozója a veszteséglistán. A közvetlenül érintett, kereső nélkül maradt 
családok többnyire nyomorúságos helyzetbe kerültek. Az elhurcolások valódi 
hátteréről azonban a helybeliek nem rendelkeztek információkkal, nem tudták, 
hogy a szovjet belügyi szervek tömeges fogolyejtéssel igyekeztek kielégíteni a 
hátország munkaerő-szükségletét, s ha a tervezett kontingenst nem sikerült 
frontkatonákkal kitölteni, akkor -  megsértve a hadijogot -  civilekkel pótolták a

145



hiányt. Az ugyan kiderült, hogy máshonnan is vittek el embereket, ám a környé
ken egyetlen települést sem ért ekkora méretű veszteség. A város szinte minden 
szegletét érintették az elhurcolások, csupán egy-két városszéli utca és a tanyák 
maradtak ki, ahová, valószínűleg az idő rövidsége miatt, már nem jutott el az 
összegyűjtést végrehajtó különítmény.

A visszaemlékezések elemzése arra is rávilágít, hogy az első időszakban nem 
volt egyértelmű a „zsidó bosszú” verziója, létezett az a magyarázat is, amely 
kizárólag a szovjet katonák megtorló akcióját látta az eseményekben. Ennek 
eredete a következő: az elhurcolást megelőző napon egy nánási állatorvos 
megölt két szovjet tisztet, akik feleségén akartak erőszakot elkövetni, majd 
elmenekült. A házát a katonák felgyújtották, tisztjeiket pedig a közeli utcasarkon 
temették el. A sírhalom 4-5 hónapig ott maradt a lakosság szeme előtt, s az a 
hír terjedt, miszerint az említett esetet bosszulták meg az oroszok az elhurcolá
sokkal.27

Később viszont mégis a „zsidó bosszú” érvelés került előtérbe. Schlosser 
Jenő egykori üvegkereskedőt vádolták s vádolják sokan ma is azzal, hogy 
állítólag házról-házra vezette a katonákat azon az éjszakán, s ő mondta meg, 
kiket kell elvinni. Tudni vélik azt is, hogy akkor ugyan szovjet katonai egyen
ruhát viselt, de néhány asszony felismerte. A zsidóknak tulajdonított bosszú 
hiedelme tehát elsősorban az ő személyéhez kapcsolódott. Ennek az egyébként 
bizonyítatlan vélekedésnek annyi utólag megállapítható alapja van, hogy 
Schlossert annak idején a szovjet városparancsnokság tolmácsként alkalmaz
ta,28 ezért gyakran láthatták szovjet katonák, tisztek társaságában, azokkal 
együttműködésben. Az elhurcolt férjeikért, fiaikért aggódó s visszaszerzésükért 
fáradozó asszonyok közül kezdetben többen, bizalommal fordultak hozzá segít
ségért. Kérésünknek ajándékkal, főleg élőállattal is nyomatékot adtak, amit 
Schlosser elfogadott, sőt hitegette is az asszonyokat, noha valójában tehetetlen 
volt. A csalódott asszonyok ellenszenve aztán mindinkább ellene fordult. Úgy 
vélték, hogy bár tudna, még sem segít rajtuk.29 Schlossert 1945 elején az akkor 
szerveződő rendőrség nyomozó osztálya élére nevezték ki, amiben a szovjet 
katonasággal való kapcsolata is nyilvánvalóan szerepet játszhatott.30 Haragosa
inak száma növekedett, ugyanis az ő feladata lett felkutatni és letartóztatni a 
múlt rendszer politikai bűnöseit. Az ő hivatali ideje alatt, január utolsó napjaiban 
hurcolták el Hajdúnánásról a német nevűeket, s a névsor összeállításában ő is 
részt vett. Felvetődhet, hogy a két elhurcolás a „népi emlékezetben” összekap
csolódott, s ezért vádolták meg Schlossert visszamenőlegesen. Ennek ellent
mondani látszik a két elhurcolás feltűnő különbsége: míg november elején 
válogatás nélküli és tömeges fogolyejtés történt, addig január végén lista készült 
a helyi hatóságok bevonásával, s kevesebb, „mindössze” 15 személyt deportál
tak a Szovjetunióba. Sőt, voltak köztük nők is, amire az előző elhurcoláskor nem 
volt példa. Továbbá érintve volt az ügyben a város egész akkori vezetése, 
nemcsak Schlosser.31 Ennek ellenére a novemberben elhurcolt és soha vissza 
nem tért több mint háromszáz férfi hozzátartozói Schlosserben vélték megtalálni
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a bűnbakot tragédiájukért, s rajta keresztül nyert megerősítést a „zsidó bosszú” 
verziója. Nem mellékes, hogy a zsidók visszatérését követő első években 
Schlosser töltötte be az Izraelita Hitközség elnöki tisztét, ami csak súlyosbította 
a .vádakat, s fokozta a zsidóellenes érzelmeket a lakosság számottevő részében.

Megítélésem szerint a hiedelem keletkezésének döntő motívuma Schlosser 
leváltásának körülményeiben érhető tetten. 1945. március 13-án a Nemzeti 
Bizottság egyik tagja -  a jegyzőkönyv szerint -  arra hivatkozva kezdeményezte 
elmozdítását, hogy „a közhangulat elkeseredett az utóbbi időben történt inter
nálások miatt, és ha ezt zsidó vallású magyar intézi, ki a jelenlegi politikai 
osztály vezetése élén áll, könnyen antiszemitizmusra adhat alkalmat.” A felszó
laló többek közt az utcán, asszonyok szájából elhangzó fenyegető kijelentést 
idézett: „Majd meglátják a zsidók, hogy mi lesz velük, ha az oroszok kimennek.” 
Némi vita után, melyben -  ezt hangsúlyozni kell -  semmi kifogás nem merült 
fel Schlosser addigi tevékenységével szemben, a bizottság azonnali felmentése 
mellett szavazott.32 Mivel leváltása az internálásokat követően történt, arra 
következtethetünk, hogy az internáltak hozzátartozói, valószínűleg a kétségbe
esett feleségek terjesztették széltében-hosszában a Schlosserrel kapcsolatos hírt, 
amely így bejárta a várost. Abban, hogy széles körben elhitték, természetesen 
szerepet játszhattak a hagyományos előítéletek, valamint a zsidók visszatérését 
követő újabb keletű zsidóellenes reakciók.

*

A hazatérő zsidóknak új egzisztenciát kellett alapítaniuk. Természetes törek
vésük volt, hogy visszakapják ingóságaikat, helyrehozzák és berendezzék ki
fosztott, megrongált lakásaikat, mielőbb hozzájussanak elvett üzleteikhez, mű
helyeikhez és felszereléseikhez. Ehhez azonban nem kaptak megfelelő 
segítséget sem a központi kormányzattól, sem a helyi közigazgatási szervektől. 
Bár a helyi pártok gyűjtést szerveztek számukra, az újrakezdéshez szükséges 
anyagiak nagy részét külföldi segélyszervezetektől kapták. A hajdúnánási zsi
dók általában a régi életüket akarták folytam: visszatértek korábbi foglalkozá
sukhoz, iparengedélyt váltottak, kereskedtek. Néhányan viszont a szerveződő új 
hatalom révén 1945 elején olyan állásba kerültek, ami korábban el volt zárva 
előlük. Vezető pozícióba azonban Schlosser mellett csak Friedländer Sámuel 
jutott, aki a kommunista párt városi szervezetének egyik alapítója és vezetőségi 
tagja volt,33 ő lett a közmunkahivatal irányítója. Ketten 1945 januárjától a 
rendőrségen nyomozói beosztást kaptak, a szintén kommunista párttag, volt 
fuvaros Stuhlberger Dávid, valamint a kereskedő Glücklich Sándor. Az utóbbiak 
alkalmazása azonban csak rövid ideig tartott, mert egy éven belül elbocsátották 
őket.34

A kommunista és a szociáldemokrata párt vezetőségi tagjai között ugyan 
akadt egy-egy zsidó származású, de pártvezetők nem közülük kerültek ki. 
Legnagyobb számban egyébként az SZDP-be léptek be, ami helyileg főként a
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kisiparosok és kiskereskedők pártja volt, s emellett nem követelt olyan világné
zeti azonosulást tagságától, mint a kommunista párt, amelyben a vallásos zsidók 
nem igazán érezhették jól magukat. Voltak olyanok is, akik a holocaust sokkja 
után éppen a kommunista pártban látták a boldogulás útját, arra számítva, hogy 
ez a párt lesz az, amely j óv áteszi a zsidóság sérelmeit és megakadályozza az 
antiszemitizmus újraéledését. Hamar kiderült azonban, hogy az MKP helyi 
szervezete, mely ugyanarra a szegényparaszti-agrárproletár bázisra épült, mint 
a Parasztpárt, egyáltalán nem mentes a zsidóellenes előítéletektől. A már emlí
tett Friedlánderről például azt terjesztették a párton belül, hogy vezetői tevé
kenységében bosszúvágy hajtja, s olyan bosszúra utaló kijelentést adtak a 
szájába, amit bizonyosan nem mondott, ugyanis -  ismerve az adott viszonyokat 
- , kizárt, hogy ezek után megmaradhatott volna a hivatal élén.3“’ Jellemző, hogy 
ez a rosszindulatú mendemonda is elegendő ok volt arra, hogy eltávolítsák a 
pártból.36 Miután két újrafelvételi kérelmét is elutasították, novemberben a 
szociáldemokratáknál jelentkezett. Sokat mondó tény, hogy az országgyűlési 
választások után az SZDP felvette tagjai sorába, sőt vele egy időben igazolt át 
a szociáldemokratákhoz Schlosser Jenő is.37 Ez azt jelzi, hogy ebben a pártban 
kevésbé adtak hitelt a zsidókkal kapcsolatos ellenséges híreszteléseknek.

A Schlossert, illetve személyén keresztül a zsidóságot érintő súlyos vádat 
azonban a város közvéleménye előtt sem ekkor, sem később nem sikerült 
eloszlatni, sebben felelősség terheli a helyi sajtót is, amely 1946 júliusától indult 
újra Nánási Szabadság címmel. Miközben a lap számos cikkben beszámolt a 
hadifogoly-kérdésről, egyetlen sort sem szentelt ennek az ügynek a tisztázására. 
Az újság egyébként kezdettől fogva a helyi MKP-szervezet befolyása alatt állt, 
s annak titkára, Cifra Sándor személyes konfliktusban állt a visszatért zsidókkal. 
Cifra 1944 júliusában, mint szalmakisiparos, 25 ezer pengő értékű árut vásárolt 
a zsidó szalmagyárosok zár alá vett, majd a helyi hatóságok által megvételre 
felajánlott készletéből. A Zsidó Szövetség azonban hiába emelt kifogást az 
előbbi esetre hivatkozva Cifra igazoló bizottsági tagsága ellen, a bizottság nem 
állapított meg politikai aggályt vele szemben.38 Az 1947. évi választásokig Cifra 
maradt az MKP nánási szervezetének élén, majd megyei országgyűlési képvi
selő lett, s elkerült a városból.

A Nemzeti Parasztpártban, akárcsak másutt az országban, itt sem találunk 
zsidókat. Érdekes viszont, hogy Schlosser Jenő 1945 januárjában a Kisgazda- 
pártba lépett be. Feltehetőleg mint hitközségi elnöknek -  szovjet kapcsolatai 
ellenére -  sem volt keresnivalója a kommunista pártban, s talán kezdetben az 
SZDP-t is túlságosan baloldalinak tartotta. Figyelemre méltó az is, hogy a 
Kisgazdapárt Schlossert a városi képviselőtestületbe is delegálta, s csak novem
ber elején hívta onnan vissza. Megítélésem szerint ez szintén arra utal, hogy a 
személyével kapcsolatos híresztelések nem az első időszakban, hanem csak 
jóval később terjedtek el. Mindenesetre a választási kampány idején a pártnak 
már figyelnie kellett erre a tényezőre.
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Zsidók és nemzsidók viszonyában a legtöbb embert közvetlenül érintő konf
liktust az eltulajdonított ingóságok visszaigénylése jelentette: közel ötven felje
lentés futott be az ügyben a rendőrkapitányságra, kisebb részben a Zsidó 
Szövetség, nagyobb részben magánszemélyek részéről.39 Sajnos, a megfelelő 
iratok hiányában nem lehet megállapítani, hogy hány esetben indult nyomozás 
és ezek mennyiben vezettek eredményre. A rendőrségen szolgálatot teljesítő két 
zsidó származású közül többnyire Glücklich vehetett részt ilyen nyomozásban, 
mivel Stuhlberger, Schlosser leváltását követően, átkerült a rendőrség politikai 
osztályára, s beosztott nyomozóként népbírósági ügyekben folytatott vizsgála
tokat 1945 júliusáig. Glücklich fél évvel tovább állt a rendőrség alkalmazásában, 
s csak 1946 januárjában szerelt le. Az előbbiek alapján sejthető, hogy az ő 
tevékenységük is ellenszenvet szült és sokan őket is bosszúállóknak tekintették.

*

A háború utáni években újjáéledt antiszemitizmus eltérő módon jellemezte 
a társadalmi struktúra alsóbb szintjeit, illetve a középosztályt. Értelmiségiek, 
közalkalmazottak igyekeztek palástolni zsidóellenességüket s nyíltan nem adtak 
neki hangot, viszont a szegény, alacsony iskolázottságú rétegekben, elsősorban 
az agrárnépesség és a szakképzetlen munkásság körében jelentkező „népi” 
antiszemitizmus akár súlyos atrocitásokhoz is vezethetett.40 1946-ban több 
megmozdulásra került sor az ország keleti felében. Ózdon, Miskolcon és Kun
madarason véres jelenetek játszódtak le, sőt az utóbbi két esetben a pogrommá 
fajult eseményeknek több halálos áldozata is volt. Újra felütötte a fejét a vérvád, 
amellyel könnyen fel lehetett heccelni a tanulatlan s akkor súlyos megélhetési 
gondokkal küszködő tömegeket. Kelet-Magyarország agrárjellegű vidékein, 
főként a falvakban és a mezővárosi településeken többnyire ez volt a zsidóelle
nes zavargások közvetlen kiváltója (pl. 1946-ban Kúnmadarason, 1948-ban 
Szegváron).

A „népi” antiszemitizmus hasonlóan durva megnyilvánulása ugyan Hajdú
nánáson a koalíciós időszakban nem fordult elő, ám jelenléte itt is kimutatható. 
Szerepet játszottak benne általános tényezők, mint a zsidókkal szembeni hagyo
mányos előítéletek, a korábbi korszakból származó sztereotípiák és érzelmek, a 
háború utáni nyomorúságos viszonyok keltette szociális elégedetlenség, vala
mint olyan speciális helyi kérdések, mint az elhurcoltak ügye. A „zsidó bosszú” 
elhurcolásokkal összefüggő vádja nyilvános fórumon is elhangzott 1947. febru
ár 27-én, amikor a köztársaság elleni „összeesküvés” elítélése céljából összehí
vott nőgyűlésen a zsidó segélyszervezet (JOINT) képviseletében 7-8 fős kül
döttségjelent meg Schlosser Jenő vezetésével. Férjüket már harmadik éve hiába 
váró asszonyok, akik úgy tudták, hogy azokat a zsidók vitették el az oroszokkal, 
antiszemita kijelentéseket tettek, s tüntetőleg kivonultak a teremből, amiért 
később izgatás címén népbíróság elé idézték őket.41 1947 nyarán a hadiözvegyek 
zúgolódása kapott zsidóellenes élt a városban. Június 12-én a legeltetési társulat
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udvarán a hadisegélyek felemeléséért gyűjtöttek aláírásokat, s az egybegyűlt 
mintegy 100 fős tömeg hangulata részben a baloldali pártok, részben a zsidók 
ellen fordult. Mikor az asszonytüntetés egyik szószólóját az államvédelmi 
szervek a rendőrségre kísérték, a tömeg ki akarta szabadítani, s a rendőrség csak 
nehezen tudta helyreállítani a rendet.4-

A következő év őszén Hajdúnánáson újra terjedt a vérvád, s most a háború 
előtti esetektől eltérően bírósági tárgyalás követte.43 1948. szeptember 5-én, az 
„Új kenyér ünnepén” egy ötéves fiú eltűnt a vásári forgatagban, s a jóhiszemű 
megtaláló csak másnap este tudta visszavinni szüleihez. Miközben az aggódó 
apa fiát keresve járta a várost, a piacon már azt híresztelték az asszonyok, hogy 
a zsidók ragadták el a gyermeket, „mivel a zsidóknak jelenleg van ez a bizonyos 
7 esztendőnek az évfordulója, amikor keresztény vérre van szükségük”. A hírt 
a városi hajdú ki is dobolta, amiért a mendemondáknak hitelt adó apával együtt 
a debreceni népbíróság elé állították. Az utóbbit felmentették, a városi hajdút 
azonban rémhírterjesztésért hat hónapi fogházra ítélték. Érdekessége az ügynek, 
hogy mindkét vádlott aktív kommunista párttag volt, s a bírósági döntés után a 
párt helyi szervezete és a zsidóság egy csoportja igazolást adott ki olyan 
tartalommal, hogy az elítélt nem antiszemita, s az ellene felhozott vádak alap
talanok. A feljelentést tevő Rosenberg Dezsőné viszont a főtárgyaláson már nem 
volt kihallgatható, mert időközben családjával együtt kivándorolt Norvégiába.

*

A hajdúnánási zsidók háború utáni kivándorlási hulláma 1947-ben erősödött 
fel, majd 1948-49-ben tetőzött. Különböző okokkal magyarázható ez a folya
mat: egyrészt a hatalom nyílt diktatúrává fajulásával s az államosítással, ami 
gazdasági létalapjától fosztotta meg a kereskedők s az iparosok jó részét, 
másrészt a „népi” antiszemitizmussal, amelynek jelenléte a helyi társadalomban 
közvetlen veszélyt jelenthetett, továbbá vallási tényezőkkel is, ugyanis az orto
dox zsidók a politikai életben bekövetkezett fordulattal egyre kevésbé látták 
biztosítva vallásgyakorlásuk lehetőségét. 1946 és 1949 között összességében a 
nánási zsidók több mint 50%-a hagyta el a szülőföldjét, s befogadó országuk 
részben az újonnan alakult Izrael, részben az USA vagy más fejlett tőkés ország 
lett. Az itt maradók, mintegy 80 fő, többségükben őrizték ortodox hitüket, de 
társadalmi elkülönülésük a nemzsidó lakosságtól csökkent. A keleties külsejü
ket a háború után már „levetkőzték”, foglalkozási szerkezetük azonban továbbra 
is elütött a helyi átlagtól. Pontos adatok erre vonatkozóan ugyan nem állnak 
rendelkezésre, de számításaim szerint az ötvenes évek elején a kereskedők közel 
30%-át sorolhatjuk a zsidók közé vallási vagy származási alapon. Különösen a 
ruha-, bőr-, és vegyeskereskedésben tűntek ki, de több szabót, kocsmárost és 
boltvezetőket is találhatunk közöttük.44

Az 1948-as fordulattal cezúra következett be. Ettől kezdve a zsidó-kérdés 
tabuvá minősült, megszűnt körülötte a nyilvánosság. A zsidóellenesség viszont
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nem tűnt el a társadalomból, legfeljebb a „népi” antiszemitizmus is rejtőzködővé 
vált, visszahúzódott a magánszférába. Nyíltan nem vetődhettek fel a zsidó 
bosszúval kapcsolatos nézetek sem, csak suttogtak róla. Az első adandó alka
lommal, 1956-ban azonban, amikor a hatalmi rendszer összeomlott, felszínre 
törtek az addig elfojtott indulatok.

1956. október 26-án Hajdúnánáson a tüntető tömeg előbb a begyűjtést, az 
adóbehajtást és a tagosításokat intéző tanácsi alkalmazottakat fenyegette, majd 
egyes csoportjainak hangulata zsidóellenes irányba fordult. Zavargások törtek 
ki, melyek során négy zsidót súlyosan bántalmaztak, köztük hárman kórházi 
ápolásra szorultak, továbbá három házban a berendezést összetörték, és foszto
gattak is. Leginkább Schlosser Jenőt fenyegette a tömeg, de neki sikerült 
elmenekülnie, hiába kutattak utána napokig. Keresése közben viszont több 
zsidót inzultáltak. Elmenekült a vendéglátóipari vállalat igazgatója, Nánási 
Lajos is, lakását azonban feltörték, akárcsak Schlosserét. Az említett két volt 
rendőrnyomozót viszont elérte a népharag: Glücklichet összeverték, Stuhlber- 
gert pedig csaknem felakasztották. A megmozdulások idején mindkettőjükkel 
szemben azt a vádat hangoztatták, amit Schlosser ellen, tudniillik, hogy „az 
embereket elvitette”.45 Ez a „zsidó bosszú” sztereotip formulának az általánosító 
természetével függ össze: kiterjeszthető akár több személyre is a konkrét vád; 
Schlosser után főként az a két személy jöhetett szóba, akik mint munkaszolgá
latosok az elsők között jöttek haza, s szintén a rendőrségen dolgoztak. De 
bántalmazták a vallásos zsidók olyan közismert képviselőit is, mint Weisel 
Bernât hittantanárt és Jakabovits Lipót metszőt, aki a rabbi szerepét is betöltötte. 
A tettlegességbe fajuló zavargásokat, melyekben legalább száz-százötvenen 
vettek részt, csak a megalakuló forradalmi szerveknek sikerült megfékezni. Az 
antiszemita megmozdulás résztvevőire jellemző, hogy vagyontalan, zömmel 
szegényparaszti, napszámos családból származtak és átlagban 3-4 elemit végez
tek. A hangadók életkora nagyjából 40-50 év körül mozgott, de a résztvevők 
közt voltak 16-20 éves fiatalok, köztük iparossegédek és segédmunkások is.46

A helyi közvélemény az események előzményeként egyértelműen az elhur
colásokat, illetve a Schlosser elleni hangulatot tartja számon. Ennek fontos 
szerepe volt abban, hogy a tüntetők egy része a zsidók ellen fordult, de a 
zavargásokba a „népi” antiszemitizmus különböző elemei is belejátszottak. 
Főként a háború előtt felnőtt generációban élhettek elevenen a tradicionális 
előítéletek a zsidósággal szemben, de a kollektív képzeteket fenntartották az 
eltérő vallási szokások, valamint a gazdasági és életmódbeli különbségek is. A 
lakosság jelentős részét kitevő földművesek és mezőgazdasági munkások úgy 
érezték, hogy a zsidó kiskereskedők és boltosok könnyebb munkával, lényege
sen jobban élnek mint ők. Ráadásul e rétegek tudatában a kereskedő- és a 
kommunistaellenesség egyaránt összekapcsolódott a hagyományos antiszemi
tizmussal. Elégedetlenségüket fokozta a kommunista párt katasztrofális agrár- 
politikája, amely nemcsak a módosabb gazdákat tette tönkre, de 1952-re a 
rendszer bázisának tekintett „dolgozó parasztok” életszínvonalát is jóval a
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háború előtti szintre süllyesztette. A nyomorúságos helyzetükből, valamint az 
egyéni -  családi sérelmekből fakadó indulatuk tört felszínre, s keresett elégtételt 
-  egy korábbi antiszemita háttérkultúra felelevenedéseként -  a zsidóság elleni 
megtorlásuk is.
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Zoltán Völgyesi:

ON THE BACKGROUND OF A 1956 ANTI-SEMITIC
MOVEMENT

The author has discussed the 1956 events in Hajdú-Bihar County several 
times. Now he turns his attention to the cause of the anti-Semitic movement 
during the 1956 Revolution in the town of Hajdúnánás, an unparalleled event at 
that time. The author describes the social structure of the town, and illuminates 
local historic events after World War II for the first time. He mentions the 
members of local authorities, the displacements carried out by the Soviet Army, 
and claims these measurements and subsequent latent grievances to be the 
causes of the anti-Semitic outburst in 1956.
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