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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 
 
 
 
 
 

Tisztelt Olvasó! 
 

A kötet, amelyet a kezében tart, egy hiánypótló gyűjteménykötet, 
olyan történelmi előadások válogatása, amelyek közös jellemzője, 
hogy egy máig érthetetlen időszak köré csoportosulnak. A XX. szá-
zad közepének a történelme minden magyar számára fájdalmas 
örökséget jelent. A deportált zsidók, a háborúban, majd a szovjet 
hadifogságban életüket vesztett emberek, a Rákosi-korszak ártatlan 
áldozatai, az ’56-os elesettek és a megtorlások során kivégzett igaz 
forradalmárok mindannyian a magyar nép fájdalmas veszteségei. 

Olyan időszak volt ez, amelynek a megismerése és megértése 
nélkül nem léphetünk tovább egy szebb, boldogabb és emberibb 
jövő felé. A fájdalmas múlt, a sokunk számára máig feldolgozhatat-
lan sérelmek reális értékelése azonban nem egyszerű feladat. Ne-
künk, Hajdúnánás lakóinak különösen nem az. A XX. század közé-
pén településünk is a legviszontagságosabb évtizedeit élte át, mint-
egy háromezer embert veszített a város, s becslések alapján közel 
kétezerre tehető azok száma, akik az életüket áldozták közülük. 

Több mint ezer polgárunkat vesztettük el a deportálások során, 
a második világháborúban pedig közel 600 emberi életet áldoz-
tunk a hazáért. Családapák és szépreményű fiatalemberek ontották 
vérüket a háború végén már túlerőben lévő ellenséggel szemben, 
és a szovjet megszállással sem értek véget szenvedéseink. A Vö-
rös Hadsereg rémtetteiről a mai napig rettenetes történetek élnek a 
városban, az 1944. november 3-i éjszaka eseményeiről, a 400 ár-
tatlan civil hadifogságba hurcolásáról pedig minden évben közö-
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sen emlékezünk meg. A Rákosi-korszak megfosztott jogainktól és 
elvette földjeinket, továbbá városunk mellett, Tedejen kényszer-
munkatábort hozott létre, ahol védtelen embereket, sőt egész csa-
ládokat tartott embertelen körülmények között, állandó rendőri fel-
ügyelet mellett. 1956-ban a város megmozdult és egy emberként 
utasította vissza a jogfosztásokat, a kollektivizálásokat, a tagosítá-
sokat, egy szóval a szovjetizálást. A következmény példátlan meg-
torlás, becsületes emberek meghurcolása és megbélyegzése lett.  

Nemrégiben, 2011. november 3-án a múlttal való szembenézés 
elősegítése céljából a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény kiállítótermében megnyitottuk a „Kitaszítottak” című 
modern történelmi kiállításunkat. A múltról való közös gondolko-
dás azonban folytatódott és a Debreceni Egyetemhez és más felső-
oktatási intézményekhez kötődő oktatók, valamint a kiállítás létre-
hozásában közreműködő kutatók részvételével 2012. június 8-án 
városunkban történész-konferenciát rendeztünk. Az itt elhangzott 
előadásokat igyekeztünk kötetbe rendezni, hogy a hazánk és vá-
rosunk életében is meghatározó korszak történelmével hivatássze-
rűen foglalkozó szakemberek véleményét, kutatási eredményeit 
azok is megismerhessék, akik a konferencián nem lehettek jelen.  

Az alábbiakban olyan debreceni és budapesti szaktörténészek 
tanulmányait közöljük, akik igyekeztek mindannyiunk számára 
jobban érthetővé tenni mindazokat az országos és helyi eseménye-
ket, amelyekről eddig többnyire csak személyes élményeink, vagy 
szüleink, nagyszüleink elbeszélései alapján alkothattunk képet. A 
tanulmánykötetet abban a reményben nyújtom át az olvasónak, 
hogy a történettudomány eredményei hasznosan egészítik ki, és 
tágabb megvilágításba helyezik eddigi ismereteinket, elősegítik múl-
tunk hiteles és reális értékelését, és közelebb visznek egy nehezen 
érthető időszak megértéséhez. 

  

Szólláth Tibor 
országgyűlési képviselő,  

Hajdúnánás polgármestere 



PALLAI LÁSZLÓ 
 
 

„A MODERNKORI NÉPVÁNDORLÁS.”  
A KISEBBSÉGEK SORSA ÉS ETNIKAI ÁTRENDEZŐDÉS 

KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN  
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ KORÁBAN 

 
 

A nemzeti, nemzetiségi kérdés, a nemzetállami gondolat régiónk 
meghatározó problémája a modern nemzeteszme megjelenése, az-
az a 18–19. század fordulója óta. Ez annak ellenére igaz, hogy az 
elmúlt bő két évszázad során Közép- és Kelet-Európában soroza-
tos és jelentős területi átrendeződések mentek végbe. Sem a sok-
nemzetiségű birodalmak (Habsburg-birodalom, Török Birodalom 
stb.), sem a két világháború közötti kisállami rendszer, sem a má-
sodik világháború után kialakult bipoláris világrend részeként 
megvalósult szovjet típusú berendezkedés, sem a posztszocialista 
állami lét, de napjaink EU-integrációs folyamata sem tudta ezt a 
problémát megnyugtatóan rendezni. Nem ment végbe a nyugat-
európai régióval ellentétben (a korábbi francia–német történelmi 
érintkezésekre, konfliktusokra gondolva) az a történelmi megbéké-
lés, mely megnyugvást jelentene a fent említett kényes kérdések 
megoldására. Éppen ellenkezőleg, azt tapasztaljuk, hogy számos 
régi, sok évtizedes események, régen élt történelmi, egyházi sze-
mélyek, írók, politikai közszereplők megítélése heves aktuálpoli-
tikai viták részévé válik, melyek jelentősen megterhelik régiónk 
országainak kapcsolatait. A kívánt „történelmi megbékéléstől” tér-
ségünk népei láthatóan még messze állnak.  

A közép- és kelet-európai régió társadalmainak megbékélését 
leginkább gátló történelmi örökségek sorában meghatározó szere-
pe van a 30-as évek második felének és a második világháború 
alatti kisebbségekkel szemben alkalmazott politikáknak. Itt első-
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sorban a kollektív kisebbségi jogvédelemre, a kisállami berendez-
kedés bukására, a kollektív bűnösség elvének alkalmazására, ill. a 
kisebbségekkel szemben alkalmazott tömeges megtorlásra, retor-
ziókra kell gondolni. Ezeknek a folyamatoknak hosszabb törté-
nelmi háttere van.  

A kisebbségek nemzetközi jogvédelmének hosszú előtörténete 
van. Ennek gyökerei visszanyúlnak a 17. századra. A kisebbségek 
ekkor elsősorban vallási kisebbségeket jelentettek. A felekezethez 
való tartozás jogát és lehetőségét alapvetően meghatározta az 1555-
ös augsburgi vallásbéke döntése. A gyakori területi átrendeződések 
problémát jelentettek, ha az uralkodó és alattvalóinak vallása eltért 
egymástól. A nemzetközi szerződések a kisebbségek védelme alatt 
a meglévő valláshoz való jogot próbálták biztosítani a területi vál-
tozások esetén. A 18–19. századi nemzetközi egyezmények ki-
sebbségvédelemre vonatkozó pontjai elsősorban a Török Biroda-
lom keresztény alattvalóinak valláshasználatára vonatkoztak.1 

Az első világháborút követően jelentős területi átrendeződések 
mentek végbe Közép- és Kelet-Európában. A hagyományos sok-
nemzetiségű birodalmak felbomlottak. A helyükbe lépő új képződ-
ményeket azonban nem nevezhetjük valóságos nemzetállamoknak, 
hanem kisállamoknak, ill. utódállamoknak. A régió népességének 
kb. 25%-a kisebbségi sorban élt. Létszámában a legnagyobb a né-
metség volt. Sajátos körülmény, hogy a Monarchia nemzetiségi 
politikusai az önálló államisághoz való jog felvetésénél érvrend-
szerként többek között az etnikai viszonyokra hivatkoztak, a konk-
rét határok meghúzásánál azonban erről már megfeledkeztek. 
Döntő volt a stratégiai, közlekedési, katonai szempontoknak való 
megfelelés. Ezt a tényezőt egyértelműen igazolja a magyarországi 
vasútvonalak jelenlegi elhelyezkedése. 

                                                            
1  Ezekről a szerződésekről lásd: Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségvé-

delem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században. Budapest, 
2003. 38–58. 
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A békerendszert megalkotó hatalmaknak szembe kellett nézni-
ük azzal a körülménnyel, hogy a kisebbségi kérdés és a nemzeti-
ségek jogainak nemzetközi szabályozása megoldandó probléma 
maradt.2 Wilson amerikai elnök a felállítandó Népszövetségben 
látta azt a garanciát, mely nem pusztán a nemzetközi konfliktuso-
kat képes meggátolni, hanem a kisebbségi jogvédelem hatékony 
intézményi garanciája is lehet. Mindkét elképzelése kudarcot val-
lott. Hasonlóan nem valósult meg az az elképzelése sem, hogy a 
nemzetek önrendelkezési elve (az ún. wilsoni 14 pont része) ala-
kítja ki a vitás kérdések esetén a határokat a Monarchia helyén. A 
többi antant hatalom az autonómia gondolatát is elutasította.  

A kisebbségi jogok nemzetközi garanciájának funkcióját erede-
tileg a Nemzetek Szövetségének Egységokmánya rögzítette volna. 
Ez azonban, hasonlóan más pozitív törekvéshez hasonlóan az an-
tant hatalmak vitáinak áldozatává vált. A kisebbségi jogvédelem 
általános nemzetközi szabályozása nem került bele az Egységok-
mányba. Ezt a kudarcot a kisebbségi jogok nemzetközi szabályo-
zásának szükségességét felismerő politikusok és nemzetközi szer-
vezetek más formában próbálták orvosolni. Bizonyos eredménye-
ket sikerült is elérniük. Pozitív elemként említhető, hogy a Nép-
szövetségbe való felvétel előfeltételeként fogalmazták meg a ki-
sebbségvédelmi szerződések megkötését. Ezeket a követelménye-
ket belefoglalták a legyőzött államokkal kötött békeszerződésekbe, 
valamint az újonnan létrejött (pl. Szerb-Horvát-Szlovén állam) 
soknemzetiségű országokkal, ill. az államiság előzményével már 
bíró, de jelentős területi gyarapodást elért (pl. Románia) hatalmak-
kal aláírt egyezményekbe is. A balti országokkal és más, hasonló-

                                                            
2  A kisebbségi jogok nemzetközi garantálását a nyugati közvélemény bizo-

nyos csoportja is – különösen az Egyesült Államokban – szükségesnek 
vélte. Ebben közrejátszott a törökök által az örményekkel szemben elköve-
tett népirtás. A török kormányzat az 1915-ben elkövetett tömeges megtor-
lásokat mindmáig nem hajlandó genocídiumként elismerni, ami Törökor-
szág esetleges EU-integrációs folyamatának egyik legkényesebb pontja. 
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képpen soknemzetiségű régi-új államokkal kétoldalú szerződése-
ket kötöttek. A szerződések tartalma hasonló volt. Garantálni igye-
kezett a hátrányos helyzetű intézkedések tilalmát (pl. az állampol-
gárságtól való megfosztás tilalmát!), a vallásszabadságot, ill. a val-
lási hagyományokhoz igazodó szokások tiszteletben tartását, az 
önálló nyelvhasználathoz, művelődési, kulturális, oktatási intéz-
mények működtetéséhez való jogot. Ezen jogok gyakorlati érvé-
nyesülése nagyon egyenetlennek bizonyult a két világháború kö-
zött. Kétségtelen pozitívuma, hogy nemzetközileg deklarálták eze-
ket a jogokat. A megsértésük esetén elméletben a nemzetközi jogi 
fórumokhoz lehetett fordulni, ami általában gyakorlati eredmény-
nyel nem járt. Azonban a kollektív kisebbségi jogok megsértése 
mégis kapott bizonyos nemzetközi nyilvánosságot, ami bizonyos 
visszatartó erőt mindenképpen jelentett a többségi társadalom szá-
mára. Nem beszélve a Népszövetség kisebbségvédelmi rendszeré-
nek máig meglévő jogtörténeti, intézménytörténeti értékeiről.3 

A Monarchia szétesése után létrejött – már a nevében is a tör-
ténetiség hiányát mutató – Csehszlovákiával a győztes nagyhatal-
mak 1919. szeptember 10-én Saint-Germain-En-Laye-ben kötötték 
meg a kisebbségi szerződést.4 Az elvek szintjén a szerződés pont-
jai rendkívül pozitívak: „Cseh-Szlovákország kötelezi magát, hogy 
az ország minden lakosának születési, nemzetiségi, nyelvi, faji 
vagy vallási különbség nélkül az élet és szabadság teljes védelmét 
biztosítja. Cseh-Szlovákország minden lakosát megilleti az a jog, 
hogy bármely hitet, vallást, vagy hitvallást, nyilvánosan vagy ott-
honában, szabadon gyakoroljon, amennyiben ezeknek gyakorlata a 
közrenddel és a jó erkölcsökkel nem ellenkezik.”5 A szerződés 
számos pozitív diszkriminációt is tartalmaz: „A Cseh-Szlovák Kor-
mánynak a hivatalos nyelv megállapítására vonatkozó intézkedé-

                                                            
3  Kovács Péter: Nemzetközi jog. Budapest, 2011. 335. 
4  A szövegét közli: A kisebbségi jogok védelme. Összeállította: Baranyai 

Zoltán. Budapest, 1922. Hasonmáskiadás. Szeged, 2006.  
5  Uo. 19. 
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sét nem érintve, a nem csehnyelvű cseh-szlovák állampolgárok 
nyelvüknek a bíróság előtt akár szóban, akár írásban való haszná-
latára tekintetben megfelelő könnyítésekben fognak részesülni. … 
Nevezetesen hasonló joguk van saját költségükön jótékonysági, 
vallási, vagy szociális intézményeket, iskolákat és más nevelőin-
tézményeket létesíteni, igazgatni és azokra felügyelni, azzal a jog-
gal, hogy azokban saját nyelvüket szabadon használják és vallásu-
kat szabadon gyakorolják.”6 

A szerződés jogilag nemzetközileg garanciákat is tartalmaz: 
„Cseh-Szlovákország hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az I. és 
a ’II. fejezet rendelkezései7 oly személyeket érintenek, akik faji, 
vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartoznak, ezek a rendelkezé-
sek nemzetközi érdekű kötelezettségek és a Nemzetek Szövetsé-
gének védelme (garantie) alatt fognak állni. Ezek a rendelkezések 
a Nemzetek Szövetsége Tanácsa többségének hozzájárulása nélkül 
nem változtathatóak meg. … Cseh-Szlovákország hozzájárul ah-
hoz, hogy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa minden egyes tag-
jának meg legyen a joga, hogy a Tanács figyelmét e kötelezettsé-
gek valamelyikének megsértésére vagy megsértésének veszélyére 
felhívja és hogy a Tanács oly módon járhasson el és oly utasításo-
kat adhasson, amelyek az adott esetben alkalmasaknak és hatható-
saknak mutatkoznak.”8 

Ez a nemzetközi garancia jelentős vitákat váltott ki. Azon vesz-
tes államok, akik saját etnikai állományuk bizonyos részét elveszí-
tették kisebbségvédelmi politikájuk nemzetközi keretét vélték 
benne felfedezni. A győztes államok – adott esetben Csehszlová-
kia – saját belügyeikbe való beavatkozásnak értékelték a szerződés 
által biztosított Nemzetek Szövetségének Tanácsához való fordu-
lást. A Nemzetek Szövetsége azonban korlátozott lehetőségekkel 
bírt. Önmagában kimondta hatáskörét a kisebbségek jogi védelmé-

                                                            
6  Uo. 23. 
7  A 8. és a 9. jegyzetben idézett jogok 
8  Uo. 27. 
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re, de ezen túl egyéb hatáskörrel nem bírt. Felmerültek olyan vé-
lemények is, hogy az asszimiláció egy spontán és természetes fo-
lyamat az egységes nemzetállam kialakulásának irányába. Így az 
etnikai kisebbségek nemzetközi jogi védelme ezt az egységesülési 
folyamatot gátolná meg.9 Hasonlóan állandó politikai, jogi vita kí-
sérte a Tanács illetékességének kérdését kisebbségi kérdésekben. 

A két világháború közti csehszlovák és más – pl. román – nem-
zetiségi politika iránt gyakran fogalmazódtak meg nosztalgiák. A 
kisebbségek nemzetközi jogi helyzete valóban kedvezőbb volt. Az 
1945 utáni időszakhoz képest a csehszlovák és román kormányzat 
módszerei is jelentősen eltértek. A nemzetközi szerződésekben 
biztosított jogok azonban gyakran sérültek. Az oktatási, művelő-
dési intézmények sem működhettek olyan módon, amit a szerző-
dések megköveteltek volna. A korabeli magyar külpolitika kisebb-
ségvédelmi törekvései részben ezekre próbálta a nemzetközi köz-
vélemény figyelmét felhívni. Az alapvető állampolgári- kisebbségi 
jogok sérülésével – jóval kisebb mértékben ugyan – a két világhá-
ború közti Csehszlovákiában is találkozni lehetett.10 Nem véletle-
nül emeli ki a történeti kutatás, hogy a két világháború között ki-
sebbségvédelemnek „a valóságban inkább deklaratív jellege volt”.11 
Bizonyos nyilvánosságteremtő erejét mutatja, hogy 1921 és 1939 
között Közép- és Délkelet-Európából, valamint Felső-Sziléziából 
kb. 1050 petíciót nyújtottak be a Népszövetség Titkárságához dek-
larált kisebbségi jogok megsértése miatt.12 

                                                            
 9  Búza László: A kisebbségek jogi helyzete, a békeszerződések és más nem-

zetközi egyezmények értelmében. Budapest, 1930. 200–201. 
10  Erre a jelenségre hívta fel a figyelmet: Kovács Éva: A hontalanság ötödik 

éve: 1922. Kassa Medvetánc 1988/4–89/1. 35–48. 
11  Wolfgang Kessler: Die gescheiterte Integration. Die Minderheitenfrage in 

Ostmitteleuropa 1919–1939. In: Ostmitteleuropa zwischen den beiden Welt-
kriegen (1918–1939). Stärke und Schwäche der neuen Staaten, nationale 
Minderheiten. Herausgegeben von Hans Lemberg, Marburg, 1997. 175. 

12  Uo. 176. 
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A harmincas évek második felére az első világháború utáni bé-
kerendezés fenntartását hivatott nemzetközi szervezetek jelentősen 
meggyengültek, ill. tevékenységük formálissá vált. Ez érvényes a 
Nemzetek Szövetségére és a kisantantra is. Ezzel párhuzamosan 
egyre nyíltabban fogalmazódott meg – elsősorban Németország 
részéről – a revízió gondolata. A német külpolitika jól látta, hogy 
területi, nagyhatalmi céljainak elérésére a legkedvezőbb területet a 
közép- és kelet-európai régió biztosítja. Törekvéseinek eléréséhez 
kedvező lehetőséget biztosítottak külgazdaság-politikai adottságai 
és a régió német kisebbsége. A kisebbségek kollektív jogainak és 
azok nemzetközi garanciái – amelyek eredetileg pozitív céllal fo-
galmazódtak meg – az agresszív külpolitikai törekvések eszközévé 
váltak. Hitler így fogalmazott: „Ti (a Birodalmon kívüli németek) 
kémkedő előőrsök lesztek. Bizonyos dolgokat elő kell készítene-
tek messze a frontok előtt. Az a feladatotok, hogy elleplezzétek a 
mi támadási előkészületeinket. … Az én nevemben igazgatni fog-
játok azokat az országokat és népeket, amelyekben most üldöznek 
és elnyomnak benneteket.”13 A kollektív jogok és nemzetközi ga-
ranciák ezt követően hosszú időre – régiónkban mindmáig – nega-
tív tartalmat, gyanús történelmi élményeket hordoztak magukban. 
Alkalmasak voltak egy állam destabilizálására, belügyeikbe való 
beleszólásra, majd teljes szétdarabolására. Csehszlovákia példája 
jól mutatta ezt a folyamatot. A régió meghatározó államát, mely a 
világ ipari termelőinek rangsorában a 10. helyet foglalta el a két 
világháború között, ütőképes hadsereggel rendelkezett rövid idő 
alatt katonai erő alkalmazása nélkül szétdarabolták. Ebben a fo-
lyamatban a kisebbségi jogokra való hivatkozás is felhasználható 
eszköznek bizonyult. Csehszlovákia gyors szétdarabolása, Romá-
nia területi veszteségei 1940-ben sokkolta az országok akkori ve-
zetőit és közvéleményét, valamint hosszú időre, mondhatni napja-
inkig meghatározta viszonyulását a kisebbségekhez és jogaikhoz. 
                                                            
13  Idézi: R. Süle Andrea: A közép- és kelet-európai német kisebbségek kite-

lepítése a második világháború után. Medvetánc 1988/4–89/1. 126. 



PALLAI LÁSZLÓ 16

A második világháború során számos olyan megnyilatkozás, do-
kumentum született, mely látszólag a kisebbségek jogaival szembe-
ni érzékenységet mutatta. Az 1941. augusztus 14-én elfogadott At-
lanti Charta többek között a következőket tartalmazta: „…nem kí-
vánnak semmiféle olyan területi változásokat, amelyek nem 
egyeznek meg az érdekelt népek szabadon kifejezett óhajaival. … 
a náci zsarnokság végleges szétzúzása után olyan békét teremte-
nek, amely minden nemzet számára lehetővé teszi, hogy saját ha-
tárain belül biztonságban éljen, és amely biztosítékot nyújt arra, 
hogy minden ember minden országban félelem és szükség nélkül 
élhessen.”14 A Szovjetunió 1941. szeptember 24-án nyilatkozatban 
csatlakozott az Atlanti Chartához, melyben többek között a követ-
kezőket fogalmazta meg: „A Szovjetunió külpolitikájában a nem-
zetek önrendelkezésének elve vezérelte és vezérli. A Szovjetunió 
államrendszerének alapját képező nemzetiségi politikájában ebből 
az elvből indul ki, amelynek alapja a nemzetek szuverenitásának 
és egyenjogúságának az elismerése. Ebből az elvből kiindulva a 
Szovjetunió védelmezi minden nép jogát az állami függetlenségre 
és országa területi sérthetetlenségére, jogát olyan társadalmi rend-
szer megteremtésére és olyan kormányzási forma megválasztására, 
amilyet az célszerűnek és szükségesnek tart, abból a célból, hogy 
országa gazdasági és kulturális felvirágzását biztosítsa.”15 Hasonló 
tartalmú dokumentumokat tudnánk még idézni, de közismert, hogy 
a valóságos történések egészen más irányba haladtak.  

Javában zajlottak a délvidéki etnikai alapú megtorlások, amikor 
1945 augusztusában a Jugoszláv Népfront kongresszusa a követ-
kező határozatot fogadta el. „Népeink testvérisége és egysége ki-
terjed minden egyenjogú népünkre tekintet nélkül arra, hogy teljes 
egészükben vagy mint kisebbségek élnek a demokratikus föderatív 

                                                            
14  Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945. A két világháború 

közötti korszak és a második világháború legfontosabb külpolitikai szer-
ződései. Budapest, 1983. 527. 

15  Uo. 529. 
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Jugoszlávia határain belül.”16 Az idézett dokumentum kulcskifeje-
zése az „egyenjogú népek” megjelölés, melybe nem tartoznak bele 
a kollektív bűnösség elve alapján a náci Németországgal kollabo-
ráló nemzetek. A kollektív kisebbségi jogokkal és általában a nem-
zeti kisebbségekkel szembeni gyanakvás és ellenséges magatartás 
dominanciája érvényesült. A háború alatt általánosan felerősödött 
a nemzeti érzés, a függetlenségi hagyomány, melynek sok esetben 
másokkal szembeni (németellenes, magyarellenes stb.), kirekesztő 
tartalmával is találkozhattunk. Felerősödött a szláv összetartozás 
tudata, mely tovább táplálta a német- és magyarellenes érzületet. 
Ennek hagyománya még a háború után is tovább élt. Gomulka 
lengyel kommunista vezető 1947-ban így fogalmazott: „Külpoliti-
kánk másik alapja: a szláv szolidaritás, amely nem csupán a Szov-
jetunióval, Jugoszláviával, Csehszlovákiával kötött és a jövőben 
Bulgáriával kötendő szövetségeink egyik motívuma, hanem a töb-
bi szláv néphez való gazdasági és kulturális, baráti lengyel közele-
dés forrása is.”17 

A következmények, ill. az ezekből leszűrt helytelen tanulságok 
rendkívül tragikusnak bizonyultak. A második világháború alatt és 
az azt követő győztes államok abból a rosszul levont következte-
tésből indultak ki, hogy a korábbi évek tapasztalata azt mutatták, 
hogy csak az etnikailag homogén államok a stabilak, így ilyenek 
létrehozására kell törekedni. A kollektív jogok és azok bármilyen 
nemzetközi garanciája pedig káros egy ország stabilitása szem-
pontjából. 1944-ben Gottwald, a csehszlovák kommunista párt ve-
zetője a következőt nyilatkozta: …nincs messze az a pillanat, ami-
kor megkezdődik hazánk megtisztítása a német és a magyar áruló 

                                                            
16  Idézi: Balogh Sándor: A nemzeti, nemzetiségi kérdés és a kollektív fele-

lősség Közép- Délkelet-Európában az 1940-es években. Múltunk (1990: 2. 
szám) 27. 

17  Uo  i. m. 31. 
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söpredéktől.”18 Ehhez a hibás felismeréshez a nagyhatalmak is 
asszisztáltak. A potsdami értekezleten elfogadott nyilatkozat XIII. 
pontja rögzítette a közép- és kelet-európai német kisebbség kitele-
pítésének ütemét és mértékét. A határozat szövege tartalmaz bizo-
nyos cinikus elemet, amikor egyszerre beszél a kitelepítések szük-
ségességéről és az elvárt humanitárius módszerekről. „A három 
kormány minden vonatkozásban megvizsgálva a kérdést elismeri, 
hogy a Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországon 
maradt német lakosságnak vagy egy részének Németországba tör-
ténő áttelepítésére vonatkozóan intézkedéseket kell foganatosítani. 
Egyetértenek abban, hogy bármilyen áttelepítés történjék is, annak 
szervezetten és emberséges módon kell végbemennie.”19 Ez a nem-
zetközi környezet megteremtette a magyarság kollektív bűnössé 
nyilvánításának lehetőségét is. A következmények tragikusak vol-
tak. Sokáig érvényesült a kisebbségekkel szembeni gyanakvás, in-
tolerancia, hátrányos helyzetű intézkedések sokasága (pl. Beneš-
dekrétumok), melyeket a két világháború közötti kisebbségvédel-
mi szerződések tiltottak. Az ún. kassai kormányprogrammal kez-
detét vették a „hontalanság évei”. Tömegesen vesztették el állam-
polgárságukat, állampolgári jogukat, vagyonbiztonságukat, alap-
vető emberi méltóságukat, a művelődéshez, oktatáshoz való jogu-
kat. Az állampolgársághoz való jogot is csak 1948. október 12-én 
adták vissza Csehszlovákiában. 

A legtragikusabb következménnyel a tiszta etnikai határok ki-
alakításának kísérlete járt. Rövid időn belül – a második világhá-
ború alatt és az azt követő években – Közép- és Kelet-Európa sok 
évszázad alatt kialakult etnikai térképe gyökeresen átalakult. Oly 
mértékű átrendeződések mentek végbe, hogy szokás ezeket az 
éveket a „modernkori népvándorlás” időszakának is nevezni. Rö-

                                                            
18  Idézi: A magyar kisebbség Csehszlovákiában. In: Jelentés a határokon túli 

magyar kisebbségek helyzetéről (Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, 
Jugoszlávia). Medvetánc Könyvek. Budapest, 1988. 191. 

19  Halmosy Dénes i. m. 662. 
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vid idő alatt közel 20 millió ember állampolgársága változott meg. 
Ennek több formája is létezett. Részben a határok „mentek át” raj-
tuk, részben spontán módon menekültek a kollektív bűnösség al-
kalmazásától és a megtorlástól félve, mások az erőszakos kitelepí-
tésnek, lakosságcserének lettek az áldozatai. Ezek a „hontalan-
ság”, az „elhurcoltatás”, a „kitaszíttatás” évei voltak. Régiónkban 
ezek a kérdések sokáig kényes tabutémának számítottak.  

Európa a II. világháború alatt és az azt követő években a „né-
pek országútjává” vált. A Radványi Géza által 1947-ben rendezett 
Valahol Európában c. film a csellengő gyerekek mellett a felnőt-
teket is középpontba állítva Közép- és Kelet-Európában bárhol ké-
szülhetett volna. A „népvándorlás” résztvevőinek, áldozatainak 
pontos számát megbecsülni nem tudjuk. Az áldozatok, menekülők, 
kényszeráttelepítettek nagy száma, a hiányos adatok csak becslé-
seket tesznek lehetővé.20 Az új határok közé való kerülést egyszer-
re motiválta a menekülés, a jól felfogott érdek, a megtorlástól való 
félelem, a határok változása, a kényszerűség. A mobilitás egyik 
sajátos oka volt a német hadigazdaság munkaerőhiányának kielé-
gítése. Ennek mértéke folyamatosan növekedett. 1944-ben már 7,5 
millió nem német dolgozott náci hadiüzemekben, természetesen 
nem önkéntes formában. Európa, és benne régiónk korábbi etnikai 
képletet gyökeresen átalakult. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
20  A továbbiakban az alábbi kiadvány adatait vesszük alapul: Köztes-Európa 

1763–1993. (Térképgyűjtemény). Összeállította: Pándi Lajos. Budapest, 
1995.  
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Jelentősebb népességmozgások Közép- és Kelet-Európában  
a II. világháború korában 

Időszak Létszám (kb.) Honnan Hova 
1939–1941 600 000 német Baltikum, Nyugat-Belo-

russzia, Nyugat-Ukraj-
na, Kelet-Galícia, Buko-

vina, Besszarábia stb. 

Németország új  
határai mögé 

1941–1944 784 000 német Ua. + Olaszország, Hor-
vátország 

Ua. 

1939–1940 1,7 millió lengyel, 
észt, lett, litván stb.

Kelet-Lengyelország, 
Baltikum 

Szibéria 

1941–1943 1,9 millió egykori 
szovjet állampolgár

Szovjetunió németek ál-
tal megszállt területei 

Nyugatra 

1943–1945 7 millió német 
(összesített létszám)

Németek által korábban 
elfoglalt területek 

Németország 

1944–1947 5 millió német egykori Lengyelország német megszál-
lási övezetekbe 

1945–1949 2 millió lengyel Szovjetunió új nyugati 
határai 

Lengyelország 
új nyugati hatá-

rai mentére 
1945–1952 2,5 millió orosz Szovjetunió új szovjet terüle-

tekre (pl. Kár-
pátalja) 

1945–1949 3,4 millió német Szudéta-vidék német megszál-
lási övezetek 

1945–1949 1,9 millió szlovák 
(magyarok is!) 

Szlovákia Szudéta-vidék 

1945–1946 130 ezer magyar Szlovákia Magyarország 
1946 73 ezer szlovák Magyarország Szlovákia 

1945–1946 206 ezer német Magyarország német megszál-
lási övezetek 

1944–1946 148 ezer német Jugoszlávia német megszál-
lási övezetek 

1944–1946 148 ezer német Románia német megszál-
lási övezetek 

1945–1946 157 ezer török Bulgária Törökország 
ázsiai része 

1939–1948 1,1 millió zsidó Európa Palesztina 
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A kollektív kisebbségi jogokkal szembeni gyanakvás és ellen-
kezés 1945 után sokáig meghatározta a kisebbségvédelem nem-
zetközi gyakorlatát. Maga az amerikai külpolitika is sokáig azt 
képviselte, hogy a személyes emberi, politikai jogok biztosítása 
elégséges forma a kisebbségi jogok érvényesüléséhez. A gyakor-
lat, különösen a mi régiónkban nem igazolta ezt a koncepciót. 
Mind az ENSZ keretében, mind a kiformálódó nyugat-európai in-
tegráció intézményi fejlődésében voltak bizonyos kezdeményezé-
sek, eredmények a különböző típusú kisebbségi jogok megfogal-
mazására. Döntő előrelépést azonban csak az ENSZ Közgyűlés-
ének 1992-ben elfogadott Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, val-
lási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól c. határo-
zata hozott.21 Mindezen jogi elvek és normák maradéktalan for-
mában való gyakorlati átültetése azonban még várat magára.  

 
 

                                                            
21  Lásd erről bővebben: Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. 

Pro Minoritate Könyvek. Budapest, 1996. A határozat szövegét lásd: A ki-
sebbségi jogok nemzetközi okmányai. Dokumentumgyűjtemény. Szer-
kesztette: Majtényi Balázs–Vizi Balázs. Budapest, 2003. 98–101. 
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AZ 1947-ES CSEHSZLOVÁK–MAGYAR  
LAKOSSÁGCSERE1 

 
 
 
 
 

A II. világháború utáni csehszlovák–magyar viszony nemcsak 
azért alakult tragikusan, mert a két ország ellentétes oldalon fejez-
te be a háborút, hanem azért is, mert a Szlovákiában élő magyar 
nemzeti kisebbség ügye2 a két ország hivatalos diplomáciai kap-
csolatait is megnehezítette. A tanulmány az 1947-es csehszlovák–
magyar lakosságcsere közvetlen előzményeivel, folyamatával, 
eredményeivel és következményeivel foglalkozik. Leginkább azt 
az állítást kívánom bizonyítani, hogy a lakosságcsere sem az érin-
tett népességet, sem a hivatalos feleket nem elégítette ki, a prob-
lémákat nem oldotta meg, és lényegi elemeit tekintve a kollektív 

                                                 
1   A tanulmány a szerző korábban megjelent, angol nyelvű munkájának átdol-

gozott változata. Az angol nyelvű tanulmány 2003-ban jelent meg az Ethnic 
Cleansing in 20th Century Europe (Eds. Steven Béla Várdy and T. Hunt 
Tooley, Social Science Monographs, Boulder, Distributed by Columbia 
University Press, New York, 2003. 565–574.) című tanulmánykötetben. 

2  A második világháború utáni csehszlovák–magyar viszonyról és a magyar 
kisebbség akkori helyzetéről: Kálmán Janics: Czechoslovak Policy and 
the Hungarian Minority 1945–48. (Ed. by Stephen Borsody, Atlantic Stu-
dies on Society in Change, Columbia University Press, New York, 1982. 
Vol. IX. No. 18.). Magyarul: Janics Kálmán: A hontalanság évei. A szlo-
vákiai magyar kisebbség a második világháború után 1945–48. Budapest, 
1989. A legújabb átfogó feldolgozás: Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a 
reszlovakizációig 1945–1948. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–
1948 közötti történetéről. Budapest, 2007. 
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bűnösség elvét alkalmazva a 20. századi etnikai tisztogatások so-
rába illeszkedik.  
 

A LAKOSSÁGCSERE ELŐZMÉNYEI 
 

A háború utáni első csehszlovák kormány már megalakulása má-
sodik napján, 1945. április 5-én meghirdette a „tiszta szláv állam”3 
koncepcióját, mely „kassai kormányprogramként” vált ismertté. A 
program V. fejezete szerint a „megbízhatatlan”, magyar és német 
többségű járásokba és községekbe nem választott nemzeti bizott-
ságok, hanem a kormány által kinevezett közigazgatási biztosok 
kerültek. Csak azok a német és a magyar nemzetiségűek kaphatták 
meg a csehszlovák állampolgárságot, akik bizonyíthatóan fegyver-
rel harcoltak a fasizmus ellen, és védték a Csehszlovák Köztársa-
ság érdekeit. Olyanok is szóba jöhettek, akik 1938 és 1945 között 
a Magyarországhoz csatolt álló területeken nem támogatták a ma-
gyarosítást és csehszlovák pártiságuk miatt üldözték őket. Akik 
nem ilyen magatartást tanúsítottak, azoktól megvonták az állam-
polgárságot, és kitiltották őket a köztársaságból. Ennek következ-
ményeként a nem szláv nemzetiségek földjei a rajtuk lévő ingatla-
nokkal az állam tulajdonába mentek át. A „földreform” keretében 
az 1948-ig ilyen módon elkobzott 615 ezer hektárnyi földterület 
mintegy 40%-a (236 891 hektár) a Felvidék déli részén, az 1938. 
november 2-án kihirdetett első bécsi döntés alapján Magyaror-
szágnak juttatott területen volt, zömében magyar és német kisbir-
tokosok földjeként. A földosztás politikai célja és a nemzeti ki-
sebbségeket sújtó szándéka nyilvánvaló volt.4 A kormányprogram 
XV. fejezete elrendelte a német és magyar tanítási nyelvű iskolák 
azonnali bezárását, hogy a kultúrpolitikában is megerősítsék az or-
szág szláv karakterét és orientációját. A szovjetek támogatását 
                                                 
3  Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Pozsony, 1993. 14. 
4  Uo. 11–14. 
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maguk mögött tudva 1946 januárjában a csehszlovák belügymi-
nisztérium arra utasította a párizsi béketárgyalásokra utazó cseh-
szlovák küldöttséget, hogy érje el, hogy a Magyarországon állan-
dó jelleggel állomásozzanak szövetséges erők (gyakorlatilag a 
szovjet Vörös Hadsereg) és ezek segítsék elő a tömeges lakosság-
cserét.5  A magyar kormány azzal érvelt, hogy a vesztes Magyar-
ország képtelen befogadni több százezer vagyontalan kitelepítet-
tet. Mégis, két hónappal később mintegy 12 ezer magyart telepítet-
tek ki ősi lakóhelyéről, a Felvidék déli részéről a Duna magyar-
országi oldalára. Ez jelentette az erőszakos és tömeges kitelepíté-
sek kezdetét. 

 A csehszlovákiai magyarok általános jogfosztását az 1945. au-
gusztus 2-i elnöki dekrétum (33 /1945.) jelentette, mely lehetővé tet-
te, hogy az állam minden jogi kötelezettség nélkül rendelkezzen a 
magyar nemzetiségű lakosok személyével, vagyonával, munkaere-
jével. Ezt erősítette meg a Szlovák Nemzeti Tanács 1946. május 14-i 
rendelete (64/1946.), miszerint a magyar nemzetiségű személyek 
teljes földtulajdonát és mezőgazdasági ingatlanjaikat is el kell ko-
bozni. Ekkorra már a magyar nemzetiségű közalkalmazottakat nagy-
részt elbocsátották állásukból.6 A csehszlovákiai őshonos magyarok 
történetének egyik legtragikusabb fejezete a kitelepítés és a paritásos 
lakosságcsere volt. A csehszlovák köztársasági elnök kijelentette, 
hogy a csehek és a szlovákok nem hajlandóak többé egy államban 
élni a németekkel és a magyarokkal. A későbbi szlovák megnyilat-
kozások is ezt az álláspontot képviselték.  

A csehszlovák kormány, de főként a szlovák politikai erők a 
szlovákiai magyarok egyoldalú kitoloncolásában (všeobecny od-

                                                 
5  Uo. 15. 
6  Beneš elnöki dekrétumairól: Edward Beneš elnöki dekrétumai, avagy a 

németek és a magyarok jogfosztása. Szerk. Kövesdi János, Pozsony, 1996. 
(Első kiadása német nyelven: Edward Benesch Präsidentdekrete oder die 
Rechtsberaubung der Ungarn und Deutchen, Pressburg, 1993.) 
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sun mad’arov) látták a megoldást és ehhez a nemzetközi diplomá-
ciában próbáltak támogatókat szerezni. Erre minden reményük meg-
volt, hiszen Prága a győztesek oldalán fejezte be a háborút, ezért 
nem csupán a nemzetközi közvélemény, de a szövetséges nagyha-
talmak támogatására is számíthattak az ügyben. A csehszlovák ható-
ságok a szovjet–magyar fegyverszünet azon cikkelyére hivatkoztak, 
miszerint a magyar kormány kötelezően átveszi az első bécsi dön-
tést (1938. november 2.) követő területi változásokkal és hatalom-
váltással a volt Csehszlovákia területére áthelyezett magyar tiszt-
viselőket.7 A kitoloncolásra ítélt magyarokat fasisztáknak tartot-
ták, vagyonukat államosították (csak 20 kg személyes holmit vi-
hettek magukkal) és karhatalmi úton, gyakran megalázó és erősza-
kos eszközöket alkalmazva a lehető leggyorsabban kiutasították 
őket. 1946 márciusában a kassai magyar lakosság egy részét a he-
lyi volt zsidó gettóba szállították, majd néhány napon belül gyalog 
indították el őket a mintegy 30 km-re lévő magyar határ felé. Köz-
ben a szlovák lakosság „disznó magyarnak nevezve” leköpdöste a 
szülőföldjüktől és vagyonuktól megfosztott magyarokat. A fegy-
veresek a lakásukat elhagyni kénytelen magyaroktól megkövetel-
ték, hogy aláírásukkal igazolják, hogy vagyonukat önként adják át 
a csehszlovák államnak.8 

Az adott történelmi helyzetben a formálisan egyenrangú tár-
gyalófelek közül a csehszlovák kormány volt erősebb pozícióban.  
A magyar tárgyalófél helyzetét az is nehezítette, hogy alaptalan-
nak bizonyultak azok a remények, hogy újra éled Csehszlovákiá-
ban a nemzetiségiekkel kapcsolatos toleránsabb, háború előtti Ma-

                                                 
7  A kitoloncolásokról bővebben: Vadkerty K.:  A kitelepítéstől a reszlovaki-

zációig i. m. 210–213. 
8  A Szlovák Nemzeti Levéltár (SZNL) anyagaiból a kitoloncolások brutali-

tásait megörökítő dokumentumok nagyrészt hiányoznak, így ezek az ese-
tek jórészt csak az események átélőinek személyes visszaemlékezéseiből 
rekonstruálhatóak. A kassai és Kassa környéki magyarok kitoloncolásá-
hoz: Vadkerty K.: A kitelepítéstől a reszlovakizációig i. m. 211. 462.  
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saryk-féle nemzetiségi politika. Budapest abban is reménykedett, 
hogy Magyarország háború utáni demokratizálódása kedvező lég-
kört teremthet a két nép történelmi ellentéteinek feloldásához és 
egy humanista megoldáshoz. A csehek és szlovákok többsége 
azonban a két nép megbékélésénél fontosabbnak tartotta a magya-
rok kitelepítését. 

 A tárgyalások megkezdése után gyorsan kiderült, hogy legin-
kább a nemzetiségi kérdésben vallott teljesen eltérő nézetek aka-
dályozzák a baráti viszony megteremtését. Ennek alapja Beneš 
köztársasági elnök 1945. május 9-i beszéde volt, mely Csehszlo-
vákiában a hivatalos politika rangjára emelkedett és zsinórmérté-
kül szolgált az országban élő német és magyar kisebbségekkel 
kapcsolatban kialakított csehszlovák kormányzati állásponthoz. 
Eszerint Csehszlovákiának nincs más választása, meg kell szaba-
dulnia a területén élő nem szláv népességtől – németektől és ma-
gyaroktól –, melyek az elnök szerint döntő szerepet játszottak 
Csehszlovákia 1938–39-es felbomlásában. Meg kell erősíteni az 
állam szláv jellegét, ezért saját hazájukba kell telepíteni az ország 
nem szláv népességét, ugyanakkor haza kell telepíteni a magyaror-
szági, romániai, jugoszláviai szlovákokat.  

Az ún. tiszta szláv állam létrehozására való törekvés jegyében – 
ennek a koncepcióját Beneš még  a londoni csehszlovák emigráns 
kormány vezetőjeként alakította ki – egyre több hivatalos prágai 
megnyilatkozásban esett szó a Magyarország és Csehszlovákia kö-
zött megvalósítandó lakosságcseréről. Ebben az egyre jobban elmér-
gesedő helyzetben mindkét fél arra törekedett, hogy a békekonferen-
ciára való felkészülés során nemzetközi támogatást szerezzen magá-
nak. Csehszlovákia már a potsdami konferencián igyekezett megsze-
rezni a nagyhatalmak egyetértését a magyar lakosság kiutasításához. 
A konferencia azonban csak a németek kitelepítéséhez járult hozzá 
(az ő esetükben azonban széles körben, tehát nem csupán Csehszlo-
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vákiából, de az egész közép- és kelet-európai térségből).9 A magyar 
kormány több jegyzékben is tájékoztatta a nagyhatalmakat a cseh-
szlovákiai magyarok helyzetének romlásáról, a szaporodó kiutasítá-
sokról. Budapest nem hivatalosan ugyan, de elvetette a kitelepítésre 
és a lakosságcserére vonatkozó csehszlovák elképzelést. Érvelésük 
szerint már csak azért is, mert Magyarországon sokkal kevesebb 
szlovák élt, mint amennyi magyar Csehszlovákiában, így paritásos 
alapon lakosságcserét lehetetlen végrehajtani. Mindezt a korabeli 
hivatalos statisztikai adatok is megerősítették. Az 1930. évi nép-
számlálás szerint 104 786 fő volt a magyarországi szlovákok száma, 
az 1941-es népszámlálás szerint pedig 75 877. Ezzel szemben a 
Szlovákiában élő magyarság létszáma 1930-ban 592 337 fő, 1950-
ben 354 532 fő volt (I. és II. táblázatok).10  

A magyarországi szlovákság erőteljesen megosztott volt a 
Szlovákiába való áttelepülés ügyében. Már 1945 nyarán kialakult 
körükben a távozni szándékozók és a maradni akarók tábora. Az 
alföldi szlovákság körében volt a legerősebb az áttelepülési szán-
dék, egy korabeli becslés szerint 14 ezren szándékoztak így tenni. 
A távozni szándékozók az egzisztenciális problémákon túl gyak-
ran hivatkoztak a Horthy-rendszer idején elszenvedett sérelmeikre. 
Mindenestre a kitelepülni vágyó alföldi szlovákság száma meg 
sem közelítette a kitelepítésre ítélt szlovákiai magyarságét. 

Ebben a folyamatban kulcsszerepe volt a már említett földre-
formnak, hiszen a szlovákok Dél-Szlovákiának az első bécsi dön-
tés nyomán Magyarországnak juttatott területet tartották (12 ezer km2  

                                                 
 9  A potsdami értekezleten a németek kitelepítésével kapcsolatos határoza-

tokról: The United Nations Yearbook 1946. 46. A Decade of American 
Foreign Policy: Basic Documents 1941–49. Washington, 1950. 34. Foreign 
Relation of the United States-The Potsdam Conference 1945. 2 vols. Wa-
shington, 1960. 

10  A táblázatok adatai a korabeli népszámlálási adatokon alapulnak. Erről bő-
vebben: Szabó A. Ferenc: Demográfiai érvek és tények a második világ-
háború utáni magyar–szlovák lakosságcserével kapcsolatban. Múltunk 42. 
(1997: 3. szám) 143–145. 
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1 millió lakossal,  86,5%-uk magyar volt). Az itt államosított ma-
gyar és német birtokosok mezőgazdasági területeit (126 ezer hek-
tár) szinte teljes egészében szlovák telepes családoknak és a helyi 
igénylőknek osztották szét (111 ezer hektárt). A szlovákiai magya-
rok zöme nem tudta elfogadni azt a hivatalos érvelést, hogy ők ki-
vétel nélkül fasiszták és nemzetiszocialisták voltak és a náci Né-
metország, valamint Magyarország „ötödik hadoszlopaként” a 
csehszlovák állam felbomlasztását támogatták a háború előtt.11 
Különösen nehéz volt ezt a felvidéki magyarság körében elhitetni, 
hiszen közülük sokan részt vettek az 1944-es antifasiszta szlovák 
nemzeti felkelésben, és még többen emlékeztek arra, hogy 1938 
őszétől Tiso önálló Szlovákiája12 milyen hűséges szövetségese 
volt a Harmadik Birodalomnak.  

A feszültségek halmozódásával nyilvánvalóvá vált, hogy lépé-
seket kell tenni a vitás kérdések rendezésére, kétoldalú tárgyalások 
formájában. 1945 októberében Prága erre félhivatalosan kezdemé-
nyezést is tett, amit magyar részről elfogadtak. Ezt követte az a 
megállapodás, melynek eredményeként decemberben megkezdőd-
hettek a kormányközi tárgyalások. Ezekre két szakaszban került 
sor Prágában. A magyar küldöttséget Gyöngyösi János külügymi-
niszter,13 a csehszlovákot Vladimir Clementis14 külügyi államtitkár 

                                                 
11  Csehszlovákia 1918 és 1948 közötti történetére: Victor S. Mamatey and 

Radomir Luza, eds.: A History of the Czechoslovak Republic, 1918–1948. 
Princeton, Princeton University Press, 1973. 

12  Erről bővebben: Yeshayau A. Jelinek: The Parish Republic: Hlinka’s Slo-
vak People’s Party, 1939–1945. New York, 1976. Tiso független Szlová-
kiájának pozitívabb megítéléséről: Anthony X. Sutherland: Dr. Jósef Tiso 
and Modern Slovakia. Cleveland, Ohio, 1978. 

13  Gyöngyösi János (1893–1951) történelem–latin szakos tanár, újságíró, 
kisgazda politikus. 1944 decemberétől 1947 májusáig magyar külügymi-
niszter, 1946–47-ben a párizsi békekonferencián tárgyaló magyar delegá-
ció vezetője. 1947. májusi lemondatása után visszavonult a politika első 
vonalából és haláláig a Pénzintézeti Központ elnökeként tevékenykedett. 
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vezette. Az első forduló (1945. december 3–6.) eredménytelenül 
ért véget, mert a magyar delegáció csak egy önkéntes lakosságcse-
rét tudott elfogadni, az egyoldalú kitelepítést elutasította. A cseh-
szlovák delegáció pedig azt nem fogadta el, hogy a kitelepítések 
után Csehszlovákiában maradó magyar állampolgárok számára 
biztosítani kell az állampolgári és nemzetiségi jogokat. A második 
fordulót 1946. február 6. és 10. között ugyancsak Prágában tartot-
ták. Ennek eredményeképpen megszületett a megegyezés, amely 
lehetővé tette, hogy 1946. február 27-én Magyarország és Cseh-
szlovákia képviselői aláírják a lakosságcsere egyezményt.15 A 
kompromisszum lényege az volt, hogy noha Budapest továbbra 
sem értett egyet a kitelepítéssel, mégis hozzájárult ahhoz, hogy a 
magyarországi szlovákok lakta településeken a Csehszlovák Átte-
lepítési Bizottság (CSÁB) propagandát fejthessen ki. Szobek And-
rás, aki 1946-ban Békés megye kommunista főispánja volt így em-
lékezett vissza a csehszlovák propagandisták tevékenységére: „… 
nagy hírveréssel, dérrel-dúrral érkeztek meg Csehszlovákiából a 
szlovák küldöttek, legionistaszerű egyenruhákban. Nagyon gőgö-
sek voltak… Amikor a vezetőjük jelentkezett nálam, azonnal ösz-
szerúgtam vele a patkót, mivel minden bevezető nélkül elleneztem 
ezt a katonásdi formát. Gőgösen a fejemhez vágta, hogy ő a győz-
tes hatalom jogán van itt. Ezt nem hagyhattam szó nélkül. Nekik is 
nyíltan megmondtam… miszerint módszerük a kapitalistákat is 
                                                                                                    
14  Vladimir Clementis (1902–1952) szlovák származású ügyvéd, újságíró, 

kommunista politikus. 1938 előtt a szlovákiai magyar kommunisták védő-
ügyvédje volt, később Londonba emigrált. Itt számos cikket és tanulmányt 
írt a csehszlovák–magyar együttélésről és megbékélésről (The Czechoslo-
vak Magyar Relationship. London, 1943.). A háború után előbb csehszlo-
vák külügyi államtitkár (1945–1948), majd külügyminiszter (1948–1950). 
1951-ben, koncepciós perben halálra ítélték és kivégezték (1963-ban reha-
bilitálták). 

15  Az egyezmény szövege: Két év hatályos jogszabályai 1945–46. Szerk. Ba-
csó Ferenc. Budapest, 1947. 80–85. Vadkerty K.: A kitelepítéstől a reszlo-
vakizációig i. m. 663–668. 
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megszégyeníti. Ebből aztán jegyzékváltás lett, s én is megkaptam 
a magamét. Mindez azonban semmit sem jelentett, változatlanul 
folyt a szlovák agitáció, s még a helyiekből is jelentős létszámú 
agitátorcsoportokat tudtak összeverbuválni. Békéscsaba, Szarvas, 
Tótkomlós, Mezőberény, a szlováklakta településeket jó előre fel-
térképezték. Nekünk az esett nagyon rosszul, hogy a nyilvános gyű-
léseken megengedhetetlen hangon szóltak Magyarországról és a 
magyar népről. A magyarellenes agitációt keményen visszautasí-
tottam. Sajnos, az önként jelentkezők száma – a nagy ígéretek 
folytán – egyre növekedett. Szívfacsaró munka volt ez, hiszen csa-
ládok szakadtak szét. Megdöbbentő volt látni, hogyan hagyta itt 
öregedő szüleit a gyermek. Egyéni tragédia. Drámai események 
szemtanúi lettünk akaratunk ellenére. Egy év alatt 33 család írt ne-
kem, tegyem lehetővé visszatelepülésüket. A csehszlovák megbí-
zottak nagy elbizakodottságukban még arról is megfeledkeztek, 
hogy a kitelepítési határozat ellenőrzési jogot biztosít számunkra. 
Azt sem vették figyelembe, hogy a határig Magyarország törvé-
nyei vonatkoztak a kitelepülőkre is. Egymás után kapom a jelenté-
seket arról, hogy (a kitelepülésre jelentkezettek) vágják a disznó-
kat, sütik a zsírt, hordókba rakják a zsírral leöntött húsokat. Szek-
rényekbe rejtik a liszttel teli zsákokat, s viszik magukkal. Sok 
mindent megakadályozhatnánk, de nem mindent. Itt nem lakos-
ságcseréről, hanem „vagyoncseréről” van szó.”16  

Prága hivatalosan kötelezte magát, hogy csak annyi magyar 
nemzetiségű személyt telepítenek át Magyarországra, ahány szlo-
vák önként hajlandó áttelepülni Csehszlovákiába. A megegyezés-
hez fűzött jegyzőkönyvben mindkét fél leszögezte, hogy a lakos-
ságcsere csak részleges megoldás, mivel Csehszlovákiában közel 

                                                 
16  Szobek András: Egy munkásélet emlékei. Budapest, 1968. 138–139. Idézi: 

Szabó A. Ferenc: A második világháború utáni magyar–csehszlovák la-
kosságcsere demográfiai szempontból. Regio, 1991: 4. szám 70. és Vad-
kerty K.: A kitelepítéstől a reszlovakizációig i. m. 467–468. 
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hétszer annyi magyar él, mint szlovák Magyarországon.17 Cseh-
szlovákia a lakosságcsere egyezmény ötödik és nyolcadik cikkelye 
alapján összesen 181 508 kitelepítésre szánt személyt jelölt ki. Az 
V. cikkely a paritásos cserelisták alapján jelölt ki 73 187 személyt. 
Ehhez csatoltak háborús főbűnösként megjelölve 106 398 sze-
mélyt (VIII. cikkely), valamint az ún. háborús kisbűnösöket (1927 
fő). Mintegy 30 járásból jelölték ki a magyarokat, a szlovákiai 
magyarság 31,9%-át.  

Egy átfogóbb rendezés érdekében a két kormány vállalta, hogy 
további tárgyalásokat folytat, s azok sikertelensége esetén a béke-
konferenciához fordulnak. A tárgyalások folytatására nem került 
sor. A csehszlovákok, a magyarokkal való egyeztetés nélkül, a bé-
kekonferencián azzal az igénnyel léptek fel, hogy a korábbi megál-
lapodáson fölül további 200 000 magyar kerüljön áttelepítésre. A 
békekonferencia elutasította ezt a nyilvánvalóan törvénytelen cseh-
szlovák tervet, de azt már nem tudták megakadályozni, hogy az ere-
deti megegyezésnek megfelelően Prága megkezdje a felvidéki ma-
gyarság erőszakos kitelepítését. Az egy évig tartó tömeges kitelepí-
tés és lakosságcsere 1947 tavaszán hivatalosan is megkezdődött.  

 
 

A MAGYAR–SZLOVÁK LAKOSSÁGCSERE  
VÉGREHAJTÁSA 

 
Az első vonatszerelvények 1947. április 11-én azonos időpontban 
indultak Magyarországról Csehszlovákia, illetve a szlovák terüle-
tekről Magyarország felé. A szlovák és magyar kitelepítési szer-
vek előzetes egyeztetés alapján az ún. ikresítési névjegyzékek fel-

                                                 
17  Az egyezménnyel kapcsolatos tárgyalások jegyzőkönyvei megtalálhatók a 

Magyar Országos Levéltárban (MOL, XIX-J-1-a 43. doboz IV-66. tétel). 
A jegyzőkönyvekről bővebben: Lázár György: Csehszlovák–magyar tár-
gyalások a lakosságcseréről 1945 decemberében. Múltunk 43. (1998: 4. 
szám) 120–165. 
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használásával indították meg a lakosságcserét. Eszerint települé-
senként18 párba állították a megközelítően egyforma nagyságú és 
értékű ingó és ingatlan vagyonnal rendelkező szlovák és magyar 
családokat. Valójában a magyarországi szlovákok átlagban jóval 
kisebb földbirtokokkal rendelkeztek, mint amennyi a magyar gaz-
dák tulajdonában volt a felvidéki területeken. Emiatt a hazai szlo-
vákság gazdagabb rétege jórészt helyben maradt, mert nem merték 
felcserélni a biztosat a bizonytalan csehszlovák egzisztenciáért. A 
csehszlovákiai magyarság köréből első hullámban főként a jómó-
dú gazdálkodókat jelöltek ki áttelepülésre, mert a csehszlovák kor-
mánynak minél több, a magyarságtól elvett földre volt szüksége 
ahhoz, hogy a Felvidék déli részét elszlovákosítsa. A csehszlová-
kiai magyarság nagyrészt úgy hagyta el szülőföldjét, hogy semmit 
sem tudtak leendő lakóhelyükről. Többnyire csak néhány órájuk 
volt személyes értékeik összecsomagolására, sok esetben nem is 
volt tudomásuk az áttelepülés pontos időpontjáról. Csehszlovákiá-
ban a magyarországi áttelepülők elhelyezését az ún. Körzeti Tele-
pítési Hivatalok végezték, melyek a pozsonyi Telepítési Hivatal 
irányítása alatt álltak. A kollektív háborús bűnösnek kikiáltott 
csehszlovákiai magyarság az általános félelem és bizonytalanság 
légkörében értetlenül fogadta a lakosságcserét. Különösen a fal-
vakban volt nagy elkeseredés, hiszen az ott lakók nem tudták elfo-
gadni, hogy akik ősidőktől fogva egy helyen éltek, hirtelen más 
helyre költözzenek. A feszült helyzetet jól mutatta, hogy a magyar 
                                                 
18  Az ikresítést a községek és járások párosításával kezdték és az alábbi magyar–

szlovák település párokat alakították ki: Budapest-Somorja, Párkány, Pozsony, 
Pilis-Somorja, Párkány, Pozsony, Aszód-Somorja, Dunaszerdahely, Párkány, 
Kiskőrös- Érsekújvár, Verebély, Zselíz, Esztergom-Párkány, Bánhida-Érsek-
újvár, Felsőpete-Rimaszombat, Tornalja, Balassagyarmat-Losonc, Salgótarján-
Losonc, Miskolc-Rimaszombat, Feled, Forró-Kassa-vidék, Sátoraljaújhely-Ki-
rályhelmec, Nyíregyháza-Léva, Szarvas-Zselíz, Békéscsaba-Komárom, Érsek-
újvár, Ógyalla, Tótkomlós-Galánta, Vágsellye, Gyöngyös-Losonc, Feled, Ri-
maszombat, Pécs-Érsekújvár. Vadkerty, K.: A kitelepítéstől a reszlovakizációig 
i. m. 264–265.   
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katolikus egyház feje, Mindszenty József hercegprímás, esztergo-
mi érsek már 1946 tavaszán tiltakozott a tervezett kitelepítések el-
len, a háború alatti zsidóüldözésekhez hasonlítva a tervezett akciót. A 
magyar katolikus egyházfő 1947 nyarán hivatalos pásztorlevélben is 
elítélte a lakosságcserét.19 A magyar katolikus főpap a Magyar Nem-
zet 1946. november 30-ai számában megjelent írásában a szlovákiai 
magyarság Csehországba (az onnan kitelepített németek helyére) tör-
ténő deportálásával kapcsolatos törvénytelenségeket és jogfosztást a 
lakosságcsere szerves előzményének tartotta:  
 

„… A párizsi békekonferencia határozata szerint a szlovákiai 
magyarok kérdését a magyar és a csehszlovák kormány közötti 
megegyezéssel, vagy ennek létre nem jötte esetén a Külügymi-
niszterek Tanácsának közbelépésével kell véglegesen rendezni… 
Ennek ellenére a csehszlovák hatóságok embertelen eszközökkel 
hozzáfogtak a szlovákiai magyarkérdés egyoldalú megoldásához, 
azért, hogy »fait accomplit« teremtsenek. Mindenekelőtt a dél-
szlovákiai magyar vidékeknek Magyarországgal való etnikai ösz-
szefüggését akarják megszüntetni. Ezért november 17-én elkezd-
ték a magyar falvak lakosságának rendszeres deportálását a fasisz-
ták által végrehajtott deportálásokhoz hasonló módon a Csehor-
szágból kitelepített németek helyére. A kijelölt falvakat fegyveres 
karhatalommal zárják körül, és a magyaroknak megtiltják házaik 
elhagyását. Vasárnap még misére sem mehettek. A deportálást 
egy közmunkarendelet ürügye alatt intézik, de a gyakorlatban en-
nek rendelkezéseit teljesen mellőzik. A dekrétum szerint ugyanis 
csak 16–55 éves férfiakat, 18–45 éves nőket szabadna időleges 
munkára beosztaniuk. A terhes és gyermekes anyák mentséget él-
veznek. A csehszlovák hatóságok ezzel szemben 7–8 hónapos 
terhes és néhány hónapos szoptató anyákat is, valamint szülő és 
az elszállítás folytán abortáló asszonyokat férjüktől elszakítva de-

                                                 
19  Vadkerty K.: A kitelepítéstől a reszlovakizációig i. m. 238. 
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portálnak. Csecsemőkortól 80 éves korig viszik a férfiakat, nő-
ket és gyermekeket. Családjaikat évezredes otthonaikból kisza-
kítják. A bevagonírozás alkalmával a családfőt gyermekétől, 
feleségétől elválasztják. Egyedülálló aggastyánokat szintén de-
portálnak. Deportált családok tulajdonába szlovák telepeseket 
ültetnek, a deportáltak ingóságait elkobozzák. Bevagonírozá-
suk alkalmával a szlovák katonaság a deportáltakkal általuk 
nem értett szöveget írat alá. A lakosság elkeseredésében ellen-
áll, és ennek következtében a falvakban több sebesülés és halál 
is történt. Elődöm és a magyar püspöki kar fellépése annak ide-
jén megakadályozta a zsidó deportálásokat és ilyen módon 
mintegy 200 000 magyarországi zsidó menekült meg. Köteles-
ségemnek érzem, hogy most, amikor katolikus magyar híveket 
másfél évvel a háború borzalmas befejezése után ilyen brutális 
módon deportálnak ezrével otthonukból, templomuk, iskoláik 
és temetőik mellől, kérem a világ közvéleményének támogatá-
sát a deportálás megszüntetéséhez…”20  

 
A magyar kormány részéről a Magyar Áttelepítési Kormánybizott-
ság felügyelte a lakosságcserét. Ez a szervezet egyrészt részt vett a 
magyarországi szlovákok összeírásában, másrészt feladata volt a 
Csehszlovákiában kitelepítésre kijelölt magyarok érdekvédelme.  

A lakosságcserét megelőzően az áttelepülők által visszahagyott 
vagyonról az összeíró szervek pontos nyilvántartást végeztek. 
Egy-egy utazásra kijelölt transzport kiírása után került sor az átte-
lepítésre kijelölt családok bevagonírozására. Ezt magyar szervek 
irányították és végezték. A családok vasútállomásra történő szállí-
tása néha napokig is eltartott, mert a hivatalos magyar szervek 
nem rendelkeztek megfelelő számú és teherbírású tehergépkocsi-
val. Az áttelepültek beilleszkedése rendkívül lassú folyamat volt, 

                                                 
20  Mindszenty hercegprímás távirata 1946. november 23-án Spellman és Griffin 

bíboros érsekekhez. Magyar Nemzet, 1946. november 30. Közli: Vadkerty K.: 
A kitelepítéstől a reszlovakizációig i. m. 20. sz. dokumentum 558–559. 
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különösen azért, mert legtöbbjük mindvégig abban reménykedett, 
hogy ez csak átmeneti állapot és visszakerülhetnek valódi otthona-
ikba. A kitelepítést átélt generációk számára az otthont mindvégig 
az elhagyott szülőföld jelentette, s mindez különösen az idősebb 
embereket viselte meg. Sokan a magyarországi áttelepülést mégis 
inkább vállalták, mint a cseh területekre történő költözést. Erről és a 
magyar lakosság elkeseredéséről tanúskodik Csóka Nándor kislúcsi 
lakos (Dunaszerdahelyi járás) 1947. február 14-én írott levele:  

 
„…a sors még idáig annyira kedvezett, hogy nem hurcoltak 

el… Vagyunk a faluban vagy hatan, akik nem kaptak »výmert« 
(végzést) éspedig azért, mert van Magyarországra telepítési la-
punk. Igaz, hogy háborús bűnös lap… Hogy milyen szomorú 
helyzetben vagyunk, azt elmondani nem is lehet. Az idegeink már 
teljesen felmondták a szolgálatot. A lélek már csak hálni jár be-
lénk. Így még talán egy faluval sem bántak el, mint velünk… 
Szóval az összes jó gazdákat elvitték Csehországba a faluból… 
Bár a jó Isten azt adná, hogy Magyarországra telepítenének, mint 
ahogy a papír mondja. Bármilyen lenne is a sorsunk, legalább már 
egy kis nyugalomhoz juthatnánk. Bizony, akiket elvittek, nagyon 
szomorú leveleket írnak a sorsukról. Mind cselédnek viszik 
őket… Ez a 20. század kultúrája? Hogy a jó Isten még ilyent 
megenged csinálni az emberiséggel. A faluba már megérkeztek az 
új honfoglalók. Válogatnak a házakban, hol maradt több holmi és 
ennivaló. Azt látni, ami itt megy, maga is: borzalom. Hogy megy 
prédára egyes emberek itt hagyott mindene! Ezt még elgondolni 
sem mertem volna… Szóval megvagyunk még, és hogy meddig, 
azt nem tudjuk… Itt nálunk senkinek rádiója nincs, és újságot 
sem olvashatunk, mert magyar nincsen, a szlovákot pedig nem 
tudjuk olvasni. Ebből a szempontból is rettenetes a sorsunk, külö-
nösen, aki hozzá volt szokva, hogy napilapot olvasson. Ez a mi 
magyar sorsunk. Én már lassanként eladogálok mindent, amit le-
het, mert ha azt mondanák, hogy maradhatok, sem tudnék marad-
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ni. Azt beszélik itt, hogy talán március 1-jével megkezdik Ma-
gyarországra a kitelepítést. Bár bekerülnék! Ez volna még a leg-
jobb, ha mindjárt 60 kilós csomaggal is kellene menni, mint a 
németeknek. Rettenetes árva lett a falu. Meghalt benne az élet a 
tisztességes emberek részére. Csak a hiénák lakmároznak jó-
ízűen…”21  

 
A magyarországi szlovákok is beilleszkedési zavarokkal küszköd-
tek Csehszlovákiában, de többségük önként választotta az áttele-
pülést. A csehszlovákiai magyarság azonban egyértelműen kény-
szer hatására cselekedett.  

 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

A hivatalos adatok szerint 1948. december végéig Magyarországról 
73 273 szlovák távozott, Csehszlovákiából pedig összesen 89 660 
magyar nemzetiségű települt át (közülük 11 057 személyt a cseh-
szlovák közigazgatás bevezetése után, de még a lakosságcsere 
egyezmény aláírása előtt telepítettek ki).22 A két kormány képvise-
lői 1949-ben a lakosságcsere folyamatát az ún. Csorba-tói egyez-
ményben23 hivatalosan is befejezettnek nyilvánították. Az egyez-
mény létrejötte és végrehajtása nyomán kialakult helyzetben em-
berek tízezrei kényszerültek szülőföldjük elhagyására. Ezt a ma-
gyarok és a szlovákok is nehezen élték meg. Az áttelepülési pro-

                                                 
21  Cs. N. kislúcsi lakos (Dunaszerdahelyi járás) levele a falu jelenlegi helyze-

téről. Kislúcs, 1947. febr. 14-én. Magyar Tudományos Akadémia Kézirat-
tára, Budapest. Szalatnai-hagyaték, Ms 4261/81. Közli: Vadkerty K.: A ki-
telepítéstől a reszlovakizációig i. m. 6. sz. dokumentum 522–523. 

22  Vadkerty K.: A kitelepítéstől a reszlovakizációig i. m. 303–304. A lakos-
ságcsere részletes adatait településenként ismerteti: Vadkerty K.: A kitele-
pítéstől a reszlovakizációig i. m. 560–588. 

23  Lázár Gy.: Csehszlovák magyar tárgyalások i. m. 122. 
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paganda során elkövetett túlkapások, az erőszakos agitáció, vagy 
az, hogy a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság tagjai között fegy-
veres katonák is voltak, valamint az áttelepülni nem akaró szlová-
kokra gyakorolt nyomás, nem egy esetben megkérdőjelezte az ön-
kéntességet. Az évszázadokon át együtt élő közösségek, családok, 
rokoni, baráti kapcsolatok felbomlása mind a lakóhelyüket kény-
szerűen elhagyó magyarok, mind az önként távozó szlovákok szá-
mára súlyos megrázkódtatásokkal, sokszor emberi tragédiákkal járt.24 
Az erőszakos megoldásokkal járó, törvénytelen eszközöket alkalma-
zó szlovák–magyar lakosságcsere a kollektív bűnösség elve alapján 
súlyosan sértette a magyar és csehszlovák állampolgárok személyi és 
mozgás szabadságát, vagyoni biztonságukat és a magántulajdon vé-
delméhez való jogukat. Ezért és a folyamat tömegessége miatt a la-
kosságcsere a 20. századi etnikai tisztogatások sorába tartozik. A la-
kosságcsere az akkori cseh és a szlovák politikai elit által jól megter-
vezett és szervezetten végrehajtott etnikai tisztogatás folyamatába il-
leszkedett, az erőszakos kitelepítések, a cseh területekre történő de-
portálások, a hivatalos lakosságcsere, végül az elűzött (és az ott ma-
radó) magyarság körében folytatott reszlovakizáció a tiszta északi 
szláv állam megvalósításának koncepcióját szolgálta. Ehhez járultak 
még az elűzött, deportált és kitelepített magyarság ingó és ingatlan 
vagyonának jó részét érintő államosítások, vagy csak egyszerűen a 
rablások, fosztogatások. Magyar részről visszaemlékezések, szép-
irodalmi művek és néhány történeti-néprajzi munka25 már foglal-
                                                 
24  Erről részletesebben: K. Janics: Czechoslovak Policy and the Hungarian 

Minority i. m. 191–205. Uő: A hontalanság évei i. m. 277–306. A háború 
utáni szlovák–magyar viszonyról ld. még: Lázár Gy.: Csehszlovák magyar 
tárgyalások i. m. 123. 

25  Vadkerty Katalin, Janics Kálmán, Lázár György és Szabó A. Ferenc munkái 
mellett lásd még: Balogh Béni: Csehszlovák–magyar lakosságcsere: ki- és be-
telepítések Komárom-Esztergom vármegyében a második világháború után. 
In: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyve 1993–1994. Esztergom, 
1994. 166–186. Vígh Károly: A szlovákiai magyarság kálváriája. Budapest, 
1998. 
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kozott a felvidéki magyarsághoz tartozók egyéni, emberi tragédiá-
jával. Ezeket főként csak 1989 után lehetett szabadon olvasni, a 
szlovák oldalról a mai napig nem született átfogó, objektív elem-
zés26 erről a súlyos és a két nép modernkori közös történelmét je-
lentős mértékben meghatározó kérdésről. 

                                                 
26  Ritka kivételt képez Štefan Šutaj tanulmánya, mely a Szlovák Tudomá-

nyos Akadémia Társadalomtudományi Intézetének belső kiadványaként 
jelent meg 1991-ben Kassán, 150 példányban: Stefan Sutaj: Reslovakiza-
ciaja: Znema narodosti časti obyvatelstva Slovenska po II. svetovej vojne. 
Košice, 1991. A témához kapcsolódó magyar nyelvű tanulmánya: Štefan 
Šutaj: A Beneš-dekrétumok a magyar kisebbségek történeti tudatában. 
Régio 1995: 1–2. szám 185–191. 
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TÁBLÁZATOK 
  
 
 

1. táblázat 
A szlovák népesség változása 1910 és 1949 között  

(az 1920-as trianoni béke által határolt ország területet 
 figyelembe véve) 

 
Magyarország 

A szlovák anyanyelvű lakosság Év 
Teljes népesség 

Száma A teljes népesség  
arányában % 

1910 7 612 114 165 317 2,2 
1930 8 685 109 104 786 1,2 
1941 9 316 074   75 877 0,8 
1949 9 204 799   25 988 0,3 

Forrás: Magyar népszámlálási statisztikák 1910 és 1949 között 
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DOBOS NÓRA 
 
 

A „VÉGSŐ MEGOLDÁS” ÉS A ZSIDÓ TÁRSADALOM  
HAJDÚNÁNÁSON 

 
 
 
 
 
 
 
Az 1944-es év – a német megszállás, valamint a front közeledése 
Kelet-Magyarországhoz – egyre nagyobb megpróbáltatásokat je-
lentett Hajdúnánás lakossága számára. Különösen a zsidó közös-
ség helyzete vált válságossá, amely a diszkriminatív rendelkezések 
sorozatában, majd gettókba gyűjtésükben és deportálásukban öltött 
testet.  

Jelen tanulmány célja, hogy árnyaltabb képet adjon arról, ho-
gyan alakult a hajdúnánási zsidóság sorsa 1944-ben. Munkám so-
rán a témához kapcsolódó szakirodalom felhasználása mellett, a 
Holokauszt Emlékközpontban és a Magyar Zsidó Levéltárban őr-
zött gettóiratokra, illetve a helyi sajtó elemzésére támaszkodtam.  

Hajdúnánáson a zsidóellenesség gyökerei és a politikai antisze-
mitizmus jelensége a 19. századig nyúlnak vissza, amelynek több 
tényezője van. Egyrészt a Hajdúnánásra betelepülő zsidók az orto-
dox irányzathoz tartoztak, hagyományos és szigorú vallási keretek 
között éltek, keleties öltözködésüket megtartották. Ez ellenérzést 
váltott ki a helyi lakosságban, hiszen nem illeszkedett a többségi 
keresztény társadalom szokásaihoz. A zsidóellenes hangulatot to-
vább fokozta Ónody Géza, a város kerületi képviselőjének anti-
szemita propagandája, többek között az ő nevéhez fűződik az 
1882-es tiszaeszlári vérvád kirobbantása is. Ugyanebben az évben 
a városban kitört járvány miatt is a zsidókat tették felelőssé, s a vá-

43 
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rosban lévő kutak megmérgezésével vádolták őket.1 A vérvád 
Hajdúnánáson is többször megjelent,2 ami szintén jelzi a keresz-
tény társadalom egy részének zsidókkal szembeni ellenszenvét. 
Mindenhez hozzájárult még a zsidóság helyi gazdaságban betöltött 
egyre jelentősebb szerepe is.  

A hajdúnánási lakosság többségétől eltérően, a zsidók alapvetően 
nem a földművelésből és az állattenyésztésből éltek, hanem a keres-
kedelemből és iparból szerezték a jövedelmüket, s ez egyfajta törés-
vonalat jelentett a zsidó és nem zsidó társadalom között.3 

Összességében azonban elmondható, hogy a magyarországi zsidó 
lakosság viszonylagos nyugalomban élt, Hajdúnánáson is.4 Ezt bizo-
nyítja, hogy arányuk a helyi társadalmon belül folyamatosan növeke-
dett (ld. ábra).  

A zsidóellenesség, a politikai antiszemitizmus ugyanakkor a kez-
detektől jelen volt a városban. 

                                                            
1 Braham, Randolph L.: A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopé-

diája 1. kötet. Budapest, 2007. 509.  
2 Az egyik vérvád 1911-ben, a másik 1937-ben volt. A két vérvád között el-

telt hosszú időszak mutatja a zsidóellenesség kontinuitását.  
3 Ld. részletesebben: Völgyesi Zoltán: Kisvárosi történet. Az 1956-os forra-

dalom és a zsidóellenes megmozdulások Hajdúnánáson. Budapest, 2001. 
28–38. és Gonda Moshe Élijáhu: A debreceni zsidók száz éve. A mártírha-
lált halt debreceni és környékbeli zsidók emlékére. A Debreceni Zsidók 
Emlékbizottsága Kiadása, Debrecen, 1977. 296–302.  

4  http://www.hdke.hu/tudastar/tanulmanyok/karsai-laszlo-magyarorszagi-zsi 
do torvenyek-es-rendeletek-1920%E2%80%931944 (letöltés ideje: 2012. 
04. 25.) 
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Ld. Halmos Sándor: „Emlékezz meg!” Hajdú-Bihar megye zsidóságának törté-
nete napjainkig. Debreceni Zsidó Hitközség, Debrecen, 2003. 135. 

 
 

A NUMERUS CLAUSUSTÓL A IV. ZSIDÓTÖRVÉNYIG 
 

A trianoni békeszerződésben rögzített, Magyarországot ért veszte-
ségekért, illetve az 1919-es vörös terror borzalmaiért a politikai és 
értelmiségi körök egy része a zsidókat tette felelőssé. Részben a 
radikális, szélsőjobboldali egyetemi csoportok, egyesületek és a 
velük szimpatizáló egyetemi tanárok kezdeményezésére született 
meg a numerus clausus,5 amit 1920. szeptember 28-án fogadott el 
a nemzetgyűlés.6 A törvény utolsó paragrafusa rendelkezett arról, 
hogy olyan arányban kell felvenni a fiatalokat az egyetemekre, 
amilyen arányban a „népfajokhoz és nemzetiségekhez” tartozva az 
                                                            
5  1920. évi XXV. tc.: „A tudományegyetemekre, műegyetemre, a budapesti 

közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiára való beiratkozás szabá-
lyozásáról.” Ld. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7440 (le-
töltés ideje: 2012. 04. 28.) 

6 Ld. részletesebben: K. Farkas Claudia: Jogok nélkül. A zsidó lét Magyar-
országon 1920–1944. Budapest, 2010. 
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összlakosság részét alkották. Ennek értelmében az egyetemekre 
felvehető zsidók létszámát 6%-ban maximalizálták. Bethlen István 
miniszterelnöksége idején (1921. április 14. – 1931. augusztus 24.), 
részben külföldi nyomásra, 1928-ban módosították a numerus 
clausust.7 A „népfajok és nemzetiségek” kritérium helyett a társa-
dalmi hovatartozás lett mérvadó.8 Bethlen kormányfősége idején a 
magyar törvényhozás nem hozott a zsidókkal szemben diszkrimina-
tív rendelkezéseket,9 sőt a kormány inkább arra törekedett, hogy 
egyes csoportjait megnyerje a kormánypolitika számára. A zsidó tő-
ke nélkül nem lehetett volna stabilizálni Magyarország gazdasági 
helyzetét, másrészt ez a kormány részéről egyfajta gesztus volt a 
nyugat felé, mivel a numerus clausus módosítását a Népszövetség is 
határozottan követelte az országtól.10 Mindezek következtében bár a 
zsidók helyzete számottevően javult, a zsidóellenesség továbbra is 
jelen volt a különböző szélsőjobboldali szervezetek részéről.11 
                                                            
7  1928. évi XIV. tc.:  „A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti 

egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás 
szabályozásáról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk módosításáról” Ld. http:// 
www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7733 (letöltés ideje: 2012. 04. 28.) 

8 1932–33-ra 12%-ra emelkedett az izraelita vallású diákok száma az egyeteme-
ken. Ezután újra csökkenni kezdett a zsidó hallgatók aránya, annyira, hogy az 
1936–37-es tanévre már a korábbi mélypont alá került (7,4%). Ld. http://www. 
rubicon.hu/magyar/oldalak/numerus_clausus/ (letöltés ideje: 2012. 05. 01.) 

9 Bizonyos rendelkezések inkább igyekeztek egyenjogúsítani a zsidókat. Az  
1926. évi XXII. tc.  lehetővé tette az izraelita képviseletet a felsőházban, 
1925-ben Eckhardt Tibor törvényjavaslatában a zsidók nemzeti kisebbség-
gé tételét javasolta. Ld. részletesebben: Katzburg, Nathaniel: Zsidópolitika 
Magyarországon 1919–1943. Budapest, 2002. 75–77. 

10 Püski Levente: Zsidókérdés és a felsőház a Horthy-korszakban. In: Emlék-
könyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Kovács Zoltán–Püski Leven-
te. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadása, Debrecen, 2010. 315–330. 

11 Ld. részletesebben: Dósa Rudolfné: A MOVE. Egy jellegzetes magyar fa-
siszta szervezet 1918–1944. Budapest, 1972.; Gyurgyák János: A zsidó-
kérdés Magyarországon. Budapest, 2001.; Kerepeszki Róbert: A Turul-
szövetség. 1919–1945. Attraktor, Máriabesenyő, 2012.; Romsics Ignác: Ma-
gyarország története a XX. században. Budapest, 2005. 
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Magyarország zsidópolitikájában az 1930-as évek első felében 
sem történt változás, annak ellenére, hogy 1932-től Gömbös Gyula 
(1932. október 1. – 1936. október 6.) lett a miniszterelnök, aki több 
szálon is kötődött a radikális jobboldalhoz.12 Miniszterelnöksége ide-
jén azonban háttérbe szorította szélsőjobboldali nézeteit és kapcsola-
tait, s kényszerből ugyan, de a zsidókkal is kész volt együttműködni 
a kormányfői pozíciójának megerősítése és a gazdasági újjáépítés 
érdekében. Kinevezése után nem sokkal tárgyalásokba kezdett, hogy 
amennyiben a zsidó pénzügyi körök támogatják gazdasági politiká-
ját, nem tesz olyan lépéseket, amely bármilyen formában negatívan 
érinti a jogait.13 A gazdasági válság, majd az egyre növekvő német 
befolyás következtében azonban megerősödött a szélsőjobboldal,14 s 
támogatottsága a társadalmon belül egyre jelentősebb lett. A kor-
mánypárton belül is a radikális csoportok kerültek előtérbe.15 

Gömbös Gyula halála után Darányi Kálmán (1936. október 12. 
– 1938. május 11.) lett Magyarország miniszterelnöke, aki fordula-
tot hozott a zsidókkal szembeni politikában, mivel az ő miniszter-
elnöksége alatt készítették elő az ún. első zsidótörvényt. A tör-
vényt 1938. május 29-én fogadták el, amely „A társadalmi és gaz-
dasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról” címet vi-
selte.16 Ekkor már Imrédy Béla (1938. május 14. – 1939. február 
16.) ült a kormányfői székben, aki szerint a törvényre azért volt 
szükség, hogy a drasztikusabb rendelkezéseknek elejét vegyék.17 

                                                            
12 Ld. Gömbös az egyik alapítója a MOVE-nek, illetve a 1928-ig működő 

Fajvédő Pártnak.  
13  Katzburg i. m. 76–78.  
14 Ebben az időszakban a magyar szélsőjobboldal egyre inkább a náci mintát 

követte, ami alapvetően eltér az 1920-as évek radikális jobboldali eszmék-
től. Ld. részletesebben Katzburg i. m.79–84.  

15 Ld. részletesebben Romsics i. m. 222–235.  
16  1938. évi XV. tc. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8070 (le-

töltés ideje: 2012. 04. 28.) 
17 Valójában az I. bécsi döntésnek (1938. november 2.) részben ez volt az 

ára. Ld. Romsics i. m. 246.  
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A törvény a gazdasági, értelmiségi pályákon, illetve a különböző 
szabadfoglalkozásokban a zsidók arányát 20%-ban maximalizálta.18 

Bár Imrédy az első zsidótörvény elfogadása során kiemelte, 
hogy nincs szükség újabb diszkriminatív rendelkezésekre, az ún. 
második zsidótörvényt szintén az ő hivatala idején készítették elő, 
ami már egyértelműen faji alapokra helyezte a zsidókkal szembeni 
törvényalkotást. A törvényt 1939. május 4-én, a második Teleki- 
kormány (1939. február 16. – 1941. április 3.) idején fogadták el, 
ami „a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásá-
ról” címet kapta. A gazdasági, pénzügyi és kulturális pályákon 
dolgozó zsidók arányát az első törvényben meghatározott 20%-ról 
6%-ra csökkentette, ami jelentősen szűkítette a zsidók életlehető-
ségeit.19 A zsidókat korlátozó törvények sora itt nem ért véget. 

A harmadik zsidótörvény előkészítését már 1940. elején el-
kezdték, mivel a politikai szférában úgy ítélték meg, hogy a máso-
dik zsidótörvény rendelkezései túl bonyolultak és nem elég egyér-
telműek ahhoz, hogy szabatosan végre lehessen hajtani. A harma-
dik zsidótörvény Bárdossy László miniszterelnöksége (1941. ápri-
lis 7. – 1942. március 7.) alatt lépett hatályba:20 „A házassági jog-
ról szóló 1894:XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításá-
ról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendel-
kezésekről”. A törvény egyik leglényegesebb része megtiltja a zsi-
dók és nem zsidók közötti házasságot a magyar nemzeti faj tiszta-
ságának megóvása érdekében. A törvény már egyértelműen magán 
viselte a náci terminológia jegyeit.21 

A Kállay-kormány (1942. március 10. – 1944. március 22.) 
idején a zsidókat érintő jogfosztó törvények tovább gyarapodtak. 
1942. évi VIII. tc. az izraelita vallást bevett felekezeti státusról el-

                                                            
18 Katzburg i. m. 86–94.  
19  Uo. 102–124.  
20  1941. évi XV. tc. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8168 (le-

töltés ideje: 2012. 04. 28.) 
21  Katzburg i. m. 143–165.  
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ismertté minősítette vissza. Szeptember 6-án pedig életbe lépett „a 
zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól” szóló törvény, vagyis a 
negyedik zsidótörvény,22 amely lényegében arra kötelezte a zsidókat, 
hogy adják át földjeiket, elsősorban a vitézi rangot viselőknek.23 

A zsidók helyzetét tovább rontotta a munkaszolgálat, amelyet 
az 1939-ben elfogadott honvédelmi törvény24 alapozott meg, azon-
ban ez még nem volt diszkriminatív a zsidókra nézve. A fordulat 
1940 végén következett be, amikor Magyarország és Németország 
szövetsége szorosabbá vált, ami növelte a német befolyást a ma-
gyar belpolitikára. Ekkor már elkülönítették a zsidó munkaszolgá-
latosokat, aminek legalizálása 2870/1941. sz. ME értelmében va-
lósult meg. A zsidókat megfosztották egyenruhájuktól, rangjuktól 
és megkülönböztető jelzésként sárga karszalagot kellett viselniük. 
1942-ben törvénybe foglalták a munkaszolgálattal kapcsolatos ad-
dig kiadott rendelkezéseket is: „A nemzetvédelemről szóló 1939: 
II. törvénycikk módosításáról és kiegészítéséről”,25 amely július 
31-én lépett életbe.26 

A fentebb ismertetett törvények hajdúnánási végrehajtásáról 
Tóthné Gál Anita munkája nyújt számunkra részletesebb informá-
ciót.27 Annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy Hajdúnánáson 

                                                            
22  1942. évi XV. tc. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8188 (le-

töltés ideje: 2012. 04. 28.) 
23  Katzburg i. m. 166–180.  
24  1939. évi II. tc. 87. §. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8096 

(letöltés ideje: 2012. 04. 28.) 
25 1942. évi XIV. tc.  http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8187 

(letöltés ideje: 2012. 04. 28.) 
26  Katzburg i. m. 181–186. A témához ld. még: Gyurgyák János: A zsidókér-

dés Magyarországon. Budapest, 2001. és http://www.hdke.hu/tudastar/tanul 
manyok/karsai-laszlo-magyarorszagi-zsidotorvenyek-es-rendeletek-
1920%E2%80%931944 (letöltés ideje: 2012. 04. 25.) 

27 Tóthné Gál Anita: A zsidótörvények végrehajtása a három hajdúvárosban 
1938–1944. (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás). Kézirat, Deb-
receni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, 2009. 
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a két világháború között mindig kormánypárti képviselőt válasz-
tottak meg.28 Ez jelzi, hogy a lakosság többsége támogatta a kor-
mánypolitikát. Valószínűsíthető, hogy ez a támogatottság a külön-
böző kül- és belpolitikai események, folyamatok következtében 
nem csökkent.29 Ez a politikai környezet feltételezhetően elősegí-
tette a zsidótörvények, rendeletek végrehajtását. Fontosnak tartom 
azt is kihangsúlyozni, hogy a szélsőjobboldalnak nem volt tömeg-
bázisa Hajdúnánáson, amit bizonyít az is, hogy az 1930-as évek 
választásain egyszer sem indult itt szélsőjobboldali párt.30 A zsidó-
ellenesség kibontakozása viszont ebben az időszakban általános je-
lenség volt, a közhangulat szerves részét képezte. Hajdúnánáson 
ebben nagy szerepe volt a helyi sajtónak31 és Benkő Géza képviselő-
nek is, aki a kormánypárt szélsőjobboldali szárnyához tartozott.32 

 
 

AZ 1944. ÉV: GETTÓSÍTÁS ÉS DEPORTÁLÁS 
 

„Abból a célból, hogy Magyarország a háromhatalmi egyezmény-
ben szövetkezett nemzetek háborújában, különösen pedig a bolse-
vizmus leküzdésében támogatást kapjon, kölcsönös megegyezés 
alapján német csapatok érkeztek Magyarországra”33 – írta a Haj-
dúnánási Újság 1944. március 24-én. E szalagcímet olvasva a haj-

                                                            
28 1922-ben, 1926-ban és 1939-ben nem voltak tényleges választások Hajdú-

nánáson, mert ekkor itt ellenfél nélküli, egyhangú szavazás volt Ld. Hubai 
László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920–2000. II. kötet. 
Budapest, 2001. 42., 65., 85., 105., 132.  

29  A revíziós sikerek háttérbe szorították az ellenzéki politikát, s a német be-
folyás erősödése nagymértékben hozzájárult a belpolitika jobbratolódásá-
hoz, radikalizálódásához. Ld. részletesebben Romsics i. m. 252–271.  

30 Hubai i. m. 85., 105., 132. 
31  A Hajdúnánási Újság főszerkesztője, Mohácsy Endre antiszemita volt. A 

lapban szinte mindennaposak voltak az zsidóellenes cikkek.  
32 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István, Debrecen, 1973. 330.  
33 Hajdúnánási Újság, 1944. március 24. XXXVIII. évfolyam 12. szám. 
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dúnánási zsidó lakosság talán fellélegzett, hogy sorsuk nem fordul 
rosszabbra… 

Magyarország német megszállása34 azonban drasztikus válto-
zásokat hozott a hazai, így a hajdúnánási zsidóság életében is. Kö-
telezővé tették a sárga csillag viselését, megkezdődött a zsidók 
kényszerlakhelyeinek kijelölése, gettósítása és deportálása. Bár ko-
rábban is számos törvényt, rendeletet hozott a magyar országgyű-
lés, amely – a második zsidótörvényt követően – faji alapon diszk-
riminálva szorította ki a zsidóságot a többségi társadalomból, 1944-
ben már az alapvető emberi jogaiktól is megfosztották őket.35 

A német megszállásnak köszönhetően olyan politikai vezetés 
került hatalomra – Sztójay Döme (1944. március 22. – 1944. au-
gusztus 29.) miniszterelnökségével – Magyarországon, amely tel-
jesen kiszolgálta a náci Németországot, s ez a zsidókérdésben kü-
lönösen érvényesült.36 A német Wehrmacht bevonulása után né-
hány nappal Adolf Eichmann is Magyarországra érkezett. Az irá-
nyítása alá tartozó Judenkommando feladata a „zsidókérdés végső 
megoldásának”37 (Endlösung) megszervezése volt. Március 19-ét 
követő másfél-két hónapban tovább folytatódott a zsidók kirekesz-
tése, megkezdődött nyílt üldözésük, majd gettókba zsúfolásuk, s 
végül május 15-én elindult az első halálvonat. A magyar holo-
kauszt rendkívüli gyorsasággal ment végbe, amelyben nagy szere-
pet játszott, hogy a magyar belügyminisztérium és a hatóságok ve-
zetői (törvényhatóságok, közigazgatási kar, rendvédelmi szervek), 
                                                            
34  1944. március 19. Ld. Romsics i. m. 262.  
35 Ld. részletesebben: http://www.hdke.hu/tudastar/tanulmanyok/karsai-laszlo- 

magyarorszagi-zsidotorvenyek-es-rendeletek-1920%E2%80%931944 (le-
töltés ideje: 2012. 04. 25.) 

36  A magyar kormány a zsidókérdésben nem Horthy Miklós kormányzóval 
egyeztette döntéseit, hanem Edmund Veesenmayerrel, amely már önma-
gában is jelzi a német befolyás mértékét, kiteljesedését. Ld. Turbucz Dá-
vid: Horthy Miklós. Budapest, 2011. 201. és Romsics i. m. 262. 

37 Erről az 1942. január 20-án tartott Wannsee-i Konferencián döntöttek. Ld. 
Katzburg i. m. 212.  
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tagjai az antiszemitizmus elkötelezett hívei voltak, így aktívan és 
teljes egyetértésben tudtak dolgozni Eichmann-nal és csapatával.38 

Mint azt már korábban jeleztem a zsidókat korlátozó, diszkri-
mináló rendelkezések alkotása, végrehajtása 1944-ben is folytató-
dott. Sajnos levéltári források hiányában39 nem lehet pontos képet 
adni ezek helyi végrehajtásáról. A szakirodalom, a korabeli helyi 
sajtó és egyéb források feldolgozásával azonban viszonylag jól 
körvonalazható, hogyan alakult a hajdúnánási zsidóság élete ebben 
az időszakban. 

Völgyesi Zoltán Kisvárosi történet. Az 1956-os forradalom és 
a zsidóellenes megmozdulások Hajdúnánáson című munkájában40 
leírja, hogy a német megszállásnak nem volt olyan következmé-
nye, ami a városvezetésben személycseréket eredményezett volna. 
Ez részben azzal magyarázható, hogy a községi képviselőtestületi 
tagok felülvizsgálatára vonatkozó rendelet értelmében41 már 1939 
szeptemberében kizárták azokat a személyeket, akik a fennálló 
rendszernek nem voltak kívánatosak, vagyis a zsidókat.42 Másrészt 
1944-ben nem volt már szükség ilyen lépésre. Valószínűsíthető, 
hogy erre sor került volna abban az esetben, ha a fennálló politikai 
hatalommal vagy a németekkel szemben határozott agitációra ke-
rült volna sor.  

A zsidókra vonatkozó rendeletek, szabályozások végrehajtásá-
ban nagy szerepet játszottak az 1944 tavaszán létrejött zsidó taná-
csok is, amelyek a deportálások miatt vidéken csupán néhány hé-
tig működtek.43 Legfontosabb feladatuk az volt, hogy különböző 
                                                            
38 Ld. részletesebben: Kádár Gábor–Vági Zoltán: Hullarablás. A magyar zsi-

dók gazdasági megsemmisítése. Budapest, 2005. 105–164. 
39 Ebben a témában a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fiók-

levéltárában számos Hajdúnánásra vonatkozó 1944. évi dokumentum van 
a jegyzék alapján, azonban ezek nem találhatóak meg.  

40 Völgyesi i. m. 39.  
41  7790/1939. M. E. sz. rendelet 
42  Tóthné i. m. 42–43. 
43  http://www.degob.hu/index.php?showarticle=21 (letöltés ideje: 2012. 04. 28.)  
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adatokat, információkat gyűjtsenek és adjanak át a németeknek, 
képviseljék a helyi zsidóságot, valamint hogy a németek és a helyi 
hatóság döntéseit közvetítsék a zsidóság felé. Hajdúnánáson 1944. 
május 11-én jött létre a zsidó tanács, amelyről az előző napi hit-
községi ülésen határoztak. A tanácsnak öt tagja volt, amelynek el-
nöke Spitzer Mihály lett. A tanács teljes felhatalmazású jogkörrel 
és intézkedési joggal rendelkezett.44 

A németek bevonulása után a rendőrkapitány magához hívatta 
Halpert Benő főrabbi-helyettest, s arra utasította, hogy a zsidók ne 
mutatkozzanak az utcán.45 Arra vonatkozóan nem sikerült forrást 
találni, hogy ez milyen szinten valósult meg. Tíz nappal a meg-
szállást követően pedig a zsidóságot hatágú sárga csillag viselésé-
re kötelezték.46 A rendelet április 3-án lépett hatályba: „A jelen 
rendelet hatálybalépésétől kezdődően minden hatodik életévét be-
töltött zsidó személy – nemre való tekintet nélkül – köteles házon 
kívül felső ruhadarabjának bal mellrészén, jól láthatóan, 10x10 
átmérőjű… kanárisárga színű, hatágú csillagot viselni.”47  

A helyi lakosságnak feljelentést kellett tennie abban az esetben, 
ha egy zsidó személy nem viselte a sárga csillagot.48 Erre adódott 
is példa Hajdúnánáson: Glücklich Dávidnét emiatt pénzbírságra 
ítélték.49 

1944. május 1-től megkülönbözetett élelmiszerjegyet kaptak a 
zsidók, amely nagymértékben csökkentette a korábban meghatáro-
zott fejadagjukat: havonta fejenként harminc dkg zsír helyett ugyan-
ennyi olajat kaptak, hetente személyenként harminc dkg ló- vagy 
marhahúst vehettek, borjú- és sertéshúst nem. Az egyetlen kivétel 

                                                            
44 Holokauszt Emlékközpont, Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 
45 Gonda i. m. 302. 
46 Völgyesi i. m. 39.  
47 http://www.magyarzsido.hu/index.php?option=com_documents&view= 

detail&id=46&Itemid=35 (letöltés ideje: 2012. 2012. 04. 26.) 
48 Hajdúnánási Újság, 1944. május 19. XXXVIII. évfolyam 20. szám.  
49 Völgyesi i. m. 40.  
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az volt, hogy a nehéz testi munkát végző zsidók ugyanannyi húst 
vehettek, mint a fizikai munkát végző nem zsidók.50 „…a zsidó 
vagyont azért foglalta le a magyar kormány, mert az igenis magyar 
nemzeti vagyon, a magyar földnek, a magyar munkának gyümöl-
cse és uralkodó politikai rendszerünk a magyar államcélok szolgá-
latába állítja…”51 – magyarázta a Hajdúnánási Újságban megjelent 
cikk az április 16-án közzétett 1600/1944. M. E. sz. rendeletet,52 
amely a zsidó vagyonok zár alá vételét irányozta elő.53 Ennek ér-
telmében hetven zsidó üzletet zártak be Hajdúnánáson,54 s ezzel 
lényegében kiteljesedett a zsidók – állam által felügyelt – gazda-
sági kifosztása. A szabályozást részletesen közölte a helyi újság 
április 21-i száma is,55 s ezt követően több cikk is foglalkozott a 
témával. A lap április 28-ai száma a következőket írta: „…ki kell 
halnia annak a szellemnek, amelyet a zsidó kereskedelem megva-
lósított…”56 Egy másik szám pedig így adott helyzetjelentést: „Az 
utóbbi napokban a kilószámra rejtegetett arany és drágakövek, 
roppant műértékek messze felülmúlták azokat a  várakozásokat, 
amelyet a magyar társadalom a zsidó vagyonok leltározásához fű-
zött...”57 A lefoglalt zsidó vagyon elvileg az állam tulajdonát ké-
pezte, azonban a „szabadrablás” nem volt ismeretlen jelenség eb-
ben az időszakban. Arra vonatkozóan nincs forrás, hogy 1944 ta-
vaszán ez mennyire volt számottevő Hajdúnánáson. Május 19-én a 

                                                            
50 Hajdúnánási Újság, 1944. április 28. XXXVIII. évfolyam 17. szám. 
51 Hajdúnánási Újság, 1944. május 19.  XXXVIII. évfolyam 20. szám. 
52 Kádár–Vági i. m. 223–226. Ezen rendelet előtt Hajdúvármegye alispánja 

március 29-én utasítást adott ki a zsidó üzletek igénybevételére és árukész-
letének megőrzésére. Ld. Tóthné i. m. 89.  

53 Síró Béla: A debreceni zsidóság a végkorszak idején. In: Történeti Tanul-
mányok IV. Szerk. L. Nagy Zsuzsa–Veress Géza, Debrecen, 1996. 147–
181.  

54 Tóthné i. m. 91., 114–116.  
55 Hajdúnánási Újság, 1944. április 21. XXXVIII. évfolyam 16. szám. 
56 Hajdúnánási Újság, 1944. április 28. XXXVIII. évfolyam 17. szám. 
57 Hajdúnánási Újság, 1944. május 26. XXXVIII. évfolyam 21. szám. 
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helyi lap közölte a belügyminisztérium felhívását: „A m. kir. bel-
ügyminisztérium utolsó figyelmeztetést intézett a magyar társada-
lomhoz. Megállapítja azt, hogy alapos gyanú merült fel arra, hogy 
a keresztény magyarok közül némelyek anyagi előnyökért vagy 
helytelenül értelmezett felebaráti ellágyulásból zsidó értékeket rej-
tegetnek… a magyar államot súlyosan megkárosítják…”58 

Igaz, ennek nincs konkrét bizonyító ereje, viszont ha figyelem-
be vesszük, hogy a számos belügyminisztériumi rendelkezés és 
felhívás közül ez megjelent a sajtóban, arra utalhat, hogy ennek 
volt jelentősége helyi szinten. Emellett az 1944 őszén és 1945 ele-
jén készült, az eltulajdonított zsidó értékekről szóló jegyzőköny-
vek59 arról adnak tanúbizonyságot, hogy a deportálást követően a 
gettót teljesen kifosztották, ami jelzi, hogy a lakosság egy része 
nem tisztelte a magántulajdont. Fontos kihangsúlyozni azonban, 
hogy Hajdúnánás esetében ez alapján nem lehet általános jelenség-
ről beszélni ebben az időszakban.   

Miután a zsidók már több mint egy hete a gettókba kényszerül-
ve éltek,60 a helyi hatóságok elkobzott üzleteikben, otthonaikban 
házkutatást folytattak, ahol hátrahagyott ingóságokat, értékeket61 
kerestek. A Hajdúnánási Újság június 9-ei száma egy ilyen „sikeres 
razziát” tett közzé. S annak ellenére, hogy a gettósítással „megtisztí-
tották a zsidóktól” az utcákat, a zsidók elleni éles hangvétel tovább-
ra is jellemző maradt: „…A példák mutatják, hogy az elrejtésnek a 
legagyafúrtabb esetei vannak: az aknától az üzleti polcok mögötti 
rekeszig mindent felhasználtak. Ezen áruk is nyilván a fekete piacon 
való kedvezőbb értékesítési lehetőségre vártak volna.”62 A zsidó 
magántulajdon semmibevétele itt nem ért véget… „A gettóról… ol-

                                                            
58 Hajdúnánási Újság, 1944. május 19. XXXVIII. évfolyam 20. szám. 
59 Holokauszt Emlékközpont, Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 
60 1944. május 29-ig minden zsidónak be kellett költöznie a számukra kije-

lölt gettóba.  
61 Azokat az ingóságokat igyekeztek felkutatni, amelyek nem kerültek leltárba. 
62 Hajdúnánási Újság,1944. június 9. XXXVIII. évfolyam 23. szám. 
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vasunk napok óta az újságokban, s mind többen érdeklődnek a szer-
kesztőségünkben, hogy városunkban lesz e és hol gettó…”63 

A május 19-én megjelent cikk mutatja, hogy a hajdúnánásiakat 
kifejezetten érdekelte ez a kérdés, ami feltehetően összefüggésben 
volt azzal is, hogy a zsidók gettósítása után lakásaikra64 igényt 
tarthatott a lakosság bizonyos része. A gettónak kijelölt területen 
ugyanis ha nem zsidó is lakott, a hátrahagyott zsidó lakásokat el-
sősorban ők kapták meg.65 Ezeknek a személyeknek a költözéssel 
járó anyagi terheit a zsidóságnak kellett állnia.66 

1944. május 19-én adták ki az alispáni határozatot a zsidó lak-
helyek kijelölése tárgyában.67 Az 1610/1944 M. E. sz. rendelet ke-
retén belül  pedig az 11.743/1944. sz. alispáni határozat rendelke-
zett arról, hogy a tízezernél nagyobb lélekszámú községekben kö-
telező a gettó felállítása.68 „…városunkban is kijelöltetett a zsidók 
részére a gettó, hogy elkülönítessenek  a keresztyén lakosságtól, s 
ezáltal mindazon fertőző munkának, amit eddig a lakosság köré-
ben végeztek elejét vetessék…”69  

Hajdúnánáson a Klapka és Bem utca körül hozták létre a gettót,70 
amelybe még a Dorogi és a Tisza utcáról is beleesett néhány ház. 71 

                                                            
63 Hajdúnánási Újság, 1944. május 19. XXXVIII. évfolyam 20. szám. 
64 Nemcsak lakásaikra, de üzleteikre, üzleteik árukészleteire is lehetett igényt 

bejelenteni. Ld.: Hajdúnánási Újság 1944. június 2. XXXVIII. évfolyam 
22. szám.  

65 A Hajdú-Bihar megyei zsidóság történetének levéltári forrásai. Szerk. Ra-
dics Kálmán, Debrecen, 1997. 227.  

66 Hajdúnánási Újság, 1944. május 21. XXXVIII. évfolyam 22. szám. és 
Szerk. Radics i. m. 227.  

67 A kormány 1944. április 28-án rendelte el a gettók felállítását. Ld. Síró i. 
m. 157.  

68  Hajdúnánás lakossága 1941-ben 18 770 fő volt. Ld. Völgyesi i. m. 28.  
69 Hajdúnánási Újság 1944. május 26. XXXVIII. évfolyam 21. szám.  
70 Völgyesi i. m. 39.  
71 Uo. 213.  
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A gettót 2,5 méteres kerítéssel vették körül, s ha más utcára né-

zett egy gettóra nyíló lakás, annak ablakait be kellett deszkázni. A 
tűzvédelmi előírásoknak megfelelően az utcákra ugyan nyílt há-
rom kapu, ezek azonban folyamatosan zárva voltak.  Az egyetlen 
kijárat a Tisza István körút 25. és 27. szám alatti házak közötti kis 
utcán volt. A gettóba tizennégy napi élelmet kellett bevinni.72 Az 
alispáni határozat szerint a zsidókat nem lehetett korlátozni abban, 
                                                            
72 Hajdúnánási Újság, 1944. május 26. XXXVIII. évfolyam 21. szám. 
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hogy mennyi ingóságot vihetnek magukkal,73 ugyanakkor a hajdú-
nánási hatóságok elrendelték, hogy csak annyi bútort és egyéb dol-
got vihetnek a gettóba, amennyi az egy főre jutó négy lapterületen 
elfér.74 Ezt a korlátot valószínűleg határozat nélkül is betartották 
volna, egyrészt az egy személy számára meghatározott kis lakrész 
miatt, másrészt a bútorok elszállítására csupán egy lovas szekér 
állt rendelkezésre.75 A hátrahagyott ingóságokat a megüresedett 
lakás egyik helyiségében kellett összegyűjteni, erről leltárt készí-
teni, majd ezt átadni a hatóságoknak.76 Azoknak a zsidóknak, akik 
keresztény lakásban voltak albérletben, leltárba vett ingóságaikat 
egy még nem kiigényelt zsidó házba kellett szállítaniuk. A zsidó 
tanács külön felhívást intézett – polgármesteri utasításra – arra vo-
natkozóan, hogy a hátrahagyott lakásokat tisztán kell átadni, meg-
rongálni azokat tilos, ellenkező esetben az internálás következmé-
nyeivel kellett számolni.77 A hivatalos határozat értelmében a get-
tóba semmiféle állatot nem lehetett bevinni,78 azonban a gettóira-
tokból kiderül, hogy a helyi hatóságok nem zárkóztak el attól, 
hogy a gettóban állatot tarthassanak.79 A kényszerlakhelyet csak 
szigorú feltételek mellett lehetett elhagyni, szabad kijárása csak a 
zsidó tanács tagjainak volt. Ezen felül rendőri kísérettel néhány 
megbízott ember kimehetett vásárolni tizenegy és egy óra között, s 
az állatok legeltetésére is volt lehetőség. A gettó területén nem 
volt víz,80 így azt azon kívül kellett beszerezni reggel öt és hét óra 

                                                            
73 Szerk. Radics i. m. 226.  
74 Hajdúnánási Újság, 1944. május 26. XXXVIII. évfolyam 21. szám. 
75  Holokauszt Emlékközpont, Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 
76 Szerk. Radics i. m. 226.  
77  Holokauszt Emlékközpont, Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 
78  A zsidó kecsketulajdonosoknak május 26-án az összes kecskét le kellett 

adniuk. 
79  A gettóba kényszerített zsidóknak engedélyezték, hogy tarthassanak két te-

henet. 
80 Braham i. m. 510. 
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között. A kúthasználat felügyeletét Glücklich Jenő látta el, aki 
egyben tagja volt a gettórendőrségnek is.81 

A Bem és a Klapka utcán felállított kényszerlakhelyre minden 
helyi zsidónak be kellett vonulnia. Azonban volt olyan eset, amikor 
több helyi zsidó máshova került. Glücklich Aladárné és négy fia82 
Petneházára utazott a Pészach ünnepére, még a hajdúnánási gettó 
felállítása előtt. Ott tartózkodásuk alatt azonban Kisvárdán kijelölték 
a kényszerlakhelyet, ahova az összes petneházi zsidót elszállították, 
így a Glücklich családot is. A hajdúnánási zsidó tanács közbenjárt 
annak érdekében, hogy hazakerüljenek,83 azonban arra vonatkozóan 
nincs konkrét forrás, hogy ez sikeres volt-e, de feltételezhető, hogy 
igen. Mind a Halmos Sándor, mind a Gonda által összeállított listán 
szerepel a nevük. Utóbbi a VI., debreceni csendőrkerület deportálási 
iratai alapján készült,84 vagyis őket innen deportálták el.  

A hajdúnánási gettóba 1003 fő zsidó kényszerült,85 a tanácsnak 
a gettósításról részletes jelentést kellett tenni. A hivatalos rendel-
kezés azt írta elő, hogy május 31-én este hat óráig kell a költözést 
lebonyolítani,86 azonban a hajdúnánási hatóság elrendelte, hogy a 
költözést május 29-én tizenkét óráig kell befejezni. A költözés 
megszervezését, illetve a gettó irányítását a helyi zsidó tanács látta 
el, tagjainak külön-külön feladatköre volt. Ahogy korábban emlí-
tettem a tanács elnökévé Spitzer Mihályt választották. A köztiszta-
sági ügyekért Katz Vilmos, a közrendészetért Glücklich Géza, a 

                                                            
81 Holokauszt Emlékközpont Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 

és Magyar Zsidó Levéltár, Holokauszttal kapcsolatos iratgyűjtemény – Haj-
dúnánás. 

82 Glücklich Ernő, Miklós, Bernát és Sándor. Ld. Halmos Sándor: „Emlé-
kezz meg!” Hajdú-Bihar megye zsidóságának története napjainkig. Debre-
cen, 2003. 145.  

83 Holokauszt Emlékközpont, Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 
84 Gonda i. m. 322.  
85 Hajdúnánási Újság, 1944. május 26. XXXVIII. évfolyam 21. szám. 
86 Szerk. Radics i. m. 227.  
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légoltalmi- és tűzrendészeti ügyekért Dicker László,87 a lakás-
ügyekért Horstein Salamon felelt, az adminisztrációs munkát Hal-
pert Benő és Herbst Herman intézte. A tanács irodáját a Bem utca 
6. szám alatt rendezték be, ahol kilenc és tizenkét óra között lehe-
tett a problémás ügyekben a tanács tagjaihoz fordulni. Az iroda 
berendezésének egy részét a gettóba kényszerült emberek ajánlot-
ták fel: a legalapvetőbb dolgokat – írógép, papír, vonalzó, indigó 
stb. – kellett biztosítani a zsidó tanács számára.88 

A zsidók saját költségükön költöztek, azonban polgármesteri 
engedéllyel alapot hoztak létre, hogy a szegényebb családokat se-
gítsék.89 A gettón belül a családok elhelyezését is a zsidó tanács 
határozta meg, a lakásigényeket Horstein Salamonnál május 21-től 
kellett bejelenteni. Egy-egy házba rendszerint több családot ren-
deltek. Arra volt lehetőség, hogy a családok megválasszák, kivel 
akarnak összeköltözni, azonban ezt a tanács felülbírálhatta, amire 
akadt is példa.90 Az alispáni határozat értelmében négy négyzet-
méter jutott személyenként, amit természetesen nem lehetetett eny-
nyire pontosan betartani. Az 1944-ben, a gettó területén lévő laká-
sok helyiségeiről és méreteiről készült jegyzőkönyv adatai alapján 
többen kedvezőbb helyzetben voltak ebből a szempontból. Előfor-
dult azonban olyan eset is, amikor egy-egy személyre kevesebb lak-
rész jutott, például egyetlen szobában öttagú család kapott elhelye-
zést, s a ház konyháját négy család használta közösen. A határozat 
által rögzített normát a Bem utca 5/A. szám alatti ház képviselte: két 
szoba- egy konyhában tizennégy személy lakott együtt.91 

                                                            
87 Dicker László helyett május 19-től Weiszkron János vette át a légoltalmi 

és tűzrendészeti ügyek intézését, mert előbbinek be kellett vonulnia. 
88 Holokauszt Emlékközpont, Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 
89 Magyar Zsidó Levéltár, Holokauszttal kapcsolatos iratgyűjtemény – Haj-

dúnánás. 
90  Holokauszt Emlékközpont, Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 
91 Magyar Zsidó Levéltár, Holokauszttal kapcsolatos iratgyűjtemény – Haj-

dúnánás. 



A „VÉGSŐ MEGOLDÁS” ÉS A ZSIDÓ TÁRSADALOM HAJDÚNÁNÁSON 61

A gettó rendjéről húszfős rendőrség gondoskodott, ezt egészí-
tette ki a harminckét főből álló éjjeli és légoltalmi őrszolgálat. Az 
egységek élén Friedmann Herman állt, s ezen kívül minden ház-
tömbnek saját parancsnoka volt. A munkaszolgálatra való tömeges 
behívások miatt azonban ezeket az egységeket összevonták.92 A 
gettóban tizenkét személyes kórházat is létrehoztak, aminek be-
rendezését szintén a gettó lakóinak kellett biztosítania.93 Követke-
zésképpen a kórházban csak a legalapvetőbb eszközök álltak ren-
delkezésre. A körülményekhez képest azonban igyekeztek a lehető 
legjobban megszervezni az egészségügyi ellátást, amit az is bizo-
nyít, hogy ápolónői és elsősegély tanfolyamot szerveztek, amellyel 
Róth Erzsébetet bízták meg.94 A gettósítás után is folyamatosan 
hívták be a zsidókat munkaszolgálatra, s a tanács köteles volt ösz-
szeírni az erre alkalmas 18–48 év közötti férfiakat. Ezek a férfiak 
felszerelés és megfelelő ruházat nélkül hagyták el Hajdúnánást. A 
zsidó tanács próbált segíteni, de már a gettóba kényszerítés előtt 
sem tudták biztosítani számukra a megfelelő felszerelést a zsidó 
vagyon zárolása miatt. Bár a tanács kérvényezte a polgármester-
nél, hogy az alapvető felszerelés biztosítása érdekében a lefoglalt 
zsidó tulajdonból legalább pokrócokat bocsásson rendelkezésre, a 
polgármester visszautasította a kérést. Arra hivatkozott, hogy a ta-
karókat a honvédségi kórház számára utalta ki.95 Olyan eset is elő-
fordult, amikor egy munkaszolgálatra behívott férfi számára kel-
lett gyűjtést szervezni, hogy legyen ingje, cipője, zoknija.96 

A gettó élelmezését alapvetően a kintről hozott élelmiszerekkel 
biztosították, míg a kenyérsütés egy részét a gettón belül oldották 

                                                            
92 Magyar Zsidó Levéltár, Holokauszttal kapcsolatos iratgyűjtemény – Haj-

dúnánás. 
93  Holokauszt Emlékközpont, Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 
94 Magyar Zsidó Levéltár, Holokauszttal kapcsolatos iratgyűjtemény – Haj-

dúnánás. 
95  Uo.  
96  Holokauszt Emlékközpont, Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 



DOBOS NÓRA 62

meg, a Klapka utca 17. szám alatti házban, ahol a sütés megszerve-
zéséért Pollastek Jakab volt a felelős.97 Az 1944. június 1-jei alispá-
ni határozat értelmében újra bevezették a tejjegyrendszert.98 A get-
tóiratok arra engednek következtetni, hogy a három éven aluli gyer-
mekek és a terhes anyák nem estek diszkrimináció alá zsidó szár-
mazásuk miatt.99 Ugyanakkor, szintén egy alispáni határozat ki-
mondta, hogy a zsidóknak összeírást kellett készíteniük a birtokuk-
ban lévő zsírmennyiségről, majd azt be is kellett szolgáltatniuk,100 
illetve a korábban bevezetett fejadagmennyiség volt irányadó.101 
Összességében elmondható, hogy a gettón belüli „élet” a körülmé-
nyekhez képest elviselhető volt. Az itteni zsidóságnak nem kellett 
éheznie és nem volt jellemző az elviselhetetlen zsúfoltság sem. 

A gettó kevesebb, mint három hétig működött Hajdúnánáson. Ezt 
követően – június 17-ről 18-ára virradóra – kiürítették azt. Az időse-
ket, gyerekeket lovas szekerekre ültették, a többiek gyalog menetel-
tek el a vasútállomáshoz, ahonnan a debreceni Serly-téglagyárba 
szállították őket.102 Itt embertelen körülmények között kellett várniuk 
további sorsukat: június 25-én és 26-án indultak a szerelvények 
Auschwitzba és Strasshofba, a Bécs melletti munkatáborba.103 

Miután Hajdúnánáson kiürítették a gettót, tovább folytatódott a 
zsidó tulajdon kisajátítása.104 A hátrahagyott ingóságokat minimális 
összegekért kiárusították,105 és igyekeztek minden fellelhető dolgot 

                                                            
  97 Uo.  
  98 Hajdúnánási Újság, 1944. június 16. XXXVIII. évfolyam 24. szám.  
  99  A zsidó tanács jegyzéket készített a három év alatti gyerekekről és a vá-

randós nőkről. Arra vonatkozóan viszont nincs forrás, hogy a zsidóknak 
más tejfejadag járt volna. 

100 Tóthné i. m. 93. és Magyar Zsidó Levéltár, Holokauszttal kapcsolatos 
iratgyűjtemény – Hajdúnánás. 

101  Ld. feljebb. 
102 Gonda i. m. 303.  
103  Ld. részletesebben Síró i. m.164–174.  
104  Ld. részletesebben Kádár–Vági i. m. 217–406. 
105 Völgyesi i. m. 42.  
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hasznosítani. A debreceni pénzügyigazgatóság elrendelte, hogy a 
zsidók hátrahagyott tüzelőjéről a városvezetés köteles leltárt készít-
tetni és azokat szükség esetén a város polgárai között szétosztani,106 
sok esetben azonban egyszerűen eltulajdonították a zsidók javait. 
Fentebb már említettem, hogy 1944 novemberében és 1945 elején 
jegyzőkönyvek készültek azokról a zsidó tulajdonokról, amelyeket 
magánszemélyek önkényesen magukhoz vettek. A jegyzőkönyv 405 
személy nevét tartalmazza, akik részt vettek a fosztogatásokban. A 
dokumentum számot ad arról, hogy a gettót teljesen kirabolták: a bú-
torokon kívül (ágy, kredenc, mosdó, asztal, szék stb.), konyhai esz-
közöket (tűzhely, evőeszközök, edények stb.), ágyneműt (takaró, le-
pedő, párna stb.), ruhaneműt (ing, nadrág, fehérnemű), de még baba-
kocsit is vittek el.107 Összességében viszont megállapítható, hogy 
ebben az időszakban sem vált tömegessé a „szabadrablás”. 

Azok a zsidók, akik túlélték a borzalmakat és visszatértek Ma-
gyarországra, nagyon sok esetben nem kapták vissza elvett tulaj-
donaikat, annak ellenére, hogy több olyan szervezet jött létre, 
amely ezt a célt szolgálta.108 

A hajdúnánási gettóba 1003 fő zsidót kényszerítettek, Halmos 
Sándor által összeállított lista109 alapján 993 hajdúnánási zsidót hur-
coltak el a városból, Gonda 640 zsidó mártírról emlékezik meg.110 
Völgyesi Zoltán már említett műve egy sikeres mentési akciót örö-
kít meg: Nyakó Imrének köszönheti életét Katz Dávid és felesége, 
Gottdiener Aranka. Ezt leszámítva nem volt aktív társadalmi be-
avatkozás a zsidók érdekében, azonban az akkori körülmények ezt 

                                                            
106 Tóthné i. m. 95–96. és Magyar Zsidó Levéltár, Holokauszttal kapcsolatos 

iratgyűjtemény – Hajdúnánás. 
107  Holokauszt Emlékközpont, Gyűjtemény, Hajdúnánás – rendezetlen anyag. 
108 Ld. részletesebben: Ságvári Ágnes: Tanulmányok a magyarországi holo-

kauszt történetéből. Budapest, 2002. 79–109.  
109 Halmos i. m. 134–166.  
110  Gonda i. m. 385–395.  
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nem is tették lehetővé. Az emberséget ekkor ugyanis börtönnel, in-
ternálással büntették, ahogy ez Nyakó Imre esetében is történt.111 

A hajdúnánási zsidók több mint 60%-a veszett oda, aminek 
egyik oka, hogy többségük Auschwitzba került.112 Ausztriából 65–
70 család,113 a munkaszolgálatból is több szerencsés tért vissza 
Hajdúnánásra. A megpróbáltatások után azonban hamarosan újabb 
jött: a Vörös Hadsereg bevonulását követően 1944. november 2-án 
éjszaka több száz civilt hurcoltak el hadifogolyként, köztük több, 
hazatért munkaszolgálatos férfit is.114 Mindezek ellenére igyekez-
tek új életet kezdeni, megszervezték az oktatást, a hitéletet. Újra 
elkezdte működését a zsidó elemi iskola 60 tanulóval.115 1956-ban 
azonban ismét antiszemita megmozdulásokra került sor a város-
ban, amelynek során több zsidót is bántalmaztak.116 Ennek ered-
ményeképp a zsidók testületileg kivándoroltak, a hitközség 1957-
ben megszűnt, a zsinagógát lebontották.117A volt gettót alkotó ut-
cákat átnevezték: a Bem utca ma Mártírok útja, a Klapka utca az 
Ady Endre körút nevet viseli.  

A magyarországi zsidóság jelentős része osztozott a hajdúná-
násiak sorsában: Kádár Gábor és Vági Zoltán könyve 450 000 zsi-
dó áldozatot jegyez.118 

 
 
 

                                                            
111 Völgyesi i. m. 42.  
112 Uo. 41–42.  
113 Braham i. m. 510.  
114 Völgyesi i. m. 50. 
115 Braham i. m. 510.  
116 Völgyesi i. m. 43–112. 
117 Halmos i. m. 135. 
118 Kádár–Vági i. m. 106. 
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AZ 1945. ÉVI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK  
HAJDÚ-BIHARBAN 

 
 
 
 

Az 1944 végén formálódó új magyar államiság eleinte az ideigle-
nesség jegyeit hordozta magán. A Debrecenben megalakult nem-
zetgyűlés sebtiben, a parlamentarizmus választási eljárásai többsé-
gének figyelmen kívül hagyásával jött létre, melynek következté-
ben a kormány sem rendelkezhetett kellő törvényhozói legitimáci-
óval.1 A pártok vezetői között lényegében konszenzus alakult ki 
abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tényezők által is sürgetett 
konszolidációs folyamat kulcselemét a parlamenti választások 
megtartása, és egy új nemzetgyűlés létrehozása jelentheti. Végül a 
kül-, és belpolitikai tényezők sajátos összjátéka döntötte el, hogy a 
választásokra viszonylag hamar, még 1945-ben sor kerülhetett. Az 
előkészületek első állomásaként az Ideiglenes Nemzetgyűlés le-
tárgyalta és elfogadta a választójogi reformot. Az 1945. évi VIII. 
tc. – kisebb korlátozások mellett – bevezette az általános, titkos 
választójogot, melynek következtében a magyar társadalom min-
den addiginál szélesebb rétegei – az összlakosság mintegy 60%-a 
– előtt nyílt meg a politikai véleménynyilvánítás lehetősége. 

                                                 
1  A nemzetgyűlés és a kormány funkcionális szerepére nézve: Gyarmati 

György: A parlamentarizmus korlátai és annak következményei az Ideig-
lenes Nemzetgyűlés tevékenységére. In: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944–1945. Szerk. Feitl István, Politikatör-
téneti Alapítvány, Budapest, 1995. 152–170. Feitl István: Viták az Ideig-
lenes Nemzeti Kormányban. In: Uo. 233–237. 
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A Magyar Kommunista Párt és a Független Kisgazdapárt egy-
aránt meg volt győződve arról, hogy bírja az állampolgárok több-
ségének a támogatását, így mindkettő a választásoktól politikai 
helyzetének megerősödését remélte. Az ennek főpróbájaként ok-
tóber 7-én megtartott budapesti törvényhatósági választások azon-
ban egyértelműen megmutatták, hogy a kisgazdapárti politikusok 
ítélték meg reálisabban a társadalom politikai tagolódását: az FKGP 
a szavazatoknak kevéssel több, mint 50%-át nyerte el.2 Bár az or-
szág politikai ellenőrzését ellátó Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
szovjet vezetői az MKP-val karöltve kísérletet tettek arra, hogy ki-
tolják a választások időpontját, vagy – egy pártok közötti előzetes 
megállapodás kicsikarásával – formálissá tegyék az egész proce-
dúrát, a kísérlet kudarcot vallott.3 Ez egyébként azon ritka alkal-
mak közzé tartozott, amikor az FKGP politikusai sikerrel álltak el-
len a külső nyomásnak. Mindenekelőtt annak köszönhetően, hogy 
az Egyesült Államok határozottan kiállt egy szabad és demokrati-
kus választás megtartása mellett, a Szovjetunió pedig egyelőre in-
kább a nyugati hatalmakkal történő együttműködés fenntartásában 
volt érdekelt. Helyi szinten különösen kisgazda körökben okozott 
elégedettséget az események ilyetén alakulása. Debreceni vezetőik 
már 1945 elejétől síkra szálltak a választások mielőbbi megtartása 
érdekében,4 a későbbiekben pedig elutasították mindenfajta előze-
tes paktum megkötését. Bizonyos fokig hozzájuk társulva a Szoci-
áldemokrata Párt városi és megyei szervezeteinek kezdettől fogva 
fenntartásaik voltak a Magyar Kommunista Párttal közös listaállí-
tással szemben, és ugyancsak örömmel fogadták azt a döntés, hogy 
                                                 
2  A két választás elemzésére Budapest vonatkozásában: Ignácz Károly: Az 

1945. évi választások Budapesten. In: Tiltott történelmünk 1945–1947. 
Szerk. Horváth János, Budapest, 2006. 44–54. 

3  Balogh Sándor: Szabad és demokratikus választás – 1945. In: Parlamenti 
választások Magyarországon 1920–1998. Budapest, 1999. 224–226. 

4  Hajdú-Bihar megye és Debrecen munkásmozgalmának története. Szerk. 
Tokody Gyula, MSZMP Hajdú-Bihar megyei és Debrecen városi bizottsá-
ga, Debrecen, 1970. 395. 
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nem történik meg a nemzetgyűlési helyek előzetes, a választási 
eredménytől független elosztása.5 

A nevezetes eseményre végül 1945. november 4-én került sor, 
s technikailag sem kis feladatot jelentett az akkori viszonyok kö-
zött, hogy a szavazást az egész országban egyetlen napon bonyo-
lítsák le. A választásokon induló pártok száma és egymástól eltérő 
arculata elég széles spektrumot jelentett ahhoz, hogy valódi válasz-
tási alternatíváról lehessen beszélni, annak ellenére, hogy a több-
pártrendszer teljes kibontakozását bizonyos tényezők hátráltatták.6 
A demokratikus választójog, a többpártrendszer mellett maga a 
szavazás is korrekten, az előírásoknak megfelelően került lebo-
nyolításra, s az állampolgárokat semmilyen külső befolyás, erő-
szak vagy manipuláció nem gátolta meg politikai véleményük ki-
nyilvánításában.7 A felsorolt tényezők következtében a történeti 
szakirodalomban lényegében véve konszenzus alakult ki abban a 
tekintetben, hogy a választás az ország demokratikus átalakításá-
ban fontos állomást jelentett, illetve jelentett volna, ha a politikai 
folyamatok később nem a nyílt szovjetizáció irányába fordulnak.8  

 A választási eredmény egyik legfőbb sajátosságát a Független 
Kisgazdapárt nagy arányú győzelme és annak ellenpontjaként a 
munkáspártok viszonylag gyenge szereplése jelentette, ami példa 
nélküli volt a szovjetek által uralt kelet-közép-európai térségben. 

                                                 
5  Hajdú-Bihar megye és Debrecen, 1970. 406. Debrecen története V. kötet. 

Szerk. Veress Géza, Debrecen, 1997. 25–26. 
6  Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede 

Magyarországon, 1945–1956. Budapest, 2011. 62. 
7  Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920–2000. I. 

kötet, Budapest, 2001. 71. 
8  Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 2000. 

283–284. Ez persze nem jelenti azt, hogy 1945 és 1947 között Magyaror-
szágon a parlamentáris demokrácia a maga teljességében működhetett. 
Hubai László: A korlátozott polgári demokrácia politikai rendszere Ma-
gyarországon: 1945–1947. In: Tiltott történelmünk 1945–1947. Szerk. 
Horváth János, Budapest, 2006. 56–71. 
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Az országos szinten összesített adatok azonban önmagukban nem 
alkalmasak arra, hogy az egyes pártok szereplését, a választók 
magatartását, illetve annak motivációit árnyaltan és differenciáltan 
bemutassák. Jelen munkának éppen az a célja, hogy egy szűkebb 
régióra koncentrálva vizsgálja meg az eredményeket és ezen ke-
resztül a pártok társadalmi támogatottságát, ami bizonyos fokig 
lehetőséget kínál a regionális sajátosságok ábrázolására. 

A törvényi előírások szerint egyéni választókerületek nem vol-
tak, a szavazók csak pártlisták között választhattak. Az országot 
16 nagyobb részre osztották fel, ami azt jelentette, hogy gyakran 
társadalomszerkezetükben, kulturális-történeti hagyományaikban 
eltérő területeket is összekapcsoltak. Esetünkben is ez történt, 
melynek következtében Hajdú és Bihar vármegye, valamint Deb-
recen városa egyazon kerületbe került. A hajdú-bihari térség a vá-
lasztási mechanizmus szempontjából nem tagolódott további ré-
szekre, azaz a voksokat a kerület egészére vonatkoztatva összesí-
tették és ennek megfelelően – 12 ezer szavazat után – lehetett 
mandátumhoz jutni. (Az egyes pártok minden rájuk eső 12 ezer 
szavazat után kaptak egy képviselői helyet, a maradékszavazatokat 
pedig az országos listán elosztandó mandátumoknál vették figye-
lembe.)9 Technikai okok miatt azonban a térséget körzetekre osz-
tották fel. Debrecen önálló egységet alkotott, Hajdú vármegyében 
két járást alakítottak ki, mellettük három város külön körzetet ké-
pezett, Bihar vármegye területe pedig hat járásra lett felosztva. 

  
 
 
 
 
 

                                                 
9  Hubai László i. m. 2001. I. kötet, 71–73. 
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A pártokra leadott szavazatarányok 
 a nemzetgyűlési választáson10 

 

Párt Országos 
megoszlás 

Kerületi 
megoszlás 

Hajdú 
vármegye

Bihar  
vármegye 

Debre-
cen 

Független  
Kisgazdapárt 57,03 49,49 45,81 53,35 49,34 

Szociáldemokrata 
Párt 17,41 15,16 12,93 8,06 29,08 

Magyar  
Kommunista Párt 16,85 17,48 15,94 20.90 14,72 

Nemzeti  
Parasztpárt   6,87 16,96 24,49 16,71   5,95 

Polgári  
Demokrata Párt   1,62   0,91   0,83   0,98   0,91 

 
A kerületben – hasonlóan az ország más részeihez – összesen öt 
párt indult, de a Polgári Demokrata Párt annyira gyengén szere-
pelt, hogy a végeredményt nem befolyásolta érdemben, a Magyar 
Radikális Párt pedig nem tudott saját jelöltlistát állítani, így küzde-
lem a négy kormánypártra korlátozódott. A november 4-i választás 
a kerületben mindenhol rendben, az előírásoknak megfelelően zaj-
lott le: rendbontásról, szabálytalanságokról sehonnan nem érkez-
tek hírek. A szavazás szavazókörönként történt, melynek konkrét 
helyszínét mindenhol előzetesen a községi elöljáróságok, városok-
ban a polgármester jelölte ki. Az ott megjelent választópolgárok – 
személyazonosságuk igazolása után – érkezési sorrendben adták le 
voksaikat, 7 és 20 óra között, s rendszerint utoljára a választási bi-
zottság tagjai szavaztak. A választás egyetlen, az utókor szemében 
szokatlan sajátossága az volt, hogy – politikai okokból – a férfiak 
és a nők szavazatait külön gyűjtötték és számolták. 

A térség választói nem írták át az országos eredményeket, de 
az adatok számottevő mértékben eltértek tőle. A PDP hajdú-bihari 
eredményei megfeleltek az országos tendenciának, legfeljebb any-
                                                 
10  Az adatok forrása: Hubai László i. m. II. kötet, 161–162. 
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nyi jegyezhető meg, hogy számukra itt az összesített adatoknál is 
valamivel rosszabb eredmények születtek. A Magyar Kommunista 
Párt és a Szociáldemokrata Párt esetében a leadott voksok arány-
számai regionális és országos vonatkozásban nagy hasonlóságot 
mutatnak, annyi eltéréssel, hogy előbbi helyi szinten valamivel job-
ban, míg utóbbi gyengébben szerepelt. A Független Kisgazdapárt 
Hajdú-Biharban is az első helyen végzett, de az arányokat tekintve 
már számottevő elmaradás mutatkozik. Országos viszonylatban az 
FKGP-nek – Békés megye és Budapest mellett – ez volt a harmadik 
leggyengébb kerülete, ami azonban tágabb földrajzi összefüggésre 
utalt, nevezetesen arra, hogy a Tiszántúl középső és déli része volt 
az egyetlen nagyobb agrártérség, ahol nem kaptak abszolút többsé-
get.11 A Nemzeti Parasztpárt okozta a legnagyobb meglepetést, szo-
katlanul nagy szavazatarányuknak köszönhetően egyértelműen itt 
aratták legnagyobb sikerüket. Más megfogalmazásban: amíg a leg-
több megyében – a két munkáspárttól jócskán elmaradva – a negye-
dik helyre kerültek, itt nagyjából egy szinten álltak velük. 

A fentiekből azonban leegyszerűsítő és félrevezető lenne arra a 
következtetésre jutni, miszerint a regionális sajátosságok kimerül-
tek abban, hogy amennyivel gyengébb volt a Kisgazdapárt, annyi-
val jobban szerepelt a Parasztpárt, ugyanis már a megyei szintű 
bontás is meglehetősen nagyfokú differenciálódást mutat. Viszony-
lag legegyértelműbb az SZDP helyzete. Rájuk a két megyében ke-
vés szavazat esett, sőt Biharban a mintegy 8%-os arányukkal kirí-
vóan gyenge eredmény produkáltak. Ellenben Debrecenben szép 
sikert értek el, láthatóan egyedül ők voltak versenyben a kisgaz-
dákkal, s az ott elért 29%-os részesedésük sokat javított a kerületi 
adatokon. A másik munkáspárt esetében nem tapasztalható ekkora 
ingadozás. A kommunisták sehol nem értek el – negatív vagy po-
zitív előjellel – kirívó eredményt, igaz a kerületi átlagtól Hajdú 
megyében, de különösen Debrecenben elmaradtak, míg a bihari 
térségben felülmúlták azt. Nagyjából hasonló mértékű, bár eltérő 
                                                 
11  Balogh Sándor i. m. 1999. 233. 
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területi szerkezetű differenciálódás érvényesült a kisgazdáknál. Az 
FKGP debreceni és kerületi adatai szinte hajszálra megegyeznek, 
náluk a Hajdúság a leggyengébb régió, míg vele szemben Bihar a 
legjobb, olyannyira, hogy utóbbinál az abszolút többséget is sike-
rült elérni. Tőlük eltérően a Nemzeti Parasztpárt sikeres szereplése 
szélsőséges eredményeket takart. Esetükben a bihari területek hoz-
ták az átlagot, debreceni szereplésük azonban igen gyengére sike-
redett, amit Hajdú megyével sikerült ellensúlyozni. Utóbbiakat 
azért is érdemes kiemelni, mert meglehetősen szokatlan, hogy két 
szomszédos, és egymással szoros kapcsolatban álló területen eny-
nyire különböző legyen a választók magatartása. (A Hajdúságban 
ugyanis közel 26%-ot értek el, míg Debrecenben csupán 5,95%-ot.) 

Mivel a választásokon a férfiak és a nők külön voksoltak és a 
szavazatszámlálás is így történt, ez lehetőséget kínál az eredmények 
nemenként elkülönített elemzésére. A puszta számok önmagukban 
persze nem sokat jeleznek, hiszen az adott körülmények között – a 
férfilakosság számottevő része elesett, vagy fogságba került a hábo-
rúban – aligha meglepő, hogy az urnákhoz járulók többsége nő volt, 
s az utólagos, országos összesítések alapján, mintegy 60%-os több-
ségben voltak. Valamivel többet árul el a politikai orientációkról, ha 
az egyes pártokra leadott szavazatok nemenkénti belső arányait 
vesszük figyelembe. 

 
Szavazatok megoszlása pártok és nemek szerint  

Hajdú-Biharban12 
 

 Férfiak Nők 
FKGP 46,69 % 51,63 % 
MKP 19,13 % 16,1 % 
NPP 17,6 % 16,63 % 
SZDP 15,67 % 14,74 % 
PDP 0,91 %    0,9 % 
Összes 100 % 100 % 

                                                 
12  Debreceni Néplap, 1945. november 8. 3. 
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A táblázat alapján jól látható, hogy a kommunista vezetők elő-
zetes aggodalmai beigazolódtak, illetve a megyei adatok lényege-
sen nem tértek el az országosétól.13 A férfiak körében az NPP, az 
SZDP és különösen az MKP valamivel népszerűbb volt, illetve meg-
fordítva: az FKGP-re a nők nagyobb mértékben szavaztak, mint a 
férfiak. A választókerület ebből a szempontból annyi sajátosságot 
mutat, hogy a kisgazdák női fölénye még egyértelműbben, még 
látványosabban mutatkozott meg. Települések szerinti bontásban 
Debrecenben született a legfeltűnőbb eredmény: itt a nők különö-
sen nagy arányban – a szavazók 66%-át alkotva – sorakoztak fel a 
kisgazdapárt mellett.14 

A rendelkezésre álló források – kisebb korrekciókkal – lehető-
vé teszik, a megyei adatok további bontását, egészen a települések 
szintjéig,15 abban a reményben, hogy így mélyebb és alaposabb 
elemzésre nyílhat lehetőség, ez azonban csak részben igazolható. 
A népesség lakóhely szerint Hajdú megyében 16 községre és 3 vá-
rosra, míg Biharban 59 községre tagolódott. A pártok eredményei 
azonban az egyes települések között igen nagy ingadozást mutat-
tak, melynek következtében a járási választási adatokból aligha le-
het messzemenő következtetéseket levonni. Ha a két megyében 
megvizsgáljuk, hány olyan települést találunk, ahol a pártok vá-
lasztási eredményei számottevő mértékben – pozitív és negatív 
irányban 3%-nál nagyobb arányban – eltértek megyéjük adataitól, 
mindegyik esetben magas számot kapunk.  

 
 

                                                 
13  Balogh Sándor i. m. 1999. 233.  
14  Tiszántúli Népszava, 1945. november 7. 1. 
15  A választási eredményeket települési megoszlásban tartalmazza a Hubai 

László által készített adattár, Józsát és Zsákát kivéve. Előbbinél a korabeli 
sajtó, utóbbinál a község monográfiáját használtuk. Hubai László  i. m. III. k. 
15–581. Debreczen, 1945. november 6. 1. Dankó Imre: Zsáka. Száz magyar 
falu könyvesháza Kht. Budapest, 2002. 87. Minden esetben, amikor az egyes 
települések adataira hivatkozunk, a fenti forrásokat használjuk. 
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A pártok eredményeinek eltérései  
Hajú és Bihar vármegyékben 

 
 Települések száma Arányuk az összes településhez képest 

MKP 67 85,9 % 
FKGP 64 82,05 % 
NPP 59 75,64 % 
SZDP 49 62,82 % 
 

A táblázat alapján jól látható, hogy még a legkiegyesúlyozottabb-
nak tűnő szociáldemokraták esetében is a települések közel két-
harmadánál volt jelentősebb eltérés, a kommunisták esetében pe-
dig igen nagy mértékű differenciálódás érvényesült. Az SZDP a 
Bihar megyei Hosszúpályiban 35,98%-ot ért el, míg az ugyanah-
hoz a járáshoz tartozó Kokadon csupán 3,73%-ot. Az MKP Esztá-
ron 49,3%-kal első lett, de Tépén már csak a voksok 2,23%-át tud-
ta összegyűjteni. A legszélsőségesebb adatokat az NPP produkálta 
egy járáson belül: Balmazújvárosban 62,7%-kal valósággal tarol-
tak, de Vámospércsen csak 7,54%-ra futotta erejükből. Nagyobb 
ingadozásokat még az FKGP is fel tudott mutatni, igaz az ő eseté-
ben a viszonylag gyengébb eredmények is magasabb számokat ta-
kartak. Más megközelítésben ez azt jelentette, hogy a kisgazdák 
változó eredményeik ellenére 63 helyen kerültek az élre (80,76%), 
ugyanezt a kommunisták 8, a parasztpártiak 7 esetben érték el, 
míg a szociáldemokratáknak sehol sem sikerült. 

A differenciálódás tényének rögzítése azonban nyitva hagyja 
azt a kérdést, vajon volt-e valamilyen összefüggés az egyes irány-
zatok szereplései között. Ebből a szempontból a vizsgálatot ele-
gendő három pártra koncentrálni, miután az SZDP csupán néhány 
helyen és rendhagyó módon tudott kiemelkedő eredményt elérni. 
Velük kapcsolatban azt érdemes még rögzíteni, hogy a jó debre-
ceni szereplésüknek – a város közvetlen szomszédságában fekvő 
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Józsától eltekintve16 – nem volt kisugárzó hatása a vidéki körze-
tekre. 

Ami a másik három párt adatait illeti, annyi bizonyosan állítha-
tó, hogy ha a kisgazdák gyengébben szerepeltek, akkor annak nyer-
tese a parasztpárt, de még inkább a kommunisták voltak. Ugyan-
akkor előfordult, de kevésbé volt jellemző, hogy a parasztpárti és 
kommunista párti voksok aránya összhangban lett volna. 12-12 
olyan település volt, ahol mindketten gyengén, vagy jóval átlagon 
felül szerepeltek, míg az NPP-nél 23, az MKP-nál 22 esetben a jó 
mutatókhoz a másik átlagon aluli teljesítménye társult. Sajátosan 
alakult az NPP és az FKGP kapcsolata. A kisgazdák átlagon felüli 
teljesítménye esetén ez az összefüggés igen korlátozottan állt fenn 
– csak néhány helyen fordult elő együtt kisgazdapárti és paraszt-
párti siker –, fordítva azonban érdekes helyzet alakult ki. A jó pa-
rasztpárti eredményekhez ugyan nem mindig társult sok kisgazda 
szavazó, de a Kisgazdapárt elég sok voksot kapott ahhoz, hogy 
minden ilyen helyen egyfajta agrárius többség alakuljon ki. 
Ártándon az FKGP 75,1%-ával elsöprő győzelmet aratott, s az 
NPP csupán 1,57%-ot ért el, míg Komádiban a kisgazdák és a pa-
rasztpártiak egyaránt jól szerepeltek (61,3 és 17,8%). Dancsháza 
viszont szépen prezentálja az ellentétes helyzetet: az NPP 44,8%-
kal első lett, de az FKGP is megszerezte a szavazatok 42,57%-át, 
tehát a helyi lakosok túlnyomó része valamelyik agrárpárt mellett 
sorakozott fel. 

A választási eredmények regionális sajátosságainak bemutatá-
sánál lényeges nehezebb és összetettebb feladat azok értelmezése, 
annál is inkább mivel ezt a feladatot számos tekintetben maguk az 
érintett pártok is csak részlegesen és hiányosan végezték el. A 
négy irányzat közül ismét csak az SZDP helyzete tűnik a legegyér-
telműbbnek. A szociáldemokraták arculatát elsősorban a városi és 
a munkáspárti jelleg határozta meg, ami helyi szinten is látványo-
                                                 
16  Józsán az SZDP 31,57%-ot ért el, mellyel éppen leszorult a második helyre 

az FKGP mögött (35,36%). Debreczen, 1945. november 6. 1. 
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san érvényesült. Választási kampányuk meglehetősen egysíkú és 
behatárolt volt, s döntően hagyományos szavazóbázisukhoz pró-
báltak szólni. Regionális lapjuk, a Tiszántúli Népszava október 
végi írásai elsősorban a munkásságot kívánták megszólítani, illet-
ve a zsidóságot és egyes kispolgári rétegeket próbálták csatlako-
zásra ösztönözni.17 Távlatilag valamiféle szocialista berendezke-
dés mellett kötelezték el magukat, propagandájuk középpontjába 
pedig a háborúellenesség került.18 Valószínűleg inkább csak az 
eredendően is a szociáldemokrácia vonzáskörébe tartozó szavazók 
számára bírtak vonzerővel azok a cikkek, melyek a brit munkás-
párt szimpátianyilatkozatait ismertették.19 Az olyan, inkább csak 
közhelyszerű kijelentéseken túl, mint hogy az SZDP megvédi az 
újgazdák földjét, érdemi mondanivalójuk nem volt a helyi agrár-
társadalom számára, és a kampánygyűlések ismertetésénél is Deb-
recen egyértelműen előtérbe került a két megyéhez képest.20 Ilyen 
körülmények között csak korlátozott sikerrel járhatott a helyi ve-
zetés tudatosan propagált azon törekvése, hogy a pártot egyfajta 
középutas erőként jellemezzék, amelyhez jobbról és balról is lehet 
csatlakozni.21 Ugyanebbe a vonulatba illeszthető be a jelöltállítási 
politika is. Bár a választás elsősorban a pártokról szólt, volt bizo-
nyos jelentősége annak, hogy az egyes erők milyen politikust állí-
tanak előtérbe. A kerületi lista élére Riesz István került, aki ekkor 
már komoly mozgalmi múlttal rendelkezett: 1924 óta tagja volt az 
MSZDP-nek, s fokozatosan haladva előre a ranglétrán, 1943-ban 
bekerült a pártelnökségbe, majd 1945. július 21-től igazságügy-
miniszterként a kormánynak is tagja lett. A dunántúli származású, 

                                                 
17  Tiszántúli Népszava, 1945. október 27. 1. október 30. 3. és november 1. 3. 
18  Ezt fejezte ki a párt választási jelmondata is: „Soha többé háborút – sza-

vazz a 7. listára”. Tiszántúli Népszava 1945. október 28. 3. 
19  Tiszántúli Népszava, 1945. október 28. 1. 
20  Tiszántúli Népszava, 1945. október 31. 1–3. 
21  Hajdú-Bihar megye és Debrecen, 1970. 408. 
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korábbi tevékenységében Budapesthez kötődő Riesz neve azonban 
aligha gyakorolhatott érdemi vonzerőt a falusi választókra. 

A pártnak az előzetesen várakozások szerint is Debrecenben 
voltak a legnagyobb esélyei a sikeres szereplésre. A hajdúsági tér-
ség nagyvárosában a szociáldemokrata mozgalom komoly politi-
kai hagyományokkal – jól kiépített szervezeti hálózattal és szá-
mottevő népszerűséggel – rendelkezett. Nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy a két világháború között megtartott választásokon 
Debrecennek rendszerint volt szociáldemokrata képviselője. A jó 
eredményekhez ugyanakkor az is hozzájárult, hogy a pártba jelen-
tős számban áramlottak be olyanok – közalkalmazottak és kispol-
gári elemek -, akik társadalmi helyzetüket tekintve nem tartoztak 
az ipari munkássághoz.22 Bár egyes feldolgozások a hajdúsági sze-
replést döntően Debrecen kisugárzó hatásának tulajdonítják, való-
színűleg más tényezők húzódhattak meg a háttérben. Az SZDP itt 
is agilis erőként lépett fel, s erőfeszítései középpontjába a pártag-
ság minden áron való növelését állította, melynek következtében a 
vármegye és Debrecen nagyjából hasonló méretű taglétszámmal 
rendelkezett.23 Korabeli adatok szerint a szociáldemokraták nem 
kizárólag a városokban igyekeztek maguk köré gyűjteni a lakoso-
kat, hanem a községekben is, ami csak úgy lehetett, hogy sok kis-
birtokos paraszt lépett be a pártba. A nagyszámú tagság azonban 
még nem feltétlenül jelentett valós lojalitást és az a furcsa helyzet 
állt elő, hogy a megyében a pártra alig esett több szavazat, mint 
amekkora taglétszámmal rendelkezett. Sőt, egyes községekben a 
jelenség negatív irányba fordult. Tiszacsegén 1154 párttag mellett 

                                                 
22  Hajdú-Bihar megye és Debrecen, 1970. 404. 
23  A Szociáldemokrata Pártnak 1945 szeptemberében Debrecenben 10316 

fős, Hajdú vármegyében 10233 fős párttagsága volt, miközben a választá-
sokon 18295, illetve 12307 voksot kaptak. Válogatott dokumentumok Haj-
dú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből – 
Népi demokratikus átalakulás Hajú, Bihar megyékben 1945. november–
1948. június. Szerk. Gazdag István, Vaskó László. Debrecen, 1981. 18. 
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csupán 443 szavazatot kaptak, Kabán viszont összetettebb helyzet 
alakult ki. A településen 1227 párttag ellenében 946 voks esett rá-
juk, de ez is elég volt a kiemelkedő eredményhez: a szavazatok 
24,29%-ával a második helyre kerültek a kisgazdák mögött.24 A 
források azonban arra is rámutatnak, hogy – a cívis város ellen-
pontjaként – Bihar megyében a szociáldemokraták viszonylag ke-
vés községben rendelkeztek komolyabb alapszervezettel és azok is 
csekély aktivitást mutattak, melynek minden bizonnyal jelentős 
szerepe volt a kirívóan gyenge szereplésben. 

A fentiekből következően a párt társadalmi beágyazottsága, 
behatárolt kampánya, személyi politikája és szervezettsége együt-
tesen vezetett el a felemás, de összességében kevéssé sikeresnek 
tekinthető választási eredményhez. A helyi vezetés egyébként – az 
MKP-tól eltérően – eleve nem fűzött túlzottan nagy reményeket 
nemzetgyűlés választásokhoz, így a végül elért kevéssel több, mint 
15% nem okozott nagy csalódást. A Tiszántúli Népszava mérték-
tartóan kommentálta a történteket: bár nem mulasztotta el kiemel-
ni a jó debreceni adatokat, értékelésében inkább arra a tényre he-
lyezte a hangsúlyt, hogy az SZDP országosan második lett a pár-
tok versenyében.25 

Az MKP úgy jelent meg a korabeli közéletben, mint amely az 
SZDP mellett a másik nagy munkáspárt. Azonban már az 1945 fo-
lyamán zajló szervezeti kiépülés során látni lehetett, hogy regioná-
lis viszonylatban többről van szó. A kommunisták nagy agilitással 
és lendülettel igyekeztek a hajdúsági és a bihari térségben is meg-
vetni a lábukat. Az erőfeszítések részben sikerrel jártak: a legtöbb 
helyen megvetették a lábukat és sikerült megnyerniük a maguk 
számára a falusi lakosság egy részét. Ugyanakkor a szociáldemok-
raták mellett rájuk is jellemző, hogy taglétszámuk az őszi hóna-
pokra ugrott meg látványosan. 1945 szeptemberében Hajdú me-

                                                 
24  Uo. 18. Hubai László i. m.  III. kötet, 244. és 520. 
25  Tiszántúli Népszava, 1945. november 6. 1. és november 8. 1. Igaz, a visz-

szafogottsággal együtt járt, hogy elmaradt az eredmények elemzése is. 
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gyében már 9800 fős tagsággal rendelkeztek.26 Így azután nem 
meglepő, hogy a vidéki pártalapszervezetek is osztoztak az orszá-
gos vezetésnek a választási szereplésre vonatkozó eltúlzott opti-
mizmusában: egyes járási küldöttek 40–50%-os győzelmet jósol-
tak és a SZDP-vel közös listát is fölöslegesnek tartották. Egyedül a 
debreceniek voltak pesszimistábbak és – mint utóbb kiderült – ítél-
ték meg reálisabban az erőviszonyokat.27 A fentieknek megfelelő-
en az MKP propagandája kétarcú volt. Egyrészt az újjáépítés és a 
földreform eredményeinek előtérbe állításával reméltek minél több 
szavazathoz jutni, másrészt a pontosan meg nem határozott „reak-
ciós elemek” elleni küzdelmet állították a középpontba, utóbbira 
hárítva az ellátási nehézségeket is. Politikai téren egyértelműen a 
Kisgazdapártot jelölték meg ellenfélnek.28 Lapjuk, a Néplap, októ-
ber második felében rendszeresen jelentetett meg a helyi kisgazda 
vezetőket támadó cikkeket. November 4-i számában – a választás 
napján – például a címlapon hozta a hírt, miszerint egy kisgazda-
párti polgármester kiflivel etette a hízóit, majd külön írásban bon-
colgatta a debreceni és megyei kisgazda politikusok múltját.29 

Az előzetes reményekhez képest a választási eredmények ku-
darcnak tekinthetőek, különösen Debrecenben. A városban az 
MKP láthatóan nem tudott megbirkózni azzal, hogy két riválisuk – 
az SZDP és az FKGP – erős társadalmi beágyazottsággal és széles 
támogatói körrel bírt. Olyannyira nem, hogy debreceni szerveze-
tük a nemzetgyűlési választások után válságba került. Balogh Ist-
ván titkár 1946 januárjában papírra vetett beszámolója szerint: „A 
párttagokat a debreceni eredmény elkedvetlenítette, s a párttagság 
nagy része kikapcsolódott a munkából. Erős pártvezetésre lett vol-

                                                 
26  Hajdú-Bihar megye és Debrecen, 1970. 403. 
27  Hajdú-Bihar megye és Debrecen, 1970. 403. 
28  Néplap, 1945. október 14. 3. A lap „Ha ők jutnának nyeregbe” című írásá-

ban azt elemezte, mi történne akkor, ha a Kisgazdapárt győzne. Lásd még: 
Néplap, 1945. október 16. 2–3., október 28. 5– 6., október 31. 3. 

29  Néplap, 1945. november 4. 1. és 3. 
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na szükség, amely le tudta volna győzni a párttagok letargiáját.”.30 
Az a tény, hogy a két megyében, de különösen Biharban a kom-
munisták nem szerepeltek rosszul, azt jelzi, hogy a párt a válasz-
tókerületben nem tekinthető egyértelműen munkáspártnak és a fa-
lusi agrárlakosság körében is rendelkezett bizonyos bázissal. Erre 
utal, hogy a legjobb eredményt éppen a legkevésbé városiasodott 
Bihar vármegyében érték el. Annak hátterében, hogy utóbbi tér-
ségben a voksok több mint 20%-át sikerült megszerezni, számos 
tényező húzódott meg. Bár a kérdést illetően további kutatások 
szükségesek, de valószínűsíthető, hogy a szervezési munka rész-
ben sikeres volt. Erre vonatkozóan a legegyértelműbb bizonyítékot 
Sarkad szolgáltatja. A község – elsősorban a cukorgyár révén – 
számottevő ipai munkássággal rendelkezett, a szociáldemokraták 
azonban alig tudták megvetni a lábukat a településen, míg a kom-
munisták nagy számú és 1945 őszén gyorsan gyarapodó tagsággal 
rendelkezett.31 Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy novem-
ber 4-én az SZDP 5,82%-ával szemben az MKP 39,31%-ot kapott 
és minimális mértékben ugyan, de a kisgazdákat is megelőzte. Bi-
zonyos korlátok között, de kedvezően befolyásolhatta a kommu-
nista párt megítélését az, hogy nyár végén-szeptember elején szá-
mottevő tisztogatás zajlott le. A megújulás részeként kizárták a 
pártból Csikos Bihar megyei rendőrfőkapitányt, aki sokat ártott 
korrupt és törvénysértő magatartásával, „kitűnő propagandát biz-
tosítva a Kisgazdapártnak”.32 Végül az sem hagyható figyelmen 
kívül, hogy a párt kerületi listáját Kállai Gyula vezette. Bár előze-
tesen az ő személye sem volt sokkal ismertebb, mint a szociálde-
mokrata Riesz Istváné, de helyi gyökerekkel rendelkező politikus 
volt, így könnyebb volt személyét elfogadtatni a választókkal: Be-
rettyóújfaluban született, középiskoláit részben Hajdúböszörmény-

                                                 
30  Válogatott dokumentumok, 1981. 21. 
31  Hajdú-Bihar megye és Debrecen, 1970. 403. Tanulmányok Sarkad múltjá-

ból. Szerk. Komoróczy György, Gyula, 1971. 227. 
32  Hajdú-Bihar megye és Debrecen, 1970. 403. 
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ben végezte, a 30-as években a debreceni egyetemen aktívan részt 
vett a Márciusi Front munkájában, 1945-ben pedig az országos 
pártvezetés egyik agilis, sokféle területen tevékenykedő tagjának 
számított. 

A Kommunista Párt, bár minden bizonnyal csalódásként élte 
meg a választókerület eredményeit, megpróbálta azt legalább a 
propaganda szintjén megszépíteni. A Néplapnak a választásokat 
értékelő száma azt a tényt hangsúlyozta, hogy a kerületben a Kis-
gazdapárt nem tudta elnyerni a szavazatok többségét s bár Debre-
cenben nem sikerült komoly teljesítményt elérni, de „a reakció fel-
legvára nem itt volt, hanem más országrészekben”.33 Állításának 
első része formailag persze igaz volt, de érdemi politikai jelentő-
séggel nem bírt. A voksok alapján kiosztott mandátumok megosz-
lása ugyanis azt mutatta, hogy az FKGP-nek a hajdú-bihari térség-
ben is sikerült többséget szereznie: a kisgazdák összesen tíz hely-
hez jutottak, míg a többiek – parasztpártiak, kommunisták, szoci-
áldemokraták – mindegyike hármat kapott. Külön érdekesség, 
hogy az MKP helyi szervezetei nem a bihari eredményeket állítot-
ták a középpontba, hanem egyes hajdúsági településeken elért 
részsikereket. Így kapott nagyobb sajtóvisszhangot kapott az az 
esemény, amikor a Hajdú megyei bizottság a sikeres szereplésért 
elismerésben részesítette négy község illetve város kommunista 
vezetőit.34 Hajdúsámson és Nádudvar esetében még érthető a fi-
gyelem, hiszen mindkét helyen kiemelkedően sok voksot kaptak a 
kommunisták (52,0 és 40,77%-ot), Hajdúnánáson és Hajdúhadhá-
zon azonban a siker messze nem volt ennyire egyértelmű a 17,72, 
illetve 17,7%-os eredménnyel. A Biharnak jutó kevesebb dicséret 

                                                 
33  Néplap, 1945. november 6. 1. 
34  Néplap, 1945. november 13. 2. 
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talán azzal magyarázható, hogy a pártvezetés ebben a térségben 
nagyobb lehetőségeket látott a pozíciók további erősítésére.35 

Bár a Nemzeti Parasztpárt a Hajdúságban érte el a legnagyobb 
sikerét, a sajtó és egyéb források alapján ez előzetesen nem volt 
várható, Balmazújvárost kivéve. A párt viszonylag visszafogottan 
kampányolt – újságja, a Debreceni Szabad Szó csak hetilapként je-
lent meg –, illetve komoly energiákat fektetett önálló arculatának 
formálásába. Politikusaik és publicisták – akárcsak az ország más 
területein – rendre annak bizonygatására kényszerültek, hogy ők 
nem a kommunista párt fiókvállalata. A nyilatkozatok annál in-
kább szükséges voltak, mivel kisgazdapárti oldalról nyíltan érkez-
tek ilyen irányú támadások. Az FKGP lapja, a Debreczen előbb 
Erdei Ferenc belügyminiszter tevékenységét bírálta, majd olyan 
írást jelentetett meg, amely szerint, bár némileg homályos a Nem-
zeti Parasztpárt programja, de alapjában véve szintén „kommu-
nizmust akar”.36 A Parasztpárt vezetői az önálló politizálás fontos-
ságát hangoztatták, sőt Szabó Pál író egy ízben kifejezetten egyfaj-
ta parasztegység megvalósítása mellett kötelezte el magát.37 

A választás bizonyos fokig az SZDP-vel ellentétes eredményt 
hozott a számukra. A debreceni szereplés egyértelműen gyengé-
nek mondható – az alig 6% még az országos átlagot sem érte el –, 
de nem kirívó, hiszen egyetlen vidéki nagyvárosban sem tudták 
megveti a lábukat. Debrecent viszont bőven ellensúlyozták a biha-
ri, de különösen a Hajdúságban elért sikerek. Ebből általában véve 
levonható az a következtetés, hogy egyértelműen agrárpártról van 
                                                 
35  A megyei MKP vezetés utóbb a járási székhelyeken történő munka és agi-

táció erősítését állította a középpontba. Szendrey István–Nyakas Miklós: 
Derecske története. Debrecen 1980. 333. 

36  Debreczen, 1945. október 31. 2. A vádakat a parasztpárti újság határozot-
tan visszautasította. Debreceni Szabad Szó, 1945. október 15. 2 és novem-
ber 4. 1. 

37  Debreceni Szabad Szó, 1945. október 14. 1. Nem bizonyítható az az állí-
tás, miszerint a Parasztpárt „az MKP megbízható szövetségesének bizo-
nyult”. Hajdú-Bihar megye és Debrecen, 1970. 409. 
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szó, amely lényegében paraszti szavazatokra számíthatott, a hely-
zet azonban, jóllehet alapvetően igaz, de nem ennyire egyszerű, 
amit szépen jeleznek Hajdú vármegye városai. 

 
A pártok választási eredményei  

a hajdúsági városokban és a megyében 
 

Település FKGP NPP MKP SZDP 
Hajdúböszörmény   58,2 20,78   9,89 10,02 
Hajdúnánás 42,34 24,31 17,72 14,74 
Hajdúszoboszló 45,56 33,96   9,23 10,44 
Hajdú vármegye 45,81 24,49 15,94 12,93 

 
A három város adatai azt mutatják, hogy bár az első helyen az 
FKGP áll, de a Parasztpárt is mindenhol sok szavazatot kapott – 
különösen Hajdúszoboszlón – és a városok nemcsak „hozták” ha-
nem összességében véve kevéssel felül is múlták a megyei átlagot. 
Tévedés lenne tehát azt gondolni, hogy a kiemelkedő hajdúsági 
szereplés hátterében a falvak álltak. A teljes képhez persze hozzá 
tartozik, hogy – különösen Hajdúböszörmény és Hajdúnánás ese-
tében – egyfajta agrárvárosról beszélhetünk: olyan településekről, 
melyek jelentős paraszti népességgel rendelkeztek és életükben a 
mezőgazdaság meghatározó szerepet játszott. Hajdúnánás agrárius 
jellege a földreformnak köszönhetően az addiginál is hangsúlyo-
sabbá vált, Hajdúböszörményt pedig a kommunista Néplap – a vá-
lasztási eredményen fanyalogva – nemes egyszerűséggel „kulák-
város”-ként jellemezte.38 A munkáspártok szereplését illetően pe-
dig két sajátosság is feltűnik. Egyrészt az SZDP éppen csak hogy 
hozta a megyei átlagot, tehát regionális szinten az ő esetükben sem 
igaz az az állítás, hogy minél kisebb településről van szó, annál 
                                                 
38  Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István, Hajdúnánás 1973. 378. Völgyesi 

Zoltán: A történelmi elit felbomlása 1944–45 után – a hajdúvárosok példá-
ján. In: Tiltott történelmünk 1945–1947. Szerk. Horváth János, Budapest, 
2006. 106. Néplap, 1945. november 6. 1. 
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rosszabbul teljesítenek. Másrészt a kortársak némi meglepetéssel 
konstatálták, hogy az MKP viszonylag jól eredményt ért el Hajdú-
nánáson, amit aligha lehetett elérni agrárszavazók nélkül. Az 
egyébként nem zárható ki, hogy a helyi lakosok egy része éppen 
azért fordult az MKP felé, mert helyi szinten elégedetlen volt a 
földreform végrehajtásával.39 

Hajdú vármegye városaiban tehát szép sikert ért el a Paraszt-
párt, s ha azt is figyelembe vesszük, hogy a megye számos nagy-
községében is hasonlóan jól teljesítettek, akkor a SZDP-nél tett ál-
lítás itt megfordítva igaz: bár az NPP társadalmi hátterét tekintve a 
hajdú-bihari kerületben is parasztpártnak tekinthető, de ebből még 
nem következik, hogy a legkisebb településeken kell a legjobb 
eredményt elérnie. 

Az agrárjellegen túl persze más tényezők is hozzájárultak a si-
kerhez, mindenekelőtt Veress Péternek mint kerületi listavezető-
nek a vonzereje: a paraszti származású politikus, aki mellesleg ek-
koriban az NPP elnöki tisztét is betöltötte, megjelenésével, beszé-
dével, fellépésével a Hajdúságban hitelesen tudta az NPP-t megje-
leníteni, és balmazújvárosiként helyi kötődéssel is rendelkezett.40 
A mondottakat az is megerősíti, a párt – 62,7%-ot érve el – éppen 
Balmazújvároson szerepelt egészen kiemelkedően. S a választási 
adatok alapján úgy tűnik, a bihari térségben már kevésbé hatott 
Veress Péter neve. Érdekes egyébként, hogy ez az összefüggés a 
másik vezetőre, Szabó Pálra vonatkozóan már nem áll fenn. Szabó 
Pál szülővárosában, Biharugrán ugyanis az FKGP valósággal ta-
rolt: 85,88%-ot ért el, míg az NPP-nek csak 5,24%-ra futotta. A 
listavezető személyén túl persze – mint a többi párt esetében – so-
kat nyomott a latba az is, hogy számos hajdú megyei településen 

                                                 
39  A hajdúnánási földosztás egyik fő jellegzetessége, hogy igyekeztek kímél-

ni a nagyobb paraszti birtokokat. Völgyesi Zoltán i. m. 2006. 107. 
40  A Debreceni Szabad Szó sajátos húzással kívánta népszerűsíteni Veress 

Pétert. Mindegyik számban külön fejlécen hozták le a pártelnök valamely 
fontosnak tartott kijelentését.  
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az NPP jelentős szervezeteket épített ki és fontos pozíciókhoz ju-
tott a helyi közigazgatásban.41 Végül egy sajátos vallási jellegű 
összefüggés is kimutatható. Bár az NPP-re minden bizonnyal kü-
lönböző vallású emberek is leadták szavazatukat, de inkább a re-
formátusok körében volt nagyobb esélye egy sikeres szereplésnek. 
Hajdú megyében egyébként csak két településen voltak a katoliku-
sok többségben, de a párt Egyeken és Hajdúdorogon egyaránt 
gyengén teljesített, 9,68, valamint 8,98%-ot elérve.42 

A helyi parasztpárti sajtó reakciója a választásokra lényegében 
véve a tényleges eredményekhez igazodott. Mindenekelőtt kiemel-
ték a jó hajdúsági és részben bihari teljesítményt – külön szólva 
Balmazújvárosról – és annak várható következményeit,43 de a hang-
súly az országos szereplésre került. A Debreceni Szabad Szó no-
vember 12-i vezércikkében arra a konklúzióra jutott, hogy ennél 
jobb eredményre nem lehetett számítani, bár némi keserűséggel 
konstatálta, hogy a városokban milyen kevés voksot kaptak. Pedig 
– tette hozzá a cikkíró – a Parasztpárt a város érdekeit is képviseli 
és vezetői között a magyar szellemi élet prominens alakjai foglal-
nak helyet.44 

A Független Kisgazdapárt egyetlen régióban sem tudta hozni 
az 57%-os országos átlagot, bár a bihari adatok megközelítették 
azt. Persze még így is messze a kerület legerősebb politikai ténye-
zője lett, és a legtöbb településen az első helyen végzett. Az ered-
mény hátterében döntően azok az okok húzódtak meg, amelyek az 
ország más térségeiben is sikerre vezettek. Komoly hagyományok-
                                                 
41  A párt hajdúszoboszlói népszerűségéhez minden bizonnyal hozzájárult, 

hogy a város élén egy határozott és agilis parasztpárti politikus, Dóró Mi-
hály állt polgármesterként. Hajdúszoboszló monográfiája. Szerk. Dankó 
Mihály, Hajdúszoboszló, 1975. 348–350. 

42  Tekintve, hogy mindkét megye református többségűnek tekinthető, az ösz-
szefüggés bizonyítása további kutatásokat igényel. 

43  Gyorsan nyilvánosságra is hozták, miszerint várhatóan parasztpárti főis-
pánja lesz Hajdú vármegyének. Debreceni Szabad Szó, 1945. november 9. 2. 

44  Debreceni Szabad Szó, 1945. november 12. 1. 
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kal rendelkező, ismert pártról volt, szó, neves politikusokkal az élén, 
amely joggal számíthatott a parasztság széles rétegeinek támogatá-
sára, ami a Hajdú és Bihar vármegye esetében is érvényesült. 

Ugyanakkor egyfajta mérsékelt arculattal rendelkezett, mely-
nek következtében a társadalom különféle rétegeiből tudott híve-
ket toborozni a maga számára. A pártszerkezet sajátosságai külö-
nösen Debrecenben jelentettek előnyt. Versenyképes konzervatív, 
illetve kereszténydemokrata irányzatok hiánya következtében a 
polgárság és az értelmiség számottevő része az FKGP-t támogatta, 
s ezt számos egyéb tényező is erősítette. A párt lapja, a Debreczen 
október folyamán rendre azt igyekezett közvetíteni a választók fe-
lé, hogy a Kisgazdapárt az egyetlen, amely nyíltan kiáll egy ma-
gántulajdonra épülő gazdasági és társadalmi rend mellett, míg a 
másik három párt a kommunizmus és a szocializmus valamilyen 
vállfaját képviseli.45 A katolikus és a református egyház rendezvé-
nyei burkoltan, de irántuk megnyilvánuló szimpátiát jeleztek,46 a 
kerületi lista élére pedig Vásáry István került. Vásáry neve a köz-
életben kicsit is jártas emberek számára ismerőse csengett:47 már a 
két világháború közötti időszakban is – hol konzervatív, hol kis-
gazdapárti oldalon – aktívan politizált, többek között hét évig volt 
Debrecen polgármestere, és társadalmi helyzeténél fogva komoly 
kapcsolatokkal bírt a város nagy cíviscsaládjai felé. Személye 
mintegy önmagában véve is garantálta, hogy a potenciálisan jobb-
oldali szavazók az FKGP-t fogják támogatni, annál is inkább, mi-
vel Vásáry a párton belül a markánsan kommunistaellenes politi-
kusok közé tartozott.48 

 

                                                 
45  Debreczen, 1945. október 31. 2. 
46  Hajdú-Bihar megye és Debrecen, 1970. 407–408. 
47  Vásáry István karrierjére nézve: Veress Géza: Vásáry István politikai pá-

lyája. Debrecen, 1999. 
48  Debrecen története, V. kötet, 1997. 24–26. 



PÜSKI LEVENTE 86

A kérdés persze nem annyira az volt, hogy miért került az 
FKGP az élre a pártok versenyében, hanem az, miért ért el a kerü-
letben más térségekhez viszonyítva valamivel gyengébb eredmé-
nyeket. Egyes szerzők úgy látják, hogy a Kisgazdapártra a „forra-
dalmi hagyományokban gazdagabb vidékeken… viszonylag keve-
sebben szavaztak”.49 Ez a megközelítés a békési térségre igaz le-
het, de a Hajdúságban nem volt jelentős múltja az agrárszocialista 
mozgalmaknak. Mások arra utalnak, hogy a párt kiugróan jó ered-
ményei az adott terület katolikus jellegével állnak összefüggés-
ben.50 A hajdú-bihari választókerület ilyen jellegű vizsgálatra ön-
magában csak korlátozottan alkalmas, hiszen alapvetően reformá-
tus régióról beszélhetünk. Az adatok azonban azt jelzik, hogy, 
hogy efféle kapcsolat valóban létezhetett, bár távolról sem egyér-
telmű módon. A kerület jellegéből következően az FKGP számos 
református többségű helyen rendelkezett nagy támogatottsággal, 
de ahol nagyobb a katolikusok aránya, ott az esély is nagyobb volt 
a jó szereplésre. Hajdú vármegye két, kifejezetten katolikus tele-
pülése közül Egyek átlagos eredménye mellett Hajdúdorogon va-
lóban igen sok támogatóval rendelkeztek.51 Biharban öt olyan köz-
ség volt, ahol a katolikusok aránya több volt 30%-nál és közülük 
három esetben nagyarányú győzelmet arattak, kettőben azonban 
gyengén szerepeltek. Az viszont igaz, hogy országos viszonylat-
ban erősebb összefüggés mutatható ki. 

Vásáry István és mások utólag a pártjuk ellen folytatott negatív 
kampány jelentőségét emelték ki.52 Az tagadhatatlan, hogy a má-
sik három párt a választások előtt rendszerint nem egymással, ha-
nem a Kisgazdapárttal folytatott sajtópolémiát és a kampány során 

                                                 
49  Balogh Sándor i. m. 229. 
50  Hubai László: A Független Kisgazdapárt szavazóbázisának regionális vál-

tozása 1931–1947. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar törté-
nelemben. Szerk. Valuch Tibor, Budapest, 1995. 441. 

51  Hajdúdorogon 59,26%-ot értek el. 
52  Debreczen, 1945. november 6. 1., november 7. 1. és november 14. 1. 
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számos retorzió érte a kisgazdákat, sőt személy szerint Vásáryt.53 
Pusztán erre azonban aligha lehet visszavezetni az eredményt. 
Egyrészt, mert a kisgazdapárti politikusok sem fukarkodtak a bírá-
latokkal a többiek felé, másrészt a választási küzdelem nem veze-
tett egy szélsőségesen eldurvuló kampányhoz. Ellenben nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a két megye eltérő eredményei 
részben a helyi szervezettség eltérő fokával és személyi tényezők-
kel magyarázhatóak. Vásáry István személye – vitathatatlan elő-
nyei mellett – hátrányokkal is járt a párt számára, a Vásáry név 
ugyanis a két világháború között nem csengett túl jól a debreceni 
és hajdúsági agrárszegénység körében. A családtagok debreceni 
nagygazdaként jelentős nagyságú földeken gazdálkodtak tulajdo-
nosként vagy bérlőként és az alkalmazottaikkal való bánásmód 
miatt több ízben kerültek konfliktushelyzetbe.54 Velük szemben 
Csizmadia Lajos nemcsak nagy energiával irányította a párt bihari 
szervezkedését, hanem múltjának köszönhetően hitelesebb sze-
mélynek számított – szegényparaszti származásán túl sokáig gaz-
dálkodóként kereste a kenyerét és már az 1930-as években ismert 
volt aktív közéleti-politikai tevékenységéről – a megye paraszti 
lakossága körében.55 Érdekes viszont, hogy arra a tényre, misze-
rint a nők nagyobb arányban támogatták őket, nem tértek ki és a 
jelenséget inkább a munkáspártok részéről kommentálták. 

A párt helyi vezetői viszonylag hamar túltették magukat a vi-
szonylag szerényebb szereplésen, és publicisztikai téren az orszá-
gos szinten elért győzelemre összepontosítottak.56 A hajdú-bihari 
kerület választási eredményei annak idején valóban nem váltottak 

                                                 
53  Debrecen története, V. kötet, 1997. 26. 
54  Fivére, Vásáry József kifejezetten rossz hírnévnek örvendett, többek között 

az alkalmazottaival való bánásmód miatt. Debrecen története, V. kötet, 
1997. 25.  

55  A párt sikeres bihari szereplését döntően az ő tevékenységére vezeti visz-
sza: Szendrey István–Nyakas Miklós i. m. 322–324. 

56  Debreczen, 1945. november 6. 1. 
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ki nagyobb visszhangot, a pártok vezetői és szakemberei inkább az 
országos szerepléssel és a kormányalakítás körüli küzdelmekkel 
voltak elfoglalva. Az 1945 novembere utáni időszak eseményei 
pedig egyre inkább azt mutatták, hogy a folyamat valóban nem 
egy demokratikus államberendezkedés kialakítása felé halad és a 
nemzetgyűlési választások inkább egyfajta kitérőt jelentettek az 
MKP számára a hatalom megszerzéséért folyó harcban.57 

                                                 
57  Gyarmati György az 1945–47 közötti időszakot egyfajta átmenetként, presz-

talinizációs időszakként értelmezi. Gyarmati György i. m. 24. és 65. 
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ELŐZMÉNYEK 
 
A második világháborút követő évek gyökeres politikai és társa-
dalmi átalakulásai1 a 20. századi magyar történelem egyik legtöbb 
kérdést, ellentmondásos megítélést és vitát eredményező fejezetét 
jelentik. Közismert, hogy 1944/45 folyamán Magyarország a szov-
jet befolyási övezetbe került, és ettől kezdve hosszú évtizedekig 
idegen hadsereg állomásozott a területén, amely már ekkortól alap-
jaiban béklyóba fogta a politikai és állami szuverenitást, a szabad 
akaratot és gondolatot. Ennek ellenére az 1945 novemberében tar-
tott országgyűlési képviselőválasztások2 során a szavazásra jogo-
sult magyar állampolgárok többsége (57%-a) nem a kommunista 
és más baloldali pártokat támogatta, hanem a voksát az ekkor 
gyűjtőpárt jellegű Független Kisgazdapárt (FKGP) mellett tette le. 
Az is köztudomású, hogy a nagyarányú választási győzelem elle-
nére ismét nagykoalíciós kormány alakult, amelyben a kisgazdák 
mellett újra helyet kaptak a kommunista, szociáldemokrata és pa-
rasztpárti politikusok is. Ehhez kapcsolódóan fontos rámutatnunk 
arra a már kevésbé ismert, de fontos körülményre is, hogy a nagy-
koalíciós kabinet megalakulását nem csak kizárólag az országban 
                                                            
1  A társadalmi átalakulások hajdúsági vonatkozásaihoz lásd Völgyesi Zol-

tán: A történelmi elit felbomlása 1944–45 után – a hajdúvárosok példáján. 
In: Tiltott történelmünk 1945–1947. Szerk. Horváth János. Budapest, 
2006. 100–113. 

2  Erről lásd kötetünkben Püski Levente tanulmányát. 
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jelenlévő szovjet katonai erő akarata parancsolta. Diplomáciai (kü-
lönösen brit) jelentésekből tudjuk, hogy a kisgazdák a választási 
győzelem ellenére sem merték felvállalni azt, hogy egyedül visel-
jék az ország újjáépítésének terheit, és magukban hozzák meg az 
ezekkel járó súlyos, a jövőt alapvetően meghatározó döntéseket 
(például a békeszerződés megkötését vagy az új pénznem beveze-
tését).3 Azonban a nagykoalíció léte kizárólag az 1945-ös válasz-
tások során harmadik helyet megszerző Magyar Kommunista Párt-
nak (MKP) kedvezett, amely így megtarthatta a kulcsfontosságú 
miniszteri tárcáit, például az állambiztonsági szerveket és a politi-
kai rendőrséget felügyelő belügyminisztériumot. Ezáltal kezdhette 
meg a kommunista akarat az országban állomásozó Vörös Hadse-
reg támogatásával a diktatúra fokozatos kiépítését, a „szovjetizá-
lás” újabb fázisait.4 

Ennek az erőszakos átalakításnak fontos eleme volt 1946 tava-
szán a baloldali pártokat, az MKP mellett a Szociáldemokrata Pár-
tot (SZDP) és a Nemzeti Parasztpártot (NPP), illetve a szakszerve-
zeteket tömörítő Baloldali Blokk életre hívása. Ez az „egység-
front” kifejezetten a koalíciós partner kisgazdák ellen irányult, pon-
tosabban arra, hogy az akkor legerősebb pártból kiszorítsák a kom-
munista célokkal szembenálló politikusokat (a Baloldali Blokk 
gyakran hangoztatott jelszava, a „Ki a nép ellenségeivel a koalí-
cióból” is erre utalt). Az MKP ezzel is tudatosan az 1945-ös vá-
lasztások eredményeinek „korrekciójára” és a kisgazdák meggyen-
gítésére törekedett, amiben semmilyen eszköztől nem riadt vissza 
(említjük itt a koncepciós pereket, például a legismertebb ún. Ma-
                                                            
3  Lásd Barta Róbert: Brit követjelentések és a magyar belpolitika, 1945–

1946. In: Tiltott történelmünk, i. m. 77–87. 
4  A szovjetizálás lépcsőfokait a történetírás a közelmúltban már alaposan 

elemezte és bemutatta. Lásd Ungváry Krisztián: Magyarország szovjetizá-
lásának kérdései. In: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar 
történelemről. Szerk. Romsics Ignác, Budapest, 2005. 279–308.; Rainer M. 
János: Magyarország a szovjet érdekszférában. In: Mi a politika? Bevezetés 
a politika világába. Szerk. Gyurgyák János, Budapest, 19992. 358–393. 
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gyar Közösség ügyet,5 amiben kompromittálták a kisgazda Nagy Fe-
renc miniszterelnököt, vagy a kisgazda párttitkár, Kovács Béla szov-
jetek általi elrablását). Az ún. „szalámitaktika” révén az 1945-ben 
még legnagyobb magyarországi párt, a Független Kisgazdapárt más-
fél év leforgása alatt darabokra hullott szét. Ezek után került sor a 
politikai átalakulás fontos állomására, az 1947-es választásokra. 

Az emlékezetben és a közgondolkodásban „kékcédulás” jelző-
vel rögzült voksolás a legnagyobb választási csalásként vonult be 
a magyar történelembe. A rendszerváltozás előtti marxista szakiro-
dalom – ahogy 1947-ben a kommunisták is – természetesen „siker-
ként” értékelték a választások későbbiek során bemutatásra kerülő 
eredményeit, azonban – természetesen – a több összetevőből, nem 
csak a legnagyobb visszhangot kiváltó névjegyzékkivonatokkal (az 
ún. „kék cédulákkal”) történt visszaélésekből álló csalásról nem ej-
tett szót.6 A rendszerváltozás után viszont számos szakember (köz-
tük Szerencsés Károly, Izsák Lajos, Hubai László) kellő alapos-
sággal elemezte és bemutatta az 1947-es választások történetét, 
így már sokkal reálisabb képet alkothatunk az eseményekről.7 En-
                                                            
5  A Magyar Közösség egy jobboldali, fajvédő alapokon szerveződött titkos 

szervezet volt a Horthy-korszakban. Tagjai a második világháború és különö-
sen a német megszállás alatt kapcsolatba kerültek kisgazda politikusokkal, és 
főként ez jelentette az 1946/47-es koncepciós eljárás alapját. Lásd legújabban 
Szekér Nóra: A Magyar Testvéri Közösség története. Budapest, 2010. 

6  Lásd például Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 
1945–1947. Budapest, 1975. 532. 

7  A bőséges szakirodalomból a teljesség igénye nélkül lásd Szerencsés Ká-
roly: A kékcédulás hadművelet (Választások Magyarországon 1947). Buda-
pest, 1992.; Uő.: Blue System. Kékcédulás választások 1947-ben. In: Skan-
dalum. Magyar közéleti botrányok 1843–1991. Szerk. Gerő András. Buda-
pest, 1993. 216–233.; Földesi Margit–Szerencsés Károly: Halványkék vá-
lasztás. Magyarország – 1947. Válogatott dokumentumok. Budapest, 2001.; 
Izsák Lajos: A parlamentarizmus vesztett csatája – 1947. In: Parlamenti vá-
lasztások Magyarországon 1920–2010. Szerk. Földes György, Hubai Lász-
ló. Budapest, 20103. 243–265.; Hubai László: A magyar társadalom politikai 
tagoltsága és az 1947-es választások. In: Fordulat a világban és Magyaror-
szágon 1947–1949. Budapest, 2000. 98–117. 



KEREPESZKI RÓBERT 92

nek ellenére érdemes további vizsgálódásokat folytatni elsősorban 
a helytörténet felé, amik újabb adalékokat nyújthatnak a témához, 
és összegezni az eddigi tudományos munkák regionális vonatko-
zású adatait.8 Az alábbiakban azonban nemcsak az 1947-es válasz-
tások hajdúsági sajátosságainak bemutatására és a helyi eredmé-
nyek elemzésére vállalkozunk, hanem arra is, hogy a modern poli-
tikatörténet választásokkal kapcsolatos kérdésfelvetéseire válaszo-
kat adjunk (például arra, hogy mennyiben befolyásolta a választói 
magatartást a helyi társadalom jellege, milyen volt a nők szerepe).9  

 
 

A VÁLASZTÁSI ELŐKÉSZÜLETEK ÉS A KAMPÁNY 
 
Ahogy a korábbiakban utaltunk rá, az MKP vezetői több módszer-
rel is befolyásolták az 1947. augusztus 31-én tartott országgyűlési 
képviselőválasztások eredményét, és ez már a voksolás lebonyolí-
tása előtt megkezdődött. A kommunista szempontból az „1945-
ben elkövetett hibák kijavításának”, más szóval a szavazói akarat-
nyilvánítás eltorzításának első fontos eleme a választójogi törvény 
módosítása volt, ugyanis a párt álláspontja szerint korábban „túl 
szélesre lettek tárva a demokrácia kapui”, és 1945 azt mutatta szá-
mukra, hogy még túl sok a „reakció” híve Magyarországon.  

Az 1947. évi XXII. törvénycikk ezért több lényeges változta-
tást tartalmazott az 1945-ös választójogi szabályozáshoz képest.10 
Az egyfordulós szisztéma alapján az összesen 411 mandátumból 

                                                            
 8  Eddig viszonylag kevés olyan munka született, ami az egyes régiók, me-

gyék és települések 1947-es választási eseményeit vizsgálta volna. Lásd 
például Csönge Attila: „A hangsúly azon van, hogy ne tiszteljük a törvé-
nyeket nagyon” – Az 1947-es választások a Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megyei források tükrében. Múltunk (2009: 2. szám) 93–122. 

 9  Ignácz Károly: A választói magatartás történeti irodalmáról (Magyaror-
szág, 1920–1947). Múltunk (2006: 1. szám) 90–98. 

10  Földesi Margit–Szerencsés Károly: Halványkék választás, i. m. 15–26.; 
Izsák Lajos: A parlamentarizmus vesztett csatája, i. m. 243–245. 
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351-et lehetett a területi alapon kialakított 16 nagy választókerüle-
tekben, 60-at pedig az országos listáról megszerezni. Az utóbbiak 
elosztásában bevezették az ún. prémiumos rendszert. Ez azt jelen-
tette, hogy ha a választási szövetségre lépő pártok (ebben az eset-
ben a koalíció tagjai: FKGP, MKP, SZDP, NPP) elnyerik a szava-
zatok 60%-át, akkor megkapják az országos lista mandátumainak 
80%-át (azaz a 60-ból 48-at) és a fennmaradó 20%-nak is arányos 
részét (a voksok 75%-ának megszerzése esetében a szövetséges 
pártok mind a 60 mandátumot maguk között oszthatták volna el). 
Az újonnan alakult ellenzéki (főként a kisgazdáktól kivált) pártok 
helyzetét nehezítette az is, hogy – szemben az 1945-ös választáso-
kon részt vett koalíciós pártokkal – nekik kötelező volt ajánlásokat 
is gyűjteniük az induláshoz. Továbbá az új jogszabály kizárta a vá-
laszthatóságból nemcsak a korábbi, két világháború közötti szélső-
jobboldali pártok tagjait, képviselőit és jelöltjeit, hanem azokat is, 
akik a Horthy-kori kormánypárt (Nemzeti Egység Pártja vagy Ma-
gyar Élet Pártja) képviselő(jelöltje)i voltak.11 Az új választójog 
legérdekesebb és egyben legtöbb visszaélésre alapot adó rendelke-
zése az volt, hogy azok a választópolgárok, akik a szavazás napján 
nem tartózkodnak a lakóhelyükön, névjegyzékkivonattal (a „kék 
cédulával”) bárhol szavazhatnak az országban. Emellett a jogsza-
bály jelentősen korlátozta a választásra jogosultak számát is. Ki-
zárták a választójogból többek között a Csehszlovákiából áttelepí-
tett magyarokat, a kitelepítendő németeket, a feloszlatott jobbolda-
li szervezetek, a Magyar Közösség, illetve a Horthy-kori szélső-
jobboldali és kormánypártok egykori tagjait, a politikai okokból 

                                                            
11  Ez utóbbi kitétel kifejezetten az egyik markáns ellenzéki párt, a Magyar 

Szabadság Párt vezére, Sulyok Dezső ellen irányult, aki 1935-ben még a 
Gömbös Gyula vezetése alatt álló Nemzeti Egység Pártja színeiben szer-
zett mandátumot. Ezért aposztrofálták a „lex Sulyok” jelzővel az 1947-es 
választójogi törvényt. Sulyok kiválásával a Magyar Szabadság Párt meg-
szűnt, tagjai és hívei a Pfeiffer Zoltán vezette Magyar Függetlenségi Párt-
hoz csatlakoztak. 
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B-listára kerülteket, valamint a világháború alatt nyugatra mene-
külőket, akik 1945. október 1. előtt nem tértek haza. Ezen túl a vá-
lasztói akarat eltorzításának fontos részét jelentette a választói 
névjegyzékek összeállítása is. Az MKP aktivistái, besúgói ugyanis 
előzetesen jelentették az ország minden pontjáról azt, hogy ki mi-
lyen politikai beállítottságú, és a választások előtt az összeíró biz-
tosok ezrével hagyták vagy „felejtették” ki azokat, akiket a párt „el-
lenségnek” vagy „reakciósnak” ítélt. A választói névjegyzékek ösz-
szeállításában érvényesült az a kommunista „jogszolgáltatási” elv 
is, mivel nem a kizárónak kellett bizonyítania vagy alátámasztania a 
kizáró okot, hanem fordítva, a választójogból kizárt személynek 
kellett bizonyítania az kizáró indok valótlanságát, és mindezt okmá-
nyokkal és/vagy tanúkkal kellett megtennie, ami lehetetlen feladat 
volt (például nem ritkán előfordult kizáró okként az „erkölcstelen 
életvitel” is, aminek ellenkezőjét meglehetősen nehéz okmányok-
kal és tanúkkal alátámasztani). A szankciók révén közel félmillió 
embert fosztottak meg a szavazás lehetőségétől (lásd az 1. tábláza-
tot), olyanokat, akik nagy valószínűséggel nem a kommunista 
pártra adták volna le a voksukat. Ez önmagában már a választások 
megkezdése előtt jelentősen elferdítette a várható eredményeket.  

A választói névjegyzékek összeállítása után összesen valamivel 
több, mint ötmillió ember járulhatott az urnák elé 1947-ben. A leg-
több kizárás Budapesten és a Pest megyei választókörzetben tör-
tént (az előbbiben közel 180 ezer, az utóbbiban 55 ezer), a várme-
gyék közül pedig Baranyában és Tolnában (itt közel 50 ezer). Ez 
azzal magyarázható, hogy a dél-dunántúli vármegyékben volt a 
legmagasabb a német nemzetiségűek aránya, akiket különösen súj-
tottak az új választási törvény szankciói. Az országos összevetés azt 
mutatja, hogy a Hajdú-Bihar-Debrecen körzetben összesen 9771 vá-
lasztópolgárt fosztottak meg a szavazati jogától, ennél kevesebbet 
csak a Vas és a Zala vármegyei kerületben (előbbiben alig több, 
mint hétezer, utóbbiban közel 8500). Csak Debrecen városában 
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5146 embert zártak ki a választójogból,12 ami a helyi társadalom 
és politikában nagy figyelmet kapott, ugyanis szenzációnak számí-
tott az, hogy az összeíró biztosok által összeállított első, háromezer 
nevet tartalmazó lista szerint közöttük volt – korábbi szerepvállalása 
miatt – a kisgazdapárti Őry István főispán is.13 Őry végül az Orszá-
gos Nemzeti Bizottsághoz intézett fellebbezése után visszakapta a 
választói jogát és választhatóságát, és ő maradt az FKGP egyik he-
lyi listavezetője, azonban a főispáni posztjáról lemondott.14 

A választói névjegyzékek összeállítása egyáltalán nem ment 
zökkenőmentesen, sőt már ezzel elkezdődött a pártok közötti vá-
lasztási harc. Jól szemlélteti ezt az a pártközi értekezlet, amit Deb-
recen polgármestere kezdeményezett 1947 júniusában. A városban 
az ún. házbizalmiaknak kellett a választókat összeírniuk, azonban 
éppen a koalíciós partner Szociáldemokrata Párt egyik helyi kép-
viselője, Belényesi László emelt ez ellen szót. A tanácskozás során 
„bizalmatlanságát fejezte ki házbizalmiakkal szemben”, mivel sze-
rinte „azok nagyobb százaléka kommunista”, és követelte, hogy 
„az összeírást az összeíró biztosok és ne a házbizalmiak végez-
zék”. Azonban ezt a pártközi értekezlet végül elutasította.15 

                                                            
12  2,73 százalékra csökkent a választójogból kizártak száma… Néplap, 1947. 

augusztus 29. – Érdemes megjegyezni, hogy az MKP helyi sajtóorgánu-
ma, a Néplap sajátos, a kommunista gondolkodásra jellemző „demokrá-
ciaértelmezéssel” kommentálta a debreceni névjegyzékek összeállítását és 
a kizárásokat: „Debrecenben a választójogi törvény értelmében a fasiszták 
és reakciósok jelentős részét nem fogják a választási urnák elé engedni s 
ezzel biztosítják az 1947-es választások demokratikus jellegét és tisztasá-
gát.” Háromezer jobboldalit zár ki Debrecenben a választásokból a bel-
ügyminiszteri lista. Néplap, 1947. augusztus 7. 

13  3500 személyt hagytak ki az összeíró bizottságok… Néplap, 1947. augusz-
tus 12. 

14  Az Országos Nemzeti Bizottság megállapította Őry István választójogo-
sultságát. Debreczen, 1947. augusztus 20. 

15  Győzött a törvényes álláspont. Néplap, 1947. június 23. 
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1947. augusztus folyamán a pártok nyilvánosságra hozták az 
országos és területi listáikat. A választásokon eredetileg 11 párt 
indult volna, azonban a Katolikus Néppárt visszalépése miatt ez a 
szám tízre csökkent.16 A Hajdú-Bihar-Debrecen körzetben a négy 
koalíciós partner mellett további öt párt állított listát,17 amelyek a 
következők voltak: 

– a korszerű kereszténydemokráciát képviselő, Barankovics 
István vezetése alatt álló Demokrata Néppárt (DNP), 

– a nem sokkal a választások előtt, 1947 júliusában alakult, 
egykori kisgazda politikusokkal polgári demokrata progra-
mot hirdető Független Magyar Demokrata Párt (FMDP), 
amelynek vezetője Balogh István, az FKGP korábbi főtitká-
ra volt, 

– a szintén 1947 júliusában alakult, konzervatív Magyar Füg-
getlenségi Párt (MFP) Pfeiffer Zoltán vezetésével, amely az 
FMDP-hez hasonlóan a kisgazdapárt „leszalámizásának” 
eredményeként főként egykori kisgazda politikusokból állt, 
de tagjai voltak a választásokra már megszűnt Magyar Sza-
badság Párt tagjai is, 

– a baloldali radikális értelmiség pártja, a Magyar Radikális 
Párt (MRP), amely éppen a választások előtt erősödött meg 
a szociáldemokratákat elhagyó közismert és tekintélyes po-
litikus, Peyer Károly és elvbarátai csatlakozásával, 

– az 1947-re eléggé elszigetelődött és súlytalanná vált, liberá-
lis elveket valló Polgári Demokrata Párt. 

 
A pártok többsége igyekezett a területi lajstromba olyan politiku-
sokat jelölni, akiknek a neve jól „csengett” az országos közélet-
ben, ezért a helyi szavazók számára sem voltak ismeretlenek. A 

                                                            
16  Az induló pártokról lásd Földesi Margit–Szerencsés Károly: Halványkék 

választás, i. m. 15–20. 
17  A Hajdú-Bihar-Debrecen körzetben a tizenegyedik párt, a Slachta Margit 

vezetése alatt álló Keresztény Női Tábor nem indult. 
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kommunista párt részéről ügyes taktikai lépésnek tekinthetjük, hogy 
az alföldi Hajdú-Bihar-Debrecen kerületi listájának élére Nagy Im-
rét állította, mivel a forradalom későbbi miniszterelnöke 1945-ben 
nagy megbecsülést szerzett a parasztság körében földosztás lebo-
nyolításával.18 A Nemzeti Parasztpárt helyi lajstromát a népi író Ve-
res Péter, a szociáldemokratákét Kéthly Anna, a Demokrata Nép-
pártét pedig a pártelnök Barankovics István vezette. A legérdeke-
sebb azonban a kisgazdapárt, a Magyar Függetlenségi Párt és a 
Magyar Radikális Párt hajdú-bihari képviselőjelöltjeinek névsora 
volt. Az FKGP listáján is jól érzékelhetőek voltak a „szalámizás” 
hatásai, ugyanis 1947 augusztusában már országos és regionális 
szinten is kevésbé ismert politikusok kaptak rajta helyet (egyedül 
Őry István korábbi főispán maradt), a helyi szinten is nagy tekin-
télynek örvendő egykori tagjai már az ellenzéki pártokat, különö-
sen a Magyar Függetlenségi Pártot erősítették. A legszemlélete-
sebb példája ennek a korábbi debreceni polgármester, Vásáry Ist-
ván, aki a két világháború közötti időszakban és az 1944/45 utáni 
újjászervezésben is az FKGP egyik legjelentősebb helyi személyi-
sége volt, 1947-ben viszont már a függetlenségieket erősítette. Az 
érdekesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy a Magyar Füg-
getlenségi Párt hajdú-bihari listáján indult el a választásokon Zse-
dényi Béla, az 1944 decemberében összeülő Ideiglenes Nemzet-
gyűlés elnöke és dálnoki Miklós Béla, az Ideiglenes Nemzeti Kor-
mány miniszterelnöke is. A Vásáryhoz hasonló helyi szintű párt-
változtatás megfigyelhető a szociáldemokraták és a radikálisok vi-
szonylatában is: a Magyar Radikális Párt Peyer Károly nevével 
kezdődő lajstromán szerepelt második helyen Györki Imre, aki a 
két világháború között több alkalommal is mandátumot szerzett a 

                                                            
18  A földosztó miniszter vezeti a Magyar Kommunista Párt Hajdú-Bihar me-

gyei listáját. Néplap, 1947. augusztus 1. 
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választások során az SZDP színeiben, és a már említett Belényesi 
László is.19 

A listák kihirdetése után 1947 augusztusa kíméletlen választási 
harccal telt el, amelyet a szakirodalom a „mindenki mindenki el-
len” jelzővel aposztrofál.20 Helyi szinten az új pártok elsősorban a 
kisgazdapártot támadták, ami érthető is, hiszen – ahogy láthattuk – 
számos egykori tagjuk az FKGP színeiben politizált korábban, 
ahonnan azonban kiszorították őket. Jól szemlélteti ezt a kisgazdák 
napilapjának, a Debreczen-nek egyik augusztus végi cikke is: 
„Egyes újdonsült pártok, melyek magukat előszeretettel nevezik 
polgári pártnak, szemenszedett valótlanságot terjesztenek a képvi-
selői mandátumokkal, illetve azoknak megosztásával kapcsolat-
ban. Természetesen ezek a felelőtlen egyének a maguk szájaíze [!] 
szerint csűrik-csavarják a választójogi törvény idevonatkozó sza-
kaszait s ezzel hiszékeny embereket megtévesztenek. Különösen a 
Független Kisgazda Párt ellen próbálják kifordítani a választójogi 
törvény rendelkezéseit.”21  

Azonban különösen érdekes az, hogy a koalíciós partnerek egy-
mást sem kímélték a választási harc és a kampány során. Ez leg-
szembetűnőbben a kisgazdák és a kommunisták viszonylatában 
érhető tetten, a két párt helyi sajtóorgánumai meglehetősen sokat 
„foglalkoztak” a másik féllel. A Hajdú vármegyei Vámospércsről 
például szinte háborús állapotokról számoltak be a választópolgá-
rokat összeíró bizottság tagjainak kinevezése kapcsán. A kommu-
nista Néplap erőszakos „terrorcselekményekkel” vádolta a helyi 
                                                            
19  Györki azonban ekkor már nem számított népszerű politikusnak Debre-

cenben, amit bizonyít egyfelől a Magyar Radikális Párt gyenge választási 
eredménye, és az, hogy a választási kampány során tartott gyűléseit – igaz, 
a szociáldemokraták által szervezetten – gyakran megzavarták, és előfor-
dult, hogy paradicsommal, kővel és tojással megdobálták. Izsák Lajos: A 
parlamentarizmus vesztett csatája, i. m. 254. 

20  Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok, i. m. 506–524.; Izsák Lajos: A 
parlamentarizmus vesztett csatája, i. m. 252–258. 

21  Mi az igazság a mandátumok elosztása körül? Debreczen, 1947. augusztus 23. 
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kisgazdákat, amire az FKGP lapja, a Debreczen a következőkép-
pen reagált: „Azt állítja a Néplap, hogy a kisgazdapárti tagok meg-
támadták a Kommunista Párt titkárát s csaknem tettlegességre ke-
rült a sor. Nagyon sajnáljuk a vámospércsi Kommunista Párt titká-
rát, ha olyan fiatalon máris rémképeket lát. Mindenesetre a vámos-
pércsi Kisgazda Párt tiszteletben tartotta és tartja a választási szö-
vetséget s csupán ennyi a kívánsága a Kommunista Párttól is.”22 

A kampány mai szemmel nézve komikusnak ható, noha akko-
riban helyi szinten is népszerű vonása volt az, hogy a pártok a vá-
lasztási jelszavaik többségét arra rímelve fogalmazták meg, hogy 
az adott párt melyik helyen szerepelt a szavazólapon. A kommu-
nistáké az első kocka volt, így az egyik gyakran megjelenő szlo-
genjük az „1 a sorsunk, 1 a jövőnk, 1 a listánk”. A sorban következő 
kisgazdapárt az „Ahány kereszt a 2-es kockába, annyi áldás szálljon 
a hazára!” jelszóval kampányolt. A harmadik helyen szereplő szoci-
áldemokraták a „Sorsa felett dönt a dolgozó nép, 3-as listát követi a 
jólét” rímmel feleltek. A negyedik Nemzeti Parasztpárt a „Magyar-
ország a magyaroké, 4-es kocka a parasztoké” rigmus fogalmazta 
meg. De nemcsak a koalíciós partnerek, hanem az ellenzéki pártok 
is éltek ezzel az eszközzel, amit jól szemléltet a kereszténydemok-
ráciát képviselő Demokrata Néppárt kifejező „Lendülj kereszt ma-
gasba – keresztet a 6-osba” választási jelszava is.23 

Emellett a különböző sajtóorgánumok a választási kampány so-
rán bevetették azt az eszközt is, hogy megszólaltatták a párthíve-
ket, indokolják meg, miért kötelezték el magukat az egyik vagy a 
másik oldal mellett. A kisgazdák helyi napilapja, a Debreczen pél-
dául 1947. augusztus 8-án közölt terjedelmes cikket a „névtelen 
választók” (tanár, kisiparos, kiskereskedő, paraszt) meglátásaival. 

                                                            
22  Kisgazdapárti terrorkísérlet Vámospércsen. Néplap, 1947. augusztus 6. – 

Mi történt Vámospércsen? Debreczen, 1947. augusztus 9. 
23  A régióban hangoztatott választási szlogeneket lásd még Radics Kálmán: 

Bihar első évei a II. világháború után. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levél-
tári Évkönyv 18. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Nyíregyháza, 2008. 128–129. 
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A nyilvánvalóan kampány-ízű, „önállóan” megfogalmazott véle-
mények között a nők álláspontját tükröző volt a legérdekesebb, 
mivel ez – ahogy látni fogjuk a választási eredmények bemutatá-
sakor – rendkívül előrelátónak és megalapozottnak tekinthető: „A 
két évvel ezelőtti választások előtt vajmi keveset törődtek velünk a 
pártok. Azóta alaposan megnőtt az ázsiónk. Beigazolódott ugyan-
is, hogy mi döntöttük el a választás eredményét. Nemcsak szám-
arányunknál fogva, hanem mert többségünkben ösztönösen érez-
zük, hogy többről van szó, mint egyszerű képviselőválasztásról. 
Most számarányunk még nagyobb lesz, hiszen a nőknek csak igen 
kevés százaléka esik a kizárási okok valamelyike alá. De más is 
történt két esztendő alatt: a nők – igen helyesen – nemcsak a faka-
nállal törődtek, hanem figyelő szemmel kísérték a politikai életet 
is. Két esztendő tapasztalata minden bizonnyal jelentkezni fog a 
választások eredményében is.”24 

Hasonló cikket közölt a választások napján, 1947. augusztus 
31-én a kommunista párt helyi sajtóorgánuma, a Néplap is, azon-
ban itt nem voltak anonimek a vélemények. A későbbi események 
fényében a legérdekesebb ezek közül Sántha Kálmán orvospro-
fesszoré volt, aki a lap szerint a következőképpen fogalmazott: „A 
Magyar Kommunista Pártra szavazok, noha nem tartozom a tagjai 
közé, mivel Magyarországon ebben a pártban látom a legnagyobb 
garanciát a demokrácia építésére. Akik ezt a pártot vezetik, ben-
nem a legnagyobb bizalmat és elismerést váltják [ki].”25 Sántha 
Kálmán a debreceni egyetem orvosi karának nagy tekintélynek ör-
vendő idegsebész-professzora, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja volt, akit 1944 decemberében az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
alelnökévé is megválasztottak. A „fordulat éve” után fokozatosan 
szembekerült az egyre inkább nyilvánvaló kommunista diktatúrá-
val, sőt nyíltan hangoztatta is a hatalommal ellentétes véleményét, 

                                                            
24  „Augusztus 31-én újra győzni fog a nép!” Debreczen, 1947. augusztus 8. 
25  A hatalmasan megnövekedett párttagságon kívül… Néplap, 1947. augusz-

tus 31. 
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például a „honvédelmi” oktatás egyetemi bevezetése elleni tiltako-
zásában. Az 1949-ben még Kossuth Díjat kapott professzort 1951-
ben megfosztották az akadémiai tagságától és az egyetemi kated-
rájától.26 
 
 

A CSALÁS KÖVETKEZŐ LÉPCSŐFOKA: A KÉK CÉDULÁK 
 
Az 1947-es választások kétségtelenül legismertebb vonatkozása a 
névjegyzékkivonatokkal, az ún. kék cédulákkal történt szavazás 
volt. Ennek ötlete – eddigi ismereteink szerint – az MKP Központi 
Vezetőségéhez tartozó Farkas Mihálytól származott, a megvalósí-
tása a Rajk László által vezetett belügyminisztériumra és a Péter 
Gábor irányítása alatt álló politikai rendőrségre hárult, oka pedig 
az volt, hogy a kommunisták a közel félmillió személy kizárása el-
lenére sem látták egyértelműen biztosítottnak a választási sikerü-
ket. A terv az volt, hogy a hamis névjegyzékkivonatokkal ellátott 
pártaktivisták szervezetten járják a településeket, és mindenhol le-
szavaznak a kommunista pártra. A párt vezetői úgy döntöttek, 
hogy a visszaélésekbe bevonják a szociáldemokratákat is, akik au-
gusztus közepén még együttműködőnek bizonyultak, és a két bal-
oldali politikai erő 60-60 ezer hamis szavazatban állapodott meg. 
Azonban mivel az SZDP vezetősége előtt nyilvánvalóvá vált, hogy 
a kommunisták ennél jóval nagyobb arányú választási csalásra ké-
szülnek, augusztus 28-án lefújták a részvételt az akcióban (sok 
szociáldemokrata aktivista ennek ellenére leadta a hamis szavaza-
tát augusztus 31-én).27 

Augusztus folyamán a kommunista pártban és a belügyminisz-
tériumban a visszaélések meglehetősen részletes „forgatókönyve” 
és az így megszülető választási eredmények döbbenetesen pontos 

                                                            
26  Sántha Kálmán életéről és az 1950-es évek elején történt meghurcolásáról 

lásd Majerszky Klára: A Sántha-ügy. Budapest, 1997. 
27  Földesi Margit–Szerencsés Károly: Halványkék választás, i. m. 28–31. 
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prognózisa is elkészült. Az előzetes terv szerint az ország területén 
12 260 aktivistának összesen 208 693 hamis szavazatot kellett le-
adnia. A vármegyékre történt lebontás szerint a legtöbb leadandó 
voks Békés (15 000) és Pest (23 400) mellett Hajdú megyére esett, 
ahol 15 100 „kék cédulával” számoltak a kommunisták a 850 helyi 
beszervezett párttagtól (ebből 6000 Debrecenben, 9100 a közsé-
gekben).28 A Hajdúság ilyen kiemelt szerepe azzal magyarázható, 
hogy – amint arról a korábbiakban már szóltunk – ebben a régió-
ban „sikerült” az egyik legkevesebb személyt kizárni a választó-
jogból az összeírások során, viszont 1945-ös szavazás során itt ér-
te el az egyik leggyengébb eredményét a kommunista párt. Akkor 
például Debrecenben és Hajdúnánáson a harmadik helyet szerezte 
meg a pártok között, Hajdúböszörményben és Hajdúszoboszlón 
pedig csak a negyediket messze elmaradva a győztes kisgazdáktól, 
de néhol még a szociáldemokratáktól és/vagy a parasztpártiaktól is 
(lásd az 5–9. táblázatokat). 1947 augusztusában a „kékcédulás” 
manipulálással az MKP 1 146 000 szavazatra és 98–100 mandá-
tumra, a Hajdú-Bihar-Debrecen választókörzetben pedig 64 000 
voksra számított. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a kom-
munisták végül 100 mandátumot szereztek, országosan 1 111 001 
szavazatot kaptak, ebből Hajdú-Biharban 65 323-at (lásd a 2. és 3. 
táblázatban). Érdekes adalék még ehhez, hogy az MKP taglétszá-
ma 1947-ben valamivel több, mint 723 ezer fő volt, tehát a párt 
alig 390 ezer szavazattal kapott többet, mint a tagság. A Hajdú-
ságban még szembetűnőbb ez, ahol a helyi párttagság 36 892 főt 
számlált, míg csak a vármegyében és Debrecenben szerzett voksok 
száma 41 602 volt, a különbség mindössze 4710 szavazat…29 Az 
                                                            
28  Lásd 38. dok. Kommunista terv a hamis szavazásról. In: Halványkék vá-

lasztás, i. m. 223–224. 
29  Szerencsés Károly: A kékcédulás hadművelet, i. m. 55.; Földesi Margit–

Szerencsés Károly: Halványkék választás, i. m. 31. – A választási ered-
ményeket lásd még Hubai László: Magyarország választási atlasza I–III. 
kötet. Budapest, 2001., illetve az ennek alapján készült internetes adatbá-
zist a http://www.vokscentrum.hu weboldalon.  
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érzékelhetőség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy a Nemzeti 
Parasztpárt esetében a Hajdú vármegyei taglétszám 21 237 főt tett 
ki, és a párt itt 32 930 szavazatot szerzett, másfélszer annyit, mint 
maga a tagság.30 Ezek az adatok jól szemléltetik azt, hogy az elkö-
telezett tagságon kívül mekkora volt, illetve mennyire nem volt 
támogatottsága a kommunista pártnak a régióban. 

A jól kitervelt csalás megvalósítása azonban nem ment zökke-
nőmentesen, és már 1947. augusztus 31-én, a választások napján 
kipattant a botrány. Érdekes, hogy több helyen is nem az ellenzéki 
pártok, hanem a koalíciós partnerek tettek panaszt a kommunista 
csalás miatt. Ez történt Debrecenben is, ahonnan a következőkről 
számolt be a kisgazdapárt helyi napilapja: „Debrecenben vasárnap 
délben 12 órakor a félbeszakítás veszélye fenyegette a szavazások 
levezetését. Ugyanis a Központi Választási Bizottsághoz a Szoci-
áldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt külön-külön kérelem-
mel fordult, melyben kérte, hogy azonnali hatállyal rendelje el a 
bizottság a választás felfüggesztését, hivatkozva a névjegyzék-
kivonattal elkövetett visszaélésekre.”31 

A pártok felháborodása nem volt véletlen, ugyanis a későbbi 
adatok kimutatták, hogy Debrecenben a 72 221 választásra jogo-
sult állampolgár helyett négyezerrel több (pontosan 76 371) sza-
vazatot regisztráltak, ami 106%-os részvételi arányt jelent! De a 
hajdú-bihari választókörzet más településein is hasonló „jelensé-
get” tapasztalhatunk, így Hajdúszoboszlón 104%-os, Mikepércsen 
pedig 120%-os (!) részvételi arány született.32 Ezek az adatok is 
jól mutatják Hajdú-Bihar kiemelt szerepét az 1947-es „kékcédu-
lás” csalásban. 

                                                            
30  Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt története 1944–1948. Budapest, 1972. 228. 
31  Az országgyűlési választások eredménye. Debreczen, 1947. szeptember 2. 
32  Szerencsés Károly: A kékcédulás hadművelet, i. m. 72. – Érdekes adalék 

még a debreceni választáshoz az itt tartózkodó 5779 hadifogoly szavazata, 
akik közül 4470 a kommunistákra voksolt. A hazatért hadifoglyok szava-
zásának eredménye. Debreczen, 1947. szeptember 2. 
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A debreceni választási bizottság a pártok panaszai miatt jegy-
zőkönyvet vett a visszaélésekről, ami összesen 208 szavazótól 928 
darab hamis szavazatról számolt be. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 
4-5 voks jutott fejenként, de volt olyan kommunista aktivista is, 
aki egymaga 14 szavazatot adott le. A jegyzőkönyv megállapította 
azt is, hogy a hamis cédulák kiállítása Budapesten, Nyíregyházán 
és Békéscsabán történt.33 Természetesen ezek a szavazatok a Deb-
recenben elkövetett választási csalások töredékét jelentették, a he-
lyi lapok, különösen a kisgazdapárt sajtóorgánuma 2262 hamis 
szavazatról tudósított, ami a valósághoz közelebb álló számot je-
lentett.34 Nem véletlen, hogy a cívisvárosban 1947 szeptembere 
folyamán összesen mintegy 1500 feljelentés érkezett a választási 
bizottsághoz az elkövetett visszaélések miatt.35 

A kisgazda napilap korábbiakban idézett cikke szerint Hajdú vár-
megyében összesen 47 előállítás történt csalás miatt, a legtöbb Deb-
recenben (22) és Balmazújvárosban (14), az előállítottaknál általá-
ban két-három hamis névjegyzék-kivonatot találtak. Az utóbbi tele-
pülésen a visszaélések miatt tettlegesség is előfordult. A sajtóorgá-
num szerint „bizonyos provokatív jelenségek valamennyi előállítot-
tal észlelhetők voltak. Még jelentés nem érkezett be, de értesültünk 
arról, hogy Balmazújvároson ezeket a provokatív fellépésű, zsebük-
ben több névjegyzékkel jelentkező egyéneket megverték.”36 

Az 1947-es választásokon történt „kékcédulás” csalás mértéké-
ről megoszlanak a vélemények, egyes szakmunkák valamivel több, 
mint 60 ezer, mások több, mint 200 ezer hamis szavazat leadásáról 
írtak. Az utóbbi számot a korábbiakban bemutatott előzetes kom-

                                                            
33  Lásd 60. dok. Jegyzőkönyv a Debrecen városában névjegyzék-kivonattal 

leadott szavazatokról. In: Halványkék választás, i. m. 270–276. 
34  Kiosztották a Hajdú-Bihar-Debrecen választókerület… Debreczen, 1947. 

szeptember 4. 
35  A választási visszaélések elleni feljelentések utolsó napja. Debreczen, 1947. 

október 1. 
36  Lásd 31. jegyzet. 
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munista „forgatókönyv” alapján valószínűsítették, az előbbit pedig 
a rendőrség Államvédelmi Osztályának vezetője, Péter Gábor 1947. 
szeptember 2-án kelt, Rajk László belügyminiszternek tett jelenté-
sére alapozták. Ez a kül- és belföldi közvélemény megnyugtatásá-
ra szánt dokumentum 62 981 hamis szavazatról számolt be. A csa-
lás lebonyolításában résztvevő Rajk László és Péter Gábor szemé-
lye miatt az ebben az iratban foglalt adatok valóságértéke erősen 
megkérdőjelezhető, azonban Hajdú vármegyére vonatkozóan tar-
talmaz érdekes és fontos adalékot: a jelentés szerint ugyanis itt ösz-
szesen 3712 hamis szavazatot adtak le, a legtöbbet az összes vár-
megye közül…37 
 
 

A HAJDÚ-BIHARI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 
 
Vitathatatlan, hogy egy bizonyíthatóan több szempontból is elcsalt 
választás adataiból rendkívül nehéz precíz következtetéseket le-
vonni, ennek ellenére érdemes közelebbről – országos, pártok és 
települések szerinti összevetésben – megvizsgálni az 1947-es vá-
lasztások Hajdú-Bihar-Debrecen körzetben született eredményeit 
(az adatok értelmezéséhez lásd a Függelék 3–9. táblázatait). A vá-
lasztókerületben a legtöbb szavazatot a Magyar Kommunista Párt 
szerezte, de a csalások ellenére is csak alig (egész pontosan 2785 
szavazattal) előzte meg a Független Kisgazdapártot. Az MKP kü-
lönösen jól szerepelt Debrecenben, ahol összességében bő tízezer 
vokssal többet kapott, mint 1945-ben. Ez a csalás ellenére is figye-
lemreméltó erősödést jelent. A párt hajdúvárosokban és általában a 
vármegyében is több szavazatot kapott, mint korábban, noha már 
nem volt akkora az gyarapodása, mint Debrecen esetében. Az ada-
tok közül a legszembetűnőbb a hajdúszoboszlói, ahol – ahogy a 
korábbiakban rámutattunk – a kékcédulás hamis szavazások miatt 

                                                            
37  59. dok. Péter Gábor jelentése a névjegyzék-kivonattal szavazók számáról, 

1947. szeptember 2. In: Halványkék választás, i. m. 268–269. 
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a 100%-ot is meghaladó választási részvételt regisztráltak. Az 
MKP azonban a csalás ellenére is csak a negyedik helyet szerezte 
meg itt a Nemzeti Parasztpárt, Független Magyar Demokrata Párt 
és a Független Kisgazdapárt mögött, tehát itt kifejezetten hatásta-
lan volt a kommunista akció. 

A választókörzetben a második helyet szerezték meg a kisgaz-
dák, noha ugyanúgy, mint az ország egészében, itt is hatalmas vesz-
teségeket szenvedtek. Az FKGP az összes településen veszített a 
támogatottságából, a legtöbbet (több, mint húszezer szavazót, ko-
rábbi választóinak kétharmadát) Debrecenben, és a párt ezzel az 
1945-ös első helyéről a negyedikre csúszott vissza a kommunisták, 
a szociáldemokraták és a Magyar Függetlenségi Párt mögé. Az utóbbi 
„szívta fel” a kiábrándult debreceni kisgazda-szavazók több, mint 
felét, mintegy 11 ezer főt, ami egyértelműen a párt listavezetőjé-
nek, a cívisvárosban nagy tekintélynek örvendő Vásáry Istvánnak 
volt köszönhető. Az FKGP Hajdúböszörményben és Hajdúnáná-
son tudta megőrizni az első helyét, az előbbi településen meglehe-
tősen stabilan, míg az utóbbiban alig egy 1%-kal többet szerezve a 
kommunistáknál. 

Az egész országban itt szerepelt a legjobban és ezzel a harma-
dik helyre jutott a körzetben a Nemzeti Parasztpárt, ami egyértel-
műen a helyi lakosság agrárjellegének tudható be. Ezt alátámasztja 
az is, hogy bár a párt valamelyest erősödött Debrecenben is, de a 
Hajdú vármegyében szerzett szavazatainak négyötödét a hajdúvá-
rosokban és a kisebb településeken kapta. A legnagyobb sikert 
Hajdúszoboszlón érték el, ahol magabiztosan elfoglalták az első 
helyet a kisgazdáktól.  

Az FKGP mellett a választások másik nagy vesztese a Szociál-
demokrata Párt volt, ugyanis a pártnak mind a hajdúvárosokban, 
mind Debrecenben csökkent támogatottsága. Az utóbbi különösen 
fájó volt a szociáldemokratáknak, ugyanis itt a két világháború 
közötti időszakban is értek el sikereket. Az SZDP debreceni ku-
darca azonban nem magyarázható azzal, hogy korábbi helyi emb-
lematikus politikusa, Györki Imre a Magyar Radikális Párt soraiba 
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lépett át. Ugyanis itt az MRP 2150 voksot szerzett az SZDP közel 
5500 szavazatvesztésével szemben. Valószínűbb, hogy a szociál-
demokratáktól elpártoló debreceni munkásrétegek ekkor már va-
lóban a kommunistákat támogatták. 

Összességében megállapítható, hogy az FKGP és az SZDP vesz-
teségei ellenére a koalíció magabiztos sikert aratott a Hajdú-Bihar-
Debrecen választókörzetben, néhány hajdúvárosban, mint Hajdúná-
náson és Hajdúböszörményben, illetve a vármegye egészében a sza-
vazatok több, mint 80%-át szerezték meg. A Baloldali Blokk pártja-
ira leadott voksok aránya azonban csak 50% körüli, és ez a kom-
munista csalás ellenére is sokkal inkább a helyi agrárlakosságot 
sikeresen megszólító Nemzeti Parasztpárt szereplésének tudható be.  

Az ellenzéki pártok közül a legnagyobb sikert a Magyar Füg-
getlenségi Párt és a Független Magyar Demokrata Párt érte el a vá-
lasztókörzetben olyannyira, hogy az összesítésben a szociálde-
mokratákat is megelőzték. Az utóbbi párt a legjelentősebb ered-
ményeit épp a Hajdú-Bihar-Debrecen választókörzetben érte el (a 
rájuk leadott szavazatok több, mint 10%-a csak innen származott), 
és ezzel helyi szinten a legelőkelőbb helyet foglalta el az ellenzé-
kiek között, holott országos viszonylatban már kevesebb babér 
termett a számára. Noha az új pártok általában a vidéki agrárlakos-
ságot kevésbé tudták megszólítani, ennek ellenére a Független 
Magyar Demokrata Párt meglehetősen nagy támogatottságra tett 
szert különösen a bihari településeken, de Hajdúszoboszlón is má-
sodik helyet szerezte meg a Nemzeti Parasztpárt mögött. Ez a 
meglepő siker38 egyértelműen a FMDP Hajdú-Bihar-Debrecen vá-

                                                            
38  Az FMDP sikeres szereplése a debreceni kommunista sajtóorgánum, a 

Néplap szerint a párt helyi politikusát, Lévay Zoltánt is meglepte: „amikor 
a választás estéjén” – írta a lap tudósítója – „a központi választási bizott-
ság felolvasta az egyes körzetek eredményeit, dr. Lévay több esetben is 
csodálkozva nézett, amikor a ráesett szavazatok számát meghallotta”. Mit 
szólnak a választás eredményéhez a pártvezérek Debrecenben? Néplap, 
1947. szeptember 7. 
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lasztókörzetben állított listájának élén szereplő politikusnak, Ko-
vács Imrének volt köszönhető, aki korábban népi író és az NPP 
tagja volt, így személyében olyat indított a párt, aki nem volt isme-
retlen a helyi agrárlakosság előtt. Érdekes még az, hogy az 1947-
es választások után legerősebb ellenzéki párt, a Demokrata Nép-
párt viszonylag gyengébben szerepelt a kerületben. Ez minden bi-
zonnyal azzal magyarázható, hogy a katolikus kereszténydemokra-
ta irányultságú párt kisebb támogatottsággal bírt az alapvetően 
protestáns régióban. 

Izgalmas kérdés az, hogy milyen volt az egyes pártokra szava-
zók nemek szerinti aránya. Országos viszonylatban megállapítha-
tó, hogy az ellenzéki pártokra voksolók kb. 60%-a nő volt, a koalí-
ciónál ez az arány 50%, a Baloldali Blokk pártjainál pedig 49%.39 
Hasonlót tapasztalhatunk a Hajdú-Bihar-Debrecen választókörzet-
ben is, de emellett feltűnő, hogy egyedül a Magyar Kommunista 
Párt az, amelyre több férfi szavazott, mint nő (lásd a Függelék 4. 
táblázatát)! Hasonló volt a helyzet 1945-ben is, ezért nem véletlen, 
hogy az 1947-es választások során az MKP nagyobb figyelmet 
szentelt a nőknek nemcsak a kampányban, hanem a területi listák 
összeállításában is, hiszen például a Hajdú-Bihar-Debrecen válasz-
tókörzetben korábbiaktól eltérően ekkor már öt nőt jelölt a párt.40 
 
 

A VÁLASZTÁSOK UTÓÉLETE 
 
A csalás a „kékcédulás” szavazatok ellenére sem volt teljesen „si-
keres”, ugyanis a nem hivatalos adatok szerint a koalíciós válasz-
tási szövetség nem érte el 60%-ot, ezért az országos lista mandá-
tumainak elosztásában nem érvényesülhetett volna a prémiumos 
rendszer. Ennek „kiküszöbölésére” a kommunista irányítású bel-
ügyminisztériumban egyszerűen átírták a Magyar Függetlenségi 
                                                            
39  Földesi Margit–Szerencsés Károly: Halványkék választás, i. m. 43. 
40  A mi nőjelöltjeink. Néplap, 1947. augusztus 24. 
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Pártra és a Demokrata Néppártra leadott voksok számát (eddigi 
ismereteink szerint a két párt így összesen 54 321 szavazatot ve-
szített). Azonban mindez nem csak kommunista elhatározásból 
történt. A függetlenségi párti Acsay László korabeli feljegyzése 
szerint ebben már a kisgazdák is szerepet játszottak: „a kisgazda-
párt és a kommunista párt között tárgyalások indultak meg a tekin-
tetben, hogy az úgynevezett kék cédulával való szavazási vissza-
éléseket a kisgazdapárt a maga részéről nem teszi szóvá, ha a 
Pfeiffer-párt [értsd Magyar Függetlenségi Párt – K.R.] szavazatai-
ból jelentős mennyiséget a kisgazdapárt részére írnak át a belügy-
minisztériumban”.41 Ezzel az újabb manipulációval „sikerült” 
meghaladnia a koalíciónak a 60%-os küszöböt a prémiumos rend-
szer életbelépéséhez. 

A politikai harc azonban más formában is folytatódott a válasz-
tások után országos szinten ugyanúgy, mint a helyi közéletben.42 
1947 szeptembere folyamán mind a tíz párt (!) petíciókkal támadta 
meg a végeredményt.43 A Baloldali Blokk tagjai – kiegészülve a 
kisgazdapárttal – főként a „reakciósnak” és „fasisztának” bélyeg-
zett Magyar Függetlenségi Pártot támadták, míg az ellenzéki pár-
tok a kék cédulákkal elkövetett visszaélésekre akartak igazságos 
döntést kapni a Választási Bíróságtól. Az utóbbiaknak azonban 
reményük sem lehetett arra, hogy elfogulatlan és jogszerű elbírálás 
alá esnek a petícióik, ugyanis a Választási Bíróság tagjait kizáró-
lag a koalíciós pártok delegálták. Ennek tükrében nem meglepő, 
hogy az ellenzék kereseteit elutasították, és még a Magyar Függet-
lenségi Pártot érte újabb retorzió azáltal, hogy 1947 novemberében 
                                                            
41  Idézi Földesi Margit–Szerencsés Károly: Halványkék választás, i. m. 38–39. 
42  Például a választásokat követő napokban a debreceni kisgazda és kommu-

nista sajtóorgánumok ugyanolyan hangnemben becsmérelték egymást, 
mint a kampány során. Lásd Megjegyzés. Debreczen, 1947. szeptember 5. 

43  A Választási Bírósághoz összesen 52 petíció érkezett be, amelyek közül a 
legtöbbet a Magyar Függetlenségi Párt és a Polgári Demokrata Párt fo-
galmazta meg (egyaránt 17-et). Lásd 75. dok. A tíz párt által benyújtott 
petíciók jegyzéke. In: Halványkék választás, i. m. 317–323. 
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a pártra adott valamennyi szavazatot (670 751 voksot) megsemmi-
sítették.44 Ez volt az utolsó összetevője a választói akarat teljes el-
torzításának. 

Végezetül érdemes megvizsgálni azt, hogyan értékelték helyi 
szinten a választásokat a különböző pártok. Érdekes módon alap-
vetően szinte minden politikus – ilyen-olyan szempontból közelít-
ve – sikerként könyvelte el az eredményeket. A debreceni kisgaz-
da sajtóorgánum azonban sokkal reálisabb képet festett, mint az 
FKGP vezetői, és „komoly önvizsgálatot” sürgetett hozzátéve azt, 
hogy „a Kisgazda Párttól eltávolodott választók egyidejűleg nem 
távolodtak el a polgári alaptól, hanem ezen a síkon csupán pártot 
cseréltek”. A lap felismerte, hogy „világnézeti mérkőzés volt a 
most lezajlott választás”, „a marxista és a polgári gondolat mérkő-
zése”, és „eredményt is ennek megfelelően kell lemérni”. Emellett 
komoly önkritikát is megfogalmazott: „Nemcsak az a tény okozta 
a szavazatok szétfolyását, hogy új pártok keletkeztek, mert ezek 
tulajdonképpen nem is léptek fel tételes programmal, alig volt te-
rük és idejük propagandára, vagy szervezeteik kiépítésére, hanem 
az, hogy a Független Kisgazdapárt az utóbbi években többrendbeli 
politikai hibát követett el.” Az egyik ilyen hibának azt látta a lap, 
hogy a kisgazdák a közös kormányzás során folyamatosan enged-
tek a koalíciós partnereknek, továbbá azt, hogy „a párt nem tartott 
kellő és szoros kontaktust magával a néppel, […] nem adott kellő 
mértékben irányítást a népnek és nem fogadott el irányítást a nép-
től”, noha „a koalíciós politika szükségességét éreztetni lehetett 
volna a tömegek számára érthetőbb formában is”.45 

A helyi kommunista sajtó ezzel szemben természetesen dicső-
ségként értékelte az 1947-es választásokat eredményét. „A magyar 
nép választott” – írta a Néplap 1947. szeptember 2-án – „továbbra 
is demokráciában, mégpedig erős, harcos, népi demokráciában 

                                                            
44  Lásd 83. dok. A Választási Bíróság ítélete, 1947. november 20. In: Uo. 

347–355. 
45  A választások mérlege. Debreczen, 1947. szeptember 7. 
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akar-e élni, vagy pedig vissza kívánja a régi rendet, amit a válasz-
tási nagygyűléseken egy-két párt »polgári« demokráciának álcá-
zott. A nép választott: népi demokráciát akar! Bebizonyította, 
hogy a Kisgazdapárt abszolút többsége nem felel már meg a nép 
akaratának, mert azóta látott és tapasztalt – megismerte igazi bará-
tait.”46 A sajtóorgánum következő napi vezércikke még döbbene-
tesebben fogalmazott: „Az országgyűlési választások eredménye 
tiszta [!] képet nyújt a magyar nép politikai magatartásáról”, „a 
szavazatok aránya megmutatja [azt is], hogy Magyarországon erő-
södik a demokrácia”…47 

Ez jól szemlélteti a második világháború utáni, egyre inkább 
balra tolódó közélet természetét. 1947-ben a választások előtti ki-
zárásokkal, a hamis névjegyzékkivonatokkal, a voksok átírásával 
és az MFP szavazatainak megsemmisítésével összesen közel más-
fél milliós (!) torzítás történt az eredményekben. A választói aka-
rat ilyen döbbenetes mértékű „átformálásával” vált a „kékcédulás 
választás” a kommunista diktatúra megvalósulásához vezető út 
egyik fontos mérföldkövévé.  

                                                            
46  Győztünk! Néplap, 1947. szeptember 2. 
47  A választás mérlege. Néplap, 1947. szeptember 3. 
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FÜGGELÉK 
 

Táblázatok, kimutatások 
 
 
 

1. táblázat 
A választásra jogosultak és a kizártak száma  

az egyes választókerületekben48 
 

Választókerület Jogosultak Kizártak 
Budapest 938 259 179 744 
Pest 661 197 54 392 
Baranya-Tolna 299 534 49 598 
Csongrád-Csanád 303 588 22 503 
Fejér-Esztergom-Komárom 190 676 20 051 
Heves-Nógrád 329 938 17 146 
Győr-Moson-Sopron 239 156 16 229 
Borsod 350 521 16 033 
Veszprém 137 514 15 025 
Szabolcs-Szatmár 303 572 14 135 
Békés 200 804 14 106 
Szolnok 260 859 11 961 
Somogy 219 931 10 672 
Hajdú-Bihar 291 125 9 771 
Zala 176 691 8 419 
Vas 161 632 7 068 
Összesen 5 064 987 466 953 
 

                                                            
48  Az adatokat közli Szerencsés Károly: A kékcédulás hadművelet, i. m. 53.  
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2. táblázat 
A szavazatok és mandátumok megoszlása  

(országos adatok) 
 

Mandátumok száma 

Párt Összes 
szavazat a választó-

kerületekből 

az or-
szágos 
listáról 

Összesen 

Magyar  
Kommunista Párt 

1 111 001 
(22,25%) 79 21 100 24,33% 

Független  
Kisgazdapárt 

766 000 
(15,34%) 54 14 68 16,55% 

Szociáldemokrata 
Párt 

742 171 
(14,86%) 53 14 67 16,30% 

Nemzeti  
Parasztpárt 

413 409 
(8,28%) 29   7 36 8,76% 

Demokrata  
Néppárt 

824 259 
(16,50%) 

58   2 60 14,60% 

Magyar  
Függetlenségi Párt 

670 751 
(13,43%) 47   2 49 11,92% 

Független Magyar 
Demokrata Párt 

262 109 
(5,25%) 18   - 18 4,38% 

Magyar Radikális 
Párt 

85 535 
(1,71%)   6   - 6 1,46% 

Keresztény Női  
Tábor  

69 363 
(1,39%)   4   - 4 0,97% 

Polgári Demokrata 
Párt 

49 740 
(1,00%)   3   - 3 0,73% 

Összesen 4 994 338 
(100,0%) 351 60 411 100% 
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3. táblázat 
A Hajdú-Bihar-Debrecen kerület összesített eredményei 

 
 Szavazat Arány Mandátumok 
Résztvevők száma 286 756  
Érvényes szavazatok száma 284 724  

Magyar Kommunista Párt 65 323 22,9%   4 
Független Kisgazdapárt 62 538 22,0%   4 
Szociáldemokrata Párt 26 621 9,4%   1 
Nemzeti Parasztpárt 53 728 18,9%   3 

A koalíció összesen 208 210 73,2% 12 
A Baloldali Blokk összesen 145 672 51,2%   8 

Demokrata Néppárt 14 258 5,0%   1 
Magyar Függetlenségi Párt 27 280 9,6%   2 
Független Magyar Demokrata Párt 28 381 10,0%   2 
Magyar Radikális Párt 4 189 1,5%   - 
Polgári Demokrata Párt 2 406 0,8%   - 
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4. táblázat 
A hajdú-bihari szavazatok megoszlása nemek szerint49 

 

Párt Összes  
szavazat 

Férfi  
szavazók 

Női  
szavazók 

Magyar Kommunista Párt 65 358 35 572  
(54,4%)

29 786  
(45,6%) 

Független Kisgazdapárt 62 538 28 720  
(45,9%)

33 818  
(54,1%) 

Szociáldemokrata Párt 26 621 13 270  
(49,9%)

13 351  
(50,1%) 

Nemzeti Parasztpárt 53 622 26 200 
(48,9%)

27 462  
(51,1%) 

Demokrata Néppárt 14 264 5 567  
(39,0%)

8 697  
(61,0%) 

Magyar Függetlenségi Párt 27 342 11 805  
(43,2%)

15 537  
(56,8%) 

Magyar Radikális Párt 4 187 1 866 
 (44,6%)

2 321  
(55,4%) 

Független Magyar  
Demokrata Párt 28 378 12 076  

(42,3%)
16 302  

(57,7%) 

Polgári Demokrata Párt 2 406 1 010  
(42,0%)

1 396  
(58,0%) 

Koalíciós pártok 208 139 103 762 
(49,9%)

104 377 
(50,1%) 

Baloldali Blokk pártjai 145 601 75 042  
(51,5%)

70 599  
(48,5%) 

Ellenzéki pártok 76 577 32 324  
(42,2%)

44 253  
(57,8%) 

 
 
 

                                                            
49 Kiosztották a Hajdú-Bihar-Debrecen választókerület... Debreczen, 1947. 

szeptember 4. – A sajtóban a választások után frissen közölt adatok némi-
képp eltérnek a hivatalos, választási statisztikákban is szereplőktől, mégis 
alkalmasak a nemek közötti arányok érzékeltetéséhez. 
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5. táblázat 
A hajdúnánási választási adatok 1945-ben és 1947-ben 

 
1945 1947  

 Szava-
zat Arány Szava-

zat Arány 

Különb- 
ség 

 

Résztvevők száma 9334 9921 + 587 
Érvényes szavazatok 
száma 9147 9837 + 690 

Magyar Kommunista 
Párt 1621 17,72% 2720 27,65% + 1099 

Független Kisgazdapárt 3873 42,34% 2818 28,65% – 1055 
Szociáldemokrata Párt 1348 14,74% 869   8,83% – 479 
Nemzeti Parasztpárt 2224 24,31% 1727 17,56% – 497 

A koalíció összesen 9066 99,11% 8134 82,69% – 932 
A baloldali pártok  
összesen 5193 56,77% 5316 54,04% + 123 

Demokrata Néppárt - - 66   0,67%  
Magyar Függetlenségi 
Párt - - 136   1,38%  

Független Magyar  
Demokrata Párt 

- - 1359 13,82%  

Magyar Radikális Párt - - 66   0,67%  
Polgári Demokrata Párt     81 0,89% 76   0,77% – 5 
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6. táblázat 
A hajdúböszörményi választási adatok 1945-ben és 1947-ben 

 

1945 1947  
 Szava-

zat Arány Szava-
zat Arány 

Különb- 
ség 

Résztvevők száma 15 486 16 530 + 1044 
Érvényes szavazatok 
száma 15 331 16 301 + 970 

Magyar Kommunista 
Párt 

1 516   9,89% 3 320 20,37% + 1804 

Független Kisgazdapárt 8 923 58,21% 6 082 37,31% – 2841 
Szociáldemokrata Párt 1 536 10,01% 862   5,29% – 674 
Nemzeti Parasztpárt 3 186 20,78% 3 140 19,26% – 46 

A koalíció összesen 15 161 98,89% 13 404 82,23% – 1757 
A baloldali pártok  
összesen 6 238 40,68% 7 322 44,92% + 1084 

Demokrata Néppárt - - 575   3,53%  
Magyar Függetlenségi 
Párt 

- - 782   4,81%  

Független Magyar De-
mokrata Párt 

- - 1 032   6,33%  

Magyar Radikális Párt - - 407   2,51%  
Polgári Demokrata Párt 170   1,11% 101   0,62% – 69 
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7. táblázat 
A hajdúszoboszlói választási adatok 1945-ben és 1947-ben 

 

1945 1947  
 Sza-

vazat Arány Szava-
zat Arány 

Különb-
ség 

Résztvevők száma 9883  11 070  + 1187 
Érvényes szavazatok 
száma 9784  10 993  + 1209 

Magyar Kommunista 
Párt 903 9,23% 1 450 13,19% + 547 

Független Kisgazda-
párt 4458 45,56% 2 010 18,28% – 2448 

Szociáldemokrata  
Párt 1021 10,44% 888 8,08% – 133 

Nemzeti Parasztpárt 3323 33,96% 3 110 28,29% – 213 

A koalíció összesen 9705 99,19% 7 458 67,84% – 2247 
A baloldali pártok  
összesen 5247 53,63% 5 448 49,56% + 201 

Demokrata Néppárt - - 136 1,24%  
Magyar Függetlenségi 
Párt - - 508 4,62%  

Független Magyar 
Demokrata Párt - - 2 542 23,12%  

Magyar Radikális  
Párt - - 187 1,71%  

Polgári Demokrata 
Párt 79 0,81% 162 1,47% + 83 
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8. táblázat 
A Hajdú vármegyei választási adatok 1945-ben és 1947-ben  

(Debrecen nélkül) 
 

1945 1947  
 Szava-

zat Arány Szava-
zat Arány 

Különb-
ség 

Résztvevők száma 95 999  108 375  + 12 376 
Érvényes szavazatok 
száma 

95 173  107 521  + 12 348 

Magyar Kommunista 
Párt 15 166 15,94% 21 994 20,46% + 6 828 

Független Kisgazda-
párt 43 597 45,81% 30 544 28,41% – 13 053 

Szociáldemokrata 
Párt 12 307 12,93% 7 822 7,27% – 4 458 

Nemzeti Parasztpárt 23 308 24,49% 27 764 25,82% + 4 456 

A koalíció összesen 94 378 99,17% 88 124 81,96% – 6 227 
A baloldali pártok 
összesen 50 781 53,36% 57 580 53,55% + 6 826 

Demokrata Néppárt - - 4 054 3,77%  
Magyar Független-
ségi Párt - - 4 076 3,79%  

Független Magyar 
Demokrata Párt - - 9 469 8,81%  

Magyar Radikális 
Párt - - 1 097 1,02%  

Polgári Demokrata 
Párt 795 0,84% 701 0,65% – 94 
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9. táblázat 
A debreceni választási adatok 1945-ben és 1947-ben 

 
1945 1947  

 Szavazat Arány Szavazat Arány 
Különb-

ség 

Résztvevők száma 63 235 76 316 + 13 081 
Érvényes szavazatok 
száma 62 908 75 841 + 12 993 

Magyar Kommunista 
Párt 9 263 14,72% 19 608 25,85% + 10 345 

Független Kisgazda-
párt 31 036 49,34% 10 283 13,56% – 20 753 

Szociáldemokrata 
Párt 18 295 29,08% 12 815 16,91% – 5 480 

Nemzeti Parasztpárt 3 744   5,95% 5 166   6,81% + 1 422 

A koalíció összesen 62 338 99,09% 47 872 63,13% – 14 466 
A baloldali pártok 
összesen 31 302 49,75% 37 589 49,57% + 6 287 

Demokrata Néppárt - - 7 551   9,96%  
Magyar Függetlenségi 
Párt - - 11 180 14,74%  

Független Magyar 
Demokrata Párt - - 6 288   8,29%  

Magyar Radikális Párt - - 2 150   2,83%  
Polgári Demokrata 
Párt 570   0,91% 800   1,05% + 230 

 



VARGA ZSUZSANNA 
 
 

CÉLKERESZTBEN A FALUSI OSZTÁLYELLENSÉG 
 

Kulákok az osztályharcos igazságszolgáltatás  
gépezetében 

 
„48-ban vagy 50-ben Rákosi tartott egy nagy beszédet, amikor azt 
mondta, hogy a nagyparasztok fölfalják a kisparasztokat. És eze-
ket a nagyparasztokat kulákoknak nevezték el. A szó ismeretlen 
volt, de később megszoktuk. Na, most a kulák az egy üldözött, egy 
nem kívánatos, egy utálatos és egy szemét ember volt, bár magya-
rok voltunk, ugye, arra mindent rá lehetett kiabálni, azt lehetett ül-
dözni, abba bele lehetett rúgni.”1 

Habár a dátumban bizonytalan volt az interjúalany, de a beszéd 
lényege olyannyira beleivódott az emlékezetébe, hogy több mint 
negyven év távlatából is visszaköszöntek a Rákosi által használt 
kifejezések. Nézzük meg, mit is tartalmazott az 1948. augusztus 
20-án Kecskeméten elhangzott híres-hírhedt beszéd!  

 
„Két út áll a magyar dolgozó parasztság előtt. Az egyik út a 

régi, a megszokott, a túlzásba vitt egyéni gazdálkodás, ahol 
mindenki csak magával törődik, ahol az az elv uralkodik, hogy 
aki bírja marja. Ennek az elvnek elkerülhetetlen, törvényszerű 
következménye az, hogy a nagy halak megeszik a kis halakat, a 
nagy kulák gazdák tovább erősödnek, tovább gazdagodnak és 
tönkreteszik a gyengébb dolgozó parasztságot. … A demokrá-

                                                 
1  Interjú Modla Ferenccel. Részlet Sághy Gyula „Kulák Golgota” című do-

kumentumfilmjéből.  

121 
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cia nemcsak a dolgozó parasztság szövetkezését támogatja, de 
gondoskodik róla, hogy a kulák nagygazdák fája ne nőjjön az 
égig, hogy korlátok közé szorítsák a kulák terjeszkedést.”2 
 

Az idézet jól mutatja, hogy ez a Rákosi beszéd nem véletlenül rög-
zült a parasztság emlékezetében úgy, mint az erőszakos kolhozosí-
tás és kuláküldözés nyitánya. A háttérben az húzódott meg, hogy 
az 1947 ősze óta felgyorsuló szovjetizálás folyamata elérte az ag-
rárszektort is. A moszkvai széljárás minden rezdülésére figyelő, s 
annak megfelelni akaró hazai moszkoviták jól érzékelték, hogy a 
Kominform 1948. június 18-ai, a Jugoszláv Kommunista Pártot – 
többek közt épp „liberális” parasztpolitikájáért – elítélő határozata 
jeladás a számukra is. A termelőszövetkezeti szervezés addigi 
mérsékeltebb ütemű menetrendje helyébe egy gyors ütemű kollek-
tivizálási terv lépett.3 A szovjet modell követésének jegyében len-
dületet vett a gépállomási hálózat kiépítése és a tsz-szervezés elő-
készítése. Mindezzel párhuzamosan, szintén a szovjet modell ré-
szeként az MDP vezetése harcot indított az utolsó és legszámo-
sabb kizsákmányoló osztály, a kulákság felszámolására.  

A minél gyorsabb cselekvés jegyében az MDP Politikai Bizott-
ság 1948. július 13-i ülésén kimondták: „… a döntő szempont a 
kulák elszigetelésének, gazdasági és politikai befolyása szűkítésé-

                                                 
2  Szabad Föld, 1948. augusztus 22. Rákosi Mátyás: A dolgozó parasztság a 

szövetkezés útját választja. Rákosi Mátyás elvtárs hatalmas beszéde a kecs-
keméti új kenyér-ünnepen az ország gazdasági és politikai helyzetéről. 

3  Az MDP vezetőségén belül nem mindenki értett egyet azzal, hogy feladják 
a párt addigi szövetkezetpolitikai koncepcióját. A szovjet követeléseknek 
eleget tenni akaró Rákosi–Gerő-féle politika ütközött itt Nagy Imre irány-
vonalával. Ez a politika-ideológiai vita 1948–49-ben több szakaszban zaj-
lott, s végül Nagy Imre vereségével végződött. Lásd: A Magyar Dolgozók 
Pártja határozatai 1948–1956. Szerk. Izsák Lajos, Budapest, 1998. 72–77. 
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nek előmozdítása. Minden egyéb szempontot, így a termelés meg-
szervezésének szempontját is, alá kell rendelni ennek a célnak.”4 

Az MDP kulák-ellenes politikáját országos és helyi szinten 
számos kutató vizsgálta az elmúlt húsz évben.5 Az elkövetett tör-
vénysértésekről már meglehetősen teljes a leltár, arra azonban ke-
vesebb figyelem irányult, hogy a kuláküldözés rendszerszerű jel-
legzetességeit feltárja a történeti kutatás. Ennek bemutatása azért 

                                                 
4  Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) M-KS-276. f. 53. cs. 2. 
ő.e. Jegyzőkönyv a Politika Bizottság 1948. július 13-i üléséről. 4. napi-
rend: Az agráriummal kapcsolatos javaslatok. Ea.: Donáth Ferenc 

5  Bolgár Dániel: A kulák érthető arca. Fogalomtörténeti vázlat. In: Minden-
napok Rákosi és Kádár korában. Szerk. Horváth Sándor, Budapest, 2008. 
50–93.; Hantó Zsuzsa: Kulákügyek Pécsváradon. In: Pécsvárad. Szerk. 
Füzesi Miklós, Pécsvárad, 2001. 471–477.; Kajári Erzsébet: Hajdúnánási 
„kulák-ügy” 1951-ben. In: Trezor 1. A Történeti Hivatal évkönyve. Buda-
pest, 1999. 209–230.; Kávási Klára: Kulák lista. Budapest, 1991.; Kitaszí-
tottak I. „Magukkal fogjuk megzsírozni a földet”. Szerk. Hantó Zsuzsa és 
mások, Budapest, 2001.; Kitaszítottak II. Dokumentumok a hortobágyi 
zárt munkatáborokról, 1950–1960. Szerk. Füzes Miklós, Budapest, 2002.; 
Kitaszítottak III. Családok munkatáborokban. Szerk. Hantó Zsuzsa, Buda-
pest, 2006.; Magyar Bálint: Dunaapáti 1944–1958. (Dokumentumszociog-
ráfia) I–III. (1951–1954) Budapest, 1988.; Nagy József: A kulákkérdés és 
megoldása az 1948–1953-as években. Múltunk 44. (1999: 3. sz.) 41–97.; 
Nagy Varga Vera: Alkalmazkodás és szembenállás, volt kulákok egy me-
zővárosban. In: Alkalmazkodás, ellenállás, mobilitás. Szerk. Kocsis Gyu-
la, Cegléd, 1995.; Őze Sándorné–Őze Sándor: Magyar parasztballada. Fe-
hérgárda a Dél-Alföldön. Hódmezővásárhely, 2005.; Sághy Gyula: Kulák 
Golgota. Gyomaendrőd, 2003.; Szakács Sándor: Az ötvenes évek agrárpo-
litikája – különös tekintettel a „kulákkérdésre”. In: 1956 és a magyar ag-
rártársadalom. Szerk. Estók János, Budapest, 2006. 34–66.; Varga Zsu-
zsanna: „Kényszeríteni kell a parasztot…” (Hatalom és agrártársadalom 
az 1950-es években) In: Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak 
a huszadik századi Magyarországon. Salgótarján – Budapest, 2008.; Zá-
vada Pál: Kulákprés. Család- és falutörténeti szociográfia Tótkomlós, 
1945–1956. Budapest, 1991. 
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is fontos, mivel így a pártállami rendszert belülről, működés köz-
ben ismerhetjük meg. 

Első lépésként azt a döntéshozó fórumot mutatjuk be, ahol meg-
születtek az elvi jellegű határozatok a falusi osztályellenséggel kap-
csolatban. A klasszikus szocialista rendszerben a párt vezető testü-
letei, a Központi Vezetőség (KV), a Politikai Bizottság (PB) és a 
Titkárság ülései képezik a legfelső szintű döntéshozatal szintjét.  

Habár a „kulákok”, „zsíros-gazdák”, „basa-parasztok” bűneit 
és kártevéseit kipellengérező propaganda-kampány nagy lendület-
tel folyt 1948 második felében, 1949 elejére kiderült, hogy sem a 
vidéki pártszervezet, sem a helyi közigazgatás nem igazán boldo-
gult az új falusi ellenség meghatározásával. A parasztpolitikában 
mutatkozó problémákat Rákosi rendkívül zavarónak tartotta, külö-
nösen azért, mert ekkor már nagy intenzitással folyt az első ötéves 
terv előkészítése. Közismert, hogy a tervidőszak alatt a párt jelen-
tős előrelépést akart elérni a kollektivizálás terén. Rákosi a Köz-
ponti Vezetőség 1949. március 5–7-i maratoni ülésén is ezzel a 
problémával indította az ötéves terv mezőgazdasági fejezetének 
tárgyalását.6  

 
„Gyakran hallom vidéki elvtársainktól, hogy nem tudják ki 

a kulák, mert az a meghatározás, ami a 350 aranykorona ka-
taszteri tiszta jövedelemnél, vagy a 25 hold földnél húzza meg 
az alsó határt, lefelé is, felfelé is kivételeket mutat. Amikor 
azonban nem elméletben, hanem gyakorlatban vetjük fel a kér-
dést, kiderül, hogy mindenki pontosan tudja ki a kulák a falujá-
ban. Nemcsak azt tudja, hogy bérese van, hogy kupeckedik, 
hogy spekulál, uzsorás, kizsákmányoló. Pontosan tudja azt is, 
hogy ki az, aki a lányát nem engedi középparaszt fiához férjhez 
menni, vagy fiának nem engedi, hogy középparaszt lányát ve-

                                                 
6  MOL M-KS-276. f. 52. cs. 5. ő.e.  Jegyzőkönyv a Központi Vezetőség 

1949. március 5–7-i üléséről. 1. napirend. A belpolitikai helyzet és a párt 
feladatai.  Ea.: Rákosi Mátyás  
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gye feleségül. ... A faluban mindenki tudja, hogy a kulák-bálra 
kiket hívnak meg és kiket nem engednek be. Meg van az előre-
köszönés rangsora és száz más ismertetőjel, amelyeket a mi fa-
lusi elvtársainknak szintén tudnia kell, elemeznie kell és akkor 
nem fogja eltéveszteni, hogy ki a kulák és ki nem az. … 

Mindenünnen azt halljuk, hogy az eddigi korlátozás meg se 
kottyan a kulákoknak, hogy a kulák tovább gazdagszik, házakat 
vásárol, kocsmákba társul be, magas kamatra pénzt ad ki, és 
száz és száz módon tovább folytatja spekulációját, uzsorásko-
dását. Ugyanazzal a törvényszerűséggel, amellyel a nagy krumpli 
felül kerül és a kicsi  alul, ha a zsákot rázzuk, a dolgozó pa-
rasztság és kulákság közötti szabad versenyben feltétlenül a ku-
lák győz és a dolgozó paraszt marad alul. Nem hiába hirdette 
Lenin: A kulákok a legvadállatiasabb, legdurvább kizsákmá-
nyolók, kik a többi országban a történelem során nem egyszer 
állították vissza a földesurak, cárok, papok, kapitalisták hatal-
mát. a kulákok többen vannak, mint a földesurak és a kapitalis-
ták. A népnek azonban a kulákság mégis csak kisebbsége. ... A 
háború alatt ezek a vérszopók a nép nyomorán nyerészkedtek, 
ezreket és százezreket harácsoltak össze, a gabona és egyéb 
termékek árának emelése útján. Pókok a kulákok, melyek a há-
ború tönkretette parasztok és éhező munkások vérén híztak kö-
vérre. Piócák, melyek a dolgozók vérét szívták, annál jobban 
gazdagodva, minél jobban éhezett a munkás a városokban és a 
gyárakban. Vámpírok, melyek kezükbe ragadták és ragadják a 
földesúri földeket s újra, meg újra igába görnyesztik a szegény 
parasztokat.”7 
 

Rákosi előadói beszédének ezen pontjánál érdemes egy kicsit meg-
állni, hiszen markánsan jelzi a rendszer ideológiai vezéreltségét. 
Közismert, hogy az MDP hivatalos ideológiájának számos rétege 
volt. A kulák-kérdésben egyértelműen a lenini és sztálini tanok je-
                                                 
7  uo. 
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lentették az iránymutatást. Különösen érdemes felidézni Sztálin-
nak „A Szovjetunió agrárpolitikájának kérdéseihez” c. 1929. de-
cemberi beszédét. Az egyik fő tétel éppen a kolhozosítás és a ku-
láktalanítás szoros összefüggésére vonatkozott.  
 

„... az utóbbi időben a kulákság kizsákmányoló törekvései-
nek korlátázására irányuló politikáról áttértünk a kulákság 
mint osztály felszámolásának politikájára. … Most módunk van 
arra, hogy döntő támadást intézzünk a kulákság ellen, hogy 
megtörjük ellenállását, hogy a kulákságot, mint osztályt fel-
számoljuk és termelését a kolhozok és szovhozok termelésével 
helyettesítsük. Most a kuláktalanítást maguk a teljes kollektivi-
zálást megvalósító szegény- és középparaszttömegek hajtják 
végre. Most a teljes kollektivizálás körzeteiben a kuláktalanítás 
már nem egyszerű közigazgatási intézkedés. Most ezekben a 
körzetekben a kuláktalanítás a kolhozok alakításának és fej-
lesztésének alkotórésze. Ezért nevetséges és komolytalan most 
a kuláktalanításról annyit beszélni. Akinek a fejét veszik, nem 
siratják a haját.” 8 (Eredeti kiemelés.) 

 
Visszatérve Rákosi fentebbi idézett, 1949. március eleji beszédé-
hez, a felvázolt helyzetelemzés után, vizsgáljuk meg milyen cse-
lekvési programot fogalmazott meg. „Itt az ideje, hogy a kulákság 
korlátok közé szorítását végre komolyan vegyük. Minden párt-
szervezetünket és az állam végrehajtó szerveit rá kell szorítani ar-
ra, hogy a kulákság korlátok közé szorítására hozott intézkedések 
valóban csak a kulákokat érjék és semmi körülmények között ne 
sújtsák a középparasztságot, vagy éppen a szegényparasztságot. 
...Az elvtársaink tudják, hogy minden kuláknak, kivétel nélkül van 
valami vaj a fején, van valami takargatnivalója, van valami, ami őt 
ellenszenvessé teszi a középparaszt előtt. Ezeket kell kiteregetni és 
a középparaszt elé tárni. Ahol pedig a kulák előre merészkedik, 
                                                 
8  Sztálin: A leninizmus kérdései. 5. kiadás. Budapest, 1951. 385. 
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vagy megszegi a demokrácia törvényeit, nem termel, nem szolgál-
tat be, feketézik, spekulál, uzsoráskodik, ott kíméletlenül le kell rá 
csapni. A kuláknak csak a kemény kéz imponál,... A mi Központi 
Vezetőségünk fő kérdése most, hogy ezt a politikát következete-
sen, szívósan véghezvigyük.” 9 (A szerző kiemelése.) 

A kulák-ellenesség hevülete felvette a versenyt a „Mester” által 
hangoztatottakkal. A mi szempontunkból azonban érdekesebb az, 
ahogyan Rákosi a végrehajtás mikéntjéről szólt. Abban nincs 
semmi meglepő, hogy minden pártszervezet be akart vonni a ku-
lák-ellenes harcba, hiszen a demokratikus centralizmus értelmében 
a felsőbb pártszervezet határozata kötelező volt az alsóbb párt-
szervezetekre, s így végső soron minden párttagra.10 Figyelemre 
méltó viszont, hogy a feladat végrehajtása során számított „az ál-
lam végrehajtó szerveire” is, ami sokat elárul arról, hogy milyen 
hatalomkoncentrációt valósított meg az MDP már 1949 tavaszán. 
További kutatások lesznek szükségesek annak feltárásához hogyan 
ment végbe az államapparátus pártirányítás alá vonása még mie-
lőtt a pártállami rendszer formai intézményesülése megtörtént vol-
na (egypárti választás, új államforma, tanácsrendszer bevezetése). 

Az elkövetkezőkben azt vizsgáljuk meg, hogyan „szorította rá” 
a pártvezetés az állam-igazgatást és az igazságszolgáltatást a ku-
lákkorlátozó intézkedések végrehajtására. A transzmisszió szem-
pontjából a Belügyminisztériumnak (BM) volt kulcsszerepe, hi-
szen felügyelete alá tartozott a közigazgatás, a rendőrség és 1949 
végéig formálisan még az ÁVH is. Ugyanakkor közismert, hogy 
Péter Gábor erőteljesen törekedett arra, hogy ellenőrzése alá vonja 
a BM apparátusát.   

                                                 
  9 MOL M-KS-276. f. 52. cs. 5. ő.e.  Jegyzőkönyv a Központi Vezetőség 

1949. március 5–7-i üléséről. 1. napirend. A belpolitikai helyzet és a párt 
feladatai.  Ea.: Rákosi Mátyás  

10  Kornai János: A szocialista rendszer. (Kritikai politikai gazdaságtan) Bu-
dapest, 1993. 65–93. 
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A belügyi tárca vezetője, Kádár János kinevezésétől fogva meg-
különböztetett figyelmet szentelt a pártvezetés által kijelölt feladat 
végrehajtásának. Huszár Tibor Kádár belügyminisztersége kapcsán 
éppen a politikai látásmód érvényesítését tartja az egyik fő jelleg-
zetességnek.11 Ezt jól példázza, hogy 1949. március folyamán a 
BM kollégiumi ülésein háromszor is napirendre került a paraszt-
politika, s azon belül is a kulák-kérdés. A BM Politikai Kollégium 
1949. március 7-i ülésén maga a miniszter egy önálló előadásnak 
is beillő, hosszú felszólalásban foglalkozott a kérdéssel.12 

 
„Pártunk paraszt-politikájában mindenkor a lenini meghatá-

rozások voltak érvényesek, de ebben a kérdésben egy kicsit el 
vagyunk maradva. Párttagságunk nincsen tisztába a lenini pa-
rasztpolitikával és a falun elmaradtunk a szocializmus megte-
remtésével. Ez ma Pártunk központi kérdése. A szocializmus 
építése az iparban és a kereskedelemben biztató stádiumban 
van, falun viszont még csak az előfeltételek megteremtésénél 
vagyunk. Falun a szocializmusnak még csak előhírnökeivel ta-
lálkozunk (pl. traktor állomás).13 Amint pártunk már régebben 
megállapította a szocializmust nem lehet csak a városban épí-

                                                 
11  Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza, 1912–1956. 1. Budapest, 

2001. 128–136. 
12  A Kádár által létrehozott BM Politikai Kollégium jogállása 1949. március 

3-i hatállyal változott. A pártirányítás erősítése érdekében az MDP PB va-
lamennyi minisztériumban pártkollégiumot hozott létre, melyek az MDP 
Titkárság felügyelete alá kerültek. A BM esetében a kollégium összetétele 
csak annyiban változott, hogy ekkortól Péter Gábor is részt vett az ülése-
ken. uo. 134. 

13  Az állami gépállomás-hálózat megszervezése a szovjet minta követési kény-
szeréből adódott. Az MKP agrárpolitikájában 1948-ban bekövetkezett for-
dulat után sem a földműves szövetkezetek, sem a tsz-ek, sem a magángaz-
daságok tulajdonában nem maradhatott traktor és más nagygép. A gépál-
lomások fontos feladata volt tehát a gépi termelőeszközök állami monopó-
liumának megvalósítása. Erről bővebben lásd: Honvári János: A gépállo-
mások története, 1947–1964. Budapest, 2003. 81–141. 
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teni, hanem azt meg kell kezdeni falun. Ennek technikai, poli-
tikai és egyéb feltételei vannak és az kell, hogy a Párt gerince 
tisztában legyen  feladattal.  

A leninizmus paraszt-politikája lényege hármas: a szegénypa-
rasztra támaszkodva a kulák ellen szüntelen harcot folytatva a 
középparaszttal szövetséget kell teremteni. Ezeket a feladatokat 
külön nem lehet megoldani és egyiket sem lehet elhanyagolni. 

Azért, hogy a Párt munkáját megkönnyítse Rákosi elvtárs 
megismertette a szegényparaszt, a középparaszt és a kulák meg-
határozását. Szegény paraszt az, akinek egyáltalán nincs földje, 
vagy csak annyi van, hogy abból nem tud megélni és kénytelen 
külön bérmunkát vállalni. (földmunkás, néhány holdas gazda). 
Ez a párt támasza a falun. A kulák meghatározása is egyszerű. 
A kulák: a kizsákmányoló. Mi azt szoktuk mondani, hogy álta-
lában 25 holdon felüli gazda kulák. Ez a meghatározás nem 
pontos, mert az a kulák, aki rendszeresen bérmunkát vesz igény-
be, tehát kizsákmányol. Természetesen a kizsákmányolás uzsora 
kölcsönök vagy termelőeszközök kölcsönzésének formájában is 
megnyilvánulhat. A középparaszt meghatározása viszonylag a 
legnehezebb. A középparaszt olyan föld tulajdonosa, amelyik 
földjét maga és családja munkájával meg tudja művelni és ebből 
megél. Ez fennáll még akkor is, ha alkalmilag bérmunkást fog-
lalkoztat. Eszerint lehet egy négyholdas kertész középaraszt és 
lehet ez 27 holdas gazda is középparaszt ha földje rossz é műve-
lése külterjes. … A lenini paraszt-politika a forradalom különbö-
ző szakaszain változásokon ment át. Az első szakasz az amikor a 
munkásosztály az egész parasztsággal szövetségben áll. Ez addig 
van, amíg meg nem dönti a kizsákmányoló rendszert. Ezért volt 
az, hogy mi a 200 holdon felüli parasztbirtokokat érintetlenül 
hagytuk. Ezután kezdődik egy olyan szakasz, amikor a munkás-
osztály már harcol a kulák ellen. De a szocializmus építésének 
idején a munkásosztály a szegényparasztságra támaszkodva a 
középparaszttal már szövetségben van és úgy folytatja a követ-
kezetes harcot a kulákok ellen… 
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Ebben a kérdésben le vagyunk maradva és a kérdés helyes 
ismeretét meg kell adni az államapparátus számára is. Ebben a 
harcban az állam-apparátus és az adminisztráció kérdése sem 
közömbös. …”14 (A szerző kiemelései.) 
 

Látható, hogy Kádár beszédében szinte szó szerint visszaköszön-
tek Rákosi útmutatásának főbb elemei. Friss volt az élmény, hi-
szen aznap, amikor véget ért a KV hivatkozott ülése, már össze is 
ült a BM Kollégiuma.15 A belügyminiszter felszólalása második 
részében rátért a gyakorlati kérdésekre. Itt hamar kiderült, hogy a 
kuláküldözés nem pusztán a tervek birodalmába tartozik, hanem 
számos területen már meg is indult.   
  

„A kulák elleni harc adminisztratív vonalon is folyik. A 
pénzügyi hatóságok nagyobb adót vetnek ki rá, apróságokért 
nagyobb büntetéseket szabna ki rá, stb. Ennek következtében a 
kulák is megérti, hogy a proletariátus van hatalmon. Amikor a 
kulák megmozdul a  rendszer ellen éreznie kell a hatalom ök-
lét. Ezen a téren sok hiba volt, mert igen sok szegény, vagy kö-
zépparasztot büntettek meg ahelyett, hogy a kulákkal éreztették 
volna a munkás-állam szigorát. Kádár elvtárs itt kihangsúlyoz-
ta, hogy az öklöt csak akkor kell éreztetni, ha a kulák megmoz-
dul. Ilyenkor figyelmeztetésben és „kioktatásban” kell részesí-
teni. Az ilyen kioktatásnál mindig meg kell mondani, hogy ha 
kulák létére csendben maradt volna, nem lett volna baja. Ezen a 
téren — mondotta Kádár elvtárs — több leleményességre van 
szükség és minden eszközzel kell tudni ütni. A legkisebb visz-
szaélésnél elkobozni a rádióját, ha becsapja az államot elvenni 
a jószágát stb.” 16 

                                                 
14  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) 

2.1. XI/8 V-150346 BM Kollégiumi ülések anyagai. 1949. március 7.  
15  Huszár T.: Kádár i. m. 134. 
16  ÁBTL 2.1. XI/8 V-150346 BM Kollégiumi ülések anyagai. 1949. március 7.   
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A felsorolt adminisztratív intézkedésekhez hozzátehetjük, hogy a 
szorgalmazott „leleményesség” terén valóban nagy „előrelépés” 
történt az elkövetkező években. A megyei levéltárakban kutatva 
tömegével bukkanhat a kutató olyan esetekre, amikor a legkülön-
bözőbb ürügyek – burgonyabogár keresésének elmulasztása, tűz-
biztonsági előírások megsértése, harapós kutya szabadon engedé-
se, stb. – miatt került sor bírságok kiszabására.   

Kevésbé ismert azonban a szakirodalomban annak a speciális 
államvédelmi szervnek a létezése, tevékenysége, amelyről a belügy-
miniszter, mint a kuláküldözés hatékony eszközéről számolt be.  

 
„Az AVH-n belül egy szerv alakult – jelentette be Kádár 

elvtárs – azzal a különleges feladattal, hogy a renitenskedő ku-
lákokat „kioktassák”. Lenin elvtárs azt mondta, hogy a kulák is 
alkalmazkodik, ha érzi az erőt. Ahol valamilyen megmozdulás 
van, ott az ÁVH-nak ez az operatív csoportja gyorsan beavat-
kozik és ellátja a kulákok baját. Ez azonban nem elegendő, 
mert egy-egy ilyen akció előtt és után a rendőri szervek és a 
közigazgatási hatóságok állandóan legyenek akcióba. Ennek 
érdekében egy-egy ilyen eseménynél a párt, az ÁVO, a rendőr-
kapitány és a jegyző üljön össze és vitassák meg a kérdést. Egy 
ilyen akció hosszú időre kigyógyít egy falut. A kulákok elleni 
harcban több elevenség és harci szellem kell. Mi boldogok va-
gyunk, hogy proletárdiktatúra van, de a kulák erről nem tud 
semmit. Pedig elsősorban neki kellene éreznie. … Ezzel a kér-
déssel minden vonalon az ÁVH-nál, a rendőrségnél és a köz-
igazgatásnál egyaránt állandóan és minden értekezleten foglal-
kozni kell. Ha Rákosi elvtárs olyan részletesen foglalkozott ve-
le, nekünk is bele kell mélyednünk az anyagba.” 17 
 

Épp ennek az említett „kulákverő brigád” kapcsán alakult ki egy 
kis vita a kollégiumi ülésen. Így rögzítette ezt a jegyzőkönyv:  
                                                 
17  uo.  
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„Kádár elvtárs beszámolójához elsőnek Péter elvtárs szólt 
hozzá. Kifejtette, hogy az utóbbi időbe az ÁVH. jelentő szolgá-
lata mind több kulák-megmozdulást tartalmaz. Nem minden 
esetben maga a kulák viszi véghez a megmozdulást, gyakran a 
szegényparasztot küldi. Beszámolt Péter elvtárs arról, hogy 
Kádár elvtárs javaslata szerint felállítottuk azt a gyorsan mozgó 
különleges csoportot amely ilyen esetekben kiszállásokat vé-
gez. Itt döntő fontosságú a gyorsaság, mert a kiszállásnak ak-
kor kell megtörténnie, amikor az esemény még friss és a kulák 
még győzelmi érzésben van. A kuláknak látnia kell, hogy bár ő 
győzelmet érez, a hatóság már ott van és megtorlást alkalmaz. 
… a különleges csoport munkájával kapcsolatban elmondotta 
továbbá Péter elvtárs, hogy a munka igen nehéz és valószínűleg 
két ilyen csoportra lesz szükség. …  

Felszólalásában Péter elvtárs felvetette azt a gondolatot, 
hogy a különleges csoport kiszállásait szürke rendőri egyenru-
hában hajtsa végre. Kádár elvtárs válaszában először erre tért ki 
és két érvvel magyarázta, hogy miért helyesebb ha új egyenru-
hánkban végezzük a kiszállásokat. Az új egyenruha egyik je-
lentősége éppen abban van, hogy a fejlődés irányát dokumen-
tálja. Jobb a kulákot az új egyenruhában megverni, mert ez a 
megmagyarázásnak nem rossz módja. Városban megvalósítot-
tuk a proletárdiktatúrát, de vidéken faluja válogatja. Van olyan 
falu, ahol kifejezetten kulák, burzsoá diktatúra van. Ezért kell 
ezeken a helyeken különleges szervek segítségével, különleges 
módszerekkel beavatkozni. El kell érni, hogy a kulák reszkes-
sen, a szegény örüljön ha meglátja az új egyenruhát. A másik 
érv az volt, hogy a mi hatalmunk igazságos és ezért nincs szük-
ségünk arra, hogy ezt a fellépésünket ilyen értelemben konspi-
ráljuk. A lapok nem fognak írni róla, de azt mi nem bánjuk, ha 
az emberek beszélik. … 
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Balassa18 felvetette, hogy a szürkeruhát azért látná helye-
sebbnek, mert ha a vidéki rendőrőrsök megszokják, hogy ez a 
munka az ÁVH. feladata, akkor ők „átengedik a terepet” és 
ezen a téren passzívakká válnak. Ha pedig úgy látják, hogy ezt 
a munkát a rendőrség végzi el, úgy az akcióban példát látná-
nak. Kádár elvtárs erre válaszolva kijelentette, hogy az aggály 
jogos, de ennek orvossága az, hogy az ügy megbeszélésébe 
mindenkor vonják bele a helyi rendőrség vezetőjét, az akcióba 
pedig mindenkor vegyen részt a helyi őrs minden tagja. ... Ez-
után Kádár elvtárs beszélt arról, hogy fel kell állítani – Péter 
elvtárs javaslata szerint – a második ilyen csoportot is. Kijelen-
tette, hogy ehhez 20–30 jó embert, a központi kiképző zászló-
aljtól át kell helyezni az ÁVH-ra. Megjegyezte, hogy ennek a 
központi karhatalmi szervnek jelentősége olyan arányban 
csökken, amilyen arányban fejlődik az ÁVH. karhatalma. Meg-
jegyezte, hogy ezeknek a csoportoknak egy-egy politikailag 
képzett vezetőre és egy-egy helyettesre van szükségük.”19 
 

A BM Kollégium 1949. március 16-i ülésén már egyértelműen a 
kulákkorlátozással összefüggő gyakorlati feladatok kerültek napi-
rendre. A helyes stratégia kialakítását elősegítendő Kádár a konk-
rét helyi tapasztalatokat is értékelte, s ezek között Hajdú megyére, 
mint negatív példára utalt.  
 

„Hajdúmegyei rendőri szerveink a megyei bizottság ösztö-
kélésére járásonként megkezdték az összefüggő kulák ellenes 
akciók megindítást. Ezt úgy intézték, hogy mindazokat a mód-
szereket, amelyeket az instrukciók folyamán kaptak okkal, ok 
nélkül kezdték alkalmazni. Ez annyit jelent, hogy nem értették 
meg azt, hogy ezeket az eszközöket akkor kell kezdeni alkal-
mazni, amikor okot találunk rá, vagyis amikor valami felüti a 

                                                 
18  Dr. Balassa Gyula ekkor országos rendőrfőkapitány volt.   
19  ÁBTL 2.1. XI/8 V-150346 BM Kollégiumi ülések anyagai. 1949. március 7.    
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fejét. A hajdumegyeihez hasonló esetekkel mozgósítjuk az egész 
kulákságot és lehetetlené tesszük, hogy magunk szabjuk meg: 
az ellenség mely rétegével lépünk harcba. Nem szabad olyan 
erőt kihívni, amelyet mindennapi eszközökkel nem tudunk el-
intézni. …”  
 

Az államvédelmi szervek által követendő stratégia lényege tehát 
így foglalható össze:  

 
„… ezeket az eszközöket akkor kell kezdeni alkalmazni, 

amikor okot találunk rá, vagyis amikor valami felüti a fejét.” 20  
 

A legszélesebbkörű lehetőséget a kulákok zaklatására a beszolgál-
tatási és az adórendszer nyújtotta. Az 1948/49-es begyűjtési rende-
let már egyértelműen megjelölte azt a birtokküszöböt (25 kh), amely 
fölött a beszolgáltatás külön elbánást, fokozottabb terhelést jelen-
tett.21 Az adózás terén a mezőgazdaság-fejlesztési járulékról ki-
adott 1949. évi rendelet hozott fordulatot.22 A mezőgazdaság-
fejlesztési járulék jelentőségét végső soron az adta, hogy ez az 
adókötelezettség képezte az alapját a „kuláklistának”. Mindazok 
(kb. 65–70 ezer fő), akiket 1949-ben ezzel a „büntető-adóval” meg-
terheltek, felkerültek egy listára amelyről akkor sem lehetett leke-
rülni, ha az illető gazda lecsökkentette a földjét. 

                                                 
20  ÁBTL 2.1. XI/8 V-150346 BM Kollégiumi ülések anyagai. 1949. március 16.  
21  Az 1948/49-es begyűjtési rendelet értelmében például egy 25 kataszteri 

holdas gazdaságnak háromszor, egy 50 kataszteri holdasnak négyszer any-
nyi terményt kellett beszolgáltatni szántóholdanként, mint egy 5 holdas 
gazdaságnak. Erről bővebben lásd: Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgál-
tatás Magyarországon 1945–1956. Békéscsaba, 1993. 93–98. 

22  Eszerint kuláknak számított az, akinek földterülete a 25 kh-at, vagy a ka-
taszteri tiszta jövedelme a 350 aranykoronát elérte, illetve meghaladta. 
Lásd: 4113/1949. Korm. r. az 1949. évi mezőgazdasági fejlesztési hozzájá-
rulás kivetéséről. Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye 1949. II. 
Budapest, 1950. 485–486. 
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1950 őszén a Belkereskedelmi Miniszter külön rendelkezett a 
„kuláknak” minősülő termelők beadási hátralékairól.23 Az elszá-
moltatás végrehajtására bizottságokat hoztak létre. Feladatuk lett, 
hogy a „kulák” művelése alatt álló területen termett egész mennyi-
ségre ejtsék meg az elszámolást, továbbá, hogy felkutassák az 
esetleg elrejtett terménymennyiséget is. Miután kiderült, hogy a 
megyékre lebontott terménybegyűjtési tervek nem teljesülnek, a 
Belkereskedelmi Miniszter megrendelésére az Igazságügyi Mi-
nisztérium közbelépett, s az alábbi „Szigorúan titkos” leiratot küldte 
valamennyi megyei bírósági elnöknek.  

 
„A beszolgáltatás, a terményfelesleg begyűjtése és a be-

szolgáltatási kötelezettséget elmulasztókkal szembeni bűnvádi 
eljárás tehát elsősorban harc kérdése, és ezt a harcot az igaz-
ságszolgáltatási szervek csak akkor vívhatják meg, ha gondos-
kodnak a megindult bűnvádi eljárások gyors befejezéséről és a 
bűnösökkel szemben hozandó ítéletek megfelelő súlyosságáról. 
Az ügyek túlnyomó többsége előállításos lesz. Ezért is a bíró-
ságok vezetői a legszorosabb kapcsolatot tartsák ezekben az 
ügyekben a vádhatóságok vezetőivel.”24 
 

Dr. Sömjén Pál főosztályvezető leirata az alábbi útmutatással zá-
rult:  
 

„Bízom abban, hogy az elnök Kartárs körültekintő vezeté-
sével és szoros kapcsolatával a bíróságokkal a bíróságok ezt a 
felmerült újabb feladatot is lelkes és fegyelmezett munkával si-
keresen fogják megoldani. Ezt biztosítandó fenti szempontokat 

                                                 
23  15.260/1950. Bk. M. sz. rendelet az 1950/51. évi állami terményvégrehaj-

tása tárgyában. Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye 1950. II. 
Budapest, 1951. 512. 

24  Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 4. Szerk. Horváth Ibolya és má-
sok. Budapest, 1995. 358. 
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Elnök kartárs haladéktalanul vigye le a felügyelete alá rendelt 
bíróságok vezetői felé, hogy az érdekelt büntető tanácsokkal az 
elnökök tárgyalják át a fentieket.”

 25  
 

Az idézett leiratot hiába keresnénk az Igazságügyi Közlönyben. 
Hasonló a helyzet azokkal a bizalmas, illetve titkos utasításokkal, 
amelyeket a miniszter, miniszterhelyettes, vagy éppen egy-egy fő-
osztályvezető küldött a megyei bíróságok és ügyészségek vezetői-
nek, hogy az osztályharcos igazságszolgáltatás szempontjai szerint 
befolyásolja a bírói jogalkalmazást. A kommunista párt vezetői te-
hát nem elégedtek meg a „megbízhatatlan” bírák eltávolításával, 
hanem egy olyan – a társadalom számára láthatatlan – hálót fontak 
a bíróságok köré, amely biztosította a folyamatos beavatkozás és 
kontroll lehetőségét.  

„Az önálló ügyészségi szervezet megalakulásáig az eljárások - 
’válogatás’ utáni – megindítása és maga a ’válogatás’ is az Igaz-
ságügyi Minisztérium keretei között született utasítások szerint 
történt oly módon, hogy arról egyidejűleg értesítették a bíróságok 
elnökeit a ’teendő intézkedés’ céljából.”26 Jól példázza ezt a fo-
lyamatot a zsizsikes gabona beszolgáltatása ügyében, 1950 őszén 
készített minisztériumi állásfoglalás.  

 
„A bíróságok elé elég nagy számban kerülnek olyan cse-

lekmények, amikor a vádlott zsizsikes gabonát szolgáltat be. 
Ezekben az ügyekben a gyakorlat ingadozó, indokolatlan elté-
réseket mutat, amiből az látszik, hogy a kérdés elvileg nem 
tisztázott. Célszerűnek tartom, hogy Elnök Kartárs a felügyele-
te alá tartozó bíróságokat a következő értelemben tájékoztassa: 
Zsizsikes termény beszolgáltatása esetén éles különbséget kell 
tennünk aszerint, hogy a beszolgáltató kulák-e vagy pedig kis- 

                                                 
25  uo. 359. 
26  Kahler Frigyes: Szemtől-szembe a múlttal. Győr, 1999. 15.  
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illetve középparaszt, kormányzati érdek, hogy a zsizsikfertőzés 
ellen minden intézkedés megtörténjen, bírósági szerveinkre pe-
dig e körben az a feladat hárul, hogy azokat, akik tudatosan 
zsizsikes gabonát szolgáltatnak be, és ezzel esetleg nagy meny-
nyiségű más gabona fertőzését idézik elő, megfelelően meg-
büntessék. Ebbe a körbe tartoznak azok az esetek, amikor a 
gondatlanság olyan fokú, hogy megközelíti a szándék határát. 
A kuláknak minden módja és eszköze meg van ahhoz, hogy 
úgy a raktározásnál, mint a bevitelnél gondoskodjék a fertőzés 
elkerüléséről, ha ennek ellenére zsizsikes gabonát ad be, úgy 
teszi ezt azért, mert károsító szándék vezeti, vagy legalábbis jól 
felfogja azt, hogy a zsizsikfertőzés mit jelent, de épp népi de-
mokráciánkkal szemben beállítottsága folytán nem teszi meg a 
szükséges intézkedéseket. Ezért a zsizsikes gabonát beszolgál-
tató kulákot, a törvény szigorával kell súlytani.”27 (A szerző ki-
emelése.) 
 

Az osztályharcos logika ma is döbbenetes példáiként említendők 
az ún. feketevágásos ügyek lefolytatásához adott útmutatók.28 A 
számos példa közül most egy olyat idézünk fel, amelyet 1951 ele-
jén az ügyészségekhez juttatott el az Igazságügyi Minisztérium.  
 

„Az eddig lefolytatott nyomozások eredményeként megál-
lapítható, hogy a feketevágók főként kulákok, kik a szocializ-
mus építését ez úton úgy akarják akadályozni, hogy közellátá-
sunk ellen intéznek támadást és mesterségesen hiányt okozva a 
városi dolgozók zsírellátását igyekeznek megakadályozni. De 
megállapítható az eddigi nyomozásokból az is, hogy a fekete-

                                                 
27  Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 3. Szerk. Horváth Ibolya és má-

sok. Budapest, 1994. 318. 
28  A korabeli jogi szabályozás szerint „feketevágásnak” minősült minden 

olyan eset, amikor a parasztgazda az általa felnevelt jószágot vágási utal-
vány, vagy vágási engedély nélkül vágta le.  
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vágók között van sok olyan politikailag még nem elég képzett, 
nem elég öntudatos szegény- és középparaszt is, aki a kulákok 
ellenséges befolyása alá került. Elnök (vezető), Közvádló kar-
társat ezért utasítom, hogy azokban a feketevágásos ügyekben, 
amelyeknek tettese kulák, az ügyet minden esetben előállítással 
vigye a bíróság elé és megfelelően erélyes vádképviselettel 
hasson oda, hogy elrettentően szigorú ítélet hozassék, tekintet-
tel arra is, hogy a bíróságok az ilyen ügyeket eddig túl enyhén 
bírálták el.”29 

 
Az már-már az abszurditás határát súrolja, hogy az igazságügy-
miniszter ezt a nyílt jogegyenlőtlenséget még az egyes állatfajok 
szerint is érvényesítette. Borjú feketén vágása esetén a következő-
re hívta fel a figyelmet:  
 

„Ha a cselekményt kulák követi el, 6–12 havi büntetés mu-
tatkozik általában arányosnak. Kis- és középparasztok ügyei-
ben 2–3 havi fogház mutatkozik arányosnak, amely azonban 
kirívó eseteket kivéve felfüggesztendő.”  
 

Sertés feketevágás esetén így hangzott az útmutatás:  
 

„... ha a kulák kaphatott volna vágási engedélyt (családta-
gok száma stb.) általában 3–5 havi, ha ilyet nem szerezhetett 
volna be 6–8 havi szabadságvesztés büntetést tartok indokolt-
nak, a hentes a kulákkal egyformán bírálandó el. Kis- és kö-
zépparaszt esetében általában felfüggesztett, rövid tartamú sza-
badságvesztés büntetés a megokolt.”30 

                                                 
29  Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 4. Szerk. Horváth Ibolya és má-

sok. Budapest, 1995. 388. 
30  Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 1. Szerk. Horváth Ibolya és má-

sok. Budapest, 1992. 304.  
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Az Alkotmányban rögzített törvény előtti egyenlőség helyébe 
egyértelműen az osztályhelyzet alapján történő diszkrimináció lé-
pett. Ez nemcsak a büntetési tétel kiszabását határozta meg, hanem 
már a nyomozás menetét is befolyásolta, sőt kihathatott arra is, 
hogy az adott ügyet rögtönítélő bíróság avagy rendes bíróság tár-
gyalta-e.  

Ez teljes egyértelműséggel megfogalmazódott abban a tájékoz-
tatóban, amit az Igazságügyi Minisztérium küldött az államügyész-
ségek részére.  

 
„A mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban elkövetett bűn-

cselekményekre vonatkozó utasításaimban nyomatékosan utal-
tam arra, hogy az ügyészségek a gyanúsítottak osztályhelyzetét 
messzemenően vegyék figyelembe és minden ügy érdemi elin-
tézésénél arra törekedjenek, hogy a bíróságok és ügyészségek 
munkája a Magyar Dolgozók Pártja és a Kormány parasztpoli-
tikájának érvényesülését segítse elő.” 31  
 

A „jó vagy rossz osztályhelyzet” különösen nagy jelentőséggel 
bírt a termelőszövetkezeti mozgalommal kapcsolatos bűncselek-
mények megítélésénél. A termelőszövetkezeti csoportok, tagjaik 
és vagyonuk fokozott büntetőjogi védelméről szóló 1949. március 
19-i kormányrendelettel eleve a gazdagparaszti réteget vették cél-
ba, arra hivatkozva, hogy a tsz-csoport elleni izgatás bűncselek-
ményét elsősorban „kulákok” követik el, mivel „tisztában vannak, 
hogy a termelőszövetkezetek megalakítása és megerősödése véget 
vet az ő gazdasági hatalmuknak”. Érdemes szó szerint is felidézni 
a később oly sokszor hivatkozott első paragrafust, amelyet igen 
rugalmasan lehetett értelmezni, így széles körben teremtett lehető-
séget a módos gazdák elleni adminisztratív fellépésre, valójában a 
jogi köntösbe burkolt közvetlen erőszakra.   
                                                 
31  Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 4. Szerk. Horváth Ibolya és má-

sok. Budapest, 1995. 380. 
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„Bűntettet követ el, s két évtől tíz évig terjedhető börtönnel, 
hivatalvesztéssel és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesz-
tésével büntetendő az, aki termelőszövetkezeti csoport alakulá-
sát megnehezíti, meghiúsítja, a megalakult csoportot működésé-
ben akadályozza, vagy annak fennmaradását veszélyezteti az-
által, hogy 

a)  a termelőszövetkezeti csoport intézménye ellen izgat, ar-
ra rágalmazó vagy becsmérlő kijelentést tesz; 

b)  a csoportba való belépéstől mást visszatartani törekszik; 
c)  a csoport tagját vagy annak házanépét a csoporthoz tar-

tozásuk miatt becsmérli, megszégyeníti vagy bántalmaz; 
d)  a csoport tagját vagy mást a csoport érdekében kifejtett 

munkájában akadályozza vagy akadályozni törekszik.”32  
 

Az ún. izgatásos ügyekben indított eljárásokat az Igazságügyi Mi-
nisztérium a későbbiekben is megkülönböztetett figyelemmel kí-
sérte. Jól példázza ezt az 1950. október 7-én kelt utasítás.  
 

„A termelőszövetkezeti csoport elleni izgatás olyan bűncse-
lekmény, amely miatt politikai és gazdasági fejlődésünk jelen 
szakaszában a büntető igazságszolgáltatás fegyverével elvileg 
kulákok ellen kell fellépni, akik ezt a bűncselekményt teljes tu-
datossággal követik el, mert tisztában vannak azzal, hogy a 
termelőszövetkezetek megalakulása és megerősödése véget vet 
az ő gazdasági hatalmuknak. Az, hogy a termelőszövetkezetek 
elleni izgatási bűncselekmények miatt indított bűnügyek zöme 
kis- és középparasztok ellen indult, nemcsak hogy nem segítet-
te elő, de egyenesen hátráltatta a párt parasztpolitikájának ér-
vényesülését. Teljesen helytelen volna, ha mindazokkal a kis- 
és középparasztokkal szemben, akik a maguk tudatlanságában 

                                                 
32  2.560/1949. Korm. sz. rendelet a termelőszövetkezeti csoportok, tagjaik és 

vagyonuk fokozott büntetőjogi védelméről. Törvények és Rendeletek Hi-
vatalos Gyűjteménye 1949. II. Budapest, 1950. 253–254. 
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kijelentéseikkel megvalósítják a 2560/1949. Korm. számú ren-
delet 1. §-ába ütköző bűncselekményt, minden válogatás nélkül 
továbbra is a bűnvádi eljárás és a szigorú büntetés eszközeit al-
kalmaznák. Kis- és középparasztokkal szemben olyan esetek-
ben, amikor a cselekmény mindössze a termelőszövetkezeti moz-
galom helytelenítésében, a szövetkezeti tagok személyének, 
vagy munkájának kritizálásából áll, tehát azt juttatják kifejezés-
re, hogy a terhelt nem ismerte még fel a termelőszövetkezeti 
mozgalom jelentőségét, a jövőben az ügyészségek mellőzni fog-
ják a vádemelést, ha mégis ilyen ügy bíróság elé kerülne, a bí-
róságok fentiek szerint járjanak el, határesetben pedig, ha a bű-
nösséget meg is állapítják, egész enyhén ítélkezzenek.”33  

 
A háttérben egyértelműen az húzódott meg, hogy a tsz elleni izga-
tás miatt indított eljárások vádlottjai között éppenséggel nem a ku-
lákok, hanem a napszámosok és kisparasztok voltak többségben. 34  

A gazdatársadalom növekvő ellenállását érzékelte a hatalom is, 
csak éppen az osztályellenség mesterkedésének tudta be. Ez a hely-
zetértékelés rajzolódik ki az Igazságügyi Minisztérium 1951 feb-
ruárjában kiadott tájékoztatójából is. „Népköztársaságunkban a 
szocialista szektor napról napra erősödik a mezőgazdaságban, a fa-
lun is. Dolgozó parasztságunk már felismerte a kollektív gazdál-
kodásban rejlő hatalmas erőt, felismerte felemelkedésének útját és 
egyre nagyobb ütemben tart a falu szocializálása felé.  

Ugyanakkor azonban élesedik az osztályharc a falun is és a ku-
lákság mind dühödtebben támad a szocializmus építése ellen. Az 
ügyészségek és a bíróságok feladata, hogy a Népköztársaságunk 
állami rendjét a büntetőjog eszközével hatásosan védelmezzék az 
osztályellenséggel szemben, ugyanakkor meg kell tenniük mindent 

                                                 
33  Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 4. Szerk. Horváth Ibolya és má-

sok. Budapest, 1995. 348–349. 
34  uo. 352. 
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annak érdekében, hogy a dolgozó nép előtt leleplezzék az ellenség 
igazi arcát.”35  

 
* 
 

A bemutatott titkos minisztériumi utasítások  és iránymutatások 
nem hagynak kétséget afelől, hogy a „kulákként” megbélyegzett 
gazdagparaszti réteggel szembeni törvénysértések nem tekinthetők 
eseti hibáknak, egyéni túlkapásoknak. Valójában azt bizonyítják, 
hogy a hatalmi ágak szétválasztásának megszüntetésével a pártál-
lami diktatúrában az ellenőrizhetetlen hatalom gyakorlásának le-
hetősége teremtődött meg. S ha felidézzük, hogy az 1970-es évek 
elején a legfelső pártvezetés köreiben követelményként fogalma-
zódhatott meg, hogy a büntetőjog igazodjon jobban a politikához, 
a párthatározatokhoz, akkor egyértelmű, hogy még bőven van ku-
tatnivaló az állampárt által ellenségként definiált csoportokkal kap-
csolatban.36 

 

                                                 
35  uo. 366. 
36  Varga Zsuzsanna: Hatalom, büntetőjog és termelőszövetkezetek Magyar-

országon az 1970-es években. Jogtörténeti Szemle, 2003: 4. sz. 10–20.  
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A RÁKOSI-KORSZAK AGRÁRPOLITIKÁJÁNAK  
TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEI 

 
 

I. AZ AGRÁRIUM SZOVJET TÍPUSÚ ÁTALAKÍTÁSA  
A RÁKOSI-KORSZAKBAN 

 
Az 1945-ös földosztást követő első hónapokban aligha gondoltak 
az akkor földtulajdonhoz jutó újbirtokosok és a földjükből évtize-
dek óta élő kis- és középbirtokosok az agrárszerkezet olyan mérté-
kű átalakulására, mint ami a következő években a magyar me-
zőgazdaságban bekövetkezett. Az 1945. március 17-én kiadott 
600/1945. számú miniszterelnöki rendelet értelmében 5,6 millió 
hold föld került kiosztásra 642 000 igényjogosult között. A koráb-
ban elképzelhetetlen mértékű földreform tehát az összes földterü-
let 35%-ára terjedt ki és a hagyományos birtokszerkezet radikális 
megváltozásával járt együtt.1 A nagybirtokok addigi dominanciája 
megszűnt és minden jel arra mutatott, hogy a jövő az egyéni gaz-
dálkodás irányába mutat.  

A politikai erők egyöntetűen foglaltak állást az új kisbirtokos 
egzisztenciák támogatása mellett. „Mindazonáltal úgy látszott, a 
paraszti földtulajdon soha nem látott kiterjedtségnek örvend, s 
nem volt párt vagy politikai erő, ami – legalábbis szavakban – ne 
garantálta volna a kistulajdon biztonságát.” – állapította meg talá-

                                                 
1 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 2002. 

283–284. 
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lóan a hazai agrártörténet egyik kutatója.2 A földreform támogatá-
sa mindenkinek érdekben állt, mivel levezette a szociális feszült-
ségek nagy részét, és levette az állam válláról a mezőgazdaság új-
jászervezésének felelősségét.3 A termelésben már a földosztást 
követően komoly gondok jelentkeztek, mivel alig volt igaerő, a 
háborús pusztítás következtében ugyanis elpusztult a szarvasmar-
ha-, a ló és a juhállomány több mint fele, a hazai sertések több 
mint 40%-a, továbbá 18 millió baromfi.4 Különösen az újgazdák 
voltak nehéz helyzetben, tekintve, hogy sem termelési tapasztala-
tokkal, sem megfelelő eszközökkel, sem igaerővel nem rendelkez-
tek.5 Megsegítésük már ekkor sem számított prioritásnak, sőt to-
vább súlyosbította a helyzetet, hogy már 1945 közepétől megjelen-
tek azok a jelek, amik a közvetlen termelésirányítás irányába mutat-
tak, mivel előírták, hogy mennyi földet kell felszántani, és ebből 
mekkora területen kell kenyérgabonát termeszteni. 1945 májusában 
vette kezdetét a kötelező beszolgáltatás, amely alól csak az 5 holdon 
aluli birtokok mentesülhettek, de adózniuk nekik is kellett.6 

A Magyar Kommunista Párt a radikális földosztás leghango-
sabb hirdetőjeként, a földet igénylő nincstelenek tömegeinek leg-
elszántabb támogatójaként lépett színre. Mindez persze csak egy 
politikai manőver részét képezte, s a párt társadalmi bázisának a 

                                                 
2 Szakács Sándor: A földreformtól a kollektivizálásig 1945–1956. In: A 

magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadulásától napjainkig. Szerk. 
Gunst Péter, Budapest, 1998. 298. 

3 Varga Zsuzsanna megállapítása szerint: „A földreform mérsékelte a szo-
ciális és politikai feszültségeket, ráadásul a mezőgazdaság helyreállításá-
nak terhe átkerült az állam válláról az újbirtokosokéra. Ez pedig – tekintve 
a mezőgazdaságot ért súlyos háborús károkat – igen jelentős fejlemény 
volt.” – Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövet-
kezetek Magyarországon 1956–1967. Budapest, 2001. 11. 

4 Szakács Sándor i. m. 298. 
5 Arról is van tudomásunk, hogy az igaerőhiány olyan méreteket öltött, hogy 

nem egy újgazda önmagát fogta igába. Vö. Szakács Sándor i. m. 299. 
6 Szakács Sándor i. m. 303–305. 
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szélesítését, a hívek táborának növelését szolgálta. Amint azt Ká-
vási Klára is kiemelte: „A kommunista párt felkarolta a szegény-
parasztok törekvéseit. Nem önzetlenül tette, saját hatalmi céljainak 
megfelelően cselekedett. Meg akarta nyerni a szegényparasztokat 
a demokrácia ajándékaként juttatott földdel.”7 A földért cserébe 
természetesen a párt támogatását és a mezőgazdasági termelés új-
raindítását várta el az újgazdáktól.  

1947 augusztusában, a választások előestéjén a kommunista 
párt még mindig rejtegette valódi céljait, tagadta a magyar mező-
gazdaság szovjet típusú átszervezésének, a nagyüzemi gazdálko-
dás átvételének szándékát. A Szabad Népben közölt írások egyön-
tetűen utasították vissza a kollektivizálásra utaló vádakat: „[…] 
Balgák, őrültek volnánk, saját húsunkba vágnánk, ha nem vennénk 
számba, hogy a mi parasztságunk a paraszti magántulajdon és az 
egyéni gazdaság megszilárdítása útján akar boldogulni. A Kom-
munista Párt parasztpárt is. Csaknem félmillió kommunista paraszt 
tartozik pártunk táborához. Ki hiszi el, hogy mi, kommunisták, el 
akarjuk taszítani magunktól saját paraszti híveinket, szembe aka-
runk fordulni félmillió kommunista paraszttal – a «kolhoz» kedvé-
ért? Mi meg akarjuk nyerni a parasztságot, nem eltaszítani. Ezért 
valljuk: meg kell szilárdítani a paraszti magántulajdont […] Aki a 
kolhozmesével izgat a kommunisták ellen, az a reakció ügynöke.”8 

Az 1947-es választásokat követően azonban a párt azonnal 
hozzákezdett a szövetkezeti program kidolgozásához, és a kollek-
tivizálás előkészítéséhez, a választások előtti ígéretek feledésbe 
merültek és egyre jobban megnyilvánultak a valódi szándékok. 

1948. június 12-én megalakult az új kormánypárt, a Magyar 
Dolgozók Pártja, amelynek akkor már csak egy cél lebegett a sze-
mei előtt: Magyarország minél gyorsabb szovjetizálása. A nyilvá-
nosság a mezőgazdaságban várható változásokról először Rákosi 

                                                 
7 Kávási Klára: Kulák lista. Budapest, 1991. 10. 
8 A csajka és a kolhoz. Szabad Nép. 1947. augusztus 18. – Idézi: Kávási 

Klára i. m. 16. 
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Mátyás 1948. augusztus 20-ai kecskeméti beszédéből értesült, aki-
nek a mondataiból nyilvánvalóvá vált, hogy a párt irányvonala a 
korábban hirdetett nézetekhez képest gyökeresen megváltozott, és 
az állam a minél hatékonyabb egyéni gazdálkodás elősegítése he-
lyett a termelők közös gazdálkodását szorgalmazza.9  

Már ebben a beszédben megjelent azonban a szövetkezetek 
alakulását gátló, illetve a közös gazdaságokba befurakodó belső 
ellenség: a kulák képe, aki rövidesen az ún. „falusi osztályharc” fő 
célpontjává vált. Rákosi Mátyás róluk szólva még ebben a beszé-
dében is tagadta, hogy Magyarországon szovjet típusú kolhozosí-
tásra kerül majd sor, noha éppen ekkor hirdette meg nyíltan a szö-
vetkezetesítés programját. Rákosi szerint csak a párt szándékait ki-
forgató, a fejlett mezőgazdaság kialakítását aláásó kulákok véle-
ménye az, hogy „[…] ez a szövetkezés a kolhoz kezdete.”10  

A párton belül egyedül Nagy Imre nem értett egyet az erősza-
kos és gyors kollektivizálás végrehajtásával, de a Rákosiékkal 
szemben 1948–1949 fordulóján folytatott vitában alulmaradt. Az 
általa képviselt, a kisbirtokos parasztságra támaszkodó agármodell 
végleg lekerült a napirendről, és ismerve a MKP felső vezetésének 
nézeteit, a magyar mezőgazdaságban a kisbirtokok hosszú távú 
fennmaradásának soha nem is volt valódi realitása.11  

                                                 
  9 „Két út áll magyar dolgozó parasztság előtt. Az egyik út […] a túlzásba 

vitt egyéni gazdálkodás […] törvényszerű következménye az, hogy a nagy 
halak megeszik a kis halakat, a nagy kulákgazdák tovább erősödnek. […] 
Tudják ez az újgazdák is, akiket a demokrácia földhöz juttatott, tudja ezt a 
dolgozó parasztság, és azért keresi a másik utat, az elkülönült, egyéni gaz-
dálkodással szemben az összefogás, a szövetkezés útját.” – Idézi: Kávási 
Klára i. m. 25. 

10 Uo. 25. 
11 Nagy Imrét a vitát követően még a Politikai Bizottságból is kizárták. – Vö. 

Varga Zsuzsanna i. m. 12.; valamint: A Magyar Dolgozók Pártja határoza-
tai 1948–1956. Szerk. Izsák Lajos, Budapest, 1998. 72–77.; továbbá: Rom-
sics Ignác  i. m.  313. 
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A kecskeméti beszéd után nem egészen négy hónappal, 1948. 
december 18-án kiadták a termelőszövetkezetek alakításáról és 
működéséről szóló rendeletet. Ezt követően az állampárt akaratá-
nak megfelelően országszerte termelőszövetkezetek alakultak, de a 
korábbi földműves-szövetkezetek is szövetkeztek egymással, ezek 
társulásai lettek az ún. termelőszövetkezeti csoportok, vagy tszcs-
k. A közös gazdálkodással szemben azonban rendkívül nagy volt 
az ellenállás, így nem lehet csodálkozni azon, hogy 1949 nyarán 
még csak 584 csoport működött 55 ezer hektáron, 13 ezer taggal.12 
Jellemző módon az első termelőszövetkezetek alapszabályait az 
1935-ös szovjet szabályzatok alapján alkották meg.13  

A rendkívül erőszakos agitálásoknak, és a megfélemlítéseknek 
köszönhetően azonban 1953 közepére 5224 termelőszövetkezet 
működött 376 ezer taggal az ország szántóterületének 26%-án. A 
szövetkezetek mellé rendelt gépállomások nem tudták pótolni az 
igaerőhiányt, így a nagy mezőgazdasági munkák elvégzése to-
vábbra is gondot jelentett. Csökkent a műtrágya-felhasználás is, 
1951-ről 1953-ra az egy hold földre jutó műtrágya mennyisége 86 
kg-ról 29 kg-ra esett vissza.14 Szerepe volt ebben az ún. tagosítá-
soknak is, amik a földek gyakori cseréjével olyan fokú bizonyta-
lanságot idéztek elő a mezőgazdaságban, hogy még a talajjavítási 
munkák is „feleslegessé” váltak.15 A települések több mint két-

                                                 
12 Romsics Ignác i. m. 313. 
13 Varga Zsuzsanna i. m. 13. 
14 Szakács Sándor i. m. 333. 
15 A tagosítások során a fő cél az volt, hogy a minél hatékonyabb termelés 

érdekében az újonnan megalakult közös gazdaságok földjeit egyesítsék. 
Az ekkor még egyénileg gazdálkodó birtokosokat ezért földjük cseréjére 
kötelezték, és gyakran jó minőségű termőföldjük fejében nehezen művel-
hető, a határ szélében fekvő, rossz minőségű parcellákat kaptak. Vö. 
Kávási Klára i. m. 31. 
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harmadát, és a művelhető földterület közel egynegyedét érintették 
ezek a földcserék.16 

A központi akarat korlátlanul érvényesült a termelésben is. Ezt 
szolgálta az 1947. június 11-én létrehozott Országos Tervhivatal, 
valamint a Gerő Ernő vezetésével 1949-ben megalakult csúcs-
szerv, a Népgazdasági Tanács is.17  A kollektivizálás 1949 és 1953 
közötti első hulláma, az adók, a tagosítások, a kötelező beszolgál-
tatás, és a birtokszerkezet újabb radikális átalakítása olyan kataszt-
rofális gazdasági krízist idézett elő, hogy az ország ellátása és a 
földből élő parasztság megélhetése is veszélybe került. Tovább 
rontott a helyzeten az 1952. évi aszály és a természetben szedett 
adóterhek rendkívüli emelkedése is.18  

A Rákosi-korszak minden eszközt megragadott, hogy akaratát 
keresztül vigye és kihasználva az igazságszolgáltatás felett gyako-
rolt hatalmát az ugyancsak ekkorra tehető koncepciós perek mel-
lett rendkívüli méreteket öltött a parasztokkal szemben indított el-
járások száma és a kiszabott büntetések mértéke is.19 A mezőgaz-
dasági termelés természetesen jelentősen visszaesett: 1949-ben 
mindössze az 1938-as össztermelés 85%-át tette ki.20 A korszak 
elhibázott agrárpolitikája teljesen felforgatta a vidék életét és gaz-
daságilag is kudarcot vallott, mivel sikeresen megbénította az 
egyéni gazdálkodást, de erőszakkal sem tudott életképes közös gaz-

                                                 
16 1949 és 1953 között 2280 községben és 4 millió holdon hajtottak végre ta-

gosításokat. Vö. Romsics Ignác i. m. 351. 
17 Uo. 313–314. 
18 Az 1949 és 1953 közé eső időszakban az egy holdra eső terményadó mér-

téke majdnem a duplájára növekedett. Vö. Szakács Sándor i. m. 336. 
19 Két év és négy hónap leforgása alatt rendőrbíráskodás útján 850 ezer bün-

tetés került kiszabásra, egyedül „beszolgáltatási vétség” miatt 400 millió 
forintra büntették a parasztságot. Vö. Szakács Sándor i. m. 336. 

20 Különösen a kukoricatermesztés visszaesése szembetűnő. 1949-ben mind-
össze 16 683 ezer mázsa termett, noha egy évvel korábban még 28 617, de 
az 1931 és 1940 közötti időszakban is 21 850 ezer mázsás volt a hazai ter-
méseredmény. –  Romsics Ignác i. m. 351. 
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daságokat létrehozni.21 Mindez rendkívül súlyos társadalmi követ-
kezményekkel is járt. 

  
II. A VÁLTOZÁSOK TÁRSADALOMRA GYAKOROLT  

HATÁSA 
 

A korszak alapvető jellemzője volt a szovjet modell minél hatéko-
nyabb érvényesítése mind a gazdasági, mind a politikai élet szint-
jén, de ugyancsak ebbe az irányba mutatott a rendszer társadalom-
politikája is. Úgy, ahogy a lehetséges ellenfelek kiiktatásával át-
alakították a politikai életet és ellentmondást nem tűrő módon, 
minden ellenállást megtörve átszervezték a mezőgazdaságot, egy 
általuk ideálisnak tartott társadalom kialakítására is kísérletet tet-
tek. Mindezt rendkívül hatékony pártpropagandával, a pártvezető, 
jelen esetben Rákosi Mátyás dicsőítésével, vagyis a személyi kul-
tusszal, de legfőképp megfélemlítéssel kívánták elérni.  

A társadalomképükbe nem illeszkedő társadalmi csoportok, az 
1945 előtti vezető rétegek, valamint az egyházak képviselői a párt-
állam „belső ellenségei” lettek, s likvidálásukra hatékony eszkö-
zök, politikai perek, valamint internáló- és munkatáborok álltak a 
hatalom rendelkezésére.22 Az agrárpolitikai célok megvalósításá-
nak útjába, s így a pártpropaganda célkeresztjébe azok a módo-
sabb parasztok kerültek, akik nagyon komoly termelési tapasztala-

                                                 
21 Varga Zsuzsanna véleménye szerint ebben az időszakban: „A magánpa-

raszti gazdálkodás katasztrofálisan visszaesett, s az újonnan szervezett kö-
zös gazdaságok képtelenek voltak pótolni a termelés kiesését.” – Varga 
Zsuzsanna i. m. 15. 

22 A koncepciós perek történetéhez lásd: Fehérváry István: Börtönvilág Ma-
gyarországon. Budapest, 1990.; valamint: Zinner Tibor: Adalékok a ma-
gyarországi koncepciós perekhez. Székesfehérvár, 1989.; az internálótá-
borokról bővebben: Dessewfy Tibor–Szántó András: Kitörő éberséggel. 
Budapest, 1989. 
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tokkal és hagyományokkal rendelkeztek, s nem mellesleg a vidéki 
társadalom tekintélyes vezetői is voltak.23  

A kulákokkal szemben alkalmazott fellépés sikere tehát a párt 
propagandájában összekapcsolódott a kollektivizálás sikerével és 
így az egész agrárpolitika átpolitizálódott. Kuláknak számított min-
den 25 holdnál nagyobb földtulajdonnal bíró paraszt, (a szőlők, ker-
tek, gyümölcsösök ötszörös szorzóval kerültek beszámításba) to-
vábbá a 350 aranykoronánál nagyobb jövedelemmel bíró birtokos. 
Összesen 71 ezer család szorult ki ily módon a társadalomból, s 
lett közellenséggé.24 Adminisztratív nyilvántartásukra már 1949-
ben kuláklisták készültek, noha a listák összeállításánál nem egy-
szer gondot okozott a kulák meghatározása.25 A felmerülő vitás 
esetekkel kapcsolatban Rákosi Mátyás a következőképpen érvelt:  
„Gyakran hallom vidéki elvtársainktól, hogy nem tudják, ki a ku-
lák […] Amikor azonban nem elméletben, hanem gyakorlatban 
vetjük fel a kérdést, kiderül, hogy mindenki pontosan tudja, hogy 
ki a kulák a falujában. […] A faluban mindenki tudja, hogy a ku-
lákbálra kiket hívnak meg és kiket nem engednek be. Megvan az 
előreköszönés rangsora és száz más ismertetőjel, amelyeket a mi 
falusi elvtársunknak szintén tudni kell, elemeznie kell és akkor 

                                                 
23 Kávási Klára így írja le a kuláknak bélyegzett gazdagparasztság legfonto-

sabb jellemzőit: „A kulák orosz jövevényszó. Nálunk zsírosparaszt, nagy-
gazda értelemben terjedt el 1945 után. A háború előtt a jómódú földtulaj-
donos köztiszteletben álló, befolyásos ember volt. A falusi középosztály 
képviselője. Meglehetősen nagy autonómia és vállalkozástípusú gazdálko-
dás jellemezte. A gazdálkodók családtagjai összetartottak, együtt dolgoz-
tak, a mesterségbeli tudás apáról fiúra szállt. A birtokon nem osztoztak, a 
gazdaságot együtt tartották a családfő haláláig. 1945 után a nagygazda tár-
sadalmi megbecsülése érezhetően csökkent. Ennek oka, hogy a tulajdon-
hoz és a hatalomhoz való viszonya révén erősen elhatárolódott a nincstele-
nektől, nem tudott azonosulni a változásokkal.” – Kávási Klára i. m. 10. 

24 Kávási Klára i. m. 27. 
25 Uo. 22.  
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nem fogja eltéveszteni, hogy ki a kulák és ki nem az.”26 A hatalom 
egy jól kigondolt és szervezett akció keretében, a mezőgazdaság 
átalakításának jelszavával egy konkrét társadalmi csoporttal szem-
ben lépett fel, s kifosztásuktól sem riadt vissza. Miközben a kam-
pány eredményeként jól működő egyéni gazdaságokat tettek tönk-
re, mintegy 65 000 lakóház és 16 000 gazdasági épület állami tu-
lajdonba vétele történt meg.27  

A nehezedő gazdasági feltételeket, a romló életszínvonalat 
azonban mindenki érezte, s nem voltak ez alól kivételek maguk a 
szövetkezetek sem, hiszen a tervutasítás és a kötelező beszolgálta-
tás rájuk is vonatkozott.28 Nemcsak az egyéni gazdálkodás mellett 
kitartó, az agitációnak ellenálló kisparasztok érezték tehát a súlyos 
terheket, de a szövetkezetek tagsága is. A szovjet minta követése 
abban is megnyilvánult, hogy az elvégzett munka mérésére és a 
jövedelem elosztására Magyarországon is a munkaegységek rend-
szerét vezették be. Ez nemcsak azért jelentett súlyos problémát, 
mert a tagok egy évben csak egyszer jutottak jövedelemhez, ha-
nem azért is, mert a többnyire amúgy sem hatékony szövetkezetek 
által megtermelt javakból természetben részesedtek a maradékelv 
alapján. Az 1950-es évek legelején az sem volt ritka, hogy a beszol-
gáltatást követően a tagok számára már nem volt mit kiosztani.29 

A vidéki társadalom pártpropagandára kevésbé fogékonyon ré-
sze továbbra is szimpatizált az egykori gazdagparasztsággal, már 
csak azért is, mert a Rákosi-korszak agrárpolitikájával járó intéz-
kedések, a padláslesöprések, a tagosítások saját megélhetését is 

                                                 
26 Rákosi Mátyás: Pártunk feladatai. Válogatott beszédek és cikkek. Buda-

pest, 1955. 287. 
27 Dessewfy Tibor–Szántó András: Kitörő éberséggel. Budapest, 1989. 10. 
28 Mindössze egy év alatt, 1951-ről 1952-re az egy mezőgazdasági dolgozóra 

eső átlagjövedelem 14%-kal csökkent.  Szakács Sándor i. m. 335. 
29 A munkaegység-rendszer visszásságairól részletesebben: Varga Zsuzsanna 

i. m. 13–14. és 36–38. 
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veszélyeztették. A párt ígéretei és a valóság között feszülő ellentét 
mindenki előtt nyilvánvalóvá vált.30 

A magyar mezőgazdaság szétverésével visszaesett a termelé-
kenység, ami az egész országban ellátási problémákhoz vezetett. 
Az agráriumban folyó gyors változások kiszámíthatatlanná és bi-
zonytalanná tették a parasztság megélhetését, ami azzal is járt, 
hogy aki csak tehette igyekezett az ekkor kiépülő nehéziparban el-
helyezkedni. Belső migráció kezdődött vidékről a fejlődő iparvá-
rosokba, s azok az újgazdák is, akik 1945-ben még sorban álltak 
egy talpalatnyi földért, most nem egyszer parlagon hagyták birto-
kaikat, és másutt kerestek megélhetést. A földtől való menekülés 
oda vezetett, hogy 1952 második felére már 400 ezer hold gazdát-
lan és megműveletlen földterület volt Magyarországon.31 A hely-
zet tarthatatlanná vált és Sztálin halálát követően, rövid időre, Ma-
gyarországon is más irányt vett az agrárpolitika, bár ez már két-
ségtelenül Nagy Imre érdeme is volt. 

 
 

                                                 
30 Az MDP vezetése természetesen a vidék ellenkezése mögött is a kulákok 

„szervezkedését”, a „falusi osztályharc” kiéleződését látta, ez fejeződött ki 
a Politikai Bizottság 1951. szeptember 6-án hozott határozatában is: „[…] 
A kulákság politikai befolyása mutatkozott meg abban is, hogy a kulákok 
egyes községekben az elmúlt hónapokban a dolgozó parasztok jelentős ré-
szét is különböző kérdésekben maguk mellé tudták állítani. (pl. begyűjtés, 
tagosítás és ellátási kérdésekben.) A kulákságnak a dolgozó parasztok kö-
zötti befolyására mutat az is, hogy a kulákoknak nagy számban sikerült be-
furakodniuk a termelőszövetkezeti csoportokba […]” – Magyar Történeti 
Szöveggyűjtemény 1914–1990. Szerk. Romsics Ignác, II. kötet, Budapest, 
2000. 51–52. 

31 Szakács Sándor i. m. 334. 
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III. A RÁKOSI-KORSZAK AGRÁRPOLITIKÁJA  
TÁGABB MEGVILÁGÍTÁSBAN 

 
A Rákosi-korszaknak a magyar mezőgazdaság átszervezésére irá-
nyuló törekvései tehát egy kifejezetten szovjet típusú agrármodell 
erőszakos bevezetésére irányultak. A kolhozokat és szovhozokat 
meghonosító agrárpolitikai kísérlet és a nagyüzemi termelés ellent-
mondást nem tűrő rákényszerítése a magyar parasztságra hihetet-
len, szinte máig ható károkat okozott a hazai agrárfejlődésben. Az 
egyéni gazdálkodás útjai beszűkültek, és az 1945-ös földosztást 
követően sokakban élő, a kisbirtokra épülő mezőgazdasághoz fű-
ződő remények végleg meghiúsultak. A törés, amit a Rákosi-kor-
szak agrárpolitikája okozott, rendkívül éles volt, de hogy mennyi-
re, annak a megértéséhez érdemes figyelemmel lenni az agrárszer-
kezet XX. századi változásaira is. 

Köztudott, hogy a század elején, de még a két világháború kö-
zötti időszakban is a magyar agrárszegénység hatalmas méretű 
volt, és a szociális feszültségek enyhítésére történő kísérletek csak 
korlátozott eredményeket tudtak felmutatni. A Nagyatádi Szabó 
István-féle földreform, az 1920. november 13-án elfogadott 1920. 
évi XXXVI. tc. nem hozott jelentős változást a hazai birtokszerke-
zetben. Az aránytalanságok, a nagybirtoknak főként a Dunántúlon 
érvényesülő túlsúlya megmaradt, s a törvény értelmében létreho-
zott törpebirtokok nem nyújtottak kellő megélhetést tulajdono-
saiknak.32  

Mindezek következtében a két világháború között, Gunst Péter 
számításai szerint, a magyar társadalom több mint felét kitevő ag-
rárnépesség 69,52%-a tartozott az 5 holdnál kevesebb földtulaj-

                                                 
32 A törvény által első helyen támogatott hadirokkantak, hadiözvegyek, hadi-

árvák is mindössze házhelyhez és legfeljebb 3 hold földhöz juthattak. Vö. 
Romsics Ignác i. m. 2002. 140. 
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donnal rendelkező legszegényebb népcsoport közé.33 Az agrársze-
génység nagyságára utalnak Szuhay Miklós 1935-ös adatai is, aki 
kimutatta, hogy „a mezőgazdasági népesség 42%-a egyáltalán nem 
rendelkezett földdel vagy csak 1 kat. hold nagyságú területtel.”34 

A mezőgazdaságból élő népesség valós életkörülményeinek 
feltárása és bemutatása érdekében, helyzetük javításának előmoz-
dításáért bontott zászlót az 1930-as évek elején az a népi mozga-
lom, amelynek egyik legkiválóbb képviselője a XX. század máso-
dik felében is fontos szerepet betöltő Erdei Ferenc volt. A népi 
írók elsősorban szociográfiákat írtak, így kívánták felkelteni a 
közvélemény és a politikai vezetők figyelmét, Erdei azonban cse-
lekedni akart, változtatni a parasztok sorsán, s ehhez számára az 
írás csak a pontos megismerés, a helyzetfeltárás eszköze volt. Mű-
vei kezdetben csak közvetlen környezete, Makó és vidéke vizsgá-
latával foglalkozott, később azonban az egész magyar parasztság 
problémájára kereste a megoldásokat.35  

Az igazán nagy sikert az 1937-es Futóhomok hozta meg szá-
mára, amelyben szembeállította egymással Kecskemét, Nagykőrös 
és Cegléd öntudatos, fejlődő, gyarapodó és fokozatosan polgáro-
sodó parasztságát a Duna mentén fekvő falvak kis közösségeivel, 
és a mindentől elzárt parasztságával. Egy évvel később a Parasz-
tokban már a paraszti életformát vizsgálta, bemutatta a földből élő 
népesség kiszolgáltatottságát, idegenségét és ennek okát abban lát-

                                                 
33 Gunst Péter: A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború kö-

zött. In: Magyarország társadalomtörténete II. 1920–1944. (Szöveggyűj-
temény) Szerk. Gyáni Gábor, Budapest, 1995. 116. és 119. 

34 Szuhay Miklós: A magyar mezőgazdaság a két világháború között 1919–
1945. In: A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadulásától napja-
inkig. Szerk. Gunst Péter, Budapest, 1998. 213. 

35 Első munkája a Királyhegyes művelődési-gazdasági és társadalmi rajza 
címet viselő mű 1930-ban jelent meg a Vámbéry Rusztem szerkesztette 
Századunkban. Ezt követte 1932-ben A makói tanyarendszer, és 1934-ben 
A makói parasztság társadalomrajza. 
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ta, hogy az a rendi társadalom, ami kialakította a parasztságot, ma-
gába fogadni, és integrálni már nem volt képes.36  

A későbbi években kiadott szociológiai munkái: 1939-ben, a Ma-
gyar város, 1940-ben a Magyar falu, 1942-ben a Magyar tanyák, to-
vábbá 1942-ben a Magyar paraszttársadalom saját ismereteinek 
szélesítését, és a paraszti élet minél részletesebb feltárását szolgál-
ták. Felfedezte, hogy az alföldi tanyás mezővárosokban, ahol na-
gyobb önállósággal bír a parasztság, – a nagybirtokok nyomásától 
kevésbé terhelve – ki tudta alakítani saját városait. Kiemelkedő 
szerepet tulajdonított azoknak a tanyáknak, amelyek azzal, hogy 
szétválasztották a gazdálkodás színterét és a városi otthont, egy 
jóval magasabb kulturális szintre emelték ezeket a parasztokat.  

A Magyar paraszttársadalom című tanulmányában összegezte 
Erdei a hazai parasztságról szerzett ismereteit, bemutatta a paraszti 
társadalom szerkezetét és a paraszti életforma válságának okait, 
miközben összevetette a magyar társadalomfejlődést más kelet-
közép-európai országok paraszttársadalmának fejlődésével.37 

Erdei a parasztságot nem pusztán egy olyan társadalmi cso-
portnak tekintette, amelynek számos gazdasági és társadalmi prob-
lémája volt. Ő az alávetett és a társadalomból, sok szempontból ki-
                                                 
36 Borbándi Gyula megállapítása szerint: „A Parasztok nem tartoztak a falu-

kutató irodalom legolvasottabb művei közé, de ténymegállapításaival, hely-
zetfelismeréseivel és kérdésfelvetéseivel a legelgondolkodtatóbbak egyike. 
És noha nem szépírói igényekkel íródott, a világosság és szabatosság szép 
példája […]” – Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. A harmadik 
reformnemzedék. Budapest, 1989. 224. 

37 Egyes vélemények szerint a Magyar paraszttársadalom szervesen össze-
tartozik a későbbiekben tárgyalt 1943-as balatonszárszói beszéddel, illetve 
A magyar társadalom a két háború között című tanulmánnyal, mivel azok-
ban a parasztságról nem esik szó. Tekintettel arra, hogy a parasztságra vo-
natkozó megállapításait Erdei valóban ebben a műben összegezte, nem ál-
lunk messze az igazságtól, ha ezt a három munkát gondolati egységben 
kezeljük. – Vö. Nagy J. Endre: Harcban az angyallal. Erdei politikai vi-
lágnézetének és struktúra-rajzának összefüggései az 1940-es évek elején. 
In: Nagy J. Endre: Eszme és valóság. Budapest–Szombathely, 1993. 104.  
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taszított parasztságon egy elkülönült, zárt, önálló paraszttársadal-
mat értett, amely így egy különálló társadalmat alkotott a magyar 
társadalomban.38 Ezzel összefüggésben beszélt az egész paraszti 
életforma válságáról, a paraszti közösségek felbomlásáról, s a meg-
oldást a parasztság integrálódásában, a korábban megrekedt pa-
raszti polgárosodás befejezésében látta.39 

A következő években tovább folytatta író-elemző munkásságát, 
s feltehetően 1938-ban fejezte be a Makó társadalomrajza című 
munkáját, amelyben már túllépett a parasztság vizsgálatán.40 Az 
egész magyar társadalomra vonatkozó megfigyeléseit, következte-
téseit 1943 augusztusában ismerhette meg a szélesebb nyilvános-
ság, amikor alapvető és újszerű megállapításokat tett, s azokat ha-
tározott politikai programmá fejlesztette a nevezetes balatonszár-

                                                 
38 A Parasztokban fogalmazta meg talán a legpontosabban, hogy nézetei sze-

rint hogyan is kapcsolódott a parasztság a magyar társadalomba: „Külön 
társadalom a parasztság: önálló életű kisebb körű világ, amely bele is il-
leszkedik a társadalom nagyobb körébe, de el is szigeteli magát attól; szó-
val: társadalom a társadalomban. […] Számára polgár és munkás egyként 
idegen. A paraszt-birtokos akkor sem polgár, ha birtoka bőven jövedel-
mezne munka nélkül is, a paraszt-földtelen akkor sem proletár, ha munkája 
naponként való béréből tartja is fönn magát.” – Erdei Ferenc: Parasztok. 
Budapest, 1938. 14. illetve: Erdei Ferenc: Emberül élni. Egy életút mér-
földkövei. Válogatás. Budapest, 1974. 61.  

39 Bibó István ismerte fel talán a legpontosabban Erdei sajátos parasztfelfogá-
sát: „Erdei központi tétele az, hogy ami itt válságban van, az maga a paraszti 
életforma […] mert nem a szociális, gazdasági és politikai elesettség okozza 
a parasztság egyetemes válságát, hanem az egész paraszti életforma magá-
ban hordozza az emberi életnek a termelés nyűgeihez való kötöttségét, az 
emberi és kultúrélet fő vonalától való leszorítottságot, egyszóval az emberi 
elesettséget, aminek a szociális, gazdasági és politikai elesettség csak részje-
lenségei.” – Bibó István: Erdei Ferenc munkássága a magyar parasztság vál-
ságának irodalmában. Társadalomtudomány XX. évf. 1940. 505. 

40 A munka teljes egészében csak Erdei halála után, 1982-ben jelent meg: Erdei 
Ferenc: Makó társadalomrajza. A Makói Múzeum Füzetei 27. Makó, 1982. 
(Végső formáját már Erdei Ferenc öccse, Erdei Sándor szerkesztette.) 
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szói konferencián elhangzott beszédében. Erdei Ferenc az egész 
magyar társadalom átfogó, történeti vizsgálatával mind módszer-
tani, mind elméleti szempontból egyedülálló eredményt ért el.  

Az 1930-as évek derekán jelentkező népi szociográfusok közül 
egyedül ő kísérelte meg, hogy a magyar társadalom egészéről 
szóljon, s a benne rejlő feszültségeket egységes rendszerben, meg-
győzően magyarázza.41 Eredményeit a legteljesebben A magyar 
társadalom a két háború között címet viselő tanulmányban össze-
gezte, ami Erdei legteljesebb, legkiérleltebb és legjobban kifejtett 
elemzése a magyar társadalomról.42 

Erdei Ferenc a magyar társadalmat így egy „többszörösen ösz-
szetett” szerkezetű, kétpillérű társadalomnak látta, amely két egy-
más mellé helyezhető, tagolt struktúrából, illetve egy viszonylag 
jelentős, struktúrákon kívül eső, „társadalmon kívüli”, önálló pa-
raszttársadalomból állt. A parasztság ebben a rendszerben nem il-
leszkedett sem a történelmi-nemzeti, sem a modern-polgári társa-
dalomba, tehát Erdei szerint a fő probléma nem a parasztságban 
keresendő, hanem a társadalomban.43  
                                                 
41 Lackó Miklós a társadalomtudományoknak a két világháború közötti ma-

gyar tudományos életben betöltött szerepéről szóló írásában is említést tett 
Erdei úttörő jelentőségéről a magyar társadalom egészének vizsgálatában: 
„Persze a népi szociográfusok is foglalkoztak kisebb-nagyobb mértékben a 
magyar társadalomfejlődés szélesebb összefüggéseivel, de sem célkitűzése-
ik, sem módszerük nem tette lehetővé az egész társadalom elemzését. Erdei 
Ferenc viszont, fokozatosan túllépve a szociográfiai módszer töredékességén 
és egyoldalúságán, a 40-es évek elején a magyar társadalmi struktúra átfogó 
ábrázolására is vállalkozott […]” – Lackó Miklós: A társadalomtudományok 
szerepe a magyar szellemi életben a két világháború között. In: Lackó Mik-
lós: Szerep és mű. Kultúrtörténeti tanulmányok. Budapest, 1981. 340. 

42 Megjelent a Valóság 1976-os évfolyamának 4. és 5. számában.  
43 Egyik alig ismert 1940-es írásában fejtette ki azt a gondolatot, hogy mély-

reható, az egész magyar társadalmat érintő változásokra van szükség, s 
majd ez hozza meg a parasztság számára is a felemelkedés lehetőségét: 
„[…] nálunk nem a parasztság külön sorsa a probléma, és nem a paraszt-
ság külön intézményei a megoldások, hanem az egész magyar társadalom 
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A megoldást a parasztság polgárosodásában, önálló birtokossá, 
független egzisztenciává válásában találta meg, s éppen ezért a 
földosztás egyik leghangosabb szorgalmazója lett. 1944 novembe-
rében is a földreform szükségességéről beszélt a Délmagyarország 
című lapban: „A földreform programja az, amivel a parasztság 
küzdő sereg lesz a demokratikus, szabad Magyarországért való 
harcban, és a sikeresen megvívott harc eredménye lesz, hogy a 
fölszabadult ország széles és biztos alapja lesz a parasztság.”44 A 
földreformban lehetőséget látott arra, hogy a parasztság a saját lá-
bára álljon, s elfoglalja méltó helyét a magyar társadalomban. Er-
deinél a parasztság földhöz juttatása eredendően a kisbirtokossá 
válást, az önálló termelés lehetőségeinek a megteremtését jelentet-
te. 1945 márciusában, a földosztás előestéjén még egyértelműen a 
nagybirtokok helyén felépülő kisbirtokos paraszti gazdaságokat 
tartotta a hazai mezőgazdaság jövőjének: „Beszélni sem lehet 
másról, minthogy a földreform a családi munkára alapított kisbir-
tok rendszerét építse ki. Semmi más módon nem indulhat meg a 
termelés a nagybirtok romjain, és semmi más módon nem lehet 
önálló egzisztencia a földtelen szegényparasztságból, mint ezen  
az úton.”45  

Erdei már 1937-ben gondolkodott a szövetkezeti típusú gaz-
dálkodás lehetőségein, és már akkor is a szövetkezés szocialista 
típusát tekintette a legelőremutatóbbnak:  

„A szocialista szövetkezeti mozgalom az, amely először igyek-
szik érvényesíteni az egyenrangú szövetkezés elvét egy gazdasá-
                                                                                                    

fölszabadulása és olyan intézményei a megoldások, melyek tulajdonkép-
pen a parasztság számára is megoldást hoznak.” – Erdei Ferenc: Jegyzetek 
a népfőiskolai mozgalomról. Kelet Népe 1940. 11. 

44 Erdei Ferenc: A földreform történelmi szüksége. – Délmagyarország. 1944. 
november 26. In: Erdei Ferenc: Politikai írások 1. Szerk. Kulcsár Kálmán, 
Budapest, 1988. 246.  

45 Erdei Ferenc: A földreform küszöbén. – Debreceni Szabad Szó 1945. 
március 12. In: Erdei Ferenc: Politikai írások 1. Szerk. Kulcsár Kálmán 
Budapest, 1988. 276. 
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gon belül: nevezetesen a munka és a tőke viszonyában. Míg a ka-
pitalista és fasiszta szövetkezetek az egyes gazdaságok közötti vi-
szonyt igyekeznek rendezni szövetkezeti szervezeteikkel – a gaz-
daságok belső rendjét, tehát a tőke és a munka viszonyát hagyván 
továbbra is a kapitalizmus törvényeinek az uralma alatt – addig a 
szocialista szövetkezetek elsőrendű gondja éppen ez utóbbi vi-
szonynak az egyenrangú társulás elve szerint való rendezése.”46 
Később viszont, ugyanebben az írásában fejtette ki, hogy egy ilyen 
típusú szövetkezés előfeltétele egy azt támogató „általános szükség-
érzet” kell, hogy legyen: „A szövetkezés elve föltétlenül alkalmas 
arra, hogy az egész gazdasági életet átfogja, azonban, hogy ezt va-
lóban megcselekedje, ahhoz ugyanolyan általános szükségérzet kell, 
mint amilyen békevágy kellett a jog első kezdeteihez s ugyanannyi 
harc és kísérletezés, mint a jogrendszerek megalapításához.”47  

A már idézett 1945-ös, a földreformot megelőző publicisztiká-
jában is kitért a szövetkezés kérdésére, de itt sem esett szó közös 
gazdálkodásról, csak gazdaságilag ésszerű és szükségszerű társu-
lásokról: „Nagy kérdése a földreformnak a szövetkezés, gépek, 
igás állatok és nagyobb berendezések közös használatára. […] A 
szövetkezés és a társulás értelme ott kezdődik, hogy amikor olyan 
eszközök használatára kerül sor, ami nincs mindenkinek, s amit 
minden kisgazdaság maga gazdaságosan ki sem tudna használni. 
[…] Egyik-másik kisbirtokosnak lehet teljes fogata, akár az új, 
akár a régi gazdák közül. Ezt nyílván nem lehet közös tulajdonná 
tenni. […] Itt nem lehet és nem is kell mást tenni, mint valamilyen 
formát adni annak, hogy más is hozzájusson a használatához, mint 
a tulajdonos.”48 

 

                                                 
46 Erdei Ferenc: Szövetkezetek. Válasz IV. évf. 1937: 11. szám (november) 

676. 
47 Uo. 684. 
48 Erdei Ferenc: A földreform küszöbén. – Debreceni Szabad Szó. 1945. 

március 12. In: Erdei Ferenc: Politikai írások 1. Szerk. Kulcsár Kálmán, 
Budapest, 1988. 277–278. 
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Erdei fent vázolt parasztságértelmezése és az ebből adódó, kisbir-
tokokra épülő agárpolitikai koncepció azonban jelentősen módo-
sult a földosztást követően. Erdei az 1945 utáni politikai élet fon-
tos szereplőjévé vált és lehetőséget kapott elképzelései megvalósí-
tására, ehelyett azonban a Rákosi Mátyás által képviselt irányvo-
nal mögé állt és Darvas Józseffel egyetemben fontos szerepe volt a 
Nemzeti Parasztpárt balra tolódásában is.  

A földosztás idején belügyminiszterként dolgozott, 1949-ben 
viszont elvállalta a földművelésügyi tárca vezetését és 1953 nyará-
ig asszisztált a paraszti tulajdon sárba tiprásához, a mezőgazdaság 
szovjet típusú átalakításához, az erőszakos kollektivizáláshoz, a 
tagosításokhoz.49 Péter László is kiemelte Erdeiről szóló írásában, 
hogy az egykor nemes célokért küzdő népi író egészen mást kép-
viselt 1945 után, mint előtte: „Szerepe a földreformban – Veres 
Péter mellett – egyértelműen dicséretes. De itt bicsaklott meg. Pá-
lyájának ez a közbülső, második szakasza, 1945 és 1956 közt, ért-
hetetlenül torzult el. […] Tragikussá az vált, hogy országos politi-
kusként – belügy-, földművelésügy-, igazságügy-miniszterként, 
miniszterelnök-helyettesként – szinte mindennek az ellenkezőjét 
támogatta, amire korábban készült. A kolhoz típusú kollektivizá-
lást, a tanyák fölszámolását, a padlássöpréseket, a rendőruralmat, a 
bírói önkényt, törvénytelenséget, embertelenséget. […] 1956-ban 
ő is rádöbbent, hogy az út, amelyen addig járt, zsákutca.”50 

 

                                                 
49 1944 decemberétől 1945 novemberéig az ideiglenes nemzeti kormány bel-

ügyminisztere volt, majd az 1948-as fordulat után volt államminiszter 
(1948–49), kétszer földművelésügyi miniszter (1949–1953); (1954–1955), 
igazságügyi miniszter (1953–54), valamint a minisztertanács elnökhelyet-
tese (1955–56). Az 1949. február 1-jén alakult Magyar Függetlenségi Nép-
front alelnöke, 1964-től a Hazafias Népfront főtitkára, 1965 és 1971 között 
az Elnöki Tanács tagja. 

50 Péter László: Erdei Ferenc szülőházánál. In: Romány Pál–Varga Gyula–
Péter László: Erdei Ferenc világa. Makó, 2008. 27. 
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Az 1956-os forradalmat követően, 1957-től az Agrárgazdasági 
Kutató Intézet igazgatója lett Erdei Ferenc és agrárkérdésekkel 
foglalkozott, de a korábbi negatív tapasztalatok ellenére még ek-
kor is kiállt a nagyüzemek szükségessége mellett: „A mezőgazda-
ság szocialista átalakulásának az útja tehát nem a kapitalizmusban 
létrehozott nagyüzemek kisajátítása, hanem a dolgozó parasztság 
birtokában levő egyéni-családi kisüzemek egyesülése, társulása 
nagyüzemi gazdaságokban. Ennek az átalakulásnak a szervezeti 
formája a szövetkezet.”51 

Valóban, a magyar mezőgazdaság jövőjének a kérdése már ré-
gen eldöntött volt a forradalom bukása és a szocialista restauráció 
után. A szövetkezetesítés harmadik hulláma sikeres lett, a vidéki 
társadalom belefáradt az ellenállásba, és 1956 kudarca, valamint a 
megtorlás nem engedett teret a nyílt konfrontációnak.  

1957 júliusában azonban napvilágra került egy 40 oldalas fü-
zet, amely „Az MSZMP Agrárpolitikájának Tézisei” címet viselte, 
és részletesen tárgyalta az 1945 és 1957 között elkövetett „súlyos 
hibákat”, továbbá egyértelműen megengedőbbnek mutatkozott az 
egyéni gazdálkodókkal szemben, kifejezésre juttatva, hogy csak a 
szocialista fejlődés későbbi szakaszában kellene őket bevonni a 
nagyüzemi keretek közé.52 A dokumentum mögött Fehér Lajos és 
Erdei Ferenc állt, akik ekkor még alulmaradtak a sztálini típusú 
agrárpolitikát ortodox módon követő Dögei Imrével és követőivel 
szemben.53  

A mezőgazdasági termelés eredményei azonban elmaradtak a 
várttól, a nagyüzemek gyors megalakulása és átgondolatlan mű-
                                                 
51 Erdei Ferenc: Szövetkezet vagy egyéni gazdaság? In: Erdei Ferenc válo-

gatott írásai és beszédei. Budapest, 1973. 41. (A cikk eredeti megjelenési 
helye: Nagy kalendárium 1958. Kossuth Könyvkiadó 1957. 61–64.) 

52 Romány Pál: Az Agrárpolitikai Tézisektől a Nemzeti Agrárprogramig 
1957–1997. In: A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadulásától 
napjainkig. Szerk. Gunst Péter, Budapest, 1998. 363–365. 

53 Dögei Imre 1956 novemberétől 1960 januárjáig irányította a földművelés-
ügyi tárcát. 
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ködése, az alacsony gépesítettség, valamint a munkaerő elvándor-
lása az ipar felé ismét rendkívüli helyzetet idézett elő a mezőgaz-
daságban.54 1960 januárjában Dögei Imrét leváltották a minisztéri-
um éléről és új agrárpolitikai koncepció mentén gondolták újra a 
mezőgazdasági termelést. Növelték a parasztság érdekeltségét a 
termelésben, lehetővé tették a beleszólást a szövetkezet működé-
sébe, lehetőség nyílt fejlett háztáji gazdaság működtetésére, meg-
indult az agárszakemberek képzése, nőtt a gépesítettség, s mindez 
jótékonyan hatott mind a termelésre, mind a földből élők közérze-
tére. Az 1960-as évektől kibontakozó rugalmasabb, az egyéni kez-
deményezéseknek nagyobb teret biztosító agrárszerkezet mögött 
Fehér Lajos állt, aki nagyban támaszkodott Erdei Ferencre. 

Erdei tehát a XX. század második felében, a termelőszövetke-
zeti rendszeren belül valósította meg – legalábbis részben –, azo-
kat a célokat, amelyeket még a második világháború előtt fogal-
mazott meg. A magyar mezőgazdaság végül az átalakításoknak és 
az agrárirányítás rugalmasabbá válásának köszönhetően nagyüze-
mi keretek között lett sikeres az 1970-es években, s a társadalom 
széles rétegének nyújtott biztos megélhetést. 

A rendszerváltást követően a nagyüzemeket felszámolták és 
lehetőség nyílt ismét az önálló gazdálkodásra, a korábbi kis- és 
középbirtokos egzisztenciák újjáalakulására. Mivel azonban 1945 
előtt leginkább csak olyan területeken (például az Alföldön) voltak 
komoly hagyományai az egyéni gazdálkodásnak, ahol a nagybir-
tokok kevesebb szerephez jutottak; majd a földosztást követő rö-
vid időszak után országszerte nagyüzemi keretek közé szorították 
a paraszti társadalmat; a gazdaságos, önálló, másoktól és nagyobb 
üzemszervezetektől független termelésnek alig voltak XX. századi 
hagyományai Magyarországon. A század első felében még jól mű-
ködő kis- és középbirtokokra, pedig egyértelműen a Rákosi-kor-
szak agrárpolitikája mérte a legsúlyosabb csapást. 
                                                 
54 A helyzet odáig fajult, hogy 1960 nyarán 400 ezer tonna búzát kellett kér-

jen az ország a Szovjetuniótól. – Romány Pál i. m. 380. 
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EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA.  
A HAJDÚNÁNÁSI „KITASZÍTOTTAK” CÍMŰ TÁRLAT  

TÖRTÉNELMI HÁTTERE*  
 

I. A KIÁLLÍTÁSRÓL ELÖLJÁRÓBAN 
 
A XX. századi magyar történelem alakulása Hajdúnánás számára 
is sorsfordító változásokkal járt együtt, nehezen gyógyuló sebeket 
ejtett a helyiek lelkében. Sokan közvetlen hozzátartozójukat veszí-
tették el, de az idősebb generációk közül még velünk vannak azok 
is, akik saját életükben tapasztalták meg a különböző diktatúrák 
kegyetlenségeit. A város „nagy öregjei” még emlékeznek a máso-
dik világháború utáni időkre, a szovjet hadsereg kegyetlenségeire, 
arra a mai napig kísértő novemberi éjszakára, amikor a város férfi 
lakosságát összegyűjtötték, és hadifogságba hurcolták a kegyetlen 
megszállók. A Rákosi korszak, de főként a Kádár rendszer jóval 
többek emlékeiben él, és közülük sokaknak az értelmetlen szenve-
dést, a személyes megaláztatást és nem ritkán a hosszú évtizedekig 
tartó megbélyegzettséget juttatja az eszébe. 

A múlt hiteles értékelésének, és a történtekkel való szembené-
zésnek az égető szükségessége arra késztetett bennünket, hogy egy 
minden tekintetben modern történelmi kiállítással állítsunk emléket 
azoknak, akik a XX. század derekán történt embertelenségek áldo-
zatai voltak. Néhányan túlélték a megpróbáltatásokat, de a legtöb-
ben életüket vesztették a korábban sohasem tapasztalt terror idején, 
emlékük azonban nem veszhet feledésbe, mert ehhez fogható ese-
mények nem történhetnek meg ismét. A múlt szakmailag megala-
                                                 
*  A tanulmányban szereplő fényképeket a kiállítás rendezői készítették, il-

letve magángyűjteményekből származnak. 
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pozott, szemléletes bemutatása, a kegyetlen események valósághű 
megjelenítése, és a látogató előtt megelevenedő történelem, egy le-
tűnt korszak megdöbbentő újraéledése, mind-mind a figyelemfelkel-
tést és a figyelmeztetést szolgálja. A kiállítás a mai kor emberéhez 
kíván szólni, noha mindvégig a múltról mesél. Ebből a szempontból 
a Hajdúnánáson 2011. november 3-án, „Kitaszítottak” címmel meg-
nyílt történelmi kiállítás egyértelmű sikeréhez nem férhet kétség.  

 

 
 
 

 
 
 
  

A „Kitaszítottak” 
kiállítás megnyitója, 

Hajdúnánás, 
2011. november 3. 
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A „Kitaszítottak” kiállítás megnyitója, Hajdúnánás, 2011. november 3. 

 
A XX. század derekának viharos évtizedei Hajdúnánás történel-
mében jelentős megpróbáltatásokkal jártak. Az események meg-
ismerése és megértése, a múlttal való szembenézés, a polgári áldo-
zatokról történő megemlékezés, a történelmi igazságtétel mind-
mind hozzájárulhat a tragédiák feldolgozásához. A város életében 
bekövetkezett sorsfordulókat, az egyre távolabbi múlt homályába 
vesző történéseket ez az interaktív kiállítás egyértelműen közelebb 
hozza a város lakóihoz, valamint a történelmi múlt iránt érdeklődő 
szélesebb nagyközönséghez. A korszak példátlan mértékű változá-
sokkal járó történelmének alaposabb megismertetésével, és a so-
kak számára még személyes történelemként élő múlt hiteles, ere-
deti forrásokon alapuló bemutatásával az egyéni, illetve családi 
sorstragédiák hátterében megbúvó mélyebb történeti összefüggé-
sek is könnyebben megérthetők. 

A pontosan megtervezett látványelemeknek köszönhetően élet-
re kelnek a múlt eseményei, a hatásos hang- és fényhatások kiegé-
szülve az egyes egységekre jellemző egyedi kompozíciókkal a tör-
ténelem alaposabb megismerését, a megtörtént tragédiákkal való 
szembesülést teszik lehetővé. A történelmi alaposság és a modern, 
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a korszerű világ- és európai trendekhez igazodó ábrázolásmód sze-
rencsés találkozása jelenti a siker zálogát. A kiállítás témájául 
szolgáló események, a helyi társadalmat ért és máig is feldolgozat-
lan tragédiák sora annak a bizonysága, hogy a „Kitaszítottak” cí-
mű tárlat megvalósítása nemcsak időszerű volt, de létrehozásával 
több mint két évtizedes adósságot törlesztettünk.    

 

    
A „Kitaszítottak” kiállítás megnyitója, Hajdúnánás, 2011. november 3. 

 
A kiállítás minden tekintetben megfelel a mai kor követelményei-
nek, és egy valóban XXI. századi technológiát felvonultató kiállí-
tótér és a különböző időszakokat jól elkülönítő kompozíció várja a 
látogatókat. A lényeg azonban nem az installáció és nem a techno-
lógia, nem a képi és hanghatások teszik pótolhatatlanná és tartal-
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massá a kiállítást, hanem az a történelmi háttér, amit csak a törté-
nettudomány segítségével lehet pontosan megismerni és értékelni. 
A város 1944 és 1962 közötti történelme, az ebben a szűk két évti-
zedben bekövetkezett embert próbáló események állnak a kiállítás 
fókuszában, minden egyéb csak eszköz a nemes cél, a hiteles tájé-
koztatás szolgálatában.  

 
 
II. A MÚLT ÉS A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM 

 
Hajdúnánás XX. századi történelme tele volt megpróbáltatásokkal. 
Érintette a város lakóit a holocaust, az igen jelentős hajdúnánási 
zsidó közösség elleni szervezett állami fellépés, a helyi zsidók get-
tókba zárása és deportálása az 1940-es évek derekán. A második vi-
lágháború végén a kivonuló német csapatok nyomában járó Vörös 
Hadsereg brutális fellépése okozott máig feldolgozatlan traumákat, a 

szovjet hadifogságba hurcolt civilek 
pótolhatatlan veszteségei a város-
nak. A Rákosi-korszak újabb mér-
földkőnek tekinthető a város törté-
nelmében, hiszen a jogfosztások 
mindennaposak lettek és ártatlanul 
kitelepített családok kerültek a hír-
hedt hortobágyi táborokba, így Te-
dejre is az 1950-es évek elején. 

A diktatúrára az 1956-os forra-
dalommal válaszolt a magyar tár-
sadalom, de a hatalom később vére-
sen és kegyetlenül torolta meg az 
„ellenforradalomnak” nevezett for-
radalomban részt vevő fiatalokon a 
nyílt szembeszegülést. Hajdúnáná-
son különösen sok eljárás indult a 

Katona fotója Hajdúnánás 
főterén, 1940-es évek 
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forradalmárok ellen, és noha senkit sem végeztek ki, a több éves 
börtönbüntetés kiszabása gyakorinak tekinthető.  

 

 
Hajdúnánás Országzászló, 1940-es évek 

 
Végül meg kell emlékezni azokról az áldozatokról is, akiket az ún. 
„kuláktalanítás” és az ezzel összefüggő, sok esetben erőszakos szö-
vetkezetesítés következtében értek atrocitások. A földek elvétele, a 
hírhedt agitátorok tevékenysége, a tagosítások és a szovjet típusú 
nagyüzemi gazdálkodás rákényszerítése a magyar parasztságra 
számos konfliktussal járt egy olyan korban, amikor nem volt aján-
latos nyíltan konfrontálódni a hatalommal. A fent vázolt rövid át-
tekintésből adódóan a kiállítás öt, egymástól jól elkülöníthető részre 
osztható, az alábbiakban az egyes egységek lényegre törő történel-
mi összefoglalására teszünk kísérletet.  
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1.  BEGYŰJTÉSEK ÉS DEPORTÁLÁSOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 
VÉGNAPJAIBAN. AZ „ELHURCOLTAK” TÖRTÉNETE 

 
A második világháború és a vele járó emberi veszteségek, majd az 
utána következő bizonytalan és kiszámíthatatlan időszak esemé-
nyei egész Magyarországot megviselték. A hihetetlenül gyorsan 
bekövetkező változások, és az ezekkel járó megpróbáltatások Haj-
dúnánást és környékét sem hagyták érintetlenül. Az ekkoriban az 
embereket ért személyes tragédiák és atrocitások mind a mai napig 
elevenen élnek a helyiek emlékezetében. A legelső emberi tragé-
diák egyértelműen a második világháború éveihez köthetőek és a 
hazai zsidóság meghurcolásával és a deportálásokkal hozhatóak 
összefüggésbe.  
 

 
A hajdúnánási zsinagóga egykori épülete, 1940-es évek 
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A magyarországi zsidók megkülönböztetésére már az első világ-
háborút követően is sor került, de csak a két világháború közötti 
időszak végén öltött súlyosabb formákat. A felsőoktatási tanulmá-
nyokat korlátozó numerus clausus, a zsidótörvények és az 1930-as 
évek második felétől egyre inkább radikalizálódó közélet jelentette 
az előzményét annak a példátlan nyílt zsidóüldözésnek, ami Ma-
gyarország német megszállása után vette kezdetét. 
 

 
„Kitaszítottak” kiállítás, Hajdúnánás, 2011. 

 
Hazánkba érkezett Adolf Eichmann, aki a német Birodalmi Bizton-
sági Főhivatal (RSHA = Reichssicherheitshauptamt) zsidóügyekkel 
foglalkozó főosztályának a vezetője volt és feladatának tekintette, 
hogy leszámoljon az ekkoriban kb. 800 ezer főre tehető magyar 
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zsidósággal.1 1944. március 19-ét követően, különösen a Sztójay-kor-
mány március 22-i megalakulása után rendeletek sorát bocsátották 
ki a kormányszervek, amelyek többek között hatágú sárga csillag vi-
selésére és rádiókészülékeik beszolgáltatására kötelezték a zsidókat, 
továbbá megtiltották, hogy tömegközlekedési eszközökön utazzanak, 
vagy nyilvános fürdőket látogassanak.2 Nem sokkal ezután megkez-
dődött elkülönítésük is. Ebből a célból vidéken gyűjtőtáborokat, míg 
a nagyobb városokban külön gettókat hoztak létre, ahol mind az őr-
zésük, mind a későbbi szállításuk is szervezetten biztosítható volt. 
Magyarországról a zsidókat szállító első vonatok 1944. május 15-én 
indultak el vidékről Kassán keresztül Auschwitzba és június végéig 
440 ezer embert, a vidéki zsidóság többségét már deportálták is.3  
 

 
Kitaszítottak kiállítás, Hajdúnánás, 2011. 

 
                                                 
1 Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Budapest, 2001. 173.  
2 A zsidókat korlátozó rendeletekről részletesebben: Gyurgyák János i. m. 

175–177.  
3 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 2002. 

263. 
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A begyűjtést és a deportálásokat a magyar csendőrség felhasználá-
sával az Eichmann irányítása alá tartozó 150–200 fős Judenkom-
mando irányította. A rettenetes folyamatnak végül maga Horthy 
Miklós kormányzó vetett véget, amikor 1944. július elején leállít-
tatta a deportálásokat.4      

Hajdúnánást különösen érzékenyen érintette második világhá-
ború és a tömeges deportálás, hiszen az elesett hősi halottak mel-
lett a zsidó áldozatok száma is jelentős volt. A városban 1944 előtt 
a helyi zsidóság a városi társadalom szerves része volt. A helyi 
gazdaságszerkezetből adódóan az ipar meglehetősen szűk volt és 
sok szállal kötődött a mezőgazdasághoz, ez a jellemzően agrárius 
társadalom mégis viszonylag jelentős zsidóságot integrált magába. 
A város életét a két világháború között a békés együttélés jelle-
mezte és ez az 1930-as évek második felében az országos tenden-
ciák ellenére sem változott meg. Hajdúnánáson nem tudtak mé-
lyebb gyökeret verni azok az antiszemita, szélsőjobboldali moz-
galmak, amelyek másutt folyamatosan erősödtek.5  

Az országos események és a német megszállást követő kor-
mányzati politika azonban Hajdúnánást is elérték. A városban 1944. 
május 31-én a Klapka és a Bem utca körül létesült a gettó, ahová a 
város 1003 fős zsidósága került.6 A polgári lakosságtól történő el-
különítésük ezzel immár fizikailag is megtörtént. A gettó alig más-

                                                 
4 A magyarországi zsidóság szenvedéséről az eddig említettek mellett: Ran-

dolph L. Braham: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon. 1–
2. kötet Budapest, 1997.; Stark Tamás: Zsidóság a vészkorszakban és a 
felszabadulás után 1939–1955. Budapest, 1995.; Bihari Péter: A magyar-
országi zsidóság helyzete a zsidótörvényektől a deportálásokig. In: Hét év-
tized a hazai zsidóság életében Szerk. Lendvai L. Ferenc–Horváth Pál–
Sohár Anikó, 2. kötet. Budapest, 1990.; Dokumentumok a zsidóság üldöz-
tetésének történetéhez. Szerk. Ságvári Ágnes, Budapest, 1994. 1–19. kö-
tet; valamint: Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi 
zsidóüldözés történetéhez 1–3. kötet. Budapest, 1958–1967. 

5 Vö. Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István, Hajdúnánás, 1973. 329. 
6 Uo. 331. 



A HAJDÚNÁNÁSI „KITASZÍTOTTAK” CÍMŰ TÁRLAT TÖRTÉNELMI HÁTTERE 173

fél hónapig működött, mivel ezután a foglyokat koncentrációs tá-
borokba szállították. A tehervonatok először Debrecenbe érkeztek, 
ahol a Serly-féle téglagyárban gyűjtötték össze a megyéből a zsi-
dókat, hogy innen szállítsák tovább őket. A hajdúnánási zsidók is 
itt várakoztak egy teljes hétig, állandó fegyveres őrizet mellett.7  

 Ezután Debrecenből a hajdúnánási deportáltakat vagy Ausch-
witzba, vagy a Bécs mellett fekvő Strasshofba vitték.8 Az Ausztriá-
ba került zsidóknak jóval nagyobb esélyük volt a túlélésre, mivel 
őket többnyire különböző kelet-ausztriai táborokba szállították to-
vább, ahol ipari és mezőgazdasági kényszermunkát végeztettek 
velük. Az áldozatok pontos számát nehéz megállapítani, a jelenle-
gi szakirodalom mintegy 640 életét vesztett hajdúnánási zsidót tart 
számon.9  
 

 
A kiállításnak otthont adó épületről az 1940-es években készült fotó 

                                                 
7 Völgyesi Zoltán: Kisvárosi történet. Az 1956-os forradalom és a zsidóelle-

nes megmozdulások Hajdúnánáson. Budapest, 2001. 39–41. 
8 A deportált hajdúnánási zsidók névsorát közli: Halmos Sándor: Emlékezz meg! 

Hajdú-Bihar Megye zsidóságának története napjainkig. Debrecen, 2003. 
9 Vö. Völgyesi Zoltán i. m. 41. 
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2.  AZ OROSZ MEGSZÁLLÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI. A SZOVJET  
HADIFOGSÁGBA HURCOLT HAJDÚNÁNÁSIAK SORSA 

 
A második világháború rendkívüli áldozatokat követelt Magyaror-
szágtól. A mértékadó történészek mintegy 900 ezer főre teszik az 
emberveszteségeket, ami az akkori 14,5 milliós lakosság 6,2%-
ának felel meg.10 Az odaveszett emberéletek számát tekintve Haj-
dúnánás is hatalmas áldozatokat kellett elszenvedjen. Csak 1940-
ben 2496 hajdúnánási férfi vonult be a hadseregbe.11 A háborúban 
elesettek száma közel 600-ra tehető, Draviczky Imre egészen pon-
tosan 573 hősi halott nevét tartalmazó listát állított össze.12 Ez a 
szám az 1941-es népszámláláskor mért 18 770 fős lélekszámhoz 
viszonyítva 3,2%-os veszteséget jelentett. A háború és a háború 
során életüket vesztett katonák mellett további tragédiákkal kellett 
szembenézzenek a város lakói az elkövetkező időkben.  

A háború végén, a Magyarországot megszálló Vörös Hadsereg 
kegyetlenségei és a civil lakossággal szemben nem egyszer szer-
vezetten elkövetett atrocitások okozták sokak halálát. Hajdúnánás-
ról 1944. október 30-án éjjel vonultak ki a szovjetek elől hátráló 
német és magyar csapatok. Másnap, 1944. október 31-én érkezett meg 
a városba a 2. Ukrán Fronthoz tartozó román előőrs, és a szovjet 
33. lövészhadtest gépesített csoportja, továbbá a 27. kozák lovas-
hadtest. Ezután Hajdúnánás a november 1-jén megalakult szovjet 
katonai városparancsnokság közvetlen fennhatósága alá került.13  

A szovjetek megérkezése azonban nem felszabadítás volt, sőt 
további szenvedésekhez vezetett. Az eseményekről személyes él-
ményekkel rendelkező helyiek beszámolói a Vörös Hadsereg ke-

                                                 
10 Romsics Ignác i. m. 270. 
11 Hajdúnánás története. Szerk: Rácz István, Hajdúnánás, 1973. 331. 
12 Draviczky Imre: Századunkban a gyilkos láng már kétszer lobbant. (Haj-

dúnánás népe és a Nagy Háborúk) Hajdúnánás, 1993. 388–395. – H.B.m.L. 
XIV. 18. 2.d. 

13 Völgyesi Zoltán i. m. 43. 
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gyetlenségeit emelik ki. Az egyik visszaemlékezés szerint egy 
hajdúnánási gazdát azért szúrt le egy orosz katona mert elfogyott a 
bora, de nem egy esetben történt nemi erőszak is. A helyiek és a 
megszálló katonák között állandó volt a konfliktus, mivel az amúgy 
békés természetű városlakók sem értékeiket, sem lányaikat, felesé-
geiket nem akarták megosztani a nyíltan fosztogató szovjetekkel. A 
bevonulást követő napokban történt meg Girus András állatorvos 
esete, aki egyedül vette fel a küzdelmet az ellenséggel. Egy szov-
jet tiszt lelőtte az erőszaknak ellenálló feleségét, akit egy kisszék-
kel agyon ütött, majd elvette a fegyverét és még egy orosz tisztet 
lelőtt. Girust csak később tudták elfogni, de a házát felgyújtották.14  

 

 
Katona fotója Hajdúnánás, Tedej megállóhelynél, 1940-es évek 

 

                                                 
14 A megszálló szovjet hadsereg és a helyi lakosság közötti konfliktusokról 

szóló beszámolókat lásd: Draviczky Imre i. m. 230–241. 
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„Kitaszítottak” kiállítás, Hajdúnánás, 2011. 

 
A Vörös Hadsereg legnagyobb rémtette azonban 1944. november 
3-án éjjel következett be. Egy tudatos és szervezett akció során a 
polgári lakosság begyűjtésére, és mint később kiderült hadifog-
ságba szállítására került sor ezen az éjszakán. Katonai alakulatok 
jártak házról házra és összegyűjtötték az otthon talált férfiakat, a 
fiatalokat és az öregeket is. Az egész városra kiterjedő akcióból 
csak egy-két városszéli utca, valamint a tanyák maradtak ki, ide 
ugyanis már nem jutottak el virradat előtt az oroszok.15 Egyes vé-
lemények, s általában a helyiek kollektív emlékezete szerint a szov-
jeteknek a visszaérkező munkaszolgálatosok is segítettek, akik így 
kívántak bosszút állni, mivel azok nem akadályozták meg a depor-
tálásokat.16 Az elhurcolások pontos oka hitelt érdemlően nem bi-
zonyítható, tudjuk azonban, hogy a szovjet hadseregben bevett 
gyakorlat volt polgári személyek fogságba ejtése és hadifogolytá-
borokba szállítása. Szovjet hadifogságba egyébként mintegy 600 
ezer magyar került, többségük katona volt, de a polgári személyek 
száma is elérte a 100–120 ezer főt.17 

                                                 
15 Völgyesi Zoltán  i. m. 44–45. 
16 Draviczky Imre i. m. 248–249. 
17 Romsics Ignác i. m. 270. 
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„Kitaszítottak” kiállítás, Hajdúnánás, 2011. 

 
Az összegyűjtött embereket (közel 500 főt) éjszakára a szülőott-
honba terelték, majd másnap gyalogmenetben irányították őket 
Debrecen felé. A háromnapos út alatt a foglyok úgy tudták, hogy 
néhány hétig lesznek távol, mivel a Hajdúnánást Debrecennel ösz-
szekötő vasúti szakasz helyreállításán fognak dolgozni. A hadifo-
golyként elhurcolt hajdúnánási férfiak Debrecenbe érve a Pavilon 
laktanyába kerültek, ahol akkoriban már valóságos szovjet gyűjtő-
tábor működött. A foglyok közül az 50 év felettieket és a 16 év 
alattiakat, valamint a betegeket szabadon bocsátották, mivel úgy-
sem élték volna túl az előttük álló utat.18 A debreceni tartózkodás 
és a válogatás alatt sok életet mentett meg Masits Sándor hajdúná-
nási fogtechnikus, aki sokakat nyilvánított betegnek. A megmaradt 
nagyjából 350 embert 1944. november 18-án indították el vasúton. 
A hajdúnánási „hadifoglyok” hosszú utat tettek meg Debrecenből 
Románián keresztül a Szovjetunióba, először a moldvai Foksány 
elosztótáborába, majd onnan a Dnyeszter partján fekvő benderi 
                                                 
18 A hajdúnánási férfiak elfogásának és viszontagságos utazásának a történetét 

részletesen leírja Hadas Ferenc, az egyike azon keveseknek, akik visszatértek 
a fogolytáborból. Vö. Hadas Ferenc: Hol sírjaik domborulnak… (Egy túlélő 
emlékezései a hajdúnánási elhurcoltakról) Hajdúnánás, 1991. 19–31. 
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hadifogolytáborba.19 A leírhatatlan körülmények és a rossz bánás-
mód következtében az ártatlanul elhurcolt, polgári személyként 
hadifogságba került mintegy 350 emberből alig 20-an maradtak 
életben és tértek haza. A hajdúnánásihoz hasonló esetre csak Nyír-
egyházán volt példa, ahol szintén ugyanazon a napon, 1944. no-
vember 3-án fényes nappal folyt a begyűjtés.20 

 
 
3.  LESZÁMOLÁS A „BELSŐ ELLENSÉGGEL”. KITELEPÍTÉSEK  

ÉS INTERNÁLÁSOK A RÁKOSI-KORSZAKBAN  
 
A második világháború után a rövid koalíciós időszakot követően 
a Rákosi-korszak kegyetlen évei köszöntöttek Magyarországra. Az 
elvakultan Moszkvát másoló, szovjet típusú gazdaság- és társada-
lompolitikát szorgalmazó diktatúra rengeteg ember életét tette 
tönkre. A rendszer legfőbb ellenségei a korábbi „uralkodó osztály” 
tagjai voltak, akik ellen minden eszközzel, koncepciós perekkel és 
internálással is igyekeztek fellépni. Az elítéltek nem követtek el 
bűncselekményt, mindössze veszélyesek voltak a fennálló hata-
lomra nézve. A tömegessé váló politikai perekben a korszak egé-
szét tekintve mintegy 300 ezer embert hurcoltak meg.21 

A rendszer ellenségeihez tartoztak az egyházi személyek, az ún. 
„klerikális reakció”, valamint a módosabb parasztok, a vidék te-
kintélyes gazdái, a „kulákok” is. Az egyház képviselői a „dolgozó nép” 
ellenségei voltak, míg a kulákság politikai befolyása a „falusi osz-
tályharc” és a termelőszövetkezeti mozgalom sikerét veszélyeztette. 
Kuláknak minősítettek minden 25 holdon felüli közép- és gazdagpa-
rasztot, összesen mintegy 71 ezer családot, és különadókkal, gazda-
sági épületeik, gépeik elvételével, a képviselőtestületekből történő 

                                                 
19 Völgyesi Zoltán i. m. 45–46. 
20 Uo. 46–47. 
21 Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon 1945–1989. Kalocsa, 1993. 143. 



A HAJDÚNÁNÁSI „KITASZÍTOTTAK” CÍMŰ TÁRLAT TÖRTÉNELMI HÁTTERE 179

kizárásukkal és minden más adminisztratív eszközzel sújtották őket. 
Hivatalos nyilvántartásuk érdekében külön kuláklisták készültek.22 

A rendszer ellenségeivel szembeni fellépés eszköze volt a kon-
cepciós perek mellett az internálás is. A legnagyobb internáló tábor 
Kistarcsán volt, a leghírhedtebb recski tábor működésének kezdete 
1950-re tehető. Az internáló táborok száma megközelíthette a 100-
at, míg a fogolylétszám 1953-ban 44 000 körül lehetett.23 

 

 
Az egykori tedeji tábor kerítésén elhelyezett tábláról készített fotó  
(A tábla Apatini Ferenc Illés a tulajdona, jelenleg a Terror Háza  

Múzeumban található) 
 

Hajdúnánáson a Rákosi korszak leginkább azokat a gazdákat tette 
tönkre, akiket hivatalosan is kuláknak bélyegeztek, valamint azo-
kat hurcolta meg, akik az 1945 előtti időszakban vezető pozíciókat 
töltöttek be.24 Nem egy esetben azonban teljesen ártalmatlan, a ko-

                                                 
22 A kulákokkal szembeni fellépésről és az adminisztratív intézkedésekről 

bővebben: Kávási Klára: Kulák-lista. Budapest, 1991. 28–34. 
23 Dessewfy Tibor–Szántó András: Kitörő éberséggel. Budapest, 1989. 14. 
24 A hajdúnánási kulákokkal szembeni bánásmódról részletesebben: Dra-

viczky Imre: Kulákok, kuláksorsok Hajdúnánáson 1946–1956. Hajdúná-
nás, 2006.; valamint: Kajári Erzsébet: Hajdúnánási „kulák-ügy” 1951-
ben. In: Trezor 1. A Történeti Hivatal Évkönyve 1999. Szerk. Gyarmati 
György, Budapest, 1999. 209–230. 
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rábbi veszteségek miatt megtört, lelkileg sérült, vagy beteg emberek 
is célkeresztjébe kerülhettek a hatalomnak. Erre került sor 1954-
ben, amikor egy testvére elvesztését feldolgozni nem tudó, koráb-
ban az Idegklinikán is kezelt 30 éves hajdúnánási nő, Varga Zsu-
zsanna konfrontálódott az állampárttal. Zsuzsanna bátyja azok kö-
zött volt, akiket 1944. november 3-án éjszaka elhurcoltak az oro-
szok és tíz év elteltével is visszavárta, sőt több ízben látni vélte. A 
konfrontáció fő oka az volt, hogy a lelkileg megviselt és idegileg 
teljesen kimerült nő attól sem riadt vissza, hogy nyíltan szidal-
mazza a népi demokráciát és azokat, akik a testvérét elvitték.25  

Az eddigieken túlmenően arról is szólni kell, hogy a politikai 
perek és az internálások mellett az állami terror nem egy esetben 
csoportos kitelepítést is alkalmazott. Ennek a legismertebb példái 
a budapesti és nagyvárosi kitelepítések voltak, de ugyanebbe a 
körbe tartoztak a hortobágyi kényszermunkatáborok is. A déli ha-
társávból a Hortobágyra történő kitelepítés 1950. június 23-án 
kezdődött.26 A közvetlen előzmény külpolitikai természetű volt és 
a szovjet-jugoszláv viszony megromlására vezethető vissza. A fe-
nyegetettség érzése annyira eluralkodott a pártvezetésben, hogy 
1950. július 1-jén 6 megyét érintő, 17 járásból és 300 községből 
álló határsáv került kijelölésre, ahonnan azokat, akiket nem talál-
tak megbízhatónak, családostól telepítettek ki.27 Az elhurcolt férfi-
ak, nők és gyerekek a tiszántúli állami gazdaságok köré szervező-
dő szociális táborokba kerültek, ahol embertelen körülmények kö-
zött tartották, és kényszermunkára kötelezték őket.  

Ilyen kényszermunkatábor működött 1951-től 1953-ig a Hajdú-
nánás mellett fekvő Tedejen, az állami gazdaság telephelyén is. A te-
lepeseknek nevezett rabok őrzéséről a rendőrségen belül létrehozott 
különleges erők („K” őrsök) gondoskodtak, brutális fellépésük, ke-
gyetlenkedéseik a rendszer újabb arcát mutatták meg. A tábor 1951. 
                                                 
25 Varga Zsuzsanna ügye. – H.B.m.L. XXV. 23/b. 3.d. [A Hajdú-Bihar Me-

gyei Főügyészség iratai 1951–1978.] 
26 Hantó Zsuzsanna: Kitiltott családok. Budapest, 2009. 164. 
27 Uo. 153. 
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december 7-én kezdte meg működését 343 rabbal, de a Tedejen fog-
va tartott kitelepítettek száma már 1951. december végére 661-re 
emelkedett.28 Jelenleg a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba El-
hurcoltak Egyesületének köszönhetően több mint 700 egykori tedeji 
rabról van tudomásunk. A 12 szögesdróttal elkerített hortobágyi tá-
bor felszámolására csak Sztálin halálát követően kerülhetett sor.29   
 

 
A tedejpusztai rabtábor emlékműve 

                                                 
28 Apatini Ferenc Illés: Túléltük. Internálótáborban a hajdúnánási Tedejpusz-

tán 1951–1953-ban. Debrecen, 2009. 19. 
29 A hortobágyi táborok történetéhez lásd: Telepessors. Szerk. Saád József. 

Budapest, 2005.; Hortobágyi kényszermunkatáborok 1950–1953. Az áldo-
zatok emlékére. Szerk. W. Balassa Zsuzsa–Dr. Hajdú Mária–Dr. Vecsernyés 
Jolán (Kiadja a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesü-
lete) Budapest, é. n.; 60 év 1950–2010. A hortobágyi kényszermunka-
táborok áldozatainak emlékére. (Kiadja a Hortobágyi Kényszermunkatábo-
rokba Elhurcoltak Egyesülete) Budapest, 2010.; Kitaszítottak I–II–III.; Bu-
dapest 2002.; Hantó Zsuzsanna: Kitiltott családok. Budapest, 2009.; Gulyás 
Gyula–Gulyás János: Törvénysértés nélkül… Debrecen, 1989.; Buczkó Jó-
zsef: A tedeji Gulág. Hajdúsági Tükör. 2008. december 15.; Varjasi Imre: 
Megszenvedték. Tények, adatok és források a XX. század második felének 
Hajdú-bihari áldozatainak, meghurcoltjainak történetéhez. Debrecen, 2011. 
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4.  AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS KÖVETKEZMÉNYEI.  
A HAJDÚNÁNÁSI ELÍTÉLTEK SORSA 

 
A megelőző időszak kegyetlenségei folytán az 1956-os forrada-
lomból Hajdúnánás is kivette a részét, majd a Kádár-rendszer meg-
torlásának az erejét is a saját bőrükön tapasztalták meg a helyiek. 
A vidék forradalmát leginkább az idézte elő, hogy az erőszakos té-
eszesítés, a korábban megbecsült, módosabb parasztság üldözése, 
a vidék szellemi életében központi szerepet betöltő egyházi sze-
mélyek meghurcolása, továbbá a nyílt erőszak rendkívüli engedet-
lenséghez vezetett. 

A forradalom kitörése Hajdúnánáson 1956. október 26-án kö-
vetkezett be. Péntek délelőtt volt és a helyi gimnazisták diákbi-
zottságot alakítottak és tanáraikkal együtt összeállították 34 pontos 
követeléseiket. A 18. pontban a szovjet csapatok kivonása mellett 
a Szovjetunió táboraiban szenvedő hadifoglyok szabadon bocsátá-
sa szerepelt, ami arra utal, hogy több mint egy évtized elteltével is 
elevenen élt az a bizonyos novemberi éjszaka a város emlékezeté-
ben. A városközpontban több száz fős tömeg gyűlt össze és heves 
tüntetés kezdődött. Végül Cselényi Csuja Lajos földműves vezeté-
sével az épületekről és a szovjet emlékműről leverték a vörös csil-
lagot, majd behatoltak a Tanácsháza épületébe és le akartak szá-
molni a helyi pártvezetőkkel. A tagosító bizottság korábbi elnökét, 
Bundik Vince tanácselnök-helyettest bántalmazták is.30 A helyi 
pártvezetők mellett a hajdúnánási zsidóságot is inzultusok érték, 
mivel sokan őket is felelőssé tették családtagjaik 1944 őszén tör-
tént elvesztéséért.31  

Október 26-án, a délutáni órákban egy tehergépkocsi (a helyi 
emlékezet szerint egy traktor) segítségével a főtéren álló szovjet 
emlékművet is ledöntötték, majd elénekelték a Himnuszt. Később 
eltévedt orosz tankok jelentek meg a városban, amik a Polgár–
                                                 
30 Az 1956-os forradalom kitöréséhez lásd: Völgyesi Zoltán i. m. 90–95. 
31 Uo. 97–113. 
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Miskolc felé vezető utat igyekeztek megtalálni és hidegen hagyta 
őket a helyi forradalom. Nem állt szándékukban beavatkozni a he-
lyi eseményekbe és miután az oroszul jól beszélő Ricsei Balázs 
útba igazította őket, tovább is mentek. Másnap megalakult a helyi 
forradalmi bizottmány, az elnöke Szilágyi Gyula, a titkár Ricsei 
Balázs lett.32 A következő napokban a közrend helyreállítása állt a 
középpontban és az egész város a budapesti eseményekre figyelt. 
A szovjet hadsereg beavatkozásával és a forradalom leverésével 
azonban a hajdúnánási ellenállás sorsa is megpecsételődött. 

 

 
Hajdúnánás városközpontjának látképe az 1950-es években 

 
Az ezután következő megtorlás újabb megpróbáltatásokkal járt. 
Hajdú-Bihar megyében 1957 és 1959 között 787 fő ellen indult el-
járás, akik közül 658 fő egyértelműen ötvenhatos forradalmárnak 
tekinthető. A megye településeit tekintve átlagosan 8 személyt 

                                                 
32 Völgyesi Zoltán: Az 1956-os forradalom és megtorlás Hajdúnánáson. Tör-

téneti Tanulmányok II. A KLTE Történelmi Intézetének kiadványa. Deb-
recen, 1993. 140–141. és 144. 
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fogtak perbe. 104 fő debreceni volt, Hajdúböszörményben 19 főt, 
Hajdúszoboszlón 26 főt vádoltak meg, míg Hajdúnánáson 43 sze-
mély ellen indult eljárás.33 Hajdúnánásiak kivégzésére ugyan nem 
került sor, de súlyos ítéletek születtek, nem egyszer több éves bör-
tönbüntetést kellett letölteniük a bűnösnek talált vádlottaknak.34 
 

 
Röplap, Hajdúnánás, 1956. november 

                                                 
33 Valuch Tibor: „Ötvenhatosok”. Debrecen, 1996. 21. 
34 A hajdúnánásiak ellen indult perekről és a kiszabott ítéletekről részlete-

sebben: Völgyesi Zoltán i. m. 168–184. 
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5.  A TERMELŐSZÖVETKEZETI TERMELÉS MEGINDULÁSA  
HAJDÚNÁNÁSON. A „KULÁKVILÁG” FELSZÁMOLÁSA.  
A TERMŐFÖLD KÖZÖS TULAJDONBA VÉTELE 

 
A vidéki társadalom számára a második világháború után a legna-
gyobb változást a földreform jelentette. A föld nélküli tömegek 
régi követelése vált valóra 1945 márciusában, a földosztásról szóló 
rendelet megjelenésével. Az agrárszerkezet teljesen átalakult, 5,6 
millió hold tulajdonjoga cserélt gazdát és így a nagybirtok és a kö-
zépbirtok gyakorlatilag megszűnt létezni. Az összes föld 35%-át 
osztották szét a zömmel „újbirtokosnak” számító mintegy 642 000 
igényjogosult között.35 

Igaz ugyan, hogy az Alföldön hagyományosan jóval apróbb 
birtokok alakultak ki és a nagybirtokok túlsúlya főként a Dunán-
túlra volt jellemző, de a földosztás során itt is jelentősen átalakult 
a birtokstruktúra. Tekintve, hogy az igényjogosultak nagy száma 
mellett nem volt elegendő a kiosztható föld, nem egy esetben visz-
szaélések és jogtalan földfoglalások is történtek. 

 

 
Tsz tagok egy vetőgépet állnak körbe, Hajdúnánás, 1950-es évek 

                                                 
35 Romsics Ignác i. m. 284. 



CSISZÁR IMRE 186

 
Mezőgazdasági betakarítógép (kombájn) április 4-i felvonuláson.  

Hajdúnánás, 1960-as évek eleje 
 
Nem volt ez másként Hajdúnánáson sem, ahol már a rendelet megje-
lenésekor működött a Földigénylő Bizottság, Pálóczi Imre vezetésé-
vel. A földosztás a hajdúnánási határ 10%-át érintette és az 1000 
holdnál nagyobb birtokokon túl néhány gazdagparaszti birtok is ál-
dozatául esett. Az igényeket azonban így sem lehetett kielégíteni, a 
jogosultak alig 1/5-e kapott földet, a nánási újbirtokosok száma 416 
fő volt, akik között összesen 3781 hold került szétosztásra.36  

A Magyar Kommunista Párt politikai célja azonban nem a kis-
birtokos egzisztenciák létrehozására, sokkal inkább a szovjet típusú 
mezőgazdaság kialakítására irányult. A radikális földosztás szor-
galmazása mindössze a szegényparasztság megnyerése miatt volt 
fontos, a valódi szándék már ekkor is a kollektivizálás volt, amit 
Rákosi Mátyás 1948. augusztus 20-ai kecskeméti beszédében hir-
detett meg. 1948. december 18-án megjelent az erről szóló rende-
let is, de a folyamat lassúságát jelzi, hogy 1949 nyarára még csak 

                                                 
36 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István, Hajdúnánás, 1973. 391–392. és 

394. 
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584 csoport működött az egész országban, bár az év végéig mint-
egy 1300 termelőszövetkezet, illetve termelőszövetkezeti csoport 
jött létre.37 A termelőszövetkezeti csoportok (tszcs) a korábbi föld-
műves-szövetkezetek társulásai voltak. 

1948-ban Hajdúnánáson is megalakult az első szocialista közös 
gazdaság 60 tag egyesülésével, 570 katasztrális holdon. A gazda-
ság helyzetéről, körülményeiről gyakorlatilag nem maradt írásos 
forrás, egyes visszaemlékezésekből tudjuk, hogy feltehetőleg Bocs-
kai nevét viselte és Gyulai András vezetésével jött létre.38  

 

 
Felvonulás Hajdúnánáson, 1949. április 4-én 

                                                 
37 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 

2002., 313., illetve: Szakács Sándor: A földreformtól a kollektivizálásig 
1945–1956. In: A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadulásától 
napjainkig. Szerk. Gunst Péter, Budapest, 1998. 333. 

38 „Még azt megelőzte, valamilyen Bocskai néven létrehozott Gyulai András 
képviselt valami kis társulás. Én úgy emlékszem, hogy az volt legelébb, 
valahol ott a pusztán. […] Nem lett ebből semmi, vagy nem tudom, vala-
meddig működött, de nem tudott ez létre vergődni. Csak ilyen kezdeménye-
zésnek maradt.” – Varga Sándor interjú. (Hajdúnánási Rákóczi Tsz alapító 
tag: 1960; téeszelnök: 1963–1984) Készítette: Csiszár Imre. Hajdúnánás, 
2008. 
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1949. december 21-én, Sztálin születésnapján született meg a 
December 21, 1950. február 25-én a Micsurin és 1950 őszén a 
Táncsics Tsz, 1949-ben alakult a Dózsa Tsz és a Haladás Tsz. Az 
1950-es évek elején újabb termelőszövetkezetek keltek életre, 
1952-ben szerveződött a Petőfi és a Kossuth Tsz, és 1955-ben ala-
kult meg a Szikra. 39 A hajdúnánási termelőszövetkezeti rendszer a 
város mellett, Tedejen működő állami gazdasággal egészült ki, 
ahol 1951 és 1953 között kényszermunkatábort működtettek. 

 

 
 

 
                                                 
39 Hajdúnánás története. Szerk.: Rácz István, Hajdúnánás, 1973. 412. 

Körmös traktor.  
Hajdúnánás, 
1950-es évek 

 

 
 
Mezőgazdasági 
munkák. 
Hajdúnánás, 
1960-as évek 
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Az 1956-os forradalom következtében a Petőfi Tsz feloszlott, 
és a tagság jelentős része kilépett a közös gazdaságokból. A forrada-
lom bukását követően, a szövetkezetesítés harmadik hulláma Hajdú-
nánáson is eredményes lett. A termelőszövetkezetek életében azon-
ban jelentős változásnak tekinthető, hogy a korábbi December 21 
Tsz nevét, Sztálin megítélésének módosulására tekintettel meg kel-
lett változtatni. A szövetkezet új neve „Új Élet” lett, és 1957 folya-
mán újabb közös gazdaságok is alakultak: a Bocskai és a Jókai Tsz.40 
A kollektív mezőgazdaság helyi kibontakozását nehezítette viszont, 
hogy tiltakozásul a parasztság jelentős része passzív ellenállásba 
kezdett, nem vetett el, és a szövetkezetben sem vette fel a munkát.41  

Végül azonban az állam érvényre tudta juttatni az akaratát és 
1960 decemberére a hajdúnánási gazdák (többnyire csak a család-
fők) 80%-a aláírta a belépési nyilatkozatot és ezzel a tagok száma 
elérte 3200-at, és a termelőszövetkezetek területe 28 500 holdra 
emelkedett.42 A termelőszövetkezeti rendszerben az eredeti struk-
túrához képest több ízben is jelentős változások következtek be: 
1959 végén a Kossuth Tsz és a Táncsics Tsz egyesülésével meg-
alakult a Lenin Tsz, majd létrejött a módosabb gazdákat tömörítő, 
„kulák” téesznek, vagy „bőrkabátos” téesznek nevezett, hatéko-
nyan működő Rákóczi Tsz is. 1962-ben a Bocskai Tsz beolvadt a 
Micsurin Tsz-be, és végül 1977. január 1-jén a Lenin Tsz, vala-
mint a Rákóczi Tsz egyesüléséből megszületett a Béke Tsz.43 A 
jelzett változások mind-mind a hatékonyság növelését célozták és 
egyértelműen a szervezeti és területi integráció irányába mutattak. 
 

                                                 
40 Csiszár Imre: Termelőszövetkezetek Hajdúnánáson. Debreceni Szemle 2007: 

2. szám, 220. 
41 A forradalom után, a kezdeti időben a szövetkezeti tagság mindössze 

68%-a kezdett el dolgozni. – Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István, 
Hajdúnánás, 1973. 414. 

42 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István, Hajdúnánás, 1973. 414. 
43 Draviczky Imre: Hajdúnánás tanyavilága. I. rész. Élet a pusztán. 1991. 

145. – H.B.m.L. XIV. 18. 2.d. 
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III. A KIÁLLÍTÁS BELSŐ KIALAKÍTÁSA 
 
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy Hajdúnánás kihívásokkal teli 
történelme és a XX. században meghurcolt áldozatok emléke miért 
bír különös jelentőséggel a város lakói, illetőleg a városhoz kötő-
dők számára. Ez a történelem nem pusztán helytörténet, ez a törté-
nelem a XX. századi magyar köztörténet szerves részének tekint-
hető és kiállításunk egyik fő szakmai célja is éppen ennek az iga-
zolása. A tárlat önmagában is bizonyítja, hogy egy viszonylag kis 
közösség XX. századi tragédiáját nem lehet elszigetelten kezelni, 
mert pontosan körülhatárolható helye van a nemzeti emlékezetben, 
és szervesen illeszkedik a magyar történelem menetébe.  

A kiállítótér átgondolt felosztásának, a jól megtervezett helyki-
használásnak és a megfelelő adottságokkal rendelkező helyiségnek 
köszönhetően a tematikus elkülönítés és az egyes egységek szín-
vonalas kialakítása egyidejűleg valósult meg. A látogatók aktív 
bevonásának, az élethű kompozícióknak és a modern technika ál-
tal biztosított páratlan lehetőségeknek köszönhetően interaktívvá 
váló kiállítás kitűnően szemlélteti és kelti életre egy letűnt kor 
hangulatát.  

A deportálásokat egy vagonbelső szimbolizálja, benne a földön 
fekvő elhurcoltak és a folyamatosan zakatoló vonat jelképezi az 
utazás nyomasztó egyhangúságát, az állati sorba taszított emberek 
kilátástalanságát. Itt került kiállításra a tárlat egyik legértékesebb 
darabja, egy eredeti sárga csillag is. Az 1944. november 3-án éjjel 
összegyűjtött és polgári személyként hadifogságba hurcolt embe-
rekre egy barakkbelső emlékeztet. Az itt található tárlóban eredeti, 
pártállami kitüntetések tekinthetők meg az 1950-es évek első felé-
ből, vele szemben egy rácsos ablak mögött, egy vörös csillag kö-
zepén, fehér betűkkel azoknak az elhurcolt civileknek a névsora 
fut, akik életüket vesztették a megpróbáltatások során. A tedeji ra-
boknak, a Hortobágyra kitelepített családoknak állít emléket az a 
belső tér, amelyben egy rácsos ablak, egy emeletes ágy és egy ko-
rabeli, láncon függő lámpa jelképezi a társadalomból kitaszított 
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emberek nyomorúságát. Az 1956-os forradalom jelképe a kiállítá-
son megtekinthető eredeti szovjet emlékmű, a lyukas zászló, a fa-
lon magasodó szintén eredeti vörös csillag, valamint a megtorlást 
szimbolizáló kifüggesztett pufajkák hosszú sora. Ehhez kapcsoló-
dik a tárlat egyik legszembeötlőbb darabja, egy MÁVAG T-20-as 
traktor, amely a hagyomány szerint először kísérelte meg a szovjet 
hősi emlékmű ledöntését. A vaskerekes traktor a szövetkezetesítés 
korai szakaszához is köthető, hiszen az 1950-ben, hazánkban ta-
lálható 13 ezer traktor többsége is ilyen, vagy ehhez hasonló „kör-
mös” traktor volt.44 

A kiállításhoz felhasznált technikai kiegészítők, digitális kép-
keretek, projektorok, kivetítők, s a rendkívüli alapossággal beállí-
tott világítótestek mind-mind a XXI. századi megjelenítést, a láto-
gatók megdöbbentését és elgondolkodtatását célozzák. Az iPad-ek 
segítségével lehetővé vált az is, hogy bárki saját kezűleg is megte-
kinthesse a különböző áldozatok névsorait, valamint a kiállítás ki-
alakításával párhuzamosan folyó levéltári kutatások eddig feltárt 
eredményeit. Az érintő képernyős megjelenítés a látogatókat aktív 
bekapcsolódásra, önálló információszerzésre, és keresésre ösztön-
zi, ami nagyban segíti a témában való elmélyedést, a múlt alapo-
sabb megértését. 

A történelmi ismertetők és az eredeti dokumentumok bemuta-
tása mellett arra is törekedtünk, hogy a szemtanúk és az áldozatok 
visszaemlékezései meghallgathatóak legyenek. Erre leginkább a 
szovjet hadifogságba hurcolt polgári személyeknek emléket állító 
barakkbelsőben van lehetőség, ahol a kiállítótér hatásos kompozí-
cióját a folyamatosan hallható visszaemlékezések teszik emberkö-
zelivé és hátborzongatóvá. Mindemellett a tárlókban látható erede-
ti emléktárgyak, egyedi installációk teszik kézzel foghatóvá a so-
káig elhallgatott, pusztán a helyi közösség kollektív emlékezeté-
ben élő múlt hiteles történetét. 

                                                 
44 Romsics Ignác i. m. 353. 
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„Kitaszítottak” kiállítás, Hajdúnánás, 2011. 
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A kitűzött célok maradéktalanul teljesültek, a vizsgált időszak 
reflektált, eredeti forrásokra épülő bemutatása, a tárgyi emlékek 
kiállítása és a modern technika által lehetővé tett digitális informá-
ció-átadás ötvöződése a történelmi múlt megismerésének olyan le-
hetőségét nyújtja, amely kiállításunkat nemcsak regionális, de or-
szágos, sőt határokon átívelő érdeklődésre is érdemessé teheti. 

Ki kell emelnünk azt is, hogy a hivatalos szervek, katonai és ál-
lami hatóságok által szervezetten végrehajtott elhurcolások és erő-
szakos, nem egy esetben emberéleteket követelő cselekmények a 
helyi közösség kollektív emlékezetében máig élő, eleven történe-
lemként őrződtek meg; de az ünnepélyes megemlékezés, a nyílt 
főhajtás, vagy egyes, vitathatatlanul megtörtént esemény nyilvá-
nos említése is elképzelhetetlen volt egészen a rendszerváltásig. 
Igaz ugyan, hogy az azóta eltelt két évtized jóval nyitottabb volt és 
szabadabb teret engedett a múlttal való szembenézésnek, de a tör-
ténések tudományos igényű feldolgozása és főként az eredmények 
széles körű bemutatása és megismertetése ez idáig váratott magára.  

A „Kitaszítottak” című kiállítás megvalósítása nemcsak az ál-
dozatok, illetve az eseményeket túlélő, vagy azokat gyermekként 
átélt idősebb generációk előtti tiszteletadás méltó kifejezése miatt 
volt elengedhetetlen. A történelmi múlt hiteles megismerése a gyö-
kereit kereső fiatal nemzedék, s főként a szellemi és erkölcsi fejlő-
désben lévő gyermekek szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.  

Hajdúnánáson már régóta hagyománnyá vált, hogy minden év 
november 3-án fáklyás felvonulás keretében emlékeznek meg a 
szovjet hadifogságba hurcolt férfiakról. Kiállításunk azzal, hogy 
minden tekintetben méltó emléket állít az ártatlan áldozatoknak, 
egyúttal emlékezethellyé is vált, hiszen 2011. november 3-án, a 
megnyitás alkalmával több száz hajdúnánási polgár fáklyás felvo-
nulása vezetett a helytörténeti gyűjtemény bejáratához. Remélhe-
tőleg a „Kitaszítottak” című kiállítás hosszú évekig eredményesen 
szolgálja majd a helyi társadalmat és a történelmi múlt iránt érdek-
lődő szélesebb nagyközönséget, lehetővé téve egy letűnt kor meg-
ismerését, s az áldozatok előtti főhajtást. 
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A kiállítás végső üzenete azonban, a páratlan részletességgel 
bemutatott tragédiák, a kétségbe vonhatatlanul megtörtént ször-
nyűségek ellenére is egyértelműen pozitív. A különböző diktatú-
rák embertelen elnyomását, a társadalom különböző csoportjait ért 
megfélemlítést és nyílt erőszakot bemutató tárlat azt üzeni min-
denkinek, főként a most felnövő nemzedékeknek, hogy az a kö-
zösség, amely ilyen rövid idő alatt ennyi traumát kellett átéljen és 
ennyi veszteséget kellett elszenvedjen, és mégis, minden nehézség 
ellenére talpon tudott maradni, az bátran, félelem nélkül nézhet a 
mégoly kiszámíthatatlan jövőbe. 

 
* 

   
A kiállítás helye: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény. 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz.  

Bővebb információ: www.kitaszitottak.hu  
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