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„Rákosi Mátyás én is a tied vagyok! 
Viselem az ötágú csillagot! 
Rá van írva az ötágú csillagra, 
Rákosi Mátyás nem hagylak el soha!” 

   (A Sztálin-tangó falusi - Rákosi-csárdás - változata.)  
 

Debrecen, 1956/I. 

Az önbírálat: a kommunisták gyónása 

 

 A címben foglalt mondatot Kádár Jánosnak tulajdonítják. A magyar történelemben 

több alkalommal is sort kerítettek ilyen kisebb-nagyobb gyónásra, gyónásokra. Sajnos nem sok 

érzékelhető eredménnyel. Célul azonban mást tűztem ki. Körbe szeretném járni az 1956-ban 

Debrecenben levő magyar katonai alakulatok, a Magyar Néphadsereg adott év őszén vállalt 

szerepét. Tevékenységüket, vállalásukat nem érthetjük meg teljesen a közelebbi és távolabbi 

előzmények bemutatása nélkül. Talán érdemes az ország és a város 1956 közeli és távolabbi 

múltjára szánni kis figyelmet, hogy a 60 évvel ezelőtt történteket talán kicsivel jobban 

érthessük. Az események Debrecenben is jártak személyi áldozatokkal, akiknek adatait eddig 

sehol sem gyűjtötték - remélhetően majdnem - maradéktalanul egybe. Minden bizonnyal 

megérdemlik, hogy a kerek évforduló alkalmából ebben a formában is tisztelegjünk előttük! 

 1956-tól kicsit 

távolinak tűnhet időben a 

II. világháború, de ha 

belegondolunk akkor az alig 

több mint tíz év történelmi 

léptékkel alig egy pillanat, 

vagy annak csupán tört 

része. Lényeges, hogy 

Magyarország másodszor is 

háborút vesztett. Egyre 

világosabban rajzolódott ki 

a valóság: hazánk 

földrajzilag a továbbiakban 

is történelmi önmagával 

lesz határos. Régi-új 

szomszédjaink pedig változatlan módon viszonyulnak majd hozzánk. Az un. „keleti tömb” 

országai közé kerültünk, bár ebből akkor még sok következtetést levonni nem lehetett (pl. 

Ausztria is szovjet befolyási területnek számított). Igaz a nemzetközi jog védelmében lehetett 

valamelyest bízni, bár jobb lett volna, ha erre nem kerül sor. A békeszerződés megkötése aztán 

világossá tette mennyi hadisarcot kiknek és milyen ütemben fogunk fizetni. Ezt a tartozást 

akkoriban már finomabb kifejezéssel háborús jóvátételnek nevezték. A törlesztésbe később 

direkt formában is bevonták az állampolgárokat a békekölcsön jegyzésével. Ezek vásárlását 

enyhe presszióval is ösztönözték. A tényekhez tartozik, hogy aztán sorsolásos formában, 

Forrás: MH 5. BILDD Könyvtára Dokumentumtár 



2 
 

nagyobbrészt névértéken fizették vissza. (Kicsit sokára, mert személyes emlékem szerint a 70-

es évek elején még rendszerint közölték a lapok a kihúzott sorszámokat.)  

 
A harmadik Békekölcsön 100 forintos nyereménypapírja, 1952 

Múltból a jövőbe. 50 éves az OTP Bank. 

Kiállításkatalógus, Magyar Nemzeti Múzeum, 1999, 18. oldal. 

Fotó: Képessy Bence Forrás: mek.oszk.hu 

 

A gazdaság állapota nagyon háborús képet mutatott. Termelőeszközeinket (beleértve az 

igaerőt), infrastrukturális javainkat, vagy az állampolgárok személyi tulajdonát - 

különösképpen, ha mozdítható volt - korábbi szövetségesünk és későbbi legnagyobb 

szövetségesünk is mondhatni szemérmetlen módon vette igénybe, vagy éppen sajátjaként 

vitte ki tudja hova magával. Akadt olyan dunántúli település, ahol az 1945-ös tavaszi munkákra 

egy (azaz 1 darab!) ökör állt az egész falu rendelkezésére. Minden kellemetlenség dacára egy 

nagyon fontos dolog történt: véget ért a háború! 

 A béke beköszönte felemás módon érte Magyarországot. 1944 végén Debrecenben 

már a demokratikus hadsereg szerveződött (hadifoglyokból), a Dunántúlon pedig még a „régi” 

hadsereg szó szerint élet-halál harcot folytatott. Bár ide kívánkozik az a mértékadó 

történészektől a legutóbbi időben elhangzott vélekedés is, miszerint a demokratikus hadsereg 

tagjait akár továbbra is hadifogolynak tekinthetjük… Bárhogyan történt, 1945 áprilisában 

hozzá kezdtek a romeltakarításhoz, kárelhárításhoz, de megkezdődött az új világrend 

alapjainak lerakása is. Immáron az egész országban. (Pártok szerveződése, földosztás, 

választási előkészületek.) Mindez bőséges feladatot szabott csaknem minden embernek. Az 

újjáépítés eredményesen folyt. Az akkori Magyarország éves GDP adata éveken keresztül fej-
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fej mellett haladt a szomszédos Ausztria GDP mutatójával. A Kánaán ugyan nem jött el, de 

naponta látszott az újjáépítés érdekében végzett tevékenység eredménye. Minden arra 

vallott, hogy néhány év elmúltával a szenvedésnek, nélkülözésnek legfeljebb az emléke marad 

csak. 

 
Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21. Református Kollégium Oratórium  

Forrás: Multimedia History of Hungary and Finland lasarus.elte.hu 

 Azonban nagyon igaza volt korábban József Attilának, hiszen: „mint egy halom hasított 

fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát”. A nem régi 

legnagyobb győztes Szovjetunió megnyerte a háborút, de a béke dolgában vesztésre állt. 

Leginkább korábbi szövetségesei előtt. Problémák akadtak a birodalmon belül és kívül is. 

Ráadásul egyszerre. Ezért Joszif 

Visszarionovics Sztálin (Gori, 1878. december 

18. – Moszkva, 1953. március 5.), - akit 

ekkorra egyszerűen csak a „tévedhetetlen” 

előnévvel illettek környezetében -, azonnal 

szükségét érezte, hogy a frissen szerzett 

birodalmi holdudvarához tartozó országokat 

a Szovjetunióval való szorosabb kapcsolatra 

késztesse. Előbb csak mézesmadzaggal, 

később szükség szerint akár pöröllyel is. Az 

egész dolog mérlege itt kezd nagyon 

bonyolulttá válni. Nevezett úr intelligenciája 

ugyanis tagadhatatlan, bár az is igaz, hogy 

személyisége számos hibát mutatott. 

Biztosan voltak elévülhetetlen érdemei, de 

ekkorra (az 1940-es évek második felére) 

saját hazájában is rettegett emberré vált. A 

generalisszimusz saját népének is komoly 

hányadát küldte általában öt, de inkább tíz 

évre lágerekbe (GULAG). Mai 

gondolkodásunk szerint szinte 

semmiségekért. Lenin proletárdiktatúráját ügyesen átalakítva a proletárdiktatúrából 

egyszerűen lenyelte a szó előtagját. Ami maradt belőle, arról számtalan művészeti ág rengeteg 

alkotása számol be. Taglalni nem is szükséges! (Idekívánkozik, hogy Adolf Hitler is volt az év 

embere egy olyan országban, amelyikről azt el sem tudnánk képzelni. Könnyen kiderül. 

Forrás: politikapedia.hu/sztalin-joszif-visszarionovics 
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Nyomozzon utána, aki szeretne!) Ráadásul a két nevezett személy bizonyos fokú csodálatot is 

tanúsított a másik iránt… J. V. Sztálin harmadik világháborút látott vízióiban. Erre készítette fel 

saját birodalmát (kegyetlen vasmarokkal), majd egyre inkább erre ösztönözte a birodalmi 

holdudvart is.  

 
Kékcédula, 1947 Forrás: Örökségtár sulinet.hu 

Hazánkban a kesztyűs kezű politika 1948-ig, a fordulat évéig tartott. A demokratikus eszközök 

nem hoztak a birodalomnak kedvező eredményt, más módszerekhez kellett fordulni. Ebben 

az évben zajlottak a „kékcédulás választások”. A választásokat a koalícióba tömörült négy párt 

(MKP, SZDP, NPP, és FKgP.) nyerte meg. Biztosra kellett menni, így a baloldali blokk párjai 

gyorsan és hatékonyan szorították ki a hatalomból riválisaikat. Nem mindig - sőt talán 

sohasem! - demokratikus eszközöket latba vetve. 1948 nyarán a legnagyobb erőt képviselő 

Kommunista és Szociáldemokrata Párt egyesült.  
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A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) alakuló ülése Forrás: A pártállam kialakulása e-kompetencia.si 

Az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) nevet vette fel. Az új párt vezetője Rákosi Mátyás lett. 1949 

május 15-én új, most már szovjet típusú választásokat tartottak. Csak egy párt indult és a 

lakosság 98 - 99 % - a vett részt a szavazáson (biztosan mindenki önként és dalolva). A 

résztvevők 96 % - a Népfront jelöltjeire szavazott! Ezek nagyrészt a MDP tagjai voltak, a 

pártonkívüliek is csak a párt akaratával kerülhettek a szavazólapra. Természetesen az az egy 

párt nyert, amelyik egyedül indult! A kocka el volt vetve! Őrült hat év kezdődött 

Magyarországon (és a baloldali blokk mindegyik országában, legfeljebb nem teljesen 

szinkronban)! Pedig J. V. Sztálin 1953-ban meghalt! Mégsem változott semmi! 

 Aki arra gondol, hogy a cél megvan - mármint a teljes politikai hatalom elérése! -, az 

bizony téved. Most kezdődik csak a harc igazán. A kommunisták is egy pártba szorultak, pedig 

több platformjuk volt. A legjobban tudták érvényesíteni érdekeiket a Szovjetunióból 1945-ben 

visszatért (egykori) honfitársaink, a „moszkoviták”. Nem hagyták azonban magukat az itthoni 

„régi” elvbarátaik, de az „újak” is érvényesülni akartak. Az MDP arra a következtetésre jutott, 

hogy az ellenség immár a párton belül van. Megkezdődött a véres leszámolás, amint az a „nagy 

testvér”-nél is folyt. (A szovjet és magyar párttörténet ezen időszaka igen horrorisztikus 

olvasmány. 18-as karika nem is lenne rá elég!) A küzdőtér egyre nagyobb lett. Az MDP 

létszáma meghaladta az 1 millió főt. Tagfelvételi tilalmat rendeltek el! (A szűk 9,5 milliós 

népességet figyelembe véve nagyon imponáló adat!)  

 A „küzdelmet” Rákosi Mátyás (1903-ig Rosenfeld Mátyás, Ada, 1892. március 9. – 

Gorkij, Szovjetunió, 1971. február 5.) 1953-ig a frontvonalból, majd 1956-ig kicsit a háttérből 

irányította. Népünk bölcs vezére és Sztálin legjobb magyar tanítványaként „tisztelték” a 

legtöbbször. Az utóbbiban lehetett valami… Az első világháborúban az orosz fronton harcolt. 

1915-ben hadifogságba esett, és egészen 1918-ig távol-keleti hadifogolytáborokban élt. A 

kommunizmus eszméjével már korábban megismerkedett. Hazatérése után a Kommunisták 

Magyarországi Pártjának tagja lett.  A Magyarországi Tanácsköztársaság idején helyettes 

kereskedelmi népbiztos, majd a szociális termelés népbiztosa volt. Több alkalommal járt az 

északi és a román fronton. 1919. július végén rövid időre a Vörös Őrség parancsnoka. 1919. 
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augusztus 2-án szökött át az osztrák határon. Ezzel igazolva a régi teóriát: miszerint a magyar 

nép nagy harcai után az igazán radikálisok külföldre távoznak, a mérsékelteket pedig itthon 

felakasztják. 1924-ben illegálisan tért vissza Magyarországra. 1925-ben tartóztatták le. Pere 

nemzetközi visszhangot kapott. 1930-tól a szegedi 

Csillagbörtön lakója. Rabtársai szerint pénzzel 

mindig bőven volt ellátva. Rabtartási körülményei 

nem voltak túl szigorúak (börtönírnok). 1940-ben 

államközi megállapodás értelmében a 

Szovjetunióba távozhatott a cári csapatok által 

1849-ben, a szabadságharc végén zsákmányolt 

honvédzászlókért cserében. 1945. január 30-án 

érkezett ismét haza a Szovjetunióból. 

Valószínűsíthető hazaszállítása, hiszen 

távollétében, 1944 végén beválasztották az 

Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Gyorsan nagy 

befolyásra tett szert a politikai életben. Éles eszű, 

több nyelvet beszélő ember volt. Sztálin őszinte 

csodálója, majd követője volt. Az eszme 

alighanem győzelmet aratott józan esze felett… 

Sajnos ezzel nem volt egyedül! Politikai 

eszközeiben semmilyen gátat sem ismert. Saját 

bűntelensége és kiemelkedő pozitív szándéka 

haláláig meggyőződése volt, pedig már 1953-ban 

Moszkvában súlyos személyes bírálatban 

részesítették és önbírálatra kényszerítették. 1956 

július 18-án a hatalomból véglegesen 

eltávolították. Azt követően haláláig a 

Szovjetunióban élt. 

 Rákosi Mátyás elvtárs politikai hatása mindenképpen érvényesült 1945-től. Mi több ez 

a hatás egyre erősödött, 1949-től pedig valósággal triumfált. A megszólításokhoz pl. 

betegesen ragaszkodtak. Párttagok elvtársak, nem tagok kartársak, vagy szaktársak és az 

ennek megfelelő női változatok. Ez azonban még hagyján. Nagyon sok más dologban is 

érezhető a közvetlen, vagy közvetett hatása. Felsorolok néhányat a sorrend és a teljesség 

igénye nélkül:  

 erős személyi kultusz kiépítése,  

 erőltetett iparosítás, államosítás,  

 nevek „y”-ra végződésének betiltása (ma is érezhető zavart okozott vele a népesség 

nyilvántartásban),  

 koncepciós perek, az elítéltek pontos száma nem ismert, közelít a 200 főhöz, az ítélet 

sokszor halálbüntetés, amit végre is hajtottak,  

 erőszakos kollektivizálás a mezőgazdaságban,  

 emberi jogok teljes semmibe vétele,  

8 órai újság 1925. november 18. 
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 közel 1 millió ember ügyészi eljárás alá vétele, közel 300 ezer ember kitelepítése és 

internálása,  

 civil szervezetek szétverése,  

 egyházak üldözése,  

 padlássöprés, kuláktalanítás,  

 feszes beadási kötelezettségek,  

 egyházi ünnepek betiltása, a karácsony ugyan nem került betiltásra, de egy napra 

zsugorodott, akárcsak a húsvét,  

 nem csak a szabad szombat nem volt ismert, de gyakran vasárnap is dolgoztak 

ellenszolgáltatás nélkül, un. kommunista műszakban 

A kollektivizálás akkor is tovább folytatódott, amikor J. V. Sztálin személyesen felhívta Rákosi 

figyelmét, hogy a Szovjetunióban történteket nem szükséges teljesen lemásolni. Sőt arról is 

kapott információt, hogy közel 500 tsz-t (mezőgazdasági termelőszövetkezet) jobb lenne 

környezeti adottságai miatt felszámolni, mert az akkori körülmények nem teszik lehetővé a 

rentábilis működést. Komolyan gondolta, hogy az ember legyőzi a természetet. Felszántatta a 

Hortobágy tekintélyes részét. Rizs, gyapot és 

gumipitypang termelését erőltette. Közben 

teljes személyi felügyeletre törekedett a 

lakosság körében. A pártalapszervezetek a 

munkahelyeken működtek. Nem 

párttagoknak is kötelező volt a Szabad Nép 

félóra. A párt beleszólt esetenként a 

párválasztásba is. A valamiért „renitens” 

párttagokat nyilvános önbírálatra 

kényszerítették alapszervezetük tagsága 

előtt. Megszervezték a párt öklét, az ÁVH-t. 

Bárkit, bármikor, bárhol (de főleg éjszaka saját otthonában) indoklás nélkül tartóztattak le. 

Nagyon rövid idő alatt teljes személyi és gazdasági bizonytalanságot idéztek elő. Beleértve 

saját pártjukat is! Pedig 

ekkorra már az MDP 

jogot formált a 

munkahelyeken 

személyzeti munkát 

végezni. A különböző 

vezetői (és nem 

vezetői) beosztásokba 

a „szent háromság” 

(párt, szakszervezet, 

Hazafias Népfront) 

egyetértése nélkül nem 

lehetett bekerülni. 

Természetesen a döntő 

szó az MDP képviselőé 

volt.  

Forrás: montazsmagazin.hu 

Forrás: Rákosi ügynökei - az ÁVH nyolc éve mult-kor.hu 
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Káderlistákat vezettek, káderfejlesztést folytattak. Szigorúan vették az egyének politikai 

önképzését. Tervgazdálkodást vezettek be. Ez önmagában nem lenne baj. Több olyan ország 

is akadt, amelyik a háborús pusztítás felszámolását ilyen keretben végezte.  

 

 
Forrás: fortepan.hu 

 

 
Munkaverseny Forrás: fortepan.hu 
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Nálunk azonban a tervgazdálkodás mást jelentett. Az iparosítás üteme olyan méreteket öltött, 

hogy személyes fogyasztási cikkeket rövidesen nem, vagy csak nagyon korlátozott számban 

lehetett kapni. Építkezések főleg az iparosítás jegyében folyó gigaberuházások voltak. A kevés 

új épület, vagy régebbi átalakítása általában az új stílus, a Sztálin barokk jegyében történt. 

Néhány épületre ma is rácsodálkozhatunk. Ekkor létesítették sok településen a Művelődési 

Házakat is (inkább ideológiai célra, mint amit nevük alapján gondolunk). Majdnem mindegyik 

hatalmas teremmel rendelkezett, hogy az ütemesen dörgő taps visszhangozzék. (Később aztán 

kisebb helyiségekre kellett őket osztani, hogy az ütemesen dörgő taps ne visszhangozzék.) 

Nem folytatom tovább, pedig még lehetne. Megvallom azonban, hogy ezen a felsoroláson 

magam is meglepődtem. Nem egy korabeli vezető önbírálata is lehetne. 

 A talán félig sem teljes felsorolást újraolvasva magam is - hogy a tárgyalt kor 

szóhasználatát idézzem - „ingadozok, mint a középparaszt”. 

(Nem sakkfigurára gondolok!) Ezen intézkedések egy részére 

biztosan szükség volt. Az okokat pontosan talán már át sem 

látjuk. A megvalósításba azonban biztosan sok hiba csúszott. Jól 

érzékelte mindezt Nyikita Szergejevics Hruscsov (Kalinovka, 

1894. április 17. – Moszkva, 1971. szeptember 11.), aki már 

1953-ban meghirdette a desztalinizálást Moszkvában. Mintegy 

önbírálatot gyakorolva. Vele meg különösen bajban vagyunk. 

Próbált bennünket megszabadítani Rákositól, később viszont 

kíméletlen módon leverette az 1956-os forradalmat. Nem csak 

Magyarországon. Vagyis történt törekvés a korrekcióra. 

Személycserékre is sor került. Az iparosítás mellett törekedtek a 

lakosság személyi szükségleteit is jobban kielégíteni. A nagy egészben azonban továbbra sem 

történt szinte semmi. Legfeljebb nagyobb lett a harc a párton belül. Egyre véresebb 

eredményekkel. A mindennapok embere pedig a javítás szándékával nem nagyon érte be. 

Legalább kollektív önbírálatot gyakorolhattak volna a leginkább érintettek. Erre azonban 1956-

ig kellett várni. (SZKP, XX. kongresszus) Lehet, hogy későn volt? Ha igen, ha nem mégis 

történelmi tény, hogy Rajk és társainak rehabilitálását ugyanaz a személy vezette végig, aki 

koncepciós perben halálos ítéletet hozatott velük szemben. Vajon ki volt? 1956 őszére már 

tudathasadt, meghasonlott állapotba került a párt, tagokkal, nomenklatúrával és sajnos az 

ország komplett népességével együtt. A bődületes taktikai, stratégiai hibával október 6-ra 

időzített újratemetés már a Szabad Nép szerint is néma tüntetés volt. Állítólag a nomenklatúra 

valamelyik tagja jegyezte meg a ravatalnál: miszerint „szegény Laci ha ezt látná, de közénk 

lövetne!” Mindenképpen találóan fejezi ki a szétesett morális állapotot, akkor is, ha csak 

anekdota. Az MDP erkölcsileg verte meg és szét önmagát! 

 Milyen módon csapódott le mindez Debrecenben? Az Őrváros ismételten nagy 

szerephez jutott (bár nem önszántából). Elég csak az Ideiglenes Nemzetgyűlésre, illetve az 

Ideiglenes Kormányra gondolni. Még akkor is, ha az Oratórium levegőjét, amint korábban 

említettem, későbbi bölcs vezérünk szelleme is belengte. A jelenlevők akkor erről nem tudtak 

és nem sejtettek semmit. A város háborús szenvedése nem csak a korábbi igen alapos 

bombázásokban merült ki. A megérkező szovjet alakulatok személyi indulatain is rövidesen 

úrrá lettek. A városparancsnok azonnali népszámlálást rendelt el, sőt törekedett a mielőbbi 

Forrás: hu.wikipedia.org 
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normális kerékvágás kialakítására. Az elő-elő forduló kilengések napirenden voltak ugyan, de 

mérvükben tagadhatatlanul csökkenve a város 1944 decemberére a romhalmazoktól 

eltekintve kezdett konszolidált képet mutatni. A Nagytemplom közelében levő cukrászdában, 

decemberben már habos kávét lehetett kapni, bár az üvegportálok hűlt helyén még deszkázat 

volt.1 Üveget ugyanis aranyért sem tudtak beszerezni. A romeltakarítás is megkezdődött és 

eredményesen haladt. Háborús emlékként a hadifogolytábor, későbbiekben pedig a 

hadifogoly visszafogadó állomás maradt, ami aztán hosszasan üzemelt (1949?) 200.000 főt 

meghaladó regisztrált forgalommal. Ez a magyarázata annak, hogy temetőinkben 1948-as 

hadifogoly temetések is voltak. A kezdeti néhány hónapot követően Debrecen történései nagy 

vonalaiban hasonlatosak más települések és az ország mindennapjaival. Más városok is azonos 

eredményeket értek el, vagy ugyanolyan gondokkal küzdöttek. Talán egyedüli lényeges 

gazdasági különbség van az ország nyugati részéhez viszonyítva: 1945 elejére Debrecen 

környékén már megvoltak a feltételei a mezőgazdasági és ipari termelés megindulásának. Volt 

ebben szovjet segítség is. Biztosan önös érdekükből is. Azonban tényeket elfelejteni, vagy 

tagadni értelmetlen lenne. Ez a segítség korlátozott mértékű élelmiszer, vetőmag, vagy éppen 

néhány termelési eszköz átadását jelentette.  

 

 
Vöröshadsereg (ma Piac) utca 1950-es évek Forrás: debrecenikepeslapok.blogspot.hu 

                                                           
1 Müllern Gyula személyes közlése. Gyula bácsi a bátyja cukrászdájában személyesen szolgálta fel a habos kávét 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjainak! 
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Kossuth utca a Vöröshasereg (Piac) utcai kereszteződésből nézve, távolban a Veres templom, 1950-es évek 

 

  
Sportolók a Kossuth laktanya udvarán, 1950-es évek Forrás: fortepan.hu 
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 Az új világrend magyarországi kiépítése Debrecenben kezdődött. Itt kezdték szervezni 

a Politikai Rendészeti Osztályt, későbbiek során Államvédelmi Osztályt, ami az Államvédelmi 

Hatóság leánykori neve volt (katonai változatát Katonai Politikai Osztálynak nevezték). 1945-

ben - a kormányzat megérkezése előtt - elfoglalta helyét Budapesten, stílszerűen az Andrássy 

út 60-ban. (Korábban is hasonló célt szolgált az objektum. Ellenkező előjellel. Szálasi Ferenc az 

épületet Hűség Házának nevezte.) A PRO létszáma 1945-ben alig 100 fő volt. Utódszervezete 

1953-ban már 8000 fős bérjegyzékkel rendelkezett. Mi több, munkaerőigénye még ekkor is 

nőtt. Meglepetésre kialakításában Péter Gábor nem szovjet mintát választott. (Dienes Dénes 

András volt csendőr százados „segített” a szervezeti keretek kialakításában, amiről később 

szovjet kollégák nagyon elismerően nyilatkoztak.) 

 
Forrás: terrorhaza.hu 

  

A kor szellemének megfelelően alakult aztán a város sorsa. Minden megtörtént itt is, ami 

fentebb fellelhető. Kiemelendő a település gazdasági jellemzője. Debrecen a korábbiakban - 

részben a Hortobágyra alapozva - nagyobbrészt a mezőgazdaságra támaszkodott. Árucikkei is 

és (feldolgozó) ipara is részben a mezőgazdasághoz kapcsolódott. Kézműipara is jelentős. 

Sajátos helyet foglalt el a kereskedelemben is. A debreceni nagyvásár nagy földrajzi 

környezetben fogalommá vált. Az összes itt felsorolt gazdasági szegmens azonban sérülékeny. 

Feltételezi a fizetőképes keresletet. Nos, ez súlyosan sérült a háború és azt követő ismételt 

földrajzi változások miatt. Kereslet éppen lett volna. Nem is kicsi. Fizetni viszont nem tudott. 

Vagy ha mégis, akkor csak cserealapja volt. A cserekereskedelem hosszú ideig tartotta magát. 

Nagyjából a Forint bevezetéséig.  
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Mintegy egy éves előkészítés után a forint 1946. augusztus 1-jén került forgalomba. Forrás: Hetven éves a magyar forint 

tortenelem.mandiner.hu 

Ez aztán elvégezte az elsődleges szelekciót a gazdaság nem kevés szereplője között. A 

másodlagos szelekció meg az államosítás volt. A földosztás és hozzá kapcsolódó társadalmi 

mobilitás a városban különösebb megrázkódtatást a cívis polgárnak első körben nem jelentett. 

Csak a másodikban. Rá kellett döbbenniük, hogy itt kis túlzással maga a város volt a 

földbirtokos. Az államosítások eredményeként területének nagy részét (közel 50%!) 

elvesztette. A legnagyobb veszteség kétségkívül a Hortobágy területe volt. Súlyosbította a 

helyzetet az épületállomány bombázások általi megfelezése, valamint azok 20%-nak 

károsodása. A háború elmúltával visszatelepültek a városba azok, akik a háború idején 

biztonságuk érdekében távoztak. A továbbiak során pedig a környék sok településéről 

özönleni kezdtek a városba a kollektivizálás elől (vagy inkább után) menekülők. A falvaknál a 

város valamivel mégis biztosabb megélhetést adhatott. A népvándorlás nem érintett néhány 

jó termőfölddel rendelkező hajdú települést (hajdúvárost), de a kisebb falvak érzékelhető 

számban bocsátottak ki embertömegeket. Ipari alkalmazásuk néhol gondot okozott. 

Nagyobbrészt nem rendelkeztek szakképzettséggel, vagy csak kevesen. Segédmunkások, 

betanított segédmunkások lettek, vagy azok sem. Mindenesetre a városban laktak és 

valamiképpen gondoskodni kellett legalább az alapellátásukról. Debrecen népessége pár évvel 

a háború befejezését követően érzékelhetően nőtt. Nem csak az egyébként nem sokkal 

növekvő természetes szaporodás okán. Ipari üzemek akadtak. Kiemelendő a Vagongyár, 

Hajdúsági Gyógyszergyár, később a Csapágy gyár és még lehetne néhányat említeni… A 

mintegy 120.000 lakosnak nem csak dolgozni kellett valahol, hanem lakni is. 

 
Magyarországon volt egy gyár, amely csapágyakat gyártott, focicsapata volt és komoly hazai és nemzetközi potenciállal 

rendelkezett Magyar Gördülőcsapágy Művek Debrecen Forrás: csapagy.blog.hu 
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A lakáshelyzet azonban lehangoló. Az 1957-es felmérés szerint a jó épületek száma 527. 

Megfelelő 2.676. Avult 11.000-nél több, míg egészségtelen 2.616. A 120.000 lakos összesen 

16.432 épületben „lakott”. A pincelakások garmadájáról elegánsan hallgatnak a felmérők, 

azokat e számok tartalmazzák. A lakhatást jobbára az épen maradt nagypolgári lakásokat, 

bérlakásokat felosztva un. társbérlet formájában biztosították. Néha egy szobában 4 (négy!) 

család „lakott”. Főzés, mosás? Nem mindenhol biztosították a lehetőséget. Ismert volt az 

ágybérlet is. Szerencsés esetben egy ágyat egy személy bérelt. Előfordult az is, hogy több. 

(Váltóműszak erre lehetőséget adott.)  

 

 
Forrás: shop.wk.hu/1956/ 
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Az egy szobás lakások aránya 71%. Vízvezeték a lakások harmadát érte el. Vízöblítéses 

mellékhelyiség a lakások negyedéhez tartozott. Amint már tisztáztuk, nagyon gyorsan 

kezdődött az erőszakos ütemű iparosítás. Élelmiszert, más fogyasztási cikkeket beszerezni 

nem, vagy korlátozottan lehetett. Ezen a sorson osztozott a munkás, katona, egyetemista, 

földműves paraszt. Az átlagbér 750-800 Ft körül alakult. Legjobban fizető üzemek a 

gyógyszergyár és a csapágygyár volt. Kiemelkedőnek számított a 6 Forint 50 Filléres órabér, 

vagy a havi 1.200 Forintot elérő munkabér. Mégsem ezek a körülmények okoztak katasztrófát! 

 1956. februárjában a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusát tartotta. Az 

utolsó napon Nyikita Szergejevics Hruscsov hozzászólásában ismételten nyomatékosan 

felszólított a desztalinizálásra. Szorgalmazta azt is, hogy a szovjet birodalom szövetségi 

rendszerében is azonnali korrekciókra van szükség. A „szervezet” nevében is önbírálatot 

gyakorolt. Mindebből csak egy szamizdat jutott el Magyarországra. Hruscsov beszéde! Voltak, 

akik orosz eredetiben olvasták! A legfőbb hatalmi gépezet azonban legfeljebb Rajkék 

újratemetésére gondolt… 

 
A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa, 1956.február 15.  

Forrás: Konferencia: Az SZKP XX. kongresszusa mult-kor.hu 

 A gyónásról talán érdemes megemlíteni, hogy az azt követően kiszabott penitencia 

teljesítése nem ment fel semmi alól. Az elkövetett bűnt jóvá is kell tenni! 

 

 

 

 

 


