
22                                                                                                                1956 emlékezete 1956 emlékezete    23

Goda Zoltán

SZEMÉLYES EMLÉKEIM A FORRADALOM
HÉTKÖZNAPJAIRÓL

Idén ünnepeljük az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Az ünnepségek során
sok méltatás hangzik el a magyar történelem e kiemelked  eseményér l, amelyr l
világviszonylatban is nagy elismeréssel nyilatkoznak. Immár a történelmi távlat is
meger síti az 56-os magyar forradalom világraszóló jelent ségét. Én mégsem a h si
napok dics ségér l akarok írni, hanem a forradalom hétköznapjairól, melyek során
lelkesült hangulatban ugyan, de minden pátosz nélkül tettük a dolgunkat, ki-ki a
maga helyén. Azt is szeretném bemutatni a saját példámon, hogy a szocialista
eszme sok százezer (millió) elkötelezett híve hogyan jutott el a kés bbi kritikus
szemléleten keresztül a forradalom támogatásáig, vagy éppen az abban való
részvételig. A forradalom jászberényi lefolyásának egy részletével, a városi forradalmi
bizottsággal foglalkozom, annál is inkább, mert az Aprítógépgyári Munkástanács
tevékenységér l már részletesen írtunk Czigány Istvánnal a 2001-es Jászsági
Évkönyvben. Járomi József „Vihar a város felett” cím  könyve egyébként részletesen
és korrekten tárgyalja a forradalom helyi eseményeit, csak ajánlani tudom minden
érdekl d  számára. Nem akarom a könyvben szerepl  szöveget megismételni, csak
a személyes emlékeimmel szeretném kib víteni az ott leírtakat.

Messzir l kell kezdenem. 1949-ben érettségiztem és Miskolcon kezdtem meg
egyetemi tanulmányaimat az akkor induló Nehézipari M szaki Egyetemen. Ezekben
az években kezdtem érdekl dni a politika iránt. Tagja lettem az ifjúsági szervezetnek
(DISZ) és a pártnak is, egyszóval a szocialista eszme híve voltam. Nagy ütemben
fejl dött az ország, szemünk láttára épült az egyetem is, a célkit zések vonzóak voltak,
és a pártpropaganda mindent megtett az egysíkú tájékoztatás érdekében. Ennek ellenére
olykor azért felfigyeltünk visszatetsz  dolgokra is. Meghökkentett például amikor
beszélgettem egy rabbal (mert az egyetemet is rabok építették), akit azért csuktak be,
mert az apjának csépl gépe volt, de  „átvállalta” a büntetést. Az is gondolkodóba
ejtett, amikor az egyik miskolci kirakatban egy kulák élelmiszer felhalmozását lehetett
megnézni, ami nem volt több mint a falusi porták szokásos szalonna, sonka, kolbász,
liszt stb. készlete, vagy mint manapság egy valamirevaló fagyasztószekrény tartalma.
Persze mindezek a jelenségek még nem ingatták meg  a  meggy z désemet.

1953-ban kaptam meg a gépészmérnöki diplomámat. Az akkori szokásnak
megfelel en „elosztottak” bennünket; én a Népszavához kerültem újságírónak, ami
egyébként nem volt ellenemre, mert szerettem az irodalmat. Ugyanerre az id szakra,
1953 nyarára esett Nagy Imre kinevezése miniszterelnöknek, és az új kormányprogram
meghirdetése. Ez azért megdöbbentette az embereket, mert sejtettük, esetenként

tudtuk, hogy voltak hibák, de más dolog volt ezt hivatalosan is kimondani, mert
ezzel odalett az addig sokat hangoztatott tévedhetetlenség nimbusza. A pártszerveze-
tekben is élénk viták kezd dtek, melyeket én a Népszava pártszervezetében kísértem
figyelemmel, és módom volt megismerni sokat tapasztalt és tájékozott emberek
véleményét is. 1954 májusában úgy döntöttem, hogy mégis a m szaki pályán
helyezkedem el, és akkor jöttem az Aprítógépgyárba. A politika iránti érdekl désem
továbbra is megmaradt, a viták hangulata tovább élt bennem, és ett l kezdve már
magam is kritikusabban figyeltem az eseményeket. Rendszeres olvasója lettem az
Irodalmi Újságnak, amely egyre kritikusabban írt az elkövetett hibákról, olyannyira,
hogy 1955 szeptemberében az egyik számot már be is tiltották. Persze, mint fiatalember
a munka mellett szórakoztam is, sokat sakkoztam (versenyszer en is), futballoztam,
egy id ben együtt edzettem az akkori jó hír  Vasas játékosaival, bár az els  csapatba
nem fértem be. Jól beilleszkedtem a gyár kollektívájába, gyakran jártam az üzemekbe,
és jó kapcsolatom alakult ki a dolgozókkal is. 1956-ban már a szerkesztési osztály
vezet je voltam, és tanítottam az esti technikumban is.

1956-ban a viták egyre nyíltabbak, kritikusabbak lettek, elegend  itt a Pet fi-
körre utalnom. Kedvenc újságom, az Irodalmi Újság is még merészebb lett, szeptem-
berben és októberben már el is kapkodták a lapot, alig jutottam hozzá, pedig id köz-
ben a példányszám négyszeresére növekedett. Nyáron sor került Rákosi leváltására
is, de újabb olaj volt a t zre, hogy utódja az a Ger  Ern  lett, aki maga is részt vett
a törvénytelenségekben. Az elégedetlenség tapintható volt, és október 6-án Rajk
László újratemetésekor a hatalmas tömeg csendje már szinte fenyeget en hatott.

A gyárban is tapasztalható volt az elégedetlenség, az erjedés, az emberek sokat
beszélgettek egymás között, de meg kell mondani, hogy az október 23-i események
mindenkit megleptek. A rádió állandóan be volt kapcsolva az üzemekben is, és
tudósított, hogy egyre újabb fegyveres csoportok teszik le a fegyvert, de ezt már
senki nem hitte el. Latolgattuk a fejleményeket, munka már alig folyt. Az esti techni-
kumban is ez volt a f  téma, emlékszem én azt mondtam, hogy most már olyan világ
jön, ahol mindenki bátran elmondhatja a véleményét. Visszagondolva talán éppen
az ilyen megnyilatkozásaim miatt választottak be kés bb a gyári munkástanácsba.

A forradalom gócpontja vitathatatlanul Budapest volt, és mindvégig meghatározó
volt a f város szerepe. Vidéken az események néhány napos késéssel, de akkor
aztán rohamtempóban követték a budapesti példát. Újságok nem jártak, de a hírek
mégis eljutottak hozzánk. Már ekkor is, és végig a forradalom id szaka alatt fontos
hírforrássá váltak a Budapestre járó gépkocsivezet k, vasutasok és anyagbeszerz k.
Nem véletlen, hogy itt, Jászberényben is a TEFU dolgozói alakították meg els ként,
már október 25-én a munkástanácsot. A következ  napokban is k voltak a
kezdeményez k, k szervezték meg október 27-én a szovjet emlékm  ledöntését is.
Igaz, hogy ez már az egész városra kiterjed  akcióvá fejl dött. Az aprítógépgyári
munkástanácsban úgy szereztünk err l tudomást, hogy a TEFU-s gépkocsivezet k
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a gyárból kértek drótkötelet. Indultunk is azonnal a f térre, ki hogyan tudott. Én
már csak az emlékm  ledöntése után értem fel, de így is tanúja voltam a lelkes, szinte
ujjongó hangulatnak.

A szovjet emlékm  ledöntése után, még ugyanazon a napon megkezd dött a
Városi Forradalmi Bizottság szervezése. Valahonnan tudomásomra jutott, hogy más-
nap, vasárnap délután kerül sor a bizottság megalakítására. Érdekl d ként vasárnap
ebéd után odamentem a Tanácsháza elé, ahol egy kis közjáték tanúja voltam: né-
hányan kifogásolták, hogy a parasztság nincs kell képpen képviselve a felállítandó
bizottságban, és kérték ennek korrigálását. A jelenlév k ezt elfogadták, és odabent
Somogyi Jen  százados vezetésével ténylegesen meg is alakult a 18 tagú Járási és
Városi Munkás-Paraszt és Katonai Forradalmi Tanács. A terem zsúfolásig megtelt.
Hosszan tárgyalták az akkori Nagy Imre-kormány összetételét és er sen kifogásolták
néhány, az el z  id szakban szerepelt miniszter részvételét. Közülük Kossa István,
Bebrits Lajos és Nagy Józsefné nevére emlékszem. Mai szemmel nézve naivnak és
talán nevetségesnek t nik, hogy err l vitatkozott a tanács, de akkor az ország
legeldugottabb helyén is követeléseket fogalmaztak meg, és igyekeztek azokat Nagy
Imréhez eljuttatni. Nem tudom, hogy a tanács határozatait elküldték-e neki, de az
aprítógépgyári munkástanács követeléseivel Czigány István elnök indult
Budapestre. Más kérdés, hogy végül is nem jutott el a f városba, mert Hatvanban
a szovjetek feltartóztatták. Egyébként szilárd meggy z désem, hogy Nagy Imre
éppen a feléje irányuló számtalan megkeresés, f leg a nagyvárosok: Miskolc, Csepel,
Angyalföld, írók, diákok, felkel k stb. küldöttségeinek hatására jutott el fokozatosan,
de igen rövid id  alatt a forradalom teljes elfogadásához. A Forradalmi Tanács
el z ekben említett tanácskozása hosszan elhúzódott, én kb. 17 óráig voltam ott.

A következ  két napot az Aprítógépgyárban töltöttem, ahol aktívan részt vettem
a munkástanács munkájában, amely akkor már teljesen átvette a gyár irányítását.
Hosszú vita volt a sztrájk kérdésér l, végül a gyár kollektívája a sztrájk mellett
döntött. A Fémnyomó és Lemezárugyár munkástanács küldöttsége is megkeresett
bennünket László Károly vezetésével, és egyeztettük az álláspontokat. Értesültünk
arról is, hogy szerdán, október 31-én a Városi Forradalmi Tanács átalakul, mert
Somogyi Jen t a tüzérezreddel együtt Budapestre vezényelték. A Forradalmi
Tanácsban való hangsúlyosabb részvétel érdekében küldöttnek választották
Potemkin Károlyt, Márton B. Istvánt, Czudarik Árpádot, Gedei Jánost, Székely
Albertet és engem. Mindnyájan tagjai is lettünk a megalakuló Jászberényi Járási és
Városi Forradalmi Bizottságnak. A Fémnyomó és Lemezárugyár munkástanácsa is
hasonlóképpen küldött dolgozókat a Forradalmi Bizottságba.

Október 31-én, szerdán reggel 8-9 óra körül gyülekeztek a küldöttek a tanácsháza
nagytermében. Kb. 60-80-an lehettünk. Különféle dolgokról esett szó, vita is volt a
munkások és parasztok részvételi arányáról. Végül Potemkin Károly, akit egyébként
futballistaként a városban szinte mindenki ismert, megunta a szócséplést, és egy

hatásos kis beszédet tartott, méltatva a Budapesten harcoló felkel ket, és a széthúzás
helyett összefogásra buzdított. A beszéd hatására a jelenlév k megválasztották az
újjáalakult, 42 tagú  Jászberényi Járási és Városi Forradalmi Bizottságot, és Potemkin
Károlyt a Bizottság elnökévé, akinek javaslatára egy sz kebb, 12 tagú Intéz
Bizottság is létrejött Vass István, Bathó Péter, Orendás Béla, Nagy Pál, Szabó Kálmán,
Szigeti István, Máthé Lajos, Beszteri Pál, Diós István, Váradi János, Goda Zoltán és
Potemkin Károly részvételével. Az Intéz  Bizottság titkára Szabó Kálmán lett. A
teljes Forradalmi Bizottság kés bb már nem jött össze. Az Intéz  Bizottság tagjai
viszont állandóan tevékenykedtek. Helyileg a mostani Polgármesteri Hivatal
jegyz jének és titkárságának szobájában voltunk, és állandó volt a jövés-menés.
Alkalomszer  tanácskozásokra emlékszem, és szinte mindig jelen volt legalább 6-8
f . Akkor, szerdán délben pár órahosszára ügyeletesként egyedül maradtam a
Tanácsházán. Néhány telefonhívás volt: az ÁFOR-tól gázolaj ügyben telefonáltak,
Portelekr l tehergépkocsit kértek élelmiszer szállításához. Egy fiatal orvos is jött,
hogy próbáljuk felvenni a kapcsolatot Gyöngyössel, mert azt hallotta, hogy körzeti
orvos hiány van és  szívesen elmenne. Nem tudtam neki segíteni. Délután is zajlott
az élet. Kés  délután kb. 10-12-en tehergépkocsival kimentünk a laktanyába
tájékozódni a helyzetr l, és a fegyverekkel való ellátás lehet ségér l.

Másnap, november 1-én, csütörtökön Potemkin Károly felvetette, hogy tárgyalni
kellene a várost körülvev  szovjet csapatok parancsnokával, hogy lehet leg
mindkét fél rizkedjék provokációtól és összet zést l. Ugyanezen a délel ttön jelent
meg a Bizottságnál Árvai István, a járási pártbizottság titkára, és néhány munkatársa.
Szabó Kálmán, Szigeti István, Váradi János és én tárgyaltunk velük. Árvaiék
elmondták, hogy szervezni akarják a kommunista pártot, és egy személygépkocsit
kértek a szervezéshez. Mi a bejelentést tudomásul vettük, de gépkocsit nem adtunk.
Addigra már egyébként a Paraszt, vagy a Kisgazdapárt is jelezte megalakulási
szándékát. A pártok megalakulásával kapcsolatban az volt a bizottság véleménye,
hogy szervezkedhetnek, de röplapokat egyel re ne adjanak ki. Ugyanekkor említette
meg Szabó Kálmán el ször, hogy a Bizottságnak van egy újságírója, és ki fogunk
adni egy újságot. (Rám gondolt Szabó Kálmán, mivel tudta, hogy egy ideig
újságíróként dolgoztam.) Az Árvaiékkal folytatott megbeszélés során felvet dött a
járási pártbizottságon lév  káderanyag kérdése is. Szabó Kálmán és én mentünk át
megnézni az iratokat. F leg párttitkárok és termel szövetkezeti elnökök
meglehet sen sablonos káderanyaga volt a páncélszekrényben. Nem sok értelmét
láttam ugyan, de végül is két nemzet rrel egy ruháskosárban átvitettük az iratokat
a rend rségre. Mire visszaértünk a Tanácsházára, már folyt a megbeszélés a szovjet
parancsnokkal. Ennek során engem többször is kihívtak különféle ügyekben, de a
tárgyalás lényege az volt, hogy mindkét részr l rizkedjünk a provokációtól. A
következ  megbeszélés id pontja hétf re, november 5-re lett kit zve.

A délutáni megbeszélésen Szabó Kálmán javaslatára nekem azt a feladatot adták,
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Budapestre. Más kérdés, hogy végül is nem jutott el a f városba, mert Hatvanban
a szovjetek feltartóztatták. Egyébként szilárd meggy z désem, hogy Nagy Imre
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tárgyalás lényege az volt, hogy mindkét részr l rizkedjünk a provokációtól. A
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hogy gondoskodjak pesti újságok beszerzésér l (élelmiszer szállító kocsik útján),
és szervezzem meg egy újság kiadását. Ugyancsak délután a Bizottság tagjai egy-
egy pisztolyt vételeztek fel. Este a Járási Könyvtárba mentem át a diákok gy lésére.
Az ott lev k közül csak Apter Károlyt és Járomi Józsefet ismertem. A jelenlév k
megkérdezték, hogy a Forradalmi Bizottság tud-e részükre fegyvert biztosítani.
Közöltem, hogy nem, és a nemzet rséghez irányítottam ket. Vacsora után még
visszamentem a Tanácsházára, mert Bathó Péterrel együtt nekünk kellett ügyeletet
tartani. Este 10 óra körül érkezett az a hír, hogy ÁVH-sok egy gépkocsival menekülnek
Jákóhalma környékén, ezért kb. 4-5-en gépkocsival elindultak megkeresni ket, ami
végül nem sikerült. Az ügyeletben kés bb egyedül maradtam. Hajnaltájt Imre Béla
érkezett vissza Szolnokról, ahol tájékozódni akart az ottani helyzetr l.

November 2-án a nyomdában intéztem a plakátok elkészítését. A Tanácsházán is
hagytam néhány példányt, és intézkedtem az állami hirdet nél a plakátok
kiragasztásáról. Kerestem a tejes (élelmiszeres) kocsikat is, hogy hoztak-e újságokat
Budapestr l, de még nem érkeztek vissza. Ebédre kimentem az Aprítógépgyárba,
ahol már három napja nem jártam. Ebéd után bementem a munkástanács ülésére, bár
ennek a második munkástanácsnak nem voltam tagja. Az elnökség megválasztása
után jött három egyetemista, akik szidták a Városi Forradalmi Bizottságot, hogy
tehetetlenkedik, és radikális intézkedéseket sürgettek. Egy darabig vitatkoztam velük,
hivatkozva arra, hogy a bizottságnak megfontoltan kell eljárni, mert felel sség terheli
az egész városért. Nem tudtuk meggy zni egymást.

November 3-án (szombaton) ismét a Tanácsházán kezdtem. Újra felvet dött az
újság kérdése. A többiek azt kérdezték, hogy vasárnapra meg lehet-e jelentetni,
mire én azt mondtam, hogy az teljesen lehetetlen. Addig az id pontig csak egy
cikket tudtam begy jteni, amit Váradi János adott, a tartalmára már nem emlékezem.
Keddre ígértem az újságot, de be kell vallanom, nem biztos, hogy készen lett volna,
mert bár egy sz k évig dolgoztam a Népszavánál, nem láttam át az újságkészítés
teljes folyamatát. A délel tti megbeszélésen felvet dött a pártbizottsági tagok
rizetbe vétele, de ezt a bizottság elvetette. Elfogadta viszont az ÁVH-sok rizetbe

vételét. Délel tt folyamán ismét újság után jártam . Ebédelni az Aprítóba mentem,
ahol hosszan elbeszélgettem Czigány Istvánnal, a Munkástanács elnökével.

November 4-én, vasárnap a rádióból hallottam, hogy mi történt Budapesten.
Azonnal a Tanácsházára siettem, ahol kb. 12-15-en gy ltünk össze. Úgy határoztunk,
hogy elküldünk Varga rnagyért, mondja meg , hogy van-e lehet ség a város
megvédésére. Másodszori hívásra jött el, és elkezd dött a tanácskozás. Én közben
azt a feladatot kaptam, hogy a rádión keresztül próbáljak információhoz jutni. A
rádió viszont szinte állandóan csak a Kádár-féle felhívást sugározta. Legalább másfél-
két órán át tartott a tanácskozás a város védelmér l és végül dél körül, vagy
közvetlenül dél után döntés született arról, hogy nincs reális esély a túler vel
szemben a fegyveres védelemre, ezért meg kell kezdeni a leszerelést. Kora délutánra

kb. heten maradtunk a Tanácsházán. Még az el z  intézkedések hatására felhoztak
két láda puskát, teljesen bezsírozva. Kibontottuk ugyan, de képtelenség volt
zsírtalanítani, nem emlékszem, hogy l szer egyáltalán volt-e hozzá. A Bizottság
tagjainak összes fegyverzete a pisztolyok voltak. Kés bb öten vagy hatan
maradtunk: ott volt Potemkin Károly, Imre Béla, jómagam és még két-három személy,
a nevükre már nem emlékszem. Miért maradtunk ott? Talán bíztunk a szovjet
parancsnokkal való megállapodásban, de inkább az munkálkodhatott bennünk,
hogy ilyen nehéz helyzetben nem hagyhatjuk el a helyünket.

Délután fél négy körül kezd dött a lövöldözés a f téren, teljesen váratlanul. Az
épület homlokzati részére is, éppen a sarokszobára, ahol voltunk, kil ttek két gépágyú
lövedéket, de szerencsére nem jöttek be az ablakon. Átszaladtunk a hátsó oldali
szobába, de másfél-két percen belül egy szovjet tiszt pisztollyal a kézben, és mögötte
két géppisztolyos katona már a lépcs feljáratnál volt, de nem léptek ki a folyosóra.
Imre Béla kiáltott nekik valamit oroszul. Le kellett dobálnunk a pisztolyokat, és
felemelt kézzel álltunk el ttük. Betereltek bennünket a legszéls  szobába, és ott
ültünk a géppisztolyos rök felügyelete alatt. A küls  eseményekr l semmit sem
tudtunk, csak a lövöldözést hallottuk. Kés bb véletlenszer en felkísértek néhány
járókel t, t lük értesültünk a templomtorony égésér l. Kés  estig kb. 12-15 f re
növekedett a létszám. Éjjel, valamikor 11-12 óra körül kettesével lekísértek bennünket
a földszintre, a Táncsics Mihály út fel li szárny bels  oldalán lev  szobába. Kb.
egy óra hosszat voltunk ott ketten (a társamra már nem emlékezem). Az udvar fel l
olykor géppisztolylövések hallatszottak. Felmerült bennem, hogy kikísérnek
bennünket és vége… Riasztó érzés volt, életemben egyedül akkor éreztem, milyen
a hideg veríték. De nem történt semmi, kés bb visszakísértek bennünket az emeleti
szobába. Másnap délel tt a létszám lassan, de egyre szaporodott. Az újonnan
jöttekt l kaptunk némi információt a kinti helyzetr l, részben az áldozatokról. Rólunk
szinte semmit sem tudtak a városban. (Kés bb az egyik rokonom mondta el, hogy
még az áldozatok között is kerestek.) Lassan telt a hétf i nap. Estefelé már 20-25-en
lehettünk. Kb. este 7-8 óra körül egy Gyimesi nev  nyomozó a csoport nagy részét
elengedte. A kijárási tilalom ellenére hazamentem az albérletbe.

Másnap délel tt kerékpárral hazamentem a szüleimhez Jászárokszállásra. Ott is
maradtam egész héten. Gyötr dtem, hogyan lehet itt tovább élni. Hallgattam a rádiót,
a külföldre menekültek üzentek haza szeretteiknek: „aki hallja adja át…” Bennem is
felvet dött az emigrálás gondolata, de végül mégis a maradás mellett döntöttem.

A következ  héten visszajöttem Jászberénybe. A Városi Forradalmi Bizottság
már nem m ködhetett, de a gyári munkástanács tovább dolgozott, ebbe
kapcsolódtam be én is.  November 24-én, az el tte való nap újjáalakult munkástanács
megbízásából, hárman felkerestük a Nagybudapesti Központi Munkástanácsot
tájékozódás céljából. Abban az id ben ez a szervezet Kádárékkal szemben szinte
ellenkormányként szerepelt, diplomatákkal, s t a szovjet katonai parancsnoksággal
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járókel t, t lük értesültünk a templomtorony égésér l. Kés  estig kb. 12-15 f re
növekedett a létszám. Éjjel, valamikor 11-12 óra körül kettesével lekísértek bennünket
a földszintre, a Táncsics Mihály út fel li szárny bels  oldalán lev  szobába. Kb.
egy óra hosszat voltunk ott ketten (a társamra már nem emlékezem). Az udvar fel l
olykor géppisztolylövések hallatszottak. Felmerült bennem, hogy kikísérnek
bennünket és vége… Riasztó érzés volt, életemben egyedül akkor éreztem, milyen
a hideg veríték. De nem történt semmi, kés bb visszakísértek bennünket az emeleti
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Másnap délel tt kerékpárral hazamentem a szüleimhez Jászárokszállásra. Ott is
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felvet dött az emigrálás gondolata, de végül mégis a maradás mellett döntöttem.

A következ  héten visszajöttem Jászberénybe. A Városi Forradalmi Bizottság
már nem m ködhetett, de a gyári munkástanács tovább dolgozott, ebbe
kapcsolódtam be én is.  November 24-én, az el tte való nap újjáalakult munkástanács
megbízásából, hárman felkerestük a Nagybudapesti Központi Munkástanácsot
tájékozódás céljából. Abban az id ben ez a szervezet Kádárékkal szemben szinte
ellenkormányként szerepelt, diplomatákkal, s t a szovjet katonai parancsnoksággal
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is tárgyalt. Ottlétünk alkalmával éppen arról folyt a szenvedélyes megbeszélés,
hogy a forradalmárok közül sokat (Jászberényb l például Imre Bélát) kivittek
Kárpátaljára. Ekkor a sztrájkfenyegetés még sikerrel járt, a forradalmárok hazakerültek.
A szovjetekkel a háta mögött a Kádár-kormány egyre aktívabb lett. Mindenfelé
pártnapokat rendeztek, de el tte a forradalmároknál házkutatást tartottak. Nálam
távollétemben, 1957. február 6-án volt házkutatás. Szerencsére a forradalom
id szakából maradt b r pisztolytáskát néhány héttel azel tt a kályhában elégettem,
így csak 12 db német újságot “vettek rizetbe”, ezek is többnyire az NDK-s
Eulenspiegel (humoros hetilap) példányai voltak.

1957. március 11-én betegállományba kerültem a tüd mmel (kés bb meg is
operáltak), s ez, mint kés bb kiderült, végül is szerencse volt, mert kikerültem a
figyelem els  köréb l. Az áprilist kórházban töltöttem Szolnokon. Valamikor májusban
már ismét Jászberényben voltam, amikor az esti technikumban megkeresett Szabó
Kálmán. Azt mondta, hogy jobb lenne, ha este nem mennék haza, mert t már
bevitték a rend rségre és megverték. Ekkor még megúsztam az rizetbe vételt, de
június közepe táján erre is sor került. Ezt valószín leg Árvai István kezdeményezte
a káderanyagok elvitele miatt, vagy ekkor már restellte, hogy annak idején kéréssel
fordult a Forradalmi Bizottsághoz, aminek tanúja voltam. A fogdában együtt voltam
a járási munkástanács volt elnökével, és azzal a budapesti sof rrel, aki teherkocsijával
lehúzta a szovjet emlékm vet. Többen is megmozdultak az érdekemben, lehet, hogy
a betegségem is zavarta ket, úgyhogy másnap kiengedtek.

1957 nyarán volt a Kádár-kormánynak egy olyan kezdeményezése, hogy a
forradalmárok ellen köztörvényes eljárásokat kell indítani. A Jászberényi Járási és
Városi Forradalmi Bizottság tagjaira is különféle költségeket (fuvarozási díjak,
nyomdaköltségek, november 4-6 között elkallódott vaj árát stb.) akartak terhelni.
Persze nagyon átlátszó volt a kezdeményezés, kés bb nem is er ltették.

1957 szén ismét kórházba kerültem, ekkor operáltak meg. Amikor 1958 májusában
vissza akartam menni az Aprítógépgyárba, felmondtak. Ezután hónapokig munka
nélkül voltam, mert különféle indokok, de valójában az„ellenforradalmi” múltam
miatt sehol sem vettek fel. Ezt nagyon nehezen viseltem el, annál is inkább, mert
akkor n sültem. Végül Szabolcs megyében, Tiszavasváriban a téglagyárban egy
kis m hely vezet jeként tudtam elhelyezkedni. Néhány év múlva mégis visszake-
rültem Jászberénybe. Jellemz , hogy még 1962-ben is kés  estig tárgyalta a gyári
pártbizottság, hogy vissza lehet-e engem venni az Aprítógépgyárba. Mint kés bb
tudomásomra jutott, néhány munkás r kijelentette, hogy fegyverrel is megvédik a
gyárat ellenem. Bár munkám révén gyorsan elismerést szereztem, az „ellenforradalmi”
múltam évtizedekig elkísért. Kés bb, igen keményen dolgozva elértem azt, amit
pártonkívüliként egyáltalán elérhettem: a gyár m szaki igazgatója lettem. Végezetül
annyit: soha sem bántam meg, hogy részt vettem a forradalomban, a rendszerváltás
után pedig nem igyekeztem el nyt kovácsolni bel le.
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RÉSZLET A JÁSZBERÉNYI VÁROSI TANÁCS
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 1957. FEBRUÁR 19-

ÉN LEZAJLOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZ KÖNYVÉB L 1

Az alábbiakban a Jászberényi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának
jegyz könyveib l idézünk. Az id pont 1957 februárja: ezen a tanácsülésen
hangzott el Soós Pál, a Végrehajtó Bizottság elnökének szájából, hogyan is látták
utólag a népfelkelés eseményeit a „gy ztesek”. Az utólagos helyzetértékeléshez
természetesen meg kellett várni az MSZMP országos vezet  szerveinek hivatalos
állásfoglalását is2 – majd ennek gondolati hálójába belesz ni a Jászberény
városában történteket. Talán mondanunk sem kell, hogy amit a jegyz könyvben
olvashatunk, az az igazság elferdítése és tele van csúsztatásokkal,
valótlanságokkal. Nem hiányoznak bel le az érzelmi-indulati elemek, a kor
pártapparátusának irataira jellemz  súlyos helyesírási hibák, valamint a már-
már értelmezhetetlen mondatok sem.

A jegyz könyv már az elején leszögezi a saját legitimitása szempontjából
legfontosabbat, miszerint az ’56-os eseménysor nem forradalom, hanem ellen-
forradalom volt, tehát a Szovjetunió és a Vörös Hadsereg segítségével korábban
„forradalmi” úton hatalomra jutott kommunisták elleni lázadásról van szó.
Olvashatunk a diákságot és a munkásságot félrevezet , a háttérb l irányító
ellenforradalmi er kr l és nyugati imperializmusról is. Noha a jászberényi gyárak
dolgozóinak dönt  többsége támogatta a felkelést, a jegyz könyvben mégis a
munkásosztály kicsiny részvételér l, ellenben nagyszámú lumpenproletárról és
zavarosban halászó egyénr l esik szó. Óriási hazugság, miszerint a város új vezet i
el készületeket tettek volna a kommunisták kiirtására, valamint a szovjet
csapatok „leverésére”. Egyrészt a város kommunista funkcionáriusainak a haja
szála sem görbült az események során, s t, azok mindvégig kapcsolatban
maradhattak fels bb vezet ikkel, valamint a Jászberényben tartózkodó szovjet
csapatokkal is. Többen közülük a tüzérlaktanyában kaptak menedéket és onnan
szervezkedhettek. Egyedül egy Füleki nev  ÁVH-tisztet tartóztatnak le Jász-
árokszálláson, aki november 5-ig fogságban volt. Noha  Altordai Sándor, a
Nemzet rség parancsnoka mind a helyi Forradalmi Bizottságtól, mind Szolnokról,

a BM Szolnok megyei F osztályáról utasítást kapott, hogy az ÁVH jászberényi
operatív állományát kerítse kézre és szállíttassa Szolnokra, ezt nem tette meg,
pedig t a jegyz könyv a különösen veszélyes „horthysták” között említi. Mindezen
túl dr. Altordai menedéket és bántatlanságot nyújtott egy jászberényi rokonsággal
rendelkez  budapesti ÁVH-s egyénnek és egész családjának is, amikor a jász-
berényi AKÖV vállalat egyik gépkocsivezet je megkérte erre. A többség megállí-
totta a közutálatnak örvend  Göblyös Istvánnak, a volt Begy jtési Hivatal vezet -
jének elfogására induló csoportosulást is, hangoztatva, hogy az elszámoltatás
nem az  feladatuk. 3 A Rákosi- és Ger -féle rendszer kiszolgálóinak elfogásával
és esetleges elszámoltatásával kapcsolatban tehát a felkel k részér l teljes volt
a liberalizmus.

A szovjet csapatok „leverésével” kapcsolatban elég annyit megemlíteni, hogy
ez még elméleti szinten is csak a legbátrabbak fejében fordulhatott meg. A Vörös
Hadsereg ekkor a világ leger sebb szárazföldi hadereje volt tengernyi
páncélossal és kimeríthetetlen tartalékokkal. Az er viszonyokat talán Varga
Ferenc rnagy szavai alapján lehet a legjobban érzékelni, aki kijelentette, hogy
a szovjetek elleni ellenállás öngyilkosság volna, mert csak Magyarországon
ötezer harckocsijuk és páncélosuk van, és ha ez nem elég, még ötezret küldenek,
s t ha kell, légierejüket is bevetik.4 A Nemzet rség, a Forradalmi Ifjúsági Szövetség
és az üzemi munkástanácsok éppen a szovjet csapatok esetleges támadásától
tartva fegyverkeztek, amennyire tudtak: a kevés fegyver és l szer, valamint a
páncélgránátok szinte teljes hiánya miatt sem akarták „leverni” a szovjet csapato-
kat, s t éppen a fegyverzet elégtelensége okán végül a szervezett ellenállástól is
elálltak november 4-én.5 Érdemes még megemlíteni, hogy november 1-jén
megállapodás jön létre a helyi szovjet alakulat és a magyar felkel k között, hogy
a Nemzet rség nem l  a szovjetekre, csak rendészeti feladatokat lát el. A szovjet
laktanya élelemmel, villannyal és vízzel való ellátását is elvállalta a város, cserébe
a szovjet tárgyaló küldöttség vezet je megígérte, hogy néhány napig nem
vonulnak át a városon még gyakorlatozás céljából sem, és amennyiben bármilyen
parancsot kapnak a várossal kapcsolatosan, azt közlik a város vezet ivel. Sajnos
rövidesen leváltották a jászberényi szovjet alakulat vezet jét (vagy egész
vezetését?), így a megállapodás gyakorlatilag érvényét vesztette.6

A végrehajtó bizottsági jegyz könyv tanúsága szerint Soós Pál VB-elnök a
jászberényi népfelkelés vezet it a szovjet csapatok támadásakor patkányok

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Jászberényi Városi Tanács VB iratai 1957/I. félév. 27.
Végrehajtó Bizottsági jegyz könyvek és munkatervek. 177-183.p.
2 Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának határozata a forradalom okairól, a kialakult
helyzetr l és a párt feladatairól. Budapest, 1956. december 5. In: Romsics Ignác (szerk.) [2000]:
Magyar történeti szöveggy jtemény 1914 - 1999. II. 155-163.p.

3 Járomi József [1995]: Vihar a városban. A forradalom és szabadságharc napjai Jászberényben
1956-ban. 28.; 32.; 55.; 75.; 79.; 89.; 103.p.
4 Uo. 115.p.
5 Uo. 119-120.p.
6 Uo. 60.; 77.; 123.p.




