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Csomor Józsefné

A FORRADALOM ÉS MEGTORLÁSA JÁSZAPÁTIN

1956. október 23-a fordulópont Magyarország történetében, olyan esemény, 
amelyre büszkék lehetünk. A forradalom vezetői, résztvevői közül már sokan meg-
haltak, ezért egyre sürgetőbb a még élők beszámolóinak rögzítése, a még fellelhető 
dokumentumok megőrzése.

Az októberben lezajló forradalomi napokra sokan és sokféleképpen emlékeztek, 
és emlékeznek mind a mai napig.1 Vége van azoknak az időknek, amikor különféle 
központokból határozták meg, hogy pontosan mit kell mondanunk az eseményekről. 
A hitelességet mindig szem előtt tartva a szolnoki levéltár anyagából áttekintettem a 
korra vonatkozó jegyzőkönyveket.2 A jegyzőkönyvek, amelyeket átolvastam szabá-
lyosak, pontosak. Mindenhol feltüntetik a dátumot óra, perc jelölésével, kik vannak 
jelen, az igazoltan, igazolatlanul hiányzókat, a gyűlés tárgyát, az előadók nevét és a 
helyiséget, ahol az összejövetelt tartották. Döntő többségében a községi tanácsházak 
egyik termét jelölték meg.

 Mielőtt a jászapáti események ismertetésére rátérek, kitekintek a Jászság más 
településeire is. Vidéken, a jász községekben, városokban néhány nap késéssel kez-
dődtek a történések, szinte azonos programmal. 
A budapesti események híre a rádiókból (magyar, Szabad Európa), valamint a fő-
városból hazaérkező emberek beszámolóiból jutott el vidékre. A szovjet emlékmű 
ledöntése, az ötágú vörös csillag leverése mindenhol megtörtént, és az is, hogy 1957. 
április elsejéig a helységek vezetői mindenhol parancsba adták, hogy a szovjet em-
lékművet a vörös csillaggal együtt helyre kell állítani. Jászjákóhalmán úgy érveltek 
a szovjet emlékmű létezése mellett, hogy Jászberényben ma is áll a török emlékmű 
meglehetősen békés szöveggel, és senki nem tiltakozik ellene. 

Tipikusnak mondható, hogy minden településen kiemelten foglalkoztak a termő-
földek kérdésével, és ezzel kapcsolatban a tsz-ek ügyével. Ez természetesnek tekint-
hető, hiszen a mezőgazdaságban dolgozott a lakosság többsége. A forradalom első 
napjaiban többen szerették volna visszakapni a tsz-ek tulajdonába került földeket. 
Komoly vita alakult ki, hogy a régen elvett, „felajánlott” kisebb vagy nagyobb birto-
kokat azonos helyen, vagy egy másik területen adják-e vissza? A vezetőknek nem volt 
könnyű igazat tenni, hiszen többféle elképzelés alakult ki.

1 A jászberényi Nagy Imre Társaság és Pethő László, a Jászsági Évkönyv felelős szerkesztője szeretné 
bővíteni szűkebb hazánk területén lezajló események rögzítését, ezért vállaltam – mint Jászapáti szülötte 
– az ottani tények leírását.
2 A Szolnoki Megyei Levéltár anyagából áttekintettem 17 jászsági település jegyzőkönyvét, valamint 
kiemelten a Jászapátiról szóló adatokat. Megvizsgáltam a Jászapáti Községi Tanács vb 1956. november 15., 
1956. december 5., december 23, 27., és az 1957. március 31-i tanácsülés jegyzőkönyveit. Felhasználtam 
a Szolnok Megyei Ügyészség 1957. július 13-i vádiratát, és a Szolnok Megyei Bíróság 1957. augusztusi, 
szeptemberi ítéleteit. Megkerestem még több egykori aktív résztvevőt és tanút, de legtöbbjük nem kívánt 
nyilatkozni.
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Az sem volt véletlen, hogy a Kisgazdapárt újjászervezését tartották egyik legfon-
tosabb feladatnak e régióban, hiszen az említett okok miatt ennek a pártnak volt a 
legtöbb tagja. A tagtoborzás aránylag eredményesen folyt, de a jegyzőkönyvekből az 
is megállapítható, hogy:”...kevés parasztember avatkozott bele a forradalmi esemé-
nyekbe, csupán akkor, ha földtulajdonát követelte vissza.”
A visszafogottság jellemző a cséplőgéppel rendelkezőkre, az ún. ipari kulákokra is. 
Egy-egy községben kevés cséplőgéppel rendelkező ember volt, ezért az ő érdekkép-
viseletük nem volt olyan erős. 
   A Jászságban többségében kis földtulajdonok voltak, ezért nem számítottak hiteles-
nek az olyan kijelentések, hogy a forradalmárok „grófok, bárók javára dolgoztak, ők 
bujtottak, a parasztok kiabáltak.” Grófok, bárók, gyárosok javára tehát ezen a vidéken 
nem tevékenykedtek. 

A tömegkapcsolatok előtérbe helyezését mindenhol kiemelt feladatnak tartották. 
Így vélekedtek: „...tovább nem lehet folytatni a munkás-paraszt-értelmiség szembeál-
lítását, az osztályharc állandó fokozását. Több önállóságot kell adni a helyi választott 
szervezeteknek.”

A tanácsi vezetők követelték szervezetük önállóságának megtartását, pontosan 
azt, hogy a jászsági vezetők ne szóljanak bele községük ügyeibe, a küldötteiket hívják 
vissza, és ne dirigáljanak kívülről. 
A felvásárlási láz szintén jellemző a Jászságban. Főleg a háztartás mindennapi hasz-
nálatában szükséges árucikkeket vették, de azon túl szinte mindent, már csak azért is, 
mert féltek az inflációtól: emlékeztek még a mil- és bilpengőkre. 
Az engedély nélküli fakivágások is visszatérő problémát jelentettek. Ennek egyik oka, 
hogy akadozott a fűtőanyag-ellátás, és törvényes vagy törvénytelen úton igyekezett 
a lakosság egy része biztosítani magának a főzéshez és a téli meleghez szükséges 
energiát. 

A jegyzőkönyvek többségében megemlítik, hogy élelmet gyűjtenek a budapesti 
lakosságnak. Megjelentek a teherautók, és felvitték az ellátmányt a fővárosba. Né-
hány helyen jelezték, hogy nekik Szolnokra, mint gyűjtőközpontba kell szállítani az 
élelmet, ahonnan továbbviszik azt Budapestre. Jászapátin kihagyták Szolnokot. 
 Mindenhol követelték az iparengedélyek kiadását, amelyeket szinte azonnal teljesí-
tettek a tanács vezetői, csupán néhány kérelmet utasítottak vissza. 

Az italboltok helyzete is mindenhol napirenden szerepelt. Több jegyzőkönyv meg-
említi a ”...boros, rumos, szeszes feltöltött” emberek negatív tevékenységét, ezért a 
legtöbb helyen rendeletet hoztak a kocsmák nyitva tartásával kapcsolatban. Az egyik 
férfi Jászkiséren a következőképpen érvelt a délutáni bezárás mellett:”...mert az em-
berek délután már másképp gondolkodnak” az ital hatására, s olyan szélsőséges kije-
lentéseket tesznek:”Máma a komonisták vérében akarnak fürdeni, vagy: felakasztjuk 
a listán szereplőket.”
 Különféle módon – egyes helyeken – próbálták menteni a vezetőket. Jászkiséren 
például a következő érvekkel álltak elő a vb titkár felmentésére: 
„A vb titkár idegeit az elmúlt idők megviselték, mivel nincs olyan erős idegzete, mint 
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a férfiaknak.” „A titkár – mint nő – nem is tud annyit elviselni, mint a férfiak.” „Egy 
nő mindig gyengébb, mint a férfiak.”Úgy vélem, a nőkkel kapcsolatos gondolatok 
képtelenségét nem kell kommentálnom. 1956. november 4-e után a rádió csak a Ká-
dár-féle felhívást továbbította, és kezdetben érezhető volt némi bizonytalanság, hogy 
és mint tegyenek. Előfordult olyan kezdeményezés is, hogy a forradalmárok ellen 
köztörvényes témájú eljárásokat indítsanak, később azonban egységessé formálták a 
vádakat, mely szerint céljuk: „a népi demokratikus államrend erőszakos megdöntése, 
valamint izgatás az ellen.”
Az 1957 februárjában – a központi utasításra megszervezett gyűléseken – mindenhol 
feltették a kérdést: forradalom vagy ellenforradalom zajlott-e le 1956 októberében? 
Eddig bizonytalanságot tükröztek a jegyzőkönyvek adatai, ettől az időponttól viszont 
mindenhol megállapították, semmi kétség, nem lehetett más, csak ellenforradalom. A 
beszámolók között akadnak nagyon rövid és túlságosan bő lére eresztett okfejtések. 
Akad vonalas, még mindig szektásságot tükröző, és logikusan kifejtett érvelés. 

A vezetők felhívják a figyelmet a sztrájkok ellen, amelyeket különösen veszélyes-
nek tartottak, pl. azt a mozgalmat, amikor a munkások, diákok kijelentették: „Addig 
nem veszem fel a munkát, addig nem megyek iskolába, amíg a szovjet csapatok ki 
nem mennek Magyarországról.”
Harcolni kellett az új hatalomnak a MUK (márciusban újra kezdjük) és a passzív 
ellenállás minden formájával szemben. A nemzetiszínű kokárdát viszont mindenki 
nyugodtan feltehette. 

A forradalom idején a Szovjetunió bírálata napirenden volt, ezzel ellentétben, 
1957 februárjában már ilyen mondatok hangzottak el: „Igazi hazafi, jó magyar ember 
csak az lehet, aki a Szovjetuniót szereti, vagy: Mellettünk áll a Szovjetunió és Kína.” 
Néhány községben bizonyos ellenállás tapasztalható november 4-e után, így pl. Jászi-
ványban, amikor Urbán Antal a tanácsi dolgozók azonnali leváltása ellen szól, vala-
mint úgy véli: „Kell a nemzetőrség a rend fenntartására, mert nincs rendőrség.” Tud-
juk, hogy a nemzetőrség létrehozása, szervezése a legnagyobb „bűnök” közé tartozott 
az új hatalom megítélése szerint, hisz tagjaik fegyverrel rendelkeztek. 

 A józanabb és az agresszívabb hang az első perctől jelen volt a hatalmi harc-
ban, viszont november 4-e után – egyes helyeken – megkezdődtek a támadások a 
forradalmárok ellen. Jászárokszálláson azonban még 1957. január 23-án is felvetette 
Szabó János és Kovács B. Sándor, hogy ügyüket elfogultan bírálták el a hatóságok. 
Jászdózsán 1956. november 13-án többen azt az álláspontot képviselték, hogy nem 
kell ellenségeskedni, de 1957 márciusában már leváltották Medve Pált, aki az „...
ellenforradalom idején méltatlanná vált a tanácstagságra.” 
A tanácstagság felülvizsgálata – megbízhatóság szempontjából – ekkor már minden 
településen megtörtént. 
Nagy Mátyás Alattyánon 1957. február 27-én a következőket nyilatkozta: „A forra-
dalmi tanács elnöke, Gecse Árpád megállta a helyét a forradalom idején, rend és nyu-
galom volt. A megtévesztett emberekkel foglalkozni kell: úgy kell tekinteni őket, mint 
a népi demokrácia hasznos tagjait.”
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Jászboldogházán a helyi plébános nem engedte, hogy valakinek a haja szála is 
meggörbüljön a forradalom idején: „Beszélt az emberekhez, hogy őrizzék meg 
nyugalmukat.”A jegyzőkönyvek hibátlan külső formáival ellentétben feltűnően sok 
a nyelvhelyességi-és helyesírási hiba, magyartalan mondat: rosszul leírt, tehát nem 
értett szó. Pl. urigánok (huligánok), kredikális (klerikális), imflációs (inflációs), 
szolidális (szolidáris), kratasztófa (katasztrófa), koóktáltak (kooptáltak) stb. A hely-
ség és a helyiség fogalmát rendszeresen felcserélik. Néhány hibás mondatot is idézek 
annak bizonyítására, hogy az akkori hivatalnokok egy része rendkívül képzetlen volt: 
„Agasák a koministákat, az emberiség idegei fel voltak borzolva, széjjel ne koncolják 
az iratokat, mihánt az idő engedi megyünk a fődekre, Kovács teljesen ketté van törve 
úgy politikailag mint erkölcsileg.”3

A jászapáti események beleilleszkednek a többi jász település mozgalmaiba. Az 
1956. október 23-án lezajlott budapesti felvonulás és az azt követő történések híre 
eljutott a jász helységek mindegyikébe, de 1956. október 26-ig a lakosság körében 
nem tapasztaltak mozgolódást. Ettől az időponttól kezdve viszont az emberek közt 
nyugtalanság támadt. Jászapátin is csoportosan kezdték megtárgyalni a Budapesten és 
más városokban folyó felkelést. A megyei pártbizottság vezetői október 26-án délután 
3 órára gyűlést hívtak össze a különféle szervezetek képviselőinek. Erről Jászapátin 
többen tudomást szereztek, s „mintegy 80-90-en főből álló tömeg gyűlt össze a gim-
názium nagytermében, ahol Kökény István – a járási pártbizottság titkára – elnökölt.” 
Ismertette Szolnok megye lakosságának célját és követeléseit, amelyeket 16 pontban 
foglaltak össze. Először is meg kellett alakítani a Munkás-Paraszt-Katona Tanácsot. 
Ebben képviselni kellett a lakosság minden rétegét a társadalmi és helyi államhatalmi 
szerveiken keresztül. Kökény István – a párt és a népfront képviseletében – 25 ta-
nácstag megválasztását javasolta, a gyűlésen részt vevők egy része viszont 33 főben 
jelölte meg a csoport létszámát, amelyet ideiglenesnek tekintettek. Az elnöki tisztsé-
get először Kökény Istvánnak, majd Ádám Jánosnak ajánlották fel, végül Szigetvári 
János fogadta el. Feladatul tűzték ki – egyhangúan – a rend és nyugalom biztosítását. 
„Célszerűnek látszott –hogy az MPKT-t teljes létszámban ne kelljen mozgatni – egy 
elnöki bizottság létrehozása, mely 11 főből állt.” Ennek a szervezetnek – többek kö-
zött – tagjai voltak: Kökény István, Fehér István, Bolvári Ödön, Ádám János, Csikós 
Pál, Szigetvári János, Jakab János.4  

 1956. október 27-én, a délelőtti órákban Szigetvári János a MPKT tagjainak név-
sorát hangos híradón ismertette 
 Ekkor már teljesen elváltak a forradalmi erők a régi rend híveitől, és újólag létrehoz-
ták a 31 tagból álló forradalmi tanácsot, amelynek elnöke Szigetvári János lett, titkára 
pedig Labáth István. A forradalmi tanács tagjaiból jelölték ki az 5 főből álló szűkebb 
szervezetet, „akik az egész politikai irányvonalat s a legfontosabb teendőket szabták 
meg.” Ők a következők voltak: Szigetvári János, Jakab János, Modla Sándor, Dombi 

3 Jászárokszállás, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászfelsőszentgyörgy, Alattyán, Jászkisér és Jászladány 
1956 és 1957 tanácsi jegyzőkönyvei alapján 
4 Jászapáti tanácsi jegyzőkönyv 509/1957/9. szám 10. o. – négy további név nem szerepel a 
jegyzőkönyvben.
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Ernő és Susa Imre, az akkori járási rendőrkapitányság volt vezetője.5 Fontos feladat-
nak tartották: „kiket kell eltávolítani a rendőrségi apparátusból, tanácsi szervekből és 
egyéb funkciókból. Főleg azokat, akik 12 év alatt kiszolgálták a Rákosi rezsimet.” A 
nemzetőrséget is ők szervezték. 

Október 27-én a község lakosságának egy része tömegtüntetésen vett részt, ahol 
a vezető szerep már a forradalmároké volt. Az ő irányításukkal kivonultak a szov-
jet emlékműhöz, és azt „gépi erő” segítségével lerombolták. Tőkés Lászlót vádol-
ták azzal, hogy a kötelet ő erősítette a szoborra. Az emberek továbbvonultak, és a 
középületeken elhelyezett csillagokat, valamint a vörös zászlókat, címereket, szovjet 
emléktáblákat leverték. 

 Szintén ezen a napon gyűlést tartottak a 48-as gazdakör tagjai, ahova többen el-
mentek a forradalmi tanácsból. Szigetvári elnök is felszólalt, és foglalkozott a paraszt-
ság eddigi helyzetével, a következő időszak feladataival, valamint bírálta az elmúlt 
évek hibáit, az „...erőszakos tsz szervezést, az önkényuralmat, a rendeletekkel, utasí-
tásokkal való kormányzást, a tömegektől való elszakadást.”6

Október 28-án döntöttek az élelemgyűjtésről, amellyel a budapesti lakosságot segí-
tették. „Határozatuk alapján a jászapáti földművesszövetkezettől összesen mintegy 
41.900 Ft értékű élelmet vettek igénybe. 40 láda zsírt, 20 q finom lisztet, 25 db lisztes-
zsákot, 5 mázsa kenyeret. Ezt az élelmet a községekben megszervezett és összegyűj-
tött élelemmel együtt szállították fel Budapestre.”

 Ugyanezen a napon a kultúrteremben is lezajlott egy gyűlés, ahol a fiatalok el-
határozták, a „DISZ helyére megkísérelnek egy új ifjúsági szervezetet létrehozni.” 
Képviseltette magát az idősebb korosztály néhány tagja is. 
Október 29-én délelőtt Szigetvári János összehívta a forradalmi tanácsot. Ismertette a 
politikai helyzetet, határozatukat néhány kompromittált vezető leváltásáról. Egy volt 
vezető hangsúlyozta, hogy a járási szervezetek főnökeit nem illetékesek eltávolítani. 
Szigetvári azonban jelezte, hogy már előbb döntöttek, s elhatározásuk végleges. 

„Kiemelten követelték – többek között – Csillik András, Fügedi János, Major 
Miklós és még néhány vezető lemondatását, amelyeket végrehajtottak”, előtte azon-
ban közölték velük a tényeket. Ettől kezdve a megnevezett személyek munkába nem 
állhattak. Major Miklós: „...nem akarok továbbra gyászos emlékezetű vezető lenni, 
hiszen több éven keresztül töltöttem be vb. elnöki tisztségemet...., szerettem Jászapáti 
község dolgozóit, mindig magyar emberhez méltóan és hűen viselkedtem, hajtottam 
végre intézkedéseimet.” Követtem el hibákat, de ezek mellett „szép érdemeket is em-
líthetnének meg részemről.” Fügedi János hasonlóképpen nyilatkozott: „...ne vesse 
meg őt Jászapáti népe, mert a rendszer akkor azt követelte, amit végre kellett hajtani, 
ő Jászapátin marad, mint a község szülötte. Amennyiben nem tudna saját erejéből 
elhelyezkedni, kéri a vb-t, hogy juttassák valami álláshoz, mert 7 gyermek létfenntar-
tását kell biztosítani.”7

5 Szolnok Megyei Ügyészség 1957. BÜL. 163/10. szám
6 Jászapáti tanácsi jegyzőkönyv 509/1957. 9. szám 11. o. 
7 Jászapáti tanácsi jegyzőkönyv 509/1957. 9. szám 12. o. 
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A járási tanács székhelye szintén Apátin volt, a forradalom után vezetők nélkül 
maradt, ezért: „...e tanács szakigazgatási dolgozói megalakították a hivatali munkás-
tanácsot ideiglenes jelleggel. Elnökéül Ébner Lászlót választották meg. Indították az 
előbb említett élelemgyűjtési kampányt, valamint egyes volt funkcionáriusok maga-
tartásának kivizsgálását.” 

Október 30-án a községi tanács épületében gyűlést hívott össze a forradalmi ta-
nács, ahol már megjelentek a volt pártok, többek közt a Kisgazdapárt képviselői is. Ez 
utóbbi képviseletében Rusvai Bertalan. Kérte a volt pártiroda helyiségét, ahol később 
a rendezvényeiket tarthatják. Ezen a gyűlésen indították be, illetve gyorsították fel a 
járási forradalmi tanács működését. 
Fehér István kérte a községi forradalmi tanácsok vezetőit, hogy 4 főt delegáljanak 
a járási tanácsba, ahol október 31-én a régi tanácstagok helyett újakat választanak 
majd. Az ideiglenesség megszüntetésével járási elnökké Fehér Istvánt, titkárrá pedig 
Turi Józsefet választották. Felügyeletük alá vonták a járási rendőrkapitányságot, az 
összekötő feladattal Tamás Károlyt bízták meg, aki kezdetben vonakodott elfogadni 
azt, később azonban teljesítette, azaz a rendőrség munkájáról apró részlegességgel 
beszámolt. 

Susa Imre, a rendőrkapitányság vezetője jelentést tett a rendőrség létszámáról és 
fegyverrel való ellátottságáról. Az adatokat közölte Fehér Istvánnal november 4-ig. 
Az állandó nemzetőrség megszervezésére, önkéntesekkel való kiegészítésére csupán 
november 1-én került sor, addig hivatalos idézésre teljesítettek rendfenntartó őr- vagy 
járőrszolgálatot a rendőrséggel együtt. 

Az új már komolyabb szervezetnek számított, mert őrsöket állítottak fel, amelyek 
élére egy-egy parancsnokot neveztek azokból, akik már teljesítettek katonai szolgála-
tot, vagy éppen a jelzett időszakban is katonák voltak. Ettől az időtől kezdve függet-
lenítették szervezetüket a rendőrségtől. Fő céljuk a rend biztosítása és a községekben 
levő objektumok megőrzése volt. Naponként berendeltek nemzetőröket, akik mozgó 
járőrségben látták el feladatukat. Fegyverrel a járási rendőrkapitányság és községi 
rendőrőrs látta el őket saját készletükből. „Őrsönként kiadtak 1 db géppisztolyt, 2 
db puskát, 2 db önvédelmi fegyvert, de csak a szolgálat alatt tarthatták maguknál.” A 
vezetéssel Jakab Jánost és Dombi Ernőt bízták meg. 

 November 2-án Szolnok megye rendőrkapitányságának vezetője kérte, hogy ren-
deljék meg a szükséges fegyvermennyiséget, mivel azonban közbejött az új kormány 
megalakulása november 4-én, a kérés teljesítésére már nem volt idő. 
A forradalom vezetőinek higgadtságára jellemző, hogy nem fegyverezték le a rend-
őrséget, nem vették át az irányítást, a rendőrségi szervezet mindvégig önállóan mű-
ködött.8 
 A benzines palackok készítésének ügyében bizonyos eltérések mutatkoztak. Akadtak 
olyanok, akik szorgalmazták a szovjet tankok elleni primitív fegyver elkészítését, s 
főleg azt, hogy gyerekek használják fel a tankok ellen. Szigetvári elnök viszont elle-
nezte az akciót, a gyerekek bevonásával végképp nem értett egyet. 

8  Jászapáti tanácsi jegyzőkönyv 509/1957/9. szám 15. o. 
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A forradalmi tanács azt tervezte, hogy november 2-án gyűlést hív össze azzal a 
céllal, hogy a küldöttek képviseltessék magukat a november 5-én megalakítandó ál-
landó községi forradalmi tanácsban. A hangsúly az állandó szón van. Az előző tervek 
szerint novemberben, nyílt népgyűlésen fogják megalakítani a szervezetet, de az is-
mert okok miatt állandóan módosítani kellett a célkitűzéseket. 
Megkezdődött, illetve felgyorsult a harc a forradalmárok és a régi rend hívei között, 
amely tény a szóhasználatban – forradalom, ellenforradalom – is tükröződött. Jász-
apátin – a bizonytalanság mellett – nagy volt a döbbenet. 

November 5-én megújították a községi forradalmi tanácsot, és még mindig tag 
lehetett például Szigetvári János, Labáth István és Ébner László.
Említésre méltó, hogy míg az ország nagyobb településein következetesen folyt a 
konszolidálás az új kormány vezetésével, addig Jászapátin még november 15-én is 
lemondott néhány volt vezető és tanácstag. 
Szigetvári János bizonyos fokig már védekezik a támadások ellen, amikor hozzá-
szólásában kifejti: „...senki tőlünk nem követelheti meg, hogy kikkel beszéljünk. A 
munkáspárt-rendszert üdvözölni kívánom akkor, amikor a diktatúra rendszerét háttér-
be szorítja, és a népbizalmat helyezi előtérbe. Megtorlás nem lesz, mert bizottságuk 
bírósági szerep betöltésére nem hivatott.”

A Jászság néhány településével ellentétben a tagok hozzászólása még higgadt 
maradt, de már a december 5-én összehívott gyűlésen a forradalmi bizottság tagjai 
lemondtak, Labáth István viszont így nyilatkozott: „Ha nincs forradalmi bizottság (itt 
saját szervezetükre utalt), akkor nincs forradalmi kormány sem.” Ez a hozzászólás 
is tükrözi, milyen megtévesztően hatott az új hatalom elnevezésében a „forradalmi” 
kifejezés. 

December 5-én a központi utasítás javasolta: „...a vb mellett a forradalmi bizott-
ság is működjön tovább Jászapátin, mint javaslattevő szerv, mert a tömegekkel való 
kapcsolat az államigazgatási szervekkel az eddigi gyakorlatban bevált.” Sőt, Gömöri 
Károly megjegyezte: „Elismeréssel tekintünk a forradalmi bizottság felé azokért a 
segítségekért, amelyeket a nehéz időkben szolgáltattak számunkra.”

Ekkor kapta meg néhány kisiparos a működési engedélyt „a lakosság szükségle-
tének kielégítése céljából.” Így működhetett községünkben: női fodrász, férfiszabó, 
kerékgyártó, szikvízgyártó.
December 27-én Jászapátin is megtartották az októberi forradalomról az értékelést. 
A tanácsülés helyéül a Szigethy-féle házat jelölték meg, időpontnak pedig délután 
1 órát. Szikszay István vb titkár elismerte, hogy ezen a napon történelmi folyamat 
kezdődött, amelyet az ifjúság kezdeményezett a Rákosi-Gerő népellenes rendszer fel-
számolására, ezért követelték:”...az igazi szocializmus építését és az ország dolgozó-
inak jogos kívánságát: az emberi megélhetést, az életszínvonal emelését.” Úgy vélte 
ő is: „...a békés tüntető tömegbe szervezett ellenforradalmi tömegek vegyültek, akik 
a békés tüntetést fel akarták használni a régi úri rend visszaállítására és országunk 
fasizálódására.” Kiemelte a vb titkár: „...a forradalmi bizottság azon munkálkodott, 
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hogy a dolgozók között a nyugalmat és a fegyelmezett magatartást megőrizze... ezen 
törekvést siker koronázta, mert községünkben viszonylagosan rend és nyugalom volt, 
még a legnehezebb időkben is.”

Korrekt módon beszámolt a Jászapátin történt legfontosabb eseményekről, pontos 
adatokkal alátámasztva azokat. „Az újonnan alakult vb ez ideig 5 esetben ült össze 
– állapította meg Szikszay István –, és fő feladatának tűzte ki, hogy az elmúlt időben 
elkövetett törvénysértéseket és bürokratikus intézkedéseket – a lehetőség határain be-
lül, a törvényesség betartásával, a humanizmus jegyében – jóvátegye, illetőleg korri-
gálja.”

„Az újjáalakult vb minden tagja szabadon és nyíltan mondja el az egyes ügyek 
intézésével kapcsolatos véleményét, és vita során alakul ki a határozat, amely legtöbb 
esetben a vb valamennyi tagjának véleményét és meggyőződését tükrözi vissza.”
Elmondja az összegyűlt tagoknak, hogy a forradalom első napjaiban (éjjel-nappali 
szolgálatban) több mint három hétig két-három fő tartott éjjeli telefonügyeletet. 
Felhívta a figyelmet arra is, mely szerint:”...a hivatalban olyan légkört kell teremteni, 
hogy a község dolgozói bizalommal forduljanak a tanács dolgozóihoz ügyük intézé-
sének megoldására.”

 Szikszay István beszámolójában végig forradalomról beszélt, pedig több jászsági 
helységben akkor már – elvétve ugyan – az ellenforradalom kifejezést használták a vb 
elnökök, titkárok, pártvezetők.9 
1956. december 27-én – egy másik jegyzőkönyv szerint – délután 1 órakor szintén 
tanácsülést tartottak, a helyszín a járási kultúrház, egyik téma: megemlékezés a forra-
dalmi eseményekről. Előadó: Barta Antal vb elnök. Jászapátin tehát mind a vb elnök, 
mind a vb titkár értékelte a forradalmi eseményeket, a jegyzőkönyvek szerint ugyan-
abban az időpontban, de más-más helyen. Barta Antal értékelésének végén 1956. dec-
ember hó 23-a szerepel. Ezek szerint ő előbb értékelt, de valamilyen oknál fogva a 
fejlécen más dátum szerepelt, mint az aláírásnál. Barta vb elnök stílusa más, mint 
Szikszay titkáré.

Budapesten felvonultak, hogy: „...tudomására hozzák Rákosinak és Gerőnek, a 
magyar történelem e két sötét alakjának, hogy a nép türelme elfogyott..., jön a tenge-
rek dagálya, jön a nép haragja, és el fogja söpörni őket.”Figyelmeztet a józan mérle-
gelésre, a meggondolt cselekvésre. 

 Ő az, aki megemlékezik a forradalom hősi halottjairól és azokról is: „...akik itt 
hagyták az óhazát és idegenbe mentek..., mindkét esetben testvéreinkről van szó.”
A holtak véréből új élet fakad, ezt tartja a költő és ezt vallja a nép is. ”Mindez figyel-
meztetés lesz a jövő vezetőinek, reméli, hogy visszatartja majd a zsarnokságtól őket.” 

Megértést tanúsított azok iránt is :”...akik bármilyen szempontból nem tartják a 
hazai körülményeket magukra nézve megfelelőnek, elmennek, és ott ütnek tanyát, 
ahol boldogulásukat maguk előtt látják.” 
Megemlíti azt is:”bűnözők, kalandvágyók is keveredtek a forradalmárokkal,” és hely-
teleníti az osztrák kormány intézkedését, amikor elzárkózik a magyar küldöttség be-
9  Szolnok Megyei Ügyészség 1956. december 27. 7. 
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bocsátása elől, akik kifejtenék, hogy hazánkban megváltoztak a viszonyok, „minden-
ki számára biztosítják az alapvető emberi jogokat, a létfenntartást, a társadalom és a 
gazdasági élet fokozatos demokratizálásával.” Az ifjak és a megtévesztettek térjenek 
vissza, várják őket a szülők és a dolgozó nép állama.

Nagy Imrét és kormányát „szélsőjobbra” tolódása miatt elítélik, az új hatalomnak 
„az ellenforradalmi erőkkel szemben alkalmazott és alkalmazandó politikájával ér-
tünk egyet, és ezeknek az értékelését bízzuk a történelemre.”
Ebben a beszámolóban már felbukkan az „ellenforradalom” kifejezés.
Szép gondolatokkal fejezi ki Barta Antal beszédét: „Javaslom a tanácsülésnek, adóz-
zon egy perces néma tüntetéssel a forradalom áldozatainak emlékére, és a tanácsülés 
jegyzőkönyvben, a község emléktáblával örökítse meg azoknak a jászapáti dolgozók-
nak a nevét, akik községünkből adták életüket a nép szabadságáért.”

Ezután rátért a mindennapi feladatokra, amelyek napirenden voltak a Jászság más 
községeiben is, így az önkéntes ház-és földfoglalás jogtalanságára, a termelőszö-
vetkezetek problémáira (feloszlók, új alakul), a felajánlott ingatlanok helyzetére, az 
egyéni gazdálkodók jogos követeléseire, tsz-ek, állami gazdaságok földjeinek meg-
bonthatatlanságára, államosított házingatlanok sorsára, a lakásínség megszüntetésére. 
Csak a legfontosabb problémákat soroltam fel, csupán néhányat emeltem ki.

Az iparigazolványokról röviden tett említést. „Az iparigazolvány kiadásokra néz-
ve rendelkezés még nem jelent meg, így csak az október 23-a előtt törvénytelenül 
visszatartott iparigazolványok kérelmezőit segítettük a megoldáshoz.”
Az 1957. március 31-én tartott tanácsülés résztvevői között Szikszay István még jelen 
van, mint vb titkár, Barta Antal neve már csupán a távol maradottak között szerepel. 
Gazsó Józsefet választották vb elnöknek a jegyzőkönyv adatai szerint. 
Arról is beszámoltak: „A tanácstagok ellenforradalmi tevékenységének megvizsgálá-
sára alakult külön bizottság a vizsgálatot bevégezte, és annak eredményéről a jelentést 
és javaslatot jelen tanácsülés meg fogja tenni.” A határozatokat nem titkosan, hanem 
kézfelnyújtással és egyhangúlag hozták meg.10

A következő jegyzőkönyv 1957. július 13-án keletkezett Pásztor Páter ügyész és Kiss 
Endre megyei ügyész aláírásával. Ez a dokumentum már nagyon súlyos vádirat 21 fő 
ellen. Röviden ismertetik származási adataikat. Az apák foglalkozása között szere-
pel szegény-és középparaszt, agrárproletár, hivatalsegéd, bányász, mozdonyvezető, 
színész, tisztviselő, valamint néhány 40-80 kat. holddal rendelkező személy. Összes-
ségében azonban nem fedi a valóságot, hogy csak az 1945 előtti évek sértettjei talál-
hatók a forradalmárok vezetői között. 

Az ügyirat végén felsorolják a „terheltek” nevét, az akkori tartózkodási helyüket: 
pl. megyei börtön (itt voltak a legtöbben), Kistarcsai Közbiztonsági Tábor, Tököli 
Közbiztonsági Tábor, két főnek a jászapáti címét jelölték meg. Több mint 100 tanú 
jelent meg. Pontos számot azért nem lehet mondani az adatok alapján, mert akadtak 
olyanok, akiknek a neve kétszer is szerepelt lakhelyével együtt. 

10 Jászapáti tanácsi jegyzőkönyv 1956. december 23.
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A legtöbb tanút Jászapátiról hívták be, de jelentek meg emberek Jásziványból, Ti-
szasülyről, Jászdózsáról, Veresegyházról, Jászladányról, Jászkisérről, Jászalsószent-
györgyről, Jászszentandrásról is. 

A Magyar Népköztársaság nevében a Szolnokon 1957. augusztus 12-16-ig, majd 
szeptember 13-17-ig tartott tárgyalás alapján a „bíróság mint büntetőbíróság” kihir-
dette az ítéletet. A 21 fő közül 7 vádlottat felmentettek, mert nem tudták bizonyítani az 
ellenük felhozott bűncselekményeket, G. Nagy Pálnak viszont át kellett adni az iratait 
a budapesti Katonai Ügyészségnek, mivel egyik vezetője volt a nemzetőrségnek.
A letartóztatások nem egy időpontban történtek. 1957. március 1-től tartották fogva 
Jakab Jánost, március 5-től Dombi Ernőt, március 10-től Labáth Istvánt, április 3-tól 
Soós Ferencet, április 1-től Sulyok Pált és ifj. Agócs Istvánt, április 15-től Szigetvári 
Jánost, májusban 6, júniusban 5, júliusban 3 személyt tartóztattak le más-más napo-
kon. Céljuk az lehetett, hogy félelemben tartsák a forradalom aktív résztvevőit és csa-
ládjuk minden tagját. Az előzetes letartóztatásban eltöltött időt később beszámították, 
ezzel tehát rövidültek fogva tartásuk napjai.11  A jegyzőkönyvek elhallgatják, hogy a 
forradalmárokat letartóztatásuk után kegyetlenül megverték. „Erről a többség hallga-
tott” – vallja Szabó Kálmán jászberényi lakos.12   Rémhírként szerepel az adatok kö-
zött, hogy a forradalmárok egy részét kivitték a Szovjetunióba. Ez ugyan előfordult, 
de főleg a Tiszántúlon volt jellemző. 

Több hónap elteltével hozták meg a bírósági ítéleteket. 13 A legsúlyosabb ítéletet 
Jakab János II. rendű vádlott ellen hozták. 4 éves börtönnel, 7 éves eltiltással egyes 
jogok gyakorlásától, valamint 2000 Ft értékű vagyonelkobzással sújtották. Ő volt a 
járás összes fegyveres erőinek a parancsnoka, és az 5 tagú bizottság résztvevőjeként 
rendelkezett úgy: „...hogy a nemzetőrségtől el kell távolítani azokat, akik nem meg-
bízhatóak, akik 12 év alatt kiszolgálták a Rákosi-rezsimet”, és a tanács apparátusát 
is ellenőrizni kell! Több nemzetőr szervezetet hozott létre, s a fegyveres szolgálat 
megteremtése a legsúlyosabb büntetést vonta maga után. 

Szigetvári János elsőrendű vádlott, a forradalmi tanács vezetőjeként 3 év börtönt 
és több mellékbüntetést kapott. A fővád – mint mindenkinél –: „meg akarta dönteni a 
népi demokratikus államrendet, valamint izgatott az ellen.” A jegyzőkönyvek 1956. 
november 4-e előtt kiváló szervezőt, jóindulatú, higgadt, tisztességes embert érzé-
keltetnek, aki december 5-én így nyilatkozott: „... nem hajlandó olyan tanácsülésen 
részt venni, amely nem a nép ügyét szolgálja... A forradalmi bizottság nem távolított 
el senkit, a tsz-ek helyzetét a szövetkezetek magánügyének tekintettük, és abba nem 
avatkoztunk bele.” Csak akkor vesz részt a tanács munkájában, ha „... mindenkor 
Jászapáti község és a nép ügyét szolgálhatom.”Modla Sándor bádogos jó „kádernek” 
számított. 

11 Szolnok Megyei Ügyészség jegyzőkönyvei alapján
12 Beszámolója a Jász Múzeum adattárában található.
13 Szolnok Megyei Bíróság - Ítélet a Népköztársaság nevében, 1957. augusztus 12-26., 
szeptember 13-17.
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Az édesapja mozdonyvezető volt, és 1945-től Jászapátin magas beosztásban szol-
gált a rendőrségen. 3 évet kapott a mellékbüntetésekkel együtt. Feladata volt a forra-
dalom után, néhány társával együtt, a fegyverek összeszedése az új rendszer ellensé-
geitől, megfigyelésük, hogy ne léphessenek fel a forradalmi rendszer ellen, a gyanús 
embereknél házkutatást tartottak, esetleges őrizetbe vételük szintén kötelességük volt. 
Neki is felrótták – Szigetvári Jánossal és Dombit Ernővel együtt –, hogy gyűlést to-
boroztak, ahol beszédet mondtak a budapesti fiatalok hőstetteiről, az ott zajló szabad-
ságharcról, annak hatásáról Jászapátin.

Bollók József állatorvos, XVII. rendű vádlott, szintén 3 évet kapott, 5 évre eltil-
tották a közügyektől, s ő kapta a legnagyobb pénzbüntetést, 4000 Ft-ot. Azzal vádol-
ták, hogy október 28-án „felvette a kapcsolatot megbízható ismerősökkel, népgyűlést 
szerveztek, ahol létrehozták a jászkiséri ellenforradalmi tanácsot, melynek elnökévé 
Bollók Józsefet választották. A megalakuló gyűlésen hangoztatta, hogy jóslata bekö-
vetkezett: becsmérelte a kommunista pártot, mondván, hogy 12 év alatt eljátszotta 
szerepét ... Kezdeményezője és irányítója volt a népi demokráciához hű elemek eltá-
volításának a községi tanácsból.”

Szintén 3 évet kapott Sulyok Pál XVI. rendű vádlott, 5 évi eltiltást a közügyek-
től és 3000 Ft értékű vagyonelkobzást. Kezdeményezte a jászszentandrási forradalmi 
tanács megalakulását, amelynek elnöke lett. Mindez 1956. október 28-29-én történt. 
Az 1957. július 13-án keltezett jegyzőkönyv szerint: „A megalakuló népgyűlésen szi-
dalmazta és becsmérelte a kommunistákat, valamint a népi demokratikus államrendet, 
felkereste Pintér András volt horthysta tábornokot, hogy fogadja el a nemzetőrsége 
vezetését, azonban Pintér nem fogadta el..., így Sulyok Pál főjegyző lett egy személy-
ben az ellenforradalmi tanács elnöke és a nemzetőrség parancsnoka is.”
Két évre ítélték el Tőkés László szobafestő-mázolót, segédmunkást, mint X. rendű 
vádlottat, akinek főbűne a szovjet emlékmű ledöntésében való részvétel, ő erősítette 
fel a kötelet arra, s ezzel mintegy 26.044 Ft kárt okozott. A vörös csillag és emléktáb-
lák leverését is komolyan büntették, valamint a nemzetőrök kiképzését és az őrspa-
rancsnoki szerepet is. 

 Ifj. Agócs István bányász, aki 1936-an született, a legfiatalabb forradalmárok 
közé tartozott, s akinek szülei a földreform során kapott 1 hold földön gazdálkodtak, 
édesapja mellett hivatalsegéd is volt. Ifj. Agócs azért kapott 6 hónap börtönbüntetést, 
mert ő tartotta a létrát az egyik emléktábla leverésénél, valamint a szükséges kalapá-
csot előkészítette. Az ő büntetését később 3 évi próbaidőre felfüggesztették, ahogyan 
előbb már jeleztem. 

Rusvai Bertalant, a IX. rendű vádlottat 2 évi börtönbüntetésre, 5 év eltiltásra a 
közügyektől és 3000 Ft pénzbüntetésre ítélték. Őt visszaesőként kezelték, hiszen 
1950-ben „orgazdaság” bűntette miatt már meghurcolták. Az október 30-án meg-
tartott gyűlésen Szigetvári János arra kérte a megalakulandó pártok vezetőit, hogy 
koalíciós alapon támogassák a forradalmi tanácsot. Rusvai Pál szervezte a Kisgazda 
Pártot, amelynek 1945 előtt az elnöke volt, és felajánlotta a támogatást. Kérte régi 
pártirodájuk visszaadását. Megjegyezte: „...mielőtt kitaposnánk a régi rend alapja-
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it, el kell végezni egy feladatot: ki kell söpörni a vezetésből a régi rend embereit.” 
Fontosnak tartotta a földek visszaadását jogos tulajdonosuknak. Jellemző az akkori 
viszonyokra, hogy még az emberek egymásra pillantását is jegyzőkönyv rögzítette. 
Pl.”... az itt jelenlevő vezetőket pedig azonnal le kell tartóztatni. Ekkor Kökény István 
járási pártbizottság titkárára tekintett.”

Ébner László VIII. rendű vádlott 2 év és 6 hónap börtönbüntetést kapott, többek 
között azon kijelentéséért: „...nem ismeri el a Kádár kormányt, mert vérbe fojtotta a 
magyar ifjúság szabadságharcát.” November 2-án a járási tanács forradalmi tanácsá-
nak lett az elnöke, és szoros kapcsolatot tartott Szigetvári Jánosékkal. Intézkedett az 
élelmiszerek számbavételénél, hogy az élelmezés megfelelő legyen a járás területén. 
Készített röpcédulákat, amelyeket géppel sokszorosítottak, s részt vett terjesztésük-
ben. Utasított, hogy szervezzenek „egy jól működő műszaki csoportot, a forradalmi 
tanács részükre robbanó anyagot fog biztosítani. Feladatuk lesz, hogy Budapest és 
Szolnok között a vasútvonalat robbantsák fel.”
 Labáth István a Járási Tanácsnál dolgozott, majd állatgondozó lett. Őt, mint VII. 

rendű vádlottat 1 év és 6 hónap börtönbüntetésre, 2 évi felfüggesztést a közügyektől, 
és 1000 Ft értékű vagyonelkobzásra ítélték. Mint a forradalmi tanács titkára főleg 
az adminisztratív teendőket látta el, és a közalkalmazottakkal tartotta a kapcsolatot, 
akiknek kisgyűléseket szervezett, és ott az államrend ellen beszélt. Aktív szervezője 
volt a vörös csillag, vörös zászló és a Rákosi, Lenin, Sztálin szobrok eltávolításának 
a középületekről, az irodákból, valamint intézkedett, hogy az iskolák tantermeiben a 
kereszteket függesszék ki. December 27-én még kifejtette: „A tagosításnál több tör-
vénysértés volt. Földnélküli személyeket kértek, lépjenek be a tsz-be, így mestersége-
sen növelték a tsz-tagok számát.” 

Azt is elmondta, hogy „... nem szabad különbséget tenni pártonkívüli és párt-
tag között, meg kell adni a munkához és a becsületes megélhetéshez mindenkinek a 
jogot.”Tamás Károly jogvégzett bírósági adminisztrátor, V. rendű vádlott (akit időn-
ként Tamási Károlynak neveztek a jegyzőkönyvek) kiszabott büntetése 1 év börtön, 
3 évre eltiltották a közügyektől, és 1000 Ft pénzbüntetést szabtak ki rá. A forradalmi 
tanács megbízásából összekötő szerepe volt a fegyveres erők parancsnokságával. A 
nemzetőrséget szervezte, részt vett kiképzésükben, fegyverrel való ellátásukban. El-
lenőrizte a létszámot, a harcképességet. Segítette a műszaki csoport vezetését. Több 
esetben jelentést tett Szigetvári Jánosnak az elvégzett feladatokról, Jakab Jánossal is 
rendszeresen találkozott, és megbeszélték a szervezésből adódó gondokat. 
 Ludányi Kálmán hivatalnok, XIX. rendű vádlott 6 hónap börtönbüntetést és 200 Ft 
vagyonelkobzást kapott. Ő valóban nagyon szegény családból származott. A jegyző-
könyv szerint a régi rendszerben határ-csendőr, az újban MKP-tag volt. Az 1945-ös 
földreform során 5 hold földet kapott. Másik jegyzőkönyvben viszont 4 hold szere-
pel. Felvette a kapcsolatot a járási forradalmi bizottsággal Jászalsószentgyörgyön, s 
október 27-én szervezte a tömeget. Élükön vonult a tanácsháza elé, ő volt a hangadó, 
és követelte a kulcsok átadását. Miután megkapta, ő lett a forradalmi tanács elnöke. 
Jakab László nemzetőrségi parancsnoknak utasításokat adott, és több negatív kije-
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lentést tett a népi demokráciára.Szabó József egy éves és ifj. Agócs István féléves 
börtönbüntetését 3 évi próbaidőre felfüggesztették. Szabó Józsefnek el kellett hagyni 
a katedrát, útépítő munkás, később pedig vezető lett belőle.14 
G. Nagy Pál sorsáról a Budapesti Katonai Bíróság döntött, így a kiszabott büntetésről 
a jegyzőkönyvekből semmit nem tudhatunk meg. Ő az egyik nemzetőrség őrsparancs-
noka lett. A rábízott feladatokat maradéktalanul végrehajtotta: oktatta, tanította fegy-
verforgatásra az őrséhez tartozó nemzetőröket. Részt vett a volt kommunista vezetők 
házkutatásán. Ezeket az utasításokat Dombi Ernőtől és Jakab Jánostól kapta, s nekik 
számolt be az eredményekről. G. Nagy Pál, mivel 1932-ben született, a fiatal forradal-
márok közé tartozott, életrajzában az is szerepel, hogy 7 gimnáziumot végzett. Akad 
olyan tanú, aki még emlékezik arra, milyen megalázó körülmények között távolították 
el iskolatársai közül. Összehívták az apáti gimnázium összes tanulóját, majd mint 
osztályellenséget kiutasították az intézményből. Nagy G. Pál (akkor a G betűt a Nagy 
után és nem előtt használták) az egész közösség előtt megszégyenítve „kullogott” el 
diáktársai előtt. A látványos megalázások teátrális rendezése nem volt idegen a Rákosi 
rendszerben. 

A jegyzőkönyvek alapján, „harag és elfogultság nélkül” igyekeztem leírni a for-
radalom jászapáti történetét. Nem követtem a meghurcoltak későbbi sorsát, hiszen ez 
egy további kutatás feladata lehetne. Azt azonban nagyon megérdemlik, hogy tetteik 
ne múljanak el nyomtalanul, és az utókor mindig emlékezzen rájuk.   

  
    
     

14 Szikszai Mária szíves közlése


