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Metykó Béla

RÉSZLETEK A FÉMNYOMÓ- ÉS LEMEZÁRUGYÁR 

MUNKÁSTANÁCSÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL

Előszó

E cikk megírására Goda Zoltán, a Nagy Imre Társaság jászberényi vezetője bíztatott.  Ő vetette 
fel, hogy célszerű lenne megörökíteni a forradalom „fémnyomós” eseményeit is. A másik nagy 
jászberényi cég (az Aprítógépgyár) munkástanácsának történetét évekkel ezelőtt Czigány István-
nal együtt – mint az események résztvevői és szemtanúi – már megírták.1 Kézenfekvő volt tehát 
a másik nagy jászberényi gyár munkástanácsa történetének a megírása.

Az események forrásai a jászberényi forradalmárok népbírósági pereinek a dokumentumai, 
amelyek három levéltárban, a Pest Megyei, a Hadtörténeti Intézet és az Állambiztonsági Hivata-
lok Levéltárában találhatók meg. 

Természetesen nem lehet a forradalom „fémnyomós” eseményeit a várostól függetlenül tár-
gyalni, hiszen a történések ezer szállal kapcsolódtak egymáshoz, és gyakori volt, hogy egyes 
gyári szereplők a városban is igen aktívak voltak.  
A Fémnyomó munkástanácsának forradalmi eseményeit kronologikus sorrendben állítottam ösz-
sze. A forradalom kirobbanását az 1956. október 23-i budapesti tüntetés jelentette. A Magyar 
Rádió csak szűkszavú jelentéseket közölt az eseményekről. Az emberek inkább a Szabad Európa 
Rádiót hallgatták. 

Sokan, az akkori események szemtanúi, írják – döntően a rendszerváltozás után – „az októ-
ber 23-i események mindenkit megleptek. A rádió állandóan be volt kapcsolva az irodákban és 
üzemekben”.2 Óriási volt az emberek információéhsége. Az utcán, a gyárakban és az irodákban 
az emberek a rádióban hallott eseményekről beszéltek. Figyelték a legújabb fejleményeket. A 
leghitelesebb híreket azok a személyek közvetítették, akik október 23-án, vagy az ezt követő 
napokban Budapesten jártak. 

Ilyen személy volt a fémnyomóbeli események egyik főszereplője, Orendás Béla. Orendás a 
csepeli Weiss-Manfréd gyárban tanulta a szakmát, itt sajátította el a hüvelygyártás alapjait is. Ő 
egy vérbeli csepeli munkásdinasztia sarja. Később Gorjanc Ignác csábította Jászberénybe, ami-
kor el kellett indítani a hüvelygyártást, és nem volt megfelelő szakember.3 1956. október 23-án 
hivatalos ügyben Budapesten járt, és a pesti eseményekről közvetlenül személyesen győződött 
meg. A látottak rá is nagy hatást tettek. Aznap nem is tudta elintézni feladatát, másnap újra Pest-
re ment egy munkatársával. Ezen a napon már fegyveres események is történtek a fővárosban, 
így a Csepeli Vasműbe már nem tudott bejutni. Hazatérve Jászberénybe bement az üzembe – az 
I. és II. üzemrész főművezetője volt –, és október 25-én egy gyűlés alkalmával el is mondta a 
dolgozóknak, hogy mit látott Pesten.  „Elmesélte, hogy a Rákóczi úton látta, az akkor jól ismert 

1 Czigány I.–Goda Z. „Munkástanács az Aprítógépgyárban.” Jászsági Évkönyv, 2001.
2 Czigány I.–Goda Z. „Munkástanács az Aprítógépgyárban.” Jászsági Évkönyv, 2001.
3 Tóth János, a Jász Múzeum akkori igazgatója készített vele interjút, amely a Hűtőgép újság 1989. októberi számában 
jelent meg a forradalom eseményeiről tett visszaemlékezésében. 
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Éjjel-Nappal Közért előtt, egy meglincselt ÁVH-s tetemét”.4   Későbbiekben, az ellene folyó bün-
tető tárgyalás vádiratában, azt rótták fel neki, hogy az ottani eseményeket hőstettnek tüntette fel a 
dolgozók előtt.5  Egyébként nemcsak Orendás, hanem Altordai Sándor – a későbbi Nemzetőrség 
vezetője – is járt 23-án Pesten, és későbbi vallomásában a következőket említette: „mikor hazaér-
tem Jászberénybe nem volt semmi sem.”6

Ezekben a napokban a Fémnyomóban még minden üzemben rendben és tervszerűen folyt a 
termelés. Október 26-án is időben elindult minden műszak. Orendás vallomása szerint: „Délelőtt 
11 óra felé behívattak az üzemvezetői irodába, ahol Ganz Rudolf üzemvezetőt, Bende József párt-
bizottsági tagot és Horváth Mihály beállító lakatost találtam, akik megbeszélést tartottak. Mikor 
én beléptem Ganz elmondta, hogy percenként hívják telefonon, hogy miért nem veteti le az üzemi 
épületekről a vörös csillagot. Én elleneztem, de Ganz azt mondta, hogy már máshol is levetették, és 
nagyobb baj lenne, ha fennhagynánk. … A csillagot oda én tettetem fel annak idején. Röviddel ké-
sőbb beláttam jobb lesz, ha levesszük, és intézkedtem egy üzemi lakatossal annak a levételéről.”7

Közben a városban zajlottak az események. A jászberényi cégek közül elsőként, október 25-
én, a X. számú Autóközlekedési vállalatnál alakult meg munkástanács. Nem véletlenül, hiszen a 
legjobban értesültek a TEFU dolgozói voltak. „A következő napon (26-án) reggel a kultúrteremben 
összegyűlt dolgozók követelték a Munkástanács azonnali kibővítését. Még ugyanezen a gyűlésen 
felvetődött a gyűlölt káderlapok kiosztása, amelyet először Altordai követelt. A forradalmi Mun-
kástanács és a dolgozók egyhangú követelése alapján a vállalat dolgozói között a káderanyagot 
kiosztották.”8 A forradalmi hangulat az Autóközlekedési vállalatnál október 27-én érte el tetőfokát. 
Az ott dolgozók kezdeményezték a szovjet emlékmű ledöntését. A forradalmi napok történetét 
egyébként Járomi József egy később megjelent könyvében igen részletesen megírta.9 A kezde-
ményezők teherautón felkeresték a város két nagy üzemét is, hogy csatlakozásra szólítsák fel az 
üzemek dolgozóit. A Fémnyomó elé 10 és ½ 11 között érkezett meg egy nemzetiszínű zászlókkal 
feldíszített teherautó, a rajta lévők a Kossuth nótát énekelték.  Gorjancz Ignác igazgató nem enged-
te be a teherautót a gyár területére, így a két TEFU-s dolgozó gyalog ment be, és a szovjet emlék-
mű ledöntéséhez üzemenként 5-5 fő jelentkezését kérték. Körülbelül 10-15 személy ment velük. 
Később a Fémnyomó kocsijával is mentek dolgozók a főtérre. Végül, ha nem is ők, de a szovjet 
emlékművet már délelőtt 10 óra körül a budapesti 12-es TEFU gépkocsijával ledöntötték.10

A városban – ugyanazon a napon, október 27-én – a kora délutáni órákban megválasztották az 
ideiglenes forradalmi tanácsot, amelynek elnöke Somogyi Jenő százados lett. Ezt követően meg-
állapodtak, hogy a végleges Munkás-Paraszt-Katona Tanácsot október 28-án, vasárnap választják 
meg. Az üzemek munkástanácsait is értesítették, hogy küldjék el megbízottjaikat a tanácsházára. 
Az események viharos gyorsasággal haladtak.  

Azokban a napokban sok helyen az történt, hogy a pártszervek kezdeményezték a munkásta-
nács megalakítását. Így volt ez a Fémnyomó- és Lemezárugyárban is, ahol az ideiglenes munkásta-
nács választása október 27-én kb. 8 óra körül kezdődött el az üzemekben.  Abban állapodtak meg, 
hogy üzemenként 2-3 tagot küldenek a gyári munkástanácsba, akik közül majd egy-egy személyt 

4 NB 003/1957 vádiratból     
5 1957. aug. 23–30-ig megtartott zárt tárgyalás jegyzőkönyve
6 B.V. 447/1957 Jegyzőkönyv Budapesti Kat. Bíróság (Hadtörténeti Levéltár)
7 Orendás Béla 1957. febr. 5-i kihallgatásából 
8 Járomi József: Vihar a városban.
9 u.a
10 u.a



História 151

fognak jelölni tagnak a Városi és Járási Forradalmi Tanácsba is. Meg kell jegyezni, hogy a forrada-
lom városi irányító szervének a megnevezése több változatban fordult elő. A könnyebb eligazodás 
végett a Somogyi Jenő százados vezetése alatti szervezetet Munkás-Paraszt Forradalmi Tanácsnak, 
a későbbi, Potemkin Károly irányítása alatti szervezetet Jászberényi Járási és Városi Nemzeti For-
radalmi Bizottságnak nevezték. 

Gedei Béla tisztviselő, aki később a Munkástanács elnöke lett, a vizsgálati jegyzőkönyvben 
elmondta, hogyan is történt az V-ös épületben a Munkástanács megalakulása. „Október 27-én be-
hívattak a tanácsterembe, ahol Szabó Jánosné személyzeti előadó felolvasta a Városi pártbizottság 
által kiadott 16 pontos követelést és bejelentette, meg kell alakítani a Munkástanácsot. Közölte, 
hogy nálunk az V-ös épületben 4 tagot kell választani és ezen kívül egyet a Városi Forradalmi Ta-
nácsba. A választás meg is történt és a Munkástanácsba a következő személyeket választottuk meg: 
Gorjanc Ignác igazgatót, László Károly főmérnököt, Kiss Tibor osztályvezetőt, Szabó Jánosnét és 
Szikra Mihályt, akit a Városi Forradalmi Bizottságba delegáltak.”11 

A többi üzemben is tartottak munkásgyűlést a munkástanácsok megalakítása céljából. A gyűlést 
mindenütt a pártvezetőség szervezte. A TMK-ban tagja lett a munkástanácsnak Bori István, akit 
– igen népszerű ember lévén – mindenki Pista bácsinak szólított, de ezen kívül tagja lett a Városi 
Forradalmi Tanácsnak is. A rendelkezésre álló dokumentumok szerint a Fémnyomó- és Lemez-
árugyárból október 27-én Orendás Bélát, Szigeti Istvánt és Bori T. Istvánt választották küldöttnek 
a Városi Forradalmi Tanácsba, és azt a feladatot kapták, hogy a gyár követeléseit tolmácsolják a 
városi FT fórumán. 

Orendás később így eleveníti fel az eseményeket: „Jöttek értem, hogy reggel október 28-án (va-
sárnap) 8 órára a Városi Tanácsnál jelenjek meg… Somogyi százados kiadta, hogy a már kinyom-
tatott plakátokat a gyűlés után ragasszam ki.  Délután 2 órára újra össze voltunk hívva a Tanács-
házára, ahol Somogyi vezetésével összeállítottuk a kormány felé benyújtandó követeléseinket.”12

Bori T. István tanúként tett vallomásában más szempontból világít rá az eseményekre:
„Október 28-án reggel a tanácsházára kellett mennem. A delegáltak nevét a pártbizottsági (?) 
bélyegzővel ellátott igazoláson tüntették fel. …Pálinkás egy bélyegző nélküli névsort adott át 
nekem, melyet felvittem Somogyinak. Somogyi azt mondta ez egy sajtpapír, így senkit nem lehet 
delegálni…”13

A Városi Forradalmi Tanácsban a megbeszélések során felvetődött, hogy mivel sok helyen a 
pártszervek kezdeményezték a munkástanácsok létrejöttét, előfordulhat, hogy nem megfelelő az 
összetételük. Célszerű ennek megvizsgálása. Somogyi százados, az FT vezetője Szigeti Istvánt 
küldte a Fémnyomóba, mert ő ott dolgozott, ismerte az ottani embereket és a körülményeket. 
Október 29-én hétfőn reggel a Fémnyomó- és Lemezárugyárban is összehívták a dolgozókat az 
újbóli munkástanács választásra. Itt már élesen vetődött fel a kérdés, hogy sztrájkoljanak-e vagy 
nem. Több munkásfelszólaló a sztrájk azonnali elkezdése mellett érvelt. Berkes István is az azon-
nali sztrájkról beszélt, mert már a város más üzemeiben sztrájkoltak. „Délelőtt 10 óra körül érkezett 
a Fémnyomóba Szigeti a városi Forradalmi Tanács megbízásából. A dolgozók előtt beszédet is 
mondott, és nyomatékosan felhívta a dolgozók figyelmét, hogy sztrájkolni kell.”14 

11 Járomi: Vihar a városban
12 Orendás Béla 1957. febr. 5-i kihallgatásán mondta 
13 Bori T. István tanúként tett vallomása
14 Orendás Béláné vallomása 1958. jan. 29-i kihallgatáson
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A munkásgyűlésen a hozzászólások másik fő témája az volt, hogy hozzák nyilvánosságra a 
dolgozókról készített káderanyagokat. Ezt először a munkástanács ellenezte, de aztán szerveztek 
egy 3 főből álló bizottságot – Bogár Béla, Házkötő Lajos és Kohári Béla részvételével –, akik éj-
szakába nyúlóan át is nézték a káderlapokat. Néhány gyanús személy lapját félretették, mondván 
ezeket később majd kivizsgálják, de a többi anyagot a gyári kazánházban elégették.15

A gyűlésen egy emlékezetes incidens is történt: az egyik „fémnyomós” dolgozó, Bojárné felszó-
lalt, és Orendás Béla megválasztása ellen érvelt. Azt mondta egy „munkásnyúzó” főművezetőt 
nem lehet beválasztani a munkástanácsba, aki eddig a legdurvábban hajszolta a dolgozókat a 
havi terv teljesítése érdekében.

Orendás látta, hogy a beosztottja a munkásokat ellene hangolja, ezért azonnal felszólalt. El-
mondta, hogy miért ne lenne ő alkalmas arra, hogy beválasszák a munkástanácsba, amikor „ő 
hozta le a forradalmat Budapestről” az üzembe. Ő vetette le a vörös csillagot az üzemről, és 
részt vett a Városi Forradalmi Tanács plakátjainak kiragasztásában is. Ez a hozzászólása a gyűlé-
sen résztvevőket meggyőzte, és Orendást is beválasztották az újjászervezett munkástanácsba.
A Központi Munkástanács összetétele végül a következőképpen alakult. Elnöke László Károly 
főmérnök, titkára Gulyás Sándor segédmunkás, tagjai pedig Kiss Tibor osztályvezető, Völgyi 
Sándor szállítómunkás, Takács László raktáros, Barta Ferenc és Gedei Béla tisztviselők lettek. 
A Városi Forradalmi Tanácsban már előzőleg szerepelt Orendás Béla, Szigeti István és Bori 
István.  Rajtuk kívül megbízták még Szabó Kálmánt és Házkötő Lajost, akik a fennmaradt név-
sorokban szerepeltek is.

A hordóüzem részéről Ötvös Bélát delegálták a gyár Munkástanácsába, később Orendással, 
Berkes Istvánnal a Városi Forradalmi Tanácsba is. Tagja volt a Munkástanácsnak többek kö-
zött Bogár Béla, a villanyszerelők csoportvezetője, Házkötő Lajos, aki a Forradalmi Tanácsnak 
is tagja lett, majd később ő nemzetőrként tevékenykedett. A munkásgyűlés határozatot hozott, 
hogy befejezik a sztrájkot és felveszik a munkát, bár ennek több ellenzője is akadt. 

A gyári munkástanács választásnak további eseményeit Ötvös Béla tanúként beidézett ki-
hallgatásából (1957. március 24-én) jól követhetjük: „a beszéd befejezése után László főmérnök 
szaktárs, felhívta a figyelmünket, hogy menjünk át a kultúrterembe, ahol munkástanács választás 
lesz ismét, mert a tegnap megválasztott munkástanács nem a dolgozók többségének az akaratát 
fejezi ki. A nagy kultúrteremben üzemrészenként félre húzódtunk és megkezdődött a Központi 
Munkástanácsba a delegáltak kinevezése. Én a hordó üzem részéről delegálva lettem a gyár 
munkástanácsába. Az üzemben Szigeti István a Forradalmi Tanács tagja kérdezősködés alapján 
összeírta a katonaviselt emberek névsorát.”

Vissza kell térni a Fémnyomó 1956. október 29-i munkástanácsi ülésére, ahol történt még 
egy említésre méltó esemény. Az egyik dolgozó felvetette, hogy van az üzemben két „ávós be-
súgó”, mégpedig Koréh Lajos és Janka Sándor nevű dolgozók. Szigeti István, aki a Városi For-
radalmi Tanácsnak is tagja volt, mindkét személyt fegyveres személyekkel kivitette az üzemből, 
és a honvédségi laktanyába kísértette őket. 

Dudás Béla, aki a személyzeti osztályon dolgozott, később tanúként beidézett kihallgatásán 
erről a következőket mondta: „Én a személyzeti osztályon előadó voltam közel 2,5 évig. Ez idő 
alatt rendszeresen láttam, hogy a fenti személyek hetenként 2-3 alkalommal bejöttek Keresztúri 
Péter személyzeti osztályvezetőhöz. Azt, hogy miért jöttek be, nem tudom. 

15 NB 003/1957 vádiratból      
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Amikor október 29-én hétfőn kijött az üzembe Szigeti István a városi FT tagja, én közöltem 
vele, hogy az üzemben Kóréh és Janka üzemi dolgozók besúgók, spiclik, munkás árulók.”  Majd 
néhány konkrét dolgot meg is említ Keresztúri Péter személyzeti osztályvezető tevékenységéről. 
„1954 tavaszán Keresztúrit hívatták a BM-re, ekkor ö közölte, hogy államvédelemnek lett a tagja 
és őt megbízták olyan feladatok intézésével, amelyről nem szabad beszélnie. Titoktartási kötele-
zettséget kellett aláírni, mert ha ezt megsérti akár 5 év börtönre is elítélhetik. …Az esemény után 
hetenként figyelmeztetett, hogy erről az eseményről soha ne beszéljek.”16

Október 30-án ismét a sztrájk kérdése volt a kulcsponti kérdés mindkét cég munkástaná-
csának napirendjén. A Fémnyomó- és Lemezárugyár munkástanács küldöttsége, Gedei Béla, 
a Fémnyomó munkástanácsának elnöke és László Károly főmérnök vezetésével átmentek az 
Aprítóba, hogy közösen döntsenek a munka folytatása vagy sztrájk bevezetésében. (Eddig nem 
sikerült tisztázni, hogy mikortól lett László Károly helyett Gedei Béla a munkástanács elnöke.) 
A két gyár munkástanácsa a munka mellett döntött. Olyan döntést is hoztak, hogy a határozatot 
röpgyűlésen ismertetik az emberekkel.

Fontos fordulat történt a jászberényi forradalmi eseményekben azzal, hogy október 30-án 
(kedden) este Somogyi százados utasítást kapott a Honvédelmi Minisztériumból, hogy tüzér-
ségével vonuljon Budapest város védelmére. Még aznap éjszaka az egész tüzérezred Somogyi 
vezetésével Budapestre távozott. Így a megválasztott Forradalmi Tanács elnök nélkül maradt. 
Amikor ezt október 31-én megtudták a tagok, azonnal összehívták a Városi Forradalmi Tanácsot, 
hogy új elnököt válasszanak.

Potemkin Károly jászberényi lakost, az Aprítógépgyár dolgozóját választották meg a Városi 
Forradalmi Bizottság (FB) elnökének, aki népszerű ember, kiváló futballista volt, jól ismerték és 
szerették is az emberek.  Elnökhelyetteseknek Torma Ferencet, Nagy Pált, Imre Bélát és Zalai 
Ernőt választották meg.

Potemkin javaslatára választottak egy 12 tagú politikai intéző bizottságot, amelybe beválasz-
tották Orendás Béla, Szigeti István és Szabó Kálmán fémnyomós dolgozókat. Utóbbi az intéző 
bizottság titkára lett. Ennek a szűkebb körű bizottságnak a hatáskörébe tartozott a korábban 
beválasztott kommunista funkcionárius személyek kiszűrése és eltávolítása, továbbá egyes sze-
mélyek letartóztatása feletti döntés. 

A gyűlés közben valaki közölte, hogy a Magyar Forradalmi Nemzeti Bizottság felhívást inté-
zett a vidéki forradalmi bizottságokhoz, hogy a pesti sportcsarnokban megrendezendő nagygyű-
lésre november 1-én mindenki küldje el megbízottait. Az egyik forradalmi tanácstag ajánlotta 
Orendás Bélát, akit azonnal egyhangúan meg is választottak. Orendás a megbízást elfogadta, és 
egy tejeskocsival azonnal Budapestre utazott. Felgyorsultak az események, a történéseket későb-
bi vallomásai alapján tudtuk követni.

Orendás Béla már Budapesten járt, amikor megtudta, hogy a meghirdetett nagygyűlés elma-
rad. Ezután többfelé érdeklődött, több olyan szervezetet is felkutatott, akiktől a helyi forradalmi 
tanács részére további felvilágosítást és útmutatást tudna kapni. A Duna-parton felkeresett egy 
állami hivatalt – a peranyagból nem derült ki, hogy melyik hivatalról volt szó –, ahol felvilágo-
sították, hogy a Dudás-csoportra17 nem lehet hallgatni, mert az ország kormányával ellentétben 
állnak. Orendás Béla még aznap visszautazott Jászberénybe, és a forradalmi tanácsnak beszámolt 
a Budapesten szerzett tapasztalatairól. Továbbá megbízást kapott arra is, hogy Potemkin Károly-
16 Pest Megyei Népbírósági ítélet NB 003/1957 számú vádiratból     
17  Orendás Béla 1957. febr. 5-i vallomásából
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lyal a jászberényi Honvédségi laktanyában szervezzék meg a forradalmi tanácsot. A választásra 
az elnökkel ki is mentek, és aktívan részt vettek a katonai forradalmi tanács megalakításában.
Október 29-én a Fémnyomó- és Lemezárugyárban, valamint az Aprítógépgyárban is elkezdték 
az üzemőrség megszervezését. A dolgozókat felhívták, hogy minél többen jelentkezzenek az 
őrségbe. Közölték azt is, hogy akik fegyveres szolgálatot teljesítenek, azok a rendes fizetésükön 
felül még külön pénzjuttatást is kapnak. Majd a következő napokban az arra alkalmas személye-
ket – akik döntően már katonaviseltek voltak – nemzetőri szolgálatra osztották be, és átküldték 
őket a városi rendőrkapitányságra, szolgálattételre. Közölték velük, hogy 24 órás lesz a szolgá-
lat, utána 24 óra pihenőt fognak kapni. A rendőrkapitányságon fegyvert is kaptak, és a városban a 
fontosabb helyekre osztották be őket őrségre. Ezen személyek között volt Sándor József és Lauer 
László, szintén fémnyomósok. Lauer és Sándor nem együtt teljesítettek szolgálatot, hanem kü-
lön csoportba osztották be őket. A Fémnyomó- és Lemezárugyárból kb. 35, az Aprítógépgyárból 
pedig 15 személyt küldtek a városi nemzetőrségbe. Az összesen 70 fős nemzetőrség zömét tehát 
a két nagy gyár biztosította. 

 A forradalmi események gyors sodrában olyan emberi sérelmek is keletkeztek, amelyeket 
később a büntetőperekben keményen felhasználták a forradalmárok ellen. Egy ilyen konkrét eset 
volt, amikor Szigeti István a városi tanácsnál találkozott Árvai István-nal, a Járási PB első titká-
rával, akinek azt a kijelentést tette „jobb lesz, ha eltűnsz a láthatárról, mert Te is kompromittált 
személy vagy”.18 

Október 31-én Altordai Sándort megválasztották a Nemzetőrség parancsnokának. A nemzet-
őrség a rendőrség épületében lett elhelyezve. További döntés volt, hogy a Rákosi-éra embereit 
– Sós Pál VB elnököt, Oláh János VB titkárt és még más funkcionáriusokat – leváltották. 

November 1-én megkezdődött a rendőrség épületében a nemzetőrök felfegyverzése. 
Potemkin Károly, a Forradalmi Bizottság elnöke felvetette, hogy tárgyalni kell a Jászberényben 
állomásozó szovjet egységek vezetőivel. Erre a tárgyalásra november 1-én délelőtt került sor, 
ahol Potemkin elnök vezetésével az FB néhány tagja, Altordai Sándor és a „fémnyomós” Szabó 
Kálmán, tárgyaltak a jászberényi szovjet katonai egységgel.

Közben a városban erőteljesen folyt a nemzetőrség felfegyverzése. Még november 1-jén el-
indult a felfegyverezett ifjúsági szövetség tagjainak gyors ütemű kiképzése, és az is szerepelt az 
„oktatásban”, hogyan kell benzines palackokkal megsemmisíteni egy tankot. Mivel a honvédség 
elhagyta a várost, az ottmaradt honvédtisztek felülről utasítást kaptak egy ezred felállítására. A 
behívandó pótezred részére fegyvereket kellett biztosítani, mivel nem volt elegendő fegyver. 
Potemkin elnök utasítására Torma százados és a fémnyomós Szabó Kálmán Tápiószecsőre ment 
egy Wartburg személygépkocsival, ahol a lőszerraktárból 300 db géppisztolyt és lőszert vételez-
tek, és azt Jászberénybe szállították.
Az üzemekben a gyári őrségek megszervezése és felállítása mellett intézkedés történt arra is, hogy 
az üzemek előtt ágyúk kerüljenek felállításra. Mivel az ágyúkhoz nem állt rendelkezésre vontató 
erő, így Imre Béla19 szervezte meg, hogy 8 tehergépkocsi álljon rendelkezésre az ágyúk vontatá-
sára. November 2-án éjjel ezekkel a gépkocsikkal vontatták ki az ágyúkat az Aprítógépgyárhoz és 
a Fémnyomóhoz. Egyidejűleg az ágyúkhoz szükséges lőszert is kiszállították. 

November 1-jétől a Fémnyomóban is megalakult a gyári nemzetőrség. Az üzemek őrzését ők 
vették át. Ennek azt volt a fő oka, hogy nagy mennyiségű hadianyag – ahogy akkor hívták „csőpe-
18  Szolnok megyei Ügyészség vádiratából
19 Az 1956-os jászberényi forradalmi események periratainak tanulmányozása alapján Imre Béla volt a legradikálisabb forradalmár
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rem” – volt a gyár területén. A tüzérségi laktanyából ekkor vezényeltek ki a gyárhoz 2 db 122-es 
tarackot,20 amelyet katonákkal őriztettek állandóan. A felügyelet vezetésére rendelték ki Fritz Ger-
gely alhadnagyot, akinek napokig nem volt váltótársa. Az őrzésbe végül besegített Hargitai József 
főhadnagy és helyettese, Rácz főhadnagy. November 3-án vette át az ügyeletet Hargitai főhadnagy, 
és az ezt követő két napban fontos szereplője lett a Fémnyomó- és Lemezárugyárban lezajlott for-
radalmi eseményeknek.  Ezért érdemes külön kitérni az ő személyére és sorsára. Parasztcsaládból 
származott. Szakérettségi után a Budapesti Műszaki Egyetemen hadmérnöki diplomát szerzett. Az 
egyetem elvégzése után került a Fémnyomóba katonai átvevőnek. Beosztása teljesen független volt 
a gyári vezetéstől. Közvetlenül a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozott.  

1956. október 24-én a Honvédelmi Minisztérium Főcsoport-főnöksége felrendelte Budapest-
re közvetlen helyettesével, Rácz főhadnaggyal együtt. Vállalati kocsival hajnali 4-kor indultak. 
Mire 6 óra körül Zuglóba értek már világos lett számukra, hogy a fővárosban teljes az anarchia. 
Azt is rögtön látták, hogy katonai egyenruhában nem ajánlatos közlekedni, ezért Gorjanc Ignác 
igazgató zuglói lakására mentek. Az igazgatótól civil ruhát kaptak, majd Hargitai nővéréhez in-
dultak, de itt sem volt biztonságos. Végül a Mária utcai katonai szállásra mentek, mivel a Honvé-
delmi Minisztériumba való bejutás ekkor már teljesen reménytelennek látszott. Másnap gyalog 
kimentek a Maglód-üdülő vasúti megállóig, majd vonattal késő estére értek Jászberénybe. Az 
elkövetkező napokban Hargitai folyamatosan próbált telefonos kapcsolatot létesíteni a HM-beli 
főnökséggel, de sikertelenül járt. Ezt követően a forradalmi eseményekben az említett november 
3-i időpontig nem vett részt, akkor viszont erőteljesen bekapcsolódott.

November 3-án (szombaton) azonban más események is történtek a Fémnyomóban, ame-
lyek jelentősen befolyásolták a gyár életét. 1956. nov. 3-án délután 3-4 óra között Gorjanc Ig-
nác igazgató és László Károly főmérnök egy kollegájukkal indultak vissza Budapestre. Ekkor 
még mindketten a fővárosban éltek, a családjukkal együtt budapesti lakosok voltak.  A fiatal 
Gorjanc a maga erélyes hangján odaszólt Babucs Lászlónak: „itt a gyár őrizd meg,” ami az 
akkori nyelven azt jelentette, hogy Babucs lett az üzemőrség parancsnoka. Indulás előtt még az 
üzemrendészet vezetőjével és helyettesével, Molnár Jánossal és Harangozó Ferenccel közölték 
„ne tartózkodjanak a portán, ne provokálják a tömeget”. Ezt az odaszólást ők leváltásként vették, 
amelyet Molnár nehezen tolerált. 

De kövessük tovább időben az események alakulását. A vezetők hazamentek, Babucsot kine-
vezték, Hargitai pedig átvette a tarackok őrzésének felügyeletét. Babucs László lett az üzemőrség 
vezetője. Hargitai az ellene folytatott eljárásban így jellemezte az állapotokat: „Babucs megkért 
engem is hogy segítsek neki a feladatokban. Ekkor 2 db 122-es tarack volt a gyári bejáratban… 
Ténykedésem kezdetén megismerkedtem azzal a 6 katonával és 6 polgári személlyel, akik a lö-
vegek mellé lettek beosztva. Ekkorra már a váltás is meg volt szervezve közöttük... Sok dologgal 
nem voltam megelégedve, mert az őrség a fegyvereiket maguknál tartották az ágyban is, sőt 
ahol aludtak egy ládában kb. 10 db gránátot is tartottak. Új és megfelelőbb körletet jelöltem ki 
számukra és átköltöztettük őket. Ez mire megtörtént esteledni kezdett. Elmentünk az ebédlőbe 
vacsorázni. Este 8-9 között érkezett vissza az a kocsi, amely a vezetőket vitte Budapestre. 

Velük jött vissza 2 fő, akik közül az egyik Ganz üzemvezető volt, aki már a korábbi esemé-
nyekből ismert, ők a friss pesti forradalmi élményeiket mondták el, ez kb. este ½11-ig tartott.”21

20  Azt, hogy ezt kinek a parancsára vezényelték ki a periratok alapján nem derült fény.
21 Hargitai József peranyaga: Budapest Katonai Bíróság 432/1957. száma
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November 3-án egyébként már úgy látszott, hogy a helyzet konszolidálódni fog, s mint az 
országban bárhol, arra készültek a termelőüzemekben, hogy november 5-én, hétfőn megkezdik 
a normális munkát. Ebbe a helyzetbe robbant be a szovjetek november 4-i hajnali támadása, 
amelyről mindenki hajnalban, Nagy Imre miniszterelnök rádióban elhangzott drámai bejelenté-
séből értesült.

A Fémnyomóban a katonai ügyelethez közel, a pártbizottsági helyiségben teljesített akkor 
éjjel szolgálatot az a két fő, akik az üzemi munkástanács tagjai voltak. Reggel ők is a minisz-
terelnök drámai bejelentésére ébredtek, de kövessük tovább Hargitai vallomását. „…beszédének 
hallatára felerősítették a rádiót. Ennek a hangjára ébredt fel az egész társaság. Az új helyzet 
nagy zűrzavart okozott. A munkástanács tagjai elhatározták, hogy behívják a többi munkásta-
nácstagot is. Ezt meg is kezdték a náluk lévő gépkocsival. A tanácstagok kb. 70 %-a bejött 8-9 
óra között.”

„Első döntés, hogy a férfiakat be kell hozni a gyárba.  Ezt küldönc útján továbbították, ahol 
ezt mikrofonba is közzétették. Ekkora egy összekötő jött ki, de csak azt a hírt hozta, amit a rá-
dióban hallottunk. Hiszen Szolnokkal nem sikerült összeköttetést teremteni. Az első kocsival több 
műszaki és adminisztratív dolgozó jött be a Kossuth úti lakótelepről. Vele jött helyettesem Rácz 
főhadnagy is.”

„Két álláspont alakult ki, az egyik szerint nincs szükség őrségre, a másik továbbra is fontos-
nak tartotta a gyár őrzésének a fenntartását. Döntésre először nem került sor. Látva a határozat-
lanságot az éjjeli őrség nagy része időközben elillant.”22

A munkástanács ülésére Hargitait is meghívták. Miről esett szó a munkásgyűlésen?
„A tanács úgy határozott, hogy a védelmet meg kell szervezni. Ekkor került sor a magas 

figyelők felállítására, akik kémlelték a terepet, alattuk 2-2 ember állt. Ez már 8 és 9 óra között 
megvolt, ekkor a laktanyából kihozott „M” készlet is kinn volt és az embereknek géppisztolya is 
volt. A tanácsban tovább folyt a vita és kb. 10 órakor olyan döntés született – ez időtájban han-
gozhatott el Kádár nyilatkozata – hogy a lövegeket be kell vontatni a gyárba és kivonni a haszná-
latból. Közben a fegyveres emberek fogytak… az üzemőrök maradtak, mert a parancsnokuk nem 
engedte haza. Én is éppen készültem haza Babucs-csal, de csak déltájban tudtunk haza jutni.23

Az igazgató által leváltott vagy inkább háttérbe állított Molnár János, akit önérzetében mélyen 
sértett a leváltása, később tanúként keményen Hargitai ellen vallott. 24 

„…nov. 4-én mint rendészeti osztály vezetője le voltam váltva. Helyettem Hargitai Józsefet és 
Babucs Lászlót állították be. Ezek parancsnoksága alatt 36 nemzetőr plusz a rendészeti osztály 
fegyveres őrsége adott szolgálatot az üzemben. …de. 9-10 között hozták a géppisztolyokat (50 
db) és 2000 db lőszert. Intézkedést Hargitai tette ...amikor a városban megkezdődött a lövöldö-
zés, kint a nemzetőrségnél is felbomlott a rend. Sokan otthagyták helyüket, többen az üzemet is 
elhagyták. Amikor kiértem a lakótelepre (Kossuth úti) ahol a korábbi rémhír szerint megtámad-
ták, valótlan volt, visszatelefonáltam az üzembe, hogy a nemzetőrség tegye le a fegyvert. 

A telefonálásnál jelen volt Ganz Rudolf is, aki az üzemi FT tagja volt…”
Majd így folytatja: „Én este 6 és 7 óra között értem vissza az üzembe, közben a szovjetek a 

laktanyát elfoglalták. A szovjet parancsnokkal beszéltem, hogy jöjjenek ki a fegyverekért, amiért 

22 Hargitai vallomása
23 Hargitai József 1957. ápr. 10-én kézírásban készített vallomása
24 Hargitai József peranyaga: Budapest Katonai Bíróság 432/1957. száma
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nov. 5-én reggel ki is jöttek.  …November 4-én este az üzemben csak a rendészeti őrség tagjai 
voltak jelen, az ott lévő nemzetőrség széjjelszaladt parancsnokostól együtt.”

Molnár a vallomásában többször megerősítette, hogy Hargitai József, a gyári bevezető utat 
akarta aláaknázni. Meg is nevez egy személyt: „...Lett volna erre vállalkozó név szerint Sass Péter, 
aki a nemzetőrségben teljesített szolgálatot.”
Fritz főhadnagy, Hargitai katonakollégája későbbi vallomásában a következőt mondta:
Megerősítette, hogy Hargitai valóban azt tervezte, hogy a lövegekhez kiadott repeszgránátot fűz-
zék össze, és akna helyett rakják le a gyárba bevezető útra. „Ha jönnek a tankok, akkor meg kell 
gyújtani. Ezt más alkalommal másoknak is említette. Továbbá beszélt benzines palackokról is. 
Ez a beszélgetés a kaputól jobbra lévő irodában hangzott el, szemben ahol a mi pihenőhelyünk 
volt kijelölve.”

November 4-én a városban történt drámai események rövid összefoglalása: Reggel a Városi 
Forradalmi Bizottság tagjai közül kb. 8-10 fő gyűlt össze a Tanácsházán. Délelőtt katonatisztek 
bevonásával arról folyt a tanácskozás, hogy számításba jöhet-e egyáltalán a város megvédése szov-
jet támadás esetén. Ebéd után egy óra tájban született meg a döntés, hogy nincs esély a szovjet 
csapatokkal szemben, ezután kezdődött meg a fiatalok leszerelése. Délután 4 óra körül váratlanul 
támadtak a szovjetek. A főtéren heves tüzelés kezdődött, melynek során hat magyar és két szovjet 
katona vesztette életét, valamint 60 magyar és 6 szovjet ember sebesült meg. A Tanácsházán a For-
radalmi Bizottság 5-6 tagja került a szovjetek fogságába. Fémnyomós nem volt közöttük. Orendás 
Béla előbb eltávozott, Szabó Kálmán pedig Tápiószecsőn volt fegyverekért. A szovjetek utasítá-
sára Imre Béla telefonon felhívta mindkét gyárat, hogy ne fejtsenek ki ellenállást a szovjetekkel 
szemben.
Potemkin Károly így emlékezett vissza november 4-re a későbbi vallomásában: „November 4-én 
kora reggel anyám költött és mondta, hogy itt van Orendás, azonnal menjek be a tanácsba. A kapi-
tányság épületében tartózkodtam egész nap, majd du. 3-4 között Szigeti alosztályvezető irodájában 
beszélgetünk Rónai, Patkós és én. Később bejött Orendás Béla az FT tagja és közölte, hogy megy a 
Fémnyomóba, hogy a Tanács által közölt határozatokat kell átadnia és kérdezte tudunk-e gépkocsit 
adni. Nem tudtunk adni és eltávozott.” 

1957. november 4-e utáni események

Orendás Béla, valamint az üzem vezetősége november 5-én és 6-án igyekeztek a termelést bein-
dítani. Az Orendás által irányított üzemrészben a termeléshez villanyáramra nem volt szükség, 
így a munkát azonnal beindította, és utána az üzemrész rendesen termelt.

Az 1957. november 4-i szovjet támadással a forradalmat eltiporták, de az emberek reménye 
még élt az újrakezdésre, mivel működtek a munkástanácsok. A jászberényi forradalmi vezetők 
egy részét a szovjetek letartóztatták, Szolnokon először agyba-főbe verték őket a már alakuló pu-
fajkások, majd néhányukat (Altordai Sándort, Imre Bélát és Nagy Pált) a mai Ukrajnába vitték, 
ahonnan 1956 karácsonya előtt hozták vissza őket. 25 Ugyanakkor a munkástanácsok még „dol-
goztak, működtek”. Igyekeztek felvenni a kapcsolatot más munkástanácsokkal is. November 28-
ra meghívást kaptak Szolnokról a Megyei Munkástanács megalakítása céljából. A Fémnyomó 
munkástanácsát Szabó Kálmán képviselte (az Aprítóból Czigány István és Goda Zoltán voltak a 
25 Budapesti Helyőrségi Katonai Ügyészség 876/57 számú határozata (Hadtörténeti Levéltár)
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küldöttek). Az értekezleten kiderült, hogy a megyéből csak a két jászberényi gyár képviseltette 
magát, az összes többi résztvevő szolnoki volt. Így csak a Szolnok Városi Munkástanács megvá-
lasztására került sor, a Megyei Munkástanács megalakítása elmaradt. Szabó Kálmán felszólalt, 
és a következőket mondta: „Helyteleníti, hogy a Szolnok megyei üzemek munkástanácsai nem 
tartanak kapcsolatot a Nagy-budapesti Munkástanáccsal. Ők jártak a Nagy budapesti MT-nál, 
két napot tartózkodtak fent, a két jászberényi üzem volt az egyedüli (Szolnok megyéből), amelyik 
képviseltette magát Budapesten. Egy küldöttet fent is hagytak, s ezzel tartják a kapcsolatot.” A 
szolnoki értekezleten elhatározták, hogy felkeresik a járásokban alakult munkástanácsokat, és 
megbeszélik velük a teendőket. Szabó Kálmán is kapott ilyen felkérést. Persze ezeket a kezde-
ményezéseket az egyre erősödő Kádár-kormány hamarosan elfojtotta. 

Megtorlás

Munkahelyükről való elbocsátásokkal indult a forradalomban részt vevők elleni megtorlás. Ra-
cionalizálás címén sorban felmondtak azoknak, akik bármilyen szerepet is vállaltak az 56-os 
eseményekben. 

Faragó Mihály rendőr százados irányította a nyomozást, és 1957. február 16-án írta meg a ha-
tározatot az előzetes letartóztatások elrendeléséről. Az első listán lévő személyek a következők 
voltak: Nagy Pál, Altordai Sándor, Apter Károly, Imre Béla, Szigeti István.

Orendás Bélát a Szombathelyi Rendőrkapitányság állította elő határátlépés kísérlete miatt, 
1957. április 5-én a Jászberényi Rendőrkapitányságra kisérték, és intézkedtek előzetes letartóz-
tatásba vételéről. Kézenfekvő a kérdés, hogy Orendás valóban disszidálni akart? De miért ment 
Szombathelyre? Felesége vallomása egy logikus indokot mutat: „… azt mondtam, hogy menjen el 
Szombathelyre a testvéremhez, talán az tud neki állást szerezni. Így utazott el, de nem tért vissza, 
mert időközben letartoztatták.” 26  1957. április 2-án rokonlátogatásra ment Szombathelyre, ahol 
egy ellenőrzés során a rendőrség tiltott határátlépés gyanújával őrizetbe vette. (Valójában disszidál-
ni akart-e, erről a bírósági iratok közötti búvárkodásból sem tudtam meggyőződni az igazságról.)

Mint abban az időben gyakran, a jászberényieket érintő eljárásokban is monstre pereket szer-
veztek. Mintegy száz tanú kihallgatására került sor. Többek között tanúvallomást tett Gorjanc 
Ignác és László Károly is.

Már a megtorlás időszakában, 1958. január 7-én Szolnokon tartott bírósági tárgyaláson  László 
Károlyt is megidézték, mint független tanút, aki a következőket mondta: „Október 29-én Somogyi 
százados kiküldte Szigetit a gyárba, akinek a vezetésével munkásgyűlést tartottak, amelynek a ha-
tározata az volt, hogy tovább kell dolgozni… Ezen a gyűlésen felállt Bojárné és a munkástanács 
tagjai közül kifogásolta Orendás személyét, aki munkáshajcsár volt… Nem örvendett nagy nép-
szerűségnek a dolgozók között, mivel meglehetősen hajtotta őket. Erre azonban a gyár termelése 
érdekében szükség is volt, hiszen mi adtuk neki az utasítást. Emiatt sokan haragudtak rá. Ő osztott 
nemzeti színű szalagot, de minden megjegyzés nélkül. Többek között nekem is adott. ”

Gorjanc Ignácot – aki akkor 33 éves volt – tanúként szintén kihallgatták 1958. február 11-én, 
ahol vallomásában számos lényeges dologra rávilágított: „1956 októberében és novemberében na-
gyon keveset tartózkodtam az üzemben. …Orendásról személyesen semmit sem tudok. Csak László 
főmérnöktől tudom, hogy Orendás a munka feltételen folytatása mellett foglalt állást. 

26 Orendás Béláné vallomása 1958. jan. 29-i kihallgatáson
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Egy szombati napon a TEFU-s dolgozók jelentek meg a gyárban, azzal a felszólítással, hogy 
tőlünk is menjenek dolgozók a szobor ledöntéséhez. Orendást a lehető legjobb dolgozónak is-
mertem. Nem igen szerették a beosztottjai, mert nagyon kemény kezű volt, de ez érthető is, mert 
mi meg őt szorítottuk. A csillagok levételét a párt kezdeményezte… Amíg lehetett Orendás a 
termelőmunkában részt vett.”

Több alkalommal megtalálható a periratokban, hogy egy hozzátartozó a felsőbb hatóságok-
hoz fordul kegyelemért, vagy a kiszabott büntetés enyhítéséért. Egy példa erre Orendás Béla 
testvérének, Orendás Máriának Kádár Jánoshoz írt levele. Fő érve, hogy édesapjuk 1919-ben 
vöröskatona volt, akit agyonvertek. Kéri Kádár elvtársat, vegyenek el tőle mindent, nehogy ön-
gyilkos legyen. Hasson oda Kádár elvtárs, hogy igazságtalanság ne történjék: „…nyomozót el-
ítélem, aki kislányának azt mondta, hogy tagadja meg apját.”27

A Fémnyomó- és Lemezárugyár forradalmi eseményeinek főszereplői, akiket börtönbünte-
tésre ítéltek:
Hargitai József 1928-ban született egy 10 holdas, 10 gyermekes paraszt nagycsaládban, Halá-
sziban.2 Asztalos inaséveit a háború megszakította, frontról való hazakerülése után a szakmát 
befejezte és Pestre került segédtanulónak. 1949-ben elkezdte a tanulást, szakérettségit tett (1 év), 
majd 1952-ben a Műszaki Egyetemre került, és mint hadmérnök végzett. Az egyetem elvégzése 
után került a Fémnyomóba katonai átvevőnek.3 Beosztása teljesen függetlenített volt a gyári 
vezetéstől, közvetlenül a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozott. A forradalomban való 2 napi 
részvételért 2 év börtönre, lefokozásra és vagyonelkobzásra ítélték.

Orendás Béla szegényparaszti családból származott, 4 középiskolát végzett majd az iskola el-
végzése után újságárusként dolgozott 1938-ig. Ezután a Falusi Kislakásépítő Szövetkezet csepeli 
fatelepén dolgozott egy ideig, mint rakodómunkás.1944-ben katonai szolgálatra vonult be, és a 
második világháború alatt Szolnok környékén esett szovjet fogságba. 1945 szeptemberében tért 
haza a Szovjetunióból. Utána magánkisiparosnál dolgozott, majd az állami Lapkiadó Vállalathoz 
került, ahol 1951-ig volt alkalmazásban. Innen a Csepeli Vasöntödébe került, ahol eleinte fizikai 
munkát végzett. 1950 februárjában katonai szolgálatra vonult be, és amikor ismét visszakerült 
Csepelre a motorkerékpár üzemben dolgozott 1952-ig. Szakmai magánképzésben is részt vett, 
és 1954-ben került a jászberényi Fémnyomóba. Először művezető majd főművezető beosztást 
kapott, és ilyen minőségben dolgozott az ’56-os forradalmi időkben is. A forradalomban való 
részvételéért 1 év 6 havi börtönre ítélték.

Szigeti István munkáscsaládból származik, 8 hónapos korától menhelyi gyermekként került 
Krasnyáczki Istvánhoz Jászberénybe. 3 középiskolát végzett, katona volt. Kitanulta a lakatos 
szakmát, majd megnősült, s 1952-től kezdődően a jászberényi Fémnyomó- és Lemezárugyárban 
mint szerszámlakatos volt alkalmazásban a forradalom idején is. Az eljárást 1957. március 1-én 
megszüntették ellene. 

Szabó Kálmán 1929. január 1-jén született Túrkevén, iskolai végzettsége 4 középiskola, 
foglalkozása terv. előadó, munkahelye a Fémnyomó- és Lemezárugyár. Középparaszt családból 
származott, apja kertészettel foglalkozott. A Budapesti Katonai Bíróság 1 év börtönre ítélte, há-
rom év próbaidőre felfüggesztve. 

Sándor József középparaszti családból származott, hárman voltak testvérek, 8 általánost vég-
zett, és utána Budapestre került, ahol ipari tanuló lett. 1953. július 2-án szabadult fel, és egy évig 
27 Vádiratból B. Pesti katonai Ügyészség B. XIII. 2221/1957
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a kispesti Textilgyárban töltötte a gyakorlati időt. 1955. július 1-től a jászberényi Fémnyomóba 
került, ahol géplakatos volt, 1957 januárjában racionalizálták.28

Lauer László alkalmazotti családból származik, apja a Horthy időszakban katonai segédtiszt 
volt, azaz polgári alkalmazott. Négy középiskolát végzett, majd az inasévek után Szolnokon és 
Budapesten dolgozott különböző üzemekben. Szakképzettsége szerint villanyszerelő. 1954-ben 
6 hónapig a jászberényi Aprítógépgyárban dolgozott mint villanyszerelő. Majd Szerencsre került 
a Cukorgyárba, és 1955 áprilisában ismét visszajött Jászberénybe, a Fémnyomóban szerelőként 
nyert alkalmazást. 1957. január 24-én racionalizálták. Az eljárás során 1 év börtönre ítélték.
A megtorlás során a nyomozó és ügyészi szervek igyekeztek a forradalom résztvevőit „osztályi-
degennek”, kulákszármazásúnak beállítani. A fenti életpályákból kitűnik, hogy ez a fémnyomós 
dolgozók esetében sem volt igaz.

A fentiekben felelevenítettem a Fémnyomó- és Lemezárugyár munkástanács történetéből 
számos fontos részletet, amelyekből sok esemény először kerül publikálásra.
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