
zigethy Attila 1912-ben született
Kapuváron. A ’30-as évek óta állt
kapcsolatban a népi mozgalom-

mal, 1939-ben lett a Nemzeti Paraszt-
párt tagja, 1943-ban a szárszói konfe-
rencia résztvevője volt. Az 1945-ös vál-
tozás után az NPP kapuvári, majd Sop-
ron megyei szervezetének titkára,
később elnöke lett. 1947-ben a párt
Győr megyei képviselőjeként jutott az
országgyűlésbe, funkcióját 1957-ig
megtartotta. 1950 és 1956 között a
Győr-Sopron Megyei Tanácsban dolgo-
zott, 1954-ig elnökhelyettesként. Az év
novemberében egyértelmű háttérbe
szorításként élhette meg a végrehajtó
bizottságból való kiszorulását. 

AZ ÜGYNÖKJELENTÉSEK
SZIGETHY-KÉPE

Szigethy egyértelműen elfogadta az
1945-ös – sőt ennél későbbi – változá-
sokat, ám szemben állt az 1945 utáni
struktúra egy központi elemével, a
szovjet csapatok jelenlétével és a ma-
gyar belpolitikába való egyre erőtelje-
sebb beavatkozásukkal. Már 1946 már -
ciusában fellépett a „felszabadítási év-
fordulón” tartott kapuvári ünnepség
alatti szovjet fosztogatásokkal szem-
ben. 1951 novemberében, amikor Du-
napentele nevét Sztálinvárosra változ-
tatták, egy ügynökjelentés szerint azt
állapította meg, hogy jó úton vagyunk
a „szovjet tagköztársasággá” váláshoz.
1952 januárjában azt a kifakadását
rögzítették, hogy nemsokára a rubelt
fogják forgalomba hozni hivatalos fi-
zetőeszközként, 1954-ben pedig azt,
hogy még március 15-ét sem ünnepel-
hetjük, ez pedig világosan mutatja,
hogy szovjet csatlóssá lett az ország.
A begyűjtésekkel, a „kulákok” és az
egyház üldözésével szintén nem értett
egyet. Szigethyről tehát egy társada-
lomképét tekintve erőteljesen balol-
dali, ám a hagyományokhoz és a nép-
hez, nemzethez hűen kötődő politikus
képe rajzolódik ki előttünk. 

Bizonyos, hogy a rendszer „kiszol-
gálása” Szigethynek is komoly dilem-
mát okozott. Egy ügynökjelentés már
1951 nyarán arról tudósított, hogy a
politikus „hosszú idő óta” szeretne
megválni képviselői és tanácselnök-he-
lyettesi megbízatásától, mert egy po-
litikai változás esetén „nem szeretne a
kommunisták sorsára jutni”. Egy ké-
sőbbi jelentés szerint viszont attól félt,
hogy ha lemond, internálják. Egyetlen
megoldásnak azt tartotta, hogy „nem
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SNAGYMIHÁLY ZOLTÁN

„Két pogány közt egy hazáért” 

„Soha, semmi körülmények között nem
leszek hazaáruló. Sem kisebb ember,

mint a meggyalázott nemzet 
akármelyik tagja.”

(Szigethy Attila családjának 
a forradalom napjaiban)

SZIGETHY ATTILA

Szigethy Attilát 1956 legkiválóbb és legnagyobb hatású vidéki poli-

tikusaként tarthatjuk számon. 1956-ig vezetŒ útja azt mutatja, hogy 

egyszerre maradhatott népszerı az emberek körében, és lehetett

a megyei tanács egyik vezetŒje, valamint a Nemzeti Parasztpárt

tagjaként országgyılési képviselŒ. 1956. október 23. és november 4.

között belépett a hatalmi vákuumba, okosan egyensúlyozott az „utca”

és a „hatalom” között, felismerte a nyilvánosság erejét, és GyŒrbŒl is

hatást tudott gyakorolni az országos politikára. November 4. után

részt vett utóvédharcokban – a munkástanácsok és a forradalomhı

sajtó támogatásától országos hatósugarú tervekig –, próbálta men-

teni, ami menthetŒ. Mindezek segítségével élesebben rajzolódhat ki

a Dunántúli Nemzeti Tanács vezetŒjének arcéle, a mindig a helyes és

járható, de valamiféle harmadik utat keresŒ politikai munkássága.



exponálja magát a kommunisták mel-
lett”. Azt is megállapította: valódi ér-
zelmeit nem mutathatja ki, hogy a nép
érdekeit védhesse. Hasonlóan gondol-
kodott a képviselőségről is: 1953-ban
maga is meglepődött a jelölésén, ame-
lyet csak a megyei tanács határozata
és a pártszervezet támogatása miatt
fogadott el. 

Láthatóan a „túloldalról” sem volt
minden rendben: több értékelésben
előkerült, hogy Szigethy szándékosan
szabotálja a kommunista párt határo-
zatait és céljait. Egy 1954. januári je-
lentéshez kézzel írt megjegyzés sze-
rint: „Szigethynél sokkal kisebb kapa-
citású csirkefogók is régen lebuktak –
ő még képviselő is ráadásul.” Szigethy
sejtése valószínűleg helyes volt abban
a tekintetben, hogy a kommunisták
szívesen vitették el a „balhét” – a nép-
szerűtlen intézkedések terhét – nem
közéjük tartozókkal, ráadásul az adott
személy népszerűsége is kapóra jött
nekik.

Maradását ugyanakkor nem csak
személyes szálak – félelmek, taktikák
– indokolhatták. A pozíciókban való je-
lenlét megegyezett a Nemzeti Paraszt-
párt által vallott filozófiával – ne feled-
jük Veres Péter írószövetségi vagy
Szabó Pál Hazafias Népfrontban betöl-
tött tisztségeit, esetleg Darvas József
vagy Erdei politikai funkcióit. Egy, már
1956 után keletkezett, de a gondolko-
dást tekintve nyilván a forradalom
előtti állapotokat is jól jellemző, „Har-
math András” által készített feljegyzés
megerősítette, hogy a parasztpárti tag-
ságban széles körben élt a remény,
hogy „eljön még az ő idejük”. A párt két
szárnya ezzel kapcsolatban – a szö veg
szerint – kétféleképpen gondolkodott:
a mérsékeltebbek úgy, hogy a kommu-
nisták a közeljövőben maguk mellé ve-
szik és beépítik a hatalomba a paraszt-
pártot (népfront), a radikálisabbak
pedig úgy, hogy a rendszer bukása
után az NPP felelősségre vonja a kom-
munistákat (radikális rendszerváltás). 

Szigethy gondolkodásában – ha hi-
hetünk a róla tudósító jelentéseknek
– mindkettő elemeit felfedezhetjük:
gyakran beszélt radikális rendszervál-
tásról, valamint az NPP – sőt akár sa -
ját, személyes – vezető szerepéről,
ugyan akkor a népfrontos elképzelések
is érezhetően jelen voltak gondolko-
dásában. Az 1953-ban miniszterel-
nökké tett Nagy Imrével például kife-
jezetten szimpatizált: politikáját már
ekkor is inkább parasztpártiként, mint
kommunistaként jellemezte. 

Szigethy Attila személyi dossziéját
1956. szeptember 12-i keltezéssel zár-
ták le. A szöveg felsorolja a foglalkoz-
tatott ügynököket, Szigethy politikai
és gazdasági, valamint a győri írókhoz
fűződő szoros kapcsolatait és utóbbi-
aknak adott biztatásait, tehát az ellene
felhozható legkonkrétabb „vádponto-
kat”. A szöveggel merőben ellentétes
zárszó azonban így hangzik: mivel Szi-
gethy Attila országgyűlési képviselő, ál-
lami vezető, ezért „operatív feldolgozás
alá nem vonható”. Az összegyűjtött in-
formációk azonban nem vesztek kár -
ba, nemsokára – amolyan megerősítés-
ként – használhatóvá váltak…

KÖTÉLTÁNC A FORRADALOM IDEJÉN

Szigethy Attilát komoly tapasztalattal
és kapcsolatrendszerrel érte a folya-
matos „erjedés”, majd a forradalom.
Ez alkalmassá tette a fent vázolt „ket-
tős” szerepre: úgy kell cselekednie,
hogy egyszerre maradjon kedvelt a
nép körében, és az uralkodó hatalom-
nak se szúrja túlzottan a szemét. 

Szigethy számára fontos helyi kap-
csolódási pontot jelentettek a győri
írók, akik 1954-ben csoportjuk díszel-
nökévé választották. Többen a rend-
őrség előtti tanúvallomásukban emlí-
tést tettek arról, hogy Szigethy erő-
teljes hatást gyakorolt rájuk. Szigethy
komoly szövetségesként tekinthetett
a megyei főügyésszé nagyjából egy
évvel korábban kinevezett Kéri Jó-
zsefre, aki Nagy Imre alatt a minisz-
terelnökség adminisztratív csoportve-
zetője volt, és 1956 nyarán nyíltan is
az ’53-as program mellett foglalt ál-
lást, a törvénytelenségek felszámolá-
sát sürgetve. De ismeretségi és baráti
köre ekkor már messze túlnyúlt Győr
városán és a megyén. Budapesti útjai
során jó kapcsolatot alakított ki a fő-
városi írókkal, a parasztpárthoz kötő-
dőkön (Veres Pé ter, Szabó Pál, Sipos
Gyula, Illyés Gyula, Fekete Gyula, Ta-
mási Áron, Sinka István) kívül Király
Istvánnal, Háy Gyulával, Kuczka Péter-
rel és Tardos Tiborral is.  

Szigethy mégsem ugrott azonnal a
tisztségek felé. 1956. október 9-én Jó-
ború Magda oktatási miniszter győri
ankétján felszólalva Nagy Imre rehabi-
litációja és a népi kollégiumok vissza-
állítása mellett sürgette a „népellenes
törvények” megszüntetését. Fertődön,
majd október 23-án Beleden tartott
képviselői fórumain újra állást foglalt
a beszolgáltatások megszüntetése

mellett. Ez utóbbi alkalommal a Gerő-
beszéd erősen felpaprikázta a hangu-
latot, csakúgy, mint a soproni egyete-
misták és követeléseik megérkezése.
Szigethy Attila nyilvános szerepet vál-
lalva legközelebb október 26-án tűnt
fel, miután a 25-i tüntetésen halálos ál-
dozatokat követelő sortűzre került sor,
megszületett az első forradalmi röp-
lap, és Pális Pál, a Győri Rádió vezetője
is visszatért az ideiglenesen a Parla-
mentben székelő Magyar Rádiótól,
Kádár János újonnan kinevezett párt-
főtitkár üzenetével: folytassanak a
győriek önálló politikát, és tegyenek
meg mindent a vérontás elkerüléséért. 

Október 26-án a párt helyi vezetői
– fütyülve Kádár budapesti intelme-
ire – Csehszlovákiába menekültek az
általuk várt népharag elől. Sor került a
karhatalmi szervek átállására is. Szi-
gethy csak nagyjából ezzel egy időben,
26-án találkozott a megyei nyomda he-
lyiségében Kérivel, Földessel, írókkal és
újságírókkal, az ő támogatásuk tuda-
tában fejezte ki hajlandóságát arra,
hogy vállalja a vezetést a válságos hely-
zetben, és segít megakadályozni az
anarchiát. Telefonált Budapestre, ahol
egy régi parasztpárti ismerősével, a
DISZ Központi Vezetőségének tagjá-
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Szigethy Attila
1912–1957

Parasztpárti politikus, 1947-tŒl 1957-
ig a Nemzeti Parasztpárt országgyı-
lési képviselŒje, 1954-tŒl a Hazafias
Népfront GyŒr-Sopron megyei alel-
nöke, Nagy Imre politikájának a híve.
A forradalom alatt a gyŒri Ideiglenes
Nemzeti Tanács és a Dunántúli Nem-
zeti Tanács elnöke. November 4. után
elutasította Kádár Jánossal való együtt   -
mıködést . 1957. május 3-án letar-
tóztatták, a börtönben öngyilkosságot
követett el.
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val, Gosz tonyi Jánossal tu-
dott beszélni, aki a kon-
szolidációig nemzeti bi-
zottságok, munkás-, értel-
miségi és paraszttanácsok

létrehozását javasolta. Közben a Városi
Tanács épületében Szabó György egy-
kori szociáldemokrata vezetésével már
folyt is egy ülés, amelyen – előzetes te-
lefonos bejelentkezés után – Szigethy
is megjelent. Itt a megalakuló ideigle-
nes Győri Nemzeti Tanács elnökévé vá-
lasztották. A legalitás, a törvényes
rend megtartása érdekében azonnal
próbálta értesíteni Nagy Imrét a nem-
zeti tanács megalakulásáról, ám vele
személyesen csak napokkal később tu-
dott beszélni. 

Mindezekből látható tehát, hogy a
város- és megyeszerte népszerűnek
számító Szigethy Attila egy hatalmi vá-
kuumba „vonult be”, és vállalta a veze-
tést a forradalmi erők (az „utca”) és a
folyamatosan alakuló és magával is vi-
askodó kommunista vezetés („poli-
tika”) össztüzében. Nem véletlen,
hogy megválasztása utáni első beszé-
dének kulcsszava a rend. Már ekkor
úgy fogalmazott: ha más eszközöket
alkalmasabbnak vélnek a célok eléré-
sére az általa kínáltaknál, mentsék fel.
A rend kulcsfontosságú voltát – és a
fent elmondottakat – erősíti az a jövő
szempontjából döbbenetes erejű mon-
dat, amelyet Fekete Gyula írónak mon-
dott a forradalom napjaiban: „Vagy ki-
hajítanak az ablakon,
vagy rend lesz.”

Szigethy késznek
bizonyult a rá mért
„szerep” eljátszására.
A rendelkezésére álló

tíz napban önálló politikai tényezővé
vált, miközben ügyesen kötéltáncolt
az utca és a politika akarata között.
Október 26-án fent idézett beszédé-
ben bejelentette a gyűlölt ÁVH meg-
szüntetését megyeszerte – ezzel két
nappal megelőzve Nagy Imre országos
rendelkezését. A bejelentés nem volt
veszélytelen: azt, hogy a karhatalom
még „a helyén van”, bizonyította, hogy
ezen a napon lőttek sorozatot az ösz-
szegyűlt fegyvertelen tömegre a mo-
sonmagyaróvári határőrlaktanyánál.
Ennek híre a tárgyalások közben fu-
tott be a tanácshoz: Szigethy jó érzék-
kel az előző nap Győrben higgadtsá-
gával már bizonyító Nagy Imré-s kom-
munistát, Földes Gábort bízta meg a
további vérontás megakadályozásával,

az ÁVH lefegyverzésével, a kedélyek le-
csillapításával. 

Földes komoly személyes bátorság-
ról tanúbizonyságot téve hajtotta
végre feladatát – a forradalom bukása
után főleg emiatt végezték ki, ezzel
„igazolva” azt is, hogy a Nagy Imre-hű
„revizionisták” mennyire nem tudták
uralni az eseményeket, sőt a „csőcse-
lék” kezére játszottak. Szigethyék nem
ebben az egy esetben előzték meg a
kormányt: az október 30-án megala-
kult Dunántúli Nemzeti Tanács alapító
nyilatkozatában egyebek mellett a
szovjet csapatok kivonását, általános
és titkos választásokat, valamint Ma-
gyarország semlegességét követelte.
Újabb két nap elteltével Nagy Imre e
változásokat is bejelentette.  

Szigethy pontosan tudta, hogy
meddig mehet el: azért is utasította el
következetesen az „ellenkormány” lét-
rehozására irányuló követelést, mert
biztosra vette, hogy kibontakozás csak
Nagy Imrével érhető el. Sok esetben
példásan terelte pozitív és konstruktív
irányba a néha túlzó követeléseket.
Október 27-én, amikor fiatalok egy
csoportja fegyvert követelt, hogy Bu-
dapestre menjen a harcoló ifjúság tá-
mogatására, Szigethy többségüket si-
kerrel beszélte le: bejelentette a nem-
zetőrség felállítását, valamint elhatá-
rozták az önkéntesen jelentkezők
szervezett formában történő képzését.
Az első napoktól a nemzeti tanács
épülete előtt zajló tüntetések egyik,
radikális követelésekkel fellépő szóno-
kát, a fiatal bencés szerzetest, Galam-
bos Iréneuszt sikerrel vonta be a ta-

Szigethy Attila
(középen)

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

Tüntetés a 
pártbizottság elŒtt,

1956. október 25.
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nács munkájába, a következő napok
tárgyalásaiba: Galambos többek között
a német nyelvű tolmácsolásban nyúj-
tott komoly segítséget. 

AZ ELLENKORMÁNY VÁDJA

Nagy felháborodást okozott viszont,
hogy az MDP újjáalakulását hírül adó
nyilatkozat közlését Szigethy engedé-
lyezte az ekkor már általa jegyzett me-
gyei lapban. Az újságot a tömegben
elégették, s a politikus lemondását is
követelték. A magasra csapó indulatok
hozzájárultak a nemzeti kommunista
Földes Gábor és Kéri József nemzeti ta-
nácsból való visszavonulásához (októ-
ber 28.). Az újra és újra előkerülő ellen-
kormány-követelés elfogadása helyett
a nemzeti tanács ultimátumot intézett
Nagy Imréhez és a kormányhoz a bu-
dapesti harcok azonnali beszüntetését
követelve, ellenkező esetben fegyveres
segítséget ígértek a budapesti szabad-
ságharcosoknak (ami persze inkább
csak fenyegetés, mint valós erő kifeje-
zése volt). Ez azonban nem bizonyult
elegendőnek. Szigethy kezdeti ellenzé-
sét feladva belement a többek által
szorgalmazott ötlet megvalósításába:
október 30-ra meghirdette a Dunántúli
Nemzeti Tanács alakuló gyűlését.

A több megyére kiterjedő szervezet
létrehozása elsősorban a forradalom-
párti erők összefogását, egy irányba
terelését, az információk gyorsabb
áramlását tette lehetővé. A későbbi
propaganda hamar „ellenkormány-
ként” definiálta a nemzeti tanácsot. Az
állambiztonsági szakzsargonban kelet-
kező zavart jól mutatja az az 1957. ok-
tóberi összefoglaló jelentés, amelynek
végkövetkeztetése szerint Szigethy At-
tiláék, „annak ellenére, hogy meghiú-
sították a Somogyvári-féle ellenkor-
mány alakítási kísérletet, valójában
mégis ellenkormányt alakítottak, ami-
kor megszervezték a Dunántúli Nem-
zeti Tanácsot”. 

Az október 30-i történések – a né-
hány órás, kisebb és normális esetben
szinte elhanyagolhatónak számító
„válság”, amelyet Somogyvári Lajos és
társai megjelenése okozott pontosan
a Dunántúli Nemzeti Tanács megala-
kulásának napján – a későbbi kádári
propaganda számára jó eszközt kínál-
tak. Az elmondása szerint Budapestről
„a harcoló ifjúság” nevében érkező So-
mogyvári a saját szempontjából szin-
tén jó taktikusnak bizonyult: szerep-
lési vágyának kiélését arra a napra idő-

zítette, amikor a városba – a Dunántúli
Nemzeti Tanács alakuló ülése miatt –
számos más településről érkezett kül-
döttség. Ráadásul olyan követeléssel
lépett fel – a szinte végig definiálatla-
nul maradó „ellenkormány” –, amely
több esetben elhangzott és tetszést
aratott a városháza előtti téren. So-
mogyvári társaságával ide-oda rohan-
gált a városháza, a rádió és a küldöttek
között, míg végül magnószalagra
mondta hírhedtté vált, később a buda-
pesti és a győri rádió páncélszekrényé-
ben „elbújtatott” szónoklatát, amely a
„nyílt fasiszta diktatúrára” törekvés
mintapéldája lett az állambiztonsági
és pártszövegekben. 

Somogyvári kormányalakítást szor-
galmazott – saját vezetésével – a csu-
pán „néhány tízezer martalóc” támo-
gatását élvező Nagy Imre-kormánnyal
szemben. A szónoklat szerint az új
kormánynak „színmagyarokból” kell
állnia, tagja „nem lehet olyan, aki az el-
múlt tizenkét évben tisztséget vállalt”.
A szónok hónapokon belül „’39-es élet-
színvonalat” ígért. A meglehetősen de-
magóg, ám normális helyzetben ve-
szélytelennek tetsző szöveget inkább
az évek során kifejlődött félelem, bi-
zonytalanság és állandó gyanakvás, va-
lamint a nemrég kivívott szabadság
féltésének elegye tette robbanásveszé-
lyessé. Nem véletlen, hogy Somogyvári
személyéről már szinte fellépése ide-
jén találgatások láttak napvilágot – az
egyik oldal horthysta tisztnek, a másik
ÁVH-s provokátornak vélte –, és talán
az sem, hogy pontos kilétére a mai
napig nem derült fény.

Szigethy Attilának végül – elsősor-
ban a vagongyári munkástanács egy-

hangú állásfoglalásá-
nak, a Budapestről ér-
kező, Somogyvári sza-
vait cáfoló értesülések-
nek, valamint az or -
dítozás kifulladásának
kö szönhetően – sike-
rült pacifikálnia ezt a helyzetet is. Ok-
tóber 30. után – összefüggésben az or-
szágban tapasztalható helyzettel – a
megyében és a Dunántúlon is érezhe-
tően megnyugodtak a kedélyek. A Du-
nántúli Nemzeti Tanács kezdte kiépí-
teni szervezeti kereteit, lábra kaptak a
politikai pártok – amit Szigethy túl
gyors fejleménynek, az egység meg-
bontásának, bár hosszú távon szüksé-
ges folyamatnak értékelt. A remény ér-
zete uralkodott. November 4-ig már
csak egy nehezebb szituációt kellett
kezelnie a vezetésnek. A hét péntekjén,
november 2-án érkezett Győrbe egy
Bán Róbert vezette, fegyveres Széna
téri csoport, amely Ausztriából akart
fegyvert hozni. Szigethy nem engedte,
nem is engedhette át őket a semleges-
ségére kényesen ügyelő Ausztriába. Ka-
póra jött viszont számára, hogy Szom-
bathelyről egy másik csoport érkezett,
amelyik azt jelentette, hogy a városban
még szervezkedik és fegyverrel rendel-
kezik az ÁVH. Szigethy így Bánékat
Szombathelyre küldte az államvéde-
lem lefegyverzésére.

SAJTÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG

Szigethy és a győri vezetés felismerte
a korabeli sajtó és nyilvánosság szere-
pét is. Az egyik első döntés volt a
Nemzeti Tanács üléseinek hangosbe-
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mondón keresztül történő közvetí-
tése, biztosítva ezzel a tájékoztatást a
tárgyalásokról egy olyan országban,
ahol a döntések addig a legszűkebb
pártelit vagy éppen az azt irányító el-
nyomó nagyhatalom keretei között, a
néptől a legszigorúbban elzárva szü-
lettek. A nyomásgyakorlási eszközként
is sikeres sztrájk szabadidőt adott a tö-
megeknek, amelyek nagy része így a
nemzeti tanács épülete előtt várta a
híreket, és hallgatta az éppen benn
zajló eseményeket – ez növelte a kü-
lönböző szónoklatok, felhívások hatá-
sát, adott esetben veszélyességét. 

Fontos fejlemény a Győri Rádió adá-
sának újbóli megindítása – Szabad
Győri Rádió néven – október 26-án
kora délutántól. A rádió sokkal hosz-
szabb műsoridőben jelentkezett ön-
álló programmal, mint a korábbiak-
ban: a forradalom előtt a nap nagy ré-
szében a budapesti rádió műsorát köz-
vetítette. E tény nyilvánvalóan nem
függetleníthető attól, hogy a Magyar
Rádió hangváltása csupán október 30-
án következett be. Ugyanezen naptól
a győri műsort a balatonszabadi adó
is sugározta – amely ekkortól felvette
a Szabad Petőfi Rádió, Győr nevet –,
így immár nemcsak az egész ország-
ban, de külföldön is foghatóvá vált. 

Szigethy még október 26-án fel-
kérte Lendvai Mihályt, hogy írótársai-
val együtt segítsen a különböző közle-
mények, nyilatkozatok megfogalma-
zásában, ezzel is tehermentesítve őt.
A Sajtó és Tájékoztatási Iroda október
29-én kezdte meg működését. A szer-
vezet feladata a megyei, majd a Du-

nántúli Nemzeti Tanács közleményei-
nek a sajtóhoz történő eljuttatása, a
tolmácsok munkájának irányítása, a
Győri Rádióval a kapcsolattartás és a
megszerzett értesülések Szigethy At-
tilához való továbbítása lett. A tanács
épületében található géptávíróra érke-
zett első üzenet (október 29.) után fo-
lyamatossá vált a kapcsolat más váro-
sok nemzeti tanácsaival, ami a Dunán-
túli Nemzeti Tanács munkáját meg-
könnyítette, egyben komplexebbé
tette. A legjelentősebbek nyilván a
szovjet csapatmozgásokról érkező ér-
tesülések voltak, amelyeket természe-
tesen azonnal továbbítottak Szigethy-
nek. Az sem véletlen, hogy egy 1957.
áprilisi állambiztonsági javaslat szerint

Szigethy Attila egyik legnagyobb bűne
– „a népi demokratikus államrend
meg döntésére irányuló cselekmény” el-
követése, illetve mozgalom vezetése
és az ÁVH felszámolásának kimondása
mellett – „a szövetséges fegyveres erők-
kel kapcsolatos adatgyűjtés” volt. Az
idézett jelentés azt is megállapította,
hogy Szigethy felelőssége „semmivel
sem kisebb […] győri/dunántúli vi-
szonylatban, mint Nagy Imréé orszá-
gosan”.

Szigethy Attila, bár nem kereste a
vezető pozíciót, nem is ugrott el előle.
Tudta, hogy népszerűsége, a feléje irá-
nyuló bizalom, jó kapcsolatai és mér-
sékelt gondolkodása okán mindent
meg kell tennie – főleg, ha erre eszkö-
zei is vannak – a rend megszilárdításá-
ért. Jól látta azt is, hogy ennek érdeké-
ben minél hamarabb teljesíteni kell a
forradalmi nép legfontosabb és legál-

talánosabb követeléseit: a gyűlölt ál-
lamvédelem feloszlatását, a szovjet csa-
patok kivonását, Magyarország sem -
legességének kimondását. Ha a „szár-
szói vitázók” közül Erdeihez állt is
közelebb, 1956-ra biztosan elfogadta
és értékelte Németh László tizenhá-
rom évvel korábbi szavait: „nem le-
hetne-e Új-Guinea a pápuáké?” Vala-
hogy Szigethy Attila ’56-os tevékeny-
sége is ebbe az irányba mutatott: nem
lehetne-e Magyarország a magyaroké? 

E gondolkodás kikristályosodására
utal a nemzetközi sajtótájékoztatón
arra a kérdésre adott válasza, hogy
miért nem kér Magyarország nyugati
segítséget: „Nem kívánunk két pogány
közt egy hazáért elvérezni.” Az állam-
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biztonság megszerezte feleségéhez,
családjához írt keltezetlen, de a forra-
dalom napjaiban született levelét,
amely szintén ebben a szellemben fo-
galmazódott: „Nem tudok most egye-
bet mondani, mint hogy számomra az
ország sorsával azonos sors méretett.
[…] Nem szakadunk el egymástól, csak
most már nem egyedül vagyok veletek,
hanem egy egész nemzet.”

KETTÃS HATALOM

A Dunántúli Nemzeti Tanács székhá-
zából november 4-én a hajnali órákban
távozó Szigethy Attila fél 9 körül tért
vissza az épületbe. Ekkor értesülhetett
a hírről – valószínűleg Berger Sándor
munkástanácsi vezetőtől –, hogy a
szovjetek már keresték a városi börtön
gondnokánál, valamint hogy a nem-
zeti tanács kulcsfontosságú iratait
megsemmisítették. Szigethy ezután
Grábics Jenő édesapjának házába tá-
vozott, itt levágatta a bajuszát. Néhány
napig Ikrényben bujkált, majd haza-
ment Kapuvárra. 

Győr városában közben megkezdő-
dött a többek által „kettős hatalom-
nak” nevezett időszak. A bevonulás
sokkja nem tűnt azonnal és mindenki
számára kiheverhetetlennek. Novem-
ber 5-én az MSZMP győri pártbizott-
sága egyértelmű eredményként rögzí-
tette, hogy a városban nem voltak a
budapestiekhez hasonló „véres esemé-
nyek”, egyben Szigethy Attila szerepét
is pozitívnak nevezték. Javasolták ki-
nevezését a megyei tanács élére. A po-
litikus azonban november 7-én még
elutasította a Győrbe való visszajöve-
telt, és azt is világossá tette: nem haj-
landó olyan pozíciót elfoglalni, amely
kinevezéssel érhető el – közvetve ki-
állva ezzel a szabad választások köve-
telése mellett is. Tovább működhettek
a munkástanácsok is, amelyeket Szi-
gethy a forradalom legfontosabb meg-
maradt és kézzelfogható vívmányának
tartott. 

A vagongyári dolgozók munkásta-
nácsa november 8-i ülésén világossá
tette: a nép kívánsága az, hogy Szi-
gethy a jövőben vezető szerepet vál-
laljon a megyében. Két nap múlva – a

fejlécen Szigethyt mint felelős kiadót
és Simon Lajost mint szerkesztőt fel-
tüntetve – újraindulhatott a Hazánk.
A lap második számában Nagy József
Szigethy Attilához írt levelét közölték,
amelyben a szerző köszönetet mon-
dott a néhány nappal korábbi Somogy-
vári-puccs megakadályozásáért, ami-
kor Szigethy drámai beszédben óvott
az ellenkormánytól és a „drága ma-
gyar vér” ontásától. November 13-án
aztán Szigethy is visszatért Győrbe:
jelképes módon előbb a Hazánk szer-
kesztőségét, majd másnap a vagon-
gyári munkástanácsot meglátogatva.

Szigethy úgy érzékelte: a forrada-
lom nem bukott el – vívmányainak je-
lentős részét az új kurzus úgysem
tudja felszámolni –, hanem csak másik
szakaszába lépett. Ennek pedig legfon-
tosabb eszközei ugyanazok, mint Bu-
dapesten: a munkástanácsok és az ér-
telmiségi ellenállás. Ez utóbbit te-
kintve Győr szerencsésebb helyzetben
volt a fővárosnál: itt a forradalom mér-
sékeltként definiálható erőinek hiva-
talos formában nem tiltott lapja is ren-
delkezésre állt. A kormánypolitikáról
úgy vélekedett, azzal szemben „féllo-
jális” politikát kell folytatni: „támo-
gatni, ami helyes, bírálni, ami nem”. A
szovjet megszállást súlyos, de kijavít-
ható hibának gondolta. Ahogy kor- és
harcostársai későbbi visszaemlékezé-
sükben fogalmaztak: egyfajta „ahogy
lehet” politikát hirdetett – mivel sem
az emigrációt, sem a teljes behódolást
nem látta járható útnak.

Szigethy tisztában volt vele, hogy a
megszerzett, illetve ekkorra már in-
kább el nem vett jogokhoz ragasz-
kodni kell. Több alkalommal járt Bu-
dapesten, harcolva a Hazánk további
megjelenéséért (kereken egy hónapig,
december 10-ig tudta ezt elérni). El-
utasította, hogy az újság a szakszerve-
zetek vagy a Hazafias Népfront lapja-
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1956. november 4. hajnalán jelent meg
elŒször a Hazánk címı gyŒri hetilap. Ber-
talan Lajos a Ne bántsd a magyart! címı
beköszöntŒ írásának különös hangsúlyt
adott az elinduló második szovjet inter-
venció.
„Köszöntjük és harcba hívjuk az olvasót.
A gyŒzedelmes forradalom fegyverei el-
hallgattak, de a fegyvernyugvás csendjét

szovjet páncélosok lánctalpainak csikor-
gása, ágyútalpak csattogása, gépkocsik és
sorozatvetŒk kerekeinek dübörgése veri fel
a magyar térségekben. Kossuth-címeres
nemzeti lobogók alatt lélegzetvisszafojtva,
lábhoz tett fegyverrel vár és figyel a nem-
zet. A gyŒri Rádió-sziget hídjainál szovjet
tankok ágyúinak és gépfegyvereinek csöve
mered a békés járókelŒkre. Mosonmagyar -

óvár elŒtt és a magyar–osztrák határnál
terepszínı acélkolosszusok zárják el az
utat. Nemzetünk életének ütŒereit vas-
markú idegenek tapintják vérlázító vakme-
rŒséggel és a hódítók történelmében is
szinte példátlan kihívással. Önvédelmi har-
cunk súlyos óráit éljük. Az idegháború em-
bert felŒrlŒ légkörében szólítjuk harcba az
olvasót, minden becsületes magyart.”

Ne bántsd a magyart! 1956. november 4.

Gyôr, 1956. november 4.



ként jelenjen meg, és ragaszkodott
ahhoz, hogy addigi hangvétele meg-
maradjon. Kéri Józseffel – aki még fő-
ügyészként próbálta megtenni a tőle
telhetőt a megtorlás megakadályozá-
sáért – együtt több alkalommal tár-
gyalt az éppen letartóztatott munkás-
tanácsi vezetők szabadon bocsátásá-
ért – december elejéig teljes sikerrel. 

Próbálkozott a „birtokolt területek”
bővítésével is. Fontosnak tartotta a pa-
rasztság megszervezését – ezért be-
szélt valamiféle faluszövetség létreho-
zásáról is. Világossá tette azt is: a ko-
rábban kisgazdákat és parasztpártiakat
egyaránt tömörítő Paraszt szö vetség új-
jászervezésének engedélyezése esetén
hajlandó lenne komoly szerepet vállalni
a szervezetben. Tárgyalásokat folytatott
egy, a Hazánkhoz hasonló soproni lap
elindításával kapcsolatban is: megálla-
podott Bodnár Dezső tanácselnökkel
egy „koalíciós”, népfrontos szellemi-
ségű lap létrehozásáról, amely a helyi
tanács égisze alatt, a pártszervezet és
a munkástanácsok bevonásával jelent
volna meg. Szigethy kulcsfiguraként
számított volna Lőcsei Pálra, a Szabad
Nép korábbi újságírójára. A lap kiadá-
sát végül nem engedélyezték.

Szigethy fontosnak tartotta azt is,
hogy Győrből az országos politikára is
befolyást gyakorló kezdeményezéseket
tegyen. A forradalom eszméin alapuló
népfrontszerű szervezetként tervezte
létrehozni a Nemzeti Egység Szövetsé-
gét, amely képes lehet tárgyalni az
MSZMP-vel, illetve – amennyiben a ha-
talom népfrontban gondolkodik –
részt venni valamiféle koalícióban. Az
egységszervezet élére Kéri József Ko-
dály Zoltánt vagy Szigethyt, utóbbi ön-
maga helyett Nagy Imrét javasolta. E

szervezetről tárgyaltak budapesti talál-
kozóik alkalmával, amikor kiterjedt
kapcsolatrendszerét próbálta felhasz-
nálni. Fehér Lajostól, az MSZMP Ideig-
lenes Központi Bizottságának tagjától
a párt hozzájárulását szerette volna
megszerezni, de találkozott a párt ko-
rábbi egyik ideológusával, az ekkorra
már hátrébb szorított Mód Aladárral
és Háy Gyula íróval is. Gyenes Antallal
és Szirmai Istvánnal éppúgy beszélt,
mint Veres Péterrel és Fekete Gyulával.
Alighanem kezdetben valamiféle foga-
dókészséget is érezhetett terveire – a
pártvezetés gondolkodott ugyanis va-
lamiféle „konszolidációban”.

A „DUNÁNTÚL EGY RÉSZÉT
HOZNÁ MAGÁVAL”

Kezdetben az MSZMP győri szervezete
egyértelműen pozitívan ítélte meg Szi-
gethy szerepét. Mindez az országos
pártvezetés szemében már ekkor sem
volt olyan egyértelmű. Kádár János egy
november 15-i rádióinterjújában be-
szélt arról, hogy „a Győri Forradalmi
Bizottság megalakította a Dunántúli
Köztársaságot, és Szigethy kijelentette,
hogy nekik nem parancsol a népköztár-
saság kormánya”. A nyilvánvaló hazug-
ságot cáfolta a Hazánk cikke, amely
emlékeztetett arra, hogyan űzték el
Győrből Somogyvárit, majd feltette a
kérdést: kinek az érdeke, hogy megté-
vesztően tájékoztassa a kormányt?
Ezek után némileg meglepő, hogy az
MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsá-
gának november 21-i ülésén a kor-
mány kiegészítéséről tárgyalva a kis-
gazda Kovács Béla és a parasztpárti
Farkas Ferenc mellett Szigethy neve is

előkerült. Utóbbit Fehér Lajos „dobta
be”. Apró Antal erre reagálva Szigethyt
„tartaléknak” nevezte, mondván: ko-
rábban a kormánymegbízatást sem
vállalta, „na pok óta bujkál”. Apró is el-
eresztette azt az igen vaskos hazugsá-
got – mint „megerősítendő” értesü-
lést –, hogy Szigethy „magyar terüle-
ten tárgyalt Nagy Ferenccel”. 

Mintegy másfél héttel később, a de -
cember 2–3-i ülésen a pártvezetés ha-
tározati javaslatának vitája során Ká -
dár János, amikor felvázolta az „ellen-
forradalom” négy okát, említést tett
egyfajta népfront lehetőségéről is. Az
ő elképzelése szerint természetesen
az MSZMP vezető szerepét biztosítva
be lehetne vonni kisgazdákat, paraszt-
pártiakat és pártonkívülieket, de ter-
mészetesen csak úgy, mint más szocia-
lista országokban. Láthatóan eltér
tehát a népfront fogalma Kádár és
Szigethy gondolkodásában: előbbinél
egy-egy népszerűbb, „társutas” vezető
meg nyerését jelenti a kommunisták
által dominált szervezetbe, míg utób-
binál valamiféle hatalommegosztást,
közös programpontok és a forradalom
mindenki számára elfogadható vívmá-
nyainak képviseletét. Az első szemé-
lyek, esetleg pártok maguk alá gyűré-
sét, a második önálló szervezetek meg-
egyezését jelenti. Apró Antal e vitában
hozta fel ismét Szigethy nevét, aki „a
Dunántúl egy részét hozza magával”.

December 10-én megszűnt a Ha-
zánk, öt nap múlva pedig letartóztat-
ták a korábban az ÁVH-sok igazolóbi-
zottság elé állítását javasló Farkas Jó-
zsef munkástanácsi vezetőt – ez volt
az első eset, hogy valakit Szigethy és
Kéri közbenjárására sem engedtek ki.
Szigethy azonban továbbra is elutasí-
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Szigethy Attila feladata azért is volt egyedülállóan nehéz, mert
az ország nyugati kapujáról meglehetŒsen ellentmondásos és
elképesztŒ információk láttak napvilágot – a nemzetközi sajtó-
ban is. Az októberi napokban a Nowa Kultura c. lengyel lap által
Budapestre küldött, akkor még marxista író, költŒ, Wiktor Wo-
roszylski a következŒképpen összegezte a hozzá GyŒrbe érkezése
elŒtt eljutott információkat: „Azt mesélték, hogy Ausztriából ér-
kezett horthysta csapatok kerítették hatalmukba, hogy önálló,
határozottan jobboldali jellegı kormány alakult itt, hogy a kor-
mány élén egy fanatikus kapucinus barát áll. […] Kerestük a
horthystákat és a kapucinust az egész városban. Nyomuk se volt
sehol. Valamilyen ausztriai jövevényekkel sikerült összeakad-
nunk: alsóbbrendı nyugati hírügynökségek rendkívül magabiztos

tudósítói voltak. Úgy látszik, senki más nem jött Ausztriából.
Azt azonban nem tudtuk megállapítani, nekik köszönhetŒk-e a
szenzációs hírek, melyek bejárták az egész világot.” 

Woroszylski elmesélte a Szigethy Attilával való találkozását
is, aki a késŒbb sokat emlegetett „ellenkormánnyal” kapcsolat-
ban csak hahotázásban tört ki. JellemzŒ, hogy a forradalomhoz
inkább pozitívan viszonyuló angol történész, Bill Lomax is kész-
pénznek vette az „ellenforradalmi tendenciákról” szóló informá-
ciókat – többek között Woroszylskit is tendenciózusan idézve. 

(Woroszylski, Wiktor: Magyarországi napló, 1956. Budapest,
Századvég  – 1956-os Intézet, 1994. 44–46., 
Lomax, Bill: Magyarország, 1956. Budapest, 

AB Független Kiadó, 1986)

GyŒr a nemzetközi sajtóban 



totta  az emigrációt. Úgy vélte: tettei
hitelességét az igazolja, ha marad. A
menekülő fiatalokat is arra próbálta rá-
venni, hogy ne menjenek. 1957 január-
jában még jelöltette magát a Hazafias
Népfront Győr-Sopron Megyei Bizott-
ságába, ám nem választották meg. Feb-
ruár 6-án – politikai hattyúdalként –
részt vett a népfront országos tanácsá-
nak hivatalos bulgáriai útján.

Február 26-án Kádár még szinte
semlegesen említette Szigethy nevét
annak kapcsán, hogy a Párizsi Rádió
vele is számolt a kormányátalakítás
esetére. Március elején a megyei lap, a
Kisalföld már emlékeztetett arra, hogy
tetteiben Győr-Sopron megye nemzeti
tanácsa a budapesti kormány előtt
járt. Március 11-én a győri MSZMP
végrehajtó bizottságának ülésén Lom-
bos Ferenc megyei pártvezető már azt
javasolta, hogy vonják meg Szigethy
mentelmi jogát. Ezt a váratlan táma-
dást egy áprilisi magánlevelében ele-
mezte Szigethy, sugalmazottnak ne-
vezve azt. Elsősorban a rendőrséget és
a karhatalmat sejtette mögötte, mivel
korábban „néhány gyalázatos dolog-
ban” fellépett ellenük. Gyanúja nem
volt alaptalan: egy március 15-i kelte-
zésű jelentésében Varga Ferenc rend-
őrnyomozó főhadnagy javasolta a kép-
viselőségtől való visszahívását, mond-
ván, „akkor elrendelhető a nyomozás”.

AZ „ELLENFORRADALOM
ZÁSZLÓVIVÃJE”

Az MSZMP Intéző Bizottsága április 16-
án – az Országgyűlés áprilisi ülésszaká-
val kapcsolatban – szükségesnek tar-
totta, hogy „Szigethy Attila Győr megyei
képviselő ellenforradalom alatt tanúsí-
tott magatartását újból megvizsgálják
és ennek alapján tegyenek javaslatot
mandátumára vonatkozóan”. Egy hét-
tel később Kádár János állásfoglalásá-
ban így fogalmazott: az értékelés során
speciális nehézséget jelent Szigethy At-
tila megítélése. Szerinte ugyanis „hatá-
rozott terve” volt a Dunántúl leszakí-
tása, ráadásul „katonai alakulatok es-
küdtek fel az ellenkormányra”, ezzel
szemben volt rend, nem adtak fegy-
vert a „nyilasoknak”. A kettősség no-
vember 4. után is folytatódott. Ek-
korra azonban tulajdonképpen már
kész volt a verdikt: „Azt hiszem, ebből
az egész kásából végül is az fog kijönni,
hogy Szigethy Attila az ellenforrada-
lom zászlaja volt és politikailag az el-
lenforradalom oldala mellett állt.”

Újabb egy hét elteltével a győri párt-
aktíván Sándor József gyakorlatilag
Kádár szavait elismételve azt mondta:
már van világos álláspontja a pártnak,
eszerint „Szigethy Attila az ellenforra-
dalom zászlóvivője volt”, ebből pedig
következniük kell intézkedéseknek.

Szigethyt néhány nap múlva, május
3-án letartóztatták. (Hat nappal ké-
sőbb fosztották meg országgyűlési
képviselői mandátumától.) A letartóz-
tatás ellen panasszal élt, amelyet azon-
ban május 16-án elutasítottak. A hatá-
rozatra kézzel írt szövegként, május
17-i győri keltezéssel ezt olvassuk: „Tu-
domásul vettem. Szigethy Attila.” Esze -
rint cselekedett. Még aznap szemüve-
gének darabjával elmetszette ereit,
majd másnap leugrott a kórház máso-
dik emeletéről. Túlélte. A szerv úgy ér-
tékelte „Szigethy Attila és társai” ügyét:
„a vizsgálat nehezen és lassan halad”,
változás csak akkor várható, ha Szi-
gethy vizsgálatát „intenzíven” meg
lehet kezdeni. Erre azonban nem ke-
rülhetett sor. A senkire sem valló Szi-
gethy augusztus 12-én a jegyzőkönyv
szerint – egy óvatlan pillanatot kihasz-
nálva – kifutott a betegszobából, „át-
futott a folyosón, ki a csapóajtón, majd
kiugrott a nyitott ablakon”. Elképesztő
cinizmusra vall egy két hónappal ké-
sőbbi belső jelentés szövege, amely az
eseményeket ekként konstatálta: „Szi-
gethy Attila öngyilkosságot követett el
és meghalt, ezzel kivonta magát az
igazságszolgáltatás kezei alól.” 

Azok, akik a tervezett Szigethy-per-
ben nem tudták „kivonni magukat az

igazságszolgáltatás kezei alól”, a kö-
vetkező ítéletekben részesültek: Bu-
rián Zoltán mérnök 5 évet, Kemendi
Béla, az egységes dunántúli katonai ve-
zetésre kiszemelt székesfehérvári ez-
redes 15 évet, Krecz Géza őrnagy egy
évet, Éliás Ferenc, a rendőrség veze-
tője két évet kapott.

EPILÓGUS

„Kövér, magas szőkés-őszes-vöröses ha -
jú, szőke bozontos bajusz, kifejezetten
parasztos arc, paraszt ember megjele-
nésű. Tipikus kisgazda. Enyhén hajlott
hátú” – Tóth Gábor őrnagy ekként ad -
ta meg Szigethy Attila „személyleírá-
sát”, ám az „enyhén hajlott” hátban (is)
tévedett. Szigethy Attila mindvégig
megőrizte belső függetlenségét és sze-
mélyes integritását. Bármilyen funk  ció -
jában, bármelyik időszakban megpró-
bálta azt a keveset menteni, ami ment-
hető. Természetes, hogy miután ki -
derült, nem hajlandó megtagadni a
forradalom értékeit és mások feltételei
szerint együttműködni a berendez-
kedő hatalommal, a kádári megtorló-
gépezet úgy döntött, leszámol vele.
Szigethynek az utolsó hetekben már
aligha lehetett kétsége afelől, hogy mi
vár rá, mégsem emigrált, noha könnye-
dén megtehette volna. Végül újra maga
hozta meg a döntést – nem hagyta,
hogy ítélkezzenek felette. „A ha zafiság
nem hangulat, hanem tett” – jegyezték
fel október 27-én elhangzott szavait.
A tettek győri embere 45 évet élt.
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