
AZ ALFÖLDI KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR 
MUNKÁSTANÁCSÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI

1956. október 30.-december 12.
s $

Közli: Tóth Ágnes

A budapesti események hatására Kecskeméten 1956. október 26-án került sor az első 
tüntetésekre. A tömegdemonstráció a börtön és az ÁVH épülete előtt, valamint a főtéri 
szovjet emlékműnél zajlott. A tüntető tömeg ledöntötte az obeliszket, leverte a középü
leteken elhelyezett vörös csillagokat és megnyitotta a börtön kapuit.

Kecskeméten az 50-es évek második felében mintegy 30 kisebb-nagyobb üzem 
működött. Ezek közül az egyik legnagyobb az Alföldi Kecskeméti Konzervgyár (AKK) 
volt. Szezonban 2000, egyébként pedig 600-800 munkást foglalkoztatott. A gyár munkás
sága -  az itt koncentrálódott létszám s a munkásönszerveződés élére állt vezetők személyi
sége miatt -  meghatározó szerepet játszott 1956 őszén a város munkásságának megszerve
zésében, törekvéseik összehangolásában.1 Elsőként -  október 27-én -  a Kecskeméti Gép
gyár dolgozói alakítottak Vlacsil Tibor2 vezetésével munkástanácsot. A Gépgyár dolgozói 
alakuló ülésükön az orosz csapatok kivonulásáig a sztrájk mellett döntöttek.

Az Alföldi Kecskeméti Konzervgyárban az ideiglenes munkástanács-választó gyűlést 
október 30-ra hívták össze.3

A Domonkos János főmérnök által összehívott munkásgyűlés a kialakult helyzet 
általános értékelésén túl ideiglenes munkástanácsot választott, s csatlakozott a város többi 
üzemének sztrájkfelhívásához. Ennek következtében október 30-november 10. között a 
Konzervgyárban nem dolgoztak. *

* A szerző a Collegium Budapest ösztöndíjasa.
Az AKK munkástanácsának tevékenységét tükröző jegyzőkönyvek csak töredékesen maradtak fenn, s ezek sem 

szó szerintiek. A munkástanács által megbízott jegyzőkönyvvezetőnek mindig a következő ülésre kellett elkészí
tenie a tisztázott változatot, amit a résztvevők elolvasás után aláírásukkal hitelesítettek. A közölt jegyzőkönyvek 
a munkástanács vezetői ellen 1957-ben indított per anyagához csatoltan maradtak fenn. A per jelzete: Kecskeméti 
Megyei Bíróság 1157/1957. A perben a következő ítéletek születtek: B. Hajagos Károly: 4 év börtönbüntetés, 1000 
Ft vagyonelkobzás, 2 év közügyektől való eltiltás. Homoki László: 2 év 6 hónap börtönbüntetés, 500 Ft 
vagyonelkobzás, 3 év közügyektől való eltiltás. Jámbor János: 1 év börtönbüntetés, 500 Ft vagyonelkobzás, 1 év 
közügyektől való eltiltás. Pullai Béla: 5 év börtönbüntetés, 1000 Ft vagyonelkobzás. Vlacsil Tibor: 3 év börtön
büntetés, 1000 Ft vagyonelkobzás, 3 év közügyektől való eltiltás. A továbbiakban nem tüntetjük fel a jegyzőköny
vek lelőhelyét, mint ahogyan bevezető tanulmányunk általános megállapításait sem jegyzeteltük. A szó szerinti 
idézeteknél a perirat jellegét (tanúvallomás, tárgyalási jegyzőkönyv stb.) és keletkezésének időpontját viszont 
mindig megadjuk.

Vlacsil Tibor: (1932) vasöntő. 1956-ig MKP és MDF tag. Munkáscsaládból származik.
3 Lásd 1. számú jegyzőkönyvet.
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A munkásgyűlést követően a megválasztott ideiglenes munkástanács megtartotta első 
ülését. Ezen Pullai Bélát elnöknek, Homoki Lászlót4 pedig alelnöknek választották, s őket 
delegálták a Városi Nemzeti Bizottságba is. Az állami vagyon megóvása érdekében 
gyárőrséget szerveztek, amelynek parancsnokává Jámbor Károlyt kérték föl, míg Szűcs 
István és Bús István5 őrségparancsnokok lettek.

A gyárőrséget még ezen a napon, október 30-án megszervezték, amikor is fegyver 
nélküli őrséget adtak. Engedély nélkül senki nem léphetett a gyár területére, illetve az 
üzemekbe. Utasítást kaptak arra is, hogy Nagy Lászlót, akinek munkájával a gyár dolgozói 
elégedetlenek voltak, s ezért a munkásgyűlés leváltott, ne engedjék be irodájába. Nagy 
László ezekben a napokban tanulmányúton Romániában tartózkodott. Nem tartozott vi
szont feladatkörébe a kimondott sztrájk biztosítása. A gyárőrség önkéntes jelentkezés 
alapján szerveződött.

A munkástanács (MT) ezt követően szinte naponta ülésezett. Az október 31-i ülésen 
a gyárőrség felfegyverzéséről döntöttek. A szükséges fegyvereket a homokbányái lakta
nyából Pullai Béla, Homoki László és Jámbor János hozta el. A vallomások szerint mintegy 
100 kézifegyvert és géppisztolyt kaptak, ezekhez darabonként 20-40 db lőszert, valamint 
mintegy 200 kézigránátot. A gyárőrségnek egy időben csak a fele adott szolgálatot, a 
fegyverek biztonságos őrzéséről és szigorú ellenőrzéséről az őrparancsnokok gondoskod
tak. A MT eredeti elképzelése szerint egy 6-10 főből álló honvédségi egységgel együtt látta 
volna el a gyárőrség feladatát. A honvédség azonban nem tudta a kérést teljesíteni, s csak 
a fegyverekkel kapcsolatos ellenőrzést végezte.

Ekkor határoztak egy, a kormányhoz eljuttatandó memorandum fogalmazásáról is. 
Lényegében azonban a gépgyári munkástanács előző napon megfogalmazott memorandu
mát fogadták el. Főbb követeléseik a következők: a szovjet csapatok azonnali kivonulása, 
a semlegesség kimondása, aVarsói Szerződés felbontása, a többpártrendszer megteremtése, 
a normarendszer eltörlése, béremelések s egyéb gazdasági jellegű kérések.

A memorandum átadására egy bizottságot választottak, tagjai november 1-jén utaztak 
Budapestre.6 1956. november 3-án az AKK ideiglenes munkástanácsa ismét ülést tartott, 
ahol B. Hajagos Károly beszámolt arról, hogy előző napon Budapesten -  ahol az Élelmi- 
szeripari Minisztériumban különböző gazdasági kérdésekről tárgyaltak -  találkoztak Vági 
Lajossal, aki 1951. október 12.-1956. október 30. között Kecskemét városparancsnoka volt. 
Az ő  vezetése alatt álló karhatalmisták és a tüntetők között többszöri fegyveres összetűzésre 
is sor került. A fölismert volt városparancsnokot átadták a katonai ügyészségnek, aki aztán 
november 4-én a szovjet csapatok bevonulásakor szabadult ki.

B. Hajagos Károly kihallgatásakor a következőképpen vall a MT november eleji 
tevékenységéről:

„Emlékezetem szerint még november 4-e előtt tartott munkástanácsi üléseken többen 
követelték, hogy vezető állásban lévő párttagokat le kell váltani, vagy más beosztásba

4 Pullai Béla: (1919) villanyszerelő; Homoki László: (1909) könyvelő, raktáros.
5 Jámbor János: (1900) 1945-ig hivatásos tiszt, páncélos alezredesi rendfokozatban. 1953-ig a Szovjetunióban 
hadifogoly, utána különböző helyeken dolgozott, 1957. április 5-ig az AKK-ban. Szűcs István: (1919) 1956. 
október 1-ig a gyár főmérnöke. Bús István (1924) bérelszámoló.
6 A bizottság tagjai: Domonkos János, Homoki László, Rózsa Sándor, Horváth Gábor, M. Kiss Mihály, Pullai Béla.
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helyezni, vagy el kell bocsátani. Tudomásom szerint a munkástanács e kívánságoknak nem 
tett eleget.

1956. év november és december hónapban megejtett racionalizálás során... azért 
apasztottuk 600 fóvel a dolgozók létszámát, mert az idénymunka megszűnt. November
4-én, amikor az orosz csapatok az ellenforradalmat helyi viszonylatban is megtörték, a 
gyárőrség a fegyvereket maradéktalanul átadta. E napon és 5-én nem voltunk bent az 
üzemben. November 6-án bementünk, majd 7-én, 8-án, 20-30 fő ment be az üzembe és úgy 
határoztunk, hogy 10-én felvesszük a munkát. E napon az üzem egy műszakban megkezdte 
a munkát. 9-én történt, hogy a városi pártbizottságtól... az MSZMP megalakítása végett az 
üzemben kint voltak, ott nyomban öt-hat személy a pártba belépett és Dinka Zoltánt 
választották meg párttitkámak.”7

November második felében az MT tevékenysége érezhetően -  a megváltozott körül
mények hatására -  elbizonytalanodott.

Az AKK munkástanácsának tevékenységében a törvényes, tárgyalásos metódus min
denek fölé emelkedett. Álláspontjuk az volt, hogy követeléseiket inkább lassabban, de 
törvényes, kompromisszumos úton érjék el.

December első napjaiban a területi munkás-csúcsszerv létrehozása érdekében Pullai 
Béla több alkalommal összehívta a város munkástanácsainak vezetőit. Végül a területi 
munkástanács tagjainak megválasztására december 8-án a Cifrapalotában került sor. A 
gyűlésen a budapesti Központi Munkástanács kiküldöttje, Nemeskéri8 is részt vett.

Nemeskéri beszámolójában támadta a szovjet csapatokat és bejelentette, hogy nem 
ismerik el a Kádár-kormányt. A pártszervezetek szervezésének megakadályozásáért emelt 
szót, valamint a sztálinisták és rákosisták eltávolítását követelte.

A gyűlésen felolvasták, majd éjszaka a nyomdában kinyomtatták a Központi Munkás- 
tanács sajtószabadságot és lapengedélyt követelő röpcéduláját.9

A területi munkástanács tagjait nem név szerint választották meg, a delegáltak szemé
lyét az üzemekre bízták. Csupán abban döntöttek, hogy a területi munkástanácsnak 16 tagja 
lesz akként, hogy ezer dolgozóra egy választott tag esik. További ülésekre azonban már 
nem került sor.

December 9-én a kinyomtatott röpcédulákat még szétosztották a város üzemeiben. A 
kora esti órákban azonban már a Központi Munkástanács betiltásának híre foglalkoztatta a 
város munkásságát.

A Központi Munkástanács sztrájkfelhívását december 10-én tárgyalta meg az AKK. 
Itt a sztrájk ellen foglaltak állást.10

December 11-én Kecskeméten, a délelőtti órákban orosz katonák ellenőrizték az 
üzemekben a termelést. Ezzel párhuzamosan a vasutas munkástanács tagjai 11 órára néma

7 Tárgyalási jegyzőkönyv, 1958. november 11.6. p.
8 Személyéről közelebbit nem sikerűit megtudni.
9

A röpcédula szövege: „A Nagybudapesti Központi Munkástanács felhívja az ország népét, hogy mindaddig ne 
vásárolja és ne olvassa a kormány, az MSZMP és a SZOT lapjait, amíg a központi munkástanács lapengedélyt 
nem kap. Sajtószabadságot követelünk. Nagybudapesti Munkástanács.” Vádirat, 1957. augusztus 14.15. p.

A bíróságon tett tanúvallomásokból a  döntés folyamatát, az okokat nem lehet rekonstruálni, csupán a ténymeg
állapítás történt meg.
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tüntetést szerveztek a város központjába, tiltakozásul a Központi Munkástanács betiltása 
miatt.

Az AKK munkástanácsában a sztrájkhoz való csatlakozás kérdésében megoszlottak a 
vélemények, ezért a szervezésben nem vettek részt, de a dolgozók részvételét nem akadá
lyozták meg.

A sztrájkkal kapcsolatban a város nagyüzemeinek munkástanácselnökei és igazgatói 
nyilatkozatot adtak ki december 12-én.

Annak ellenére, hogy az üzemek munkástanácsai de jure 1957 első hónapjaiban még 
működtek, tevékenységük az események menetére már semmiféle hatást nem gyakorolt, 
szerepük teljesen formálissá vált.

1

A jegyzőkönyv felvétetett Kecskeméten az Alföldi Konzervgyárban11 1956. október 30-án a gyár 
kultúrtermében.

Jelen vannak: a gyár dolgozói.
Eddig úgy kezdődik, mint egy szokványos jegyzőkönyv, ami már sok megíratott a mintegy fél 

évszázados gyár életében. Ez a jegyzőkönyv azonban más, mint a többi, mert más az összejövetel 
célja. Volt valaha egy olyan gyűlés vagy értekezlet, ahol mindenki jelen van? Az utóbbi 8-10 év alatt 
biztosan nem. De mindenki tudni akarja, hogy mi újság a mintegy hete folyó magyar szabadságharc 
körül, mit hoz ez a gyár életében, ki tudja, olyan hangok is vannak, hogy eltörlik a normát, magasabb 
lesz a fizetés stb. stb.

Itt van tehát a gyár több mint ezer dolgozója, legyen udvari munkás vagy mérnök, férfi vagy nő, 
egyaránt. Egyvalaki azonban hiányzik, és ez a vállalat igazgatója, aki a múlt hét folyamán Romániába 
utazott.

Az összejövetel célja a megváltozott viszonyoknak megfelelően a forradalmi munkástanács 
megválasztása, amely szerv hivatott lesz arra, hogy képviselje a gyár érdekeit a gyáron kívül és belül.

Bevezetőben Domonkos kartárs, az új főmérnök szólal fel és ismerteti a munkástanácsok 
feladatát és célját. E rövid beszéd alapján látható, hogy komoly feladat hárul a tanácsokra, mert a 
munkások problémáin kívül az üzem fejlődését is irányítani kell a főmérnök és igazgató mellett. 
Felkéri a munkásokat, hogy mondják el véleményeiket és a választásnál ügyeljenek arra, hogy olyanok 
kerüljenek be a tanácsba, akik méltóak arra és ténylegesen a munkások érdekeit tartják szem előtt.

Pullai Béla felszólalása: Kedves munkatársak! Mint személyes résztvevő, szeretném munkás
társaimat pár szóval tájékoztatni arról a súlyos, tragikus, sajnálatos eseményről és annak alakulásáról, 
ami Budapesten történt. Október 23-án, kedden 2 órakor az egyetemisták s a budapesti ifjúság 
szervezett kivonulást, egy tüntetést a magyarságunk mellett. Legelső út vezetett a Sztálin-szoborhoz. 
Megpróbálták lerángatni, illetve letaszítani, s mivel nem sikerült, a közeli üzemből munkások 
hegesztőpisztolyt hoztak és ezzel sikerült ledönteni. Utána a Petőfi- és Kossuth-szobrokhoz vonul
tak.12 A mintegy 150 000-re tehető tömeg megkezdte a felvonulást. Estére már ez a szám 500 000-re 
nőtt és utcákon, tereken hömpölygött. Ezután megtörtént a szégyenletes esemény, Gerő beszélt. 
Ugyanúgy és ugyanazt, mint régen. Most is, mint azelőtt, meg akarta akadályozni magyarságunk 
felfelé ívelő vonalát. Gerőnek meg kellett szakítania beszédét. A nép kiállt az igazi és őszinte 
magyarság mellett. Beszélnünk kell arról, mit akart Gerő. Nem magyar és nem magyar vér folyik 
benne. Ő volt az, aki xh 12-kor éjjel az oroszokat hívta segítségül. Azok jöttek és ismét orosz ontotta

11A gyár a jegyzőkönyvekben nem szerepel következetesen. A hivatalos elnevezés: Alföldi Kecskeméti Konzerv
gyár lehetett.
12 A  jegyzőkönyv hellyel-közzel felcseréli október 23-a esem ényeit.
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a drága magyar vért. Munkástestvéreim! Gondolkozzunk! Az a sok anya, aki gyermeket szült, mennyi 
gond, aggodalom, míg naggyá nőtt. S most egy gálád csirkefogó szavára ezrek, tízezrek vére folyik. 
Folyt a vér, hogy megszülessen a magyar szabadság!

A magyar honvédség, a mi Fiaink, akiknek ereiben a mi vérünk folyik, nem fogtak fegyvert 
ellenünk, sőt csatlakoztak hozzánk.

Munkástestvéreim! Kecskeméten is volt megmozdulás. Itt beszélnünk kell azonban egy nagyon 
sajnálatos dologról. Olyan nemkívánatos elemek, akik oda nem valók voltak, a megyei börtönből 
kiengedték nemcsak a politikai foglyokat, hanem a tolvajokat és rablógyilkosokat is. 13Ez egy súlyos 
pecsét ennek a forradalomnak a testén, mentség az, hogy minden olyan magyar hazafi, aki a magyar 
szabadságért akart harcolni, nem azonosította ezekkel magát és elvonult.

Kedves munkatársaim! Szeretném, ha a jelenlegi munkástanács megválasztása olyan lenne, 
amely minden munkatársam megelégedését szolgálná. Még egy pillanat! Szeretném, ha visszatekin
tenénk azokra az évekre, amikor „Szabadság” volt a köszöntés. Miféle szabadság volt az? Rabok 
voltunk, de ez most megszánt. Az ÁVO megszánt. Nincs többé félelem, s gondoskodjunk arról, hogy 
az Á VO-besúgók, akik nem tudtak másra támaszkodni, csak a önkényuralomra, ne foglaljanak helyet 
sorainkban. Itt kell még beszélnünk azokról a becsületes párttagokról, akik a mindennapi munkában 
velünk voltak, ezeknek itt a helye most is közöttünk, ezek ugyanolyan részesei a magyar szabad
ságnak, mint mindannyian. Nincs helye köztünk az orosz politikai parancsnokság kiszolgálóinak, az 
ÁVO-nak, aki annyi becsületes magyar testvérünket vitt el Szibériába.

Kedves munkatársaim! Európában sokfelé jártam. Többek között Svájcban. Svájc szocialista 
állam. A törvény pl. ha valakit halálra ítél, a nép az ítéletet, ha úgy látja, szabadságra változtathatja, 
de ugyanúgy, könnyebb büntetést halálra is változtathat. Ezzel csak a nép erejét, azt akartam 
érzékeltetni, hogy Svájcban a svájci nép az úr a kormány felett.

Kedves munkatársaim! Kérlek benneteket, hogy sokan, minél többen mondjátok el véleménye
teket, állásfoglalásotokat. Éljetek a szólásszabadságotokkal és jogaitokkal! Hiszen jogotok Van arra 
is, hogy amennyiben az eddigi igazgató nem felelt meg, új igazgatót válasszatok. Munkatársaim! Most 
búcsúzom azzal, hogy mindenki szabadon, nyíltan, ami a szívén fekszik, mondja meg és válasszuk 
azt, aki igazán a szívünk szerint a vérünkből van.

Füij Ferenc hozzászólása: Kedves munkatársaim! én is azt hiszem, mi többen itt arra szeretnénk 
választ kapni, hogy a mi volt főmérnökünket, Szűcs elvtársat miért váltották le, úgy, hogy arról mi 
nem is tudtunk. Hoztak egy másik főmérnököt, akit nem is ismertünk.14

Szűcs István a következőket mondotta: Kedves munkatársaim! 1952-ben kerültem ide, s a négy 
év, ami eltelt, igen komoly megfeszített munkát követelt. Nekem egyetemi végzettségem nincs. A  
mostani követelményeknek csak úgy tudtam eleget tenni, hogy éjjel-nappal dolgoztam. így kértem 
leváltásomat. Most, hogy ez megtörtént, továbbra is itt kívánok dolgozni. Az új főmérnök elvtársat 
már régen ismerem, bízhatnak benne a munkatársak

Homoki munkatárs kezébe véve a magyar zászlót, a következőket mondotta: A magyarság útja 
ez, miközben jobb kezével előrelendítette a magyar zászlót, majd javasolta, hogy az üzem dolgozói 
a budapesti szabadságharcban elesett, valamint a kecskeméti hősök tiszteletére énekeljék el a 
Himnuszt.

A Kecskeméti Gépgyártól Mészáros kartárs foglalkozott a két konzervgyár igazgatójának távollé
tével, kijelentvén, hogy a dolgozók igenis vegyék hatalmukba a gyárat, válasszák meg a munkástanácsot, 
hiszen az igazgatók elszöktek, úgy látszik féltek a következményektől. Utána javasolta, hogy egyper
ces néma felállással emlékezzünk azokra, akik a magyar szabadságért meghaltak.

13 Az elítéltek szabadulásáról nincsenek pontos adataink.
Szűcs István (1919) 1956-ig volt a  gyár főmérnöke. Megválasztották az ideiglenes munkástanács tagjává is. Bár 

a jegyzőkönyv tanúsága szerint a gyár dolgozói elégedettek voltak munkájával, és tisztelték is, a végleges MT 
tagjai közé már nem választották be.
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Rózsa Sándor hozzászólásában elmondotta, hogy most jött haza Budapestről, gyáva volna, ha 
nem mondaná el, amit látott és amit érzett. Látta a halottakat végig a Körúton sorba rakva, letakarva 
nemzetiszínű zászlókkal, díszőrséggel, koszorúkkal. A díszőrség és a tömeg még akkor is ott állt, 
amikor lőttek. Látta a Kálvin teret, ahonnan ágyúkkal az oroszok lőttek kis fegyverekkel rendelke
zőkre, lakosságra. Maga is segített eltemetni egy kislányt. Látta a Parlament előtt azokat, akiket az 
ÁVO puskái szedtek le. Amit látott, az egy igazi nemzeti forradalom, nem fegyelmezetlen, nem 
fosztogatás, nem rablóbanda harca, hiszen egyetlen kirakatot nem látott, ahonnan akár egy üveg vagy 
egy vég vászon hiányzott volna. Ugyanígy néznek ki azok a kirakatok is, ahol pezsgősüvegek stb. 
vannak. Látott olyan betört kirakatokat, amelyek már be voltak deszkázva, s rajtuk a felirat: „A 
dolgozó nép tette oda.”15 A nemzeti forradalom folyik 3 olyan programmal, amelynek teljesítése után 
megtörténik a fegyverletétel. Az 1. azonnal vonják ki a szovjet csapatokat, nemcsak Budapest, hanem 
az egész ország területéről, 2. szereljék le végképp a megbújó alakulatokat, vagy ávósokat, akik még 
mindig a tömegre lőnek. 3. szabad választójog és ami ehhez tartozik.

Forradalom van, de nem az, amelyeket könyvből ismerünk, hanem fegyelmezett nemzeti 
forradalom. Rózsa Sándor elmondotta, hogy pl. egy csemegeüzlet kirakata, ahol a sonkától kezdve 
mindent meg lehet találni, ki volt törve, s ugyanakkor a mellette levő zöldségüzletnél több mint 200 
dolgozó állt sorba krumpliért, s mégis egyetlennek sem jutott eszébe, hogy a csemegekereskedés 
kirakatából bármit is elvigyen. Nemcsak vidéken, Budapesten is megtörtént az, hogy nemcsak azok 
tüntettek, akiknek erre legtöbb joguk lett volna, hanem a felelőtlenek, csavargók, a nem politikai okok 
miatt elítélt elemek. Arra kéri a munkatársakat, hogy gondoljanak azokra, akik azért estek el, hogy 
az élet emberibb módra változzon meg, ne kényszerítsenek ránk olyan politika vitelét, ami tőlünk 
idegen. Pesten nem kiabálják azt, hogy le a kommunistákkal, sem pedig azt, hogy le a zsidókkal, vagy 
azt, hogy gyerünk a házakba és öljük meg azokat, akik esetleg nem jó szemmel néznek ránk. 
Gondoljunk azokra, akik a nemzeti forradalom érdekeiért estek el azért, hogy itt is más legyen az élet. 
S ha most munkástanácsot választanak, ne essenek szélsőségekbe, választásuk olyanokra essen, akik 
majd tényleg a munkások, a nemzet érdekeit fogják képviselni.

A  dolgozók kérésére a továbbiakban Domonkos János főmérnök a következőket mondotta: 
Tudja, hogy nagyon sokan nem ismerik, mint ahogy ő  sem ismert mindenkit, hiszen alig néhány hete 
van itt. Nem a maga részére akar most propagandát kifejteni, ha a dolgozók úgy akarják, úgy kívánják, 
hogy ne ő  legyen a főmérnök, abban az esetben zokszó nélkül fogja alávetni magát a dolgozók 
akaratának. Utána Domonkos Jánost az egybegyűltek egyhangúan megerősítették beosztásában.

Az üzem dolgozói a munkástanácsba a következő munkatársakat jelölték és egyhangúan 
megválasztották:

Konzervüzem: Bende Pétemé, Pullai Béla, Schimó Ferenc, Krizsán Lászlóné, Rigó Sándor, 
Szűcs István, Erdélyi Károly
Szárítóüzem: Szabó Sándor, Tóth Károly, Nádas Ferencné 
Soutágüzem: Karsai Imre, Kadvány Jánosné, Gitler Lajosné 
Dobozüzem: Kiss Gyula 
Félkészraktár: Z. Szabó Mihály
Üvegraktár: M. Kiss Mihály, S. Tóth Erzsébet, Homoki László
Ládaraktár: iíj. Hartyáni József, Poluczik András
Karbantartó: Pleskó Lőrinc, Szabó István, Eszik Ágoston, Nyári Ferenc
Adminisztratívok: Horváth Gábor, Rózsa Sándor, Domonkos János, Mécs Mihályné, Kaffka
Ferenc
Műszakiak: Faragó Ferenc, Hajagos Károly, Tapolcsányi Károly 
Főzőkonyha: Kovács József 
Szeszfőzde: Bodri Gábor.

15 Rózsa Sándor érzelmi, hangulati elemekkel átszőtt beszámolójában a forradalommal kapcsolatos „legendaszü
letés” már tetten érhető.
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A küldöttek megválasztása után az egybegyűltek megválasztották azokat, akik a vállalat érdekeit 
fogják képviselni a Városi Nemzeti Bizottságban.

Megválasztottak: Pullai Béla és Homoki László.
Utána sor került az igazgató megválasztására. A teremben elemi erővel tört ki egy név, ki nem 

volt más, mint a gyár régi megbecsült és szeretett dolgozója: Erdélyi Károly. Ellenjavaslat egyáltalán 
nem is hangzott el és így szavazásra került a sor, amelynek eredményeképpen Erdélyi Károlyt a gyár 
ossz dolgozói egyhangúan igazgatóvá választották. A szavazás nyflt és teljesen demokratikus volt, 
ami magában foglalja azt, hogy megtörtént a mellette és ellene szavazók megkérdezése is.

Domonkos főmérnök megköszöni a munkatársak megjelenését, majd megkezdődik a gyárőrség 
megszervezése.

A gyűlés közben küldöttség érkezett a környező üzemekből, akik tolmácsolták azon elhatáro
zásukat, hogy nem veszik fel addig a munkát, amíg az oroszok ki nem vonultak az ország területéről. 
Az Alföldi Kecskeméti Konzervgyár munkássága teljes egyetértésben csatlakozott ehhez a 
felhíváshoz.

A gyűlést a Szózat eléneklésével fejeztük be.

2

Az Alföldi Kecskeméti Konzervgyár Forradalmi Munkástanácsa
1956. november 14-i ülése.16
Jelen vannak: A mellékleten felsoroltak.

Napirend:
1. A bajai memorandum megtárgyalása, a Városi Forradalmi Munkástanács ezzel kapcsolatos
megbeszélésére a küldöttek kijelölése.
2. Az igazgatóválasztással kapcsolatos problémák megtárgyalása
3. Az üzem végleges Forradalmi Munkástanácsának megválasztása

1. Pullai Béla: ismerteti, hogy Bajáról egy küldöttség indult, 12 pontból álló memorandumot 
visz Budapestre. Amely többek között változatlanul követeli az orosz cs-.patok kivonását Magyaror
szágról, szabad, független választást, Nagy Imrének a kormány vezetésébe való visszahelyezését, a 
koalíció megteremtését, szabad vallásszabadság gyakorlását, vallásoktatatás bevezetését. A bajaiak 
általános sztrájkra hívják fel a megye üzemeit. Jelenleg Kecskeméten tartózkodnak, itt váiják be a 
kecskeméti üzemek döntését. A Városi Forradalmi Munkástanács ma de. tart ülést. Az a feladatunk, 
hogy döntsünk arról, támogatjuk-e, illetve csatlakozunk-e a bajaiak követeléséhez, s kijelöljük 
küldötteinket a Városi Forradalmi Munkástanács ülésére?

Dinka Zoltán: felhívja a Munkástanács figyelmét arra, hogy a sztrájkhoz való rsarinVmázt 
tegyék alapos megfontolás tárgyává.

A Forradalmi Munkástanács egyhangúlag úgy határozott, hogy csatlakozik, támogatja a bajai 
memorandumot.

A Városi Forradalmi Munkástanács mai ülésére küldöttnek kijelöli Pullai Bélát, Nyári Ferencet, 
Bende Pétemét.

2. Pullai Béla ismerteti, hogy Nagy László hazaérkezésével kapcsolatosan olyan hangok vannak, 
hogy a munkások tévesen lettek informálva Nagy László távollétével kapcsolatosan, s ez befolyásolta 
az igazgatóválasztást. Javasolja, hogy az üzem dolgozóit ismét hívják össze, egy személy képviselje 
a dolgozók előtt Nagy László érdekeit, s a dolgozók szabad, titkos választással döntsék el, kit kívánnak

16 Az AKK munkástanácsa, ahogyan bírósági tanúvallomásokból egyértelműen kiderült, természetesen 1956. 
október 30. és november 12. között is ülésezett, de a jegyzőkönyvek nem kerültek elő.
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igazgatónak, Erdélyi Károlyt vagy Nagy Lászlót. Javasolja egy szavazatszedő bizottság kijelölését, 
bevonva a párt és a szakszervezet képviselőit.

A  Munkástanács egyhangúlag elfogadta Pullai Béla javaslatát. Úgy határozott, hogy a választást 
ma du. 2 órakor tartja meg. Nagy László érdekeinek képviselésére felkéri Dinka Zoltánt.

A titkos szavazás lebonyolítására a szavazatszedő bizottságba jelöli: Kaffka Ferenc, Dinka 
Zoltán, Rajhona Árpádné, Krizsán Lászlóné, Nagyné szaktársakat.

3. A harmadik napirendi ponttal kapcsolatosan úgy határozott, hogy a végleges Forradalmi 
Munkástanács megválasztását XI. 19., hétfőre tűzi ki.

A választás lebonyolítására, illetve a jelölés elvégzésére a következő bizottságot jelöli ki: Pullai 
Béla, Homoki László, Eszik Ágoston, Schima Ferenc, Krizsán Lászlóné, Gittler Lajosné, Rajhona 
Árpádné, Hartman Lászlóné, Dinka Zoltán, Rigó Sándor.

Horváth Gábor elmondja, hogy a havidíjas dolgozóknak az a kérésük, hogy fizetésüket két 
részletben kapják, 18-án és 3-án.

A Forradalmi Munkástanács a kérést jogosnak találva, megbízza Horváth Gábort, hogy a 
Banknál a kérdést intézze el.

A Forradalmi Munkástanács az itt lévő Népbolt vezetőjének fizetését 1300 Ft-ban határozza 
meg. A népbolt a munkaidő kezdetétől a munkaidő befejezéséig köteles állandóan árusítani.

Az Alföldi Kecskeméti Konzervgyár Forradalmi Munkástanácsának 1956. nov. 14-i ülésén 
megjelentek névsora.

Homoki László, M. Kiss Mihály, Horváth Gábor, Pullai Béla, Szűcs István, Nyári Ferenc, 
Jámbor János, Tóth Károly, Z. Szabó Mihály, Gittler Lajosné, Hartyáni József, S. Tóth Erzsébet, 
Krizsán Lászlóné, Nádas Ferencné, Bende Pétemé, Kripőczki Istvánná, Vágó Pálné, Eszik Ágoston, 
Poluczik András, Papp Sándor, Kaffka Ferenc, Rózsa Sándor, Erdélyi Károly, Kiss Gyula, Domonkos 
János, Tapolcsányi Károly, Szabó István, Schimó Ferenc, Rigó Sándor, Faragó Ferenc.

3

Az Alföldi Kecskeméti Konzervgyár Forradalmi Munkástanácsa
1956. XI. 17-i üléséről.17
Jelen vannak: a mellékletben felsoroltak.

Napirendi pontok:
1. Homoki László megnyitja az ülést és elmondja, hogy a végleges munkástanács megválasz
tásával kapcsolatban a jelölőbizottság úgy határozott, hogy abba minden üzem képviselve 
legyen, s így a tanácstagok számát 60 főre fogják felemelni. Felolvassa a jelölendők névsorát. 
Felhatalmazást kér a Munkástanácstól arra, hogy a választói névjegyzéket sokszorosíthassa. 
Egyben kéri az új jelölőbizottság megválasztását.
A  Tanács úgy dönt, hogy az eddigi jelölőbizottság marad a továbbiakban is. A  felelős Homoki 
László. A választói névjegyzék lehúzásával Antalfalvi Jánost bízzák meg.
2. Pullai Béla elnök felkéri Rózsa Sándort, ismertesse a Budapesti Forradalmi Munkástanács 
memorandumát.
3. Rózsa Sándor felolvassa a memorandumot.
4. Pullai Béla elmondja, hogy ezt a memorandumot a munkásság előtt is ismertetni fogják, sőt 
megkísérlik a sajtóban is leközölni.
5. Erdélyi Károly igazgató ismerteti az elmúlt napok eseményeit:

a) Miután Bács megyében igen sok a hús, ezért a Közellátási Kormánybiztosság a 
konzervgyárakat bízta meg annak feldolgozásával. A vállalat nevében vállalta a húskon

17A jegyzőkönyv töredékes, a második fele hiányzik.
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zerv-féleségek gyártását egyszerűbb formában. A Kinizsi Konzervgyár dobozt és lemezt 
biztosított.
b) A gyár ellátása tekintetében a szén a leglényegesebb. 30 vagon szenet igényelt ebben a 
hónapban, mely jugoszláv szén lesz.
c) A lakásproblémák megoldásával kapcsolatban igen kedvezd a helyzet. A vállalat 
megkapta a Gáspár András utca és a Berényi Pál utca sarkán lévő épületet, ahol több mint 
10 helyiség van. Mihelyt ez kiürül, alvállalat azonnal megkezdi a helyreállítási munkát.
d) A vállalat dolgozóinak ellátása biztosítva van. Az egyenlő elosztás érdekében javasolja, 
hogy mindenki vásárlási könyvet kapjon.

6. Jámbor János javasolja, hogy az élelmiszer kiosztásánál pénztárost is jelöljenek ki.
7. a) A Bizottság eldönti, hogy minden munkavállaló kap egy vásárlási könyvet, melyet 
üzemrészenként a Munkástanács tagj a oszt ki.

b) Pénztáros kijelölésével a Tanács Horváth Gábort bízza meg.
c) Az élelmiszerek kiosztásánál ellenőrként Vágóné és Bendéné tanácstagokat bízza meg 
a Munkástanácsba.

8. Tapolcsányi Károly felveti, hogy miután igen sok az elintéznivalója, segítséget kér munká
jában. Rózsa Sándor felajánlja segítségét. A Tanács hozzájárul.
9. Kovács József, a konyha vezetője elismeri, hogy helytelenül járt el, akkor, amikor 1 mázsa 
rizst a Tanács megkérdezése nélkül [felhasznált]. Elmondta továbbá, hogy tárgyalt az egyik 
Földműves Szövetkezettel, ahonnan nagyobb rizsmennyiséget fog kapni a vállalat.

4

Készült 1956. november hó 19-én, az Alföldi Kecskeméti Konzervgyárban 
tartott Végleges Munkástanács választói üléséről.
Jelen vannak: a vállalat dolgozói.

1. Homoki László megnyitja az ülést és felkéri a jelenlevőket, hogy a Himnuszt énekeljék el.
2. Homoki László felolvassa ajelöltek névsorát, s felkéri a munkásságot, hogy a szavazócédu

lákon ejtse meg a választást, mégpedig úgy, hogy nem szükséges ragaszkodni az azon feltüntetett 
nevekhez, hanem szabadon bárkit kihúzhatnak, vagy bárkit beírhatnak, mindenesetre jól gondolják 
meg, kit választanak. Ezután átadja a szót Dinka Zoltánnak, aki a párt részéről szól a munkássághoz.

3. Dinka Zoltán a párt18 nevében szól a dolgozókhoz és felhívja őket, hogy itt az ideje, hogy 
maguk közül válasszák meg azokat a munkatársakat, akik ügyüket a legmesszebbmenően képviselni 
fogják. Elmondja, hogy igen sok és nehéz munkára van szükség ahhoz, hogy a rend helyreálljon. Bár 
szerinte segítséget nyújtottak az ellenforradalom leverésében a szovjet csapatok, s a rend helyreállí
tásában a továbbiakban is segítségükre vannak.

A munkásság egyhangú felkiáltással vállalta, hogy a rend és a békesség helyreállításáért felel, 
csak az orosz csapatok vonuljanak ki Magyarországról.

4. Pullai Béla bejelenti, hogy a szavazat megtétele után a munkásság előtt ismertetni fogják a 
nagybudapesti, Duna-Tisza közi, tiszántúli és észak-magyarországi munkásküldöttek memorandu
mát, melyet a kormánynak, valamint az ENSZ-nek és több külföldi országnak eljuttattak.19

Előbb azonban felkéri a munkatársakat, hogy a szavazat megtételénél legyenek figyelemmel 
arra, hogy csak becsületes, jellemes és olyan harcos munkatársakat válasszanak, akik mindenkor meg 
merik mondani a munkásság óhaját.

18 Az MSZMP megalakításáról és szervezéséről van szó.
19 A memorandumot nem csatolták a jegyzókönyvhöz.
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5. Mielőtt a memorandumot ismertetnék, Rózsa Sándor elszavalja „Boráros tér október 25.” c. 
versét. Ezután megkezdődik a szavazás, majd Rózsa Sándor ismerteti a fentebb említett memorandu
mot.

6. Pullai Béla a memorandummal kapcsolatban még a következőket mondja el: A Kádár-kor
mány a szabad választások kivételével december 31-i határidővel minden pontot elfogadott. Ez azt 
jelenti, hogy ha a fenti időpontig a memorandumban foglaltak teljesítve nem lesznek, a munkásság 
sztrájkba lép.

Szeretne egypár dolgot megmagyarázni a munkásságnak:
A most folyó forradalmat semmiképpen sem lehet ellenforradalomnak nevezni. Ez a forradalom 

a magyar nép legtisztább szabadságharca, amely még napjainkban is folyik.
Az egypártrendszer további fenntartása semmiképpen sem kívánatos, mert az ismét a múlt 

hibáihoz vezetne. Szükség van több olyan egészséges szocialista pártra, ahol minden becsületes 
magyar munkás megtalálja a maga elképzeléseit. Szükség van véleményekre és ellenvéleményekre, 
amelyekből végeredményben a tiszta igazság fog kikristályosodni.

Helytelen az a felfogás, hogy azt, aki kommunista volt, meg kell fosztani életlehetőségeitől. 
Mindenesetre, akik a Rákosi-rendszer hű kiszolgálói voltak, s idejuttattákMagyarországot, azoknak vezető 
funkcióban nincs hely. Fogják meg a munka végét, s mutassák meg, hogy ott is helyt tudnak állni

A továbbiakban szomorúan jelenti, hogy eddig termelési eredményeink igen silányak. Ezen 
feltétlenül segíteni kell. Minden dolgozó becsületére bízza a további munkát.

Elmondja, hogy az ismertetett memorandumhoz csak a bányászok és Dunántúl lakossága nem 
járult hozzá. Azt mondták, hogy ahogy 24 óra alatt be tudtak jönni az oroszok, úgy 24 óra alatt 
menjenek is ki. Ehhez a véleményhez a gyár munkássága is élénken csatlakozott.

Felveti a kérdést, hogy miért megy ilyen nehezen a szabadság kibontakozása? Azért, mert 
vannak még mindig olyanok, akik tíz körömmel ragaszkodnak a régi rendszerhez és az oroszokhoz, 
mert tudják, hogy nélkülük megsemmisülnek. Felhívja a dolgozókat, hogy figyeljék meg ezeket és 
térítsék józan észre. Minden magyar ember szívében szeretetnek kell lennie egymás iránt, mert csak 
így tudjuk a szebb, boldogabb s jobb magyar jövőt megvalósítani.

Befejezésül felkéri a dolgozókat, hogy énekeljék el a Szózatot.

5

Az Alföldi Kecskeméti Konzervgyár Végleges Munkástanácsának
1956. XI. 20-i első ülése.20
Jelen vannak: A mellékletben felsoroltak.

Napirendi pontok:
1. Pullai Béla az ideiglenes Munkástanács elnöke üdvözli a Végleges Munkástanács most 

megválasztott tagjait, s mielőtt átadná a szót, szeremé felhívni a figyelmüket arra, hogy rendkívül 
nehéz időket élünk, s még ki tudja, milyen súlyos napok következnek ránk. A magyar feltámadás még 
nagyon sötét homályban van, s igen erős helytállással s fáradhatatlan munkával fogjuk tudni kiharcolni 
a végső győzelmet. Éppen ezért, ha a Munkástanács tagjai soraiban akad olyan, aki úgy érzi, hogy 
nem bírja elviselni a nehéz megpróbáltatásokat, s először anya, félj vagy szabad ember, az ne vállalja 
el ezt a megbízatást. De aki úgy érzi, hogy a népnek, a Magyar Nemzetnek bátor harcosa, annak 
közöttünk a helye.

Felhívja a tanácstagokat, hogy válasszanak egy úgynevezett igazgatási szőkébb Tanácsot, aki a 
mindennapi problémákkal foglalkozik, de aki tartozik beszámolni a teljes Munkástanácsnak a tett 
intézkedésekről és az esetleges felmerült problémákról. Ez az Igazgatási Tanács 10 főből áll.

20 A jegyzőkönyv töredékes, csak az első része van meg.
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2. A Végleges Munkástanács tagjai egyhangúlag Pullai Bélát választották elnökül, s megbízták, 
hogy az Igazgatási Tanácsban is ő  legyen a vezető.

3. Pullai Béla továbbiakban javaslatot teijeszt a Munkástanács tagjai elé a megválasztandó 9 
igazgatási tanácstag személyére vonatkozólag, akik a következők: Schimó Ferenc, Karsai Imre, 
Kripóczki Istvánná, Z. Szabó Mihály, Homoki László, Nyári Ferenc, Kiss Gyula, Hajagos Károly! 
Rózsa Sándor. Felkéri a megválasztandókat, hogy mutatkozzanak be a Munkástanács tagjainak, á 
tagok pedig döntsenek afelől, hogy kit kívánnak az Igazgatási Tanács tagjai sorába.

A jelölt tagok sorba bemutatkoznak, s a Tanács tagjai kézfeltartással szavaznak. A jelölteket 
elfogadják.

4. Homoki László felszólalásában elmondja, hogy az ideiglenes Munkástanácstól kapott meg
bízásnak megfelelően, a Végleges Munkástanács választást a vezetése alatt álló bizottság megejtette. 
A bizottság nevében kijelenti, hogy a választás a legdemokratikusabb alapon, a legtisztább eszközök
kel s a legnagyobb ellenőrzés mellett folyt le. Kéri bejelentése tudomásulvételét, a választás lefoly
tatására meghatalmazott bizottság tagjainak felmentését, ezenkívül kér utasítást arra vonatkozólag, 
hogy a választásra vonatkozó iratok és szavazócédulák sorsáról a Tanács döntsön.

5. Pullai Béla a Tanács nevében a felmentést megadja és a Tanács úgy dönt, hogy az iratokat és 
szavazócédulákat irattárba lehet helyezni.

Nézete szerint a teljes Munkástanács hetenként kétszer fog összeülni. Ezen az ülésen az 
Igazgatási Tanács ismerteti az esetenként előadott problémákat s a tett intézkedéseket.

Felhívja az új bérezési rendszer kitárgyalására alakított bizottságot, hogy munkáját kezdje meg 
és arról f. hó 28-án adjon jelentést a Tanácsnak.

6

Alföldi Kecskeméti Konzervgyár Forradalmi Munkástanácsa 
1956. XI. 28-i ülése.
Jelen vannak: a mellékletben felsoroltak21 

Napirendi pontok:
1. Homoki László felolvassa az elmúlt ülés jegyzőkönyvét.
Rákossy Árpád bejelenti, hogy a jegyzőkönyvben szereplő általa elmondottak helyesen a 

következők voltak: „Nagy József nyersáruraktáros fegyelmi ügyében semmiféle fegyelmi megtorlást 
nem kíván foganatosítani.

2. Pullai Béla beszámol az elmúlt napok eseményeiről.
Elmondja, hogy hiába fáradoztak eddig azon, hogy Kecskeméten összehozzák a város üzemi 

munkástanács-tagjainak ülését, amelyen kiválasztanák, illetve megválasztanák azt a két tagot, akit a 
Budapesti Forradalmi Munkástanácshoz delegálnának, ezt a törekvést állandóan megakadályozza 
egyrészt az orosz parancsnokság, másrészt a városi és a megyei tanács. Félnek a tömegektől és a 
munkás csúcsbizottságtól.

Tegnapelőtt az Élelmiszeripari Minisztériumban voltak s megpróbálták, hogy mit tudna a 
vállalatnak adni a Minisztérium. ígéreteket kaptak, de semmi mást. Ezek szerint a gyár magára van 
hagyva s egyedül a Munkástanács az, akire támaszkodhat.

Beszámol a továbbiakban a Budapesti Központi Munkástanácsnál tett látogatásáról.22 Ott volt 
Kádár, Apró és Münnich elvtárs is. Az ózdi vaskohászok küldötte megkérdezte Kádár elvtársat hogy 
milyen jogcímen vonta meg a közlekedési dolgozóktól a munkástanácsok megszervezésének enge-

21 A névsort nem közöljük.

22 A jegyzőkönyvből nem tűnik ki világosan, hogy Pullai Béla bp.-i látogatásán kivel és hol találkozott.
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délyét. Vajon mit képzel Kádár, elég erős lesz-e arra, hogy ezt a jogot a munkásság kezéből 
visszavegye. Nem és nem. Kádárnak nincs mire támaszkodnia, csak a szovjet fegyveresekre, mi 
viszont a munkásságra támaszkodunk. A szovjet csapatok elmennek, de a munkásság itt marad. Mi 
lesz akkor Kádárral és a kormányával. Nehezményezték, hogy az üzemekben kezdődik a párt 
szervezkedése és a súlyosabbnál súlyosabb retorziók. Kérték Kádárékat, hogy egyelőre kapcsolják ki 
az üzemeket ebből. Kádár megígérte, hogy demokratikus pártok lesznek szabad választás alapján. 
Felvetették, hogy mi lesz akkor, ha minden párt szervezkedik és ezáltal a munkásság ereje szétforgá- 
csolódik. Most annak az ideje van, hogy becsületes munkával mindenki helytálljon a munkahelyén. 
Kádár megígérte, hogy ebben az ügyben intézkedni fog, mert nem akar odajutni, ahova Nagy Imre 
jutott. Kádár ezután elismerte, hogy ma a Munkástanács az, aki az országban kezében tartja a hatalmat.

Bejelenti, hogy Budapesten megalakult a munkás csúcsbizottság, melyhez csatlakozott a párt 
és a szakszervezet is.

3. Homoki László elmondja, hogy a Munkástanácsok működéséről szóló rendelet előírja, hogy 
a vállalat főtisztviselőit: az igazgatót, főmérnököt, főkönyvelőt beosztásukban a Munkástanács erősíti 
meg. Miután igazgatót már választottunk, most még a főmérnököt és a főkönyvelőt kell kijelölni.

A Tanács egyhangúlag megválasztja Domonkos János főmérnököt és Horváth Gábor főköny
velőt.

4. Homoki László elmondja, hogy a vállalat új ügyrendjére vonatkozó javaslatot Domonkos 
főmérnök kartárs elkészítette. Javasolja, hogy a javaslat elbírálására, valamint az elbocsátandó 
személyek felülvizsgálására vonatkozóan bizottságot kell alakítani. A bizottság tagjaiként Dinka 
Zoltánt, Rajhona Árpádnét, Kripóczki Istvánnét, Nyári Ferencet és Krizsán Lászlónét javasolja.

5. Rákossy Árpád elmondja, hogy a fentiek elbírálásához hozzáértő emberek kellenek.
6. Rózsa Sándor szerint más dolog az ügyrend megvitatása és más az elbocsátandó személyek 

elbírálása.
7. Hajagos Károly szerint az, hogy ki lesz a munkások közül elbocsátva, nem a Szakszervezet 

feladata kell hogy legyen. A Szakszervezet a munkások érdekképviseleti szerve. A Szakszervezet 
csak javaslattal éljen a bizottság felé.

8. Rajhona Árpádné egyetért Hajagos javaslatával.
9. Rákossy Árpád azt javasolja, hogy két bizottságot kell alakítani. Az egyik az ügyrend 

felülvizsgálását intézze, a másik pedig az elbocsátások kérdését vizsgálja felül. Szerinte az utóbbiból 
ki kellene hagyni a pártot.

10. Pullai Béla javasolja, hogy ha csak lehet, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne 
kelljen munkásokat elbocsátani. Próbáljunk megfelelő mennyiségű fűtőanyagot szerezni.

11. Domonkos főmérnök szerint nemcsak fűtőanyag- de nyersanyagprobléma is van.
12. Dinka Zoltán a párt részéről szintén azt javasolja, hogy ha lehet, ne bocsássunk el munka- 

vállalókat.
A másik bejelentenivalója az, hogy a párt mindent elkövet abban a tekintetben, hogy fűtőanyagot 

szerezzen. Eljártak a szovjet parancsnokságon, ahol a legmesszebbmenő segítséget ígérték ahhoz, 
hogy Romániából szenet és fát hozassunk.

13. Horváth Gábor elmondja, hogy ez a szén meglehetősen drága.
14. Pullai Béla közbeszól, hogy az elbocsátásokkal kapcsolatban foglaljon állást a Tanács.
15. Domonkos János főmérnök elmondja, hogy a meglevő nyersanyag figyelembevételével 

esetleg foglalkoztatni lehetne egy darabig az itt lévő munkavállalókat, de ha ez elfogy, akkor egyszerre 
minden munkavállalónk kenyér nélkül marad. Okosabb dolog szerinte, ha a szociális körülmények 
figyelembevételével kevesebb dolgozót tovább tudunk foglalkoztatni.

16. Horváth Gábor elmondja, hogy az üzemrészekből megvan már a javaslat, hogy kiket kellene 
elbocsátani, valamint elkészült az új ügyrend is felsorolva azokat a személyeket, akik azt betöltik. A  
bizottság feladata, hogy ezt felülvizsgálják.

17. Karsai javasolja, hogy miután itt együtt van a Munkástanács, olvassák fel az új ügyrendet 
hozzászólás végett.
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18. Miután ez legalább 2 óra hosszat vesz igénybe, Rózsa Sándor javasolja, hogy hagyják a 
következő napra.

19. Pullai Béla bejelenti, hogy holnap reggel 9 órakor találkozunk ebben az ügyben ismét. 
Egyben felkéri Rózsa Sándort, hogy bejelentését tegye meg a Tanács felé.

20. Rózsa Sándor egy szomorú dologról szeretne beszámolni. Tudomására jutott, hogy bizonyos 
körök előtt Szűcs István olyan kijelentést tett, hogy itt a vállalatnál a tűzfészek a Pullai, Homoki, 
Horváth és Rózsa. Minden kontrabontnak ők az okai. Ez Szűcs István részéről nem az első eset. 
Horváth Gáborral már került hasonló összeütközésbe, s mint az később tisztázódott, jogtalanul, egy 
félreértés miatt.

Véleménye szerint, ha valakinek a Munkástanáccsal vagy annak bármelyik tagjával baja van, 
az ne a háta mögött mondja meg, hanem jöjjön ide a tanácstagok elé s ott mondja el. Egyben egy elvi 
álláspontot kíván lerögzíteni mind a sérelmezettek, mind pedig a Tanács nevében: azt, hogy mind
annyian a munkás érdekéért harcolunk, ezzel nem vagyunk fasiszták és ellenforradalmárok, és az 
ilyen hangot mindannyiunk nevében kikéri magának, még ha Szűcs István mondta is. Az ilyen és 
hasonló kijelentéseket visszautasítjuk.

21. Pullai elmondja, hogy úgy látszik, vannak, akik szántszándékkal félre akarják magyarázni 
a mi becsületes szándékainkat. Az, aki tűzfészeknek bélyegez bennünket, jöjjön ide s beszéljen 
előttünk, ne a hátunk megett.

Egyben felveti mind a négyük nevében a bizalom kérdését, s felkéri a Munkástanács tagjait, 
hogy mindenki mondja meg a velük kapcsolatos véleményét, s azt, hogy ezután kit kíván vezetőjéül, 
mert ők lemondanak.

22. Dinka Zoltán elítéli Szűcs István eljárását, s kijelenti, hogy a párt politikája a békesség.
23. Nyári Ferenc elmondja, hogy őt nagyon meglepi Pullai Béla kijelentése, hogy lemond, s 

őszintén szólva azt nem várta sem tőle, sem a többiektől.
24. Pullai Béla válaszában elmondja, hogy félreértésről van szó. A lemondás ilyen esetben 

törvényes, hivatalos forma. S amennyiben a munkásság újból megszavazza a bizalmat részükre, úgy 
mindannyian örömmel vállalják.

A Munkástanács tagjai egyöntetűen bizalmat szavaznak, s súlyosan elítélik Szűcs István 
eljárását.

25. Hajagos Károly felveti, hogy éppen Szűcs Istvánnal szemben kellene felvetni a bizalom 
kérdését.

26. M. Kiss Mihály javasolja, hogy hívják ide a tanácstagok elé, s itt szemtől szembe mondja el 
a rágalmakat.

27. Karsai Imre felveti, hogy milyen módon került Szűcs István a sougat üzembe üzemve
zetőnek?

28. Erdélyi Károly válaszában elmondja, hogy ez egy kényszermegoldás volt, s miután a 
munkaköri besorolás most van folyamatban, ez a kérdés is rendeződni fog.

29. Pullai Béla bejelenti, hogy a Munkástanács ülésére a párt képviselőit is meg fogjuk hívni, s 
ha valakinek valami baja van velünk, azt itt nyíltan elmondhatja, állunk elibe.

7

Kecskemét város nagyüzemeinek munkástanácselnökei és igazgatói a helyzet megítélésével és 
a kibontakozással kapcsolatban az alábbiakat jelentik ki:23

Elítéljük a tegnapi nap folyamán meginduló rendzavarásokat és azokat a magyar nép és a 
munkásság érdekével szemben álló erők provokációjának tartjuk.

23 A jegyzőkönyv tartalma szerint illeszkedik az AKK Munkástanácsa jegyzőkönyveinek „végére”.
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Állást foglalunk az mellett, hogy a munkástanácsok megerősödésének, a munkás-önigazgatás 
megvalósításának egyik legfőbb alapfeltétele, hogy rend, békesség, nyugalom legyen, hogy a terme
lőmunka meginduljon, mert csak ez biztosítja anyagi jólétünk növelését, demokratikus vívmányaink 
megvalósítását, ezért elhatároztuk, hogy a holnapi nap folyamán a munkát mindenütt felvesszük.

A munkástanácsok egyes tagjai között nincs még meg mindenütt a teljes egyetértés a jövő  
tennivalóit illetően. Felhívjuk Kecskemét város valamennyi munkástanácsát, hogy tegyük félre ezeket 
a vitákat és egyik legfőbb feladatunknak a rend, a termelőmunka helyreállítását tekintsük.

Alulírottak kijelentjük, hogy következetesen küzdünk továbbra is törvényes eszközökkel azért, 
hogy a munkásság érdekeit érvényesítsük. Ezeket az érdekeket a rend és a termelőmunka mellett 
biztosítani fogjuk.

A kecskeméti üzemeken túl felhívjuk megyénk valamennyi üzemének munkástanácsát, hogy 
hasonlóképpen foglaljon állást a munka felvétele és a békés életnek, a jólétnek a termelőmunka 
megindítása útján történő megvalósítása mellett.

A  Megyei Tanács vezetőivel történt tárgyalások során kéijük rendfenntartó szerveinket, hogy 
teljes erővel támogassák a közbiztonság megszilárdítását, a munkások és vezetőik azon törekvését, 
hogy a szervezett munka megindítását ne akadályozhassa népünktől idegen és ellenforradalmi 
törekvéseket folytató elemek tevékenysége.

Kecskemét, 1956. december 12.
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