
A FORRADALOM TATABÁNYÁN 
Kronológiai vázlat

Összeállította: Germuska Pál

Tatabánya említésekor az elmúlt évtizedek földrajz- és történelemkönyveiben elmaradha- 
tatlanul ott találjuk: a szocialista város. A település ezt a jelzőt a szénbányászatnak 
köszönhette, mely a háború után az erőltetett ütemben fejlesztett nehézipar óriási nyers
anyag- és energiahordozó-igénye miatt stratégiai ágazattá lépett elő. Hatalmas összegeket 
fordítottak újabb és újabb aknák megnyitására, új szénmezők felkutatására, a bányák 
közelében új városok felépítésére. Az ország minden részéből toborozták a munkaerőt, a 
létszámhiányt rabokkal és katonákkal pótolták, a megfelelő életkörülményeket viszont 
alig-alig sikerült biztosítani. Az 1956 őszén robbanásszerűen felszínre törő feszültségek 
ezekben a „szocialista” átalakításokban, vagy éppen ezek elmaradásában (kevés lakás, 
kevés óvoda stb.) gyökereztek.

Az alábbi kronológia a forradalom előtti eseményeket, és a megtorlást nem dolgozza 
fel, ez egy később elkészülő dolgozat témakörébe tartozik. Mostani időhatáraink 1956. 
október 23. és 1956. december 30., a forradalom kirobbanása és a Tatabányai Szénbányá
szati Tröszt Központi Munkástanácsa (továbbiakban: tröszti KMT) vezetőinek letartózta
tása. A dolgozatban megjelenik a város minden forradalmi eseménye október 23. és 
november 4-e között, majd elsősorban a szénbányáknál történtek.

A kronológia összeállításánál főként a Belügyminisztérium Történeti Irattárában 
található vizsgálati anyagokra, és az Országos Rendőr-főkapitányság napi összefoglaló 
jelentéseire támaszkodtam.1 Az ettől eltérő forrásokat a lábjegyzetekben fogom jelezni. (A 
vizsgálati, illetve peranyagok történeti forrásként való felhasználásának metodológiai 
problémájával részletesen foglalkozik Eörsi László tanulmánya,2 így ezt a kérdéskört 
nem érintem.)

Néhány szót szólni kell az események helyszíneiről (lásd a mellékelt térképet is). 
Tatabánya majdnem 10 km-es hosszúságban terül el a Vértes és Gerecse hegységek 
találkozásánál, a Tatai-árokban. Földrajzilag igen széttagolt település, mivel négy község 
(Felsögalla, Alsógalla, Bánhida, és Tatabánya-bányatelep) összevonásával hozták létre 
1947-ben. Igazi városközpontja ma sincs. A városrészek közül 1956-ban Felsőgallán

1 A következő vizsgálati dossziékat használtam fél: Mazalin György és társai V -l 44-902., V-144-902/1., 
V-144-9Q2/2.;Kiébeit Mártonéi társai V-146-060., V -1 4 6 -060 /1Észté Zoltán V - l46-073.; Sólymos Mihály 
és társa V -l 44-904.; továbbá az Országos Rendór-fdkapitányság napi összefoglaló jelentéseit: BM. Történeti 
Irattára (továbbiakban: BM TI) 2-100-4-töl 2-100-61-ig.

Eörsi László: A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban. In; Évkönyv I. Bp., 1956-os Intézet, 1992 
55-60. o.
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(Tatabánya-Felső) volta Városi Tanács, aBányaipari Technikum, aCementgyár, és a hozzá 
kapcsolódó Mésztelep. Felsőgallától nyugatra a VI-os és Vll-es telep, a város egykor 
legforgalmasabb terével (ahonnan a munkásbuszok is indultak), a Bányász körtérrel (más 
néven Körönd) és az Állami Áruházzal. Innen északnyugatra a városrészt Tatabánya-Kö
zépsőnek (Óvárosnak) nevezik. Itt található akkoriban, egymástól csekély távolságra, a 
Megyei Kórház, a Megyei Pártbizottság, a Városi Pártbizottság, a BM Városi Osztály 
(rendőrkapitányság), a Tatabányai Szénbányászati Tröszt központja, a Népház (művelődési 
ház), a Bányász Rádió (helyi hangosbemondős állomás), kicsit távolabb pedig a Zsdanov 
Munkásotthon. Az Óvárostól északra található Alsógalla, azÁVH-s laktanyával, északnyu
gatra Újváros (Tatabánya-Alsó), a BM Megyei Főosztállyal (megyei rendőr-főkapitány
sággal), és a Megyei Tanáccsal. Újvárostól délnyugatra találjuk Bánhidát, ahol a Hunyadi 
Lövésztiszti Iskola laktanyája volt.

A XX. kongresszus korábban elképzelhetetlen „olvadást” indított meg Magyarorszá
gon is. 1956 nyarán az MDP-ben lezajlón vezetőcserék, a rehabilitálások megindulása, 
majd a Rajk-temetés jelezte: ez így nem mehet tovább, „valaminek” történnie kell... A 
Petőfi Kör vitái, az írók mozgalma pezsgő szellemi életet varázsolt Budapestre. A vidék, 
különösen egy bányászváros mindezt távolságtartással figyelte, az emberek sokkal inkább 
mindennapi gondjaikkal voltak elfoglalva. A helyi lap (Komárom Megyei Dolgozók Lapja) 
októberi számait olvasva is ez tűnik a szemünkbe.

Az országban fokozódó feszültséget, paradox módon a helyi vezetők a lakosságnál 
jobban érzékelték. Október 15-20-a között a Hunyadi Lövésztiszti Iskola (továbbiakban: 
laktanya) parancsnoka Tóth József honvéd ezredes többször Összeült Bódi János honvéd 
őrnaggyal, a laktanya politikai tisztjével, Takács Györggyel, az MDP Tatabánya Városi 
Pártbizottságának titkárával, és Havasi Ferenccel, az MDP Komárom Megyei Pártbizott
ságának titkárával, azonban érdemi eredményre nem jutottak a teendőket illetően, felsőbb 
utasítás vagy tájékoztatás pedig nem érkezett. Tóth Károly rendőr alezredesnek, a BM 
Komárom Megyei Főosztály v e z e t ő j é n e k  operatív anyagok alapján sem volt tudomása 
semmilyen illegális szervezkedésről, így ő  sem tehetett semmit. Teljes bizonytalanságban 
várták az eseményeket...

Október 23.
Hajnalban riasztják aBM Megyei Főosztályt (továbbiakban: Főosztály). Éjjel 3.30-kor 

riadóparancsot kap a laktanya is a Honvédelmi Minisztériumtól: fokozott készültséget 
rendelnek el, a laktanya és a fegyverraktár őrségét meg kell erősíteni. Tóth honvéd ezredes 
visszahívja az állandó tiszti állományba tartozókat. Aznap többször felhívja telefonon a 
HM-et, azonban ott is csak a rádióból értesülnek az eseményekről.

A nap a városban szinte eseménytelenül telik el, csak az értelmiségi ankét hoz lázba 
egy szűk réteget.

19 órakor kezdődik a Zsdanov Munkásotthonban az az ankét, melyen 200-300 fő vesz 
részt. Jelen van a helyi értelmiség, és a város párt-, katonai és közigazgatási vezetői is. Az 
előadónak meghirdetett Darvas József népművelési miniszter a budapesti események miatt 
már nem tud elindulni, ezért 19.30 körül Nagy Kálmán, a megyei pártbizottság első titkára 
tartja az előadói beszédet. A 20 órakor elhangzó Gerő-beszéd felkorbácsolja a hangulatot, 
a rendszert és az egész fennálló gyakorlatot élesen bíráló felszólalások hangzanak el. Nagy
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Kálmán önkritikus, mentegetődző beszédben válaszol, majd rövidesen távozik, mivel az 
MDP KV éjszaka ülést tart. Az ankét rendben véget ér, a résztvevők hazamennek.

Az események miatt estétől a Szénbányák Trösztnél Gál István vezérigazgató mellett 
állandó készenlétben áll a tröszt főmérnöke, a termelési osztály és a munkaügyi osztály 
vezetője a rendkívüli helyzetek megoldására.

A nap folyamán jelenik meg utoljára a megyei pártlap, a Komárom Megyei Dolgozók 
Lapja.

Október 24.
Mindenhol szokásos munkakezdés a városban, csak az iskolákban tapasztalható némi 

nyugtalanság.
Tóth rendőr alezredes Kovács Lajos ÁVH főhadnagy vezetésével 10-15 fős erősítést 

küld Esztergomba (az ottani pártbizottságra).
A megyei pártbizottság köznevelési felelőse telefonon kéri a megyei tanács oktatási 

osztályának vezetőjét, hasson oda a középiskolák igazgatóinál, hogy tartsák féken a 
diákságot.3 4

* 13 óra előtt a bányászok az egyik aknánál elkergetik, majd a hatóságoknak átadják a
Budapestről érkezett fiatalokat, akik tüntetésre, sztrájkra buzdítják őket.5

Délután a Kossuth Rádió szerint: „az oroszlányi és tatabányai bányászok nem 
engedtek a ^fasiszta provokációnak^ és munkásgárdákat szerveztek a termelés bizto
sítására. Mind az első, mind a második műszakban valamennyi bányász elfoglalta 
munkahelyét.”6

Október 25.
Kora reggel a megyei pártbizottságon Tóth rendőr alezredes tárgyal Nagy Kálmán 

megyei első titkárral, és Havasi Ferenc megyei titkárral. Nagy Kálmán Esztergomba készül 
távozni, kísérőt kér. Tóth rendőr alezredes Ungi Ferenc rendőr őrnagyot adja mellé. Sző 
esik a párttagok felfegyverzéséről is.

7-8 óra között értesítik Ungi Ferenc rendőr őrnagyot: 8 órakor az esztergomi (páncélos) 
hadosztályhoz kell kísérnie Nagy Kálmánt. 10 óra körül érnek oda, és ott is maradnak.

Tóth rendőr alezredes visszamegy a Főosztályra, ahol Tóth honvéd ezredes és Bódi 
honvéd őrnagy várnak rá. Ő k  körülbelül 1 5 0  ember felfegyverzésében egyeznek meg. Az 
e célra szánt fegyveteket átszállítják a Főosztályról a laktanyába, és Oroszlányba.

Az esztergomi, dorogi kapitányság jelenti, hogy a környéken röplapokat osztogató 
csoportokat észleltek.

A pártbizottság fegyvereseket toboroz, de a behívás nehezen halad. A jelentkezők a 
Hunyadi laktanyában gyülekeznek este, és fegyverekkel látják el őket. 25 fő (köztük Beer

3 „Tatabányaaz 1956-os forradalomban” . Gyüszí László előadása. ImTatabánya 45 éve város. Tatabánya várossá 
nyilvánításának 45. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia. Tatabánya 1992. október 1-2. 
Tudományos Füzetek, 7., Tata, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága. 1992, 
Szerk: Filrészné Molnár Anikó (továbbiakban: Konferencia, 1992), 135. o.
4 Konferencia, 1992. Gytiszi László előadása. 135. o.
5 A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23.-november 9. Bp.. Századvég-
Nyilvánosság Klub (Századvég Füzetek, 3.), 1989. (továbbiakban: A forradalom hangja), 35. o.
* A forradalom hangja, 44, o.
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János tartalékos őrnagy) Ángyán honvéd százados vezetésével átmegy Dorogra a pártbi
zottság védelmére. (Ez a csoport 26-án este visszatér a laktanyába, mivel erősítést nem 
kaptak.)

Október 26.
Az éjszaka folyamán további 80-90 kommunista, tartalékos tiszt jelentkezik a lakta

nyában, hogy felfegyverezzék őket.
8.30 körül jelentik Tóth rendőr alezredesnek a tatabányai VI-os aknáról, hogy autóval 

röplapokat hoztak (valószínűleg Budapestről).
10-11 óra között telefonon jelentik Tóth rendőr alezredesnek az oroszlányi rabmun

kahelyről, hogy a rabok kitörésre készülnek.7 * Később Tóth rendőr alezredes újabb infor
mációkat kap: a rabok meg is kísérelték a kitörést, s azt csak fegyverhasználattal sikerült 
megakadályozni. Több halott és sebesült van.

A déli órákban a Bányaipari Technikum tanulóinak utcára vonulásával kezdődnek meg 
a tüntetések. Még Felsőgallán elsőként csatlakoznak hozzájuk a MÁVAUT dolgozói. A 
150-200 fős tömeg a megyei pártbizottsághoz, illetve a tröszthöz vonul a VI-os telep és a 
Körönd érintésével. A 14 órás műszakváltás után a munkából hazatérők közül sokan 
csatlakoznak a tüntetőkhöz, akiknek létszáma lassan a duplájára nő. A tömeg elhatározza: 
a felsőgallaí üzemek felé folytatják útjukat. így az Alumíniumkohó, a Karbidgyár, a 
Cementgyár és a Mésztelep érintésével érkeznek vissza Felsőgallára, már 17 óra körül. 
Innen sokukat teherautók viszik a laktanyához, a Főosztályhoz,* ahol később az Óváros 
felől étkező tömegekhez csatlakoznak.

A laktanyában 25-30 tiszt, körülbelül ugyanannyi honvéd tartózkodik, mivel a bánhi- 
dai, és a felsőgallaí erőművekhez, és a gyutacsgyárfioz is a laktanya ad erősítést. Ezért 
délután Tóth honvéd ezredes a baji laktanyába átküldi Ócskái honvéd hadnagyot, aki 60 
embert hoz magával, egy tiszt vezetésével. így összesen 100-120 fegyveres tartózkodik a 
laktanyában. (Az ÁVH és a rendőrség helyi erőiről egyelőre nem ismeretesek adatok.)

A délután folyamán megjelenik a Komárom Megyei Dolgozók Lapjának egylapos 
különszáma, mely 23-a óta az első sajtótermék Tatabányán.

14 és 17 óra között újabb tüntetések szerveződnek, valószínűleg Felsőgalla, VI-os, 
Vll-es telep térségében.

17 óra tájban Tatabánya-Középsőn, a Népháznál vannak már a tüntetők. A közeiben 
lévőBány ász Rádiónál többen a budapestihez hasonló 14 pont bemondását követelik a rádió

7 A Tatabányai Szénbányászat Tröszt (melyhez ekkor az oroszlányi bányák is tartoztak) irányítása alatt álló 
bányaüzemek közül az oroszlányi XVIl-XVIII-as, és a tatabányai X-es, XIV-es és síkvölgyi aknáknál foglalkoz
tattak rabmunkásokat, KOMI (Közérdekéi Munkák Igazgatósága) tábor keretében. A XIV-es aknán 1951-1953 
között általában 400-600 közbilntényes rab dolgozott. Őket 1953 augusztusában körülbelül 500 f6  Vácról 
átszállított politikai elítélt váltotta fel, és a  köztörvényeseket a X-es és XVIII-as aknákra szállították át. 1956 
májusától a  XlV-es aknán számos politikai elítélt ügyét felülvizsgálták, és júliustól folyamatosan történtek 
szabadon bocsátások, így a létszám 250-300 főre csökkent. A hiányzó munkaerőt katonákkal pótolták. Lásd 
részletesen Tóth Attila: „A pokol tornácán” c. előadását. In: Konferencia, 1992.127-128. o. Az említett katonai 
alakulat valószínűleg a Pf. 1204-es zászlóalj. Lásd Politikatörténeti Intézet Levéltára 290. f. 76. óé., Magyar 
Távirati Iroda- (MTI-) jelentések. 120. o. A zászlóalj közleménye. A rabok részletes adatainak feltárása jelenleg 
is tart
* Konferencia, 1992. Gyüszi László előadása. 136. o. Gyüszi László, mint azt előadásában elmondja, a  megyei 
pártbizottságtól személyes résztvevője is a tüntetésnek.
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munkatársaitól, akik először ezt megtagadják, mire a tüntetők elfoglalják a stúdiót A 
felháborodott tömeg össze akarja tömi a stúdió berendezését és ezt csak hosszas rábeszé
léssel tudják megakadályozni a rádió technikusai. A Népház előtt álló tömeghez a rádión 
keresztül és élőszóban is több lelkesítő beszédet intéznek alkalmi szónokok.

Tóth rendőr százados, városi rendőrkapitány jelenti a Főosztálynak, hogy körülbelül 
300 ember tüntet a BM Városi Osztály (továbbiakban Városi Osztály) előtt, és annak a 
három fiatalnak a szabadon bocsátását követelik, akik reggel a VI-os aknához röplapokat 
hoztak.

17 óra körül a(z akkor a Népházzal szemben álló) városi pártbizottságnál folytatódik 
a tüntetés.'A pártbizottságról Havasi Ferenc megyei MDP-titkár, Kutrucz Béla, a megyei 
pártbizottság párt- és tömegszervezetek osztályának vezetője felhívják telefonon a lakta
nyát, hogy védelmet, fegyvereket kérjenek. Tóth honvéd ezredes 10 önkéntest küld oda 
Bartucz honvéd százados vezetésével, de az őket szállító teherautó útját elállja az épületet 
körülfogó tömeg. Erre a pártbizottság vezetői, a hátsó kijáraton kiszökve, a laktanyába 
menekülnek. Tóth honvéd ezredes további erősítéseket küld ki: 18 embert a Főosztályra, 
és 12-t a megyei pártbizottságra.

18 órára a laktanya védelmét megszervezik. Rakéta fellövése lett volna a jel a tömegre
tüzelésre. , .

19 óra körül ér a tüntetők első hulláma, 400-500 fő a Főosztályhoz (Újvárosba). A 
kapitányság vezetői lemennek a kapuhoz tárgyalni. A tömeg a három röplapozó fiatal 
kiadását követeli a rendőrkapitánytól. 6-7 fős küldöttség megy be a Főosztályra megtekin
teni a fogdát, amit üresen találnak. A küldöttek közük a kint várakozókkal, hogy a fogda 
üres, itt nincsenek foglyok. A tömeg erre távozikaz épületiéi. Tóth Károly rendőr alezredes 
felhívja Tóth ezredest, hogy a tüntetők (első hullámának) érkezésére figyelmeztesse. 
Ugyanekkor jelenti a tatabányai X-es munkahely parancsnoka Tóth rendőr alezredesnek: a 
rabok memorandumban követelik kiengedésüket, és robbanóanyagot helyeztek a transzfor
mátor alá.

20 óra előtt 800-1000 fős tömeg érkezik a Városi Osztályhoz. Négyfős küldöttség 
bemegy a rendőrség épületébe, követelika politikai foglyok szabadon bocsátását. Az ÁVH 
Vizsgálati Osztályán fogva tartott 7-8 Őrizetest Tóth rendőr százados kiengedi. A tömeg 
elvonul a laktanya, illetve a Főosztály irányába (második hullám). Ezután Tóth rendőr 
százados jelenti a Főosztálynak, hogy az. Újváros felé tartó üjabb tömeg fegyvereket 
követelt tőle. Tóth öt főt Bakos rendőr hadnaggyal hátrahagy az operatív anyagok megsem
misítésére, a többi rendőrrel pedig levonul a Főosztályra.

Az este folyamán egy tüntető csoport kiszabadítja a tatabányai XTV-es aknai KÖMI 
táborban raboskodó politikai elítélteket. Az őrség nem tanúsít ellenállást.

20.00-20.30 körül érkezik az első tüntető csoport a Hunyadi laktanyához, főleg 
diákok, asszonyok, gyerekek. A pártbizottság vezetői rövid vita után döntenek, hogy a 
vérengzést el kell kerülni, Tóth ezredes tárgyaljon. A kerítés előtt álló tömeghez lemegy Tóth 
honvéd ezredes, Simon honvéd őrnagy, és Bódi honvéd őrnagy. Egy öttagú küldöttséget 
behívnak tárgyalni. Rövid beszélgetés után megegyeznek, a küldöttség visszatér a várako
zókhoz, eléneklik a Himnuszt, majd a küldöttséggel együtt a tömeg is távozik az épülettől. 9

9 Konferencia, 1992. Gyüszi László e lőadása .! 36. o. és Tóth A ttila;, A z  önismeret kesení, de hasznos”. Interjú 
Tima Endrével. 24 óra. 1991. o k tó b e r i .
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20.00-20.30 között a Főosztályon Tóth rendőr alezredes az esztergomi páncélosoktól 
kér segítséget, de azok csak a baji laktanyából, és csak HM engedéllyel tudnának adni. A 
tatabányai X-es munkahely parancsnoka ugyanekkor jelenti, hogy a BM Központi Ügye
letétől engedélyt kapott a rabok szabadon bocsátására. (Valószínűleg a BM-mel is beszél 
telefonon az alezredes.)

21 óra körül Tóth Károly rendőr alezredes ismét telefonál Tóth ezredesnek, és közli: 
a BM-ből szerzett értesülései szerint Oroszlányban a rabok kiszabadultak, és Tatabánya 
felé igyekeznek.

21.30 körül 15 teherautónyi tüntető (második hullám, köztük rabok is) érkezik a 
Főosztály elé. Tóth rendőr alezredes a BM Központi Ügyeletétől próbál tanácsot kérni. A 
tömeg már fegyvert követel, mikor Tóthnak végül sikerül kapcsolatba lépnie Piros László 
belügyminiszterrel, aki azonban legjobb belátására bízza hogyan cselekszik. „K” vonalon 
Bata István honvédelmi miniszterrel is beszél Tóth. Bata közli: nem baj, ha elviszik a 
Főosztályról a fegyvereket, majd ők „szétlövik” őket Pesten, a baji ezred pedig Budapestre 
megy.

22 óra előtt Tóth rendőr alezredes közli az állománnyal: nem adhatnak fegyvert a 
tüntetőknek. A vezető rendőrtisztek egy része elhagyja a Főosztály épületét. Tóth rendőr 
alezredes, 8-10géppisztolyossal lemegy, hogy tárgyaljon a tüntetőkkel, de akapun kilépve 
már szóhoz sem jut a főkapitány, azonnal beszorítják őket, és a tömeg elözönli az épületet, 
viszik a fegyvereket. Az állomány néhány tagja is menekülésre fogja a dolgot: Tata felé, a 
hegyoldalba „vonulnak vissza”.1'1

22 óra után (22.30 körül?) a laktanyához megérkezik a tüntetők második hulláma, 
rabok is, több száz fő, teherautókon, buszokon. Tóth ezredes, Bódi őrnaggyal és Pócz 
honvéd századossal ismét lemennek a tüntetőkhöz, akik ekkor már határozottan fegyvert 
követelnek, s közülük többen beugrálnak a kerítésen. A katonatisztek csitítani próbálják a 
tömeget, azonban őket félre lökve, a kaput benyomva betódulnak a laktanya udvarára, és 
feltörik a raktárát. A laktanyaraktárban található összes fegyvert11 szétosztják, illetve a 
tömeg széthordja Tóth ezredes, Bódi őrnagy, Fazekas honvéd százados jelenlétében. Az 
egyik körletben maradnak fegyverek.12

A tömeg jó  része teherautókra szállva távozik. Bódi őrnagy jelenti a HM-nek: Bicske 
(Budapest) irányában elindultak a tüntetők. A HM-bŐl megígérik: „várni fogják” a felke
lőket. (Ezt a több teherautóból álló konvojt Budaörs vagy Budakeszi térségében magyar 
katonai alakulatok várták, és tűzharcba keveredtek velük, aminek több áldozata volt.)13

A laktanya területét a még ott lézengő polgári személyektől megtisztítják, és néhány 
civiltől vissza is vesznek fegyvereket. Tóth Károly rendőr alezredes segélykérő telefonjára,

Tóth Károly rendőr alezredest a  Főosztály harc nélküli átadása és a fegyverek kiadása miatt 1957 elején 
leváltották a megyei főkapitányi tisztségéből, letartóztatták, és vizsgálatot indítottak Ügyében. Vádat végül nem 
emeltek ellene, és „bűncselekmény hiányában” szabadlábra helyezték 1957 őszén. Lásd BM TI V -l 46-060/1. 

80 puskát, 4  golyószórót, néhány géppisztolyt, közel 140piszlolyt, gyakorló puskákat és kardokat 
140 karabély és puska, 40 géppisztoly, 27 golyószóró, 14 Maxim géppuska. Tóth József honvéd ezredest a 

laktanya harc nélküli átadása, és a karhatalommal való későbbi ellentétei miatt letartóztatták, és elítélték Lásd 
BM , TI, V-146-06W 1.
13

Lásd BM TI V - 150-372., a Komárom Megyei Főosztály összefoglaló jelentése. 1959. május 25. Lásd még Órai 
History Archívum. 417. sz. Életétinterjú Hűvös Oszkárral. Készítene: Germuska Pál, 1992-ben.
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hogy betörtek a tüntetők a Főosztályra, Tóth ezredes átküldi Dévai Béla tartalékos alezre
dest és Kökény honvéd századost katonákkal.

A Főosztálynál a tömeg a fegyverek megszerzése után gépkocsikon szintén Budapest 
felé indul (hogy csatlakoznak-e a laktanyától induló felkelőcsoporthoz, illetve hogy eljut- 
nak-e Budapestre, nem tudni). Kapuvári rendőr hadnagy, és Valent rendőr hadnagy jelentést 
tesznek a BM-nek a történtekről, és arról, hogy elindult 18 tehergépkocsi felkelőkkel 
megrakva a főváros felé. Tóth rendőr alezredes Baller rendőr százados vezetésével 
megszervezi a kapitányság őrzését és távozik. Még éjfél előtt az egyik rendőr százados 
az összes operatív anyagot, és más dokumentumokat semmisít meg.

Éjfél körül újabb támadás éri a Főosztályt: fegyveres szabadult rabok a szinte teljesen 
fegyvertelen rendőröket kikergetik az épületből, és mindent feldúlnak, majd távoznak.

Október 27.
Reggel 7 óra tájban a Főosztály udvarán összegyűlt 15-20 rendőr a járőrözés megkez

dése és a fegyverek összeszedése mellett dönt. A délelőtt folyamán vagy fél teherautónyit 
be is gyűjtenek (ezt a Bányász Rádió 12 óra körüli felhívására abbahagyják). A begyűjtött 
fegyverekkel a városi kapitánysághoz hajtanak, de az ott lévő tömeg feltartóztatja a 
teherkocsit, és elviszik a fegyvereket.

8.30 körül Tóth Károly rendőr alezredes bemegy a Főosztályra, megteszi jelentését a 
BM-nek, és mielőbbi segítséget kér a rend helyreállításához.

Délelőtt megkezdődik a forradalmi tanács szervezése. Sokan megfordulnak aBányász 
Rádiónál javaslatokkal, követelésekkel, problémákkal. A város közellátását biztosítani kell, 
a szétfutott, szétesett államapparátus feladatait el kell látni. A nap folyamán csak a 
forradalmi tanács magja, az Ideiglenes Intéző Bizottság jön létre, többek között Kiébert 
Márton főorvos, Molnár István ügyvéd, Mazalin György tanár, Berinkey Kornél orvos, 
Sólymos Mihály főmérnök (a Tatabányai Szénbányák Tröszt képviseletében) részvételével. 
A nemzetőrség szervezésével Szabó Viktor bányászt bízzák meg.

Megjelennek a megyei és a városi pártbizottság képviselői is: Havasi Ferenc, Takács 
György és más funkcionáriusok. Mazalin nyilatkozásra szólítja fel őket: csatlakoznak-e a 
tanácshoz? Ők azt ígérik: rövidesen választ adnak írásban.

12 órakor a Kossuth Rádió jelenti, hogy többek között Oroszlányból több száz rab 
szabadult ki, és egy részük Székesfehérvárra szivárgott be.14

17 órakor nagygyűlést tartanak a Népházban, körülbelül 500 fő részvételével, főleg 
munkások, akik azonban nem a munkástanácsok küldöttei, hanem kíváncsiskodók. így nem 
választanak állandó forradalmi tanácsot. Az Ideiglenes IB nevében Tima Endre lemond, a 
jelenlévők azonban közfelkiáltással bizalmat szavaznak nekik 29-ig, amikorra új gyűlést 
hívnak össze a munkástanácsok képviselőiből.

Délután egy, főleg tatabányai fiatalokból álló, csoport teherautón a baji laktanyához 
megy, hogy fegyvert szerezzenek. A páncélos laktanyából a sikertelen alkudozás után 
sortűzzel válaszolnak. A lövéseket már az épülettől távozóban, hátulról kapták a fiatalok. 
Szürkület előtt érkeznek meg a baji laktanyába Ungi rendőr őrnagy, Bujáki honvéd őrnagy, 
Felczán Andor határőr alezredes: megállapítják, hogy ártalmatlanná tették az „ellenforra
dalmárokat” a laktanyabeliek. (Utóbb a forradalmi tanács megpróbálta megtalálni a felelő

i t A forradalom hangja, 101. o.
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söket, ez azonban az idd rövidsége miatt sem sikerülhetett. A laktanyában hivatalos 
vizsgálat is indult az ügyben, ennek eredménye ez idáig ismeretlen.)

Este a szakszervezeti tanácsteremben, a Népházban az Ideiglenes IB tagjai tanácskoz
nak, és felosztják egymás között az ügyköröket. Az elnök Horváth Endre, a titkár Kiébert 
Márton lett.

A nap folyamán Tóth honvéd ezredes felhívást ad ki, melyet 28-tól terjesztenek a 
városban: a forradalmi tanács öt bízta meg a közbiztonság fenntartásával, a nemzetőrség 
felállításával, és a kint lévő fegyverek összegyűjtésének megszervezésével. A nemzetőrség 
szervezésekor a fegyverek kicserélése és a fegyvertartási engedélyek kiadása előbb a városi 
rendőrkapitányságon, majd a Hunyadi laktanyában folyik.

Az MTI napi összefoglalója szerint: a bányákban csak biztosítási munkálatok folytak, 
termelés nem. A két tatabányai erőmű és az alumíniumkohó csökkentett létszámmal ugyan, 
de folyamatosan működött. A városban nyugalom van.15

Késő este, éjszaka felkelők és katonák szállják meg a Főosztály épületét.

Október 28.
Délelőtt az üzemek (ideiglenes) munkástanácsai küldötteinek részvételével nagygyű

lést tartanak a Népházban. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaznak meg, amit a kor
mányhoz eljuttatnak, és annak elfogadásától, illetve végrehajtásától teszik függővé a munka 
felvételét. Felolvassák a pártbizottság írásos állásfoglalását is, mely elviekben helyesnek 
tartja a forradalmi tanács megalakulását, és munkájában támogatja azt. A gyűlés végén, 
már a déli órákban megválasztják a városi Munkás- és Katonatanácsot.

15 órakorBallerrendőr százados jelentésben összegziarendőrséghelyzetétaBM-nek, 
miszerint a rabok teljesen kifosztották a Főosztály épületét, a személyi ig a z o lv á n y o k a t 
bélyegzőket, a polgári és rendőrruhákat, valamint a még fellelhető valamennyi pénzt mind 
elvitték. A berendezést szétzúzták. Ezután a rendőrök a Főosztályt át is adják a forradalmi 
tanácsnak.

A Büntetés-végrehajtás Ügyelete jelenti a BM Központi Ügyeletének, hogy az orosz
lányi objektumból 1090 fő, a tatabányai X. aknai objektumból 600 fő rab szabadult ki, 
illetve szökött meg (a tatabányai XlV-es aknát nem említi a jelentés).

A nap folyamán Szabó Viktor Hűvös Oszkárt nevezi ki a tatabányai fegyveres csoport 
vezetőjévé, hogy szervezze meg a járőrözést és az illetéktelenektől szedjék be a fegyvere
ket. Továbbá megalakul a megyei tanácsnál a forradalmi munkástanács (esetleg előző nap, 
27-én), mely a továbbiakban intézkedett a helyi tanácsok megszüntetéséről, és a Nemzeti 
Tanácsok létrehozásáról. A Szabad Győr Rádió 18 óra előtt bemondja a Komárom Megyei 
Nemzeti Tanács közleményét, miszerint Hegyeshalomtól Esztergomig szabadon lehet 
közlekedni, nincs akadály.16 A városi tanácsnál is megalakul aTatabányai Nemzeti Tanács, 
mely a közigazgatás átszervezésével foglalkozott a későbbiekben.

Október 29.
Reggel néhány bányász felveszi a munkát a szivattyúkezelőkön és fenntartókon kívül 

is, de kinyilvánítják: míg a forradalmi tanács 16 pontos követelésére válasz nem érkezik a

PH- 290. f. 76. de. MTI-jelentések. 23. o. Telex. 
'  A forradalom hangja, 161. o.
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kormánytól, addig csak annyi szenet termelnek, amennyi a kórház és a középületek 
üzemben tartásához, illetve fűtéséhez szükséges.17

Nagy Kálmán megyei első titkár jelenti a pártközpontnak Esztergomból, hogy Tata
bányán sem a megyei pártbizottsággal, sem a többi megyei szervekkel nem tudja felvenni 
a kapcsolatot. A megyei pártbizottság nem működik, teljesen szétesett.

A laktanyában körletet rendeznek be a nemzetőröknek, akik azt 14 óra körül el is 
foglalják, körülbelül hetvenen, majd négyes-ötös csoportokat szervezve őrségeket állítanak 
a város fontos pontjain.

17 órakor kezdődik a nagygyűlés a Népházban (folytatódik az előző napi tanácskozás 
új résztvevőkkel), melyen Horváth Endre beszámol az Ideiglenes IB addigi munkájáról. 
Majd körülbelül 120-an, a „választmány" átvonulnak az ún. Bartók terembe, és vezetőséget 
választanak. Az ügykörök felosztása hasonló a 27-e estihez: Horváth Endre elnök, Kiébert 
Márton titkár, Tima Endre sajtófelelős, Szabó Viktor a Nemzetőrség parancsnoka, Sólymos 
Mihály a Szénbányászati Tröszt képviselője stb. A megválasztott vezetőség (a neve 
ekkortól Forradalmi Munkás- és Katonatanács; továbbiakban: FMKT) a szakszervezeti 
tanácsteremben folytatja a munkát. Tima és Sólymos felveti a pártbizottság bevonásának 
lehetőségét, de a tanács leszavazza őket.

20.50-kor a Szabad Győr Rádió közli: több bányászküldöttség tárgyalt egymással, és 
a dorogi, pécsi, tokodi, miskolci munkástanácsok mellett a tatabányai is kinyilvánította, 
hogy addig nem veszik fel a munkát, míg a szovjet csapatok nem távoznak.17

Október 30.
A Szénbányászati Trösztnél termelési értekezletre ülnek össze az üzemek főmérnöke

inek és egy-egy munkásának részvételével. Itt az FMKT-t Sólymos Mihály és Pálfy Csaba 
képviselik. A munkások a (26-a óta tartó) sztrájk folytatását javasolják. Végül mégis a 
munka felvétele mellett dönt az értekezlet, mely még aznap meg is indul a bányákban, és 
november 3-áig folyamatosan emelkedik a termelés (a győri rádió október 31 -i és november 
1-jei hírei, lásd alább, ennek ellentmondani látszanak).

Október 31.
Reggel a Bartók teremben (a Népházban) válaszmányi ülést tart az FMKT, körülbelül 

100 fő részvételével, s a munka felvételéről tárgyalnak. A gyűlés után Tima Endre Gyüszi 
Lászlóval és Báthori Pállal tárgyal egy új megyei napilap beindításáról, mivel 26-a óta 
semmilyen helyi sajtótermék nem jelent meg.

Délelőtt Gyüszi és Báthori átmennek a Dolgozók Lapja szerkesztőségébe, hogy a 
szerkesztőség tagjaival ismertessék a javaslatot Kedvező fogadtatásra találnak, és Komá
rom Megyei Figyelő névre keresztelik az új sajtóorgánumot.

Délután az FMKT megbeszéléseket folytat a Szociáldemokrata Párt, a Független 
Kisgazdapárt és a kommunisták képviselőivel. Teljes egyenrangúságra törekedve megálla

p í t  290. f. 76. <5e. MTI-jelentések. 62. o. Telex
10

Összesített jelenlések. 1956. október 29. P1L 290. f. 76. <fe. 80. o. 
19

A forradalom hangja. 212. o.
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podnak a párthelyiségek kijelölésében, és elosztásában, hogy mindhárom párt azonnal 
megkezdhesse helyi szerveinek kiépítését.20

A bajt laktanyánál történt incidens során lelőtt 8 fiatalt hősi halottaknak kijáró 
tisztelettel, katonai díszpompával temetik el Tatabányán. A búcsúztató beszédet, az FMKT 
nevében Mazalin György mondja.

A délután folyamán elkészül a Komárom Megyei Figyelő első lapszáma. A szerkesz
tőség tagjai a komáromi nyomdába viszik a cikkeket, ahol ki is nyomtatják november 1 -jei 
dátummal az újságot

A nap folyamán Bódi őrnagy utasítja a nemzetőröket, hogy költözzenek át az (üressé 
vált) ÁVH-laktanyába, így azok elhagyják a Városi Osztály épületét, amit addig az 
FMKT-val együtt használtak.

Estétől éjjel fél kettőig ülésezik Győrben a Dunántúli Nemzeti Tanács, s úgy határoz
nak: a munkát csak akkor veszik fel, ha az utolsó szovjet katona is igazolhatóan elhagyta 
Magyarországot. A további sztrájk mellett foglaltak állást Dunapentele, Tatabánya, Szé
kesfehérvár, Mátra, Dorog, Oroszlány, a dél-zalai olajmezők, Győr bányász- és szakszer
vezeti küldöttségei. (A hírt november 1-jén ismerteti 14 órakor a Szabad Petőfi Rádió, 
Győr.)11

November 1.
Délelőtt a megye járásainak, városainak küldöttei megválasztják a Komárom Megyei 

Nemzeti Tanácsot, s annak ideiglenes vezetőségét.12 (A tanács magja már 28-án létrejött, 
erre utal a Szabad Győr Rádió aznapi adásában elhangzód hír. Lásd feljebb.)

Délelőtt a Figyelő szerkesztőségében összevont értekezletet tartanak: Csaba Imre, a 
Dolgozók Lapjának volt főszerkesztője, a szerkesztőség régi és új tagjai, az MTI szerkesz
tőség, Molnár István, az FMKT részéről és Báthori Pál, kinevezett új főszerkesztő részvé
telével. Báthorí csak az „új szellemű” munkatársakkal hajlandó együttműködni, ezért a régi 
gárda többsége Csaba Imrével együtt távozik. A többiek rögtön munkához látnak.

Dél körül Tóth Károly rendőr alezredes az FMKT-tól megbízást kap a megyei 
rendőrség megszervezésére, amit azonban órákon belül megvonnak tőle, és tartózkodási 
helyéül a lakását jelölik ki.

14 óra körül Tóth rendőr alezredes a Főosztályon (állomány)értekezIetet tart, 40-50 fő 
részvételével, hogy forradalmi tanácsot hozzanak létre a rendőrségnél. Tóth rendőr alezre
dest kérik fel az elnökség elvállalására, aki azonban közli: megbízását az FMKT vissza
vonta, és ő  tatai lakásán fog tartózkodni. Ezek után rövid helyzetelemzést ad, és távozik.

A nap folyamán Tóth József honvéd ezredes parancsára 30-30 fővel három polgári 
karhatalmi (nemzetőr) csoportot szerveznek.

Este Győrött a Dunántúli Nemzeti Tanács a magyar nemzeti tanácsok és a munkásta
nácsok küldöttségének gyűlésén határozatban is kimondja, hogy az általános sztrájk azon
nal megszüntetendő, mindenekelőtt a szénbányászatban. Szintén a bányaüzemek azonnali 
indítása mellett foglal állást Budapesten, az Építők Székházában tartott forradalmi tanácsi 21 22

21 290. f, 76. őé. 108. o. MTI-jelentések. A megbeszélések résztvevőit az MTl-hfr nem nevezi meg név szerint, 
A forradalom hangja, 378. o.

22 PIL 290. f. 76. <5e. MTI-jelentések. 122. o.
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munkásgyűlés is. (Közli a Kossuth Rádió, november 2-án dr. Kassai Ferenc bányamérnök, 
a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Ideiglenes Forradalmi Bizottsága elnökének a 
bányászokhoz intézett felhívását, melyben minden ágazatbeli dolgozót kér a munka meg- 
kezdésére.)

November 2.
Hajnalban Budapestre utazik a Figyeld szerkesztőségének több tagja, és a Szikra 

Lapnyomdában kinyomtatják a Kontárom Megyei Figyeld második (és egyben utolsó) 
számát. Míg néhányan a nyomtatás körül ügyködnek, addig Báthori Pál a Parlamentben 
elintézi a papírigényt és a sajtóengedélyt. A friss újságokkal csak este térnek vissza 
Tatabányára.

A nap folyamán Tóth József ezredes Székesfehérváron jár tájékozódni, és Kemendi 
Béla honvéd ezredestől (aki a VI. lövészhadtest törzsfőnöke, majd október 31-tői a hadtest 
megbízott parancsnoka) olyan parancsot kap, hogy csak a HM utasításait szabad végrehaj
tania. (Tóth csak másnap tér haza Székesfehérvárról.)

November 3.
Reggel a Figyelő második száma az utcára kerül.
10 órakor szerkesztőségi ülés a Figyelőnél. Az újságírók nagy része vidékre megy 

anyagot gyűjteni a következő lapszámhoz, és november 6-i „zárórában” egyeznek még. 
Báthori bent marad a szerkesztőségben, a sajtóköltségvetést elkészíteni.

Tóth József honvéd ezredes, Legezá Róbert városi ügyész, Molnár István, az FMKT 
képviseletében a rendőrség munkájának beindításáról tárgyalnak. Szóba kerül, hogy a 
nemzetőrök egy részét át kellene irányítani a rendőrséghez.

A nap csendes eseménytelenségben telik, már a hétfői munkakezdésre készül a város 
lakossága.

November 4.
Kora reggeltől délig a Bányász Rádió többször bemondja a Forradalmi Munkás- és 

Katonatanács felhívását, mely a szovjet csapatokkal szembeni utolsó emberig való kitar
tásra szólít fel. Reggel a felhívásra az ÁVH-laktanyánál400-500 fő jelentkezik szolgálatra. 
Szabó Viktor zászlóaljparancsnokként, Dévényi Béla tartalékos főhadnagy pedig törzspa
rancsnokként intézkedik.

Szabó Viktor egy teherautót átküld a Főosztályra. Ott élelmiszert, ruhaneműt, lőszert, 
kézigránátokat rakodnak fel (bár íurcsának tűnik, hogy a néhány napja teljesen kifosztott 
épületben ennyi minden található...), és az ÁVH-laktanyához hajtanak. A laktanya előtt az 
utcán parkolnak le a teherautóval, majd 5-10 perc múlva valami módon egy kézigránát 
felrobban a kocsin, több embert megölve és megsebesítve a kocsi környékén.

Közben Dévényi átmegy a Hunyadi laktanyába, és ott Simon őrnaggyal megbeszélik, 
hogy a felkelőkkel felvonulnak a hegyekbe. A Turulhoz beszélnek meg találkozót.

9 óra előtt az FMKT utolérhető tagjai helyzetértékelő tanácskozásra ülnek össze a 
megyei pártbizottság épületében: Kiébert, Horváth Endre, Reményi, Horváth János, Berin- 
key, Sólymos, Tóth ezredes, Mazalin, Molnár. Berinkey először ellenállást javasol, majd a

23 X forradalom hangja, 400. o.
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többiek lebeszélik erről. Parlamenterek kiküldését határozzák el, akik átmennek Tatára 
tárgyalni a szovjet csapatokkal: ne vonuljanak be a városba, mivel itt teljes nyugalom van, 
és a fegyvereseket ők maguk leszerelik. Majd nyilatkozatot fogalmaznak: az FMKT nem 
áll ellen, a lakosság a fegyvereket adja le, mindenki Őrizze meg a nyugalmát. A Bányász 
Rádió az új szövegű felhívást körülbelül déltől sugározza.

10 óra előtt (?) Dévényi az ÁVH-laktanyába visszatérve körülbelül 200 emberrel 
elindul a találkozóhelyre, lassú gyaloglás után odaérve ott senkit sem találnak, ezért 
Vértesszőlős felé haladnak tovább, de Tatabányáról jött katonákkal találkozva értesülnek 
róla, hogy az FMKT új felhívásában már nyugalomra szólított fel. Rövid tanácskozás után 
mindenki a hazatérés mellett dönt.

10 óra körül Kiébert Márton, Reményi István, Tóth József ezredes és Daru Zsígmond 
honvéd százados, tolmács mennek át Tatára parlamenterként. A szovjet parancsnok elfo
gadja az ajánlatot, és másnap délig jelentést kér a helyzetről, Tóth ezredest pedig megbízza 
a fegyverek begyűjtésével.

Délután a Hunyadi laktanyában megszervezik a védelmet Bódi János őrnagy vezeté
sével az erdőbe, hegyekbe rejtőzött fegyveres felkelőktől tartva. A tatai szovjet erőkkel 
azonnal felveszik a kapcsolatot, és gyakori hívásokkal tartják a továbbiakban.

Havasi Ferenccel még a nap folyamán tárgyal Horváth Endre, hogy hozzák létre az 
Operatív Bizottságot, az FMKT helyett, de annak tagjainak bevonásával, a város ideiglenes 
irányítására.

November 5.
Megalakul az MSZMP Komárom megyei és Tatabánya várost együttes Ideiglenes 

Intéző Bizottsága, melynek tagja lett, többek között: Havasi Ferenc, Manhercz Antal, 
Tolmácsi Ferenc, Vass József. „Határozatok születtek az ellenforradalom elleni harc 
megszervezésére, a közéletben uralkodó anarchikus állapotok megszüntetésére és a párt- 
szervek tevékenységének biztosítására.”24

Éjjel megkezdődik a meggyőződéses kommunisták, tartalékos tisztek behívása karha
talmi szolgálatra. A tartalékos tisztek parancsnokává Beer János tartalékos őrnagyot neve
zik ki (ez az osztag lesz az ún. Beer-csoport). Túl kemény fellépései, bizalmadansága miatt 
állandó súrlódások lesznek a későbbiekben a Hunyadi laktanya tiszti állományával. A 
viszály odáig fajul, hogy a Beer-csoport átköltözik a hónap közepén a volt ÁVH-laktanyá
ba, és teljesen önálló tevékenységet folytatnak. A két csoport csak december 7-e után 
egyesül újra.

November 6.
Megalakul az FMKT és a pártbizottság tagjaiból egy közös ideiglenes ügyintéző 

testület: az Operatív Bizottság. A nap folyamán megjelenik a bizottság felhívása, melyben 
kötelezettséget vállal a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 15 pontjának elismerésére és 
a rend megteremtésére.25

Takács Tihamér: A város dolgozóinak harca a munkáshatalomért, a szocialista vívmányok védelméért. In: 
Tatabánya története. Helytörténeti tanulmányok. Tatabánya. 1972, Tatabánya Várost Tanács VB. Szerk.: Gomb
kötő Gábor (továbbiakban: Tatabánya tört. 1972), 64-65. o.

Tatabánya tört. 1972,, 64. o.
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November 7.
Tóth Károly rendőr alezredes Havasi Ferenccel átmegy Tatára a szovjet alakulatokhoz, 

hogy felkérjék őket: Tatabányára is küldjenek csapatokat. A szovjetek eleget is tesznek a 
kérésnek.

A rendőrség a laktanya tiszti állományával karöltve megkezdi a „portyázásokat”, a 
járőrözést. A pártbizottság aktivistái gyűlések, egyéni beszélgetések útján próbálják a 
bányászokat a munka felvételére rábírni.

Novemberi.
Az Operatív Bizottság utolsó ülése, majd feloszlatják a testületet.
Összeül a kommunista pártaktíva Tatabányán. Az előadó Havasi Ferenc, az MSZMP 

Komárom megyei és Tatabánya városi együttes Ideiglenes Intéző Bizottság titkára. Kifejti: 
a helyzet normalizálásának, konszolidációjának alapvető feltétele a párt szervezeti erejé
nek, irányító és ellenőrző tevékenységének helyreállítása.36

November 10.
A rendőrség a szovjet erők segítségével mintegy 3000 szálfegyvert, géppisztolyt, 

golyószórót, és 5 tehergépkocsira való lőszert gyújt be. 20 fő karhatalmistát szerelnek fel 
a nap folyamán.

November 12.
A Szénbányászati Minisztériumban elkészülnek az új bérjavaslatok, a Tatabányai 

Szénbányászati Tröszt is megkapja a határozatokat a fizetésemelésekről.37 A tröszt főmér
nökei értekezletre ülnek össze, ahol napi limitet26 * 28 állapítanak meg, amelynél többet nem 
szabad termelni a bányaüzemekben a részleges sztrájk idején. Az így kitermelt szenet 
járandóságként lehet kiosztani a bányászok között, illetve kórházak, középületek fűtésére 
szabad szállítani. Megkezdik a bértáblázatok elkészítését, és próbaszámításokat is végeznek 
a bányászok majdani keresetéről.

A rendőrség mellett 30 karhatalmista teljesít szolgálatot. A járőrbrigádok 13 fegyveres 
felkelőt fognak el. A város környéki erdőket szovjet egységek fésülik át.

Az alapvető élelmiszerek egy része hiánycikket képez: nincs liszt, só, zsír. A legtöbb 
üzletben áruhiány tapasztalható, mivel a dolgozók „megvadultan” vásárolnak, és akadozik 
az áruutánpótlás is.

November 13.
A Tatabányai Szénbányászati Tröszt tanácstermében az oroszlányi, tatabányai bánya

üzemek ideiglenes munkástanácsainak küldöttei, a trösztigazgatóság, a szakszervezet, az 
MSZMP képviselői közös értekezletre ülnek össze a helyzet megvitatására. Döntenek arról,

26 Tatabánya tárt. 1972,. 65. o.
A szén-, érc- és ásványbányák dolgozóinak kiemelt bérezéséről csak decemberben intézkedtek legfelső szinten.

Lásd 18/1956. (XII. 8.) Korm. számú határozat.
28

Becker Ferenc trösztfőmétnök szerint ennek napi 5000, Sólymos Mihály termelési osztályvezető szerint napi 
1500 tonnának kellene lennie. December végéig, valószínűleg nem á limit tudatos betartása miatt, a  termelés napi 
eredményei e két érték között mozoglak. Lásd az Országos Rend őr-fók api tán yság napi összefoglaló jelentéseit: 
BM TI 2-100-4-től 2-100-61-ig.
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hogy a kővetkező néhány napban minden üzem megválasztja a végleges munkástanácsokat, 
s ezek az üzemi munkástanácsok delegálnak küldötteket a tröszti KMT-be. Elkülönítik a 
szakszervezet, a párt, és a munkástanács majdani feladatköreit; az előbbi kettőt kizárva az 
üzemek irányításából, a termelési kérdésekből.

A tatabányai cementgyár egyáltalán nem termel, az alumíniumkohó energiahiány 
miatt áll (szolidaritásból sztrájkolnak is, de az elhúzódó bányászsztrájk miatt 1957. febru
árjáig nem is tudják újraindítani a kohót).

November 14.
A tröszti KMT elsők között csatlakozik a Nagy-budapesti Központi Munkástanács

hoz.29

November 18.
AMÁVAUT dolgozói reggel felveszik a munkát, megindul az autóbusz-közlekedés, 

de rövidesen tömeg verődik össze a buszgarázsoknál és a buszok felbontásával, a sofőrök 
megverésével fenyegetik meg őket. A városi közlekedés ismét leáll. A megyében, Tatabá
nyát kivéve, a helyi vonatok csökkentett számmal, de közlekednek. A megye területére 
október 23-a óta budapesti (országos) sajtótermék nem jutott. A megyei újság, a Komárom 
Megyei Hírlap hetenként egyszer jelenik csak meg.

November 19.
A tröszti KMT megtartja alakuló ülését a tröszt tanácstermében. Egy-egy üzemet 2-2 

dolgozó képvisel, összesen körülbelül 80-100 fő jelenik meg. Az ülésen Kindli József (XI. 
aknai munkástanács) beszámol november 10- 11-i budapesti útjukról, amikor egy oroszlá
nyi küldöttséget kísérve a kormánnyal próbáltak kapcsolatba lépni. Kindliék azonban 
megbízás nélkül tárgyaltak, ezért a jelenlévők erősen rosszallják önkényeskedésüket. A 
résztvevők ezután megválasztják a tröszti KMT Ideiglenes Intéző Bizottságát. Ennek tagja 
többek között: Sólymos Mihály (elnök), Esztó Zoltán (titkár), Felső József, Kindli József. 
A tröszti KMT Ideiglenes Intéző Bizottságát felhatalmazta az értekezlet, hogy létesítsen 
szoros kapcsolatot a többi bányavidék munkástanácsaival, intézkedjék a helyi szükségletek 
kielégítéséről, lépjen érintkezésbe a karhatalommal.

November 20.
Az Ideiglenes Intéző Bizottság kidolgozza a kormány elé terjesztendő kérdéscsoma

got. Sólymos Mihály több munkástanácstaggal átmegy Dorogra, hogy egyeztessék köve
teléseiket, miután a pécsi, komlói, közép-dunántúli trösztökkel már megegyeztek. A 
dorogiak is delegálnak tagokat a küldöttségbe, és másnap reggeli budapesti találkozót 
beszélnek meg.

A részleges bányászsztrájk rendületlenül folytatódik. A tatabányai VHI-as aknán 
kijelentik, hogy ha máshová szállítják a kórházaknak szánt szenet, akkor a minimál 
mennyiséget sem termelik ki.

A Nagy-budapesti Központi Munkástanács alakuló határozata. 1956. november 14. MÓL Legújabb kori 
Gyűjteménye. XIX-A-2-gg, Apró Antal iratai. 47. doboz.
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November 21.
Reggel kettős küldöttség utazik Budapestre a tröszti KMT Ideiglenes Intéző Bizott

ságtői: az Országos Munkástanácsot megalakftandő sportcsarnokbeli betiltott, majd az 
Akácfa utcában mégis megtartott gyűlésre Esztó Zoltán, Oláh László, Dancsok János; a 
Parlamentbe pedig Sólymos Mihály, Kindli József, Felső József, Boros Antal a tröszti 
KMT, és Vass József, a helyi MSZMP képviseletében mennek. Az Akácfa utcában Esztó 
bejelenti a tatabányai tröszti KMT csatlakozását a Nagy-budapesti Központi Munkásta
nácshoz. Solymosék a Szénbányászati Minisztériumnál találkoznak a dorogi delegációval 
(Tolnai Gáborral és több más munkástanácstaggal), majd az Országházban a borsodi és 
pécsi bányászok küldöttségével. A kormányt Apró Antal képviseli a tárgyaláson. A dele
gációk Sólymost jelölik ki szóvivőnek, így ő ismerteti az egyeztetett követeléseket; függet
lenség, többpártrendszer, a kormány foglaljon állást a Nagy Imre-kérdésben, a bányászok 
bérezésének rendezése, és további kedvezmények -  ingyenes lakás, fűtés, világítás -  
biztosítása a bányászoknak.

Apró Antal a szakmai kérdéseket elutasítja, arra hivatkozva, hogy már szerveződik a 
szakminisztérium,30 és az őfeladatuk lesz ezeknek a problémáknak a kezelése. Nyugalomra 
int mindenkit, ígérve, hogy a bányászok fizetése lesz a legmagasabb az ipari munkások 
között, és bejelenti azt is, hogy nagyszabású lakásépítkezést indítanak a közeljövőben. 
Valószínűleg e napon Felső József a Szakszervezeti Központban (SZOT Dózsa György úti 
székházában) tárgyal a sztrájkbérek ügyéről, s eléri, hogy a vállalat november 20-ig 
terjedően kifizethesse azokat.

A Cementgyár továbbra is áll. Nyugodtabb a hangulat a városban, és csökken a 
felvásárlási láz is.

November 23.
A tröszti KMT Ideiglenes Intéző Bizottságnak beszámolnak a küldöttek a Nagy-bu

dapesti Központi Munkástanáccsal, és a parlamentben folytatott tárgyalások eredményei
ről. Sólymos beszél a 19-i ülésen megszabott feladatok végrehajtásáról is: a többi bányavi
dék munkástanácsaival sikerült felvenni a kapcsolatot, a város szénellátását az üzemi 
munkástanácsok ellenállása miatt nem lehet biztosítani, és a helyi karhatalom kérdésében 
sincs előrehaladás. Az ülésen megjelentek a MÁV és a MÁVAUT képviselői is a munkás- 
szállítás rendezése érdekében. Hosszú vita után a munka november 24-ével való felvétele 
mellett döntenek.31

November 24.
A megye nagy részén megindul a munka, Tatabányán 1850 bányász termel. Dorogon 

csak fenntartás folyik, Esztergomban pedig folytatódik a sztrájk.

311 Ekkor az ágazati tárca újabb átszervezés alatt áll, az 1956-ban létrehozott Bánya- és Energiaügyi Minisztérium 
helyett 1957. január 1-jével Nehézipari Minisztériumot (NIM) hoznak létre. Lásd 1956. évi 33. sz. tv r.,
31 Komárom Megyei Hírlap, l956.november27., l.o.
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November 26.
A város iskoláinak igazgatói értekezletre ülnek össze. Egyetértenek ők is a munkafel

vétellel, de a szénhiány miatt december 2-ig szénszünetet rendelnek el.32
A munkásságnak már 70-80%-a felveszi a munkát-A közlekedés hiánya miatt azonban 

a távolabb lakó bányászok nem jutnak el munkahelyükre.
Este a trösztigazgatóság és a tröszti KMT Ideiglenes Intéző Bizottság felhívást ad ki 

a kétmőszakos termelés megindítására. A megtermelt szén nagy részét a helyi szükségletek 
emésztik fel.35

November 28.
A tatabányai és a dorogi bányaüzemek ismét csak fenntartást végeznek. A VI., Vük, 

XI., XTV., XV-ös aknák küldöttei megbeszélést, illetve munkásgyűlést tartanak a Xl-es 
aknánál. A bányászok nem értenek egyet a munka felvételével, mivel szerintük nincsenek 
meg a megfelelő garanciák követeléseik teljesítésére, és a tröszti KMT Ideiglenes Intéző 
Bizottság részéről jelen lévőktől (Sólymos, Kindli) űjabb, a kormánnyal való tárgyalást, 
vagy Kádár Jánossal való személyes találkozást követelik. Továbbá, hogy a karhatalomtól 
szereljék le a kompromittált személyeket, és fizessék ki a sztrájk idejére is a rendes bért.'

November 29.
A bányászok éjfélig várnak választ előző napi követeléseikre, kilátásba helyezve, hogy 

különben újra sztrájkba lépnek. A lakosságot élénken foglalkoztatja, hogy a volt ÁVH-sok 
visszakerülhetnek-e a rendőrség kötelékébe.

November 30.
Reggel égy háromtagú bányászdelegáció utazik Budapestre, hogy Kádár Jánossal 

tárgyaljanak.
Délelőtt megjelenik Tatabányán Sándor József, Kádár János titkára, és felszólítja 

Sólymost, hogy 12-re-l/2 1-re hívja össze a tröszti KMT-t, mivel magas rangú vendég 
érkezik. Telefonon értesítik a KMT Ideiglenes Intéző Bizottság tagjait, és a bányaüzemek 
munkástanácsainak képviselőit. így 100-120 fő gyűlik össze.

Déltájban helikopteren megérkezik Kádár János és Apró Antaf Sólymos Mihály tartja 
a közelnégy órás tanácskozás bevezetőjét, melyben kifejd: a munkástanácsok nem ismerik 
el a Kádár-kormányt, de kénytelenek vele tárgyalni. Közli: Kádár november 26-i beszéde, 
az abban tett megállapításai a sztrájkról, a karhatalomról, a politikai irányvonalról csak 
fokozzák a nyugtalanságot, nem a konszolidációt szolgálják. Követeli a párt programjának 
gyökeres megváltoztatását.

Kádár János válaszában ellenforradalomként emlegeti 1956. októberét, Nagy Imréről 
is elmarasztalólag szól, és a munka feltétel nélküli, azonnali felvételét követeli a bányá
szoktól. Szavai hatalmas felzúdulást keltenek. Heves felszólalások hangzanak el, helyzet-

Kom&rom Megyei Hírlap, 1956. december 1., 3. o. Az oktatás megindításáról már á 7/1956. (XI. 12.) Korm.
számú határozat rendelkezett.
33
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értékelését és szinte minden megállapítását támadják és visszautasítják. A tanácskozás 
megállapodás nélkül ér véget.34 *

December I.
Reggel a munkástanácsok képviselői gyűléseket tartanak, ahol beszámolnak a Kádár 

Jánossal folytatott előző napi tárgyalásokról. Többen a munka felvétele mellé állnak, de 
ehhez elengedhetetlen lenne, hogy az ÁVH-s laktanyában állomásozó Beer-csoportot 
leszereljék. Ha ez nem történik meg, 3-án nem veszik fel a munkát -  ígérik.

A megyei kórház igazgató főorvosa, Kabdebo József nyilatkozik a Komárom Megyei 
Hírlapnak: a forradalom ideje alatt 23-25 sebesültet láttak el a kórházukban (halottakat nem 
említ).33

December 3. '
Az esztergomi és a dorogi Nemzeti Tanács vezetői, egy korábbi értesítésnek megfe

lelően délelőtt megjelennek Tatabányán, hogy részt vegyenek a Komárom Megyei Mun
kástanács megalakításában. A trösztnél érdeklődnek először: ott Sólymossal és Esztóval 
beszélnek, akik semmit nem tudnak a meghirdetett tanácskozásról, mire a küldöttség 
sértődötten hazatér.

December 4.
Délelőtt Dorogon (a lábatlani 4. Sz. Épületelemgyár november 29-i felhívása nyomán) 

megalakul Dorog, Komárom, Almásfüzitő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Tokod, Esztergom 
üzemei mirnVástanáesainak részvételével a Dunamenti Központi Munkástanács.

Aktívaértekezletet tart az MSZMP tatabányai szervezete körülbelül 200 fő részvéte
lével. Kimondják: az üzemi pártszervezeteknek megfelelő kapcsolatot kell találniuk a 
munkástanácsokkal.36

A munkát a legtöbb üzemben felveszik.

December 5.
Az esti órákban Budapesten, a Szénbányászati Minisztériumban több vezető mérnököt 

letartóztatnak: Esztó Miklóst (Esztó Zoltán tröszti KMT-titkár bátyját), dr. Láng Lászlót és 
másokat.

A bányákban rendes termelőmunka folyik.

December 6.
Az előző esti letartóztatások miatt a MÁVAUT járművei reggel már el sem indulnak, 

az aknáknál pedig tüntetésre, sztrájkra szólító felhívások keringenek.

34 A tanácskozásról beszámol aNépszabodsdgés a Népakarat 1956. december 1-Jei száma is, abetyi sajtó azonban 
semmiféle tájékoztatást nem ad a történtekről.

33 Komárom Megyei Hírlap, 1956. december 1., 4. o.
36 Komárom Megyei Hírlap, 1956. december 5., 3. o.
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Délelőtt körülbelül 1500 fős, délután több száz fős tüntetés alakul ki a megyei 
pártbizottság előtt: a pufajkások leszerelését, a helyi rádió vezetőinek leváltását követelik. 
A  töm eget hazatérésre felszólító karhatalm istát megverik, és csak estére oszlik szét a
... 37tömeg.

A nap folyam án minden üzemben leáll a munka.

December 7.
10 óra körül kezdődik a tüntetés 1000-1200 fő  részvételével a városi pártbizottság 

épülete előtt, majd a megyei pártbizottság előtt (150-200 méterrel arrébb) folytatódik. 
Beszédek hangzanak el, a tüntetők egyes, oda nem való személyeknek a karhatalom ból való 
leszerelését követelik. A  rövidesen m egérkező Beer-csoport beveszi m agát az épületbe. 
Baranya László ezredes, a megyei karhatalom parancsnoka és Bódi János őrnagy, a laktanya 
politikai tisztje szónoklatokkal próbálja leszerelni a tüntetőket.

12 óra körül riasztják Tóth K ároly rendőr alezredest, illetve a m egyei rendőrkapi
tányságot, hogy veszély fenyegeti a pártbizottságot. A z alezredes értesíti a szovjet 
erőket is.

13-13.30 körül ér a pártbizottsághoz Tóth rendőr alezredes. M ajd a szovjet segítség 
is megérkezik egy harckocsi (Bódi őrnagy szerint két harckocsi és két páncélautó) 
form ájában. A  tüntetők a harckocsi elé tolják Baranya ezredes Pobjedáját, és később 
felgyújtják.

14 óra körül érkezik m eg a pártbizottsághoz Tóth József honvéd ezredes, és a 
Hunyadi laktanya tiszti karhatalm i osztaga 25 fővel, Berki M ihály honvéd százados 
vezetésével.38

17 óra körül Tóth alezredes elhagyja a pártbizottságot, miután neki sem sikerül a 
töm eget lecsendesíteni, illetve hazatérésre bírni.

17 óra után tárgyalások kezdődnek a bent lévő Beer-csoport leszereléséről. Baranya 
ezredes szabad elvonulást kér a pufajkásoknak. A tömeg hallani sem akar ilyen m egoldás
ról, a feszültség egyre növekszik. A Hunyadi laktanya tiszti osztaga megunva az alkudozást, 
és megijedve a várható konfliktustól, gépkocsira száll és visszatér a laktanyába.

Sötétedéskor már kövekkel dobálják a tüntetők a pártházat, a helyzet tarhatatlanná 
válik. A karhatalm isták a kitörés mellett döntenek: előbb a levegőbe lőtt riasztólövésekkel, 
majd a lábak elé célzott sorozatokkal kezdik oszlatni a tömeget. A szovjet harckocsi is 
akcióba lép: az eléje tolt személykocsit maga alá győri, és riasztólövés(eke)t ad le ágyújával. 
A tömeg percek alatt szétoszlik.

A Komárom Megyei Hírlapban (december 15-én) közreadott hivatalos közlem ény 
szerint: halálos áldozata a töm egoszlatásnak nem volt. A kórház sebészetén 12 könnyebb

Fodor József jelentése, aki a SZOT alelnökének. Vas Witteg Miklósnak megbízásából 
^Jelentés, Bp., 1956. december 10., a Tatabányai Múzeum Irattárában, szám nélkül.

Berkit december 6-án vezényelték karhatalmi szolgálatra Tatáról Tatabányára, ah* 
illetve tisztiiskolásból és 10-12 rendőrből álló karhatalmi alakulat parancsnoka volt a V 
12-ig. Berki Mihály: Pufajkások. Bp., Magyar Fórum Könyvek, 1993, 152. o.
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sérültet láttak el ekkor, további 6 fő szintén kórházi kezelésre szorult, egy kivételével 
könnyebb sérülésekkel,39

Késő este döntés születik a Beer-csoport és a Hunyadi tiszti osztag közös karhatalmi 
zászlóaljba való összevonásáról. A pártbizottság javaslatára újabb tartalékos tisztek csatla
koznak a pufajkásokhoz (létszámuk így eléri a 100 főt), a Hunyadi tiszti állománya pedig 
30főerősítéstkap atatai páncélostiszti laktanyából. Továbbá tartalékos tisztekből szervezni 
kezdik a „felderítő csoportot”, mely kezdetben egyedül, később a rendőrséggel együttmő- 
ködve, nyomozásokkal, házkutatásokkal, letartóztatásokkal foglalkozik.

A nap folyamán Kindli József Dorogra megy, a tröszti KMT Ideiglenes Intéző 
Bizottság megbízásából, hogy átadja a másnapi Nagy-budapesti Központi Munkástanács 
illegális gyűlésére szóló megbízóleveleket az ottani munkástanácsnak.

December 8.
Éjjel 2 óra tájban a karhatalmisták több üzemi munkástanács-vezetőt és a MÁVAUT 

munkástanácsának elnökét, Vizi Ferencet letartóztatják, és a karhatalmi parancsnokságon 
tartják Őket fogva, többüket Budapestre szállítják.40 A tröszti KMT követelésére soron kívül 
kivizsgálva ügyüket, néhány őrizetest már a nap folyamán szabadlábra helyez a karhata
lom.41

Reggel Kindli József a dorogi küldöttséghez csatlakozva utazik Budapestre a Nagy
budapesti Központi Munkástanács gyűlésére, melyen a 48 órás sztrájkról döntöttek. Fel is 
szólal a tanácskozáson, s elmondja: a 7-i tatabányai tüntetésnek halálos áldozatai is vannak 
(utóbb a vizsgálati fogságban állítja, hogy ezt csak a szavai hatásának fokozására mondta, 
valójában nem tud áldozatokról), a bányászok nem dolgoznak, s addig nem is fognak, míg 
követeléseiket nem teljesítik; kitartást ígért a tatabányaiak nevében. A továbbiakban 
csatlakozik a 48 órás sztrájkfelhíváshoz a tröszti KMT nevében.

Tatabányán a letartóztatások miatt a sztrájk folytatódik, a délelőtti órákban ismét 
400-500 fős tüntetés van a városi pártbizottság előtt. A tömeget fegyverhasználat nélkül 
oszlatják fel a karhatalmisták.

A VI-os telepen az előző napok sorozatos letartóztatásai, a fiatalok elhurcolása miatt 
polgárőrséget kezd szervezni Lados István és Pendli József. Éjjelente néhány lakos vigyáz
za a telepet, és riasztja a többi lakót, ha el akarnának vinni valakit. Az őrség fegyvereket is 
szerez, és az éjszaka a Baross Gábor utcán haladó karhatalmista járőrre rálőnek.

39 KomáromMegyei Hírlap, 1956. december 15., 2. o. A Megyei Rend4r-f6kapitányság december7-i, az Országos 
Rendőr-főkapitányságnak adott telexjelentése, és a későbbi napijelentések sem említenek halálos áldozatokat. 
Lásd BM, TI, 2-100-38. és az utána következőket. Berki Mihály ettől eltérő adatokkal rendelkezik: tudomása 
szerint hat halálos áldozatot követelt a lövöldözés. Állítása másodkézből származó szóbeli információn alapszik. 
Lásd Berki Mihály: SortJz a bányászokra című cikkét a Magyar Fórum 1993. szeptember 9-i számában. Berki 
megismétli állítását a  karhatalom történetét feldolgozó könyvében is: Berki Mihály: Pufajlubok. 93-94. o. A 
Svrluzek, 1956 című kötet Berkiével megegyező verziót ismertet a tatabányai tüntetésről, valószínűleg Berki 
kutatásait felhasználva. Lásd SorUizek 1956. igazságügy minisztérium Tényfeltáró Bizottság. Lakitelek, 1993, 
Antológia Kiadó. Szerk.: Kahfer Frigyes. 24. o. Újabb dokumentumok felbukkanásáig azonban nem dönthetőel 
megnyugtatóan a kérdés.

Fodor József jelentése. Bp., 1956. december 10., a  Tatabányai Múzeum Irattárában, szám nélkül.
Komárom Megyei Hírlap, 1956. december 15., l.o .
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Decemberi.
Kindli a sztrájkfelhívást írásban eljuttatja Dorogra, majd Tatabányára. Ezzel párhuza

mosan a Nagy-budapesti Központi Munkástanács önálló küldötte, Mester Endre is elhozza 
a felhívást tartalmazó üzenetet, és tárgyal is a tröszti KMT képviselőivel.42 A trösztnél Esztő 
telefonon megkérdezi a MÁVAUT-osoktól: jámak-e a buszok? A válasz nemleges, mivel 
Vízi Ferencet még mindig fogva tartják, és míg szabad nem lesz, sztrájkolni is fognak. A 
sztrájkfelhívást a tröszti KMT többi tagjával is ismertetik, és a szolidaritás mellett döntenek. 
Ennek ellenére sztrájktörő felhívást tesznek közzé (lásd alább).

Este a VI-os telepet több belövés éri a járőröző karhatalmisták részéről, az őrségben 
állók viszonozzák a tüzet. A telepen a Borbély és Füzes utca sarkán tévedésből rálőnek egy 
ügyeletes orvosi autóra is.

A Tatabánya ájvárosi vasútállomásnál támadás éri az egyik rendőrjárőrt.

December 10.
A megyei hírlapban csak december 15-én jelenik meg a tatabányai és oroszlányi 

összevont munkástanács (azaz a tröszti KMT) közleménye: változatlanul fenntartják a 
november 23-i felhívásukat a munka felvételére. A tröszti KMT síkraszáll a dolgozók 
érdekeiért, ez azonban csak úgy lehetséges, ha amunkát felvették. A további munkabeszün
tetéseket egyéni kezdeményezésnek kell tekinteni, és azokért a munkástanács felelősséget 
nem vállal.4'

A nap folyamán Lados István tárgyal Tóth ezredessel és Beer őrnaggyal, majd Baranya 
ezredessel is, hogy a karhatalom szüntesse be a járőrözést és a lövöldözést a VI-os telepen. 
Ladostől a telep teljes lefegyverzését követelik.

Éjfél előtt megkezdődik a karhatalom szovjet páncélosokkal támogatott akciója a 
VI-os telep fegyveresektől való megtisztítására. Az éjszaka folyamán komoly tűzharcban 
sikerül csak felszámolni az ellenállást. Elfogni azonban egyetlen felkelőt sem tudnak a 
karhatalpristák, csak a telep őrzése szűnik meg. Az akciónak három sebesült, és három 
halálos áldozata van a lakosság köréből; egy karhatalmlsta könnyebb sérüléseket szenved.

December 11.
Éjfélkor kezdetét veszi a 48 órás sztrájk, amit a tröszthöz tartozó bányaüzemekben 

maradéktalanul betartanak.
A tröszti KMT Ideiglenes Intéző Bizottság ülést tart, melyen meghallgatják Kindli 

beszámolóját a december 8-i budapesti tanácskozásról, és új, végleges vezetőséget válasz
tanak. A 48 órás sztrájkkal való szolidaritásuk ellenére taktikázásból munkára szólító 
felhívást adnak ki, ami azonban teljesen hatástalan marad, mivel Tatabányán december 6-a 
óta áll a munka.

A nap folyamán Tatabányán körülbelül 800 bányász száll le, ebből 500-an az orosz
lányi üzemekben. Termelés nincs, fenntartási munkák folynak. Rendzavarás nem történik.44

42
Rácz Sándor és társai vádirata. In: Magyar munkástanácsok 1956-ban, Párizs, 1986, Magyar FUzetek kiadása.

Sajtó alá rendezte: Kemény István és Bili Lomax. 318. o.4$
Komárom Megyei Hírlap, 1956. deoember 15., 1. o.
Megyék információs jelentései, 1956. december 11. MÓL MDP-MSZMP Iratok Osztálya. 288. f. 9/1956/6., 93. o.
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Budapesten az MSZMP Ideiglenes Központi Intézd Bizottsága Fehér Lajost nevezi ki 
a szénbányászat kormánybiztosává, és megbízzák, hogy egy napon belül szervezze meg azt 
a törzsgáidát, akik a szénmedencékben különleges kormánymegbízottak lesznek.45

A tatabányai X-, Xl-es aknákon bányatíz van, az oltás egyelőre nem kezdődik meg.
A megyei karhatalom szabadlábra helyezi Vízi Ferencet, a MÁVAUT munkástaná

csának elnökét, akit a 7-i tüntetés miatt tartóztattak le.4*

December 12.
A nap folyamán a Tatabányai Szénbányászati Trösztnél megjelenik munkahelyén 

1089 dolgozó, ebből 447 száll le, és 11 fő (!) dolgozik szénfalon. Oroszlányban 642 fő száll 
le, 139 fő végez termelőmunkát. Minden középület hideg marad. Szén nincs. Valamennyi 
termelést Oroszlányban várnak, ami azonban szénjárandóságként kerül szétosztásra.47

December 13.
A karhatalmi erők erős fedezet mellett ismét átfésülik a VI-os telepet és tekintélyes 

mennyiségű fegyvert gyűjtenek be.
Budapesten a minisztertanácsnál a 30 kormánymegbízott részvételével, akik közül 

öten egy-egy teljes bányavidékért felelnek, aktívaülést tartanak.4* A tatai bányavidék 
(szénmedence) szénkormánybiztosává Molnár Lászlót nevezik ki.49

23 óra tájban Tatabányán a Xl-es aknán az egyik omlásos szakaszban öngyulladás 
következtében újabb tíz  üt ki, amit másnap (14-e) délelőtt 10.00 órára sikerül eloltani.5”

December 15.
Az energiahiány miatt a megyében számos üzemben továbbra sem lehet megkezdeni 

a munkát.
A Komárom Megyei Hírlapban megjelenik a karhatalmi parancsnokság közleménye 

„Senkit sem tartanak indokolatlanul letartóztatva” címmel. Hivatalosan is elismerik, hogy 
a december 7-i „fegyveres provokáció” nyomán több személyt őrizetbe vettek, és kihall
gattak, és közlik, hogy néhányat közülük már másnap (8-án) elengedtek.51

December 17.
Budapesten az MSZMP Ideiglenes Központi Intéző Bizottságának ülésén Fehér 

Lajostól beszámolót hallgatnak meg a széntermelés helyzetéről. Ebben többek között

5 Az MSZMP ideiglenes vezeti testületéinek jegyzőkönyvei. I. kötet, 1956. november 11.-1957. január 14. Bp., 
1993, Politikatörténeti Intézet. Szerit.: Némethné Vágyi Karola-Sfpos Levente (továbbiakban: MSZMP vez. test. 
jkv. 1993), 255.0. Az egyes nagyüzemekbe küldendő kormány megbízottak kiküldésétől a 4/1956. (XI. 24.) Korm. 
számú rendelet intézkedett

46 Komárom Megyei Hírlap, 1956. december 15., 1. o. Vízi Ferencet később ismételten elfogták, és el is ítélték. 
Lásd BM, TI, V-144^903.

47 Ipari megyék jelentései, 1956. december 12. MÓL MDP-MSZMP Iratok Osztálya. 288. f. 9/1956/6., 105, o.
48 MSZMP vez. lest. jkv. 1993,259.o.
4Q

Jelentés a szénkormánybiaosok öthőnapos működéséről. MÓL MDP-MSZMP Iratok Osztálya. 288. f. 
25/1957/2.,113.0.
50

Komárom Megyei Hírlap, 1956 december 15., l.o .
Komárom Megyei Hírlap, 1956. december 15., 1. o.
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ismerteti a bizottsággal, hogy Tatabányán 21-22-e körül tervezik a pártszervezet megala
kítását; továbbá, hogy meg kellene vizsgálni a karhatalom kérdését, bár a karhatalom új 
parancsnokot kapott Csaba ezredes személyében.52

A bányaüzemekben Tatabányán, Oroszlányban már két műszakban folyik a termelés.

December 19.
A helyi MSZMP Ideiglenes Intézd Bizottság aktívaülésen dolgozza fel az MSZMP ' 

Ideiglenes Központi Intézd Bizottságának az „Ellenforradalmi felkelés és annak motiváld 
okairól” című december 15-i elemzését. A jelenlévők sürgetik a pártalapszervezetek 
szervezésének meggyorsítását, a „politikai felvilágosító munka hatékonyságának növelé
sét”.53

A megyei hírlapban a tatabányai karhatalom vezetői nyilatkozatot tesznek közzé, 
melyben minden felelősséget elhárítanak maguktól „az elmúlt héten történt több provoká
ciós kísérletet”, többek között a VI-os telepi fegyveres ellenállás december 10-11 -i éjszakai 
felszámolását illetően is. Közlik továbbá, hogy leszereléseket a karhatalmi egységekben 
nem hajtották végre, sőt minden erővel a megerősítésen dolgoznak.54

Ugyancsak a megyei hírlapban felhívás jelenik meg, miszerint a volt ÁVH tagjainak 
felülvizsgálata megkezdődött, s a megyei ügyész kijelenti, hogy amennyiben valaki terheld 
adattal rendelkezik az ÁVH-sokat illetően, az jelentkezzen a Komárom Megyei RendŐr- 
fdkapitányságon.55

Több Duna menti üzem áll energiahiány miatt, ezért a lábatlani, nyergesi, tokodi 
üzemek kollektiven kérik a bányaüzemeket: termeljenek megfeleld mennyiségű szenet.

December 23.
Tatabányán és Oroszlányban Apró Antal pártaktíva-nagygy ülést tart összesen800-900 

fd részvételével. A hozzászólók többsége gazdasági kérdéseket feszeget, Oroszlányban 
többen felvetik a halálbüntetés eltörlésének lehetőségét.

December 29.
Délután Molnár László, az MSZMP megyei első titkára, Havasi Ferenc, Beer Őrnagy, 

Baranya ezredes, Tóth rendőr alezredes helyzetértékeld megbeszélésre ülnek össze. Vita 
után elfogadják, hogy a lehető legrövidebb időn belül le kell tartóztatni az FMKT és a tröszti 
KMT vezetőit.

December 30.
Az éjszaka folyamán letartóztatják Sólymos Mihályt, EsztÓ Zoltánt, Kiébert Mártont, 

Mazalin Györgyöt, Molnár Istvánt, és több üzemi munkástanács elnökét.56

M MSZMP vez. test.jkv. 1993.260. o.
S3

Tatabánya tárt. 1972.69. o.
Komárom Megyei Hírlap. 1956.decem berl9 .,l.o .
Komárom Megyei Hírlap, 1956. december 19., 4. o.
A fent nevezetteket bíróság elé állították, és elítélték. A megtorlás eseményeit a  szénbányászat újjászervezéséi. 

Tatabánya életének „normalizálását" egy később elkészüld tanulmány dolgozza majd fel.
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