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RÉSZLET A JÁSZBERÉNYI VÁROSI TANÁCS
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 1957. FEBRUÁR 19-

ÉN LEZAJLOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZ KÖNYVÉB L 1

Az alábbiakban a Jászberényi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának
jegyz könyveib l idézünk. Az id pont 1957 februárja: ezen a tanácsülésen
hangzott el Soós Pál, a Végrehajtó Bizottság elnökének szájából, hogyan is látták
utólag a népfelkelés eseményeit a „gy ztesek”. Az utólagos helyzetértékeléshez
természetesen meg kellett várni az MSZMP országos vezet  szerveinek hivatalos
állásfoglalását is2 – majd ennek gondolati hálójába belesz ni a Jászberény
városában történteket. Talán mondanunk sem kell, hogy amit a jegyz könyvben
olvashatunk, az az igazság elferdítése és tele van csúsztatásokkal,
valótlanságokkal. Nem hiányoznak bel le az érzelmi-indulati elemek, a kor
pártapparátusának irataira jellemz  súlyos helyesírási hibák, valamint a már-
már értelmezhetetlen mondatok sem.

A jegyz könyv már az elején leszögezi a saját legitimitása szempontjából
legfontosabbat, miszerint az ’56-os eseménysor nem forradalom, hanem ellen-
forradalom volt, tehát a Szovjetunió és a Vörös Hadsereg segítségével korábban
„forradalmi” úton hatalomra jutott kommunisták elleni lázadásról van szó.
Olvashatunk a diákságot és a munkásságot félrevezet , a háttérb l irányító
ellenforradalmi er kr l és nyugati imperializmusról is. Noha a jászberényi gyárak
dolgozóinak dönt  többsége támogatta a felkelést, a jegyz könyvben mégis a
munkásosztály kicsiny részvételér l, ellenben nagyszámú lumpenproletárról és
zavarosban halászó egyénr l esik szó. Óriási hazugság, miszerint a város új vezet i
el készületeket tettek volna a kommunisták kiirtására, valamint a szovjet
csapatok „leverésére”. Egyrészt a város kommunista funkcionáriusainak a haja
szála sem görbült az események során, s t, azok mindvégig kapcsolatban
maradhattak fels bb vezet ikkel, valamint a Jászberényben tartózkodó szovjet
csapatokkal is. Többen közülük a tüzérlaktanyában kaptak menedéket és onnan
szervezkedhettek. Egyedül egy Füleki nev  ÁVH-tisztet tartóztatnak le Jász-
árokszálláson, aki november 5-ig fogságban volt. Noha  Altordai Sándor, a
Nemzet rség parancsnoka mind a helyi Forradalmi Bizottságtól, mind Szolnokról,

a BM Szolnok megyei F osztályáról utasítást kapott, hogy az ÁVH jászberényi
operatív állományát kerítse kézre és szállíttassa Szolnokra, ezt nem tette meg,
pedig t a jegyz könyv a különösen veszélyes „horthysták” között említi. Mindezen
túl dr. Altordai menedéket és bántatlanságot nyújtott egy jászberényi rokonsággal
rendelkez  budapesti ÁVH-s egyénnek és egész családjának is, amikor a jász-
berényi AKÖV vállalat egyik gépkocsivezet je megkérte erre. A többség megállí-
totta a közutálatnak örvend  Göblyös Istvánnak, a volt Begy jtési Hivatal vezet -
jének elfogására induló csoportosulást is, hangoztatva, hogy az elszámoltatás
nem az  feladatuk. 3 A Rákosi- és Ger -féle rendszer kiszolgálóinak elfogásával
és esetleges elszámoltatásával kapcsolatban tehát a felkel k részér l teljes volt
a liberalizmus.

A szovjet csapatok „leverésével” kapcsolatban elég annyit megemlíteni, hogy
ez még elméleti szinten is csak a legbátrabbak fejében fordulhatott meg. A Vörös
Hadsereg ekkor a világ leger sebb szárazföldi hadereje volt tengernyi
páncélossal és kimeríthetetlen tartalékokkal. Az er viszonyokat talán Varga
Ferenc rnagy szavai alapján lehet a legjobban érzékelni, aki kijelentette, hogy
a szovjetek elleni ellenállás öngyilkosság volna, mert csak Magyarországon
ötezer harckocsijuk és páncélosuk van, és ha ez nem elég, még ötezret küldenek,
s t ha kell, légierejüket is bevetik.4 A Nemzet rség, a Forradalmi Ifjúsági Szövetség
és az üzemi munkástanácsok éppen a szovjet csapatok esetleges támadásától
tartva fegyverkeztek, amennyire tudtak: a kevés fegyver és l szer, valamint a
páncélgránátok szinte teljes hiánya miatt sem akarták „leverni” a szovjet csapato-
kat, s t éppen a fegyverzet elégtelensége okán végül a szervezett ellenállástól is
elálltak november 4-én.5 Érdemes még megemlíteni, hogy november 1-jén
megállapodás jön létre a helyi szovjet alakulat és a magyar felkel k között, hogy
a Nemzet rség nem l  a szovjetekre, csak rendészeti feladatokat lát el. A szovjet
laktanya élelemmel, villannyal és vízzel való ellátását is elvállalta a város, cserébe
a szovjet tárgyaló küldöttség vezet je megígérte, hogy néhány napig nem
vonulnak át a városon még gyakorlatozás céljából sem, és amennyiben bármilyen
parancsot kapnak a várossal kapcsolatosan, azt közlik a város vezet ivel. Sajnos
rövidesen leváltották a jászberényi szovjet alakulat vezet jét (vagy egész
vezetését?), így a megállapodás gyakorlatilag érvényét vesztette.6

A végrehajtó bizottsági jegyz könyv tanúsága szerint Soós Pál VB-elnök a
jászberényi népfelkelés vezet it a szovjet csapatok támadásakor patkányok

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Jászberényi Városi Tanács VB iratai 1957/I. félév. 27.
Végrehajtó Bizottsági jegyz könyvek és munkatervek. 177-183.p.
2 Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának határozata a forradalom okairól, a kialakult
helyzetr l és a párt feladatairól. Budapest, 1956. december 5. In: Romsics Ignác (szerk.) [2000]:
Magyar történeti szöveggy jtemény 1914 - 1999. II. 155-163.p.

3 Járomi József [1995]: Vihar a városban. A forradalom és szabadságharc napjai Jászberényben
1956-ban. 28.; 32.; 55.; 75.; 79.; 89.; 103.p.
4 Uo. 115.p.
5 Uo. 119-120.p.
6 Uo. 60.; 77.; 123.p.
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módjára meghúzódó, gyáva embereknek nevezte. Pedig az övéi valóban csak a
fegyverek elhallgatása után merészkedtek el , igaz a november 4-ér l november
5-ére virradó éjszaka már hajtóvadászatot kezdtek a felkelés résztvev i ellen.
Kés bb a pufajkások vezet i között találhatjuk például a nagyvonalúan futni
hagyott Göblyöst is.7 Az MSZMP Városi Párt Végrehajtó Bizottsága 1957. október
1-jén kelt kimutatásában felsorolja azt a 36 jászberényi párttagot, akik  „fegyve-
resen is részt vettek az ellenforradalom leverésében”.8

Seb k Balázs

Tisztelt Tanácsülés! Kedves Elvtársak!9

Az októberi események óta már városunkban volt egy tanácsülés, ahol már részben
elemeztük a városunkban lefolyt októberi eseményeket, azonban akkor még nem
láttuk tisztán a helyzet értékelését és ugyhiszem, helyes, ha most ezt mélyen elemezzük.

Sokat beszélnek egyesek arról, hogy ez ellenforradalom, vagy forradalom volt-e.
Azt megállapithatjuk, hogy ez nem forradalom volt, hanem ellenforradalom. Az igaz,
hogy a diákság és a munkásság a mult hibáiból kiindulva jogos követeléssel léptek
az utcára, de ez a megmozdulás nem a diákság és a munkások saját elhatározásából
történt, hanem a bels  reakció és a nyugati imperializmus irányításával. Az ellen-
forradalmi er k október 23-án még nem mertek nyiltan az utcára lépni, azt várták,
hogy a tüntet  tömeg kaparja ki a gesztenyét a t zb l és majd utána ezt a gesztenyét
jóizüen megfogják enni.

Vizsgáljuk meg ugyanezt a helyzetet Jászberényben. Október 27-én az Autóközleke-
dési Vállalat dolgozói követelték a szovjet emlékmü eltávolítását. Ez a követelés
azonban nem az Autóközlekedési Vállalat dolgozóinak a követelése volt, hanem a
vállalaton belül meghuzódó reakciós er k követelése volt, többek között Altordai
Sándor volt hortisa rend rszázadosé. A reakciós er k azonban oly szépen tudták
magukat álcázni, hogy erre a munkásosztály nem birt felfigyelni. A szobor ledöntése
után kb. 150-200 f nyi tömeg, közbevegyült diáksággal, Imre Bélának a vezetésével
a rend rség elé vonult, hogy megválassza a Forradalmi Munkás Paraszt Katonai
Tanácsot.

Meg kell azonban jegyezni, hogy ezen a választáson a munkásosztály csak igen
kis létszámmal képviseltette magát, ellenben annál több volt a lumperproletár és a
zavarbahalászók száma. Ezen a választáson megválasztották Somogyi Jen  szds.-t

a tanács elnökének, majd ezután hat fiatal meggondolatlan személyekkel a
tanácsházára vonultak, hogy átvegyék a vezetést. Nevezettek els  bemutatkozása
azzal kezd dött, amelyet még mi is végig hallgattunk, azon veszekedtek, hogy az
apparátuson belül ki milyen funkciót fog magához ragadni. Többek között Bubos
Péter Kalla Istvánnal azon veszekedett, hogy melyikük lesz az ipari csoport vezet je.

Azt hiszem, hogy a tisztelt tanácsülésnek az egyik személyt sem kell külön-külön
bemutatni. Majd a továbbiakban pedig Szigeti István, Papp Mihály, Kukorica János,
ifj. Barát Péter, akiknek az apparátus vezetéséhez halvány sejtelmük sem volt,
elosztották egymás között az osztályvezet i funkciókat. Minket pedig – mivel azt
állapitották meg, hogy nem vagyunk megbízhatóak – beosztásunkból leváltottak.
Közben amig az új tanácstagok a funkcióért veszekedtek, ezalatt a város ellenforra-
dalmi er i, most már nyiltabban kezdtek szervezkedni. Október 28-án Dr. Nagy Pál
tanácsnok 10 kulák kiséretében bevonult a tanácsterembe, és mint a parasztság
küldöttjeként követelte, hogy válasszák be a tanácsba. Azonban ez a dolognak
még csak az egyik oldala. Tovább jelentkeztek a reakciós er k küldöttjei. Megjelent
Dr. Pusztai András, Dr. Gedei János, Fridvalszky Béla, Zsák Jen , Dr. Altordai Sán-
dor, Molnár /Lesi/ István, természetes valamennyien az ellenforradalmi er knek a
képvisel i voltak, és az el z  nap megválasztott tanácstagokat – egy kivételével –
valamennyit leváltották és k foglalták el helyüket.

Azt hiszem, hogy a tanácsülés eltudja képzelni, hogy nevezetteknek a munkásosz-
tályhoz és a dolgozó parasztsághoz semmi köze sem volt. Ismerjük mi valamennyien
Dr. Nagy Pál, Fridvalszky Béla, Imre Béla, Dr. Altordai Sándor multbani tevékeny-
ségét és eltudjuk képzelni, hogy k milyen demokráciát akartak létrehozni.

Nevezettek uralomra jutása után megkezd dött a városban majdnem valamennyi
vezet  leváltása. Nem nézték azt, hogy nevezett párttag, vagy párton kívüli, mivel a
mult rendszert szolgálták, az uralomrajutott uraknak ezen személyek nem voltak
megbizhatóak, és sorrakövetkeztek a leváltások. Nevezett személyek olyan demok-
ráciát akartak létrehozni, amelyben követeleték az eddigi tagositások megszüntetését,
a kulákföldek visszaadását, egyszóval minden szocialista létesítmények felszámo-
lását. Nevezettekhez azonban az iparosság nagyobbik része és az értelmiség egyes
elemei is csatlakoztak. Az iparosság csatlakozásán keresztül követelte a volt ipartes-
tület visszaadását, és a székház birtokbavétellel kapcsolatban nekik még más terveik
is voltak.

Az ellenforradalmi er k által kívánt demokrácia meger sítéséhez természetesen
fegyver is kellett. Dr. Altordai Sándor követelte, hogy olyan nemzet rséget állítsanak
fel, amelyben kipróbált, megbizható, volt régi csend r és rend r legyen. Azt hiszem
nem kell aláhúzni azt, hogy a volt régi csend r és rend rök milyen demokráciát
védtek volna. Ismerjük mi valamennyien a volt hortista csend rséget és rend rséget.
Tudjuk azt, hogy a Horti elnyomó korszaka alatt, kinek volt demokrácia, és kinek
volt diktatura, természetesen az akkori demokráciát nem a dolgozók élvezték, hanem

7 Uo. 143.; 147.p.
8 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Az MSZMP Jászberényi Városi Bizottságának iratai.
4-2-37. .e. 3-6.p.
9  A dokumentumokat szövegh en, a hibák kijavítása nélkül közöljük
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Tudjuk azt, hogy a Horti elnyomó korszaka alatt, kinek volt demokrácia, és kinek
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7 Uo. 143.; 147.p.
8 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Az MSZMP Jászberényi Városi Bizottságának iratai.
4-2-37. .e. 3-6.p.
9  A dokumentumokat szövegh en, a hibák kijavítása nélkül közöljük
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a kizsákmányolók, és Dr. Altordai Sándor most is ilyen demokráciát akart védeni.
Mi pedig kijelentjük, hogy ilyen demokráciát nem kívánunk, mi olyan államhatalmat
kívánunk és akarunk, és meg is valósítunk, amelyben a párt vezetésével a munkás-
osztály van hatalmon.

Az el bb emlitett személyek megválasztása után városunk munkássága és
parasztsága látta a megválasztott ellenforradalmi er k tevékenységét, és a maga
vonalán végezte tovább a saját munkáját. Az ipari munkások dolgoztak az üzemek-
ben, a parasztság pedig szántott és vetett. Eközben „a város vezet i” megkezdték a
fegyveres el készületeket a kommunisták kiirtására, s a szovjet csapatok leverésére,
természetes mindezekre pénz is kellett és csupán az autózgatásokra hat nap alatt
47.000 Ft.-ot költöttek, amelyre mi egész évben egy fillért sem szoktunk költeni.

Mint országos viszonylatban igy a városban is megindult a kommunisták és a
város volt vezet i ellen az üldözés. A volt régi vezet k valamennyien felkerültek a
listára, azonban hála a szovjet csapatok beavatkozásának, mert a kivégzésünkhöz
már csak néhány óra hiányzott.

November 4-én a városban is a szovjet parancsnokság felkérte az akkori vezet ket,
hogy tegyék le a fegyvert, természetesen az akkori vezet k nem azért fogtak fegyvert,
hogy azt vérontás nélkül letegyék. A felszólitásra az ellenforradalmi er k gyorsan
megszálták a f téren lév  f épületeket és azokat ellátták különböz  tüzfegyverekkel.
Majd du. 4 óra után a békésen felvonuló szovjet csapatokra a nagytemplom
tornyából, a Járásbíróságról, tanácsházáról, a Fémnyomó klubbjából és a rend rség-
r l egyöntetüen tüzet nyitottak. A szovjet parancsnok Ivanov kapitány többszöri
felhivására sem hagyták abba a tüzelést az ellenforradalmi er k, és a szovjet csapatok
ekkor védelemb l kénytelenek voltak fegyverüket használni.

A szovjet csapatoknak rövid néhány perc alatt sikerült elhallgatatni az ellenforra-
dalmi er k fegyvereit és magukat akkor vezet knek mondott személyek patkány-
módra, gyáván meghuzódva voltak az elnöki szobában.

Az októberi események városunkban 8 halálos áldozatot, és kb. 66 sebesültet,
ezenkivül pedig kb. 1.000.000.- Ft. értékü kárt okozott. Mindezért városunk dolgozó
népe jogosan követelte, hogy nevezetteket vonják felel sségre. November hónap-
ban azonban a megyei ügyészségen dolgozó Szabó ügyészen keresztül szabadlábra
helyezték ket, azonban nevezettekre a dolgozó nép haragja mégis le fog sujtani.

Már sok szó esett arról, hogy az ellenforradalmat egyesek részér l, az értelmiség,
mások részér l a diákság irányitotta. Meg kell azonban mondani nyíltan és szintén
– mint már a bevezet mben is mondottam – hogy az ellenforradalmat a hazai és
küls  reakciós er k irányitották, felhasználva az elkövetett hibáinkat és a dolgozók
jogos követeléseit. Meg kell azonban azt is mondani, hogy az értelmiség köréb l és
a diákság részér l is egynéhányan a városunkban is résztvettek az ellenforradalmi
eseményekben, pl. Máthé Lajos hajtai tanitó, aki magát minden fels bb szerv enge-

délye nélkül az oktatási osztály vezet jének nevezte ki és irányította a pedagógusokat,
követelte a kommunista igazgatók leváltását.

Vagy Váradi János tanító, aki a pedagógusokat szervezte a nemzet rségbe, s
felhívta, hogy gyüjtsenek benzinesüvegeket az orosz tankok elleni harcra, s t ki is
jelentette, hogy a gyerekek mindaddig nem mennek iskolába, amig az orosz csapatok
Magyarországon lesznek. Ide lehetne még sorolni Tömör Károly és Balogh János
tanárokat, akik aktivan résztvettek az ellenforradalom idöszaka alatt történt
cselekményekben.

Azonban leszögezhetjük, hogy ugy a városban, mint országosan az ellenforra-
dalom irányitói és szervez i nem az értelmiségiek voltak.

Tisztelt Tanácsülés! Kedves Elvtársak!
A Végrehajtó Bizottság részér l ilyen megállapítással tudjuk lesz rni a tapaszta-

latokat az októberi eseményekr l. Azonban ezeket a megállapításokat még igen sok
tényekkel lehetne alátámasztani. Nem is beszélve a városi pártbizottság feldúlásáról,
az egyes lakóházak elleni támadásról, a kommunisták és vezet k fenyegetésér l, a
több pártrendszer megalakitásáról, ezek mid egy-egy részletei az ellenforradalmi
cselekményeknek. Azonban ezek mind mély nyomot hagynak emlékezetünkben és
mint a bevezet ben már mondottam, a tanácsnak azon kell dolgozni, a dolgozó nép
érdekét figyelembe véve, a törvényesség szigoru betartásával fáradoznunk kell a
város lakossainak gazdasági, szociális és kulturális felemelkedéséért.

Az októberi eseményeket követ en a városi Tanács régi vezet i igen nehéz körül-
mények között vették át a vezetést. Azonban ma már örömmel lehet azt megállapítani,
hogy az elvtársak segítségével, valamint a fels bb szervek közbejárásával sikerült
e mély kátyuból kijutnunk, mert biztosítani tudtuk a nehéz téli hetekben városunk
lakosait élelemmel, ruházati cikkekkel és tüzel vel ellátni, s most bízva-bízunk a
lakosság segítségére, hogy a továbbiakban most már nemcsak a lakosság sz k
megélhetésére tudjuk er nek fordítani.
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Selmeczi László

AZ UTAM MAGÁTÓL ÉRTET D EN A
FORRADALOMHOZ VEZETETT

Erdész Sándor jászberényi m ködése

1954. július 7-én, az alig egy hónappal korábban Szentesre távozó korábbi igazgató,
Csalog József1 helyét a Jász Múzeum élén Erdész Sándor2, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem muzeológus szakán frissen diplomázott, huszonöt éves fiatalember
vette át, aki a népi kultúra tárgyi és folklóremlékeinek megmentésére, kutatására és
továbbörökítésére tette fel az életét.3 Jó indíttatást kapott. Már ötödéves korában
jelent s tapasztalatokat szerzett a hazai múzeumok, s a néprajzi muzeológia állapo-
táról, ugyanis gyakorló évét a Népm velési Minisztérium Múzeumi F osztályán
töltötte. Korek József4 és  Némethy Endre5, jeles hazai muzeológusok vezetésével
alkalma volt végigjárni az ország szinte valamennyi múzeumát (abban az id ben a
pécsi múzeum kivételével minden hazai múzeum a kultusztárca fenntartásában
m ködött), megismerkedhetett a múzeumi kollégákkal.

A néprajzi gy jtések beindítása

El djét l egy rendezett állapotú, a város kulturális intézményeivel rendszeres
kapcsolatban álló intézményt vett át, melynek munkáját egy jól m köd  múzeumbaráti
kör is segítette. Jól érezte magát Jászberényben és a Jászságban. Közismert szerény-
ségével mondta: „Jártam a jász városokat, falvakat és tanyákat, ha nem is nagy

eredménnyel. Ugyanis a jászok nem olyan közlékenyek, mint pl. a nyíri emberek.
Igaz, hogy elzárkózásukhoz a begy jtések és kuláküldözések is közrejátszottak6.”
A néprajzi gy jt munka akkori, bizony nem könny  körülményeire szemléletes példát
kapunk Erdész Sándornak 1956. február 23-án kelt, Kaposvári Gyulának, a szolnoki
Damjanich Múzeum igazgatójának küldött leveléb l. „A magnetofonos gy jtés
…két f  témában folyik. Az els : a szocialista nagyüzemi gazdálkodás néprajzi
vizsgálata Jászberényben, melynek keretében minden termel szövetkezet alapító
tagjai elmondják, hogy mint éltek és mi kényszerítette ket arra hogy tsz-t alapítsanak.
Szép sikerrel haladok ezen a téren is, …A gy jtés költségkihatással jár. Gondolhatod,
hogy rengeteg rum szükséges az esetleges lámpaláz eltávolításához és a szabad
beszéd szinte megindításához. … Megérdekl dhetnéd (Kaposvári Gyula ebben
az id ben a TIT és a Történelmi Társulat megyei elnöke is volt), hogy milyen
formában tudnák ezeket a gy jtéseket támogatni. Szeretném azonban, ha legalább
annyira támogatnák, hogy ne csak a munkásmozgalmi, hanem a termel szövetkezeti
gy jtés rumadagja is kitelne bel le.” Levelét zárva nyílt szinteséggel és nem kis
naivitással ismételten arra kérte Kaposvári Gyulát, mondaná el, hogy mire kell a
pénz: el ször rumra, másodszor magnetofonszalagra, harmadszor a gépírónak, ne-
gyedszer pedig géppapírra.7 H. Bathó Edit, a Jász Múzeum 125 éves történetét
elemz  tanulmányában8 azt állapította meg, hogy Erdész három éves jászberényi
m ködése alatt komoly gy jtéseket (népdal, népmese, viselet, kismesterség) végzett
a Jászság településein, s gy jt útjai révén sokféle néprajzi tárgyat hozott be a mú-
zeumba. Közülük különösen a jász viselet és a népi kerámia egyes darabjai emel-
kednek ki.

A múzeum gy jteményének gyarapítása céljából kiállítást rendezett a Jászságban
dolgozó fazekasok munkáiból. A termékeiket bemutató fazekasok legjellegzetesebb
cserépedényeikb l egy-egy tárgyat a Jász Múzeumnak adományoztak. A fiatal
muzeológus jelent s el rehaladást ért el a gy jtemény nyilvántartási rendjének ki-
alakításában, a fotóanyag és az adattár rendezésében is. A dokumentációs munka
megkönnyítésére fotólaboratóriumot alakított ki. Már az ötvenes években is éget
problémája volt a Jász Múzeumnak, hogy gy jteményeit nem tudta megfelel en
elhelyezni. Erdész javaslatára a város 1954 augusztusában ideiglenes megoldásként
átadta gy jteményraktár céljaira a Fazekas utca 19. sz. ház hátsó szobáit. Mellesleg
ebben a házban biztosítottak számára is fér helyet.  véglegesen a volt kerületi
börtönt szerette volna gy jteményraktárnak és egyéb más múzeumi célokra, pl.

1 Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Bp. 2002. 150-151. Csalog/ovits/ József régész 1951-1954
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nyíregyházi múzeum (1957-) munkatársa. Kutatási területe a folklór, els sorban a népmese.
3 Magyar Néprajzi Lexikon. Els  kötet A-E. Bp. 1977. 713-714.
4 Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Bp. 2002. 49o-491. Korek József (1921-1992), régész, a
Magyar Nemzeti Múzeum kés bbi f igazgató helyettese 1953 februárjától 1957  májusáig volt
a Népm velési majd M vel dési Minisztérium osztályvezet je.
5 Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Bp. 2002. 655-656. Némethy Endre (1912-1995) etnográfus,
restaurátor a Múzeumok és M emlékek Országos Központja megsz ntével került a
minisztériumba, ahol 1961-ig dolgozott.

6 Erdész Sándor visszaemlékezése az 1956-os forradalom jászberényi eseményeire. Kézirat.
Jászberény 1991. (a továbbiakban Erdész 1991), 1.
7 Kaposvári Gyula: Beszélgetés Erdész Sándorral, a jászberényi múzeum egykori vezet jével.
Magyar Múzeumok 1996/3. (a továbbiakban Kaposvári 1996), 3o.
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