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várni. A nemzetközi jogfejl dés irányát megszabta és megalapozta a Genfi
Egyezmény, mely az 1956-os forradalom és szabadságharc minden dokumentumából
hiányzik. Mégsem gondolhatja senki, hogy az 1955. évi 32. törvényerej  rendeletet
ne ismerték volna a hivatásos bírák, és ne hatott volna rájuk fékez leg, amikor
ítéleteikkel éppen áthágni szándékoztak.

A két példával azt kívánom alátámasztani, hogy az e korszak feltárásával foglal-
kozóknak legalább akkora súllyal kéne foglalkoznia a bizonyíthatóan elvárt, de hi-
ányzó dokumentum hiányával, mint a polcról levehet  dokumentumokkal. A „fekete-
lyukak”-nak nem csak számbavétele lenne hiánypótlóan fontos, hanem ezek
bevonása az események értékelésébe segítheti a valóságh  társadalomábrázolást
is.

A társadalmi- és börtönviszonyok, a „börtönb l börtönbe” kerül  politikusok h
ábrázolásához a börtönlevelekben a sorok között lév  közlések, a fel nem tett
kérdések, az el nem mondottak felismerése is szükséges lehet ahhoz, hogy a XX.
század nagy szenvedéseit ne csak megismerjük, de levonhassuk azokat a
következtetéseket, amelyek visszatarthatnak megismétléseikt l.

A JÁSZBERÉNYI ZIRZEN JANKA ÁLLAMI
TANÍTÓKÉPZ BEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI

TÁRGYALÁSOK DOKUMENTUMAIBÓL 1

Jegyz könyv

Készült a Zirzen Janka Állami Tanítóképz  1957. április 29-én megtartott fegyelmi
tárgyú értekezletén.

Jelen Vannak: Beszteri Mihály, a Városi Tanács elnökhelyettese, országgy lési
képvisel , Várszegi Márton, a Megyei Tanács M vel désügyi Osztályának közép-
iskolai el adója, Andrási Béla igazgató, valamint a tanártestület valamennyi tagja.

Andrási Béla üdvözli a megjelenteket és az értekezletet megnyitja.
xxx

B. E. IV. a. osztályos tanuló fegyelmi ügyének tárgyalására kerül sor el ször.
Az igazgató ismerteti B. E. ellenforradalmi események alatt írt naplóját, amelyet a

B. M. Politikai Osztály küldött meg az intézetnek, és amelyet a házkutatás alkalmával
találtak B. E. diákotthoni fiókjában.

xxx
Kiss József osztályf nök jellemzése B. E-r l:
„1. / Édesapja Nagykör ben kovácsmester volt, 1945. május 9-én súlyos

betegségben meghalt, s így a nagylétszámú család magára maradt. Még egy súlyos
csapás érte a családot, a legid sebb fiú 1945-ben elesett a fronton. A felszabadulás
után két hold földet kaptak. Édesanyja 1946-ban belépett a pártba. 1950 óta a család
belépett a termel szövetkezetbe, édesanyjuk azóta is ott dolgozik. Id sebbik bátyja
/:B. F.:/ Dunapentelén téglagyári munkás, MSZMP-tag. Egyik n vére a váci
pamutfonó gyár sztahanovistája, MSZMP-tag, másik n vére egy dolgozó paraszt
felesége.

2./ Iskolai tanulmányi adatok: 1953 óta tanul a tanítóképz ben, általában jó rend ,
néhány esetben jeles rend  volt, lelkiismeretesen, egyenletesen tanul.

xxx
3./Magatartása, közösségi munkája. Eddig minden esztend ben példás magatar-

tású diák volt, soha semmiféle fegyelmi büntetésben nem részesült. Egyenletes
szorgalmával, komoly, megfontolt magatartásával jó hatással volt osztálytársaira.
Éppen ezért a tanév elején az osztály DISZ-alapszervezetének titkárává választotta.

1 Részletek az 1957. április 17-29 között megtartott fegyelmi tárgyalások – az eredeti jegyz -
könyveket a Magyar Országos Levéltár rzi - egyikének jegyz könyvéb l. A kihagyásokat
xxx-al jelöltük. A fegyelmi eljárás B.E-n kívül további 4 fiú és 2 lánytanlót érintett. Neveik
helyett monogramjaikat közöljük - szerk.
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Hiba volt, hogy októberben a nagyhangúak /Sz., L., P/ ellen az osztályvezet ség
idejében nem tudott fellépni kell  eréllyel, s mivel az intézeti DISZ-szervezet október
23-a után pánikszer en feloszlott, idegen, küls  /:városi, gyári, katonai:/ szervezetek
hatása érvényesült, s ezeket nem tudtuk kikapcsolni. Így B. E. is sodródott az árral.
Október 31-én öt diáktársával Budapestre utazott, onnan nov. 2-án tért haza. Március
végén a KISZ megalakításának kezdeményez je és szervez je.

4./ Alapvet  jellemvonásai: meggondolatlan lépését és ellentmondásos zavaros
naplóját, melyet a rend rség lefoglalt, mélyen megbánta és szégyelli. Azóta is
egyenletesen tanul, szorgalmas, fegyelmezett magatartást tanúsít, szintén
becsületesen elismeri és elítéli korábbi magatartását. Én úgy látom, jóvá tudná
tenni azokat. Egyetemre készül.”

Az igazgató a fentiek alapján összegzi a B.E-vel kapcsolatos tényeket:
Mint a többiek,  is hibás a budapesti út önkényes meghosszabbításában, valamint

abban, hogy fegyveres rszolgálatra vállalkozott. Naplójának egyes kijelentései a
friss benyomások hatása alatt születtek, és az akkori id k z rzavaros, lázas hangu-
latával magyarázhatók. Naplóját senkinek sem mutatta, arról csak K. tudott, nem is
volt, és nem is lehetett azzal semmi szándéka, hiszen akkor tovább vezette volna, és
másnak is megmutatta volna. Osztályhelyzete, családi körülményei, testvéreinek
ma is betöltött funkciója teljesen kizárttá teszi, hogy tudatosságról, szándékosságról
beszélhetnénk vele kapcsolatban is. Ez volt a véleménye a megyei KISZ szervez
titkárának, Takács elvtársnak is, aki – noha tudomása volt a vele kapcsolatos eljárásról
– t bízta meg az intézeti KISZ-szervezet megszervezésével, amely iskolánkban
els ként alakult meg és öt tagot számlál.

Meg kell jegyezni, hogy B. E. 3-án azonnal hazautazott édesanyjához. Ezek alapján
a fegyelmi bizottság t II. fokú fegyelmi büntetésre javasolja. /:igazgatói intés:/

Várszegi Márton, a megyei m vel désügyi osztály középiskolai el adója felteszi
a kérdést, hogy miért oly nagy a különbség a V.B. javaslata és az iskolai fegyelmi
bizottság véleménye között. Kéri a jelen lev  Beszteri Mihály elnökhelyettest, aki
már bizonyára foglakozott az üggyel, adjon közelebbi felvilágosítást, amelynek
alapján a két vélemény esetleg közelebb kerülne egymáshoz.

Beszteri Mihály elnökhelyettes el adja, hogy ez a döntés nem az  döntése, ha-
nem a VB döntése, amelyen neki nem áll módjában és jogában változtatni. Kijelenti,
hogy a fiúk ügyét k nem vizsgálták, hanem a Politikai Osztály átirata alapján hozták
meg határozatukat, ill. javaslatukat. B. E. ismertetett naplójával kapcsolatban
megjegyzi, hogy nem tudja megérteni a naplónak azt a kijelentését, amely szerint
nálunk nem volt függetlenség. Különösen nem tudja ezt megérteni akkor, ha egy
tsz-tag gyermekér l van szó, akinek számára a népi demokratikus rendszer tette
lehet vé, hogy tanító lehessen. Szerinte a két javaslat közötti különbség abból
adódik, hogy a Rendtartás az ellenforradalmi eseményeket megel z en készült,

viszont a Városi VB az ellenforradalmi események tapasztalatain okulva hozta meg
javaslatát. Voltak olyan fiatalemberek – mondta az elnökhelyettes elvtárs –, akik
behatoltak a Vb elnök és elnökhelyettes lakásába, továbbá voltak olyan lányok,
akik a tanács titkárát fegyverükkel visszafordulásra kényszerítették. Hozzáf zi
azonban, hogy nincs tudomása arról, hogy ezek tanítóképz s növendékek lettek
volna, de hangsúlyozza, hogy a jászberényi ifjúság szerepének megítélésében ezek
a körülmények is közrejátszanak. A BM Politikai Osztálya pillanatnyilag sem velük,
sem másokkal nem közli és nem is közölheti nyomozásának minden részletét.

xxx
Várszegi Márton megjegyzi, hogy a testület nehezen tud megnyugtató és igaz-

ságos döntést hozni, ha a nyomozó hatóság valamennyi adatot nem bocsátott ren-
delkezésükre.

xxx
Az igazgató szavazásra teszi fel B. E. IV. a osztályos tanuló fegyelmi büntetését,

és a tantestület egyhangúlag megszavazza a II. fokú fegyelmi büntetést. 2

RÉSZLETEK B. E. NAPLÓJÁBÓL3

1956. október 27. szombat.
A forradalmi hullám Pestr l átterjedt az ország kisebb városaira is. Ennek az

eszmeáramlatnak a hatása érezhet vé vált városunkban is. Jászberényben is
megalakult a Munkás-Paraszt-Katona Tanács. A gy lésen, melyet 8-9 óráig tartottunk
a Tanítóképz  dísztermében, megválasztottuk küldötteinket, akik képviselnek
bennünket, és kéréseinket, határozatainkat tolmácsolják a tanácsban. Képvisel ink:
T. E. és Sz. A. A választás után intézetünk ifjúsága kivonult a f térre és tüntetett,
miközben ledöntötték a szovjet emlékm vet. Egy szónok felkérte a tömeget, hogy
gépkocsival járják körül a falvakat, és világosítsák fel a parasztságot a helyzetr l.
Osztályunk néhány tanuló kivételével elhagyta a várost, és lelkesít  verseket, dalokat
énekelve járta a Jászságot. Az éjszakát a lányok kérésére a képz  egyik osztályában
töltöttük. A hangulat /néhány elhangzott sorozat ellenére/ kifogástalan volt, a fiúk
jókedv en beszéltek.

1956. október 28. vasárnap. Jászberény
Pesten a felkel k fegyverszünetet kötöttek. Reggel meghallgattuk a rádió híreit.

A délel ttöt a tornateremben töltöttük. Délben a diákotthon-vezet  utasítására

2 A Városi VB sokkal súlyosabb – az ország összes középiskolájából való kizárást – javasolt B. E.
és a többi tanuló részére..
3 A részleteket B. E  naplójának másolata alapján közöljük.
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elhagytuk a képz t. A következ  ürüggyel távolítottak el bennünket: Egyik
gyakorlóban zongorázott /:operarészleteket:/ B. Két lány és M. hallgatta. Bejön X
tanárn : „Pesten vér folyik, ti pedig itt szórakoztok? Semmi értelme a további
ittmaradásotoknak!” Délután bementünk a képz be, elbeszélgettünk az osztályf nök
úrral és a lányokkal. A lányok féltek, szerették volna, ha ott maradhattunk volna, de
nem tehettük.

Kiképzést kaptak az egyik tanárn t l: Pokrócot terítsétek az ágy alá, ha veszély
van, feküdjetek a pokrócra. – Az itt lev  fiúk száma 11-re csökkent: B., CS., CS., M.,
M., M., O., Sz., Sz., V. B..

A városban kilépési tilalmat hirdettek 18 órától reggel 6-ig. Az id járás a tilalom
mellett állt, mert este zuhogott az es . A fiúk ez idáig meg rizték lélekjelenlétüket és
bizakodóan tekintettek a jöv be.

1956. október 29. hétf  T tevény
Ketten egy kerékpáron egy nagy b rönddel elindultunk T tevénybe. Kisebb

kalandok után sötétedésre kiértünk. Jól éreztük magunkat. A barátom szülei úgy
bántak és beszéltek velem, mint saját gyermekükkel. Ezt sohasem fogom elfelejteni.
Rádióhallgatás és hosszú beszélgetés után lefeküdtünk. Arról beszéltek, hogy egy
gy lést tartottak, és elhatározták, hogy tüntetni fognak.

1956. október 30. kedd
Reggel 9 órakor elindultunk a városba kerékpárral Á. J. és én. A kerékpárom lánca

úgy ropogott, mint a „gitár” /természetesen halkabban/. Az úton 14 élelmiszerrel
megrakott teherautó robogott el mellettünk. Délután kimentünk öten a Képz be,
elhatároztuk, felmegyünk Pestre (K. J., K. Gy., Sz. A., Sz. I., B. E.) Összeállítottuk
követeléseinket. 12 pont. Beszélgettünk egy alacsony, barna kép  f hadnaggyal.
Megígérte, hogy autót rendel számunkra. Igazgató úrtól kaptunk egy megbízólevelet.
Merész terveket sz ttünk, amikor csoportot alkotva végigmentünk a Rákóczi úton.

1956. október 31. szerda.
Reggel 8-kor felkeltünk, és az összegy jtött élelmiszereket A. táskájába gyömö-

szöltük. A városházán az egyik szobában a Forradalmi Bizottság elnökének, S. J.
századosnak árulásáról beszélt a bizottság többi tagja. 9 órakor megérkezett az
autó, és mi versengve szálltunk fel, hogy minél el bb az ország vért l pirosult
f városába érkezzünk. Az autó mellett egy édesanya jajgatva kérte fiát, ne menjen
el a veszélyes útra. Hatan, a képz sök közül, indultunk el arra a helyre, ahol el ször
dördültek el a fegyverek a nemzet függetlenségéért és szabadságáért a tíz év alatt
ok nélkül bántott és elkeserített hazafiak kezében. Mi voltunk hatan: K, K, Sz. A, Sz.
I., B. E.

Mikor fönn ültünk az autón diákok integettek és jó utat kívántak mindannyiunknak.
szintén aggódtak értünk. Baljós érzések közepette, mégis lelkesen indultunk el a

nagy útra. Az el bb hallott hírek alapján arra is gondoltunk, hogy talán többé
vissza sem térünk abba a városba, amelyhez kellemes emlékeink kötöttek.

Az egyik társutazónk azt kérdezte: - Maguk ebben a rendszerben nevelkedtek fel,
most tanultak, hogy lehet, hogy mégis ilyen nagy magukban az igazi hazafias érzés?
Elmondta, hogy kellemesen csalódott a mai fiatalságban!! A nagy sebességgel
száguldó autóval mind jobban eltávolodtunk az alma matert l, és a távolban felt ntek
a f várost koszorúzó hegyek, a füstös gyárkémények és a megrázkódtatásoktól
elkínzott arcú menekül  emberek. Benn vagyunk a f városban. Az út két oldalán
kil tt tankok hevernek. Csöveik tétován mutatnak a városból kivezet  útra. T lük
már nem fél senki. Egy 14 éves kislány – mint kés bb elmesélték – köténykéjében
gránátokkal alávetette magát a félelmes lánctalpnak. Szüleit elvesztette és meg-
bosszúlta. Utunk további folytatása közben megrázó jeleneteknek voltunk tanúi. A
tereken fiatal gyerekeket, egyetemistákat és a munkától kérges tenyer  munká-
sokat temettek. Óriási tömeg siratta ezeket a névtelen h söket, akik legdrágább
kincsüket, az életüket áldozták az igazabb, jobb életért.

Bizony, nekünk is könny szökött a szemünkbe a borzalmas öldöklés és pusztítás
láttán. A könnyek mélyén egyre n tt a gy lölet azok iránt, akik megölték azokat, kik
bátran felemelték szavukat és fegyverüket az ádáz önkény ellen. A rengeteg látvány
és a szívbéli fájdalom elfeledtették velünk, hogy haladunk és megérkezünk a Süt
utcába. Leszálltunk az autóról. Sapkánk ránk irányította a járókel k figyelmét, és a
jelvényünkön lev  Lehel-Kürt sok ismer sre talált. Mindenki szeretettel és jó
magyarsággal fogadott és üdvözölt. Bárhol megálltunk, embergy r  vett bennünket
körül, és ezer kérdéssel ostromoltuk egymást. Egy id s néni könnyes szemekkel
kért bennünket, vigyünk üzenetet szeretett fiának. Az egyik mellékutca emeletes
házának ablakán fekete füst gomolygott ki. Odamentünk, ahol ezrek nézték
kíváncsian, mi történik a gy lölt Á.V.H-sok lakásán. Undorral dobálták ki az ablakon
az aktákat és fizetési bárcákat, amelyek hatására a gy lölet egyre n tt a tömegben.
Néhány perc és máris elkezdett „pengeni a gitár”. A megbolygatott tömeg hullámain
hordott bennünket, és a következ  percekben a Szabadág téren egy szovjet emlékm
ledöntésének voltunk szemtanúi. Épp a szobor el tt mentünk el, amikor egy
fényképész látta a régi magyar Rákóczi-sapkákat, fényképet készített rólunk.

Elindultunk a parlament felé. Az el tte lev  téren találkoztunk N. S-al, ki elmondta,
hogy néhány nappal ezel tt 400 ember vérzett el itt. Ennek nyomait még mi is
láthattuk. A téren óriási vérfoltok tanúskodtak a vérfürd r l. Az országház mellett
egy széttaposott diák maradványait láttuk. Heten indultunk el, hogy felderítsük az
Attila utcát, ahol N.T-t kerestük. Átadtuk üzeneteinket és a Bartók Béla utat kerestük.
Hosszú járkálás után az Agrártudományi Egyetem menzájára kerültünk. Itt éreztük
igazán, hogy él, és ha kell össze tud fogni ez a sorsüldözött magyar nép. Ebéd után
szívesen segítettünk berakni a raktárakba a vidék b kez  küldeményeit..Dolgunk
elvégzése után egy tanársegéddel találkoztunk, aki meghívott minket az egyetem
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rségébe. Szívesen vállaltuk a felel sségteljes megbízatást. Motozás után bevezettek
egy szobába, ahol fegyvereket tisztítottunk saját részünkre. Sokáig barátságosan
beszélgettünk az egyetemistákkal, akik közvetlen szemtanúi voltak a nagy
eseményeknek. Éjjel 3-tól 5-ig voltunk rségben. Este félórás kiképzésben
részesültünk. Szorgalmasan gyakoroltuk a fegyver betöltését. Az rségben két
egyetemistával voltunk. Érdekes történeteket beszéltek. Lefeküdtünk.

1956. november 1. csütörtök.

A JÁSZBERÉNYI TANÍTÓKÉPZ  INTÉZET FIUTANULÓINAK
KÖVETELÉSEI4

1./ A magyar tanítóképzés reformját évek óta ígérgették. Kérjük, hogy az ötéves
tanítóképz t azonnal, ebben az évben új tantervvel és új tankönyvekkel szervezzék
meg. Mi most IV. évesek vagyunk, de ötéves képzést követelünk!

2./ Ne sz ntessék meg a nagynev , a történelmi hagyományokkal rendelkez
tanítóképz ket: Pécs, Eger, Sárospatak, Jászberény stb.

3./ Intézetünk 10 osztálya közül csupán egyetlen fiúosztály van, ezért kérjük,
hogy osztályunkat az egri fiú-tanítóképz be helyezze át a minisztérium. Ugyanakkor
kérjük, hogy a fiú-diákotthonban helyezzenek el bennünket, valamint
osztályf nökünket is, aki már két év óta kéri Jászberényb l Egerbe, a tanítóképz
diákotthonába való áthelyezését.

4/ A diákotthon térítési díjak összegét csökkentsék, ugyanakkor az állami
hozzájárulás összegét emeljék fel!

5./ Követeljük, hogy a dolgozó anyák munkaidejét csökkentsék, részükre
sz ntessék meg a délutáni és az éjszakai m szakot, hogy családjuk körében
maradhassanak, és gyermekeik nevelésével foglalkozhassanak!

6./ Emeljék fel a kezd  tanítók, pedagógusok megalázóan kevés fizetését, és
biztosítsanak részükre tisztességes lakást!

7./ A jászberényi szovjet katonák által igénybe vett lakásokat és a laktanyát
bocsássák a város rendelkezése alá, hogy a jogos lakásigényeket ki lehessen
elégíteni!

8./ A két évfolyamos jászberényi mez gazdasági szakiskolát b vítsék ki, tanulói
létszámát emeljék fel 500 f re, tanulmányi idejét pedig négy évre, hogy a VIII.
osztályt végzett tanulók komoly mez gazdasági képzést kapjanak!

9./ Hozzanak létre egy új, független-nemzeti alapon felépül  középiskolás ifjúsági
szervezetet, az átkos DISZ helyett!

10./ A város iskolán kívüli ifjúsági szervezetek élére értelmes, egyetemet végzett
fiatalokat állítsanak a hozzá nem ért  régiek helyett!

11. Önálló középiskolai sportszervezetet hozzanak létre országosan, ugyanakkor
szabályozzák a középiskolás ifjúság sporttevékenységét a társadalmi sport-
egyesületekben!

12./ Utazási és kirándulási kedvezmények biztosításával tegyék lehet vé, hogy a
magyar ifjúság megismerhesse a környez  országok és Nyugat-Európa kultúráját,
ifjúságát is! Biztosítson a kormány olyan kereteket az oktató nevel  munkában,
amelyek bennünk meger sítik az igazi, a mi saját történelmi múltunkban gyökerez
szocialista jöv nket épít  hazaszeretet érzését.

Jászberény, 1956. évi október hó 30-án.

A Diákbizottság tagjai: K. J., K. Gy., Sz. A, Sz. I., B. E.5

4 A követeléseket B. E. jegyz könyvéhez csatolt másolat alapján közöljük. 5 A névsor megegyezik az október 30-i naplóbejegyzéssel
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Goda Zoltán

SZEMÉLYES EMLÉKEIM A FORRADALOM
HÉTKÖZNAPJAIRÓL

Idén ünnepeljük az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Az ünnepségek során
sok méltatás hangzik el a magyar történelem e kiemelked  eseményér l, amelyr l
világviszonylatban is nagy elismeréssel nyilatkoznak. Immár a történelmi távlat is
meger síti az 56-os magyar forradalom világraszóló jelent ségét. Én mégsem a h si
napok dics ségér l akarok írni, hanem a forradalom hétköznapjairól, melyek során
lelkesült hangulatban ugyan, de minden pátosz nélkül tettük a dolgunkat, ki-ki a
maga helyén. Azt is szeretném bemutatni a saját példámon, hogy a szocialista
eszme sok százezer (millió) elkötelezett híve hogyan jutott el a kés bbi kritikus
szemléleten keresztül a forradalom támogatásáig, vagy éppen az abban való
részvételig. A forradalom jászberényi lefolyásának egy részletével, a városi forradalmi
bizottsággal foglalkozom, annál is inkább, mert az Aprítógépgyári Munkástanács
tevékenységér l már részletesen írtunk Czigány Istvánnal a 2001-es Jászsági
Évkönyvben. Járomi József „Vihar a város felett” cím  könyve egyébként részletesen
és korrekten tárgyalja a forradalom helyi eseményeit, csak ajánlani tudom minden
érdekl d  számára. Nem akarom a könyvben szerepl  szöveget megismételni, csak
a személyes emlékeimmel szeretném kib víteni az ott leírtakat.

Messzir l kell kezdenem. 1949-ben érettségiztem és Miskolcon kezdtem meg
egyetemi tanulmányaimat az akkor induló Nehézipari M szaki Egyetemen. Ezekben
az években kezdtem érdekl dni a politika iránt. Tagja lettem az ifjúsági szervezetnek
(DISZ) és a pártnak is, egyszóval a szocialista eszme híve voltam. Nagy ütemben
fejl dött az ország, szemünk láttára épült az egyetem is, a célkit zések vonzóak voltak,
és a pártpropaganda mindent megtett az egysíkú tájékoztatás érdekében. Ennek ellenére
olykor azért felfigyeltünk visszatetsz  dolgokra is. Meghökkentett például amikor
beszélgettem egy rabbal (mert az egyetemet is rabok építették), akit azért csuktak be,
mert az apjának csépl gépe volt, de  „átvállalta” a büntetést. Az is gondolkodóba
ejtett, amikor az egyik miskolci kirakatban egy kulák élelmiszer felhalmozását lehetett
megnézni, ami nem volt több mint a falusi porták szokásos szalonna, sonka, kolbász,
liszt stb. készlete, vagy mint manapság egy valamirevaló fagyasztószekrény tartalma.
Persze mindezek a jelenségek még nem ingatták meg  a  meggy z désemet.

1953-ban kaptam meg a gépészmérnöki diplomámat. Az akkori szokásnak
megfelel en „elosztottak” bennünket; én a Népszavához kerültem újságírónak, ami
egyébként nem volt ellenemre, mert szerettem az irodalmat. Ugyanerre az id szakra,
1953 nyarára esett Nagy Imre kinevezése miniszterelnöknek, és az új kormányprogram
meghirdetése. Ez azért megdöbbentette az embereket, mert sejtettük, esetenként

tudtuk, hogy voltak hibák, de más dolog volt ezt hivatalosan is kimondani, mert
ezzel odalett az addig sokat hangoztatott tévedhetetlenség nimbusza. A pártszerveze-
tekben is élénk viták kezd dtek, melyeket én a Népszava pártszervezetében kísértem
figyelemmel, és módom volt megismerni sokat tapasztalt és tájékozott emberek
véleményét is. 1954 májusában úgy döntöttem, hogy mégis a m szaki pályán
helyezkedem el, és akkor jöttem az Aprítógépgyárba. A politika iránti érdekl désem
továbbra is megmaradt, a viták hangulata tovább élt bennem, és ett l kezdve már
magam is kritikusabban figyeltem az eseményeket. Rendszeres olvasója lettem az
Irodalmi Újságnak, amely egyre kritikusabban írt az elkövetett hibákról, olyannyira,
hogy 1955 szeptemberében az egyik számot már be is tiltották. Persze, mint fiatalember
a munka mellett szórakoztam is, sokat sakkoztam (versenyszer en is), futballoztam,
egy id ben együtt edzettem az akkori jó hír  Vasas játékosaival, bár az els  csapatba
nem fértem be. Jól beilleszkedtem a gyár kollektívájába, gyakran jártam az üzemekbe,
és jó kapcsolatom alakult ki a dolgozókkal is. 1956-ban már a szerkesztési osztály
vezet je voltam, és tanítottam az esti technikumban is.

1956-ban a viták egyre nyíltabbak, kritikusabbak lettek, elegend  itt a Pet fi-
körre utalnom. Kedvenc újságom, az Irodalmi Újság is még merészebb lett, szeptem-
berben és októberben már el is kapkodták a lapot, alig jutottam hozzá, pedig id köz-
ben a példányszám négyszeresére növekedett. Nyáron sor került Rákosi leváltására
is, de újabb olaj volt a t zre, hogy utódja az a Ger  Ern  lett, aki maga is részt vett
a törvénytelenségekben. Az elégedetlenség tapintható volt, és október 6-án Rajk
László újratemetésekor a hatalmas tömeg csendje már szinte fenyeget en hatott.

A gyárban is tapasztalható volt az elégedetlenség, az erjedés, az emberek sokat
beszélgettek egymás között, de meg kell mondani, hogy az október 23-i események
mindenkit megleptek. A rádió állandóan be volt kapcsolva az üzemekben is, és
tudósított, hogy egyre újabb fegyveres csoportok teszik le a fegyvert, de ezt már
senki nem hitte el. Latolgattuk a fejleményeket, munka már alig folyt. Az esti techni-
kumban is ez volt a f  téma, emlékszem én azt mondtam, hogy most már olyan világ
jön, ahol mindenki bátran elmondhatja a véleményét. Visszagondolva talán éppen
az ilyen megnyilatkozásaim miatt választottak be kés bb a gyári munkástanácsba.

A forradalom gócpontja vitathatatlanul Budapest volt, és mindvégig meghatározó
volt a f város szerepe. Vidéken az események néhány napos késéssel, de akkor
aztán rohamtempóban követték a budapesti példát. Újságok nem jártak, de a hírek
mégis eljutottak hozzánk. Már ekkor is, és végig a forradalom id szaka alatt fontos
hírforrássá váltak a Budapestre járó gépkocsivezet k, vasutasok és anyagbeszerz k.
Nem véletlen, hogy itt, Jászberényben is a TEFU dolgozói alakították meg els ként,
már október 25-én a munkástanácsot. A következ  napokban is k voltak a
kezdeményez k, k szervezték meg október 27-én a szovjet emlékm  ledöntését is.
Igaz, hogy ez már az egész városra kiterjed  akcióvá fejl dött. Az aprítógépgyári
munkástanácsban úgy szereztünk err l tudomást, hogy a TEFU-s gépkocsivezet k




