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Sebők Balázs

Az ÚJRAKEzDÉS NEHÉzSÉGEI JáSzBERÉNyBEN

(1957–1959)

Az alábbiakban két dokumentumot közlünk Jászberény múltjából. Mindkettő a pártállami 
időkben készült, és az 1956-os eseményeket követő időszakot mutatja be, amikor az MSzMP-
nek többször nehéz dolga akadt a konszolidáció során, majd a szocializmus építésének útján. 
Ezeket az éveket – az állampárt szempontjából – bátran nevezhetjük az újrakezdés időszakának, 
hiszen a megelőző rezsim idején az MDP sok mindent elrontott, ami végül a forradalomhoz 
vezetett.

Az első dokumentum 1957. február 8-án keletkezett Jászberényben, az MSzMP Jász-
berény Városi Ideiglenes Intézőbizottságának ülésén. Nem sokkal vagyunk az 1956-os for-
radalom és szabadságharc leverése után, a város utcáin még karhatalmisták járőröztek. A 
széthullott MDP utáni állampárt, az MSzMP helyzete még bizonytalan volt, helyi szinten is 
próbálták a pártot újjáalakítani, megszilárdítani. 

A fenti VB ülésről Kapus Ferencné felszólalását idézzük, aki korábban részt vett a párt 
megyei elnökségének ülésén, és az ott kapott instrukciók alapján számolt be a jászberényi 
helyzetről. Kapus Ferencné, született Nagy Julianna ekkor már régi, megbízható tagja volt a 
jászberényi pártapparátusnak, aki – ahogyan akkoriban fogalmaztak – 1956-ban sem ingott 
meg, majd az újjáalakuló városi pártsejt szűk magjához tartozott. Maga Sarkadon született 
agrárproletár családban, majd – férjével együtt – 1950-ben érkezett Jászberénybe, ahol a 
pártbizottságon kezdett el dolgozni. Megbízottként – alig több, mint 30 évesen – hamarosan 
a városi pártbizottság titkári pozíciójában találhatjuk, amelyet egy évig töltött be. Lénye-
gében ő volt az első nő a város történetében, aki ilyen magas pozíciót foglalhatott el. A 
tanácselnökkel, Kapás Rezsővel tulajdonképpen ő irányította a várost, amely időszakban 
igen népszerűtlen intézkedéseket is végre kellett hajtani a központi elvárások alapján (eb-
ben az esetben nagyon fontosnak számított, hogy nem volt helyi kötődése). 1951 áprilisá-
ban már Komlón kapott pártmegbízatást – ahová ismét férjét követve került. Egy hosszabb 
dél-dunántúli kitérőt követően 1955 májusában költözött vissza Jászberénybe, ahol újfent a 
pártbizottságon kapott munkát. Az 1956-os forradalmi események idején végig a városban 
tartózkodott. átélt meleg pillanatokat is, például 1956. november 2-án, amikor Altordai Sán-
dor behívatta a rendőrségre, hogy – mint agitprop-felelős – adja át a pártbizottsági iratokat, 
amit ő elmondása szerint megtagadott. 1956. november 4-én állítólag ő volt az utolsó, aki 
elhagyta a pártbizottság épületét, amikor oda behatoltak a forradalmárok. 1956. november 
5-én reggel már azzal keresték a párbizottság tagjai egy szovjet tiszt társaságában, hogy csat-
lakozhatna a párt újjászervezését megkezdő csoporthoz. Aznap a Városi Tanács épületében 
össze is ült az a szűk vezetőség, akik megkezdték a helyi kommunisták sorainak rendezését: 
közöttük ott találjuk a korábbi vezetőket, többek között Szőrös Istvánt és Dobosi Imrét is.   

Érdemes még néhány szót szólni a jászberényi pártbizottság akkori első emberéről. Az 
MSzMP helyi intéző bizottságának elnöke ekkor Dobosi Imre volt, aki a város kommunistáinak 
irányítását Tóth Mihálytól vette át. A pártbizottság ezt megelőző vezetőjének, Szőrös 
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Istvánnak pedig a helyetteseként dolgozott. Emlékeztetőül: a forradalom alatt is Szőrös 
István vezette a helyi pártbizottságot, amelyet egészen 1956 decemberéig irányíthatott. 
Dobosi Imre Rákóczifalván született 1924-ben, ahonnan 1949-ben került Jászberénybe mint 
a DÉFOSz járási titkára. Ezután Szolnokra, majd Budapestre helyezték, ahonnan ismét Jász-
berénybe vezetett az útja, így 1954 márciusától 1956 szeptemberéig a városi pártbizottság 
másodtitkári pozícióját töltötte be. Közvetlenül a forradalom előtt egyéves pártiskolára küld-
ték Budapestre, ahonnan már a forradalmi események alatt kalandos körülmények között 
kerülhetett vissza Jászberénybe. Dobosi elmondása szerint 1956. november 2-án a Széna 
téren fel akart lépni egy áVH-s törzsőrmester bántalmazói ellen, amikor elfogták, elvették 
a párttagsági könyvét, de amint kiderült, hogy vidéki, mégis elengedték. Így került vissza 
Jászberénybe, ahol még aznap felvette a kapcsolatot Szőrössel. A forradalomból hátralévő 
két napban nem mozdult lakásáról, majd miután a szovjet csapatok felszámolták az ellenál-
lást a városban, ismét aktivizálta magát, és tagja lett az újjáalakuló pártsejt szűk magjának.

A közzétett dokumentumban az olvasói tűréshatárt jelentősen túllépő helyesírási és gé-
pelési hiba miatt igyekeztünk olvashatóvá tenni az anyagot, ami semmiféle tartalmi változ-
tatással nem járt. Viszont valamennyi korabeli stilisztikai jegyet nem kívántunk átírni a ma 
használatos formátumra. Kapusné a felszólalásában sok témát érintett, sok problémát vetett 
fel. Ekkoriban kezdték el szervezni országszerte a Munkásőrséget, amelyet egy ideig – a 
csehszlovák minta, a Népi Milícia alapján – még munkásmilíciának neveztek a jászberé-
nyi pártbizottságon is. Jellemző, hogy az 1956-os események fő okozójának az értelmisé-
get állítja be, noha a résztvevők döntő többsége egyszerű munkásember volt (utóbbi miatt 
viszont magyarázkodni kellett volna). Az igazság kimondásától azonban a párt berkeiben 
sem zárkóztak el minden esetben. Ezt jól mutatja, hogy elhangozhatott, miszerint a prole-
tárdiktatúra nagy vereséget szenvedett Magyarországon. Szintén a pártállammal kapcsola-
tos kritikus megjegyzések közé tartoznak a karhatalmisták túlbuzgóságáról szóló mondatai, 
akik túl akarták teljesíteni az elvárásokat. Érdekes, hogy ugyan meg akarták válogatni a 
formálódó MSzMP tagságát, és a mennyiség helyett inkább a minőségre helyezték volna 
a hangsúlyt, viszont burkolt fenyegetésként is felfogható a korábbi MDP-tagokkal kapcso-
latban, hogy aki időben nem lép be az új pártba, annak nem fogják 1945-től igazolni a párt-
tagságát. Hogy az 1956-os eseményekkel kapcsolatban még nem volt teljesen kiforrott a 
hivatalos álláspont (legalábbis vidéki szinten), azt jól mutatja, hogy egy helyen maga is 
forradalomról beszélt. Mondatai között jelentős túlzásnak tűnik, amikor a megelőző évek 
nacionalista hangulatáról esik szó. Érdekes viszont, hogy elmondása szerint a szűk körű 
pártmegbeszélések témáját akár másnap megtudhatta az utca embere is, tehát voltak, akik 
nem tudtak titkot tartani, fecsegtek, így kiszivárogtak a bizalmas információk. Kapus Fe-
rencné emiatt pártfegyelmiket sürgetett. Már ekkor szóba hozta a helyi munkástanácsok 
leépítésének, felszámolásának programját, amelyet aztán egy későbbi ülésen, 1957. május 
23-án a Fémnyomó- és Lemezárugyár kapcsán már részletesen meg is tárgyaltak. 

Nem maradnak el a korszakra olyannyira jellemző, egyes személyek viselt dolgairól szó-
ló megnyilatkozások sem, így például terítékre került a forradalmi eseményekkel kapcso-
latban Bacsa Ferenc és Dudás Béla neve is, akiket próbált a védelmébe venni. A forradalmi 
események idején mindketten diszpécserként dolgoztak a Fémnyomóban, és 1956. október 
27-én szerepük volt a gyári munkásoknak a szovjet emlékmű ledöntéséhez történő toborzá-
sában (az emlékmű ledöntésében végül megelőzték őket). Dudás később részt vett a gyár 
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Munkástanácsának szervezésében is. A Kapusné felszólalásának idején még szorult hely-
zetben lévő Bacsa Ferencről annyit érdemes megjegyezni, hogy hamarosan éppen ő került a 
városi pártbizottság élére: 1958 októbere és 1961 júniusa, majd kis szolnoki kitérőt követően 
1965 januárja és 1970 májusa között töltötte be a városi elsőtitkári tisztséget. Ezt a kisiklását 
megbocsátották neki, sőt később már úgy beszéltek róla, mint aki „az ellenforradalom alatt 
megállta a helyét és harcolt a termelés beindításáért”. Közvetlenül a forradalom utáni idő-
szakban pedig Jászberény élelmezési biztosaként dolgozott. A felszólalásban még megemlí-
tett Czirják Imre az Aprítógépgyár mérnökeként vállalt szerepet a forradalmi eseményekben, 
míg Bándi Erzsébet a Tanítóképzőben töltötte be a Forradalmi Diákbizottság elnökhelyettesi 
tisztségét. Az idézett forrásban a tanuló édesapját indokolatlanul megrágalmazták. Aztán a 
megtorlás is utolérte, hiszen hamarosan az ország összes középiskolájából kizárták. Nehéz 
idők voltak ezek, amikor csak kevésen múlott, hogy kinek nézik el ugyanazt, amiért másokat 
egy életre „elkaszáltak”.

 
Jegyzőkönyv.1

Készült Jászberény 1957. február 8-án a városi MSZMP helységében a megtartandó Ide-
iglenes Intéző Bizottsági ülésen. 

Az ülésen jelen vannak az Intéző Bizottság tagjai és a Járási ügyészségtől Tóth Sándor 
járási ügyész elvtárs. 

Tóth Mihály elvtárs az Intéző Bizottság elnöke üdvözli a megjelent elvtársakat és beje-
lenti a napirendi pontokat.  

Napirendi pont:
1) Kapus Ferenczné tájékoztatója a Megyei Elnökségi értekezlet alapján.
2) A február 12-i szabad pártnap megszervezésével kapcsolatos megbeszélések.
3) Intéző Bizottság munkatervének ismertetése.
Kapus Ferenczné elvt. szóbeli tájékoztatója.
A rend és a fegyelem országszerte kezd megszilárdulni. A párt és a kormány tekintélye 

növekedett, politikai felvilágosító munka folyik a kormány tagjai részéről is, állandóan 
járnak különböző helyekre pártnapokat tartani. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az 
ellenség is dolgozik nagyon is, például most március 15-re készülnek, éppen ezért nekünk is 
készülni kell és ezt tudatosítani is kell velük. Utóbbi időben Miskolc, Salgótarján környékét 
a nyugati kapitalisták megszórták kémekkel. Nyugati határaink meg kell mondani még nem 
a legbiztonságosabbak.

Megyei Elnökség közölte velünk, hogy „munkásmilícziát” hoznak létre, becsületes jó 
párttagokból és pártonkívüliekből, ezt már most lehet szervezni.

Az értelmiségiekkel kapcsolatban: látni kell azt, hogy október 23-i eseményeket ők ve-
zették és ők kezdeményezték. Itt az a feladat, hogy az ellenséget leplezzük le és azokat az 
értelmiségieket akik nem vettek részt konkrétan, meg kell nyernünk, illetve magunk mellé kell 
állítani. Az írókkal kapcsolatban, a kormány nem udvarol nekik, hanem az ellenséges írókra 
lesújtott és le is sújt, ez ismeretes az elvtársak előtt, erre bővebben nem akarok kitérni.

Meg kell mondani őszintén, hogy hazánkban a proletárdiktatúra nagy vereséget szenve-
dett. De ezen már bizonyos értelemben túl vagyunk. 
1 Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára. XXXV-4-1-6.ő.e./1956–1957. Az MSzMP 
Jászberény Városi Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. február 8-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. Kapus Fe-
rencné tájékoztatója a megyei elnökségi értekezlet alapján.  
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Tudni kell azt, hogy a proletárdiktatúrának két oldala van: az egyik a demokrácia a dol-
gozók felé, és a másik a diktatúra az ellenség felé. Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy az 
MSZMP-tagságon belül is megy a harc, illetve magyarosan kijelentve a fúrás, ez helytelen és 
le kell szögezni azt, hogy ez nem is megengedhető. Tegnap voltunk a Fémnyomóban és azt ta-
pasztaltuk, hogy például Dudás ellen indult meg egy ilyen nyírás a karhatalmisták részéről, 
vagyis a karhatalomban van egynéhány olyan elvtárs, aki pápább akar lenni a pápánál, és 
magukat hősöknek tüntetik fel. Ezek az elvtársak azt javasolják, hogy a Dudás Bélát vezes-
sék ki az üzemből. Lényegében a Dudás elvtárs november 5-ig kint volt az üzemben és az az 
ember 12 évig dolgozott a pártnak, amit tett 27-én, vagyis abban az időben, azt muszáj volt 
megcsinálni, mert olyan kényszerítő körülményben volt. Ugyanezt teszik a Bacsa elvtárssal 
is, pedig ez az elvtárs egy igen tapasztalt párttag, többet érne ha nem elridegítenék, hanem 
felhasználnák és dolgoztatnák. De így csak a kedvük megy el. Ezeknek az elvtársaknak, in-
kább arra kellene venni az irányt, hogy elbeszélgetnének a volt MDP-tagokkal. Nem arról 
van szó, hogy ne bíráljanak, de az ilyesmi ártalmas. Arra kell törekedni, hogy menjen a 
munka. Én a magam részéről a Dudás elvtárs személyében nem találok különösebb dolgot, 
mindenesetre kérem az elvtársakat, hogy mondják el véleményüket. 

A megyében kb. 9000 MSZMP-tag van. Városunk területén is elértük a 450 főt. A megyei 
elnökség a párttagok belépésénél rövidesen megszabja azt az időt, amitől kezdve igazolják 
visszamenőleg az elvtársak belépésüket, vagyis ha valaki csak márciusban akar belépni, 
lehet, hogy nem fogják neki 1945-től igazolni a tagsági idejét. Azonban ezt a döntési jogot 
a városi elnökségnek meghagyták. Úgy gondolom, hogy a szervezés érdekében helyes lesz 
még egyszer elbeszélni azokkal az egyszerű, becsületes tagokkal, akikre számíthatunk. Ve-
zető funkcióban lévő személyeknél azonban az nem fontos véleményem szerint, mert ezek a 
személyek általában politikai kérdésben már annyira tájékozottak, hogy tudják azt, tagok 
legyenek-e, vagy sem. 

Minden hónapban fogunk tartani pártnapot, ebben a hónapban, majd a Marosán elvtárs 
beszámolója alapján fogjuk megtartani, most az emberek valóságosan éhesek politikailag és 
úgy várják, hogy mondjunk valamit, hiszen a külpolitikában is és a belpolitikában is rengeteg 
új és érdekes dolgok vannak, ami érdekli az embereket, például a proletárdiktatúra kérdése, 
az osztályharc és a gazdasági helyzet kérdései. 

Nagyobb üzemeiknél, például az Aprítógépgyárban, a Fémnyomóban úgy néz ki a hely-
zet, hogy különösebb probléma nem mutatkozik, a pénzügyi tervüket teljesítették és fogják is 
ebben a hónapban is, az energiával is most már sokkal jobban állnak, ha anyag lesz akkor 
tudnak dolgozni. A Fémnyomónak van anyagja és vannak megrendelései is. Az Aprítógép-
gyárnak például az 1957-es évre 97 millió Ft értékű megrendelése van. 

A dolgozó parasztokkal kapcsolatban az a véleményem, hogy a földrendezés kérdését 
sürgősen rendezni kell, mert különben a mezőgazdasági munka gátolva lesz. 

A kapitalisták azt hangoztatják, hogy az október 23-i forradalomban a munkások vettek 
részt a diákokkal és az értelmiségiekkel együtt. Lényegében az értelmiségiek részt vettek, de 
ezenkívül részt vettek a diákok és a börtönből kiszabadult csőcselék. Az értelmiségiek miért 
vettek részt? Illetve az egyetemisták? Azért mert az utóbbi években nagy volt a nacionaliz-
mus, a beképzeltség. Értelmiségieknek érzik magukat és mivel régen az értelmiségiek voltak 
a vezető erők, úgy gondolták, hogy most is annak kell lenni. El kell érni, hogy az iskolákban 
ne legyen a nacionalizmus olyan nagyfokú. Az értelmiségieknek meg kell mondani, hogy ha 
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nem viselkednek rendesen, el lesznek bocsájtva, sőt le lesznek tartóztatva, különösen ha ész-
reveszünk valamilyen szervezkedést, röpczédula terjesztést stb.

Pártvezetésről: lassan szilárdul meg a pártvezetés, nem találjuk meg azt a módszert ami-
vel dolgozni kell, hogy érvényesüljön a párt szava egyéb más területen is. Megnőtt a libe-
ralizmus, a párt ügyét még most is sok esetben az utczán tárgyalják, előfordul, hogy amit 
bizalmasan tárgyalunk, azt már másnap az utczán tárgyalják. Le kell szögezni, hogy amit itt 
tárgyalunk, azt nem lehet kivinni és ha mégis kimegy, azt megfelelően kell büntetni. A pártfe-
gyelmire soha nem volt olyan nagy szükség, mint most.

Nekünk az az elképzelésünk, hogy rendet teszünk az üzemben (Fémnyomóban), taggyűlést 
hívunk össze és ezen a taggyűlésen előkészítsük azt, hogy a munkástanácsból az oda nem 
való elemeket megfelelő módon eltávolítsuk.

Minden esetben azonban az ilyesmit megfelelően elő kell készíteni, úgy hogy be is tudjuk 
bizonyítani, mert bizonyíték nélkül nem érünk el semmit. November hóban is, amikor az el-
lenforradalmárokat letartóztatták, rövid idő múlva szabadlábra is helyezték őket, mert nem 
volt a bíroság szerint tárgyi bizonyíték.

A héten tudomásunkra jutott, hogy a Tanítóképzőben megalakult a Diákszövetség 400 
taggal és ennek a vezetője egy fasiszta tanitónak a lánya, Bándi Erzsébet, aki még november 
hóban is olyan kijelentést tett a „Kossuth” rádióra, hogy még mindig vannak olyan aljasok, 
mocskosok, akik ezt a hazug rádiót hallgassák? A forradalom ideje alatt pedig fegyverrel 
járkált az utcán. Az elmúlt eseményekről van már birtokunkban egynéhány jegyzőkönyv, amit 
az ellenforradalom tagjai készítettek, most az kellene, hogy az elnökség valamennyi tagja is 
leírná azt, amit azokban a napokban tapasztalt. Az ilyen Bándi Erzsébet-féle diákokat ki kell 
vágatni az iskolából, meg kell nekik mondani, hogy vegyék tudomásul, hogy a középiskola az 
nem kötelező. Az elmúlt években a párt vezetésében igen gyakori volt a jobb, vagy a balol-
dali elhajlás, jelen esetben inkább legyünk baloldaliak.  

Mezőgazdasági kérdésekhez még csak annyit, hogy: a parasztok, az áG-ok és Tsz-ek ta-
karmányt az államtól nem fognak kapni, a szükségletet maguknak kell megtermelni. Az állam 
a szerződéses lekötéseket továbbra is fontos dolognak tartja. Az állami gazdaságoknál az 
1957-es évben bérrendezésre nincs lehetőség. Az illetmény földterületet is rendezik, az áG-
tól pedig teljes egészében megvonják. Visszatérve a bérkérdésre, a minisztérium az 1956. évi 
bért fogja kifizetni, amennyiben a gazdaság kevesebb munkavállalóval oldja meg a szezon 
munkáját, úgy annak arányában részesülnek a jövedelemből. 

Feladat:
Megmagyarázni a 23-i eseményeket az embereknek, a munkafegyelmet meg kell szilárdítani, 
különösen a munkástanácsoknak. A Párt további szervezéséről: meg kell nézni, hogy kit ve-
szünk fel a pártba, a minőségre nagyon vigyázni kell. Az ellenség most megint be akar fura-
kodni a pártba. Az utóbbi időben nagyon megszaporodtak a kivizsgálások például az ilyen 
Dudás-, Czirják-féle ügyekben. Ezeknek az embereknek az ügyeit több oldalról is meg kell 
nézni, mert ha nem így járunk el, sokszor megtévesztésre ad okot az egyoldalúság. A Czir-
jákra például azt mondták az emberek, hogy elégette a tagsági könyvét, közben gyönyörű 
szép tisztán megvan neki. El is mondotta Czirják beszélgetésünk alkalmával, hogy lehet, 
hogy nem vagyok fehér, de feketének sem érzem magam, lehet, hogy szürke vagyok: és való-
jában lehet, hogy csak szürke, és lehet, hogy nem kerül internálótáborba. Meg kell mondani, 
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hogy Czirják egy igen udvarias művelt, okos ember, a munkásokkal mindig jól bánt azelőtt 
is és most is. A munkát, a munkafegyelmet megköveteli és ő maga is jól dolgozik, ezenkívül 
végeredményben proletár származású. Tehát még egyszer csak annyit, hogy nagyon fontos 
az, hogy az emberek ügyeivel emberségesen foglalkozzunk.

A második közölt dokumentum keletkezésekor éppen három esztendő eltelt az 1956-os 
forradalom óta. A szocialista rendszer konszolidációja jól haladt, az MSzMP elég erősnek 
érezte magát ahhoz, hogy belevágjon a mezőgazdaság teljes kollektivizálásának végrehaj-
tásába. Abba a nehéz folyamatba, amelybe még az 1956-ot megelőző MDP-féle vezetésnek 
is „beletörött a bicskája”. Forrásunk 1959. október 24-i keltezésű, ekkor ült össze ugyanis 
Szolnokon az MSzMP megyei végrehajtó-bizottságának ülése, ahol napirenden kívül tár-
gyaltak egy számukra kellemetlen jászberényi eseménysort. Tudni kell, hogy Szolnok megye 
– ahogyan akkor fogalmaztak – „élen járt” a mezőgazdaság kollektivizálásában, hiszen az 
ország megyéi közül először éppen Szolnok megyében sikerült gyakorlatilag az összes földet 
közösségi tulajdonba venni (ez 1959 év végén megyei szinten a földek 96,1%-át jelentette, 
szemben az országos átlag 38,6%-ával). Jászberény már 1959 kora tavaszán szövetkezeti 
városnak mondhatta magát, hiszen a földterület több mint 80%-a közösségi tulajdonban volt. 

Azonban még mindig maradt egy igen jelentős, „makacs” réteg, aki semmiképpen sem 
akart belépni a tsz-be. Közben pedig homokszem is került a kommunista gépezetbe, hiszen 
egy országgyűlési képviselő, a korábban kisgazdapárti z. Nagy Ferenc körül a földek el-
vételével elégedetlen parasztok kezdtek gyülekezni. z. Nagy Ferenc ekkor hiába volt az 
országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke, a Központi Népi Ellenőrző Bizottság 
elnökhelyettese, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke, a kommunis-
ták berkeiben mégis kívülállónak számított, amit jól mutat, hogy az akkori Szolnok megyei 
első titkár, Czinege Lajos is úgy tudta, hogy a kulákok a zászlóvivőjüknek tartják. Hogy a 
jászberényi parasztok reménye hamis illúzió volt, miszerint a földek visszaadásával valaki 
majd igazságot szolgáltat nekik, az nem kétséges. Pontosan nem ismerjük az események ere-
dőjét, az viszont biztos, hogy paraszti sérelmekkel küldöttség utazott Budapestre, amelynek 
következtében 1959. október 25-én népgyűlést is meghirdettek Jászberény főterére. 

A városi pártbizottság nem vette komolyan és nem követte nyomon az eseményeket, 
amelynek híre eljutott a megyei pártvezetéshez is. Ennek következtében a megyei elsőtit-
kár nem fukarkodott a kritikus megjegyzésekkel, hozzászólásában a város vezetését például 
rendkívül gyengének minősítette. A városi elsőtitkár, Bacsa Ferenc pozíciója ekkor meg-
rendült, azonban a megyei vezetés valószínűleg nem akart ismét személycserét, hiszen már 
addig is túl sűrűn váltogatták egymást a vezetők a városi pártbizottság élén. A nagygyűlés 
összehívása a kommunistáknak több szempontból sem volt szerencsés (sikeres kollektivizá-
lás, október 23-hoz túl közei dátum), ennek ellenére teljesen nem fújták le, hanem egy héttel 
elhalasztották, hogy fel tudjanak készülni a nem várt fejleményekre. A halasztás indokaként 
a jól csengő „nagy őszi munkákat” adták meg. Az így nyert egy hét során fokozták a politikai 
munkát, megkezdték a Budapestre elutazott küldöttség szervezőinek, a „bujtogatóknak” a 
felkutatását, illetve elrendelték a Munkásőrség összetartását. Abban kisebb vita alakult ki, 
hogy polgári ruhában vagy egyenruhában jelenjenek-e meg a munkásőrök a mezőgazdasági 
nagygyűlésen, amely lehetőségek közül természetesen az utóbbi került ki győztesen. A Mun-
kásőrséget ugyanis éppen a hasonló jellegű szervezkedések csírájában való elfojtására szer-
vezték, igaz, itt elegendőnek bizonyult egy demonstratív felvonulás – a miheztartás végett. 
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A reménykedő parasztok előtt egyenruhában, zárt alakzatban, teljes fegyverzetben elvonuló 
munkásőrök mindenkire megfelelő benyomást tettek – ezt előre tudták a megyei pártbizott-
ságon is. Akkoriban ugyanis olyan idők jártak, hogy a mezőgazdaságban dolgozók számára 
nem létezhetett más út, csak a szocialista átalakulás útja. Vagy így, vagy úgy.     

Jegyzőkönyv.2

Készült Szolnokon, 1959. október 24-én megtartott megyei párt-végrehajtóbizottsági 
ülésről.

Jelen voltak:
Czinege Lajos, Csáki István, Horváth Imre, Váczi Sándor, Szekeres László, Oláh György, 

Cserta Miklós, Sipos Károly, Kőrösi György, Borsányi János, Bede János, Fodor Mihály, 
Gila Pál, Kökény István, Ladányi Gyula.

Napirenden kívül: A Jászberény városban október 25-ére szervezett nagygyűléssel kap-
csolatos kérdések. 

Előadó: Horváth Imre elvtárs (Meghívott: Csótó István elvtárs) 
Czinege Lajos elvtárs:
Az utóbbi időben bizonyos anarchikus jelenségekkel találkozunk a megyében. Néhány 

héttel ezelőtt a Hazafias Népfront párhatározattal ellentétes intézkedését kellett leállítanunk. 
Most tudtunk nélkül nagygyűlést hívtak össze Jászberénybe vasárnapra, amelynek előadója z. 
Nagy Ferenc. Az előzményekről Csótó és Csáki elvtársak tudnak. Tegnap este megbízást kap-
tak Csótó és Horváth elvtársak, hogy a helyszínen vizsgálják meg a helyzetet. Szükséges, hogy 
miután az elvtársak tájékoztatják a végrehajtó bizottságot, egységes álláspontot alakítsunk ki 
a tennivalókat illetően.

Csótó István elvtárs:
A keddi VB-ülés után jelentették Bacsa és Bányai elvtársak, hogy hétfőn délelőtt mintegy 80-
100 ünneplőbe öltözött paraszt gyűlt össze a városi tanácsháza előtt. Amikor megkérdezték 
tőlük, kire várnak, azt válaszolták, hogy jönnek a minisztériumból, a Népi Ellenőrzési Bizott-
ságtól igazságot tenni, a földet visszaadni. A párt- és tanácsi vezetők erről nem tudtak semmit. 
Kiderült, hogy 19 tagú küldöttség szombaton felment Budapestre Z. Nagyhoz, ott jegyzőkönyvet 
vettek fel a panaszukról, megígérték, hogy hétfőn lejönnek Jászberénybe és igazságot tesznek. 
Az elvtársak úgy határoztak, hogy felhívják K vonalon Z. Nagyot, s megkérdezik tőle, hogy 
miért nehezíti az amúgy is nehéz munkájukat. Z. Nagy tiltakozott, s elmondotta, hogy a kül-
döttséget nem ő, hanem Seregély elvtárs fogadta, valóban vettek fel a panaszról jegyzőkönyvet, 
amelynek lényege, hogy 20 km-re akarják adni a csereingatlant, felgyújtják a kukoricaszárat 
a traktorok előtt, a szántás végett stb. Z. Nagy nagyon tiltakozott az ellen, hogy a küldöttséget 
fogadta, megbízott azzal, jelentsem a végrehajtó bizottságnak ezt. Hajlandó lejönni és tisztázni 
a jászberényiekkel, hogy nem azt mondta, amit állítanak, s kijelenteni nekik, hogy a termelő-
szövetkezeti az egyetlen helyes út.

Ezek után született meg az a gondolat, hogy vasárnap Z. Nagy jöjjön le Jászberénybe, s 
a városi tanács nagytermében a meghívottakkal beszéljen ilyen értelemben. Abban nem tör-
2  Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára. XXXV-1-III. 1959/89.ő.e. 16.d. MSzMP 
Szolnok Megyei Bizottság archívuma. A megyei párt-végrehajtó bizottság üléséről készített jegyzőkönyv a napiren-
dek irataival. 1959. október 24. Napirenden kívül: A Jászberény városban október 25-re szervezett nagygyűléssel 
kapcsolatos kérdések.
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tént megállapodás a város vezetőivel, hogy ilyen nagy port vernek fel, plakatirozzák, stb. A 
következménnyel magam sem számoltam megfelelően, ugyanis vásár lesz, s nem okos dolog 
minden keret nélkül parasztnagygyűlést összehívni, amikor sok a sértett ember, sok a probléma. 
Abban én is egyetértettem az elvtársakkal, hogy z. Nagy jöjjön le és tisztázza a dolgot. Z. Nagy 
arra hivatkozott, hogy kell valami bajnak lenni, ha 19 tagú küldöttség megy Budapestre. Meg-
mondtam neki; nyilvánvalóan nem lakodalmas menet a mezőgazdaság szocialista átszervezése. 
Az a véleményem, hogy helytelenül csináltuk, amikor a termelőszövetkezetek megszilárdítása 
mellett minden erővel azon is voltunk, hogy a még egyéni parasztok elvessék a kenyérgabo-
nát. Egyébként Jászberényben a parasztok nem hajlandóak elfogadni a csereingatlant, a város 
legjobb területein kellene nekik. Nem tudjuk erőltetni az egyéniek búzavetését, kb. 1000 kh. 
búzavetésről le kell mondanunk. A városban a termelőszövetkezetek – még a legrosszabbak is – 
arra törekednek, hogy minél több földterületet tudjanak megszerezni. Ezt a törekvést bizonyos 
mértékben vissza kell szorítani, egészséges mederbe kell terelni. Az egyéni parasztok egyébként 
a közel 2000 hold vetésből eddig még csak 100-120 kh-t vetettek el. Megfelelő munkát kell 
végezni a vetés biztosítása érdekében, de nem úgy, ahogyan eddig csináltuk. 

Horváth Imre elvtárs:
Jászberényben a helyzetet ismerjük. Az átszervezés munkája sok tényező folytán – szőlő- gyü-
mölcskultúra, a város lakosságának összetétele, politikailag nem rendelkeztünk olyan erőkkel, 
mint egyéb területen, stb. – rendkívül nehéz volt, mégis elértük, hogy a földek nagyrészt szövet-
kezeti tulajdonba kerültek. Visszamaradt egy nagyon makacs réteg, amely a politikai munkára 
is úgy reagált: történjék bármi, nem lépnek be a tsz-be. Ezeknek száma Jászberényben igen 
jelentékeny, 1000 felett van, földterületük pedig kb. 4-5000 kh. A földrendezés során a kisebb 
területek – 0,5-1 kh – kijelölése viszonylag jó helyeken történt, de a szövetkezeti táblák kialakí-
tása során számos parasztot már csak a város külső részein tudnak elhelyezni. A párt,- tanácsi 
vezetés a föld azonos minőségét sem tudta mindig biztosítani. Meg kell mondani azt is, ameny-
nyiben a dolgozó parasztok megfelelő minőségű földet kaptak volna, az bomlasztólag hatott 
volna a termelőszövetkezetekre. 

Azt mondani, hogy a városban nem végeznek politikai munkát – nem lenne helyes. A hiba 
ott van, hogy a politikai munka nem elég hatásos.

Azok, akik gyengébb minőségű csereingatlant kaptak, feltételezhető, hogy bizonyos szerve-
zés után indultak el Budapestre. Megismétlődött a tiszasasi eset. Azóta Budapesten járt a népi 
ellenőrzésnél egy másik küldöttség is, azonban nem fogadták őket, azt mondották nekik, hogy 
keressék fel panaszukkal a jászberényi tanács vezetőit. A város vezetői úgy gondolták, hogy a 
problémákat paraszt-gyűlésen – amelyen Z. Nagy lenne az előadó – meg tudják oldani. A pla-
kátot közösen a város párt- tanácsi vezetői nyomtatták ki, a legjobb szándékkal. Bacsa elvtárs 
elmondja: elsősorban ott követte el a hibát, hogy a nagygyűlés megtartását nem jelentette a 
megyebizottságnak, azonban az ezzel kapcsolatos rendelkezésünket nem ismerte, ami viszont 
nem mentség számára. A nagygyűlés megtartásának időpontja azért is szerencsétlen, mert ezen 
a napon lesz a jászsági vásár. Mire mi kimentünk Jászberénybe, ott az elvtársak – elemezve 
a helyzetet – olyan következtetésre jutottak, hogy a nagygyűlést – tekintettel a vásárra – 
nem tartják meg. A plakátokat részben összeszedik, átragasztják, másrészt a hangosbeszélőn 
közlik, hogy a nagygyűlés elmarad. A nagygyűlés színhelyére plakátot tesznek ki, amelyen 
közlik az elmaradását, másrészt néhány jó népnevelőt küldenek oda, akik elbeszélgetnek az 
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emberekkel, ha összejönnek, választ adnak a problémáikra. Össze fogják szedni az elvtársak 
azok névsorát, akik Budapesten a küldöttségben voltak, hogy megismerjék, kik voltak ezek, 
másrészt el fognak velük beszélgetni. Mi javasoltuk, az elvtársak próbálják megkeresni 
a küldöttség-szervezés gócát. Fontosnak tartjuk, hogy meggyorsítsák az elvtársak a 
birtokbaadást. Amennyiben egyesek nem veszik át a földet, akkor hatóságilag ki kell jelölni a 
rendelet értelmében, ugyanakkor közölni fogják az illetővel, hogy mennyi a kenyérgabonave-
tési kötelezettsége. Azt javasoltuk az elvtársaknak, hogy ez a beszélgetés az érdekeltekkel két 
megbízható személy jelenlétében történjék, lehetőleg városi tanácstagok vegyenek rajta részt. 
Ha panasszal fordulnak az érdekeltek felsőbb szervekhez, úgy legyen tanú arra, hogy a föld 
kijelölése megtörtént. Milyen veszély fenyeget bennünket – ami ellen hosszú időn keresztül 
sikerült nem kis eredménnyel küzdeni? A földek ablakossá válnak, lesz olyan paraszt, aki a 
földet megműveli, ezzel szemben olyan is, aki nem veszi át, elhagyja. Tavasszal, amikor a 
kényszerhasznosítás ideje elérkezik, nem összefüggő táblákat kapunk, s ez nagyon komoly 
problémákat fog jelenteni a következő esztendőben. A fő feladatnak azt tartjuk – amennyiben 
ezzel a végrehajtó bizottság egyetért – el kell érni az elvtársaknak, hogy senki ne mondhassa, 
hogy nem kapta meg a földjét, tehát minél előbb befejezzék a birtokbaadást. Az igazság kedvéért 
meg kell azt is mondani, hogy a munkát a rosszabb földekkel kezdték, abból az elgondolásból, 
hogy nem fogadja el a rossz földet, lemond róla, s ezen keresztül a közös terület bizonyos 
mértékben növekedni fog. Azonban ezek az emberek se nem mondanak le róla, se át nem veszik. 
Ezért van szükség a hatósági kijelölés megejtésére. 

A nagygyűlést illetően azt javasoltuk még az elvtársaknak, hogy bizonyos biztonsági intéz-
kedéséket még így is tegyenek. Felvetődött, hogy a munkásőrség tagjai egyenruhában mozog-
janak. Mi azt javasoljuk, hogy polgári őrséget adjanak, vigyázzanak, nehogy valami történjék. 
Javasoltuk továbbá, hogy fokozzák a politikai munkát. Változatlanul törekedjenek arra, hogy 
a még kívülálló egyéni parasztok belépjenek a TSZ-be. Bacsa, Baráth elvtársak arról tájékoz-
tattak bennünket, hogy forrásban van a városnak az a része, ahol nagyobb számban vannak 
kívülállók, s remélik, hogy a politikai munka fokozásával újabb belépők lesznek a TSZ-ekbe. 
A politikai munkásoknak a föld átvételére és a búzavetésre kell mozgósítani a parasztokat. Azt 
javasoltuk, hogy e kérdésekkel együtt beszéljenek az ötéves terv irányelveiről; mit ad az ötéves 
terv, ugyanakkor mit kér a mezőgazdaságtól a népgazdaság, nem hazafias dolog a vetési köte-
lezettséget nem teljesíteni, stb.         

  
Csáki István elvtárs: 
A Népi Ellenőrzési Bizottság egy jegyzőkönyvet küldött le, s abban jelezték a dolgot. Csótó elv-
társ ezt követően felhívta Z. Nagyot, aki azt mondta, lejön és beszélget az emberekkel. Juhászné 
elvtársnővel viszont mi abban állapodtunk meg, hogy nem kell elsietni a vizsgálatot, a mező-
gazdasági osztállyal együtt folyamatosan kell végezni. Le kell vonnunk egyébként azt a követ-
keztetést, hogy minden kis összejövetel programját aprólékosan meg kell beszélnünk, össze kell 
állítanunk, különben ilyen félreértések lesznek belőle. Egyébként egy nagygyűlés megtartása 
esetleg nagyon káros is lenne. Nehezíti a jászberényi helyzetet az is, hogy a vezetésben dolgozó 
elvtársak a fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat nem képesek megoldani. Javaslom, hogy a 
helyi erők segítésére megyei szintről egy erős brigádot küldjünk ki a városba Tsz-fejlesztési 
munkára.



História 111

Váczi Sándor elvtárs:
Javaslom, ne tartsuk meg a gyűlést, mert esetleg felhasználják arra, hogy további embereket 
sorakoztassanak a hangadók maguk mellé. Különösen azt kell figyelembe venni, hogy ugyan-
akkor a városban vásár lesz.

Kőrösi György elvtárs:
Amellett, hogy a gyűlés elmarad, néhány intézkedést is kell tenni. Azzal nem értek egyet, 

hogy a munkásőrség polgári ruhában teljesítsen szolgálatot. Mi megvizsgáljuk a helyzetet, s 
azt, hogy részünkről milyen intézkedésekre van szükség. Ami a munkásőrséget illeti, inkább 
legyen összetartás, s adott esetben felhasználni az elvtársakat. Z. Nagy, mint országgyűlési 
képviselő menjen le más napon – hétköznap – beszélgetni az emberekkel. 

Váczi Sándor elvtárs:
Azt tartom helyesnek, hogy a munkásőrségnél összetartás legyen.
Czinege Lajos elvtárs:

Abból kell kiindulnunk, hogy a város vezetése rendkívül gyenge. Sajnos nem képesek a 
helyzet megfelelő értékelésére. Az pl. eszükbe sem jutott, hogy egy ilyen helyzetben a gyűlést 
felhasználhatják politikai tüntetésre, a népi demokrácia elleni támadásra. Z. Nagyot illetően 
úgy néz ki a helyzet, mintha mi nem tudnánk mit tenni, arra van szükség, hogy csináljon ő 
rendet. Ha egy kis politikai érzéke lenne, nem is vállalkozna ilyesmire, mert őt a kulákok 
zászlóvivőjüknek tartják. Azt javaslom, hogy a későbbi napokban hívjuk le Z. Nagyot, de írja 
le, s mutassa be, hogy mit mond el az embereknek, akikkel elbeszélget.

Czinege Lajos elvtárs javaslata alapján a megyei pártvégrehajtó bizottság a következő 
határozatot fogadta el;

1. A Jászberény városban tartandó gyűlést egy héttel későbbi időpontra halasztja. A 
gyűlés zárt keretben folyjon le, arra az érdekelteket kell meghívni, ezenkívül nem nagy szám-
ban a legértelmesebb dolgozó parasztokat. 

A gyűlés elhalasztásának indoka: a nagy őszi munka. A korábbi időpontra szóló plakáto-
kat le kell szedni, vagy le kell ragasztani.

2. A gyűlés előkészítésére egyes határrészekre megfelelő elvtársakat kell kiküldeni. 
Egyúttal dolgozzanak a csereingatlanok elfogadása, a parasztok TSZ-be való beléptetése 
érdekében.

3. A politikai munka erősítése céljából mintegy 20-25 főből álló brigádot küldjünk ki 
Jászberénybe, akik segítenek az ott dolgozó helyi elvtársaknak.

4. A munkásőrségnél el kell rendelni az összetartást. Napközben a munkásőrök zárt 
rendben vonuljanak el a tervezett nagygyűlés színhelyén.

5. A megyei párt-végrehajtó bizottság megbízza Kőrösi György elvtársat, folytassanak 
vizsgálatot a küldöttség megszervezését illetően. Javasoljuk, hogy az esetleges bujtogatókat 
emeljék ki.

6. A megyei párt-végrehajtó bizottság megbízza Csótó István és Horváth Imre elvtár-
sakat, hogy az elkövetkezendő 2-3 napban, valamint a nagygyűlés tervezett napján tartóz-
kodjanak Jászberény városban, segítsenek a helyi elvtársaknak.

7. A járási, városi pártbizottságok titkárainak legközelebbi értekezletén felhívja fi-
gyelmüket arra a megyei párt-végrehajtó bizottság, hogy a jövőben meggondoltabban csele-
kedjenek, ne állítsák a végrehajtó bizottságot kész – és nehéz – helyzetek elé. 


