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II. Szakirodalmi előzmények és forrásadottságok 

 

A tanulmányban vizsgált Szeged Városi Munkástanács az eddig leírtakhoz képest atipikus 

példának tekinthető, esete az 1956. november-decemberi, a kádári konszolidációval szembeni 

„félsikerű” politikai ellenállási kísérletek egyik kiváló példáját adja,7 mely a fentebb sorolt típusoktól 

és példáktól több okból is elüt. Egyrészt – a munkástanács-jelenség sokszínűségének jeleként – egy 

nem tradicionálisan nehézipari, hanem egy mezőgazdasági feldolgozóiparra épülő gazdasági 

környezetben szerveződött meg, másrészt érdekességét az adja, hogy jól számba vehetők a 

munkásság városi szintű központosulási törekvésének elakadását magyarázó, a politikai tudás és 

szervezetépítési képességek részleges meglétével összefüggő okai.  

A tanulmányban vázolt politikai természetű konfliktusok vizsgálata újabb igazolását adja a 

politika realista felfogásában megjelenő ama hipotéziseknek, miszerint (1) a politikai normálállapot 

hiányában a törvények hatalma helyett az akarat uralma érvényesül, (2) a politikai cselekvés fő 

motiváló tényezőjének a nyers hatalmi érdekek tarthatók.8 A szovjet rendszerű diktatúrák „normál 

állapotában” a politikai konfliktusok megoldásának, a viták lefolytatásának terepe elsődlegesen nem 

a plurális nyilvánosság és a „hivatalos politika” intézményi környezete, az „igazság” 

letéteményesének tartott egypárt akarata a politikai erőszak változatos eszköztárának felhasználásán 

keresztül éri el szándékai megvalósulását. 1956 forradalma abból a szempontból is elemzésre szorul, 

hogy amikor a rezsim fixnek gondolt támasztékai (így a tájékoztatási monopólium is) súlyosan 

erodálódnak, hovatovább elenyésznek, a kialakuló diskurzuskényszer körülményei közepette 

miképp formálódik a politikai környezet a politikai ellentábor megjelenésével, illetve miképp és 

milyen szerepben lép be a politikai erőszak egyes formáinak akaratlagos felhasználása a vélt/valós 

riválissal szemben, egy alapvetően eleve aszimmetrikus erőforrás-eloszlással és a joggaranciák 

negligálásával megkonstruált politikai terepen.9 E jelenség vizsgálata különösen jól modellezhető a 

tanulmány tárgyának szélesebb időbeli keresztmetszetének számító kettős hatalom időszakában 

(1956. november – 1957). Ennek nyomán vizsgálatra szorul az, hogy a folyton változó, 

bizonytalanságokkal terhelt környezetben a felek részéről milyen tárgyalási stratégiák figyelhetők 

meg; hogyan foglalnak állást a felek a hatalommegosztás kardinális kérdéseiben; továbbá hogyan és 

                                                             
7 A dolgozatban a szervezetet elnökségként, „hetes bizottságként”, előkészítő bizottságként is említeni fogom, ahogyan 
a kortársak is tették. A rendőrség leginkább a „hetes bizottságot” használta, a lakástalálkozón részt vevők átlagos 
létszámára asszociálva ezzel.   
8 Szűcs, 2014: 7–31; Schlett, 2016. 
9 A párton belüli egyes platformok, vonalak vitáit nem értem ide, azok letárgyalására különféle technikák (ld. 
értelmiségpolitika) léteztek, ezek körülményeinek kutatása a politikatörténet klasszikus tárgya. Az állítás elsősorban a 
társadalom komplex érdektagoltságából fakadó finom politikai-kulturális hálóhoz, valamint az érdekképviseletekhez 
való viszonyra vonatkozik. 
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milyen mértékben lépnek be külső kényszerítő eszközök, melyeknek fair körülmények között távol 

kellett volna maradniuk a politikai küzdőtértől. 

A testülettel kapcsolatos eddigi publikációk (Bálint László,10 Farkas Csaba,11 Szrenka Éva12) 

a szegedi forradalom egyik fontos, bár inkább marginális eseményeként mutatják be néhány 

tőmondatra szorítkozva a testület működésének főbb vonalait. Farkas Csongrád megyéről írt 

összefoglalójában – a műfaj jellegéből fakadóan – mindössze egy bekezdést szentelt e munkástanács 

epizodikus szerepének. Ugyanakkor közös jellemzője ezeknek a feldolgozásoknak az, hogy eltérő 

mértékben ugyan, de szóhasználatukból, mondatszerkesztésükből visszaköszönnek a korabeli 

állambiztonsági és nyomozói klisék, így áttételesen pedig némileg a vádak is. Ez nyilvánvalóan abból 

adódik, hogy nem végezték el a fellelhető iratanyag alapján a perben megfogalmazódott egyes 

állítások rekonstrukcióját, hanem javarészt támaszkodtak a perben felállított történeti tényállásra, 

sok esetben túlzott hitelt adva egy-egy kulcsfontosságúnak tűnő tanúvallomásnak is, ezzel érezve 

jól alátámasztottnak egyes sarkosabb állításaikat. Azzal viszont, hogy a mély elemzésre és a 

nyomozás során a valós történésekre rárakódott jelentésrétegek felfejtésére - akár témaválasztásuk, 

akár történészi látásmódjukból kifolyólag - nem fordítottak kellő figyelmet, számos, a perben 

elhangzott felszínes állítás, vissza-visszatérő elbeszélt cselekedet is óhatatlanul az egykori történeti 

valóság részeként rögzül. Előre bocsátom, hogy e dolgozatnak nem célja és feladata az, hogy e 

publikációk okfejtését részletesen górcső alá vegye, sokkal inkább egy saját, a periratok elemzésén 

alapuló saját narratíva felállítása a cél, ezen keresztül pontosítva, korrigálva az általuk megalkotott 

narratívát. 

A vizsgált forrásanyaggal kapcsolatban megjegyzendő, hogy a bántó egyoldalúsággal 

készült, keletkezését tekintve az állampárthoz (főként pedig az állambiztonsághoz) köthető 

iratokban a munkásságról közvetetten, mint a politikai döntések, vagy vizsgálandó „objektumok” 

tárgyaiként szerezhetünk információkat. A megtorlás időszakának irataival kapcsolatosan tudvalévő 

az, hogy azok nem azért készültek, hogy a konkrét történéseket dokumentálják, hanem ellenkezőleg 

abból a célból, hogy a forradalom története helyett kirajzolódjék belőlük az „ellenforradalom” 

története. A rendszerváltoztatás utáni tudományos kutatás középpontjában a periratok álltak, 

melyeknek – mint ma már széles szakmai konszenzus által elfogadott módon - „koncepcióját, ideológia 

keretét nem a bűncselekmény, illetve bűnüldözés fogalomköre adta, hanem a párt hatalmi-politikai érdekei és 

szempontjai. A perek nem a vád tárgyává tett bűncselekményről, hanem hatalomról és politikáról szóltak”.13 A 

történtek „újranyomozását” tehát a közlevéltárakban rendelkezésre álló, esetlegesen fennmaradt 

                                                             
10 Bálint, 2000. 
11 Farkas, 2003: 230–231. 
12 Géczi–Szrenka, 2012.  
13 Szakolczai, 2016: 63. 
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iratok halmazából vagyunk kénytelen elvégezni, legrosszabb esetben a fennmaradt kihallgatási 

jegyzőkönyvek és tanúvallomások fennmaradt szövegeinek tartalmi vizsgálatával, az 

ellentmondások keresésével és visszatérő vándor-vádmotívumok felkutatásával, azok 

összevetésével. Lényegében ezekből az irányított beszédhelyzetben keletkezett „ötvenhetes 

történetekből” kell kihámozni az ötvenhatról szóló igazságmagvakat, ha egyáltalán találni efféléket. 

A forradalom napjaiban, vagy az ellenállás hónapjaiban keletkezett forrásokban viszont maga a 

munkásság nyilvánult meg. Az üzemi vizsgálódások során így főleg e két ellenkező előjelű 

iratcsoport felhasználásakor arra kell ügyelni, hogy a kurrens forrásokból hogyan körvonalazódik a 

munkások saját világképe, s ez milyen viszonyban van azzal, amit a pártállami apparátus annak 

tartott. A forrásfennmaradás esetlegességeinek ugyanakkor a történész kiszolgáltatott, Szegeden a 

vállalati iratanyag ötvenes évekre vonatkozó korpusza eltűnt, vagy egy részét maguk a 

forradalmárok semmisítették meg, így kevés információ maradt fenn a tagok ötvenes évekbeli 

szerepeivel kapcsolatban. Fel sem tudjuk mérni azon dokumentumok számát, melyeket a nyomozás 

alatt beszerzésük, vagy az adatfelvétel után nem iktattak, illetve a bizonyító erejű dokumentumok 

önkényes összeválogatása során maradtak ki valamilyen megfontolásból, ha nem szükségeltettek a 

„koncepcióhoz”. Az itt leírtak figyelembe vételével igyekeztem elvégezni a perbe fogott szereplők 

azon egyéni tevékenységét, mely október 23-a és a „hetes bizottság” megalakulása közötti időszakra 

vonatkozott. 

  


